עמוד 9

בחברה ,כשההנהלה

מיהרה

להגיב וכתבה ,כי העובדת

פרופ' נחון" :זה
מאוד

עובדת בחברה,

התבטאות

ערבייה שעוברת עם יהודים ,ויש

לילקוחות .אבל
אותי .דיון בערוץ

מצדי

שיפטרו
יהודים

נגד ערבי אחד .לא נותניםלו
לדבר ,ביניהם גם השדרנים .לא

רוציםלשמוע.

מטומטמים .קוראיםלרצח,
וכיבוש ...ואתם מתפלאים איך
טילים״.
חמאם ואיך יש
גם במקרה הזההגולשים

יש

זעמו ואיימו בניתוק היחסים עם

החשבוןהגדולה

בישראל,
״אני מתביישת בשבילכם
כשאחת מהם

כתבה כי
שהיא

עדיין עובדת בחברה ...תכף זה

יפגע לכם

ללחוץ על
מסוים לפטר
מישהו רק בגלל
ההתבטאויות שלו.
היום זה שמאלנים
ארגון

בהכנסות ,ואז נראה

או

ומתר

ערבים

נטיל

על

חרם

מתנחלים,

הומוסקסואליים
ואחרים.

מאוד

מסוכן להגיע
למקומות האלה״

מה תעשו ,חבורה שלפחדנים!״.

לבירור,וזו הסירה את
ואף

פרסמה

בפייםבוק.
ומה קורה

כשהסטטוםים

מכוונים לצר השני של
הפוליטית? בדואר ישראל

התמודדו עם הסוגיה בימים
האחרונים,

כשאחת העובדות

להסתמן כברירתמחדל:״חלק
חברת הדואר מחזיקים

דף פייםבוק

אישי משלהם,

אין
ביכולתנולמנוע

התבטאויות

כאלוואחרות״.
השאלההגדולה
המעביד צריך לקחת אחריות
על מה שהעוברים שלו כותבים
היא

בפייסבוק והאם

המרחב

חברת הדואר הסבירה

עמוד הפייסבוק

האישי

בפייסבוק,
את מה

בו הם

מביעים את דעותיהם הפרטיות...

כתבה בעמוד הפייסבוק שלה
כי יש לשלוח שמאלנים לתאי
גזים .בתגובהלגולשיםהזועמים
שכנראה אמור היה

שלך ,לא
ויעשו הכול כרי להציק לך
ולהטריד אותך.לכן ,אותם
אנשיםמתלונניםלמעסיק
ומאיימים שלא יקנו אצלו כדי
שהוא יטפל באותםעובדים.
״אני לא חושב שמעסיק רשאי
להשעות או לפטר עובד בשל
כך ,אבלבישראל ,המרחק בין
רשאילביןיכול הואגדול.
הרבה דברים שמעסיק לא רשאי
לעשות ,כמו לחטטלעובר
במייל ,לשאול אותו אם הוא
עשה צבא או לברר אם מועמדת
פוטנציאלית מתכננתלהיכנס
להריון ,הואעושה״.
מתבטאים
שאנשים
״העובדה
רוצים

שתבטא אותן

באופן אישי בצורה

בהם

מעובדי
המפה

גופי

לימין ,לא

הפוסט

פוסטהתנצלות

תקשורת ,״אבל

מסוים

הולך
ונעלם?

האם

הפרטי

של

אדם

אומרת

מבחינת

פרובוקטיבית

לשמאל

וקיצונית ,אם זה

בפירמההחליטולקרואלעוברת
ארוך

״חופש הביטוי מגן על
כמעט
של כל אדם להביע
כל דעה בפייסבוק״

זכותו

אנשים שלא אוהבים את הרעות

תוקפים .נאצים
שנאה

פירמת ראיית

חמור

שההמון יכול

שכתבה :״אני

בו

בתחום דיני המידע ומייעץ

למספר

ארנסט אנד יאנג,

שנאלצה להתמודד עם

של

אומר

נקראה

לבירור והושעתה ערלסיום
הטיפול
בעניינה.
(ג׳) הייתה זו פירמת
אתמול
רואי החשבון

״ברור שהמעסיק לא
עלייועל הדעותשלי״,
עו״ד יהונתןקלינגר ,העוסק

אחראי

או

שצריךלפגוע

העבודה שלהם״,

טוענת פרופ׳ קרין נהון,

חוקרת

תחוםהפוליטיקה של המידע
מהמרכז

הבינתחומי הרצליה

ואוניברסיטת וושינגטון .״אם
מישהו עבר על החוק אז יש
דרכים אחרים להתמודד עם
הנושא,

אבל

אנחנועדיין מדינה

דמוקרטית וחופש הביטוי בה
הוא מאוד חשוב״ ,היא מוסיפה.

נהון

אומרת,

״לבקש

להתפטר בגלל
אמר ,זה סוג של
אני רואה את זה

משהו

ממישהו
שהוא

סתימת פיות.
בצורה מאור

חמורה שההמוןיכול ללחוץ
על ארגון מסוים לפטר
רק בגלל ההתבטאויותשלו.
היום זה שמאלנים או ערבים
ומחרנטיל חרם עלמתנחלים,
הומוסקסואלים ואחרים .מאוד
מסוכןלהגיע למקומותהאלה״.
מישהו

מעסיקיםועובדים רבים מצויים היום בחוסר
וראות

עובד

לזכויותיהם
ביחס
ברשתות

מתבטא

וחובותיהם
החברתיות

במצב שבו
ובאינטרנט

על

תשלום פיצוילאותועובד.

מבהירהעו״ר

עם זאת,
תחום דיני עבורה

שושנה גביש,

ראש

במשרד ש .הורוביץושות' ,כי

גםלמעסיק יש זכויות שונות בנושא,
באופן שאינוהולם.
האםלמעסיק מותר לכפות על העובדלהוריד להגביל את חופש הביטוי של העובר במהלך
לדבריה ,״אצל
לאחריהן.
שעות העבודה ואף
את הפוסט בפייסבוק ,למרות שהוא נכתב
מעסיקים רביםמקובל לאסור כל התבטאויות
בפרופיל האישי של העובד ללא קשר
לעבודתו?
האם מותרלהשעות את העובר אואפילו לפטר פוליטיות בשעות העבודה או תוך שימוש
אותו ,כפי שעשו חלק מהמעסיקים בימים
באמצעים שהמעסיק מעמיר לרשותהעובדים,
אלקטרוניים ,ואין הדבר
תקשורת
האחרונים?
לרבות אמצעי
ד״ר טלי קריצמךאמיר ,מרצהלדיני עבורה
ולעסקים ברמתגן ,מבהירה
במרכז למשפט
שליליות.
כי התשובותלרוב השאלות האלה
לדבריה ,״ראש עירית לוד טעה בכך שפיטר את
ד״ר
קריצמךאמיר :״כל
התבטאותה
הערבית־ישראלית בשל
העובדת
ואפשרות

בפייסבוק ,וכך גם מעסיקים אחרים

שמפטרים

עובדים עקב פוסטים
פוגעניים״,
ש״חופש הביטוי מגן על זכותו של כל ארם,
להביע כמעט כל רעה בפייסבוק או בכל מקום
אחר ,בין אם אותו האדם הוא עוברובין אםלא״.
זאת

מאחר

בנוסף ,מבהירה ר״ר קריצמן־אמיר ,כי״כללי
השוויון בעבורה אוסרים על אפליה של עובדים
פוליטית ,ואוסרים פיטורים בגלל
השקפה
בגין
הפוליטיות שלעובר .האינטרסשלנו
השקפתו
כחברה הוא

שאנשים

ועוברים

הקריאות לפיטוריהם של

יביעו את

דעתם באופן חופשי ללא
יתאפשר ויכוח ציבוריהכולל את מגוון הדעות.
לכן ,כבר בשנות ה־  50נקבע בפסיקה כי ׳אם
פסולות ,חייו אינם הפקר ודמו
דעותיו של אזרח

מי

שהתבטאו
שנוי

באופו
ראויות.
בהסתה

ולטרור,

בפייסבוק

במחלוקת

כמובן,

אם

אינן

מדובר

לגזענות ,לאלימות
אז

הדרך

לפנות בתלונה

פתוחה

למשטרה״

חשש מפיטורין ,וכך

אינו מותר; ואין
נועלים
בשנה האחרונה דנים
במספר

פרשיות

פרנסה'...״.
בפניו שערי

בתי־הדץלעבודה

מתוקשרות ,שעוסקות בפיטורין

נתפס כהגבלה בלתי חוקית מצד
חופש הביטוי של העובדיםשלהם״.

המעסיק על

בנוסף,

המעסיק

מבהירהעו״ד
משתרעת

גביש ,כי זכות הקניין

גם על

של

המוניטין של המעסיק

הפוליטיות
של עוברים בגלל דעותיהם
שניתן לתאר אותו כחופש הביטוי של המעסיק.
התבטאויות שלהם בפייסבוק .כך למשל,עיתון
״מעריב״ חויב להשיב אתהעיתונאי חגי מטר
לכן מותרלמעסיקלאסור על העובדלעשות
לעבודה ולשלםלו פיצוי של  100אלף שקל
שימוש בעובדה שהוא מועסק במקום עבורה
מחכים למעורד
השקפת
מסוים בהפצת
הפוליטיות (מטר היה
לאחר שפוטר עקב רעותיו
עולמו.
הכלכלה?
מה החוק אומר על מצב שבו העובר מפיץ
סרבן מצפון ,לא שירת בצה״ל ואף ריצה תקופת
לאחר
במחלוקת
שנויות
השקפות
אחרת
פרשה
בשל
שנתיים
של
מאסר
לא
הביטחוני
ער שהמצב
כך).
עוסקת
שעות
שימוש
ללא
מאוניברסיטת
חצרוני
אמיר
פרופ׳
של
בפיטוריו
ממשי
פתרון
שאין
יירגע ,נראה
באמצעים שהמעסיק
העבודה,
מעמיר לרשותווללא אזכור העובדה שהוא
אריאל בעקבות התבטאויותפוגעניות כלפי
לסיטואציה שאיתהנאלצים היום
מועסק אצל מעסיק מסוים?
נשים בפייסבוק .בימים אלה מתנהל התיק בבית־
$TS1$בביתהדין$TS1$
מעסיקיםלהתמודד ,כשמצד
עו״ד גביש:״לגבי עוברי ציבור ישהגבלות
לעבודה בת״א.
$DN2$בביתהדין $DN2$האזורי
הדין
אחר המון זועם מאייםלפגוע
פוליטיות או על התבטאויות
על התבטאויות
כללי״ ,אומרת ר״ר קריצמךאמיר,
״באופן
בשורת ההכנסות של העסק ,ומצד
אחרות שיש בהן כרילערער על תפקוד השירות
שני עובד שמנצל בצורה כזו או
״דעותיו של ארם שמובעות מחוץ למקום העבודה
הציבורי ,על אמון הציבור בשירות הציבורי,
רלוונטיות למקום העבודה עצמו,לרוב,
אינן
אחרת את חופש הביטוי .״משרד
על התרמית של השירות הציבורי לרבות אופיו
בייחוד כשאינן מובעות בשם מקום העבודה .רק
הכלכלה צריךלהתערבבעניין
פוליטי של השירות הציבורי ,גם אם
הלא
במקרים חריגים ביותר ניתןלסייג את איסור
ולהוציא הנחייה שמעביד שיפטר
האפליה ,בהתאםלחוק ,אם הדבר ׳מתחייב
עובד על סמך סטטוסים בפייסבוק
ההתבטאויות הן לאחר שעות העבודה.
״לגבי עובר אצל מעסיק פרטי המצב
מאופיו ומהותו של התפקיד׳״.
קלינגר.
צפוילקנס״ ,טוען
מורכב יותר והתשובה מאדתלוית נסיבות.
בשורה התחתונה ,מסבירה ר״ר קריצמן־אמיר,
״להגיד לך שזה יקרה? זהלא.
אם ההתבטאויות של העובר מהוותלכאורה
מתבטא באופןגזעני או
״למעסיק שעובר שלו
אבל אותם מעסיקים מסתכנים
עבירה על החוק ,אז ניתן
בוטה בעצם אץ כליםלפעול נגרו ,וגם לא ראוי
על־ידי עובדים וייתכן
לטעון כי העובר
בתביעות
פוטר לא בשל השקפהלגיטימית כי אם בשל
לפיטוריהם של מי
שיהיולו,ולכן כל הקריאות
שבארגוניםגדוליםאפילו
שהתבטאו בפייסבוק באופן שנוי במחלוקת
בתביעה ייצוגית של
התבטאויות המהוותלכאורה עבירה על
עוברים״.
החוק .אם ההתבטאויות מתונות ואינן
אינן ראויות .כמובן ,אם המדובר בפרסום
ומהלגבי האנשים הפרטיים
מהוות עבירה על החוק ,הרי שגם אם
לגזענות,לאלימות
שהוא בגרר הסתה
והרצון שלהם להתבטא?
הן שנויות במחלוקת ספק רב אם
ולטרור ,אז הדרך פתוחהלפני
״תמיד צריך לחשוב פעמיים
המעסיק רשאי לפטר עובד בשל
לפני שכותבים סטטוס ,לא רק
המעסיק או כל ארם אחרלפנות
למשטרה כנגר מפרםמן״.
בגלל מקוםהעבודה ,אלא גם
התבטאויות כאלה שנעשות
לאחר שעות העבודהולא
בנסיבותאלה ,עובר שפוטר
לעבירה על חוקים כמו
מחשש
בגלל רעה שהביע בפייסבוק
קריאות הסתה
לגזענות או חדירה
תוך שימוש באמצעים
שהמעסיק מעמיר לרשות
לבית־הדין
יכוללפנות
לפרטיות .אבל בסופו של דבר,
העובד או שמו של
להורות
שיכול
שלך
לעבודה,
על
מותר לךלהגיר את הרעה
או
החזרת
זו
אז
זה,
לעבודתו
המעסיק״.
העובר
ואםלמישהו יש בעיה עם
בעיה שלוולאשלך״.
או

ועל

שמו הטוב ,כפי שהוא

בוחרלעצב

אותו,

