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 רחל ערקובי שופטת בכירהכבוד הפני ל

 
 :תובעה

  
 צחי כה�

  
  נגד

 

  
 :נתבעי�ה

  
 גילה צימרמ�.1

 משה טימור.2

 
 פסק די�

  

כה� (להל�: "התובע" ו/או "מר אותה הגיש מר צחי  � 1,000,000לפניי  תביעה כספית  בס�   .1

"), וכנגד  מר משה טימור הנתבעת"  ו/או "גב' צימרמ�כה�") נגד גב' גילה צימרמ�  (להל�: "

  ").הנתבע" ו/או "מר טימור(להל�:" 

  

 35במסגרת תביעה זו עותר התובע כנגד הנתבעי' בגי� עוולת הרשלנות המנויה בסעי&   .2

: "פקודת הנזיקי�"), ובגי� הטעיה ותרמית לפי סימ� ז' לפקודת הנזיקי� [נוסח חדש] (להל� 

לפקודה, וכ� הוצאת לשו� הרע לפי סעי&  58לפקודה, עוולת שקר מפגיע על פי סעי&  56סעי& 

  (להל�: "חוק איסור לשו� הרע").  1965/) לחוק איסור לשו� הרע, תשכ"ה 3(1

  

ת, אשר קיבלה תוק& של החלטה, , הגיעו הצדדי' להסכמה דיוני2.3.15במעמד הדיו� מיו'   .3

לפיה העילות הנטענות של "שקר מפגיע" והוצאת לשו� הרע בהתא' לחוק איסור לשו� הרע, 

תימחקנה מהתביעה, כ� שהתביעה תמשי� להתברר בגי� עוולות הרשלנות ותרמית כמשמע� 

חריות, בפקודת הנזיקי�. עוד הוסכ' על הצדדי', כי הדיו� יפוצל כ� שראשית תידו� שאלת הא

  יתקיי' דיו� בשאלת הנזק.  /וככל שהחלטת בית המשפט בשאלת האחריות תחייב זאת

  

, 11.5.17, 28.3.17, 27.3.17, 14.3.17, 13.10.16, 15.9.16בתיק התקיימו שמונה דיוני הוכחות (  .4

כללו תצהיר עדות ראשית מטעמו  וחוות דעת מאת מר מתי  מר כה�). עדויות 26.2.18, 17.7.17

הגב' . עדויות 14.3.17, מר גול� העיד ביו' 13.10.16וביו'  15.9.16ל�. מר כה� העיד ביו' גו

העידה  גב' צימרמ�כללו תצהיר עדות ראשית מטעמה וחוות דעת מאת פרופ' רפי מ�.  צימרמ�

, כללו תצהיר עדות ראשית מר טימור. עדויות 11.5.17, פרופ' מ� העיד ביו' 26.2.18ביו' 

, ד"ר פלג העידה ביו' 17.7.17העיד ביו'  מר טימורדעת מאת ד"ר ענת פלג.  מטעמו וחוות

  . 28.3.17וביו'  27.3.17
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  :רקע עובדתי

  

, שימש בזמניי' הרלוונטיי' כעיתונאי בעיתו� "ידיעות אחרונות" ושימש 1968, יליד מר כה�  .5

שעות", ממו�",  24ימי'", זמני' מודרניי'",  7שני' במוספי': " 21/כתב מגזי� במש� כ

הנה שחקנית ואומנית מז'אנר הסטאנד אפ אשר השתמשה בזמני'  גב' צימרמ�ו"מסלול". 

  , הנו שדר�, קריי� ושחק�.מר טימור. הרלוונטיי' בש' הבמה "פאטמה"

  

עור� ומגיש בכל יו' שישי ברשת ב' של קול ישראל  את התוכנית  מר טימור 2001החל משנת   .6

 מר טימור"שישי אישי" מחצות ועד השעה שלוש לפנות בוקר. במסגרת התוכנית  מארח 

", בת המגזר אמנית "סטנד אפ /בשמה הבדוי " פאטמה " הגב' צימרמ�בצורה קבועה את 

  הבדואי. 

  

לצור� הכנת כתבה אודותיה, כאשר לצור� הכנת הכתבה  הגב' צימרמ�יצר קשר ע'  מר כה�  .7

  ער� ראיו� משות& ע' שני הנתבעי'. 

  

ימי'" של העיתו� "ידיעות אחרונות" כתבת תחקיר אותה  7פורסמה במוס& " 5.7.2013ביו'   .8

  (להל�:" הכתבה").  "פאטמה קומדי קלאב" אודות "פאטמה" שהוכתרה בש': מר כה�ער� 

  

מעבודתו, ומכא�  מר כה�הנה דמות בדויה, פוטר  2לאחר פרסו' הכתבה, כשהתברר כי נתבעת   .9

  התביעה שלפניי. 

  

  : מר כה�תמצית טענות 

  

, במסגרת עבודתו נהג לערו� חיפוש אחר חומרי' מתאימי' לפרסו', ולש' מר כה�לטענת   .10

ברשת ב' של קול ישראל. לדבריו, בתוכנית  מר טימורכ� האזי� לתוכנית "שישי אישי" בהגשת 

משתתפת מידי שבוע, אישה דוברת עברית במבטא ערבי,  המכונה בתוכנית "פאטמה". על פי 

מה" סיפורי' מהווי הכפר הערבי בו היא לכאורה הנטע�, במסגרת התוכנית מספרת "פאט

מתגוררת, על בני משפחתה, שכניה וחיות המשק בכפר. על פי הנטע�, בשו'  נקודת זמ� במהל� 

  להבהיר כי מדובר במתחזה ששמה האמתי הוא גילה צימרמ�.  מר טימורהשידור לא טורח 

  

, שהתגלה הגב' צימרמ�בוק" של בד& "פייס מר כה�נתקל  2013על פי הנטע�, בחודש יוני   .11

יצר עמה קשר והחל בגיבוש פרטי'  מר כה�בדיעבד כפיקטיבי תחת שמה הבדוי "פאטמה". 

 מר כה�ש הגב' צימרמ�עמה, התעקשה  הלצור� הכנת כתבה אודותיה. לטענתו, במהל� השיח

� לאחר , בתחילה לא הביע עניי� בכ�, אמר כה�.  לטענת מר טימור –יפגוש ג' את "פטרונה" 
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שיראיי� ג' אותו אודותיה נעתר לבסו& לבקשתה והסכי' לראיי� את  הגב' צימרמ�שהתחננה 

  השניי' בצוותא. 

  

 לראיי� אותה בכפר מגוריה, הגב' צימרמ�טוע� כי במהל� העבודה על הכתבה, ביקש מ מר כה�  .12

וא& לצלמה ש', א� היא סירבה בנימוק שהגעת איש תקשורת לכפר תמשו� תשומת לב 

מיותרת ותגרור תרעומת כלפיה מצד בני הכפר, שאינ' רואי' בעי� יפה אישה שיוצאת לעבוד 

  בלילות. 

  

בכפר מגוריה  הגב' צימרמ�כי נפגש ע' בעלה של  מר כה�טע� בפני  מר טימורעל פי הנטע�,   .13

וביקש מהמוכתר רשות להעלות אותה לשידור בפינה קבועה בתכניתו ברשת ב' של קול 

  ישראל. 

  

 /הציגה עצמה כל העת כ"פאטמה" וטענה כי הנה אמנית סטנד הגב' צימרמ�, מר כה�לטענת   .14

ת, אפ בת המגזר הבדואי.  לדבריו, במהל� שתי פגישות פני' מול פני' ושיחות טלפוניות רבו

מסע שתכליתו הייתה לכאורה שכנועו של  מר טימורערכה "פאטמה" בתרומתו הפעילה של 

לש' העצמת אמינות דמותה, שוחחה  ,כ� למשל .בדבר אמיתות דמותה הפיקטיבית מר כה�

הגב' , מר כה�. לטענת מר כה�בערבית רהוטה, שפה אותה דובר  מר כה�ע'  הגב' צימרמ�

בטלפו� ולהציג את "אמרגניתה", אשר הייתה לא אחרת  כה� מרא& נהגה לשוחח ע'  צימרמ�

  עצמה באופ� ניפרד מהדמות הפיקטיבית "פאטמה".  הגב' צימרמ�מאשר 

  

אינו חוש& את דמותה האמתית של "פאטמה" בתכניתו ובכ� מועל  מר טימורעל פי הנטע�,   .15

של  העיתונות לתקנו� האתיקה המקצועית  2לכאורה באחריותו המקצועית על פי סעי& 

(להל�:" תקנו� האתיקה") ש' נרש':" עיתונאי יגיש לציבור שירות מקצועי ופרסו' מדויק, 

  הוג� ואחראי של ידיעות". 

  

מר לראיו� זוגי במהלכו חיזק   הגב' צימרמ�אירח אותו בביתו ואת  מר טימור, מר כה�לטענת   .16

מפוברקי' ואנקדוטות אשר וסיפק פרטי'   הגב' צימרמ�עדותה השקרית של את  טימור

וחיזקו את מהימנותה של "פאטמה" בעיני  הגב' צימרמ�הוסיפו אמינות לסיפור הכסות של 

לתקנו� האתיקה המקצועית  3בניגוד לנכתב בסעי&  מר טימור.  על פי הנטע�, בכ� פעל מר כה�

  של אגודת העיתונאי' לפיו היה אמור לפעול ביושר ובהגינות. 

  

, הוסיפה חטא על פשע, כאשר בנוס& לשני המפגשי' פני' אל פני' הגב' צימרמ�על פי הנטע�,   .17

ובנוס& לשיחות הטלפו� שהתקיימו ביניה' בה�  ,, בה' הציגה עצמה כ"פאטמה"מר כה�ע' 

שיגרה ג' הודעת דואר אלקטרוני לתובע ובו  ,הציגה את עצמה כישות נפרדת מגילה צימרמ�
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, גב' צימרמ� השתמשה במכוו� בעברית עילגת, רצופה מר כה�ת תוספות לכתבה. לטענ

  בשגיאות כתיב, שכל מטרתה הייתה ליצור מצג שווא של ערביה, שעברית אינה שפת אמה.

  

, ע' ירידתו הקרובה של המאמר לדפוס, עלה 2013על פי הנטע�, לקראת תחילת חודש יולי   .18

מר . בנסיבות אלו, פנה ילדי') 18( מה"חשד בדבר הפרט שעסק במספר ילדיה הרב של "פאט

  אשר אישר באוזניו כי מידיעתו האישית מספר ילדיה הנו אמיתי. מר טימורל כה�

  

, התברר כי דמותה של "פאטמה" הנה דמות 5.7.2013, ע' פרסו' הכתבה ביו' מר כה�לטענת   .19

  הנה העומדת מאחורי דמות פיקטיבית זו.   הגב' צימרמ�בדויה וכי 

  

מתוק& תפקידו הבכיר באגודת העיתונאי', הכשיל עיתונאי זוטר  מר טימורטוע�, ש מר כה�  .20

פעל בניגוד לאמור בתקנות  מר טימורממנו, בעת מילוי תפקידו העיתונאי. על פי הנטע�, 

: האתיקה המקצועית של העיתונות תחת הסעי&, "נאמנות לאמת", כאשר ש' נרש' במפורש

אי ביודעי� או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או "לא יפרסמו עיתו� ועיתונ

  "מסול&".

  

עובר טיפולי' הוא , שית& אותה בעובדה שהגב' צימרמ�, במהל� השיחות ע' מר כה�טענת ל  .21

כימותרפיי' בשל מחלתו, א� הנתבעת בחרה להכשילו ולא לספר את האמת באשר לדמותה 

ו ביצירת כתבה שבסיסה כי הכשלת ,ת עצימת עיניההפיקטיבית, חר& הבנתה  או לכל הפחו

  לגדוע את מקור פרנסתו. עלול ,שיקרי

  

לקיתונות של לעג וביקורת בכלי תקשורת  מר כה�ל פי הנטע�, ע' היוודע דבר התרמית, זכה ע  .22

  21 רבי', כאשר עבודתו כשכיר בעיתו� אשר הייתה מקור פרנסתו מזה שני עשורי' תמימי',

  שנה לער�, נקטעה. 

  

, הפגיעה המקצועית שהוסבה לתובע בשל תרמית זו הנה אדירה  וכוללת רכיבי' מר כה�טענת   .23

רבי' לרבות נזק ישיר בגי� אבד� הכנסה עקב פיטורי�, אבד� גמלה עתידית, הפסד הכנסה של 

   , והוצאת לשו� הרע בשל הפגיעה בשמו הטוב.לגיל הפרישהכעשרי' שנות עבודה עד 

  

ביו' הגשת התביעה),  46טוע� כי יתקשה לעמוד בחובתו להקטנת נזקו בשל גילו ( מר כה�  .24

  ובשל מצבה הרעוע של העיתונות המודפסת.

  

, ג' לאחר חשיפת התרמית כמו ג' פיטוריו, לא מצאו הנתבעי' להתחרט על מר כה�לטענת   .25

  מעשיה' ועל השתלשלות האירועי' הטראגית. 
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ימי'" ומהפרסו'  7יצאה נשכרת מהכתבה במגאזי� " הגב' צימרמ�כי  מר כה�עוד טוע�   .26

  שנלווה אליה, כאשר ממשיכה להופיע ולשווק מרכולתה. 

  

הל� פירוט הנזקי' הנטעני' בכתב התביעה: א. פיצוי בגי� אבד� השתכרות עתידית בס� של ל  .27

גיעה בש' הטוב ובמוניטי� בס� של . ב. פיצוי בשל נזק בלתי ממוני בגי� פ� 2,716,544

.  על פי הנטע�, בשל שיקולי אגרה, הוגשה  התביעה � 4,716,544. ובסה"כ ס� של � 2,000,000

  בלבד.  � 1,000,000 /על ס� של כ

  

  ;הגב' צימרמ�תמצית הגנת 

  

, למרואיי� אי� כל חובת זהירות מושגית כלפי עיתונאי ולעיתונאי לא הגב' צימרמ�לטענת   .28

  יכולה להיות כל עילת תביעה כלפי מרואיי�, בעיקר לאור נסיבותיו של המקרה דנ�.

  

, כאשר פיטוריו גב' צימרמ�ל מר כה�על פי הנטע�, אי� כל קשר בי� פיטוריו הנטעני' של   .29

קשורי' בי� היתר, לרשלנותו, רשלנות עורכי המוס&/עיתו�, בעיות תפקוד ו/או בריאות, 

  כתובה, מיתו� בתחו' התקשורת ועוד. קיצוצי'  בעיתונות ה

  

ו/או עורכי העיתו� היא שהביאה לפרסו' הכתבה,  מר כה�, רשלנות הגב' צימרמ�לטענת   .30

  כאשר הדברי' אינ' קשורי' לפועלה. 

  

לפרס' את הכתבה, ואי� לה כל אחריות כלשהי  מר כה�טוענת כי לא כפתה על  הגב' צימרמ�  .31

  לגבי תוכ� הפרסו'.

  

להציג תעודת זהות, התעל' משלל אדיר של  הגב' צימרמ�לא ביקש מ מר כה�ל פי הנטע�, ע  .32

אתרי אינטרנט, תכניות טלוויזיה קודמות, ועצ' את עיניו לאותות אזהרה רבי',  כ� שבקלות 

  רבה יכול היה ללמוד כי "פאטמה" הנה לא יותר  מדמות קומית ופיקטיבית.

  

לא נהג כמצופה מעיתונאי סביר ו/או איש מקצוע סביר ואי�  �מר כהטוענת כי  הגב' צימרמ�  .33

  לו אלא להלי� על עצמו. 

  

, הנתבעת אינה המפרס' ולא צפתה כלל ולא הייתה אמורה לצפות, כי הגב' צימרמ�לטענת   .34

  יפוטר ממקו' עבודתו.  מר כה�בעקבות שיח שהיה לה ע' 
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על פי הנטע�, הסכומי' הנטעני' בתביעה הנ' מופרזי', מוגזמי' וכלל אינ' מושתתי' על   .35

  המציאות העובדתית. 

  

טוענת, כי תקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות כלל אינו מחייבה, כאשר  הגב' צימרמ�  .36

אי� מחלוקת שבזמני' הרלוונטיי' לא הייתה עיתונאית וא& לא חלק מהעיתו� שפרס' 

  הכתבה. בנסיבות אלו, האחריות, ככל שקיימת, הנה על העיתונאי והעיתו� ולא על המרואיי�. 

  

פורסמה בעיתו� "ידיעות אחרונות" על ידי העיתונאית  18.2.2007על פי הנטע�, כבר ביו'    .37

עיו� בכתבה מלמד כי קיי' סוד אודות  סמדר שיר כתבה מפורטת  אודות "פאטמה".

"פאטמה". על פי הנטע�, כל עיתונאי סביר היה מברר מהו אותו סוד, לכל הפחות היה פונה 

  . לעיתונאית לצור� בירור העובדות אודות דמותה של "פאטמה"

  

, הכתבה עצמה מוצגת ככתבה הומוריסטית וא& נושאת את הכותרת הגב' צימרמ�לטענת   .38

"קומדי קלאב". הכתבה מלאה בסתירות פנימיות וניגודי' שהיו אמורי' להעלות תהיות 

  אשר דרשו  תחקור ובירור העובדות לאישור� טר' הפרסו'. 

  

בנקל הודעת הבהרה ו/או תוספת לכתבה כדי  ו/או העיתו� יכלו להוציא מר כה�על פי הנטע�,   .39

  להקטי� את הנזק, א� בחרו שלא לעשות כ�. 

  

משווה בי� פרשה זו לפרשת "השרו&" בה התחזה  הזמר  מר כה�טוענת, ככל ש הגב' צימרמ�  .40

חיי' צינובי3 כדי לצור אייט' תקשורתי, הרי שמפרס' הכתבה אודות "השרו&" לא פוטר 

  כי אי� כל קשר בי� פיטוריו מהעיתו� לכתבה.מעבודתו, דבר המעיד 

  

טוענת שפרסו' הכתבה לא היטיב עמה, אלא להיפ�. לטענתה, הפרסו'  הוביל  גב' צימרמ�  .41

בתביעתו, כ� ג' יש לקזז כל סכו'  מר כה�לנזקי' רבי', כאשר יש לקזז נזקיה ככל שיזכה 

  ממעבידו ו/או מכל גו& אחר.  מר כה�שקיבל ואו יקבל 

  

  ;מר טימורית הגנת תמצ

  

מר , עסקינ� בתביעה ריקה, ונטולת כל עילה שבדי�, כאשר במסגרתה מנסה מר טימורלטענת   .42

לגלגל לפתחו את מחדליו שלו, כאשר התרשל בעבודתו כעיתונאי, התעצל בבדיקת  כה�

העובדות, עצ' עיניי' אל מול "נורות אזהרה" שהבהבו מול עיניו ונהג בחוסר מקצועיות 

  מובהק בפרסו' הכתבה העומדת בבסיס התביעה. 
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חב חובת זהירות כלשהי  טוע� כי עוולת הרשלנות אינה רלוונטית לעניינו, שכ� אינו מר טימור  .43

, כ� שממילא לא קמה התרשלות כמשמעה בדי� ולא הוכח קיומו של נזק פועל מר כה�כלפי 

  יוצא מאותה ההתרשלות. 

  

, כאשר מדובר בנזקי' מר כה�על פי הנטע�, לא קיי' קשר סיבתי בי� פרסו' הכתבה לפיטורי   .44

  נטעני' מופרכי' וחסרי אחיזה במציאות. 

  

, משכ� הוא זה שהפר את מר טימורהוא מפרס' הכתבה ולא  מר כה�, ר טימורמלטענת   .45

החובה המנויה בתקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות, כאשר תחת הסעי& "נאמנות 

לאמת"  נכתב במפורש כי "לא יפרסמו עיתו� ועיתונאי ביודעי� או ברשלנות דבר שאינו אמת, 

  אינו מדויק, מטעה או מסול&". 

  

כי לא הציג לתובע כל היצג של עובדה טר'  מר טימורשר לעוולת התרמית הנטענת, טוע� בא  .46

שימש רק "אכסניה" למפגש  מר טימורו' הכתבה. על פי הנטע�, ביתו של ההחלטה על פרס

לקיי' את הריאיו� ע'  מר כה�לאחר שכבר התגבשה כוונתו של  למר כה� הגב' צימרמ�בי� 

   ולפרס' הכתבה. הגב' צימרמ�

  

ואינו אמור לשמש כמקור מהימ�  מר כה�כי אי� כל קשר מקצועי בינו לבי�  מר טימורטוע�   .47

 מר כה�והיה זה מחדלו של  מר כה�לא הכשיל את  מר טימור. על פי הנטע�, מר כה�לפרסומי 

  שלא ביצע עבודתו במקצועיות המחייבת. 

  

ידועה  הגב' צימרמ�א& מתאפיינת במשנה חומרה כאשר  מר כה�על פי הנטע�, רשלנותו של   .48

מזה כחמש עשרה שני' כסטנדאפיסטית בש' גילה צימרמ� מרמת ג� המגלמת את דמותה 

הגב' הסטנדאפיסטית הבדואית הראשונה, וכי בדמות בדיונית זאת משתתפת  /של "פאטמה"

  במאות מופעי' ברחבי האר3.  צימרמ�

  

הגב' קצרה ובסיסית במנוע החיפוש "גוגל" בדבר דמותה של , בדיקה מר טימורלטענת   .49

הייתה מובילה לחשיפת דמותה האמתית של "פאטמה" הלא היא גילה צימרמ�  צימרמ�

באתר "אגרו�", באתר הבלוגי' האינטרנטי  פההסטנדאפיסטית. כ� למשל, זהותה נחש

תר "יו טיוב" צילומי "תפוז", אתר האינטרנט של העיר דימונה ועוד. כמו כ�, מפורסמי' בא

  ווידאו מהופעתה של "פאטמה" אשר בחלק' נחש& שמה בכיתוב בתחתית ד& הסרטו�.  

  

טוע�  שעיו� בארכיו� "ידיעות אחרונות"  היה מעלה כתבה פרי עטה של העיתונאית  מר טימור  .50

, ש' נרש' כי אופ& את זהותה של "פאטמה" סוד, כאשר בסיו' 18.2.07סמדר שיר מיו' 
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תבה נרש': ל""פאטמה" יש סוד אותו היא חושפת בד"כ בסופו של המופע, א� לא בכל הכ

רור פשוטי' פשר הסוד המדובר, כמו פניה ישירה ימופע הוא נחש&." בנסיבות אלו, חקירה וב

  לעמיתתו הגב' סמדר שיר  היו  חושפי' את זהותה של "פאטמה". 

  

הבו עשרות "נורות אזהרה" מחשידות  מול עיניו , כי מהכתבה עולה כי הבמר טימורעוד טוע�    .51

, כ� למשל ש"פאטמה", "בת הכפר, מנהלת ד& "פייסבוק" פעיל, שולחת דואר  מר כה�של 

  אלקטרוני, בעלת עברית משובחת ועוד. 

  

 מר כה�על פי הנטע�, לא קיי' קשר סיבתי בי� הפיטורי� לפרסו' הכתבה, כאשר פיטוריו של   .52

וסר מקצועיותו וכשליו המצטברי' ופרסו' הכתבה היה לכל היותר אחד הנ' פועל יוצא מח

,  העובדה שהעיתונאי' אברי גלעד והילה קורח שראיינו את גב' מר טימורמה'. לדבריו של 

צימרמ� במסגרת תכנית הבוקר ב"רשת" כמו ג' מגישת הטלוויזיה שירה פליקס שראיינה 

מעידה, כי אי� כל קשר בי� פרסו' הכתבה לא פוטרו מעבודת'  10את גב' צימרמ� בערו3 

  . מר כה�לפיטורי 

  

ממידע שהיה מצוי בידיו והיה נגיש אליו בצורה  מר כה�, התעלמותו של מר טימורלטענת   .53

  את האחריות הבלעדית לתוצאות רשלנותו. מר כה�זמינה מטילה על 

  

כי הנ' מופרכי', נעדרי ביסוס וחסרי'  מר טימור, טוע� מר כה�באשר לנזקיו  הנטעני' של   .54

נמנע מלפרט את טיב' של אות' הנזקי', מרכיביה'  מר כה�פירוט מתבקש. על פי הנטע�, 

  ואופ� חישוב'.

  

  :דיו� והכרעה

  

אומר כבר עתה, כי לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירי', בחוות הדעת, בעדויות   .55

יעה  במלואה כנגד שני הנתבעי', והכל כפי הצדדי'  ובסיכומי', מצאתי לדחות את התב

  שיפורט להל�.

  

התצהירי', עדויות העדי' בחקירות  חוות הדעת, התמונה הכוללת הנלמדת מכתבי הטענות,  .56

הנגדיות וסיכומי הצדדי' הינה, כי המחלוקת העיקרית בי� הצדדי' מתמקדת באחריות' 

ממקו'  מר כה�של  הנתבעי' לפרסו' הכתבה שהובילה, כ� על פי הנטע�, לפיטוריו של 

  עבודתו.   

  

  



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

    

  כה� נ' צימרמ� ואח' 26085�05�14 ת"א
   
  

 34מתו�  9

, פיטוריו הנ' מר כה�. לטענתו של 17.7.13פוטר מעבודתו ביו'  מר כה�אי� מחלוקת כי   .57

, וזאת בעקבות מצג שווא נטע� אותו הציגו התובענהמר תוצאה ישירה מפרסו' הכתבה נשוא 

  בדואית אותנטית.   סטנדאפיסטיתהנתבעי' לתובע, כאשר גרמו לו להאמי� כי "פאטמה" הנה 

  

תוק& של , הגיעו הצדדי' להסכמה דיונית, אשר קיבלה 2.3.15כאמור, במעמד הדיו� מיו'   .58

החלטה דיונית, לפיה התביעה תתברר א� ורק  בגי� עוולות הרשלנות ותרמית כמשמע� 

בפקודת הנזיקי�. בנסיבות אלו אדו� תחילה בטענת הרשלנות הנטענת כלפי הנתבעי', ולאחר 

  מכ� אדרש לטענת התרמית.

  

  ;בחינתה של עוולת הרשלנות

  

וולת הרשלנות, יש צור� בקיומ' של שלושה כידוע, על מנת שתקו' אחריות נזיקית בגי� ע  .59

  מרכיבי': 

א) קיומה של חובת זהירות; ב) הפרת חובת הזהירות; ג) מרכיב גרימת הנזק. (ראו ע"א   

(להל�: "פס"ד ועקני�").  113) 1שלמה ועקני� נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז( 145/80

בי� הפרת חובת הזהירות, ככל  כמ� כ�, לצור� קביעת אחריות נזיקית יש להוכיח קשר

  שקיימת, לנזק.

חובת הזהירות נחלקת לשניי': חובת זהירות מושגית וחובת "בהתא' להלכה הפסוקה,   

זהירות קונקרטית. המבח� אשר לפיו נקבעת קיומה של חובת זהירות הוא מבח� הצפיות. 

קרונית בחובה, בבחינת חובת הזהירות המושגית, על בית המשפט לבחו� הא' ראוי להכיר ע

על כל משמעויותיה, בסוג המצבי' שאליו משתיי� המקרה הנדו�. סוגו של המצב נקבע לפי 

(ראו ישראל גלעד, דיני  "ארבעה היבטי': סוג המזיק, סוג הניזוק, סוג הפעילות וסוג הנזק

(להל�: "גלעד")). כמו כ�, יש לבחו� הא'  440), 2012/גבולות האחריות (תשע"ב–הנזיקי� 

אד' הסביר" יכול וצרי� היה לצפות להתרחשות הנזק. מבח� האד' הסביר הוא מבח� "ה

אובייקטיבי. המבח� הוא הא' נית� היה לצפות את היווצרות הסיכו� והתממשותו. הרציונל 

הטמו� בחובת הזהירות המושגית הוא קביעת נורמות כלליות להכוונת התנהגות ראויה 

רתעתי וחינוכי במסגרתו עובר המסר, לפיו סטייה מנורמת בסיטואציות שונות ויש בה א& פ� ה

  התנהגות מסוימת היא פסולה ועשויה להיות לה השלכה עונשית.

פי מבח� הצפיות. /בעניי� "ועקני�" צוי� כי: "קיומה של חובת הזהירות המושגית נקבע על

זק שנית� ) לצפות להתרחשות הנזק. לא כל נOughtהמבח� הוא, א' אד' סביר "צרי� היה" (

 & MCKEW V. HOLLAND & HANNEN, וכ� 333/56לצפותו צרי� לצפותו (ראה: ע"א 

CUBBITS (SCOTLAND) , LTD. (1969) AT 1623 במקו'  /) הצפיות הנורמאטיבית

באה להגביל את היק& האחריות. אמת הדבר,  /שהצפיות הטכנית קיימת הלכה למעשה 

ת� לצפות נזק, כעניי� טכני, קיימת חובת זהירות נקודת המוצא העקרונית היא, כי מקו' שני
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מושגית, אלא א' כ� קיימי' שיקולי' של מדיניות משפטית, השוללי' את החובה...שיקולי' 

אלה של מדיניות משפטית באי' לאז� בי� האינטרסי' השוני' הנאבקי' על הבכורה. בית 

רכוש והגו& מזה. הוא המשפט מתחשב בצור� להבטיח חופש פעולה מזה ובצור� להג� על ה

מתחשב בסוג הנזק ובדרכי התרחשותו. הוא לוקח בחשבו� את השפעת פסיקתו על דרכי 

התנהגות' של הבריות בעתיד. הוא שוקל את המעמסה הכספית, אשר תוטל על סוג מסוי' 

  ). 115/116, 113(ראו עניי� ועקני�, ש', בעמ'  "של מזיקי' או ניזוקי' בעקבות החלטתו

  

נקבע כי קיימת חובת זהירות מושגית המוטלת על סוג המזיק כלפי סוג הניזוק,  נדרש רק א' "

לבחינת חובת הזהירות הקונקרטית במסגרתה נבח� הא' קיימת חובת זהירות בי� המזיק 

  ). 440, 431; גלעד, 125(פס"ד ועקני�,  "הספציפי לניזוק הספציפי בנסיבות המקרה המסוי'

  

בפסיקה שיח פורה ביחס לשני מודלי' לניתוח עוולת הרשלנות בעת האחרונה מתנהל   .60

פי המודל "הקלאסי", תחילה נבח� /המודל "הקלאסי" והמודל "החדש". בעוד שעל :בכללותה

קיומ� של חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית, ולאחר מכ� נבח� קיו' 

פסה מקו' בולט בפסיקה, פי דר� ניתוח חדשה, שבשני' האחרונות ת/ההתרשלות, הרי על

תחילה נבחני' ההתנהגות שהביאה לנזק (ההתרשלות) והקשר הסיבתי, ורק לאחר מכ� נבח� 

[פורס' וגנר נ' עבדי,   3521/11(לניתוח שני המודלי', ראו: ע"א  קיומה של חובת הזהירות

שות עזבו� מנטי� נ' הר 2144/13להל�:" עניי� וגנר"); והשוו לע"א ] (22.6.2014בנבו, 

  ).]6.12.2017[פורס' בנבו, לפסק דינו של השופט סולברג  59/58הפלסטינאית, פסקאות 

  

סבר כי במקרי'  ]15.7.2013[פורס' בנבו,  פלוני נ' פלוני 4486/11ע"אבעניי� כב' השופט עמית   .61

המשתייכי' ל"ליבת דיני הנזיקי�", אי� צור� להידרש לחובת הזהירות המושגית בתחילת 

פי דר� הניתוח החדשה. כב' השופט עמית קבע:" בעוד שעל פי המודל /יש לפעול עלהדר�, ו

המסורתי סדר הדברי' הוא תמיד "חובה תחילה", הרי שהמודל המוצע של "התרשלות 

תחילה", לא יחול בכל מקרה ומקרה, א� יחול במרבית המקרי' הנידוני' באופ� שכיח בבתי 

). הכוונה 469י�" (גלעד, גבולות האחריות עמ' המשפט והמשתייכי' ל"ליבת דיני הנזיק

לאות' נזקי' פיזיי' של ניזוקי' ישירי' המהווי' את חלק הארי של תביעות הנזיקי� 

הנידונות בבתי המשפט, שלגביה' כבר התפתחה מעי� חזקת חובה בפסיקה. אי� טע' לחזור 

תלמיד, נות� /מורהחולה, /עובד, רופא/ולהידרש מבראשית לשאלת חובת הזהירות של מעביד

לקוח, בעלי' ומחזיק במקרקעי� וכיו"ב. במקרי' מעי� אלה, המהווי' את מרבית /שירות

תביעות הנזיקי� המתנהלות בבתי המשפט, נתחיל בבחינת ההתרשלות, לאחר מכ� בקשר 

הסיבתי, ובסו& הדר� נבח� א' קיימי' שיקולי מדיניות בגינ' יש לשלול את החובה (מה 

  בסיטואציות הנמצאות בליבת דיני הנזיקי�)...".  שחריג כשלעצמו
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 כב' השופט הנדל מציע בעניי� "וגנר" חלוקה עקרונית לשלוש קבוצות של חובת זהירות:

"...בתי המשפט מכירי' אלו תביעות ה� תדירות יותר ואלו פחות. לגישתי נית� להצביע על 

: המוכרת, החדשה חלוקה לשלוש קבוצות של חובות זהירות במשפט הישראלי כיו'

והגבולית. המוכרת, היא חובת זהירות המושרשת היטב בפסיקה ובכללי הרשלנות. דוגמה 

לכ� היא חובתו של רופא כלפי מטופל או חובתו של מעביד כלפי עובדו. השניה, חובת הזהירות 

החדשה, נוגעת לסוגיה שנידונה לראשונה בתיק המונח לפני בית המשפט. למשל, בפסק די� 

(להל�: עניי�  ]18.11.13, פלוני נ' פלוני [פורס' בנבו 1167/11השופט ס' ג'וברא� בע"א  מפי

הקיבו3) בו נדרש בית משפט זה לראשונה לשאלת האחריות של קיבו3 כלפי חבר קיבו3 בגי� 

מניעת פשע. דוגמה נוספת היא עניי� לוי בו עלתה שאלת חובת הזהירות של /מחדל של אי

, 45) 3מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מח( 915/91פי ציבור המבוטחי' (ע"א המפקח על הביטוח כל

). בקבוצה השלישית נמצאת חובת הזהירות הגבולית, שהוכרה ברמה עקרונית לגבי 81/82

מצבי' מסוימי' א� נשללה לגבי מצבי' אחרי' בתו� אותה קטגוריה. בקבוצה זו נבח� הא' 

בבית המשפט. נדרשת קביעה לאיזה צד של חובת הזהירות שהוכרה חלה על התיק הנדו� 

(ראו  הא' בתו� גבולות חובת הזהירות שהוכרה או מחוצה לה�" –הגבול ראוי שהתיק ייפול 

  בפסק הדי�).  9עניי� וגנר, פסקה 

  

בעניי� "וגנר" השופט הנדל הציע לשמר את המודל הקלאסי, א� סבר כי אי� עוד צור� כיו'   .62

ת הזהירות המושגית וה� את החובה הקונקרטית, מאחר ובמרבית לבחו� בכל תיק ה� את חוב

המקרי' מתקיימת חובת זהירות מוכרת. ע' זאת, הוא סבר כי יש לדבוק בכלל של "חובה 

תחילה", בטר' תידו� שאלת ההתרשלות, ולא להעתיקה לסו& הדר� תו� המרת אופייה 

ו השופט דנציגר, המצדד לשיקולי מדיניות רחבי'. השופט שה' הצטר& לעמדה זו, ואיל

ידי השופט עמית בעניי� פלוני, סבר כי עמדת השופט הנדל, כמו ג' /במודל החדש שהוצע על

עמדת השופט עמית, ה� בבחינת למעלה מ� הצור�, ויש להותיר את הדיו� באופיו של מבח� 

  הצפיות ובמקומו הראוי בי� מרכיביה של עוולת הרשלנות. 

  

זאת מאחר והמודל  .פי המודל "הקלאסי"/וולת הרשלנות עלאבח� את ע ,במקרה שלפניי

בשל העובדה שהמקרה דנ� מציג שאלה עקרונית בדבר וכ� החדש טר' הפ� להלכה המחייבת, 

  "חובת זהירות קולגיאלית" בי� עיתונאי' שטר' הובאה לפתחו של בית המשפט. 

  

  הא' קיימת בענייננו חובת זהירות מושגית ?

  

השאלה העקרונית אשר בה יש לדו� הנה הא' נית� להטיל חובת זהירות על מקור המידע   .63

העיתונאי, כאשר המידע שנמסר אינו מדויק ו/או אינו נכו�. לצור� הכרעה בסוגיה זו, אשר 

לטעמי מהווה הסוגיה העיקרית בתיק דנ�, יש לבחו� מבחינה אובייקטיבית את טיבו של 
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לנתבעי'. עיו� בחוות  הדעת מלמד כי הנ�  מר כה�נוצרו בי� הקשר ו/או מערכת היחסי' ש

. גב' צימרמ�ל מר כה�, ולא בקשר בי� מר טימורל מר כה�מתמקדות בעיקר בקשר שנרק' בי� 

ביחס לכל אחד מהנתבעי'. מאחר שעיקר  המשכ�, יש לבחו� את טיב  ההתקשרות ומשמעות

  , אבח� תחילה קשר זה. מורמר טיל מר כה�המחלוקת בי� הצדדי' הנה בקשר שבי� 

  

, חלה חובת זהירות מושגית על עיתונאי כלפי עיתונאי אחר בתרחיש בו נמסר מר כה�לטענת    .64

מוסר  / מקבל המידע עלול לראות בעיתונאי/מידע כוזב ו/או שאינו מדויק, שכ� העיתונאי

העיתונות , תקנו� האתיקה של מר כה�המידע כמקור מהימ� ואמי� לידיעה. לשיטתו של 

  וכלליו ה' שמהווי' את המסגרת הנורמטיבית ממנה נית� להקיש לאותה חובה נטענת. 

  

בתיק דנ� הוגשו שלוש חוות דעת. שלושת המומחי' נחקרו על חוות הדעת מטעמ'.  מר מתי   .65

"מר טימור אינו נכנס לקטגוריה הרגילה  גורס כי: מר כה�גול�, אשר הגיש חוות דעת  מטע' 

"מקורות". הוא ידוע  ברבי' כעיתונאי בכיר בעל וותק רב. לכ� ההתייחסות אליו היא כאל של 

אד' האמו� על מסירת מידע אמת והקשור בעבותות כללי האתיקה של מועצת העיתונות, מה 

ג' שבעברו הוא שימש ג' א' לתקופה קצרה, קריי� חדשות, עובדה שיש בה לחזק את הטענה 

"מכיוו� שב"מקור  תי", לטענתו של מר גול�:למסור מידע בדוק ואמ� על הצור� וכי הוא אמ

יתה כל סיבה לחשוב או לחשוד במעשה של הטעיה או יעיתונאי" עסקינ�  הרי שלתובע לא ה

א לכללי מועצת 4מרמה במתכוו� ובמודע". לטענתו של מר גול�, מר טימור פעל בניגוד לכלל 

יתונאי ביודעי� או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו "לא יפרסמו עיתו� וע /העיתונות אשר קובע

"מבחינה פורמאלית צחי הוא זה שפרס' את המידע, אבל  לדבריו: מדויק, מטעה או מסול&".

מבחינה מהותית הקטליזטור לפרסו', ולמעשה שות& לו, היה משה טימור שהוא בעצמו 

לא נדרש  לבדוק את  מר כה�עיתונאי". עוד גורס מר גול� בחוות הדעת מטעמו, כי במקרה דנ� 

הדברי', שכ� מר טימור מסר מידע שהחמיא לגב' צימרמ� ולא מידע מכפיש. מר גול� גרס 

בחוות הדעת, כי מר טימור העמיד עצמו בניגוד ענייני' בי� חובותיו כעיתונאי לבי� אינטרס 

טימור עשה  אחר, בניגוד לכללי האתיקה העיתונאית.  עוד טוע� מר גול� בחוות הדעת, כי מר

  שימוש לרעה במעמדו כאשר מסר לתובע מידע כעיתונאי, וזאת על מנת להטעותו.

   

, מר טימור. בחוות הדעת גורסת ד"ר פלג כי מר טימורד"ר ענת פלג הגישה חוות דעת מטע'    .66

בהיותו של טימור "מוסר המידע" אשר השתת& באופ� פעיל במתיחה כמרואיי� לא יכול היה 

ה לשמר כ"מקור מוודא" למידע שנמסר בכתבה.  לטענתה של ד"ר פלג, בנסיבות טימור בהגדר

טימור כמקור מהימ� לצור� אימות המידע.  לטענתה, תקנו� האתיקה מר דנ� לא נית� לראות ב

של מועצת העיתונות אינו מטיל חובה על מוודא המידע לספק מידע אמת, ג' א' עסקינ� 

לאמת מוטלת א� ורק על כתפי העיתונאי המפרס' בעיתונאי. לטענתה, חובת הנאמנות 

והעור�, כ� ג' בדיקת הנכונות והמהימנות של הידיעה טר' פרסומה. ד"ר פלג גורסת כי 
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תקנו� האתיקה של מועצת העיתונות אינו מטיל חובה על "מקור" הידיעה העיתונאית לספק 

א� ורק על כתבי  מידע אמת לעיתונאי, ג' א' הוא עצמו עיתונאי, כאשר החובה רובצת

העיתונאי המראיי�. עוד גורסת ד"ר פלג כי במקרה דנ� טימור הנו לכל היותר מוסר הידיעה 

טימור לא יכול להיחשב כמי שפרס' מר לעיתונאי האחר ו/או מרואיי� בפני עצמו, כ� ש

  הכתבה, ולא היה אחראי בשו' דר� לפרסומה בכובעו כעיתונאי. 

  

. פרופ' מ� גורס כי: "על פי כללי האתיקה מ�. פרופ'וות דעתו של הגב' צימרמ� הגישה את ח  .67

והתפישות המקצועיות אי� העיתונאי יכול להלי� על מקורות שהטעו אותו, שכ� כאמור לעיל 

הנחת העבודה בעול' התקשורת היא שמקורות עלולי' לנסות לנצל את הכתב לקידו' 

יונות אלה ולהתמודד אית'".  עוד טע� סיהאינטרסי' שלה', ועליו מוטלת האחריות לזהות נ

, מר צחי כה�, לא פעל באופ� המקצועי האלמנטרי הנדרש, ואי לכ� מר כה�פרופ' מ� כי: "

האחריות לפרסו' הכתבה מוטלת עליו ועל עורכי העיתו�" ידיעות אחרונות". פרופ' מ� גורס 

וכ� על סמ� ספרות "על בסיס תקנוני האתיקה, כולל זה של מועצת העיתונות בישראל  כי:

מקצועית ענפה בתחו' העיתונות, ברור כי מה שהוביל לפרסו' לא היה טמו� "במתיחה" 

עצמה אלא בכשל המקצועי העיתונאי שבה בעקבותיה". פרופ' מ� אמנ' לא התייחס בחוות 

איו� המשות&, א�  כאשר נשאל על פרשנות ידעתו לפוזיציה ו/או מעמדו של מר טימור בעת הר

קול ותיקה העיד כי במילה "עיתונאי" הכוונה למי שכתב הידיעה, ולא למקור. (פרוטכללי הא

  ). 1/32, שורות 125, עמ' 11.5.17הדיו� מיו' 

  

הנה כי כ�, ד"ר פלג ופרופ' מ� סבורי' כי  חובת הנאמנות לאמת מוטלת א� ורק על כתפי   .68

ל הידיעה  טר' פרסומה. העיתונאי המפרס' והעור�, כ� ג' בדיקת הנכונות והמהימנות ש

עה, ואי� יי� ו/או כמוסר הידיאוטימור כמר רמד"ר פלג א& גורסת כי בנסיבות דנ�, יש לראות ב

הסתמ� על מקור שהוא  מר כה�לראותו בכובעו כעיתונאי. מר מתי גול� גורס מנגד, כי 

עיתונאי, ומשכ� הרי שנוצרה תלות מחייבת ובהפרתה חרג מר טימור מהנוהג המקובל ומכללי 

  האתיקה המנויי' בתקנו� האתיקה. 

  

רותיה' של המומחי' לפניי, מצאתי לקבל את חוות הדעת ילאחר שעיינתי בחוות הדעת ובחק  .69

  טנה להל�. מטע' ד"ר פלג ופרופ' מ�, וזאת מהסיבות שתפור

  

בבחינת "המוציא מחברו עליו  מר כה�עסקינ� בתביעה אזרחית, כאשר נטל ההוכחה הוא על   .70

הראיה". במישור האזרחי ההוכחה היא במידה של "הטיית מאז� ההסתברות". דהיינו, בית 

המשפט צרי� להשתכנע על יסוד מהימנות הראיות, כמות�, דיוק� והמשקל הראייתי שלה�, 

י� השנוי במחלוקת, מסתברת יותר ומתקבלת יותר על הדעת יאחת באשר לענכי גרסה 

  מהגרסה שכנגד.
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יש לציי� כי טר' הובאה לפתחו של כב' בית המשפט העליו� ו/או ערכאה אחרת  סוגיה זהה   .71

ו/או דומה, בה על פי הנטע�, עיתונאי הטעה את חברו המשמש ג' הוא כעיתונאי ובשל כ� 

הרשלנות על יסודותיה. ע' זאת, מקצוע העיתונאי כ� זכה להתייחסות  תובע מכוח עוולת

בפסיקה בהקשר של החיסיו� העיתונאי ומשמעותו. יוער כי ג' החיסיו� העיתונאי המתיר 

ולא נקבע מכוח הדי� כדוגמת  לעיתונאי שלא לגלות את מקורות המידע שלא הנו יציר פסיקה,

סיכולוג. בעניי� "מקור ראשו�" ניתנה התייחסות חסיונות אחרי' כמו: עור� די�, רופא ופ

"פרק ג' לפקודת הראיות קובע מספר  ספציפית לגבולות החיסיו� העיתונאי, ש' נקבע:

חסיונות, ביניה' לבעלי מקצוע כגו� עור� די�, רופא ופסיכולוג. החיסיו� העיתונאי לא נחקק 

זה נדו� בהרחבה בפרשת  במניינ' של חסיונות אלה, אלא נוצר במסגרת הפסיקה. עניי�

סיונות חקיקה שנעשו, לא נתפרשה כהסדר שלילי, יציטרי�. שתיקתו של המחוקק, חר& נ

ונקבע כי עיצובו של כלל ראייתי המכיר בחיסיו� עיתונאי, משק& את ההכרה בחירות הביטוי 

ת ובחופש העיתונות הצומח מתוכו. נקבע, כי יש להכיר בחיסיו� המתיר לעיתונאי שלא לגלו

 מדינת ישראל נ' 761/12(ראו רע"פ  )".15, 11/9את מקורות המידע שלו (עניי� ציטרי�, פס' 

). יוער בעניי� זה כי פסק הדי� ]29.11.12 [פורס' בנבו, מקור ראשו� המאוחד (הצופה) בע"מ

בעניי� "מקור ראשו�" מרחיב את גבולות החיסיו� כפי שנקבעו בהלכת "ציטרי�", כאשר נקבע 

יו� יחול ג' על מידע העלול לחשו& את המקור, אשר על פי טיבו נמסר מתו� אמו� כי החיס

 298/86שישמר בסוד וזאת בכפו& למבחני הסרת החיסיו� שנקבעו בעניי� ציטרי�. (ראו ב"ש 

). הנה כי כ�, 337) 2ציטרי� נ' בית הדי� המשמעתי של לשכת עורכי הדי� במחוז ת"א, פ"ד מא(

י ההגנה שנקבעה באשר לחיסיו� העיתונאי מכוונת דווקא  כלפי ממגמות הפסיקה עולה כ

  חש&, ולא כלפי העיתונאי המפרס'.   ימקור המידע, שמא י

  

טוע� כי תקנו� האתיקה הנו המסגרת הנורמטיבית ממנו נית� להקיש על חובת  מר כה�כאמור,   .72

 נו� האתיקה קובע:א לתק4הזהירות המושגית אשר חלה על קולגות למקצוע העיתונאי. סעי& 

"לא יפרס' עיתו� ועיתונאי ביודעי� או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או 

"לפני פרסו' ידיעה כלשהי, יבדקו העיתו�  א לתקנו� האתיקה קובע:5סעי&  מסל&".

והעיתונאי את נכונותה במקור המהימ� ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניי�".(ראו 

  ). מר טימורעתיקה, נספח א' בתצהירי תקנו� ה

  

איו� המשות& שבוצע ע' הנתבעי' עובר יטוע� כי מר טימור שימש כעיתונאי בעת הר מר כה�  .73

לפרסו' הכתבה, ומשכ� פעל בניגוד לתקנו� האתיקה וחובתו כעיתונאי. איני מקבלת טענתו 

משפטי מחייב ולא הוכר  בעניי� זה, ואסביר. ראשית, לתקנו� האתיקה אי� תוק& מר כה�של 

ככזה בדי� ו/או בפסיקה. ע' זאת, כבר נקבע בפסיקה כי נית� להיעזר בכללי האתיקה 
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המנויי' בתקנו� האתיקה לבחינת סבירות התנהלות' של העיתונאי', מבלי לקבוע מסמרות 

  בעניי� חוקיותה של ההתנהלות. 

  

קבעו העיתונאי' לעצמ' סטנדרט "הנה זה  כב' השופט זמיר קבע בעניי� "ידיעות אחרונות":

התנהגות, וכש' שהיינו מתחשבי' בכללי התנהגות שקבעו לעצמ' אנשי מקצוע בכל תחו' 

אחר, איננו רואי' טע' טוב שלא נתחשב בסטנדרט זה לבדיקת סבירות התנהלות' של 

עיתונאי'. נדגיש: נתחשב בכללי' אלה לבדיקת סבירות התנהגותו של עיתונאי; לא נראה 

ידיעות אחרונות בע"מ  7325/95כסטנדרט מחייב..." (ראו דברי כב' השופט זמיר בדנ"א  אות'

אמיליו פלוס נ'  5653/98ודברי כב' השופט מ' חשי� בע"א  ,)51, 1) 3נ' יוס& קראוס, פ"ד נב(

ח"כ אולמרט נ' ידיעות תקשורת  3198/96') /וג' ת"א (י 897, 865) 5דינה חלו3, פ"ד נה (

  ).]25.1.01[פורס' בנבו,  בע"מ

  

ג' א' אתייחס לתקנו� האתיקה כמשק& ומכוו� התנהלות ראויה, חובת הזהירות    .74

בי� עיתונאי לעיתונאי ו/או בי� עיתונאי למרואיי� אינה מנויה בדי� וא& לא  הקולגיאלית

נו� נקבעה בפסיקה. אני שותפה לקביעת מומחי ההגנה כי המילה "עיתונאי" כפי שכתובה בתק

האתיקה מתייחסת פשוטה כלשונה לעיתונאי המפרס' בכובעו שכזה, ולא למרואיי� המכה� 

ג' כעיתונאי. ויוזכר, כללי האתיקה העיתונאית יכולי' לשמש להכוונת התנהגות רצויה, א� 

  אינ' מחייבי'. 

  

שהוצגה על ידי המומחה מטעמו כי מר טימור הוא  מר כה�כמו כ�, לא מצאתי לקבלת טענת  

המפרס' מבחינה מהותית. דומה כי טענה זו נטענה בעלמא ללא כל ביסוס, וכלל אינה 

. מעבר לכ�, הרי שההחלטה בסופו של יו' מר כה�משתקפת מתקנו� האתיקה עליו מתבסס 

א' לפרס' את הכתבה , א' לאו, כמו ג' השליטה על תוכ� הפרסו' שמורי' בידיו של 

  העיתונאי המפרס' ומערכת העיתו�. 

  

מעדותה של ד"ר פלג ומחוות דעתה עולה כי תקנו� האתיקה אינו מתייחס לחובות קולגיאליי'   .75

כאלו ואחרי' בי� עיתונאי', וא& אינו מטיל חובות  בתחו' המקצועי  ו/או בתחו'  האתי  

עוסק בעיתונאי המפרס' בכובעו ככזה וחובתו כלפי  לדבריה התקנו� .בי� עיתונאי לעיתונאי

ר מידע מהימ� ולבדוק הידיעה עובר לפרסומה. דהיינו, ג' א' הייתי מקבלת הציבור למסו

איו�, ואיני סבורה כי אלו ה' פני יהטענה  כי מר  טימור שימש בכובעו כעיתונאי בזמ� הר

הדברי' מהראיות שהוצגו לפניי, עדי� רחוקה הדר� מלטעו� כי הנו נושא באחריות נזיקית 

יתונאי אחר, המפרס' בפועל, אשר אמו� על פרסו' הכתבה למוצא פיו בעת שהנו משוחח ע' ע

/20ש'  101, ע' 28.3.17והשליטה על כ� הנה בידיו (ראו עדותה של ד"ר פלג, פרוטוקול מיו' 

22 .(  
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א& משיקולי מדיניות ציבורית, איני סבורה כי יש להטיל אחריות על מוסר המידע, כאשר 

לטה א' המידע יפורס' א' לאו, שמורה בידי בסופו של יו' השליטה על המידע, לרבות ההח

העיתונאי המפרס' וצוות מערכת העיתו�. דברי' אלו מתיישבי' ע' ההגנה שנקבעה בפסיקה 

  בקשר למקור העיתונאי ומתקשרי' א& לעניי� הקשר הסיבתי בו אדו� בהמש�. 

  

 /עיתונאית מעבר לכ�, במועצת העיתונות קיי' בית די� פנימי הד� בסוגיות הקשורות לאתיקה

לפנות א& אליו  מר כה�"בית הדי� לאתיקה של מועצת העיתונות", כאשר היה בכוחו של 

לצור� בחינת התנהלותו של מר טימור, ככל שסבר כי התנהלותו עולה כדי הפרת כללי 

האתיקה, דבר שלא נעשה. יוער בעניי� זה כי כבר נקבע בפסיקה כי יש להידרש ראשית 

  רגו�, בא' קיי', בטר' פנייה לערכאות אזרחיות חיצוניות.לטריבונל פנימי של הא

  

כב' השופט אור קבע כי בית המשפט ימנע מהתערבות בסכסו� בי� עובד לארגו� המקצועי אליו 

  הינו משתיי�, כל עוד לא מוצו ההליכי' על ידי הטריבונל  הקבוע לכ� בתו� הארגו�:

יש לאלה מנגנו� של שיפוט פנימי, מ� הראוי "...כבר נקבע לא אחת לגבי גופי' וולנטריי', שכש

למצות את אות' הליכי שיפוט פנימיי'. הדבר ראוי, ה� משו' שכ� קבעו אות' גופי' 

וולנטריי', שכל המצטר& אליה' יודע ומקבל על עצמו את ההוראות בדבר השיפוט הפנימי, 

עילות אות' וה� משו' שלמוסדות השיפוט של גופי' אלה הידע והמומחיות, הקשורי' בפ

גופי'... פנייה למוסדות השיפוט הפנימיי' לצור� הכרעה בסכסוכי', קוד' פנייה לבית 

המשפט, יהיה בה ג' למנוע ריבוי מיותר של פניות חברי איגודי' וולנטריי' למיניה' לבית 

המשפט". בעניי� "זסלנסקי" נקבע: "מיצוי ההלי� הפנימי הכרחי כחלק מ� המערכת 

בתקנו� הארגו�. רק ע' מיצוי ההליכי' הפנימיי' נית� להיזקק לערכאות  החילופית הקבועה

איגוד הכדורסל בישראל נ' ל.ב.� לקידו' כדורסל נשי'  463/90(ראו ע"א  השיפוט הכלליות..."

  ). 806) 2ואח', פ"ד מד (

  

כשל מלהוכיח חובת זהירות מושגית, עקרונית  מר כה�לסיכו' הדברי' עד כה, אני קובעת כי 

/או תיאורטית בי� עיתונאי למרואיי�. כאמור, תקנו� האתיקה אינו יכול לשמש כמסגרת ו

נורמטיבית ליצירת חובת זהירות מעי� זו, כאשר ג' הפסיקה שדנה בחסיו�  העיתונאי, דווקא 

הנתבעי', ולא על העיתונאי המפרס'.  הטענה  /מגינה על חשיפת המקור העיתונאי, בענייננו

י הוא מפרס' הכתבה מבחינה מהותית אינה מתיישבת ע' מצב הדברי', המיוחסת  לתובע כ

תה חלק יכאשר השליטה על פרסו' הכתבה, כמו ג' בדיקת מהימנות התוכ� הנמסר בה הי

, ומהראיות שהוצגו לפניי, דומה כי כשל מר כה�מתפקידו של העיתונאי המפרס', דהיינו, 

  בכ�. 
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  ;גב' צימרמ�ל כה�מר בחינת חובת הזהירות המושגית בי�  

  

? מצאתי להשיב על גב' צימרמ�ל מר כה�הא' מתקיימת חובת זהירות מושגית בקשר שבי�   .76

כי אחריותה של גב' צימרמ� הנה  מר כה�שאלה זו בשלילה, ואסביר. בכתב התביעה טוע� 

מר בסיכומי  164בעיקר מכוח פועלה בצוותא ע' מר טימור כמעוולי' במשות& (ראו ג' סעי& 

). המומחה מטע' התביעה התייחס בצורה רפה (כשלוש שורות בלבד) לאחריותה של גב' ה�כ

לטענתו, גב' צימרמ� הנה "שותפה להולכתו שולל של מושא התובענה. צימרמ� באירוע דנ�, 

  בחוות הדעת מטע' מר גול�).  7צחי" (ראו סעי& 

  

  –לפקודת הנזיקי� קובעת   11לשונו של סעי&  

אד' או יותר חבי' לפי הוראות פקודה זו, על מעשה פלוני, והמעשה /ני בני"היה כל אחד מש

  הוא עוולה, יהיו חבי' יחד על אותו מעשה כמעוולי' יחד וניתני' להיתבע עליה יחד ולחוד". 

ג'אבר עדנא� עבד אל  7008/09ראוי לציי� כי אחריות' של מעוולי' במשות& נדונה בע"א 

  , על ידי כב' הש' עמית, אשר קבע:]4/6/09[פורס' בנבו, רחי' נ' מוסבאח עבד אל קאדר 

  

שעניינה "מעוולי' במשות&". הסיווג המקובל מבחי�  11"...נפתח את הילוכנו בהוראת סעי& 

בי� שלשה סוגי מקרי' בה' ניזוק אד' עקב עוולה אשר בוצעה על ידי יותר ממזיק אחד: 

גורמי' לו יחד נזק אחד בלתי נית� מעוולי' במשות& המבצעי' עוולה אחת כלפי ניזוק ו

לחלוקה; מעוולי' בנפרד אשר מבצעי' שני מעשי נזיקי� נפרדי' הגורמי' לניזוק נזק אחד 

שאינו נית� לחלוקה; ומעוולי' בנפרד שגרמו לניזוק נזק הנית� לחלוקה באופ� שאפשר לזהות 

אחראי' לפיצוי בנזק את חלקו של כל מזיק. בעוד המזיקי' מסוג המקרי' הראשו� והשני 

הניזוק ביחד ולחוד וה' נכללי' בביטוי "מעוולי' יחד", הרי שהמזיקי' מהסוג האחרו� 

  .שר גר' ..."יחובו בפיצוי הניזוק איש איש בהתא' לנזק א

  

, מר כה�במקצועה, השיבה לשאלותיו של   תוסטנדאפיסטי, הנה שחקנית הגב' צימרמ�

תה י"פאטמה". אי� מחלוקת  על כ�, כי  גב' צימרמ�  היבנוכחותו של מר טימור בדמות הבמה 

לא הצביע על  מר כה�איו� המשות& שהוביל לפרסו' הכתבה. ימרואיינת בעת המפגש ו/או הר

כל מסגרת נורמטיבית המחייבת להגינות ושקיפות בי� עיתונאי למרואיי�, וממילא לא הוכיח 

לכ�, מאחר שקבעתי שבנסיבות המקרה   כי קיימת חובת זהירות מעי� זו בנסיבות דנ�. מעבר

, ממילא לא קיימת חובת זהירות בי� מר טימורל מר כה�אי� כל חובת זהירות עקרונית בי� 

, כאשר עסקינ� באותה עוולה ובגי� הפרתה של אותה חובת זהירות  גב' צימרמ�ל מר כה�

  נטענת. 
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קיימת חובת זהירות עקרונית כשל מלהוכיח כי  מר כה�לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי 

ו/או תיאורטית בי� עיתונאי לעיתונאי ו/או בי�  עיתונאי למרואיי�, וזאת ג' א' האחרו� 

משמש ג' בכובעו כעיתונאי. יובהר כי עסקינ� ב"חובת זהירות חדשה" כפי שהוגדרה על ידי 

ת היחסי' כב' השופט הנדל בעני� "וגנר", כאשר חובת הזהירות הנטענת פועל יוצא ממערכ

בי� עיתונאי' למקצוע, טר' הגיעה לפתחו של בית המשפט. לא מצאתי כי תקנו�  הקולגיאלית

, כאשר בהתא' לתקנו� מר כה�האתיקה המקצועית של העיתונות תומ� בגרסתו של 

 האחריות על הפרסו' חלה על המפרס' בלבד כעיתונאי, כאשר לטעמי אי� כל רלוונטיות,

 מר כה�ור היה בכובעו כעיתונאי בזמני' הרלוונטיי'. מעבר לכ�, בנסיבות דנ�, א' מר טימ

לא הוכיח כי קיימת חובת זהירות, בי� עיתונאי (כמראיי�)  למרואיי�, בעיקר לאור העובדה 

שאי� מחלוקת על כ� כי הנתבעת רואיינה "בכובעה" כשחקנית קומית. כאמור, נית� א& 

 /ורחבה ההגנה  שניתנה למקור המידע, ובענייננולהקיש מעניי� "מקור ראשו�" לענייננו, ש' ה

  הנתבעי', ולא לעיתונאי המפרס'. 

   

כאמור, בהתא' להלכה הפסוקה ולשלבי' בבחינת  עוולת הנזיקי�, מקו' שנקבע כי אי� חובת 

זהירות מושגית, ממילא מתייתר הצור� בלדו� בחובת הזהירות הקונקרטית. ע' זאת, 

  בחובת הזהירות הקונקרטית, וא& ביתר רכיבי עוולת הרשלנות.  בנסיבות דנ�, מצאתי לדו� א&

  

  ?תקונקרטיחובת זהירות  בענייננוהא' קיימת   .77

לאחר שבחנתי טענות ועדויות הצדדי'  באתי לכלל דעה כי א& לא הוכחה חובת זהירות 

  קונקרטית בנסיבות דנ�, ובמה דברי' אמורי'?

  

 א' המזיק הספציפי הנתבע חב חובת זהירות,חובת הזהירות הקונקרטית עוסקת בשאלה, 

את הנזק שהתרחש  מר כה�כלפי הניזוק הספציפי  /צרי� לצפות כלומר הא' המזיק הספציפי 

  הלכה למעשה.

  

בעניי� ועקני� נקבע: "במסגרת חובת הזהירות הקונקרטית מתחשב בית המשפט בעובדותיו 

בעלי' או תופס במקרקעי� חבי' המיוחדות של המקרה. בית המשפט אינו שואל עצמו, א' 

חובה כלפי מבקר. על כ� ניתנה כבר תשובה חיובית. בית המשפט שואל עצמו, א' בעלי' 

פלוני או תופס פלוני במקרקעי� חבי' חובה כלפי מבקר אלמוני...כמו חובת הזהירות 

 פי מבח� הצפיות. השאלה היא, א'/המושגית, כ� ג' חובת הזהירות הקונקרטית, נקבעת על

את התרחשות הנזק, וא'  /בנסיבותיו המיוחדות של המקרה  /אד' סביר יכול היה לצפות 

התשובה על כ� היא בחיוב, א' אד' סביר צרי� היה, כעניי� שבמדיניות, לצפות את 

יה. תשובה שלילית עליה יהתרחשותו של אותו נזק. השאלה הראשונה היא טכנית באופ

ת צפייה בפועל, אי� חובת זהירות. אנחנו בתחו' מסיימת את הבחינה, שכ� באי� אפשרו
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יה, יהרשלנות ולא בתחו' החובות המוחלטות. השאלה השנייה היא נורמאטיבית באופ

וקשורה בהכרעה ערכית באשר למה צרי� לצפות בנסיבותיו של המקרה הקונקרטי... חובת 

ספציפי, לניזוק  הזהירות הקונקרטית אינה קיימת בחללו של עול', אלא מיוחדת היא למזיק

  ). 118/119,  113ספציפי, לנזק ספציפי ולהתנהגות ספציפית" (עניי� ועקני�, ש' בעמ' 

  

חובת זהירות קונקרטית קיימת כאשר יש מענה חיובי לשאלה הא' ביחס לניזוק מסוי', 

בנסיבותיו של אירוע ספציפי, קיימת חובת זהירות. לצור� בחינת הדברי' יש לבחו� א' חל 

הצפיות, קרי, הא' אד' סביר יכול היה לצפות (צפיות פיסית) וצרי� היה לצפות (צפיות מבח� 

  נורמטיבית) בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה את התרחשות הנזק. 

  

הלכה פסוקה היא כי חובת הזהירות הקונקרטית לא נועדה למניעת כל סיכו� אפשרי והדי� 

ר, שהחברה רואה אותו במידת חומרה מיוחדת, מבחי� בי� סיכו� סביר ובי� סיכו� בלתי סבי

מוטלת חובת זהירות  /המצריכה נקיטת אמצעי זהירות סבירי' כדי למנעו. רק בגי� האחרו�

  קונקרטית.

  

יש לבחו� הא' במקרה דנ� מערכת היחסי' בי� הצדדי' בעת הפגישה המשותפת עובר   .78

  ל שאלה זו בשלילה. לפרסו' הכתבה יצרה סיכו� בלתי סביר. לטעמי יש להשיב ע

  

העיד כי גיבש הרעיו�  לעשות כתבה על "פאטמה" בעקבות האזנתו לתוכנית הרדיו  מר כה�  .79

"שישי אישי" בהנחיית מר טימור המשודרת בקול ישראל בימי שישי החל מחצות. אי� 

איו� התקיי' בביתו של יאיו� המשות&, כאשר הריהוא זה שיז' את הר מר כה�מחלוקת כי 

, בנוכחותו של מר טימור בדמות הבמה מר כה�השיבה לשאלותיו של  הגב' צימרמ�ר. טימו

  איו� הנתבעי' לא חשפו את זהותה. י"פאטמה". אי� מחלוקת כי במהל� הר

  

  איו� העיד:יעל האווירה בעת הר  מר כה�כאשר נשאל    .80

וירה שמחה, "ש. באותה פגישה אצל טימור היו ג' הרבה קטעי' היתוליי', בידוריי', או

  נהנית מהאווירה הזאת?

  ת. כ�. יצאתי שבע רצו�.

  ש. ג' במהל� השיח.

  ת. כ�". 

  ). 28/32, שורות 56עמ'   13.10.16(ראו פרוטוקול  הדיו� מיו' 

  

, למגיש מר כה�איו� משות& בי� יהתמונה הכוללת העולה מהדברי' היא כי עסקינ� בר  .81

אשר נוהגת  סטנדאפיסטיתהתוכנית "שישי אישי" אשר משודרת בליל שישי בחצות, לבי� 
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בלילה). כאמור,  3עד  2להתארח בצורה קבועה בתוכנית הרדיו בשעה האחרונה לתוכנית ( מ

שעות, כאשר עיקר  5ל  4איו� בוצע בביתו של טימור, אר� בי� יאיו�, הרייז' את הר מר כה�

, שורה 56עמ'  13.10.16(ראו פרוטוקול  הדיו� מיו'  איו�יעל אותו הר הכתבה התבססה

16,27 .(  

  

איו� מר טימור שימש א& הוא כמרואיי� ולא כעיתונאי המהווה מקור יאני סבורה כי בעת הר  .82

איו� בוצע בביתו של מר טימור באווירה נינוחה ובלתי רשמית, ילמידע. יש להדגיש כי הר

בה עומדת דמותה של פאטמה אשר מתראיינת בכובעה כשחקנית כאשר במרכזה של הכת

הסתמ� על הכרות שטחית ע'   מר כה�. כפי שיובהר בהמש�, תכסטנדאפיסטיקומית ו/או 

ו טר' פרסו' הכתבה, ודומה כי תחושתו הסובייקטיבית היא שהנחתה אות מר טימור

ה כי הטענה בנוגע להיותו , א' בכלל. ביני לביני אני סבורלהאמי� כי עסקינ� במקור מהימ�

של מר טימור כמקור מהימ� הינה טענה בדיעבד לאחר שהסתבר לו כי המדובר בגב' צימרמ� 

  ולא ב"פאטמה".

  

  כאשר נשאל מר גול� על ההבדלי' בי� מקור מהימ� ולא מהימ�, כ� העיד:  .83

  

, יש סוג טימור היה אינטרס". לאחר מכ� העיד:  "יש סוגי מקורות רבי'מר אני חושב של"

מקורות שא' אנחנו מדברי' על שרי' בממשלה, שר ביטחו�, ראש ממשלה, שרי' שנאמר 

מדליפי' מענייני משרד' שזה קורה הרבה מאוד, וה' יכולי' להדלי& דברי' נכוני' וה' 

יכולי' ג' להדלי& דברי' לא נכוני', אבל אני אי� לי שו' סיבה שבעול' להאמי� לראש 

ומר את האמת, כלומר, כשהוא מדלי& לי משהו אני צרי� לבדוק הממשלה או לשר שהוא א

את זה, אני בדקתי את זה ותמיד צרי� לבדוק את זה כי הוא אינטרסנט והוא מדלי& לי משהו 

בגלל סיבות שלו, אז ברור שאני יודע את זה כעיתונאי ואני בודק את  'שהוא מעוניי� שיתפרס

רי' של רגילי', מה זה אנשי' סת' ככה מדליפי', זה, אי� ספק, עכשיו, יש סוגי' שוני' אח

אז ברור שבודקי' כי אני לא, למשל, א' יבואו ויגידו לי, יש שמועה שככה וככה...אני אומר 

שיש, א' מישהו בא חבר בא מספר לי משהו, אז אני שוקל, כ� צרי� לבדוק את זה? לא צרי� 

א מקשה אחת, זה לא מדעי כל הסיפור לבדוק את זה? תלוי מי החבר? תלוי מה הוא יודע? זה ל

  ). 1/16, שורות 94, עמ' 16שורה  87, עמ' 14.3.17(פרוטוקול הדיו� מיו'  הזה..."

  

  כאשר נשאל  מר גול� (לשאלת בית המשפט), בדבר  הצור� לבדוק את המקור, כ� השיב:             

  

  מכיר, אתה חייבלי� מקור שאתה לא "שאלת בית המשפט:... השאלה היתה, מגיע א

  לבדוק או שהמקור חייב לתת ל� דיווח מהימ�?
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ת. תראי, א' המקור שאני לא מכיר הוא ישר, תראי, באופ� עקרוני התשובה היא כ�, אני" 

  ). 25/28, שורות 107, עמ' 14.3.17(פרוטוקול הדיו� מיו' 

  

בדבר היכרותו הקודמת  ע' מר טימור העיד: "אני חושב שידעתי עליו  מר כה�כאשר נשאל 

הוא שהוא עיתונאי רציני... האזנתי לתוכנית הרדיו שלו מספר פעמי', קיבלתי את הרוש' ש

  ). 8/9 ,6, שורות 85, עמ' 13.10.16(פרוטוקול הדיו� מיו'  עוסק בדברי' שברומו של עול'"

  

טעמו כי בנסיבות דנ� מ� הראוי היה להטיל ספק ולבדוק את פרופ' מ� טוע� בחוות הדעת מ  .84

הדברי' טר' פרסו' הכתבה, בעיקר כאשר עסקינ� בסיפור יוצא דופ�  אודות "פאטמה", 

כאשר בסיפור שזורי' פרטי' רבי' המעלי' חשד בדבר נכונות', כאשר מצופה מעיתונאי 

  לבצע בדיקה טר' פרסומ'.

  

, מתיישבי' דווקא ע' גרסת ההגנה כי בנסיבות מר כה�עדותו של חקירתו של מר גול� כמו ג'   .85

לבצע בדיקה אודות המידע שנמסר לו, ג' א' עסקינ� במרואיי� בכובעו  מר כה�דנ� היה על 

כעיתונאי. מר גול� העיד כי על עיתונאי לצפות את האינטרסי' החבויי' בצורה אינהרנטית 

מעלה כי הסתמ� על היכרות  מר כה�תו של במהל� ראיו�, דבר שלא נעשה בענייננו. עדו

שטחית ע' מר טימור, וכי לתחושתו הסובייקטיבית נית� היה לסמו� עליו כמקור מהימ�. אני 

, כדי ליצור את אותו סיכו� בלתי סביר מר כה�סבורה כי אי� בתחושתו הסובייקטיבית של  

  �. בנסיבות דנ מר טימורל מר כה�היוצר חובת זהירות קונקרטית בי� 

  

אשר שתפה פעולה במהל� הריאיו� כשחקנית  הגב' צימרמ�הדברי' יפי' ג' בעניינה של 

הנה מכוח שיתו&  הגב' צימרמ�קומית לכל דבר ועניי�. יודגש כי  האחריות הנטענת כלפי 

ולפיטוריו. ג' א'  מר כה�אשר גר', כ� על פי הנטע�, להטעייתו של  מר טימורהפעולה ע' 

טימור בכובעו כעיתונאי, מר ל מר כה�כי ישנה חובת זהירות בי�   מר כה�הייתי מקבלת טענת 

יפרס'  מר כה�ולא כ� קבעתי, הרי שאי� זה סביר בעייני כי הנתבעת הייתה צריכה לצפות כי 

באשר  מר כה�הכתבה מבלי לבצע את הבדיקות הנדרשת המצופות ממנו. מעבר לכ�, טענות 

ילא אינ' רלוונטיי' לנתבעת ו/או חלי' עליה  לכללי האתיקה המצופי' מעיתונאי ממ

  כשחקנית קומית אשר התראיינה בכובעה ככזה. 

  

  הוכיח את רכיב ההתרשלות? מר כה�הא' 

  

כאמור, בהתא' ל"מודל החדש" יש לבחו� תחילה את רכיב  ההתרשלות והקשר הסיבתי לנזק   .86

ורק לאחר מכ� לבחו� את חובת הזהירות. משמעה של התרשלות הנה הפרה של חובת 

  הזהירות. 
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  בעניי� "פלוני" קבע כב' השופט עמית:

טא, ברגיל, "האש': האש' בעוולת הרשלנות משמעו הפרה של חובת הזהירות. האש' מתב

בהתרשלות מצד המזיק, א� יש לזכור כי עוולת הרשלנות יכולה "לשאת" ג' מעשי' מכווני' 

); ע"א 1987( 169)  3מפעלי רכב אשדוד בע"מ נ' ציזיק, פ"ד מא( 593/81(ראו, לדוגמה, ע"א 

 CanWestעזור נ'  1702/07); תא (ת"א) 1999( 81, 69)  5אמי� נ' אמי�, פ"ד נג( 2034/98

Global Communications Corp 'והאסמכתאות ש' [פורס' בנבו 32/30, בעמ ,

(להל�:  2011/(ב) להצעת חוק דיני ממונות, התשע"א386וראו סעי&  ]). (כמו כ�,20.6.2012

הצעת חוק דיני ממונות) הקובעת כי "התרשלות היא מעשה, לרבות מעשה שנעשה במתכוו�, 

י�"). הפרת חובת הזהירות היא התנהגות עוולתית, שאד' סביר לא היה עושה בנסיבות העני

הנבחנת על פי סבירות התנהגותו של המזיק. זו נבחנת על פי רמת הזהירות בה נקט או לא 

נקט המזיק שהוא יוצר או מחולל הסיכו�, המותאמת ליכולתו של אד' סביר לצפות את 

  ,). 11ני, ש' בעמ' (ראו עניי� פלו הסיכו� במועד ההתנהגות, בנסיבות המקרה הנתו�"

  

המכוונת כלפי הנתבעי' הנה בעיקרה אי גילוי הסוד, דהיינו, כי הדמות "פאטמה"  הרשלנות  .87

גילה צימרמ�. לאחר שעיינתי בטענות  הסטנדאפיסטיתהנה דמות במה בדויה אותה מגלמת 

רי, הצדדי' והעדויות, לא מצאתי כי הנתבעי' התרשלו באי גילוי "הסוד" האובייקטיבי , ק

  חשיפת זהותה  האמתית של דמות הבמה "פאטמה", וזאת מהסיבות שתפורטנה להל�.  

  

אני סבורה כי דווקא בנסיבות דנ�, בדיקת העובדות אודות סיפורה של "פאטמה" עובר   .88

, שיתפה מספר הגב' צימרמ�איו�, יהעיד כי במהל� הר  מר כה�לפרסו' הכתבה היה מתבקש. 

 :העיד כי  היה סבור כי הסוד הנו  מר כה�אופ& את כל סיפור חייה. פעמי' כי ישנו "סוד" ה

" ... יתכ� שבמהל� המו"מ בינינו  :3 את גבולות המגזר שלה". וטע� כי"הצלחתה לצאת ולפרו

יתה ידובר על איזה סוד, א� נאמרו אלפי מילי' והמילה "סוד" לא ריחפה מעל הרעיו� כאילו ה

סברתי שהסוד הוא כל כ� דרמטי" (ראו פרוטוקול הדיו�  תעלומה גדולה שיש לפתור...  לא

  ). 24 ,18, שורות 82, עמ'  15/17, שורות 81 , עמ'13.10.16מיו' 

  

 הא' שאל את הנתבעי' מהו הסוד, השיב שלא מצא צור� לעשות כ� מר כה�כאשר נשאל  

"סקרנותי " זה בהמש� העיד בעניי� ).25/27, שורות 81, עמ' 13.10.16(פרוטוקול הדיו� מיו' 

, 13.10.16(פרוטוקול הדיו� מיו'  באה על סיפוקה בריאיו� הארו� שערכתי ע' שני הנתבעי'"

  ).29/31, שורות 82עמ' 

  

יכול היה לגלות בנקל את "הסוד" שלא נחש& בפניו,  מר כה�מהעדויות שהוצגו לפניי עולה כי   .89

ר שיר שעובדת א& היא בעיתו� בגינו הוגשה התביעה דנ�. כ� למשל, העיתונאית גב' סמד
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"ידיעות אחרונות" פרסמה כתבה אודות דמותה של "פאטמה" מספר שני' קוד' לכ� 

מר ) ש' נכתב בברור כי ישנו "סוד" אודות דמותה של "פאטמה". יש להדגיש כי 18.2.2007(

/1ת , שורו23, עמ' 15.9.16(פרוטוקול הדיו� מיו'  היה מודע לכתבה וטע� כי  קרא אותה כה�

, א� לא זומנה למת� עדות). 26.2.18). (יוער כי גב' סמדר שיר נכחה בדיו� ההוכחות מיו' 6

תעודת זהות לאימות פרטיה האישיי'  הגב' צימרמ�לא ביקש מ מר כה�מהעדויות א& עולה כי 

  ולא בדק כל נתו� עובדתי באשר לזהותה. 

  

עולה כי  נית� למצוא ברשת מר טימור הציג כחלק מתצהיריו מראי מקו' רבי' מה'   .90

האינטרנט כתבות ופרסומי' שוני' בה' נחשפה דמותה האמיתית של "פאטמה" ( ראו עמ' 

"עשיתי בדיקה מספקת לטעמי  בעניי� זה העיד: מר כה�בתצהירי מר טימור). כאשר נשאל  5

ת כאשר ). ע' זא29/30, שורות 77, עמ' 13.10.16של העיתונאי הסביר" (פרוטוקול הדיו� מיו' 

נשאל אודות השימוע שנער� כחלק מהלי� פיטוריו, העיד כי אכ� נקבע על ידי המעסיק שלא 

  ביצע תחקיר מספק אודות מושא הכתבה עובר לפרסו' הכתבה. וכ� העיד: 

  

"ש. הא' נכו� שבשימוע טענת שעשית בדיקה מספקת בהתחשב בסוג הכתבה? ג' ש' טענת 
  אותו דבר?

  ת. נכו�.
הטענה נדחתה בשתי ידיי' בהחלטת הפיטורי� של� שקבעה את הדברי' ש. הא' נכו� ש

  ?4.2הבאי' בסעי& 
  ת. כ�. 

פיקנטריה  ולכ� לא צרי� להעמיק  ש. הא' נכו� שבהתא' ג' נדחתה הטענה שמדובר בכתבת
  ת הבדיקה?א

  ת. כ�. 
  ?431ש. הא' נכו� שנדחתה הטענה של� שעשית בדיקה מספקת באתר האינטרנט, סעי& 

  דחתה. ת. נ
  ש. הא' נכו� שג' נדחתה טענת� שעשית שיטוט מספיק בארכיו� ובאינטרנט?

  ת. כ�, נדחתה"
ש. הא' נכו� שג' נדחתה טענת� שעשית את כל הבדיקות הראויות טר' פרסו' הכתבה? 

  4.2סעי& 
  ".ת. נדחתה

  ). 1/16, שורות 78, עמ' 13.10.16(ראו פרוטוקול הדיו� מיו' 

  

שימש נשיא אגודת העיתונאי' בתל  שמר טימורמציי� בסיכומיו כי עצ' העובדה  מר כה�  .91

"האד' האחרו� שאפשר לצפות ממנו להפי3 פייק ניוז ולרחו3 בניקיו� כפיו" (ראו  אביב הוא:

לא טע� כי ידע אודות  תפקידו של מר  מר כה�בסיכומי התשובה). ע' זאת, בחקירתו,  9סעי& 

וכל שטע� שידע שהנו עיתונאי רציני. בהמש� העיד: "קיבלתי את  טימור באגודת העיתונאי'

/8, שורות  85, עמ' 13.10.16(פרוטוקול מיו'  הרוש' שהוא עוסק בדברי' שברומו של עול'"

על הדברי' שנאמרו  מר כה�).  דברי' אלו מחלישי' בצורה נכרת הסתמכותו המוחלטת  של 9

, מר כה�מר, דומה כי בניגוד לנטע� בסיכומי איו� המשות& מאת מר טימור. כלויבמהל� הר

בנסיבות  .לא ידע בזמ� אמת  אודות מעמדו הנטע� של מר טימור  באגודת העיתונאי' מר כה�
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אלו, הסתמכותו הכמעט "עיוורת" על הדברי' שנאמרו לו, מבלי לבצע כל בדיקה באשר 

  למהימנות', אינה סבירה בעייני. 

  

התרשל כאשר לא ביצע פעולות בסיסיות  מר כה�נה, כי דווקא התמונה הכוללת אשר עולה ה  .92

וסבירות המצופות מעיתונאי כדי לגלות אודות ה"סוד" האופ& חייה של דמות הבמה 

 מר כה�"פאטמה" מושא הכתבה. יוער כי כללי האתיקה העיתונאית עליה' בקש להסתמ� 

צייני' ברחל בת� הקטנה , דווקא ממר טימורכדי לבסס טענתו בדבר חובת הזהירות בה חב 

את חובתו של עיתונאי לבדוק את המקור, לחפש ולהצליב מידע עובר לפרסו'. לא מצאתי 

בנסיבות דנ� כי אי גילוי מפורש מאת הנתבעי' אודות הסוד בה בגדר התרשלות כמשמעה 

י� לקרות הנזק. כאמור, איני סבורה יבפקודת הנזיקי�, אשר יצרה סיכו� סביר, בנסיבות הענ

, כאשר עסקינ� בראיו� מר כה�כי מר טימור חב בחובת זהירות מושגית ו/או קונקרטית כלפי 

איו� הנו יבעל אופי קומי, שנעשה באווירה נינוחה בביתו של מר טימור בזמ� שמושא הר

  אפ.  שחקנית מוכרת מז'אנר הסטאנד

  

  

ס רשלנות למי שמציג : "...אי� לייחיסט'" קבע כב' בית  המשפט העליו�בעניי�  "מיקרוס  .93

עובדות שאינ� נכונות, א' בעת הצגת� יכול היה להניח, שהאד', אשר כלפיו מופנה המצג, 

מנת שיחוב מציג העובדות /יבדוק מצדו את העובדות קוד' שיסתמ� עליה�... תנאי הוא, שעל

וא ידי כ� צפוי ה/בשל היצג רשלני, הוא צרי� היה להניח, שהאד' האחר יסתמ� על מצגו ועל

שייגר' לאותו אחר נזק. א' יכול היה המציג להניח, שהאחר יבדוק את מצגו קוד' שיסתמ� 

עליו ורק לאחר בדיקתו ולאורה יפעל, אי� לומר, שיכול או שצרי� היה לצפות, כי האחר 

נ' אלביט  American Microsystems Inc 790/81יסתמ� על מצגו ויפעל על פיו" (ראו ע"א 

 AESג� שמואל מזו� בע"מ נ'  1220/09), וג' תא (ת"א) 1985( 785) 2לט(מחשבי' בע"מ, פ"ד 

Climate Solutions Holdings I, BV Netherlands (12.3.15.((  

  

ות נמפרט אודות עוולת הרשל  82) עמ' 2006 /ע' הרמ� בספרו  מבוא לדיני הנזיקי� (התשס"ו

  ומצג השווא הרשלני באומרו כ�:

  

עילת תביעה ברשלנות, עליו להוכיח קיומ' של יחסי קרבה בינו לבי� "על מנת שתקו' לתובע 

דעת או נות�  –הנתבע חב חובת זהירות מושגית א' הוא מספק מידע או מוסר חוות  ".הנתבע

עצה לזולת, בי� א' זהותו ידועה בעת מסירת המידע  ובי� א' לאו, ובלבד שהנתבע יודע או 

מוסר המידע, עושה ההיגד, חב חובה שלא להתרשל צרי� לדעת שמקבל המידע מסתמ� עליו. 

באספקת המידע. עליו לספק מידע אמתי, מדויק ומהימ�, מקו' שההסתמכות על אותו מידע 

צפויה ומסתברת בנסיבות העניי�. חובת הזהירות תחול א' הנתבע צרי� היה, לאור הנסיבות 
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יש ביניי'. כלומר, על מנת או על ידי א מקבל המידעלצפות מראש שלא תיער� בדיקה על ידי 

להטיל אחריות על עושה ההיגד בשל הנזק שנגר' לאד' שהסתמ� עליו, מ� ההכרח הוא לא 

רק שעושה ההיגד  התכוו�, ידע או היה צרי� לדעת שהניזוק יסתמ� על ההיגד, אלא ג' שלא 

ו על היה לנתבע, בהתחשב בנסיבות, יסוד סביר להניח כי תיער� בדיקת ביניי' בטר' יסתמכ

  ." ההיגד

  

י�  "החברה לפיתוח חו& אילת בע"מ" קבע כב' בית המשפט המחוזי: "חובתו של מקבל יבענ

המידע לפעול בזהירות מסוימת ובמקרי' המתאימי' לבדוק אותו, ואי� הוא יכול לנקוט 

עמדה פסיבית, במיוחד כאשר הנתוני' שנמסרו לו היו "טובי' מכדי להיות אמתיי'", כלשונו 

חברה לעבודות  –א.דורי  1228/99השופט (בדימ.) ב' אוקו� בת"א (מחוזי ירושלי')  של כב'

: "דיני הנזיקי� מעודדי' משטר של ]22.5.02, הנדסה בע"מ נ' מדינת ישראל [פורס' בנבו

שיתו& פעולה וסולידריות. בגדר' של דיני' אלה יש לשאו& להקצאת סיכוני' סבירה, 

על מקבל המידע. דיני הנזיקי� אינ' סובלי' עמידה  המטילה חובת זהירות מסוימת ג'

החברה לפיתוח חו&  1912/07(ראו (ת"א)  .פסיבית מ� הצד תו� גלגול הסיכו� על הצד האחר"

  ). ]15.5.16 [פורס' בנבו,אילת בע"מ נ' המכו� הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ 

  

 /מפורש של הסוד יוביל לנזק הנטע�ני כי על הנתבעי' היה לצפות כי אי גילוי אי� זה סביר בעי

א& נלמד  הגב' צימרמ�. כפי שיפורט בהמש�, הכשל בבדיקת עברה של מר כה�פיטוריו של 

ל"ידיעות אחרונות", דבר אשר מחזק טענת הנתבעי'  מר כה�ממכתב סיו' ההתקשרות בי� 

עי', כי לא כשל מלפעול כעיתונאי סביר בנסיבות העניי�. מצאתי לקבל טענת הנתב מר כה�כי 

, וזאת כאשר הנתבעי' הניחו כי עובר הנטע� ציפו כי אי גילוי מפורש של הסוד יוביל לנזק

לפרסו' הכתבה יעשו בדיקות בדבר מהימנות המידע, כאשר המידע א& צרי� לעבור כדבר 

שבשגרה "מסננת" נוספת ומנגנוני' של בדיקה ובקרה על ידי עורכי העיתו�. מכא�, שהנתבעי' 

במסגרת תובענה זו כדי להוכיח  מר כה�טחו כי דווקא כללי האתיקה (עליה' מסתמ� סמכו וב

המורי' לעיתונאי לבדוק מהימנות הפרסו' עובר לפרסו'  ,כי הנתבעי' חבי' בחובת זהירות)

  מעי� שומר ס&, וימנעו את פרסו' הכתבה במתכונתה.  מר כה�המידע יהוו עבור 

     

  ;התרשלות לנזקקשר סיבתי עובדתי ומשפטי בי� ה

  

בהתא' להלכה הפסוקה, יש להוכיח קשר סיבתי עובדתי ולאחר מכ� משפטי, בי� ההתרשלות   .94

  לנזק. מקו' שאי� קשר סיבתי עובדתי, אזי אי� להמשי� ולבחו� קשר סיבתי משפטי. 

  

  בעניי� "פלוני" קבע כב' השופט עמית:
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סיבתי עובדתי אשר המבח� המקובל "הקשר הסיבתי: מורכב משני "אטומי'" וה': א. קשר 

לגביו הוא ה"סיבה בלעדיה אי�", והוא מהווה מעי� מסננת, תנאי מקדמי לפני שמגיעי' 

ב. קשר סיבתי משפטי. בסוגית הקשר הסיבתי המשפטי,  לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי.

הא' המזיק, כאד' סביר,  –החילה הפסיקה שלושה מבחני' וה': מבח� הצפיות הסבירה 

הא' הנזק הוא בתחו' הסיכו�  –יה יכול לצפות כי התרשלותו תגרו' לנזק; מבח� הסיכו� ה

הא' ההתרשלות תרמה  –שנוצר עקב ההתנהגות הרשלנית של המזיק; מבח� השכל הישר 

 542/87; ע"א 146בפועל לתוצאה המזיקה (לשלושת המבחני' ראו, לדוגמה, ועקני� בעמ' 

); ע"א 1990( 437, 422)  1בע"מ נ' מוסטפא עואד, פ"ד מד( קופת אשראי וחסכו� אגודה הדדית

 610/94); ע"א 2001( 493) 3) בע"מ, פ"ד נה(1964פאר נ' חברה לבניי� סילובט ( 2028/99

)).בעוולת הרשלנות, נהוג 2003( 311, 289)  4בוכבינדר נ' כונס הנכסי' הרשמי פ"ד נז(

המסתוריי' והמורכבי' ביותר  להשתמש במבח� הצפיות, אשר נחשב כ"אחד המושגי'

בעוולת הרשלנות" (גיא שני ואמיר שמואלי "משרת' של שני אדוני'? מבח� הצפיות בעוולת 

) (להל�: שני ושמואלי)). הצפיות רלוונטית ה� לגבי 2011( 142, 141הרשלנות" עיוני משפט לד 

קובלת היא, כי הלי� הגרימה וה� לעניי� סוג הנזק והיקפו. אשר להלי� הגרימה, הדעה המ

הצפיות הנדרשת אינה צפיות מדויקת של כל פרטי תהלי� הגרימה, אלא צפיות של סוג 

שמעו� נ' /ב� 576/81התהלי� ודי לחזות את ההתרחשות בקווי' הכללי' (ראו, לדוגמה, ע"א 

בחינה  –); ישראל גלעד "הסיבתיות במשפט הנזיקי� הישראלי   1984( 9/8, 1) 3ברדה, פ"ד לח(

  )". 12) (להל�: גלעד, סיבתיות))" (עני� פלוני, ש' בעמ' 1984( 26, 15שת" משפטי' יד מחוד

  

כדי לבחו� קשר סיבתי עובדתי, נשאלת השאלה, הא' הכתבה היא זו שהובילה לפיטוריו של 

מר היה מפוטר מעבודתו. זה המקו' לציי� כי  מר כה�, והא' אלמלא פרסו' הכתבה מר כה�

דות מי ממערכת העיתו� בו עבד. דומה כי זימו� עד רלוונטי מטע' בחר שלא לזמ� לע כה�

ולתמו�  מר כה�מערכת העיתו� עשוי היה לשפו� אור על הסיבות שהובילו לפיטוריו של 

הזמנת עד רלוונטי להעיד /בגרסתו. לטעמי, יש לראות באי זימונו של עד רלוונטי בעניי� זה כאי

דות הייתה פועלת לחיזוק גרסת הצד שכנגד (ראו מטעמו של בעל די�, היוצרת הנחה כי הע

 659, עמ' 651) 4הבנק למימו� ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, פ"ד מה( 465/88בעניי� זה ע"א 

  )). 1990( 595) 4קופל נהיגה עצמית נ' טלקאר חברה בע"מ, פד"י מד( 55/89וג' ע"א 

 מר כה�ומאחר ולא זומ� כל עד מטע'  ,מר כה�לצור� בירור  עובדתי  של הסיבות לפיטורי של   .95

"סיו' עבודת� בעיתו�", קרי,  :בכותרת למת� עדות בקשר לכ�, יש להידרש למסמ� המוכתר

  ). מר טימורבעיתו� "ידיעות אחרונות" ( ראו נספח ח' בתצהירי  מר כה�מכתב סיו' העסקת 

  לצור� הנוחות להל� יובאו עיקרי הדברי' שנרשמו במכתב סיו' העסקה:

  

"... דווקא בהקשר זה, ראוי לציי� את תגובת� הראשונית לדברי' בישיבת הברור, קוד' 

לייעו3 המשפטי שקבלת בה לקחת אחריות מלאה על האירוע ושבת והדגשת כי אתה הוא 
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בפני העיתו� על הנזק האחראי הבלעדי לתקלה החמורה, כי טעית וכי אתה מתנצל עמוקות 

בת הכתבה ושנידונו בהרחבה בישיבת הבירור ובשימוע, הליקויי' שעלו בכתישנגר' לו...

חשפו בפנינו כי שיטות העבודה של� לקויות ביותר ואינ� עומדות בנהלי העיתו� הברורי' 

והמתחייבי' מעבודה עיתונאית רצינית: כ� לדוגמא, עדכנת שאינ� נוהג להקליט את 

ני שאלה בנוגע לפרטי' המרואייני' של� למרות שזה דבר בסיסי ביותר... ג' כשעלו סימ

מסוימי' בכתבה, לא עשית את כל הבדיקות הראויות, כ� לדוגמא, כאשר מכיני' כתבה 

על  לשבעה ימי', מצופה מכתב לא רק לראיי� ולשלוח כתבה, אלא לדבר ע' אנשי' נוספי'

שני' ברחבי האר3  10הדמות. א' הייתי עושה זאת , היית מגלה שגילה צימרמ� מופיעה כבר 

טמה" ובחלק גדול מההופעות שלה היא ג' חושפת את עצמה. אכ�, כפי שטענת, מקרה כ"פא

זה הוא חריג בשנות עבודת� בעיתו�, אול' מרגע שהתרחש ונחשפנו לשיטות העבודה של�, 

ונחשפנו לתפיסת� כי אתה בעצ' "הבורג הקט�" בהכנת כתבה וצוות שמסביב אמור לבדוק 

ראי מרכזי לכתבה של�, האמו� שלנו ב� ובמקצועיות את העובדות המובאות בה ולהיות אח

של� איננו קיי' עוד. ...בדיקה בארכיו� ובאינטרנט הינה בדיקה פשוטה ובסיסית, שמצופה 

מכל כתב לעשות ביחס לכתבה שלו. מצופה מכתב שמכי� כתבה למוס& הדגל של העיתו�, 

באינטרנט. לו היית עושה את לקרוא חומרי רקע על המרואיינת שלו, ג' בארכיו� העיתו� וג' 

של אותה  טהאינטרנאתר  הבדיקה הפשוטה הזו, היית מגלה מיד שמדובר במתחזה.

"פאטמה" מעלה באופ� ברור שמדובר בגילה צימרמ�. ... טענת� כי לא הובאו בפניי� כל 

כל הסימני' הללו היו בפניי� במלוא עוצמת',  –"הסימני' המחשידי'" א& היא איננה נכונה 

ולו הייתה עושה את בדיקות הרקע המתחייבות, היית בעצמ� מבי� שמדובר במתחזה"... 

ב"תקלה" העיתונאית החמורה ביותר שנית�  לסיכו' העניי�, הוא שמדובר,החשוב מבחינתו 

  לחשוב עליה כשמדובר בכתב מגזי�, והיא בהחלט מצדיקה פיטורי'". 

  

י' ו� "שהעיתו� ביקש להג� על עצמו מפני הרעיו� ששני אנשוכי פוטר מכי מר כה�בחקירתו טע�   .96

). 8/9, שורות 74, עמ' 13.10.16� מיו' (פרוטוקול הדיו הצליחו לטמו� פח למערכת שלמה"

כאשר נשאל מדוע לא הגיש תביעה בבית הדי� לעבודה כנגד פיטוריו ככל שסבר שאינ' 

"קבלת הפיצויי' מידיעות אחרונות הותנתה בכ� שאחתו' על מסמ�, על פיו  מוצדקי' טע�:

, 26, עמ' 15.9.16(ראו פרוטוקול הדיו� מיו'  יהיו לי דרישות נוספות מהעיתו�" אי� לי ולא

  ). 25/26שורות 

  

היא כי דווקא שיטות  מר כה�התמונה הכוללת הנלמדת מעיו� במכתב סיו' העסקתו של   .97

העבודה בה� נקט ותפיסתו את תפקידו ה� שהובילו לפיטוריו, כאשר פרסו' הכתבה  תר' 

  מר כה�במערומיה. יש לציי� כי ממכתב סיו' העסקתו של  מר כה�לחשיפת התנהלותו של 

לקח אחריות מלאה לכשל בהכנת הכתבה, בעוד שבחקירתו הנגדית טע� כי  מר כה�עולה כי 

היה חוזר על דר� התנהלותו שוב ושוב, כאשר לא ראה בה כל פסול. אני סבורה כי הסתירה 
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, כאשר ג' החשש הנטע� שלא לקבל את כספי מר כה�בי� גרסאות אלו מחלישה טענתו של 

  , אי� בו כדי לרפא סתירה זו. מר כה�כפי שטע�  הפיטורי' מהמעסיק,

  

גרסה מסוימת בה נוטל  מר כה�אי� זה סביר בעיני כי לצור� קבלת פיצויי הפיטורי' יציג 

 אחריות מלאה לכשל בהכנת הכתבה, וזאת  מבלי לאזכר ולו במילה את התרמית הנטענת,

את כל חציו כלפי הנתבעי'. לטעמי, דומה הדבר  מר כה�ואילו במסגרת התביעה דנ�, מפנה 

  בצורה נכרת.  מר כה�לאד' המנסה לאחוז בחבל משני קצותיו, דבר אשר מחליש טענת 

  

ג' א' הייתי קובעת כי קיי' בעניינו קשר סיבתי עובדתי בי� ההתרשלות לנזק, ולא כ�   .98

ואסביר. כאמור, על פי  קבעתי, לא מצאתי קשר סיבתי משפטי בי� ההתרשלות הנטענת לנזק,

הא' המזיק, כאד'  –ההלכה הפסוקה, קשר סיבתי משפטי כולל את "מבח� הצפיות הסבירה 

הא' הנזק הוא בתחו'  –סביר, היה יכול לצפות כי התרשלותו תגרו' לנזק; מבח� הסיכו� 

הא' ההתרשלות  –הסיכו� שנוצר עקב ההתנהגות הרשלנית של המזיק; מבח� השכל הישר 

  פועל לתוצאה המזיקה"( ראו עניי� פלוני). תרמה ב

בעניי� "וגנר" נקבע: "הצפיות בקשר הסיבתי ממוקדת בעוולה, ולא במעוול. על בית המשפט 

לשאול הא' סוג הנזק שנגר' הוא התממשות של הסיכוני' שהגדירו את התנהגות המזיק 

ית. הבחינה היא הסיכוני' שהיו צפויי' כתוצאה מההתנהגות העוולת :כעוולתית. דהיינו

  ). 44הא' נזקי' אלו נכנסי' ב"מתח' הצפיות" (עניי� וגנר, ש' בעמ' 

  

איו� המשות& ימר טימור וגב' צימרמ� טענו בחקירת' הנגדית כי לא חשבו ולא פיללו כי הר  .99

. מר טימור טע� בחקירתו כי עסקינ� במתיחה רוויה מר כה�בי� הצדדי' יוביל לפיטוריו של 

ולמצער עורכי המגזי�  מר כה�היה להתגלות ובכ� היה בטוח. לטענתו סבר כי  ברמזי' שסופה

ת'. (ראו פרוטוקול הדיו� מיו' ייבינו כי הדברי' אינ' מסתדרי' ויגלו כי אי� הדברי' כהווי

). ג' א' הייתי מקבלת הטענה כי נית� היה לצפות כי אי  חשיפת 1/12, שורות 251, עמ' 17.7.17

הנטע�, אני סבורה כי המקרה דנ� אינו צולח את מבח� השכל הישר, כאשר  "הסוד" יוביל לנזק

איו� היו אמורי' להוות עבורו "אותות ילאור� כל שלב הר מר כה�הרמזי' הרבי' שקיבל 

היה  מר כה�דומה שאי� מחלוקת על כ� כי  .אזהרה" שהצדיקו בדיקת המידע טר' פרסומו

מחויב לבדוק המידע שנמסר לו כעיתונאי, על כל המשתמע מכ�. מר גול�, העיד בחקירתו 

הנגדית, כי  על עיתונאי לצפות את האינטרסי' החבויי' בצורה אינהרנטית במהל� ראיו�, 

דבר שלא נעשה בענייננו. יודגש בשנית כי עסקינ� בראיו� קומי, בביתו של מר טימור, כאשר 

האזי� מספר פעמי' לפינתה הקבועה   מר כה�. מעבר לכ�, סטנדאפיסטיתהנה איו� ימושא הר

איו� ישל הנתבעת בתכניתו של הנתבע, הכיר את פועלה וזו הסיבה שפנה ויז' עמה את הר

לצור� הכנת הכתבה. דומה כי בנסיבות אלו, השכל הישר דווקא מורה כי מ� הראוי היה  

בחו� הא' מדובר בהלצה קומית ו/או במידע בצורה מדוקדקת ול 'לבדוק הדברי' לאשור
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מר .  מכא� שבניגוד לטענת מר כה�אותנטי ואמי�, דבר שלא נעשה בענייננו והיה מחובתו של 

, הסיכו� הטבעי בהכשלת העיתונאי במילוי תפקידו אינו מתיישב ע' המציאות כה�

בכל  מר כה�נקט העובדתית, א& לא בראי הפסיקה. מעבר לכ�, אני סבורה כי הפאסיביות בה 

הקשור לבדיקת מהימנות הכתבה, שעולה א& ממכתב הפיטורי� והדברי' שנכתבו  בו, לרבות 

ההתנהלות המצופה מעיתונאי המנויה בתקנו� האתיקה שלא בוצעה בענייננו, יש בה כדי 

לנתק את הקשר הסיבתי בי� אי גילוי הסוד בצורה מפורשת  לפיטורי� (ראו עניי� החברה 

& אילת בע"מ). לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי  לא מתקיי' קשר סיבתי לפיתוח חו

  עובדתי ו/או משפטי בי� ההתרשלות, שממילא לא הוכחה, לנזק. 

  

  הא' הוכחה עוולת התרמית כמשמעה בפקודת הנזיקי�?

  

עותר במסגרת תביעה זו כנגד הנתבעי' ג' בעוולת התרמית כמשמעה  מר כה�כאמור,   .100

  הנזיקי�. בפקודת 

  

  לפקודת הנזיקי� קובע כדלקמ�: 56סעי& 

"תרמית היא הצג כוזב של עובדה, בידיעה שהיא כוזבת או באי� אמונה באמתותה או מתו� 

קלות ראש, כשלא אכפת למציג א' אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל 

, מר כה�היה מכוו� להטעות את על פיו; אול' אי� להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא א' 

  פעל על פיו וסבל על ידי כ� נזק ממו�".(ההדגשה אינה במקור). מר כה�א& הטעה אותו, ו

  

מלשו� הפקודה עולה, כי כדי שתתגבש עוולת התרמית נדרשי' חמישה יסודות מצטברי': 

ידי ההיצג /יוטעה על מר כה�היצג כוזב של עובדה; העדר אמונה באמיתות ההיצג; כוונה ש

ויפעל בהסתמ� עליו (בכ� בא לידי ביטוי היסוד הנפשי הנדרש לצור� התקיימותה של 

סבל נזק ממו� עקב פעולתו על סמ�  מר כה�הוטעה ופעל על סמ� טעותו;  מר כה�העוולה); 

 וג' בת"א (מחוזי ;))1987( 225) 2דניאל ספיר נ' דוד אשד, פ"ד מא( 614/84ההיצג (ראו ע"א 

  )). 28/6/12רובנר נ' גולדנברג ( 10870/12/08מרכז) 

  

להוכיח לא רק שהנתבעי' הציגו  מר כה�מכא� שכדי לבסס תביעה בגי� עוולת התרמית, על   .101

בפניו מצג כוזב, אלא ג', בי� היתר, שמצג זה היה מכוו� להטעות אותו, הטעה אותו, והוא 

  פעל על פיו, וסבל כתוצאה מכ� נזק ממו�. 

  

בהתא' להלכה הפסוקה, רמת ההוכחה הנדרשת לביסוס טענת מרמה קרובה יותר לוודאות 

מרמת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליכי' אזרחיי'. כ� קבע כב' בית המשפט העליו� בעניי� 

  "גרניט הנדסה לתעשיה":
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"הטלת אחריות בגי� תרמית, שונה היא מהטלת אחריות בגי� רשלנות. האש' המיוחס למי 

שונה מזה המיוחס לרשל�. הטלת אחריות בעוולת התרמית מטילה אש' אישי, בעוד שמרמה 

חמד נ' מדינת ישראל,  5604/94האש' שביסוד עוולת הרשלנות הינו "אשמה חברתית" (ע"א 

מפי הנשיא ברק). משכ�, בית משפט זה הכיר בכ� כי הנטל להוכחת  10, פיסקה 498) 2פ"ד נח(

, פיסקה 441)4בלס נ' ער� פילובסקי, פ"ד מו( 125/89ע"א ראו עוולת התרמית הוא נטל כבד (

גרניט  4842/05ראו ע"א ; וכ� ראו )3, פיסקה 253) 4סלומו� נ' אמונה, פ"ד לח( 260/82; ע"א 7

, וג' ]12, פסקה 12עמ'  12.8.07[פורס' בנבו,  הנדסה לתעשיה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ,

  ). ]14, פסקה 10בעמוד  20.1.09[פורס' בנבו,קליי�  אליהו מישאלי נ' אולגה 3546/10ע"א 

  

ברמת  מר כה�איני סבורה כי פועל' של הנתבעי' מצביע בהכרח על כוונה להטעות את   .102

,לא  מר כה�ההוכחה הנדרשת. הנתבעי' העידו, כאמור, שלא ציפו כי הכתבה תגרו' לפיטורי 

יו וא& לא ציפו כי הכתבה תעבור את יתעל' מכל אותות האזהרה שהעלו לפנ מר כה�סברו כי 

הנתבעי' העידו כי כל שרצו היה לקד' את התוכנית ואת  מסננת העריכה במערכת העיתו�.

  ). 1/6, שורות 358, עמ' 26.2.18דמותה של "פאטמה", ולא יותר מכ� (פרוטוקול הדיו� מיו' 

  

כי עסקינ� בהונאה מתוכננת לא הוכיח כפי שטע� בכתב התביעה, בתצהיריו ובסיכומיו  מר כה�  .103

אשר לטענתו "ידעו כל העת כי ה' מוסרי' לכה� מידע כוזב מתו� כוונה שכה�  הנתבעי'של 

הוא זה שיצר קשר ע' הנתבעי' מחלישה בצורה  מר כה�יפרסמו". כאמור, עצ' העובדה ש

  נכרת טענתו כי פועל' של הנתבעי' היה מתוכנ�, תו� כוונה להטעותו. 

  

וע� בסיכומיו כי אי� כל משמעות לתפקיד� של הנפשות הפועלות בסיטואציה ט מר כה�  .104

הנבחנת, וכי על בית המשפט לקבל את עוולת התרמית כמשמעה וכלשונה בפקודת הנזיקי�, 

, ואסביר. מר כה�תו� ניתוח מילולי ודווקני של הדברי' הא ותו לא. איני מקבלת טענה זו של 

אינו עור� אבחנה פרסונאלית בי� המעוול לניזוק מבחינת בפקודת הנזיקי�  56אמנ', סעי& 

מעמדו ותפקידו. ע' זאת, יש לבחו� את הדברי' בקונטקסט  שבו נאמרו כאשר זהות הצדדי' 

  הנה נתו� שיכול, לטעמי,  להטות  את הכ& לכא� או לכא�. 

  

. זהות ס לעניי� זהות הצדדי'  בעוולת התרמית  וקבע: "..חכב' בית המשפט המחוזי התיי

הצדדי'. ככל שפערי הידע והמומחיות בי� הצדדי' לעסקה גדול יותר כ� גוברי' הסיכויי' 

כי אי� מדובר בטעות הדדית או ברשלנות גרידא. אילו היה מדובר בעסקה בה היו מעורבי' 

לא הייתה מועלית טענת התרמית. לא אלו פני הדברי' שעה שהמדובר  מר כה�רק הנתבעת ו

שאינו דובר את השפה ומהצד השני נתבעי' שה' מומחי' בשיווק קרקע בתובע אזרח זר 

נמו� מאוד"   727חקלאית. במקרה זה הסיכוי כי הנתבעי' לא הכירו את הוראות החלטה 
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בפסק  21פסקה  17.6.14[פורס' בנבו, פרנק סגל נ' ללי מנשרוב  25969/06/10(ראו ת"א 

  ). ]הדי�

  

לנתבעי', כאשר אי� מחלוקת כי מושא הכתבה הנה  כה� מרכאמור, עסקינ� בראיו� בי�   .105

אי שהכיר את פועלה של השחקנית, האזי� לפינתה נעיתו מר כה�שחקנית קומית. כאמור, 

 איו� שהוביל לכתבה. מכא�,יהקבועה בתוכנית הרדיו בה התארחה והוא זה שיז' את הר

חו� את זהות הצדדי', א' לאו, יש א& לב שכדי להכריע א' בענייננו קמה עילת התרמית,

הקונטקסט שבו הדברי' נאמרו, ולבחו� את הסבירות שבה פלוני יסתמ� על דברי חברו, מבלי 

לבצע כל בדיקה ו/או בדיקה מספקת באשר למהימנות הדברי'. לא מצאתי לקבל טענתו של 

ות כי הסתמ� על עיתונאי בכיר ממנו, ואיני סבורה, כי מתקיימי' בענייננו פערי כוח מר כה�

  שהצדיקו התעלמות  מחובתו של עיתונאי לבדוק את המידע שנמסר לו על ידי המקור. 

  

אני סבורה כי בנסיבות דנ�, האינטרס הלגיטימי בפרסו' הכתבה היה משות& לכל אחד 

לא מצאתי  מהצדדי', וכי כל אחד מה' היה מעוניי� כי קרנו תעלה בעקבות הפרסו'. ע' זאת,

  לגרו' לתובע את הנזק הנטע�. א לכדי הטעייה מתו� רצו� עי' בכי האינטרס של הנתב

  

 כאמור, לצור� הוכחת עוולת התרמית יש א& להוכיח קשר סיבתי בי� המעשה הנטע� לנזק  .106

[פורס' א.ברזני שירותי' ועסקאות בע"מ נ' אחי' ב� רחמי' (צפו�) בע"מ  10362/03(ראו ע"א 

שנחשפו בפניי  מר כה�ה כי שיטות העבודה של ). כפי שכבר קבעתי, דומ]20.10.2009סנסו, 

ה מצופה עובר יתיה' שהובילו לפיטוריו, כאשר הכשל בביקורת העיתונאית שה מעסיקיו,

בבדיקת  מר כה�לפרסו' הכתבה, המנויה בהרחבה במכתב הפיטורי�, והאדישות שנקט 

יינתי, דומה מהימנות הדברי', ממילא גורמי' לניתוק הקשר הסיבתי בנסיבות דנ�. כפי שצ

כי רק עצ' פרסו' הכתבה הוביל לפיטוריו, מ� הראי היה  מר כה�כי כדי להוכיח טענתו זו של 

  בחר משיקוליו שלא לעשות כ�.  מר כה�לזמ� מי ממערכת העיתו� למת� עדות, א� 

  

לא הוכיח את עוולת הרשלנות והתרמית כמשמע� בפקודת הנזיקי�,  מר כה�הג' שקבעתי כי   .107

(ראו עמ'  מר כה�מצאתי להתייחס לסוגיית  האש' התור' אשר נטענה בהרחבה בסיכומי 

  ).מר כה�בסיכומי  55/57

אכ�, על פניו יש קושי בטענה של מעוול הפועל בהונאה כנגד קרב� עוולתו על כ� שזה לא היה 

לתפוס אותו בקלקלתו. ע' זאת, בתי המשפט הכירו בקיומו של אש'  מתוחכ' דיו על מנת

מאיר בעניי�  –תור' אפילו במקרה של עוולת התרמית. כ� קבעה כב' השופטת דניה קרת 

  "שוויצר רות":
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"לכאורה, נית� היה לטעו� כי קיימת סתירה בי� עקרו� האש' התור' לבי� עוולת התרמית. 

ובכלל זה על  –לפקודת הנזיקי� מחיל על העוולות כול�  68אול', הפסיקה קבעה כי סעי& 

את עקרו� האש' התור'. הפסיקה הכירה בקיומו של אש' תור' של  –עוולת התרמית 

א' היה על הניזוק לבדוק  –הניזוק, ג' במקרי' בה' התקיימו יסודותיה של עוולת התרמית 

שוויצר רות ואח' נ' מתתיהו  2430/02את המצג ולא להסתמ� עליו בצורה עיוורת" (ראו ת.א. 

  ). ]4.5.15[פורס' בנבו, ' ואח' /חותה, יו"ר הוועדה המחוזית י

  

  כב' השופטת לב הר שרו� ניתחה את עוולת התרמית בעניי� "אפל דוד" וכ� קבעה:    

  

שכ� ככל  מר כה�"אומנ' עצ' קיומה של עוולת התרמית מקשה על הטלת אש' תור' על 

והייתה לו חובת זהירות, יתכ� שקשה יהיה לקבוע קיומה של תרמית  שרשלנותו גבוהה יותר

. ואול', ככל שהמצג הכוזב 383), 1פלוני נ' אלמונית פ"ד ל( 386/74מלכתחילה. ראה ע"א 

כ� יהא מקו' להטיל עליו  –חמור יותר, ומטעה יותר, וככל שהמציג נקט בחוסר תו' לב 

ידע שמצג הנתבע אינו נכו� או שהכזב  מר כה� אחריות נזיקית בעוולת תרמית"... מוב� שא'

שבהיצג היה גלוי לעי� כל, נותק הקשר סיבתי ואי� יסוד להטלת חבות. הוא הדי� בנסיבות 

קיצוניות בה� מגיעה הרשלנות לחוסר אכפתיות ביחס לשאלה א' המידע נכו� או לא. א� 

יקה מוקדמת בטר' ברשלנות בכ� שלא ביצע בד מר כה�ייתכנו מקרי' עמומי' בה' נהג 

לעלות כדי אש' תור'  מר כה�הסתמ� על המידע המוטעה. במקרי' כאלו עשויה התנהגות 

, מדינת 667/92" (ראו תא (ת"א) לנתק את הקשר הסיבתי למצג המטעה בלבד, שאי� בה כדי

  ). ]4/9/2007[פורס' בנבו,  ישראל נ' אפל דוד 

  

התעל' "מאותות אזהרה"  רבי'  בדבר  מר כה�כי  בענייננו, כפי שקבעתי לעיל, אני סבורה  .108

. כאמור, לדבריו לא ראה בסוד דבר הגב' צימרמ�"הסוד" שנאמר בפניו פעמי' רבות על ידי 

"דרמטי" אשר הצרי� בדיקה מעמיקה מעבר לכפי שבצע. לא זו א& זו, במכתב סיו' 

 מר כה�ליו  של ההתקשרות מאת המעסיק נרש'  ברחל בת� הקטנה כי פעולותיו ו/או מחד

בהכנת הכתבה, ועובר לפרסו' הכתבה  לא היו סבירי' כפי המצופה מעיתונאי מנוסה, וכי 

יתה חושפת את דמותה יבדיקה פשוטה ובסיסית בארכיו� העיתו� וברשת האינטרנט ה

י� זה כי ג' יהאמתית של דמות הבמה "פאטמה", וכ� פרסו' הכתבה היה נמנע. יש לציי� בענ

התביעה טע� כי על עיתונאי באשר הוא לחזות ולצפות את האינטרסי' המומחה מטע' 

כשל בכ�. כפי שקבעתי, הסתמכותו הכמעט  מר כה�החבויי' בקיו' ראיו� עיתונאי, ודומה כי 

על מידע שנמסר לו מאת המקור, אינה סבירה בעיני וא& אינה מתיישבת  מר כה�עיוורת של 

  מו, יש לראות בו ובכלליו כמחייבי'. עצ מר כה�ע' תקנו� האתיקה, אשר לשיטת 
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נטל על עצמו  מר כה�לעיתו� נרש' כי  מר כה�יודגש בשנית, כי במכתב סיו' ההתקשרות בי� 

את מלוא האחריות בגי� הכשל בהכנת הכתבה, דבר שלא הוכחש א& בחקירתו  הנגדית. טענתו 

רי�, ג' א' הנה נכונה, � זה, כי עשה זאת מכוח הסכ' לקבלת פיצויי הפיטויבעני מר כה�של 

כי מחדליה' של הנתבעי', ורק ה'   מר כה�אינה מתיישבת ע' הנטע� בתביעה זו, בה טוע� 

בלבד, ה' שהובילו לפיטוריו. מכל האמור לעיל, ג' א' הייתי מקבלת את עוולת הרשלנות 

, ולא כ�  קבעתי, אני סבורה כי לתובע אש' תור' רב בתוצאה מר כה�ו/או התרמית לה� טוע� 

  לה טוע�, בגינה הוגשה התביעה דנ�. 

  

בשולי הדברי' אציי� רק כי לא התייחסתי לתוכ� הכתבה ולדברי' שבוודאי על פניה' אי 

אפשר לקבל' כאמת מבלי בירור כלשהו, כגו� מספר ילידה של הגב' צימרמ�, שמות הילדי', 

וה שבפיה, מקו' מגוריה שלא קיי', וכיוצא באלה נתוני' שבדיקת כל אחד העברית הגב

בנפרד הייתה מובילה את מר כה� למסקנה כי המדובר בדמות בדויה, המוצגת על ידי שחקנית 

עוד לא התייחסתי להיות הכתבה מבוססת על ריאיו� שהמומחית הגב' פלג כינתה  סטנדאפ.

ריאיו� שבמסגרתו אד' מציג את עצמו כדמות בדויה,  את הז'אנר כריאיו� מוקומנטרי, כלומר

משו' שסברתי כי ג' בהעדר אלה לא הצליח התובע מר כה� לבסס את העוולות הרשלנות 

  והתרמית כפי שפרטתי לעיל.

  

  :סו& דבר

  

  לאור כל המקוב3 לעיל, התביעה נדחית במלואה.  .109

  

לא הוכיח רכיביה  של עוולת הרשלנות בהתא' לדי� ולהלכה הפסוקה. עוד  מר כה�קבעתי כי 

  כשל מלהוכיח את יסודות עוולת התרמית כמשמעה בפקודת הנזיקי�.  מר כה�קבעתי, כי  

  

לעניי� ההוצאות, הנתבעי' טענו כי תביעה זו גרמה לה' להוצאות כבדות וה' זכאי' לקבלת 

תי לות של התיק, הסתבר כי התובע באופ� תמי' ובהוצאותיה'. ע' זאת, בנסיבות המיוחד

אות' פרס' כתבה שגוייה. התוצאה  מקצועי בעליל הסתמ� על דברי הנתבעי' מבלי לבדוק

של מחדליו הייתה פיטוריו, וא' כי לנתבעי' שבפניי אי� אחריות משפטית, אני סבורה כי אי� 

  מקו' בנסיבות אלה לחייב את התובע בתשלו' הוצאות. 

  קובעת כי כל צד יישא בתשלו' הוצאותיו.אני 

  

  המזכירות תמציא פסק הדי� לב"כ הצדדי'.
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  , בהעדר הצדדי'.2018נובמבר  14, ו' כסלו תשע"טנית� היו',  

                   

 

  

  

  




