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:רשתחברתיתמקוונת



אינטרנט או פלטפורמה  בבנייה אתר המתמקד

 של שיקוף אנשיםאו בין חברתיים .קשרים

ה רשתות אפשרויותהחברתיות מייצרות

מציאת כגון רבות ועסקיות  ,עבודה חברתיות

קשרים ויצירת שימור ,רומנטייםחברתיים

והןמשמשותגםככלי  .פרסומי קשריםקיימים,

רשתות מייצרות רבות מקוונות פלטפורמות

חברתיותאשרמסווגותאתהמשתמשיםעלפי

מחקרירשתותתחומיענייןאוצרכיםמשותפים.

עומד שבבסיסם אתרים כי מעידים חברתיות

המרכזי לאתר הופכים החברתית הרשת רעיון

.ותרעבורהמשתמשוהמשמעותיבי



:הרשתהחברתיתבראיהפסיקה



החדשה," העיר" "כיכר אכן הוא ...האינטרנט

לדברים בביטול להתייחס ניתן לא זאת, לאור

הפייסבוק ברשת נהפוךהמפורסמים ולעיתים ,

םשםעובריםבמהירותהוא;הדבריםהמפורסמי
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אשרגםהםמעביריםאותם ועודאנשים, לעוד

לעודועודאנשים,וכןהלאה."

 פורטרויובללירוןלוינ'ירון32932-50-23סע"ש )ב"ש( 



" התובעת, של הפוגעניים במקוםהביטויים

חוקמהוויםהפרהלפתוח)כיכרהעירשלהיום(

".הרעאיסורלשון

 הילהביטוןנ'יעדפתרונותבטוחיםבע"מ00332-50-22סע"ש )ת"א( 



 כיום רבים ברשתותעסקים מפרסום נהנים

באופניםשונים:החברתיות

)כדוגמתעסקיםגלויוממומןפרסוםפורמאלי.0

.הפותחיםדפיפייסבוקיעודיים(

6 וגלוי. פורמאלי לא אך מוכוון )פרסוםפרסום

בוספונטנילכאורה()כ גוןדףפייסבוקשלשף,

חברה של מסויים מוצר עם מצולם הוא

מסויימת(.

0 עובדשכותבכמהטוב,פרסוםאגבי. למשל,

מקצועיוהוגןמקוםהעבודהבוהואמועסק.



http://www.nevo.co.il/law/74372
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שפרסום כפי הדברים, מהסוגמטבע במיוחד ,

עםהעסק,כךהואיכולגםיכוללהיטיבהשלישי,

לפגועבו.



:נזקיהפרסוםבראיהפסיקה

פורטר האחים כתבו על ועסקם -התובעים

ישלהחרים","סמרטוטירצפה","צמדנוכלים"

עסקם את ". ביטוןהגב' מקוםכתבה על

 קברות"–עבודתה בית ליצנים, חלאות,

".לפילים גורליקבעניין (62121-10-06)ס"ע

ביטוייםוהשמצותכתבההתובעתעלמעסיקיה"

".שמיותרשנחזורעליהם–פוגעניים



 כן, קייםאם החברתיות הרשתות בעידן כיום,

 העבודה. חיי לבין בינן, הדוק כזהקשר קשר

עדעשויילהיותמועיל,אךעשויילהיותגםמזיק

.הרסני









לעובדקמההזכותלעשותשימושהאם

:בפייסבוק/אינטרנטבשעותהעבודה



"יש לזכור כי עובד מבלה חלק לא מבוטל משעות 

אךטבעיהואכילעובדהיממה באתר המעסיק.  

הצורך להשתמשכזהישנםצרכיםפרטייםכגון

גלישה לשם להשתמשבמחשב אף או בטלפון

ששימושים פרטיים אלה .  כמובן באינטרנט

צריכים להיעשות בסבירות ובשום מקרה, אל להם 

   ".להפוך לתחליף לעבודה בפועל

 מיכלאבונ'רהיטיבוקובזהבע"מ2—33323-52דמ"ש )חיפה( 



הדרישה שלא לשלוח מסרונים אין לנו ספק כי "

בזמן העבודה וגם זו של להשאיר את מכשיר 

שה דרי היאהטלפון בתוך התיק בזמן העבודה 

אשר משלם שכר תמורת , לגיטימית של המעסיק

אשר  מקרה חירוםהתובעת לא ציינה אף  .עבודה

הצדיק את השימוש בטלפון, או את סירובה הבולט 

לציית להוראות המעסיק )כגון ילדים קטנים, קרוב 

 "משפחה חולה, וכו'(.

 שלעיל ביטוןפרשת 

 



 הקיבובהסכם משנת הכללי בדבר6112צי

לעובד הוסכם כי  שימושבמחשבבמקוםהעבודה

פן מידתי באופרטי אישי/יש זכות לעשות שימוש 

 .וסביר במהלך העבודה

 

 הזכותלפרטיות

וחירותובמסגרת  האדם כבוד יסוד נקבע,  חוק

 באופן מפורש כך:

זכאי לפרטיות ל אדם כ ()א .7" 
 .ולצנעת חייו

של  לרשות היחידין נכנסים א ()ב   
 שלא בהסכמתו.אדם 

פוגעים בסוד שיחו של  יןא ()ד   
 או ברשומותיו." בכתביואדם, 

 

הפרטיותואילו במסגרת  הגנת -א", תשמחוק

 :נקבע ,2932

יפגע אדם בפרטיות של זולתו  לא  .2"
 ."ללא הסכמתו

 

יעה בפרטיות פגמר שהושג תוך חו .23"
יהיה פסול לשמש ראיה בבית 

, ללא הסכמת הנפגע, זולת משפט



אם בית המשפט התיר מטעמים 
שיירשמו להשתמש בחומר, או אם 
היו לפוגע, שהיה צד להליך, הגנה או 

 פטור לפי חוק זה."
 

זכותדוגמאותלמקריםבהם בין ביתהדין איזן

זכו לבין העובד של הקנייןיוהפרטיות ת

:שלהמעסיקוהשמירהעלהאינטרסיםהעסקיים

  למעסיק מותר לעשות שימוש בדו"חות

איתורן המצביעים על מקום הימצאו של 

 העובד במהלך שעות העבודה.

  למעסיק מותר להציב מצלמות במקום עסקו

ם ציבוריים בהם לעובד אין ציפייה בשטחי

 לפרטיות.

 

החובההמוטלתעלהמעסיקכאשרהינו

:נתקלבחלונותמחשבפרטייםשלהעובד



על ידי בית הדין  נקבע שלעיל גורליקת בפרש

לא נדירים הם המקרים בהם עובדים ש האזורי

שנגשים למחשב מגלים שהקודם להם בשימוש 

באותו המחשב לא התנתק מתוכנות מסויימות 



עלעובדשכזהלהתנתק)פייסבוק, מייל וכיוצ"ב(. 

להעתיקה שלא בוודאי מהתוכנה, מיידי באופן

 .אולהדפיסה

נ' 3003/22רע"א ב 3522בשנת  זינגר יהודה

טכנולוגיות חמיאס נקבע על ידי השופט  יהב

אין כי כפי שהשארת דף פייסבוק פתוח  סולברג

משמעו הזמנת העובד הבא לשימוש במחשב לעיין 

בכתוב בו, כך גם מצב בו עובד משאיר תיבת דואר 

אישית חיצונית )פרטית( פתוחה על גבי מחשב 

לחטט באותה המשרד, אין משמעו הזמנה לעיין ו

)וכך גם לעשות בכתוב בה שימוש(. התיבה



הלגיטימי–הבעתדעהברשתהחברתית

והמסבךוהאםפיטוריםהנובעים

מהתבטאותברשתמהוויםטעםענייני

ולגיטמי

ואינו  מבקר את מעסיקו בחוצות העירהעובד 

, קל וחומר שעל ממצה את דרכי הפניה הפנימיות

המעסיקדברים שאינם ענייניים,  בעבור מבסס

 .טעםעניינילפיטוריו

 



מה דינו של עובד המפרסם פוסט ברשת 

החברתית, שלא אודות המעסיק, אלא בנושאים 

המעסיק,"ציבוריים", פוליטיים, וכיוצ"ב?  האם

שדעתושונהמדעתושלהעובד,ושחשכידברי

עש או פוגע כעובדו, ברשת המזוהה ויהעובד,

 , רשאי לפטר בשל כך בלבד את סקעבלפגוע

העובד?



  רואשד 32292-53-21סע"ש מורעביר נ' ה

בע"מ  /פרסום השקפהדעהבעת ה – מאר

באופן פומבי חוסים תחת הגנת חוק שוויון 

, בו 2933-התשמ"ח ,הזדמנויות בעבודה

  ( כדלקמן:3נקבע )סעיף 

, בכל אחד השקפתםלא יפלה מעסיק בין עובדיו ... מחמת ...  ")א(

 מאלה:

 או פיצויי פיטורים;" פיטורים (0)

 

בטלות דינם של פיטורים שנעשו בניגוד לחוק 

 ויש להשיב את העובדת לעבודה.

 

  עיריית 3792-53-21סע"ש נ' גרה אסראא

ואח' מתסיס הנוגד את ערכי פרסום  – לוד



המדינה של מי שנושא בתפקיד חינוכי או כזה 

שהפרסום מנוגד למהות תפקידו מהווה נימוק 

 סביר מבחינת המעסיק לפיטורים.

 

  תמרהסויטינ'פלאפון 13720-23-20סע"ש 

שהטיעון כנגד העובד חמור יותר, כן ככל  –

גוברת חובת המעסיק לאפשר לו להתגונן 

מפניו במסגרת הליך שימוע. משהמעסיק 

ל פרסום )מתסיס ככל שיהיה( ולא התבסס ע

אפשר לעובדת להשמיע את דבריה ולנסות 

בטרם פיטוריה, עליו לפצותה לשנות את דעתו 

בתוספת שכ"ט והוצאות  ₪ 15,555בסך של 

 משפט.

 

:לשוןהרע

הרעלחוק  2סעיף  לשון , 2920-, תשכ"אאיסור

 קובע כי לשון הרע הוא:

 – עלולהרע היא דבר שפרסומו  שוןל"

או לעשותו מטרה  יל אדם בעיני הבריותפלהש (2)

 לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;



בשל מעשים, התנהגות או תכונות  ת אדםולבז (3)

 המיוחסים לו;

ציבורית רה שם מא, ע באדם במשרתוולפג (2)

בעסקו, במשלח ידו או ואם משרה אחרת, 

 ";במקצועו

 

 לעניין החוק: מהופרסוםלחוק נקבע  3בסעיף 

 

וביןן בעלבי -ם, לענין לשון הרע ופרס א(" פה

ל ידמות, תנועה, צל, לרבות ציור, בכתבאובדפוס

 ל אמצעי אחר.כו

ם כפרסום לשון הרע, בלי למעט ירוא ב() 

 מדרכי פרסום אחרות:

 (2) הנפגעהאם זולת לאדם מיועדת יתה

 ;והגיעהלאותואדםאולאדםאחרזולתהנפגע

 (3) האם והכתב בכתב לפיעשוייתה היה,

 ".זולתהנפגעלאדםותלהגיעבהנסי

 

 



לשוןהרעיכולהלהיותאףלחוק קובע כי  2סעיף 

 :משתמעת

 

פקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין נין א"

והתייחסותה לאדם הטוען ובשלמות, או אם היא 

ן הפרסום או מנסיבות מ ותמשתמעשנפגע בה 

 , או מקצתן מזה ומקצתן מזה."חיצוניות

 

אמירותבפייסבוק,מפרסםבפומבי,עובדכאשר

"  כגון: "צמדנוכליםאודותמעסיקו סמרטוטי",

"רצפה עסקם", את להחרים "יש חלאות,",

לפילים קברות בית "ליצנים, או ביטויים",

 פוגעניים עליהם–והשמצות שנחזור  "שמיותר

עשוייםלהחשבהרישהדבריםכדברי בית הדין, 

 . לשוןהרעוכדיפרסוםכ

 הגנותיש לבחון האם עומדות למפרסם ה)ואז 

הגנת "אמת כגון, הקבועות בחוק ) וההקלות

 הפרסום", "הגנת תום הלב"(. 

 

האחים, נקבע כי עליהם דיברנובפסקי הדין 

כי ₪,  22,555יפצו את התובעים בסך של  פורטר



 3,055תפצה את מעסיקתה בסך של  ביטוןהגב'

 .₪ 

 

  

 


