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 1 

 2 
<#1#> 3 

 4 נוכחים:
 5 ב"כ התובעת עו"ד צבי גלמן ועו"ד ארז ברסי 

 6 עו"ד חנוך מילביצקי )טרם הגיע( –נציג התובעת 
 7 

 8 עו"ד ליבליך טל ועו"ד רעות פריגדנרייך ועו"ד אמילי לאמי  1-2ב"כ הנתבעים  
 9 מר שרון דריקס  – 1-2נציגת הנתבעים 

 10 עו"ד ירון לוין  3-4ב"כ הנתבעים 
 11 בעצמם  3-4הנתבעים 

 12 גב' סיגל דבח  – 5אשתו של הנתבע 
 13 
 14 
 15 

 16 פרוטוקול

 17 

 18 ב"כ התובעת:

 19ן איחוד התביעות, אני משיב, אם מדברים על פרוצדורה יש פה סיבוך של משפט לענייהלשאלת בית 

 20התובענה שמצויה כאן בפני בית המשפט, אשר גם בפסיקה אני מפנה לדוגמא לפסק דין בעניין שיכון 

 21וכן לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין כב' השופטת עמית לעניין קדמני ועוד  210/00עובדים רעא 
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 1עם תובענה אחרת כאשר השלבים של שתי התובענות שונים, וכאם  בך תובענהועוד. אומרת אין לס

 2לקדם תיקים אשר הוגשו בשלב מוקדם יותר, ולא הם שונים מאוד. ויש זכות לתובע, כך נאמר, 

 3לעכב אותם עם תיק אחר בו מקום התיק יעכב ויסבך. זו הפסיקה הידועה. במקרה שלנו, אנו 

 4 . 11/17ני למעלה משנה וחצי ממדברים על תובענה זו שהוגשה לפ

 5הוגשה התובענה שמבקשים לאחד אותה כעת. והתובענה שמבקשים לאחד אותה כעת  10/18רק ב

 6עוד לא נעשה דבר . עוד לא היה קדם משפט . ממילא לא  הועבר מסמך בין הצדדים למעט כתב 

 7בל תצהירי עדות הגנה. מאידך בתובענה כאן, אמנם ניתנה הגשת לארכת תצהירים מצד הנתבעים. א

 8ראשית הוגשו מטעם התובעים. הליכי גילוי אמורים להסתיים. במסגרת החלטת בית המשפט היום 

 9 הם יסתיימו. והתיק יהיה בקשה לאחר אוקטובר לקביעת הוכחות. 

 10מן הטעם הזה, זכותה של התובעת לקדם את התיק. יותר מזה, שילוב התיק או איחוד הדיון של 

 11תו כאן, נוגד את טעמיה של התובעת שזכותה, וגם מטעמים ציבוריים התיק שמבקשים לאחד או

 12 וזמן שיפוטי. 

 13שהם תאגיד ציבורי שלא נתן את דעתו  1-2גם כאן יתקיימו שני משפטים. יש עוד פה שני נתבעים 

 14מאחר ומדובר בגוף ציבורי. אני לא  שמעתי את  לבקשת האיחוד. בנושא הזה יבוזבזו כספי ציבורי

 15נתבקשה אך לא ניתנה. שילוב הליך כזה, מן הסתם ידרוש הגשת תצהירים חדשים או דעתם. דעתם 

 16משלימים. ידרוש דחייה מן הסתם של הדברים עד למועדים כפי שיקבע בית המשפט . מדובר 

 17 בסוגיות שונות, בתובעים שונים. 

 18 

 19ם הם לשאלת בית המשפט, מדוע הסוגיות שונות אני משיב, מנסה אותו נתבע להראות שהדברי

 20דווקא משולבים, ודומים אבל לא כך. הפרסום השני , נקרא לו האחר, פורסם כשנה לאחר תחילת 

 21התיק הזה, והוא אין לו כל קשר ענייני של הקורא הסביר לתיק הזה. אם נעיין בפרסום , אני עשיתי 

 22 צילום מסך מהיכן שהוא פורסם זה הטוויטר של מר מגידו. התמונה מתחת לפרסום היא של מר

 23לפיד. ז"א הקורא הסביר, הולך לענייני מפלגות. פתאום משום מקום נאמר מה שנאמר, הוא נשוא 

 24 התובענה כאן. מה הקשר בין זה לבין התיק שנמצא היום. אין שום קשר לכל מין וסוג. 

 25אם הקורא הסביר קורא את הכתבה, אנו דנים בפרסום דיבתי אני לא צריך את בית המשפט יודע, 

 26הסביר האוביקטיבי לומד אותם. הקורא מבין מה שמבין, שאני אקרא לזה ידיעה לא כפי שהקורא 

 27 כאשר יש מועמד של יש עתיד ללא קשר לפרסום.  –קשורה 

 28אם נכרוך זה עם זה, תנתן הגנה לכאורה כי גם בתיק הזה אין הגנה. אבל לכאורה, תנתן הגנה שלא 

 29בתיק הזה, להגנות שונות  3מן הדין ולא מן הצדק בעצם הכריכה וזאת למה, לכאורה טוען הנתבע 

 30 אמת בפרסום, תום לב. כולן הגנות מופרכות. 

 31בתיק השני אין שום הגנה לא עיתונות אחראית. לא היתה שום טענה . סתם שורבב. לא עשה 

 32כעיתונאי אלא כאדם פרטי. עצם הכריכה עושה חטא לאמת. נותנת הגנה לכאורה לכך שיש איזה 
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 1זיקה בין הדברים ואין שום זיקה בעיני הקורא הסביר. ולכן גם מן הטעם הזה אין לאחד. מדובר  

 2נות ובטענות משפטיות שונות שמניתי שניים מהם, זה עתה. הטענה האם קמה עילה של בעובדות שו

 3 עיתונות אחראית בתיק האחר, האם ניתנה ההזדמנות להגיב או לא. 

 4רא הסביר למד במקרה כזה. הטענה הדרושה הוכחה מצד התובע, שהדברים הטענה, מה קו

 5 נות האחראית. אולי יטען טענות נוספות. שפורסמו פורסמו בתום לב כלשהו. ונגעתי בעניין העיתו

 6בכתב ההגנה של התיק האחר, אין שום טענה משום מן וסוג זה לא דומה לתיק ההוא. הטענה למה 

 7 .520יש לאחד מחזיקה עמוד וחצי שם כתוב תקנה 

 8במקרה הטוב. אני  2021יהיו הוכחות בשנת  2017ולכן אני לא רוצה שתיק שהפרסום בו היה בשנת 

 9נניח יפרסם עוד פרסום. מה  3שהתובעת צריכה שיומה ידחה בבית המשפט . מחר הנתבע  לא חושב

 10 אז, בעוד חודשיים יגידו בואו נאחד את זה. 

 11בתיק האחר איננו צד לתיק הזה הוא אדם פרטי  הוא המושמץ העיקרי והטענה  2לסיום גם התובע 

 12המושמץ  2ריבות בין התובע המרכזית בכתב ההגנה של התיק האחר, בו היא נפתחת זה שאין י

 13 העיקרי לבין הנתבע בתיק האחר. גם זו טענה שצריך לברר. בתיק הזה אין טענות להעדר יריבות. 

 14 

 15נתבעים . והם יצטרכו לשבת בדיוני  4מכל הטעמים האלה, אנו מסבכים עם התיק האחר עם 

 16הליך ואין לכך שום הוכחות ארוכים כאשר לחלק מהם אין להם עניין. אין לכך שום יעילות של ה

 17 תועלת לאף אחד מהצדדים ובוודאי ובודאי לא לזמן השיפוטי גם לאינטרס הציבורי. 

 18 

 19 :2-1"כ הנתבעת ב

 20אני מבהירה, לעניין איחוד התביעות, אני משיבה, תשובות של חברי מלמדות לשאלת בית המשפט 

 21אי הן תביעות כמה חשוב לאחד עד כמה התביעות של קבלה לעם, שרודפות דוקא את העיתונ

 22השתקה במטרה כל פעם להטריד בית משפט אחר . וזו הסיבה שיש מקום לאחד גם בשל יעילות 

 23 דיונית, כי זה יחסוך זמן שיפוטי וימנע החלטות סותרות. 

 24 

 25אני אסביר מדוע, איך התיקים קשורים לתיק נוסף שהתובעת הגיש נגד אותו עיתונאי וכתב  בשם 

 26 יה. גור בבית המשפט השלום בהרצל

 27בבקשה השניה, שנמצאת מול ביתה משפט שידון בה אחר כך, יש התייחסות פתאום לתביעה 

 28בהרצליה ולהחלטות של שופט אחר בהרצליה. מייבאים החלטות של בית משפט בהרצליה בפני 

 29 מותב זה. 

 30הנה לנו מקרה, כבר עכשיו של קבלה לעם, מנסה לעשות איזשהו פורום שופינג להגיש תביעה אחת, 

 31ש סנכרון מבחינת זמנים. הגשנו כתב הגנה, הנושאים אני אראה ן בעניין הזה, י8אותה כתבה, ולכ על

 32 מדוע הם אותם נושאים, הם מפנים לתביעה הראשונה שם. תביעה לקבלה לעם הראשונה. 
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 1השאלות הן דומות של עובדה במשפט. הציוץ כבר שבית משפט קיבל, הציוץ מורכב משני נושאים 

 2 . 1ים בפרסום של התיק קבלה לעם ושניהם מופיע

 3מי שקורא את זה לא מבין על מה מדובר. ואז השופט שיושב  –כלומר, יש נושא מועמד אחד יש עתיד 

 4בדין יצטרך לקבל מה הפרסום על בסיסו נאמר הציוץ אנו חוזרים על התביעה הראשונה קבלה לעם 

1 . 5 

 6ט יחליט של פיצוי של תביעה אחת בית המפשט הנכבד מכיר את הפרסום הזה, גם אם בית המשפ

 7מול שניה, נצטרך להציג למותב את אותן יסודות על בסיסים נאמר הציוץ מדובר בבזבוז זמן שיפוטי 

 8 יקר. 

 9למה, מה יש בקבלה לעם שאמור לעורר את ארגוני הנשים, איך מבינים את  –לגבי ארגוני הנשים 

 10רואיינות שהבהירו שכל המטרה שלהם , כי התביעה שם כוללת מ 1זה. מהתביעה של קבלה לעם 

 11לנקות שירותים בתוך קבלה לעם. הגיעה גברת שהוכתה על ידי בעלה, וקבלה לעם התנערה ממנה. 

 12, עושה מה שנקרא "האשמת קורבן קלאסי" 2שם גם שודר איך עו"ד מילביצקי שתובע בקלה לעם 

 13 ואומר על מישהי שהיא נואפת ומסוממת אלא שהיא אישה מוכה. 

 14שהנשים  2-ו 1אנו את האמירות השובינסטיות שעומד בראש התובעת, גם בקבלה לעם שם הר

 15. כי זה הבסיס לדברים 2הקופיקות הן קטנות מול הגבר החזק. שם נצטרך להוכיח בקבלה לעם 

 16 שנאמרו בציוץ. יוגשו תצהירים יובאו ראיות מסמכים, צילומים חלקם נמצאים בפני בית המשפט. 

 17 

 18היא עמותה בעלת דין משותפת אבל עו"ד מילביצקי הוא המצהיר היחיד . הוא גם בענייננו התובעת 

 19המצהיר היחיד בקבלה לעם בבית המשפט בהרצליה. לגלגל עינינים להגיש שיש תובעים שונים 

 20ה בבית משפט עוגופים שונים זה רק מפני שמנצלים את העובדה, שהמותב כאן לא מכיר את התבי

 21 בהרצליה. 

 22הוא היחיד שיש לו את המידע  2-, ו1מגיד מככב בכל התביעות גם בקבלה לעם הנתבע כאן גור 

 23א עשה. התביעה בהרצליה, אנו נמצאים בהגשת תצהירים. המהותי ואמור לפרט בתצהיריו מה הו

 24אותן בקשות הוגשו נאמרו דברים, שם הוגש תצהיר עדות ראשית על ידי מר ליביצקי ואנו נגיש 

 25הפגרה. שם לא הוצעה בקשה לאחד את התביעות. זאת אחת הסיבות  תצהירי עדות ראשית עד סוף

 26מדובר בתביעת השתקה בגוף שיש לו ממון רב, מפזר את התביעות שלו. ואנחנו בדיוק לעניין הזה, 

 27 שמאפשרת לביתה משפט בתיק שנמצאים בפני בית משפט זה לאחד אותם.  520נמצאת תקנה 

 28. אם חבריי 2-ו 1ם אנו נגיש תצהירים בקבלה לעם אני מראש אומרת שבית המשפט יקבע תצהירי

 29 הם מוזמנים.  2רוצים להשלים לגבי קבלה לעם 

 30 התצהיר של מר מליבצקי בבית המשפט השלום בהרצליה וכאן הוא אחד לאחד אותו תצהיר. 

 31 

 32 
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 1 

 2 :4-3ב"כ הנתבעים 

 3 אין לי מה להוסיף. אני אקבל כל המלצת בית המשפט בעניין זה. 

 4 

 5 ב"כ התובעת:

 6אני לא מסכים לעובדות שחברתי ציינה לגבי תיקים מסויימים. הן לא מדוייקות ולא נכונות ואני 

 7 מאד מכבד את חברי ולא אומר מעבר. 

 8 . 1-2הנתבעים  –אני מזכיר לבית המשפט שטרם שמענו את עמדת התאגיד 

 9וצאות, לאחר ששמעתי את דברי חברתי, בית המשפט ממליץ פעם נוספת אנו לא רוצים להדרש לה

 10ואם בית המשפט ימליץ פעם נוספת נציג התובעת נמצא פה, אני אקבל ממנו אישור ונתן את 

 11 הסכמתנו. 

 12 

 13 :2-1ב"כ הנתבעים 

 14התאגיד סבור שהבקשה ראויה ושיש מקום על מנת לקצר את התהליכים ועל מנת לקצר זמן שיפוטי 

 15 רב, להענות לבקשה. 

 16 אני מבקשת הוצאות לעניין הבקשה שהוגשה. 

 17 

 18 :3הנתבע 

 19אני לא מוותר על הוצאות. ראוי להטיל הוצאות במקרה כזה. אני רוצה להגיד שאני הוטרדתי בשלוש 

 20 תביעות שונות. 

 21 ב"כ התובעת:

 22 אני רוצה לציין שאין תגובה של הנתבעות. 

 23 
<#2#> 24 

 25 בבקשה לאיחוד הדיונים בתיקים החלטה

 26 . 43214-11-18לפני בקשה לאיחוד הדיון בתיק זה ובתיק 

 27בהמלצת בית המשפט, הסכים ב"כ התובעת, לאיחוד הדיונים  וזאת לאחר שבתגובה שנמסרה על 

 28 ידו, התנגד לאיחוד. 

 29 

 30מר גור מגידו עומד על פסיקת הוצאות בבקשה ואילו ב"כ התובעת מבקש שלא לחייב  3ב"כ הנתבע 

 31 את התובעת בהוצאות וזאת עקב הסכמתו לאיחוד הדיון בעקבות המלצת בית המשפט. 
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 1בנסיבות העניין, מחד הנתבעים נאלצו להגיש את תגובתם לבקשה ומאידך יש להביא בחשבון את 

 2  3 לנתבע םשישול₪  2,500ההסכמה לפיכך אני מחייב את התובעת בהוצאות מופחתות בסך של 

 3 וזאת בלי קשר לתוצאות התיק. 

 4 
<#3#> 5 

 6 
 7 וכחים.במעמד הנ 17/07/2019, י"ד תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופט, אלקלעי עזריה

 9 
 10 

 11 

 12 

 13 :2-1ב"כ הנתבעים 

 14אני פה מטעם התאגיד. הכתב מיוצג על ידי עו"ד  , שיש בו חמישה נתבעים, 1אנו בתיק קבלה לעם 

 15לוין למה הוא רוצה אותנו. איך אפשר שמנכל התאגיד יצהיר מה הוא עשה מבחינת תחקיר עיתונאי. 

 16תפנה את השאלון לכתב לא אלינו. סמכות התאגיד וסמכות המנכל אמרנו את זה תפנה לכתב. 

 17והצהיר כמה פעמים שהוא לא יושב ולא עובר על הכתבות. הוא ממנכל את התאגיד. ולכן יש אנשים 

 18 אחרים, שעבדו ועסקו במלאכה . קבלה לעם יודעת את מי לתבוע. מדוע היא מטרידה את בית

 19 המשפט בשאלות לא לנו. 

 20 

 21 ב"כ התובעת:

 22עניין השאלון וגילוי מסמכים, אני משיב, אנו הגשנו בקשה מסודרת לגבי כל אחד את שאלותיו. זה ל

 23שחברי טוענת בשם התאגיד, לא אומר. כל אחד ואחד קיבל, אף אחד מהנתבעים לא עושה את מה 

 24 שמצווה לו על ידי בית המשפט, כל אחד עושה דין לעצמו. אחרי שהגשתי בקשה הם מסכימים. 

 25צהיר, מצוות הדין היא ,להצהיר גם אם אתה חושב שיש חיסיון. מסמך מיום כך וכך עם צריך לה

 26 חיסיון מפורט. 

 27דבר נוסף מנכל התאגיד, הוא מנכל התאגיד. הוא צריך לבוא ולומר אם אני לא יודע כלום,א ני לא 

 28ילוי עוסק בענייני התאגיד. הוא צריך להצהיר. לא ניתן להפנות לתשובותיו של מצהיר אחר בג

 29 מסמכים. 
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 1 בכלל לא השיב. לא לשאלון ולא לגילוי מסמכים ולא לבקשה.  5דבר נוסף, הנתבע 

 2 

 3 :5אשתו של הנתבע 

 4אין לו עורך דין הוא לא מיוצג. הוא מייצג את עצמו. אנו שלחנו את התשובה לשאלון והם שלחו 

 5 במייל ושלחו חזרה.אשלח שוב. 

 6 

 7 ב"כ התובעת:

 8עושה מה שהוא רוצה. לכן יש בקשה מאוד מפורטת מאוד מסודרת  . הוא 5אבקש ליתן צו לנתבע 

 9 תשובה ותגובה . אבקש ליתן צווים בהקדם. 

 10 

 11 :2-1ב"כ הנתבעים 

 12ו את זה לחברי. מצטטת  מתוך התצהיר של מנכל וכתבמר קובלנץ  - ל התאגיד "נתנו תצהיר של מנכ

 13 התאגיד. הפנתי מתוך מענה תצהיר לשאלון. 

 14 

 15 ב"כ התובעת:

 16מקריאה את התצהיר של מנכל התאגיד, אני משיב, השאלון אינו שאלון   1-2שב"כ הנתבעים לאחר 

 17 שאפשר להצהיר על תכנים. מה שחברתי אומרת, אי אפשר להצהיר על המעשים . 

 18 

 19 :2-1ב"כ הנתבעים 

 20אני לא מצליחה להבין וכנראה חברי טעה. המנכל של תאגיד אומר מפורשות בתשובה לשאלון מה 

 21 חברי רוצה. הוא אומר שהוא לא טיפל בנושא. 

 22 

 23 ב"כ התובעת:

 24 שאלות למר קובלנץ.  28אני הצגתי 

 25 . 14. שאלה 13.1. וכן שאלה  12לבקשה. אני מפנה לשאלה  18אני מפנה לסעיף 

 26 

 27 :2-1ב"כ הנתבעים 

 28 אני אומרת שהוא  לא עסק בנושא.  - 12שאלה 

 29 אני משיבה שהוא אומר לך שהוא לא עסק בנושא. 

 30 לאחר שבית המשפט אומר לי שיש מקום לענות בצורה פשוטה, אני משיבה, שאענה על השאלות. 

 31 

 32 
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 1 

 2 :4-3ב"כ התנבעים 

 3רטגיה על מנת הן מהוות אסטלוונטיות למחלוקת. רהן לא  –השאלות בנושא עניין האני סבור כל 

 4 לאמלל מי שיעביר עליה ביקורת. על מנת להיות פרקטיים, נייצר תשובות גם אם זה רלוונטי או לא. 

 5 

 6 ב"כ התובעת:

 7לעניין גילוי מסמכים אבקש שזה יבוצע .על כל מה שביקשנו כתבו חיסיון. יצהירו בתצהיר מה הם 

 8  רוצים ומה לא. אבקש פסיקת הוצאות בעניין זה גילוי מסמכים.

 9 

 10 ב"כ הנתבעים:

 11 אנו מתנגדים להוצאות. 

 12 

 13 
<#4#> 14 

 15 החלטה

 16 לפני בקשה מטעם התובעת למתן צו להשלמת גילוי מסמכים ולמענה לשאלות. 

 17 

 18גם בבקשה זו, קיבלו הנתבעים את הצעת בית המשפט להשלים את המענה לשאלונים, ואת גילוי 

 19יום מהיום  30המסמכים כדבעי כמתחייב על פי התקנות והפסיקה. לפיכך, אני מורה כי בתוך 

 20ישלימו הנתבעים את התשובות לשאלון באמצעות תצהיר, כאשר השאלון יענה על ידי מי שנשאל 

 21 מתחמקות.  לתשובות שאינן

 22באשר לגילוי המסמכים, יגלו הנתבעים את המסמכים המבוקשים כאשר בקשר למסמכים שביחס 

 23 אליהם ניתן חיסיון יפורט החיסיון ביחס לכל מסמך בצורה נפרדת. 

 24 

 25אדגיש, כי מבדיקת המסמכים המבוקשים, נוכחתי לדעת כי מדובר כי מבחינת רלוונטיות מדובר 

 26 . ם לסכסוך הנדוןבמסמכים רלוונטיים הקשורי

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 1 

 2באשר להוצאות, גם בעניין זה יש מקום לפסוק הוצאות מידתיות ולפיכך אני מחייב את הנתבעים 

 3 ₪.  2,500ביחד ולחוד לשלם לתובעת הוצאות בסך של 
#5#> 4 
 5 

 6 במעמד הנוכחים. 17/07/2019, י"ד תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 7 

 
 

 שופט, אלקלעי עזריה

 8 
 9 ב"כ התובעת:

 10 
 11 לחוק, נגיש תצהיר הזמה ככל שיידרש. אני מבקש שבית המשפט יקח בחשבון  18בהתאם לסעיף 

 12 
 13 בלוח הזמנים. 

 14 
 15 

<#6#> 16 

 17 החלטה

 18ומאחר ותיקים אלו  57409-01-18-ו 43214-11-18מאחר והחלטתי על האיחוד הדיוני, בתיקים 

 19כבר הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם  57409-01-18בשלבים דיוניים שונים, שכן בתיק  םמצוי

 20התובעת, כאשר הנתבעים טרם הגישו את תצהיריהם וכאשר היום ניתן צו לסיום ההליכים 

 21 המקדמיים, אני מורה כי :

 22, 1.10.1עד ליום  43214-11-18הצדדים יעשו וישלימו את ההליכים המקדמיים ביניהם בתיק מספר 

 23תצהירי עדות  57409-01-18לאחר השלמת ההליכים המקדמיים, כאמור, יגישו התובעים לתיק 

 24ראשית מטעמם בתיק זה והם יהיו רשאים להגיש תצהיר מאוחד ומתוקן ביחס לשני התיקים ביחד 

 25 את ההתייחסות לכל אחד מהתיקים ככל שהפרדה זו, זו נדרשת. יוכלו להפריד בתצהירם כאשר 

 26 .1.12.19אלו יוגשו על ידי התובעים עד ליום תצהירים 

 27 

 28הנתבעים בשני התיקים, יגישו תצהירי עדות ראשית, מאוחדים תוך הפרדה ככל שיידרש בגוף 

 29 .1.2.20התצהיר וזאת עד ליום 

 30 

 31 .1.3.20התובעים יהיו רשאים להגיש תצהירי הזמה עד ליום 
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 1מטעמם, יגישו על כך בקשה בתוך ככל שהצדדים מבקשים, לזמן עדים שלא ניתן להגיש תצהיר 

 2הזמן שנקבע לכל צד להגשת תצהיריו תוך פירוט מדוע לא ניתן להגיש את תצהירו של העד, ותוך 

 3 פירוט תמצית עדותו של עד שזימונו מבוקש. 

 4 

 5לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית ליום אני קובע את התיק לקדם משפט, בנוכחות הצדדים 

 6 . 09:30שעה  5.4.20

 7 
<#7#> 8 

 9 
 10 במעמד הנוכחים. 17/07/2019, י"ד תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 11 

 
 

 שופט, אלקלעי עזריה

  12 
 13 סולי ליאת ידי על הוקלד


