
 

 

 

ה למקומות ספרטיות בכני -הרשות להגנת הפרטיות  המלצות- מבזק בעניין נגיף הקורונה

 עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

                                 לקוחות יקרים,

 נגיף הקורונה. כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן מבזק בעניין 

 יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

זרה הדרגתית של המשק לתנאי שגרה בצל ההנחיות המגבילות, במסגרתן נדרשים מקומות עבודה עם ח

במטרה למנוע התפשטות  ,דוק את הנכנסים בשעריהם ואף למנוע כניסה של חלקםומסחר מסוימים לב

שמטרתן להבהיר ולחדד את  1משרד המשפטיםבהרשות להגנת הפרטיות  המלצותפורסמו הנגיף, 

 הגנת הפרטיות ולהמליץ למעסיקים וגורמים נוספים כיצד לפעול בעניין.  הכללים המרכזיים בנושא

"תקנות )להלן:  2020-, התש"ףהגבלת פעילות( -רום )נגיף הקורונה החדש יחלתקנות שעת ( 1א)3סעיף 

, מחייב מעסיקים במקומות עבודה ומסחר לבדוק את הנכנסים למרחבים הנמצאים (הגבלת פעילות"

על המעסיק לשאול את הנכנסים . כך, העונים על תנאי התקנותפרטים  כניסתתחת אחריותם ולהגביל 

 ,ומעלה צלזיוס מעלות 38 מעל גופך חום האם( 2) ;( האם אתה משתעל?1השאלות הבאות: ) את למקום

 בשבועיים קורונה חולה עם קרוב במגע היית האם (3) ;?האחרון בשבוע כאמור חום לך היה האם או

  ?האחרונים

התקנות, לא תותר כניסה למי שלא השיב בשלילה על כל השאלות, למעט שיעול בשל מצב כרוני. לפי 

בנוסף, התקנות מחייבות את המעסיק להסדיר, ככל האפשר, ביצוע מדידת חום באמצעי לא פולשני 

 מעלות צלזיוס.  38, ולמנוע כניסת פרטים שחום גופם עולה על לתחומולנכנסים 

, על מקומות 2הגבלת מספר עובדיםשעת חירום בעניין תקנות לתוספת השנייה ל 6כמו כן, על פי סעיף 

( מספר אבאופן ממוחשב של ) הניתןעבודה ומסחר לתעד את פעילותם כאמור ולנהל רישום, ככל 

( מספר התשאולים ומדידות החום שביצע בהתאם ב) ;הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה

( מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות ג) ;פעילותלהוראות תקנות הגבלת 

המלצת הרשות להגנת הפרטיות היא, כי מעסיקים יידעו את לקוחותיהם תשאול או מדידת חום כאמור. 

 נאסף.  הזהועובדיהם שהמידע 
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, )להלן: "תקנות 2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ףתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 
 .הגבלת מספר עובדים"(



 

 

 

 :הלןכדלהינן  למעסיקים הרשות להגנת הפרטיות תוהמלצ, לעיל נוכח ההגבלות האמורות

להימנע ככל הניתן מלהציג בפני הנכנסים בשעריהם שאלות נוספות הנוגעות להיבטים יש  .1

או לבקש מידע אישי אחר, מעבר למפורט בתקנות כאמור.  ,בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה

הודגש כי שאלות נוספות או דרישה לפרטים מזהים,  אין לבקש גם פרטים מזהים נוספים.

תרת ושאינה נדרשת בדבר מצבו הרפואי של אדם, באופן אשר יביא להביא לחשיפה מיו ותעלול

 לפגיעה בפרטיותו.

יש להימנע ככל הניתן מלאסוף מידע ולשמור מידע אישי אודות פרטים הנחשפים במהלך הליך  .2

איסוף שכזה אינו נדרש לשם עמידה בתכלית התקנות, קרי מניעת כניסה של שהתשאול. הודגש 

בקה למקומות העבודה והמסחר. במקרה שהמידע נאסף כתוצאה בעלי פוטנציאל הד אנשים

מהליכי תיעוד רגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר, כגון שימוש במצלמות אבטחה, על 

ולא להעבירו לגורמים  אחריםמקומות העבודה והמסחר להקפיד שלא להשתמש במידע לצרכים 

 . שאין בו צורךככל ואף להביא למחיקתו בתוך ימים ספורים,  אחרים,

אינן מחייבות מעסיקים לדרוש מעובדיהם או לקוחותיהם, תקנות שעת החירום שפורטו לעיל  .3

)לרבות דרישת פרטים מזהים(. ככל שדרישה כזו  מילוי טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי

 תעלה, הדבר עלול להוות פגיעה בפרטיות.

מקום העבודה והמסחר, אלא לשם מטרה אין להשתמש בנתוני חום הגוף של הנכנסים בשערי  .4

מעלות צלזיוס ומעלה לתחומם. כמו כן,  38יחידה של מניעת כניסה של פרטים עם חוף גוף של 

מומלץ להימנע מלשמור את המידע הנקלט במסגרת שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום. 

ק במסגרת של "זמן לכן, בשימוש במצלמות תרמיות וכדומה, מומלץ כי אמצעים אלו יפעלו ר

ללא שמירה ותיעוד הנתונים. בנסיבות בהן מתיר הדין את שמירת המידע, על  -אמת", קרי

, ואי העברתו מקומות המידע והמסחר להקפיד על שמירתו של המידע בהתאם להוראות הדין

 .לגורמים אחרים אלא על פי דין

 

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בתקופה דינמית זו, בה מתרחשים שינויים ומתקבלות הנחיות חדשות, 

ותכם לרשמשרדנו ממשיך לעמוד  ונוסיף לעדכנכם על שינויים והנחיות רלוונטיות לשוק העבודה.

 או בכלל. זה בעניין  ,לשאלות או הבהרות נוספות

 בברכה,

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין              


