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  * יאיר אלוי, עו"ד / ?  לשון הרע כלפי עובדים – אכן גבתי, אבל אתה תשלם

באירוע החמור המעסיק ביקש לכס את העובדים ולשתף אותם .  ערב פיטוריו מאגר מידע סודי מהחברה גבעובד 
בטעה   לשון הרע גד המעסיקמיהר להגיש תביעת  והעובד שמע על כך  .   כדי לחדד את והלי אבטחת המידע בחברה 

האם .   מעסיק בימים אלהאת השמע הזוי? אלה עובדות מקרה בו משרדו מייצג  .   כי הדבר השפיל וביזה אותו 
   ?יתן להבטיח שלא ייצא החוטא שכר  כיצד ?חשוף המעסיק לתביעת לשון הרע

זכותו של אדם לשמו הטוב והמויטין שצבר לעצמו חוק איסור לשון הרע יוצר איזון בין הזכות לחופש ביטוי לבין  
 בסביבת עבודה מדובר    מחד,.   קיימים ערכים וספים שיש לקחת בחשבוןכשמדובר ביחסי עבודה  .   לאורך השים 

יוםקרובה מדי  יחדיו  רבות  שעות  העובדים  מצויים  שבה  היכו  ,  אחד מידת  עובד  בין  קרובה  להיות  עשויה  רות 
בין   ,ולאפשר לממוה להל שיח פתוח עם עובדיו  במקום העבודה  מגד, קיימת חשיבות לפעול בשקיפות.   למשהו

איפורמציה הרלבטית לתפקוד העובדים וזאת מבלי חשש מתמיד מתביעות ההעברת  והיתר לצורך העברת ביקורת  
  .  משפטיות

והשאלה אם ביטוי כלשהו מהווה לשון   ביטוי או ביקורת עייית במהלך העבודה תיחשב כלשון הרעלכן, לא כל  
של ה'פגע'   תתחושתו הסובייקטיביהדגש הוא לא על  כלומר,  .   לפי אמות מידה של אדם סביר  בחתאו לא,    ,הרע

בהחה .   שב בסיבות העייןבהתחומה הוא מבין ממו "בין השורות"    אלא כיצד קלט המסר אצל אדם מן הישוב
ציבורי לו,  עומדת  הגת 'אמת בפרסום'    ומפרסם המידע פועל בתום לב, אם תוכן הפרסום הוא אמת וקיים עיין 

  .  המידע מקבלאו  המפרסםעשה להגה על עיין אישי כשר של הפרסום כשהגה  גם כמו כן, קיימת.  בפרסומו

במסגרת   שאמרו  דברי ממוה על עובדת שפוטרהכי    ,קבע בית הדין הארצי לעבודה  , 2015  ,מרץבמקרה, שדון ב
תוך שהוא מביע מורת   ,פירט אודות עילות פיטוריההממוה  בה עודכו חבריה לצוות בדבר פיטוריה ו   ישיבת צוות

אופן סביר ב  על פהבין היתר מאחר שהפרסום עשה ב  חוסה תחת הגה ואיה מהווה לשון הרע  ,רוח מהתהלותה
הסבר לפיטורים לשאר חברי הצוות על מת לעצור תסיסה שהחלה    לרבות לאור הצורך במתן  ומטעמים עיייים

  .  וכדי לחדד את הסדרי המשמעת להתעורר

אחר  מגד,   בית  ,  2018מיוי,  במקרה  שלתוטע  הארצי  הדיןדחה  מייל    יו  הודעת  שפרסם   עובדיםהבקרב  מעסיק 
בית הדין תן משקל לכך .   לה  שיוחסו   אודות פיטורי עובדת וציון עבירות המשמעתמידע  כלל    המייל, כאשר  בחברה

פה בעל  משיחה  להבדיל  ובכתב,  רחבה  בתהודה  עשה  דומה,  .   שהפרסום  הדין דן  ,  2020באוקטובר,  באופן  בית 
מעסיק שלח מכתב באמצעות מייל לכל רשימת הקשר של העובד, בתפוצה  בו    במקרה  ,האזורי לעבודה בתל אביב

תוך כדי שהוא הזהיר את הציבור מהעובד  ), ובה  בהם לקוחות ואף בי משפחתו של העובד(עצומה של אלפי מעים  
תלוה מ בעייו  שהוגשה  ואף  הרשאה  ללא  פעולות  ביצע  המעסיק,  של  מסחרי  סוד  טל  שהעובד  בכך  אותם  שתף 

משפטייםלמחל הליכים  גדו  וקטו  במשטרה  מחשב  הואות  כי  .   קת  פסק  הדין  שבית  הפר  למרות  אכן  העובד 
גם אם תוכן הפרסום .  יו כלפי המעסיק וגזל סודות מסחריים, עצם הפרסום בסיבות אלה מהווה לשון הרעחובות

הפרסום איו   ל עיין לאירועיםלהם כ  ולמעים רבים שאיןהרי שלאור התפוצה הרחבה בכתב  כשלעצמו היה כון,  
גרידא רכילותי  אלא  'ציבורי'  עיין  הלב  משרת  תום  בדרישת  עומד  איו  אמם .   והוא  המעסיק  זכה  זה,  במקרה 

  בפיצוי כספי מצד העובד, אך מגד גם דרש לשלם פיצוי בסכום לא מבוטל לעובד. 

גם אם הם עצמם ביצעו    במקרים המתאימים  כאמור, בתי הדין לעבודה וטים להגן על שמם הטוב של העובדים
הפצת פרסומים מ  פעיל שיקול דעת ולהימע, ככל היתן,מוצע למעסיקים לה  לכן,.   עוולות חמורות כלפי המעסיקים

בייחוד כאשר טיב הטעות הן חמורות בעיקרן (כגון: ייחוס עבירות   האשמות פרסוליות כלפי עובדיםהמייחסים  
  .  חמורות וכו') פליליות, עבירות משמעת

כשהדבר עשה בייחוד    ,זכותו של מעסיק לשתף עובדים בעשה בחברהזוהי  שכן  עם זאת, יש לשקול כל מקרה לגופו  
הלי האבטחה ולשם שמירה על תכלית החברה והמשך פעילותה תסיסה, חידוד ומטעמים לגיטימיים לצורך מיעת  

פרסום החשוב להיוועץ בעורך דין בטרם פרסום כלשהו על מת שיבטיח כי    בשל השוי בין מקרה למקרה.   התקין
בהתאם לחוק. המעיק הגה יעשה באופן סביר ועייי 
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I did steal, but you will pay - defamation against employees ? / Yair Aloni, Adv.* 

An employee stole a confidential database from the company on the eve of his dismissal.  The employer sought to gather 
the employees and share with them the serious incident in order to strengthen the data protection practices in the firm.  
The employee heard about this and hurried to file a defamation claim against the employer on basis that it humiliated 
and degraded him.  Sounds absurd?  These are exactly the facts of a case in which our firm represents the employer.  Is 
the employer exposed to a defamation lawsuit? How can one ensure that the sinner is not being rewarded? 

The Prohibition of Defamation Law creates a balance between the right to freedom of expression and a person's right to 
reputation.  When it comes to labor relations there are additional values that need be taken into account.  On the one 
hand, it is a close work environment, where employees are together for many hours every day and the degree of 
familiarity may be close between one employee and another.  On the other hand, it is important to act transparently in 
the workplace and allow the supervisor to have an open dialogue with his employees, inter alia for the purpose of 
conducting reviews and transmitting information relevant to employee performance without constant fear of lawsuits. 

Therefore, not every expression or matter-of-fact criticism during work will be considered defamation and the 
question of whether an expression constitutes defamation is reviewed under to the criteria of a reasonable person.  
i.e., the emphasis is not on the subjective feeling of the 'victim' but on how the message is perceived by the 
reasonable person and what he understands "between the lines" under the circumstances.  Assuming the publisher 
acts in good faith, the 'substantial truth' defense stands if the content of the publication is true and there is a public 
interest in its publication.  Another defense is exists when the publication is made to protect the personal interest 
of the publisher or the recipient of the information. 

In a case heard in March 2015, the Israeli National Labor Court held that a supervisor's statements at a staff meeting 
regarding a dismissed employee in which the employees were updated on the dismissal and its grounds, expressing 
dissatisfaction of the employee's conduct, is protected under law and is not defamatory.  This is because the publication 
was oral, in a reasonable manner and for material reasons, including due to the need to provide an explanation for the 
dismissals to the other staff members and in order to stop the unrest that began and to refine the disciplinary rules. 

In contrast, in another case of June, 2018, the National Labor Court rejected the defense of an employer who sent an 
email to company employees containing data about the dismissal of an employee and the disciplinary offenses 
attributed to her.  The Court gave weight to the fact that the publication was widely made and in writing, as opposed 
to oral conversation.  Similarly, in October 2020, the Tel Aviv Regional Labor Court decided in a case of an employer 
who sent an email to thousands of the employee's contact list members (including customers and even the employee's 
family members), warning from the employee.  In That case the employer shared with the recipients that the employee 
took a trade secret of the employer, carried out unauthorized actions and even the fact that a police complaint was filed 
and legal measures are taken.  The Court held that although the employee did breach his obligations to the employer 
and stole trade secrets, the publication constitutes defamation.  Even if the content itself was correct, in light of the 
wide written distribution to numerous recipients who have no interest in the events, the publication does not serve a 
'public' interest but is a pure gossip and does not meet the requirement of good faith.  In that case, the employer was 
indeed compensated by the employee, but was also required to compensate the employee in a significant amount. 

As stated, the Labor Courts tend to protect the good name of employees in the appropriate cases even if they 
themselves have committed serious injustices towards the employers.  Therefore, employers are advised to 
exercise discretion and refrain, as far as possible, from disseminating publications attributing personal accusations 
against employees, especially when the nature of the allegations is primarily serious (such as attributing criminal 
offenses, serious disciplinary offenses, etc.). 

However, each case must be considered on its own merits as it is the right of an employer to share with employees 
data of what is happening in the firm, especially when it is done for legitimate reasons to prevent unrest, refine 
security procedures and maintain the firm's performance and continued proper operation.  Due to the difference 
between the cases it is important to consult a lawyer before any publication, in order to ensure that the publication 
is done in a reasonable manner that provides protection under law.  

 
  *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real 
estate, litigation, tenders and administrative law.  He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney. For additional details:  +972-
3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


