
 

 

 

 פרטיות בימי קורונה 

ובתחושת חוסר שליטה מסוימת לנוכח האיום שעדיין  רבה אנו מצויים בימים מאתגרים, שמאופיינים באי ודאות

 "תוך כדי תנועה" מתווה להתמודדות עמו.  ואשר הממשלה מגבשת ברחבי העולם לומדים אותו

מושגי זמן אשר  –ימים אלו מפגישים אותנו עם סיטואציות אשר נדרשות למענה מיידי, לטווח הקצר, או הארוך 

אולם, ההשלכות של פעולות מיידיות שההחלטה עליהן מתקבלת בימים אלו, הגדרתם כשלעצמה אמורפית בשלב זה.  

 עלולות להותיר את חותמן לימים. 

כבוד  :בחוק יסוד - והחשוב, המעוגן חוקתית העדיןות למבחן את האיזון כך הן, לדוגמה, ההחלטות אשר מעמיד

בין הזכות לפרטיות לבין שיקולים  ,1981-בין היתר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - וחוקית האדם וחירותו,

 ואינטרסים אחרים חשובים כשלעצמם, דוגמת שלום הציבור וביטחונו. 

משקל רב הגובר על פני הזכות לפרטיות של   שלום הציבורההגנה על  רס של  מקבל האינטנראה, כי בימים האחרונים,  

 עלינו מציאות חדשה, בה האישי הופך לציבורי.  –הפרטים המרכיבים את אותו ציבור, אשר נכפית עליהם 

דע זכות הפרט לשמור על ענייניו פרטיים: מי ידה על העליונה למוללדעת,  או הממשלה כי זכות הציבורנראה בפרט, 

פרטי הופך לנחלת כלל, כאשר מצבם של חולי קורונה מנוטר במסכים לעיני כל; מידע אישי על סדר היום של   -  רפואי

חולי קורונה הופך לכותרות ראשיות המשליכות על הגדרת הבידוד של רבים אחרים; ומידע אישי על מיקומם ועל 

בהוראת למושא מעקב צמוד של גורמי אכיפה  מיבאופן תקדי התנהלותם של חולי קורונה ושוהים בבידוד, נעשה

סלולאריים, בהתאם לתקנות שעת חירום שהותקנו הלילה -אלקטרונייםואיכון אמצעי מעקב הממשלה, באמצעות 

( ואשר מסמיכות את השב"כ והמשטרה לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים ובמידע מחברות סלולר על 17.3.2020)

 . ללא צו שופט ,מנת לעקוב אחר אזרחים נשאי קורונה וכאלה שהיו עמם במגע

טמונה זכות פרטנית כשלעצמה של הפרט, לדעת על המתרחש סביבו, בזכות הציבור לדעת, על אף אופייה ה"ציבורי",  

כך, למשל, מידע על מסלולו של חולה בין היתר באמצעות מידע הנוגע לפרט אחר.  ,על מנת לקבל החלטות מושכלות

התנגשות זו ממחישה קורונה בטרם נכנס לבידוד או מיקומו של חולה שהפר הוראות בידוד ובכך סיכן את סובביו. 

 יתר שאת את המורכבות שמאפיינת את האיזון בין זכויות הפרט.  ב

כך, מאתגרת רוח התקופה האחרונה וההחלטות שהתקבלו בעטיה, את חוק היסוד אשר קובע, בין היתר, כי כל אדם 

 זכאי לפרטיות ולצנעת חייו וכי אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. 

מעבר לשאלת הסמכות  ואולם,ת צעדים בלתי שגרתיים המפרים את השגרה. אכן, ימים שכאלו מחייבים נקיט

 ;הפרת השגרה מחייבת הפרה של האיזון העדין האמור באופן זה נשאלת השאלה האם ,החוקית וכל הקשור בכך

באילו נסיבות נכון לפנות   ;כל האמצעים כשרים לטובת השגת מטרה שכלל לא ברור אם אכן תושג בעקבותיהם  האם

והאם לא קיימים אמצעים אחרים להשגת המטרה של שמירה  צעים הפוגעים בזכויות יסוד כדוגמת הפרטיותלאמ

ומלאכת האיזון מורכבת  לשאלות אלו אין תשובה אחת נכונה .פגיעתם בפרטיות פחותהאשר על שלום הציבור, 

 . ותלוית נסיבות המשתנות מידי יום

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעגן   7קבע לפני שנים ביחס לסעיף    הזכות לפרטיות,  היקפה שלבג"ץ אשר בחן את  

חוקתית את הזכות לפרטיות, קביעה אשר נראה שמתאימה גם היום: "עניין לנו בהוראה הקובעת אורחות חיים. 



 
 

 

 מחוז מפקד' נ דיין 2481/93)בג"ץ  עניין לנו בניסיון אנושי החייב להתאים את עצמו למציאות חיים משתנה."

 (. 470, 456( 2, פ"ד מח)ירושלים

בתי המשפט אף נדרשו בעבר לאיזון בין הזכות לפרטיות לבין הזכות לחיים, ועמדו על הקושי הטמון בכך: "מכאן, 

שרירה, קיימת  –ואוסיף משל עצמי; על אחת כמה וכמה לחולה שכזה  –שגם לחולה במחלה העלולה לסכן נפשות 

ייו בכבוד... אין זאת אומרת שזכותו המכובדת של זה גוברת על זכותם הבסיסית של ועומדת זכות בסיסי לחיות ח

אלה הבאים עמו במגע להוסיף לחיות ולהתקיים, להיות מעודכנים מפני מחלתו הקשה שבהתפשטותה עלולה ממש 

 (.397( 4, מו )פלנסיהישראל נ'  מדינת 1326/92לאוכלם עד נפש." )ת"פ 

היו שואלים כל אחד מאיתנו מה תוצאת האיזון הנכון בעיניו בנסיבות העניין המורכבות  לא ניתן שלא לסבור כי לו

דבר ממחיש את הקושי ה  .ובהינתן התחושות הרגשיות שאופפות את האירוע שמנוהל בימים אלו, היו הדעות חלוקות

 כויות יסוד. המשליכות במישרין על זהטמון בקבלת החלטות רוחביות כה משמעותיות 

ושאלת האיזון הראוי של ההגנה עליה למול ההגנה על שלום הציבור בנסיבות העניין,  לפגיעה בזכות לפרטיותמעבר 

, סוגיה אחר מבודדים וחולים סלולארי-מעלות ההחלטות האחרונות ובפרט ההחלטה על ביצוע מעקב אלקטרוני

 . גנה על המידע הפרטי שנאסףהה – מהותית נוספת שיש לתת עליה את הדעת, גם ואולי במיוחד בשעת חירום

הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה שמאפשרת איכון ומעקב של המדינה ומי מטעמה אחר אזרחיה, הוא אינסופי, וניתן 

מכאן גם מודגשת ביתר שאת  .בשלב זה רק לנחש את היקף המידע הרב והמגוון שייאסף משימוש בטכנולוגיה זו

 ועל , על הפיקוח עליהם ואיזונים על השימוש בטכנולוגיה האמורהמנגנוני בלמיהגבלות והחשיבות שבאימוץ 

המידע שייאסף באמצעותה לכדי מאגרי מידע  להגנה עלנאותים החשיבות שטמונה בהטמעת ובשימוש באמצעים 

 בהיקפי ענק. 

חוק  בישראל,. בפרט, היוגיהסלצורך התמודדות עם  ,ובישראל בפרט בכלל קשת רחבה של רגולציה קיימת בעולם

חובות החלות על מי  קובעים שורה של, 2017-ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז ,הגנת הפרטיות

יש לקוות כי לצד האינטרס החשוב בדבר ההגנה על  .שמחזיק או מנהל מאגר מידע, לנקוט לצורך אבטחת המידע

על הפרטיות וההגנה על המידע שייאסף בכובד יילקח נושא ההגנה  ,אשר הוביל להחלטה האמורה ,שלום הציבור

    . ייפגעו מעט ככל הניתן ,מנת להבטיח כי הזכויות והאינטרסים כולם-וינקטו הצעדים הדרושים על ראש

*** 

 אנו עומדים לרשותכם למתן כל מידע או הסבר בנושא שמירת מאגרי המידע והפרטיות בימים אלה

 

 * *  * 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות 

ליטיגציה תאגידית, מנהלית  מחלקתעו"ד חגית בלייברג, ראש ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו ל

, או לעו"ד הדס יוגב 9803-608-03בטלפון ו/או  hagit.blaiberg@goldfarb.comבדוא"ל: ותובענות ייצוגיות, 

 .9419-608-03בטלפון ו/או  hadas.yogev@goldfarb.comממחלקה זו, בדוא"ל: 
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