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הנחיות הרשות להגנת הפרטיות – פרטיות
בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת

התמודדות עם נגיף הקורונה

04/05/2020

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ביום 1.5.2020, הנחייה בה המלצות מטעם הרשות
בנושא פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף

הקורונה.

הנחיית הרשות באה להבהיר את המלצות הרשות ליישום ההוראות אשר חלות על
מעסיקים ומקומות מסחר המחייבות אותם לבדוק את הנכנסים בשעריהם, על מנת
להקפיד כי פגיעה בפרטיותם של אותם אינדיבידואלים תהיה סבירה ומידתית, ותיעשה
תוך איזון בין הצורך בשמירה על בריאות הציבור מחד, אך תוך שמירה על הזכות

לפרטיות מאידך.

במסמך שפורסם, הרשות להגנת הפרטיות שבה וחוזרת על חשיבות השמירה על
הזכות לפרטיות כזכות יסוד חוקתית בישראל. יחד עם זאת, הרשות מציינת ומכירה
בכך שהזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת ובמקרים מסוימים, בהחלט יתכנו נסיבות
בהן אינטרסים אחרים, כגון הגנה על בריאות הציבור במסגרת התמודדות עם נגיף
הקורונה, יצדיקו פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות. בהקשר זה יש לזכור כי רק לפני
כשבוע הורה בג"צ כי המעקב שהפעיל שירות הביטחון הכללי על מכשירי הסלולר
של חולי הקורונה יוקפא ולא יחודש, עד לעיגון חקיקה בנושא, וזאת, בין היתר, לאור
הפגיעה הקשה בזכות לפרטיות. בהתאם לכך, הממשלה צפויה לעגן את המשך
האיכון על ידי השב"כ בחקיקה ראשית. באופן דומה, בג"צ אף קבע כי אין להמשיך
לאפשר את השימוש אשר נעשה על ידי משטרת ישראל באיכון הסלולרי עד להסדרת

הנושא בחקיקה מתאימה.   

תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ("תקנות
הגבלת פעילות"), מחייבות מעסיקים במקומות עבודה ומסחר לבדוק את הנכנסים
למרחבים הנמצאים תחת אחריותם ולהגביל את הכניסה לפרטים מסוימים לאור
אינדיקציות מסוימות העשויות להעיד כי אותם מבקשים להיכנס הם בעלי פוטנציאל

לסיכון אחרים, באמצעות שאלת 3 שאלות:

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx


1. האם אתה משתעל?
2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע

האחרון?
3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המלצות הרשות להגנת הפרטיות מבהירות:

1. יש להימנע, ככל הניתן, מלהציג שאלות נוספות הנוגעות להיבטים בריאותיים
הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם (ויש להימנע
מלבקש פרטים מזהים (כגון שם ומספר ת.ז) או לשאול שאלות נוספות הנוגעות

למצבם הבריאותי). 
2. יש להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות פרטים הנחשף
במסגרת הליך התשאול והבירור בנוגע להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף

הקורונה, והעשוי להביא לזיהויים של פרטים אלו. 
3. ככל שנעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום, יש להימנע מלעשות
שימוש במידע הנקלט והמעובד במסגרת בדיקה זו לכל מטרה אחרת, ולהימנע

מלשמור מידע זה.

עוד מבהירה הרשות כי לאור פערי הכוחות שבין הצדדים (עובד מול מעסיק) או
בהיעדר אלטרנטיבה אחרת ורצון להיכנס למקום מסחר מסוים, ובהיעדר "הסכמה"
מרצון חופשי ומדעת - על מקומות עבודה ומסחר להימנע מלבקש הסכמה לאיסוף
ושימוש במידע במסגרת בדיקת הנכנסים בשעריהם בהקשר האמור, מעבר לקבוע

בתקנות ולמפורט לעיל.
 

בנוסף, בהתאם לתקנות, על מקום עבודה ומסחר לנהל רישום של:

מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה
מספר התשאולים ומדידות החום שבוצעו

ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם

ביחס לחובה זו, ממליצה הרשות כי מעסיקים ידווחו ללקוחותיהם ולמי הנכנס בשערי
עסקיהם כי מידע שכזה נאסף, לרבות תוך ציון הסמכות החוקית לאיסוף ומטרתו,

והכל בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

הנחיית הרשות באה לאחר תקופה ארוכה במהלכה הופעלו אמצעי איכון וניטור
מרחיקי לכת על ידי רשויות המדינה, זאת בזמן שהרשות להגנת הפרטיות לא לקחה

חלק בדיונים אשר התקיימו בעניינים אלו.

נראה כי מועד פרסומה של ההנחיה אינו מקרי ומגיע על רקע הדיווחים שעלו
בתקשורת בימים האחרונים ביחס לפתיחת הקניונים ודרישת משרד הבריאות מבעלי
הקניונים לחייב את הלקוחות, כתנאי לכניסתם לקניון, להתקין אפליקציה אשר תעקוב
אחר מיקומם בקניון, וכפועל יוצא מכך, תאסוף מידע אישי רגיש רב לגבי הלקוחות.
אין ספק כי דרישה זו, ככל שתתגבש לתקנות מחייבות, בנוסף לקשיים נוספים אשר
עולים ממנה (כגון מניעת כניסה לקניון מאוכלוסיות שלמות אשר אינם בעלות מכשיר
סלולרי חכם), תגרום לפגיעה מהותית בפרטיות, במידה העולה על הנדרש, זאת בעוד
שקיימים אמצעים חלופיים אשר ישיגו את המטרה המבוקשת שלא תוך פגיעה ממשית

בזכות לפרטיות, וללא הטלת נטל בלתי סביר על מפעילי מקומות המסחר.

ככל שדרישת משרד הבריאות תצא לפועל ותחייב את בעלי הקניונים להפעיל את
האפליקציה כאמור מבלי לספק לבעלי הקניונים אפליקציה ממשלתית ייעודית
מאושרת ומחייבת, הרי שמהטעמים כאמור והצורך לפעול לצמצום הפגיעה בזכות
לפרטיות של משתמשי האפליקציה, חברות טכנולוגיות אשר יציעו לבעלי הקניונים
מערכת אשר תספק פתרון אשר ישים דגש על פרטיות המשתמשים, ייהנו מיתרון

משמעותי. 

אנו ממשיכים לעקוב אחר התפתחויות נוספות בנושא, ואנו לרשותכם לשאלות
והבהרות נוספות.

פרטי קשר 



אלון בכר, שותף
03-6103157

alonb@meitar.com

טלי יבין-סורסקי, שותפה
03-6103828

taliy@meitar.com
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הסר | דווח כספאם

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.
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