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  *פורת זקן שירה"ד עו /מיילים לעובדים ולשון הרעעל  –"אילוף הסוררת" בעידן הדיגיטלי 

, כדי לוודא שהאירועים לא חוזרים על עצמם אצל עובדים אחרים, מעסיקהו פוטר על רקע עבירות משמעתמעובד 

יכול העובד שפוטר . האם המשרדיתהודעת דואר אלקטרוי בתפוצה מיידע בושא את כל העובדים באמצעות 

  לשון הרע? לטעון שמדובר ב

עלול להשפיל של דבר ה, בין בעל פה ובין בכתב, לכל אדם (מעבר לפגע) םפרסוישראלי כמוגדרת בדין הלשון הרע 

בעיי הבריות או לעשותו מטרה לשאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התהגות או את הפגע 

וצאו, לבזות אדם בשל גזעו, מאו  ;לפגוע באדם במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועותכוות המיוחסים לו; 

   .  גילו, מיו, טייתו המיית או מוגבלותו דתו, מקום מגוריו,

הסבר לפיטורים לחברי צוות של עובד  , קבע שבסיבות בהן יש צורך ליתןבמספר מקרים שהגיעו לדיון משפטי

שפוטר על מת לעצור תסיסה שהתעוררה ואף להרגיע עובדים באשר לביטחון התעסוקתי שלהם, יש מקום 

 ממוהדובר על  לעבודההארצי בית הדין , ב2018, יוילפרסם את סיבות סיום ההעסקה.  עם זאת, במקרה שדון ב

ציין את שם  הודעהה במסגרתכאשר , עובדים למספר יטורי עובדתבעיין פשלח הודעת דואר אלקטרוית ש

, כי אופן הפרסום בית הדין קבע חוסר אמיות. , לרבות רמיזה לעבירות משמעת חמורותפירוט של ו העובדת

אין המדובר לכן של העובדת הסיט את מוקד הפרסום בכללותו מגופו של עיין לגופו של אדם ו המלאציון שמה ו

לשמור על בהודעה לא התבקשו מקבלי ההודעה  באמצעות מקרה פרטי.  של מעסיק ייות כלליתבהדגמת מד

לשם העברת  זהות העובדבב בין המיקוד הפרסולי השילו. להעביר את ההודעה לאחריםדיסקרטיות ולהימע מ

חרג, לגישת בית  והעובדה שעשה בכתב לבין תפוצתו הפוטציאלית של הפרסום לעובדי החברהוי המסר העקר

  אמת בדברים שפורסמו.  היהמוצדק, ללא קשר האם ות ולא היה מידתיהדין, ממבחן ה

כי בעידן הדיגיטלי חובת הזהירות ביחס למסרים המועברים לעובדים  ,העירבאותו מקרה מצא גם בית הדין ל

הן בשל הסיכון בהעברת מסרים בדרך זו באופן  ,באמצעות הדואר האלקטרוי או יישומים דומים היה מוגברת

להבדיל משיחה ספוטית בעל פה.  ,והן באשר פרסום מסוג זה הוא לרוב יזום ובכתב יעה בפגעהמעצים את הפג

על דיוק דה פקמילים והיוועצות לגבי וסחו כמו גם הבעל אפשרות לברירה קפדית של היו פרסום מסוג זה 

 . הפרסומים המייחסים לעובד

בשאלה האם מקום בו הם רוצים לקדם מסר הבקיא בתחום דין כך, חשוב מאוד כי מעסיקים ייוועצו בעורך 

וככל שבחר להעלות את הדברים עם עובדים להל שיחות בעל פה או בכתב עקרוי צופה פי עתיד בחברה עליהם 

  . רשימת מעיהו הודעהה אופן יסוח .  בוודאי שכדאי לאשר מול עורך הדין גם אתעל הכתב
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המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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"Taming of the Shrew" in the Digital Age-Employer Emails and Defamation/Shira Zaken Porat, Adv.* 

An employee is dismissed due to disciplinary issues. The employer, in order to ensure that the 

events do not repeat themselves, informs all employees by e-mail of the matter.  The employer does 

that in a broad office distribution to the rest of the employees in order to promote proper work 

discipline in the workplace. Can the dismissed employee contend defamation? 

Defamation is defined under Israeli law as an act of publication to any person (other than the 

victim), whether orally or in writing, of any thing that may humiliate a person in the eyes of people 

or to make such person a target of hatred, contempt or ridicule; may degrade a person for acts, 

behavior or characters attributed to the victim; may harm a person in position, occupation or 

profession; or may degrade a person because of race, origin, religion, place of residence, age, 

gender, sexual orientation or disability.  

In a number of cases that were brought before the courts it was held that in circumstances where it 

is necessary to provide an explanation for the dismissal of an employee in order to stop the unrest 

that has arisen and to reassure employees regarding their employment security, the reasons for 

termination of employment may be published. However, in a case discussed in June, 2018, in the 

Israeli National Labor Court, a person in charge of a dismissed employee sent an e-mail regarding 

the dismissal to a number of employees, stating the employee's name and elaborating about the 

dismissed employee severe disciplinary offenses and lack of credibility. The recipients of the 

message were not requested to maintain discretion and refrain from forwarding the message to 

others. The combination of the personal focus on the employee’s identity in order to convey the 

message to the other employees of the company, the potential distribution of the publication and 

the fact that it was done in writing was held to be deviating from the test of proportionality and was 

not justified, regardless of whether the publication was true. 

The Court noted that in the digital era, the obligation to be cautious about messages transmitted to 

employees via e-mail or similar applications is increased, both because of the risk of transmitting 

messages in such a way as to increase the harm to the victim and because such a publications is 

usually pre-planned and in writing, unlike a spontaneous conversation.  A publication of this type 

gives the ability to carefully select words and consult as to the wording as well as ensuring accuracy 

of the publications attributed to the employee.  

Thus, it is crucial that employers consult with a lawyer knowledgeable in the field as to whether in 

case they want to promote a forward-looking message in the company they should have oral or 

written conversations with employees. It is certainly advisable to confirm with a lawyer the manner 

in which the message is formulated and the list of its recipients.  
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