
:  סיכום ביניים
פעילות הרשות להגנת 

הפרטיות בעת משבר הקורונה

2020יוני -עיקרי הפעילות בגל ראשון מרץ



?את פעילותנובמה מיקדנו 



למענה מקצועי מהיר לגופים וארגונים ופניות אזרחים " קו חם"הקמת 

ולמשקלציבורומידעמדריכים

עמדהניירותפרסום

פעילות אכיפה

כ למעקב וניטור"שבהשתתפות בדיוני וועדות הכנסת בנושא שימוש בסמכות 

רשויות מקומיות וגופים מכלל הסקטורים במשק , ממשלהייעוץ למשרדי 



שעלוהפרטיותבתחומיורגישותמאתגרותבסוגיותופרקטייםמהיריםוסיועמענהמתן
.הקורונהממשברכתוצאה

הקורונהלמשברהרלוונטינושאבכללפרטיותועיצובפרטיותבנושאיישימיםפתרונותמתן.
בנסיבותכמתבקשביותרקצריםזמניםבלוחות-והכל.

.פניות460החםבקוהתקבלו2020יוני-מרץחודשיםבמהלך

למענה מהיר בנושאי פרטיות" קו חם"



מהביתבעבודהעובדיוהתנהלותאחרלפקחרשאימעסיקהאם?
מצבועללהצהירהארגוןעובדשאינומאדםלבקשניתןהאם

?הארגוןלמשרדיכניסהטרםהבריאותי
העבודהבמקוםלמבקריםאולעובדיםלדווחרשאיםמעסיקיםהאם

?(שלונשאשהואחשששישאו)בנגיףחלההעובדיםשאחדכךעל

"קו החם"דוגמאות לשאלות שטופלו ב

התשובות מפורסמות
באתר הרשות להגנת הפרטיות 

https://www.gov.il/he/departments/faq/coronavirus_qa
https://www.gov.il/he/departments/faq/coronavirus_qa


מקומיותלרשויות,השוניםהממשלהלמשרדימשפטיומענהייעוץ
סוגיותבמגוון,קצרבזמן,הקורונהבתקופתבמשקנוספיםולגופים
לביןהציבורבריאותבין-ומורכברגישאיזוןשדרשוומאתגרותחדשות

.פרטיותועלהגנה

לרשויות  , ייעוץ משפטי למשרדי ממשלה
מקומיות ולגופים מכלל הסקטורים  



שירותיםמתןלשםציבורייםגופיםביןמידעהעברת-מקומיותרשויות
נגיףעםהתמודדותבמסגרת(קשישיםכגון)נזקקותלאוכלוסיות

?הקורונה
בניכניסתעלאיסורלנוכח-קורונהבחוליהמטפליםרפואייםמוסדות

מידעלמסורניתןכיצד,קורונהחולהמאושפזביקוראולליווימשפחה
?החולהשלהמשפחהלבני

למסורהציבוריתהתחבורהלמפעילילאפשרכיצד–ישראלרכבת
קו-הרבמספרעלבהסתמךנסיעותיהםפרטיטלפוניבאופןלנוסעים

.הכרטיסשלפיזיתהצגהוללא

לדוגמהסוגיות-פניות מהמשק 

התייחסויות הרשות לסוגיות השונות 
באתר הרשות להגנת הפרטיות  מפורסמות 

https://www.gov.il/he/departments/faq/coronavirus_qa


.זולתקופההרלוונטיותופליליותמנהליות,אכיפהפעולותמבצעתברשותהאכיפהמחלקת
–היתרבין,התמקדההרשות

שעושותוהשימושהעיריותאלהשונותהמדינהמרשויותאישימידעבהעברתהקשורותפעילויות
;וכדומהבנזקקיםלטיפול,בעירבידודלחייביביחסבמידעהעיריות

הבריאותילמצבםביחסמלקוחותיהםמידעאוספיםאשרבגופיםשאירעואבטחהאירועי;
.כראויאובטחולאלרשויותשהועברבמידעובטיפול;לקורונהביחסמידעהמספקותבאפליקציות

הממשלהממשרדיהמקומיותלרשויותשהועברלמידעביחסהפרטיותהגנתחוקהוראותמילויבחינת
עסקוהקורונהמשברתקופתבמהלךאשרוחברותארגונים,ממשלגורמישלהתנהלותםוכן

.ההתפרצותמגמותעלואישייםסטטיסטייםנתוניםשלאיסוףכללואשרבתהליכים

פעולות אכיפה



ממשרדמידעהועברבמסגרתוטכנולוגיבפרויקטחלקלקחההרשות
ביצעההרשות,כךבמסגרת.ולמתנדביםלעיריותומשםלענןממשלתי

המידעולהעברותהפרויקטשלהמידעלאבטחתהסיכוניםשלניתוח
וניתןכולוהפרויקטשלאפיונועודכןהרשותשלמעורבותהבשל.שבוצעו

.לפרטיותלעיצובדגש

מעורבות בפרויקטים הכוללים העברת מידע אודות 
אזרחים בין גופים ציבוריים בדגש על עיצוב לפרטיות



עלהדעתאתליתןיש,כזהגודלבסדרמשברבעתגםכיהדגישההרשות
שהשימושלוודאיש,חיונירפואיטיפולהענקתולצד,החוליםפרטיות

באופןייעשה-(ואל'וויזאודיו)להםוההאזנהבחוליםהצפייהבאמצעי
פגיעהתוךהיותרלכלאוהחוליםשלפרטיותםעלשמירהשיאפשר
.ממושךאשפוזבעתובמיוחדבהמינימלית

פניית הרשות למשרד הבריאות בשל 
חשש לפגיעה בפרטיות מאושפזים



מידע באתר האינטרנט
התאריכיםביןהפרטיותלהגנתהרשותלאתרכניסות31,492

תקופהבאותהכניסות21,520לעומת,30.6.2020-15.3.2020
.30%-כשלגידולעלמדובר.אשתקד



כיצד פעלנו בנושא המעקב 
של חולי קורונה באמצעות  והניטור 

?  כ"השב



בנושא שימוש באמצעים טכנולוגיים  עמדת הרשות 
המופעלים על ידי גופי ביטחון

השוניםהממשלהלגורמידעתחוותשלרבמספרהגישההרשות;
תכליותבעלבטחוניגוףשלבכלישימוששלבמתווהההסתייעותכיהיתההרשותעמדתתמצית

לצמצוםהמדינהתושביאחרוניטורמעקבלצורךהמדינהבטחוןעלוהגנהבטרורמאבקשלמובהקות
.ראשיתבחקיקהיוסדראםגם-מידתיולאחריגפתרוןומהווהסביראינו,מוצדקאינוהמגיפה

השלטוןרשויותבשימושהעדכנייםוההצדקההצורךאתמחדשלבחוןמקוםישכיסברההרשות
חלופותולהעדיף,ותושביםאזרחיםשללפרטיותבזכותםומובהקישירבאופןהפוגעיםמעקבבאמצעי

.משמעותיבאופןפחותהבפרטיותפגיעתןאשר,ואחרותטכנולוגיות

2020במאי 3-מתאריך ה" המועצה הציבורית להגנת הפרטיות"קישור לעמדת הרשות שהוגשה כמענה לפניית 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/1files/he/Council_letter_corona.pdf


פרסום סקירה מקצועית וקול קורא לבחינת חלופות
מודליםומדרגהטכנולוגיותהחלופותהוצגובמסגרתהמקצועיתסקירהפרסמההרשות

במדינותהנוהגותשונותטכנולוגיותשיטותלרבותדיגיטלילניטורפרטיותבהיבטיאפשריים
.בעולםשונות

כלאתהזמינהבמסגרתוקוראקולהרשותפרסמההחלופותבחינתהעמקתלשם
התפשטותצמצוםלשםאלטרנטיביותלחלופותביחסעמדות/הצעותלהלהגישהמעוניינים

.הקורונהנגיף

קישור לסקירה המקצועית; 26.5.20בתאריך פורסם

קישור לקול הקורא; 27.5.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/digital_tracking_riview
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/digital_tracking_alteranatives_corona


חובת שקילת עמדת  : לראשונה בתולדות הרשות
י צוות שרים עוגנה בחקיקה"הרשות ע

נגיףהתפשטותלצמצוםהלאומיבמאמץלסייעהכלליהביטחוןשירותהסמכתחוק
דעתהחוותאתתניחהרשותכיקובע,2020–ף"התש,(שעההוראת)החדשהקורונה

בין,ייבחןאשר,כ"בשבההסתייעותבהמשךהצורךלבחינתשמונההשריםצוותבפני
.חלופותשלוקיומןלפרטיותבזכותהפגיעהאת,השאר

נטלה-החוקקידוםעלהממשלהמשהכריעה,להסדרהרשותהתנגדהשבמקורהגם
בפרטיותהפגיעהלמזעורבחוקהמשוקפיםהאיזוניםבעיצובמשמעותיחלקהרשות

.הניתןככל



כ לסיוע "השבלחוק הסמכת הרשות בהתאם דעת חוות 
הקורונה הלאומי לצמצום התפשטות במאמץ 

להיבטיבאשרדעתהחוותלהציג,ראשיתבחקיקה,בתולדותיהלראשונה,מונתההפרטיותלהגנתהרשות
.כ"השבאיכוניבהארכתדןאשר,שריםצוותבפניוהחלופותבפרטיותהפגיעה

הזמןבפרקקורונהחולהעםבמגעשבאומישלאיתורםלצורךכ"השבאמצעיכימדגישההדעתחוות
.המדינהאזרחיכלשלבפרטיותםביותרקשהפגיעהבחובוטומן,לאבחונושקדם

הבריאותמשרדידיעלפותחהאשר"2.0המגן"גרסתאתמיידיבאופןלהשיקשישהיאהרשותעמדת
.זהפתרוןעלידיהסומכתהרשות-מעמיקהבחינהלאחר.לפרטיותהעיצובעקרונותעלשמירהתוך

ישכוללפתרוןבמסגרתהטמעתםטרםכיהרשותסבורה,כיוםהנבחניםהמשלימיםלאמצעיםהנוגעבכל
תהליךבמסגרתהרשותאתלשלבישוכיהפרטיותעלהשפעתםלניתוחמעמיקתסקירבביצועצורך

.בפרטיותמשמעותיתלפגיעהפוטנציאלבחובםהטומניםאלהאמצעיםשלוהפיתוחהאפיון
קישור לחוות הדעת; 15.7.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/privacy-shabak-coronavirus/he/privacy-shabak-coronavirus.pdf


יתרונות-" 2.0המגן "יישומון 
לפרטיותהעיצובעקרונותPBD))פרטיותעלמיטביתבצורהמגניםביישומוןשהוטמעו

.המשתמשים
וקירבהמיקוםנתוניאיסוףהכוללתביזוריתמערכת.
הסכמהמבוססתוולונטריתמערכת.
גורםלאףמועבריםולאבמכשירומעובדיםנשמריםהנתונים.
לפרטיותומעוצבתמאובטחתמערכת.
שגויותתוצאותתצמצםאשר,מיטביתדיוקרמת.

.ומהירנרחבבהיקףבאוכלוסייהלהטמעתוומאומצתמואצתהסברהמצריכההיישומוןיעילות

קישור לחוות הדעת; 15.7.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/privacy-shabak-coronavirus/he/privacy-shabak-coronavirus.pdf


קישור לחוות הדעת; 15.7.20בתאריך פורסם

הפרטיות של החלופות השונותמדרג 

2.0המגן 

כ"כלי השב

מדרג חלופות בכפייהמדרג חלופות בהסכמה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/privacy-shabak-coronavirus/he/privacy-shabak-coronavirus.pdf


פרסומים ועמדות



חברתי בראי הזכות בעניין דירוג סקירת רקע 
לפרטיות

להשגתאזרחיםשל'חברתידירוג'לבטכנולוגיותהשימושתופעתעלזרקור
לפרטיותהזכותעלהדירוגהשפעתועל,אחרותאושלטוניות,חברתיותמטרות

.החברהועל
לצמצוםשוניםפתרונותנבחניםבוהקורונהמשברברקענכתבהמסמך

.זהמסוגדירוגלכדילהגיעעשוייםשחלקם,המגיפההתפשטות

קישור לסקירה; 22.4.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/social_ranking


דיגיטלי בעידן הקורונה מסמך בעניין ניטור 
לפרטיותהזכות בראי 

אפשריים מודליםמשווה לעולם ומדרג מבט , סקירת טכנולוגיות

פרסמנו,קורונהחולילניטורחלופותבחינתבענייןהציבוריהשיחבמסגרת
מודליםומדרגטכנולוגיותחלופותמוצגיםבמסגרתה,מקצועיתסקירה

השיטותמפורטותבונספחכוללתהסקירה.דיגיטלילניטוראפשריים
.בעולםשונותבמדינותהנוהגותהשונותהטכנולוגיות

קישור לסקירה; 26.5.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/digital_tracking_riview


מסמך דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת 
עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגוניתמדיניות 

המשקהתנהלותעלמשמעותיתהשפיעהקורונהנגיףהתפשטותאתלבלוםהניסיון.
רציפותלאפשרגםאךהעובדיםאתלבודדכדיחריגיםבצעדיםנקטורביםארגונים

.ביתייםממחשביםלרבותמרוחקתעבודהלעובדיהםואפשרו,תפקודית
חשוביםודגשיםמידעועובדיםמעסיקיםעבורפרסמההפרטיותלהגנתהרשות

הגנתבהיבטי,הארגוןלכותלימחוץובהתנהלותארגוניםשלהטכנולוגיתבהתנהלותם
.מידעואבטחתפרטיות

קישור למסמך; 24.3.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/corona_work


בעניין הגנה על פרטיות הציבור  המלצותמסמך 
בכניסה למקומות עבודה ומסחר

 בנוגע להיבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף  פרסום המלצות
. הסגולוהתו 2020ף"התש-( הגבלת פעילות-נגיף הקורונה החדש )חרום שעת בהתאם לתקנות , הקורונה

פרטירישוםפרקטיקתחוקיותעלבשאלות,(ומעסיקיםעובדים)לרשותשהגיעורבותלפניותמענה
למקומותהסגולתו"לבהתאםלכאורההנדרשת,עבודהלמקומותבכניסההבריאותוהצהרתהעובדים
.הבריאותמשרדולהנחיות"העבודה

המידעאתלעדכןבבקשההבריאותלמשרדהרשותפנתה,זהבענייןברשותשנתקבלולפניותבהמשך
ככלוכיכזוחובהקיימתלאכיהבהירההרשות.הבריאותמשרדבאתרזהבנושאהמופיעהמוטעה

בניגודהעובדיםבפרטיותכפגיעהלהיחשבעשויהדבר,הצהרהטפסילמלאמעובדיהםידרשושמעסיקים
קישור למסמך; 8.5.20בתאריך פורסם.הדיןלהוראות

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trade_work_privacy_corona


להציגמהוריםלדרושחינוךמוסדותנדרשוללימודיםההדרגתיתהחזרהבמסגרת
הטומןמצב,המוסדותלשטחתלמידיםלכניסתכתנאי,לילדיהםהנוגעבריאותימידע
.בפרטיותלפגיעהאפשרותבחובו

פרטיותלהגנתהמרכזייםהכלליםהםמהלהבהירנועדהרשותשפרסמהמסמך
.זהבהקשרהתלמידים

להקפיד,נדרששאינומידעמלאסוףלהימנעחינוךמוסדותעלכיהבהירההרשות
מעברנוספותלמטרותבמידעמלהשתמשלהימנעוכןהמידעאיסוףאופןעל

.החינוכיהמוסדלשטחתלמידשללהכנסתוהאפשרותבחינתלמטרת

מסמך המפרט את הכללים המרכזיים לשמירה 
על פרטיות התלמידים בתקופת הקורונה  

קישור למסמך; 7.5.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/news/back_to_school_privacy_corona


מסמך המלצות בנושא היבטי פרטיות  
ברחפניםבשימוש 

ברחפניםבשימושפרטיותלהיבטיהמתייחסהמלצותמסמךפרסמההרשות
המלצותאתהמפרטמרחוקונשלטיםמאוישיםבלתי,זעיריםטיסכלי-

Practiceהראויההמימושדרךבדברהפרטיותלהגנתהרשות Best))ביחס
.רחפניםבאמצעותאישימידעועיבודלאיסוף
אך,הקורונהמשברפריצתטרםנעשתהההמלצותמסמךהכנתעלהעבודה

ברחפניםהגוברלשימושהפוטנציאללאורגםהתחדדובוהכלולותההמלצות
.הקורונהנגיףהתפרצותבעקבות

קישור למסמך; 29.3.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/drone_recommendations


המלצות לשמירה על הפרטיות בלמידה מרחוקמסמך 

להתנהלותוהמלצותדגשיםמסמךפרסמההרשות
במסגרתאישיומידעפרטיותעלולהגנהנכונה

למידהביישומיוסטודנטיםתלמידיםשימוש
.מרחוק

קישור למסמך; 31.3.20בתאריך פורסם

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/privacy_study_corona


.  לכםתודה 
.את זה יחדנעבור 

בכל שאלה פנו אלינו באמצעות המייל
ppa@justice.gov.il

<<<בקרו באתר הרשות להגנת הפרטיות למידע נוסף 

mailto:ppa@justice.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority

