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 סיכומם של דברים  

   16.1.2019ביום 

חוק   ברשומות  פורסם 

ותקנת   הפלילי  המידע 

התשע"    -ט השבים, 

את    2019 ביטל  אשר 

הפלילי   המרשם  חוק 

השבים,   ותקנת 

ועוסק    1981  -התשמ"א 

של   השונים  בהיבטים 

 המידע הפלילי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

  28.12.20ביום  

המ  רשות  סים  י פרסמה 

הטבת מס    חוזר בעניין 

ביישוב   תושבות  בגין 

 .מוטב 

 

 הסבר  דברי    

 2019-חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 
 בלט  עו"ד מיטל דולב

התשע"ט   16.1.2019ביום השבים,  ותקנת  הפלילי  המידע  חוק  ברשומות  :  הלן )ל  2019  -פורסם 
ועוסק    1981  -התשמ"א  ת השבים,נאשר ביטל את חוק המרשם הפלילי ותק  "חוק המידע הפלילי"(

 הפלילי. להלן עיקרי חוק המידע הפלילי: בהיבטים השונים של המידע  
פלילי" הכולל    -"מידע  המשטרתי  ומהמרשם  הפלילי  מהמרשם  מידע  הרישום  את  הוא  פרטי 

 הפלילי.   
ויימסר   חסוי  יהיה  פלילי  הפמידע  המידע  חוק  הוראות  פי  על  המידע רק  חוק  הוראות  ע"פ   לילי. 

מלהפ פלילי  מידע  ידרוש  לא  אדם  בעקילי,  או  במישרין  אחר  הצהרה, אדם  ידרוש  לא  וגם  יפין 
   תצהיר או שאלון בכתב בדבר מידע פלילי.

זכות   ביטול  או  זכות  מתן  לשם  הפלילי  מהמרשם  מידע  לקבל  תפקידים  בעלי  או  גופים  זכאות 
גוף או לבעל תפקיד  לוש  ע בחיקוק אם קבלת המידע מוצדקת, למשל אם המידע הפלילי דרתיקב

 ד הכרוכים ביחסי נאמנות או אמון מיוחדים.עיסוק במקצוע או מינוי לתפקילעניין 

אדם לא חייב לגלות מידע פלילי על עצמו, שהוא פרט רישום  כמו כן בהתאם לחוק המידע הפלילי,  
 ע. דהמיסגור או תיק שעוכבו בו ההליכים למי שאינו זכאי לקבל את  שהתיישן או שנמחק, תיק

דין ע"פ  בכלל  או  מסוים  פלילי  מידע  לקבל  זכאי  שלא  שיקוליו מי  בין  בחשבון  אותו  יביא  לא   ,
 בקבלת החלטה על אותו אדם.

 עונשין 
או    מי שדרש במישרין או עקיפין מידע פלילי על אדם, דינו מאסר שנה. אם עשה זאת לשם העסקה

 נתיים. שסר לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו מא
מידע פלילי בין שיקוליו בקבלת החלטה שהוא אינו כמו כן, גוף, מעסיק או עוסק שהביא בחשבון  

 זכאי לקבלו או הביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע פלילי, דינו מאסר שנה. 
 . 16.1.2021מיום פרסומו, קרי  תחילתו של חוק המידע פלילי הנו שנתיים 

 חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  ת מבימנהלת "כל עובד"  –הכותבת 

באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי    אין במידע המופיע

ו/או   קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ואין  משפטי   לייעוץ  תחליף  ו/או 

 , לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ספציפיות

 

 חוזר   

 בות ביישוב מוטב וש בגין תבת מס טהן מת
ין תושבות ביישוב מוטב. להלן  פרסמה רשות המיסים חוזר בעניין הטבת מס בג  28.12.2020ביום  

 : במלואו החוזר
חייהם    11סעיף   שמרכז  לתושבים  מס  הטבות  מקנה  הכנסה  מס  מוטלפקודת  בים  ביישובים 

ב טוכמפורט  למלא  התושב  על  ההטבה  מימוש  לצורך  לצר1312  פססעיף.  מאמתים  ,  מסמכים  ף 
שור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום ולהגישם לרשות המקומית. לאחר קבלת האי

 א׳ ולהגישו למעסיק למימוש ההטבה. 1312על ההצהרה בדבר תושבות בטופס 
 הנחיות לפעולה 

 פיד על חתימת העובד על גבי טופס ההצהרה. ושבות יש להקלת אישורי התבעת קב . 1
א. ככל 1312כי הרשות/מועצה ציינה כי אכן התקיימו כל התנאים כנדרש בטופס  הקפיד  ליש   . 2

 שמולאו כל התנאים המצטברים כמפורט להלן, תינתן הטבת המס: 
 רישום במרשם התושבים.  ■
 תשלומי ארנונה. ■
 .חשבון מים פעיל ■
שומים במחלקת רו וים במוסד חינוכי )גן ,ביה״ס( ביישוב או מחוצה לקש/ת לומדילדי המב ■

 החינוך ביישוב. 
 המבקש הציג לרשות/מועצה חוזה שכירות באם התגורר בשכירות. ■

את   להפנות  ויש  התושב  אישור  את  לקבל  הרי שאין  כאמור,  התנאים  מתקיימים  ולא  במידה 
   העובד לפקיד השומה.

 דברי הסבר 
   הפלילי המידע  חוק 

השבים,   ותקנת 
 2019-התשע"ט

 ים חוזר
 הטב בגין  מתן  מס  ת 

 שוב מוטב בות בייושת

   לדמי בנוגע  עדכון 
בהריון   לנשים  לידה 
לחל״ת   שהוצאו 
משבר   בעקבות 

 הקורונה 

 מאמר
   למעסיק מותר  האם 

חקירה   לקיים 
במקום   אפידמיולוגית 

 ? העבודה

 פסיקה  תקציר
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 סיכומם של דברים  

של   פנייה  בעקבות 
נשים   הלאומי,  הביטוח 

הריון יקבלו דמי לידה  ב 
עבדו   שלא  למרות 

 חודשים!   10משך  ב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

נוכח התפשטות מגפת  
בישראל   הקורונה 

מחודש  ובעול  החל  ם, 
פרסמה  2020מרץ    ,

להג  נת  הרשות 
המכיל   חוזר  הפרטיות 
ביצוע   לגבי  דגשים 

החקירות  
 מיולוגיות. האפיד 

 

אף . 3 בסעיף  האמ  על  כתובת  לעיל,    2ור  בהם  הינה  במקרים  המזכה  בישוב  העובד  של  מגוריו 
הו משלם כתובת  שהמעסיק  לכך  בכפוף  מהמועצה,  התושבות  אישור  את  לקבל  שיש  הרי   ריו, 

 נסיעות לכתובת מגורים זו.
שת בגינו מבוק  לכתובת מגורים השונה מהיישוב המזכהבמקרים בהם המעסיק משלם נסיעות   . 4

 בה., הרי שאין לתת את ההטההטבה
 לפקיד השומה.  במקרים בהם קיים ספק או אי בהירות יש להפנות את העובד . 5

מקור/נאמן למקור. אישור זה אינו    יובהר כי אישור התושב יונפק בגין שנת מס אחת בלבד ויהא
 ים.יכול לשמש לצרכים אחר

 

עדכון בנוגע לדמי לידה לנשים בהריון שהוצאו לחל״ת בעקבות משבר 
 הקורונה 

לנשים   4.1.2021ביום   לידה  דמי  בעניין  הודעה  לאומי  לביטוח  המוסד  שהוצאו    פרסם  בהיריון 
 לחל"ת בעקבות משבר הקורונה. להלן עיקרי ההודעה:  

במשך   עבדו  שלא  למרות  לידה  דמי  יקבלו  בהריון  נשים  הלאומי,  הביטוח  של  פנייה    10בעקבות 
 חודשים! 

זמן, והפסיקה לעבוד בטרם כניסתה להריון נכון להיום, החוק קובע שאישה שאינה עובדת לאורך  
 דה. כאית לדמי ליאינה ז -

 ז תחילת המשבר. בעקבות משבר הקורונה, נשים רבות הוצאו לחל״ת, ואינן עובדות מא
 במהלך זמן זה, הן נכנסו להריון ומקבלות דמי אבטלה. 

לחל״ שיצאו  לנשים  ולאפשר  החוק,  לתיקון  להביא  כדי  לממשלה  פנה  הלאומי  לא  הביטוח  ת, 
תר מדמי אבטלה(, כיוון שהן לא בחרו  להיפגע פעם נוספת, ולשלם להן דמי לידה )שסכומם גבוה יו

 זה מכורח המציאות של הקורונה. להיות מובטלות, אלא הגיעו למצב
 החוק החדש צריך לעבור את אישור הכנסת.

 

 מאמר   

 האם מותר למעסיק לקיים חקירה אפידמיולוגית במקום העבודה ? 
 ג'ולייט אליהו עו"ד

ובעולם, הח , פרסמה הרשות להגנת 2020ל מחודש מרץ  נוכח התפשטות מגפת הקורונה בישראל 
הח  הפרטיות ביצוע  לגבי  דגשים  המכיל  החוזרחוזר  עיקרי  להלן  האפידמיולוגיות.  אשר    קירות 

 לסוגיה האם מותר למעסיק לקיים חקירה אפידמיולוגית:  מענהשופכים אור במתן 
  40ות העם מס'  ע חקירות האפידמיולוגיות הנערכות מכוח פקודת בריאהחלה בביצו  מדינת ישראל

 ) להלן: "פקודת בריאות העם"(.  1940לשנת 

 ני מסלולים שונים: חקירות אלו מבוצעות בש
 תחת פיקוח משרד הבריאות .   ףרהעו ידי נציגי משרד הבריאות/ נציגי פיקוד-על . 1
פרט . 2 חברות  ע"י  המבוצעות  רחקירות  כדוגמת  עובדיהן,  את  שחוקרות  מקומיות יות  שויות 

די ממשלה, ישנם גם התארגנויות של אנשים פרטיים שעורכים חקירות באופן מסוימות ומשר
במקו עצמאי/פנ מבוצעות  שהן  ככל  אלו,  חקירות  הדין.  הוראות  מכוח  ושלא  ודה, בע מות  ימי 

 נערכות כחלק מפררוגטיבת המעסיק לניהול העסק באופן תקין.
מתוחקרים אודות  אישי  מידע  נחשף,  אפידמיולוגיות  חקירות  זהות במסגרת  בדבר  מידע  וכן   ,

לזלוג, להיחשף וכן להיות מוצלב עם ו. מידע זה עשוי  האנשים איתם הם היו במגע במהלך תקופה ז
להביא לפגיעה קשה בפרטיותם של מתוחקרים ואנשים אשר    לעלו  פרטי מידע אחרים, באופן אשר

הי הם  אפידמיולוגיותעימם  חקירות  העורכים  הגורמים  כלל  על  לפיכך,  בקשר.  מודעים   ו  להיות 
 מידע.  להוראות הדין ולהיבטים השונים הנוגעים להגנה על פרטיות ואבטחת 

י בחוק המאפשרת למעסיק    שירהבמתן מענה לשאלה שבכותרת, יש להתייחס לכך שאין הוראה 
לקיים חקירות אולם, נוכח נגיף הקורונה המתפשט, יש הכרח לבחון את הפגיעה בזכות לפרטיות  

בקניין המעסיק. שתי זכויות חשובות אשר בהכרח יכולות לגרום לפגיעה קשה העובד מול הפגיעה  
 ידתית  למי מהצדדים במערכת יחסי העבודה. ולא מ

 הזכות לפרטיות: 
ות הינה זכות חוקתית הנגזרת מהזכות של כבוד האדם, כמו גם זכות אזרחית יטלפר  הזכות

המבטאת את החירות הבסיסית של האדם "להיעזב במנוחה". פרטיות בהקשר זה מתיישבת עם 
ם מפני התערבות פסולה של רשויות המדינה  הצורך של אנשים להישאר אנונימיים וכן להיות מוגני

ה זו באה לידי ביטוי בדין הישראלי, בין היתר, בהוראות סעיף סי. תפוגורמים אחרים, בחייהם
) להלן: 'חוק הגנת הפרטיות' או 'החוק'( המגדיר פגיעה 1981-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א(1)2

 בפרטיות כ"בילוש או התחקות אחר אדם העלולים להטרידו". 
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, המייחס קרון ההסכמהעיחוק הגנת הפרטיות כולל מספר עקרונות חשובים והראשון בהם הוא  
לחוק הגנת הפרטיות, הקובע כי   1קבועות בסעיף  לפרט שליטה ביחס למידע הנוגע אליו, במילים ה

זולתו ללא הסכמתו" יפגע אדם בפרטיות של  פי החוק הסכמה צריכה להיות "מדעת",  לא  על   ."
 הניתנת רק לאחר שאדם מבין את משמעות הסכמתו. 

נוסף בחוק הוא   זה, המוסדר תחת סעיפים   .יקרון צמידות המטרהעעיקרון מרכזי  פי עיקרון  על 
)ב( לחוק הגנת הפרטיות, שימוש במידע אפשרי רק אם הוא רלוונטי למטרה לשמה נאסף. 8-(ו  9)2

ידי עובד, מנהל   על  וגילוי המידע  או מחזיק במידע, שלא לצורך אחרת, מדובר בפגיעה בפרטיות, 
 לחוק.  16ית על פי הוראות סעיף  עבודתו אף יכולה להוות עבירה פליל

לחוק, יש   11פי סעיף  -. כך, עלעובד כתוצאה מאיסוף המידעלזכויות הנולדות להחוק מתייחס גם  
חוקית  חובה  יש  האם  ציון  ותוך  בו,  השימוש  ומטרות  המידע  לאיסוף  הכוונה  על  לעובד  להודיע 

סעיף   להסכמתו.  נתון  הדבר  שמא  או  המידע  ל   13למסירת  מעניק  במידע עובד  לחוק  לעיין    זכות 
 ות לדרוש את תיקונו בנסיבות המתאימות לכך.לחוק מקנה לו את הזכ 14הנוגע אליו, וסעיף  

אינטרסים  בהן  נסיבות  יתכנו  ובהחלט  מוחלטת  אינה  לפרטיות  הזכות  גם  הזכויות,  ככל  אמנם, 
יצדיק הקורונה,  נגיף  עם  התמודדות  במסגרת  הציבור  בריאות  על  הגנה  כגון  פגיעה אחרים,  ו 

  לחוק הגנת הפרטיות. עם זאת,   18  מסוימת בזכות לפרטיות. תפיסה זו מוסדרת, בין היתר, בסעיף
פגיעה שכזו צריכה להיעשות בהתאם לתכלית הוראות הדין ולעמוד בעקרונות הכללים של פעילות  

 גם בדרישת המידתיות.  –תחת סבירות ותום לב, וככל שמדובר בגופים ציבוריים 
על הגורמים   יולוגית נערכת שלא מכוח פקודת בריאות העם,בנסיבות בהן חקירה אפידמיודגש כי  

להכשרת  לפעול  מקומיות(  ורשויות  מסחריות  חברות  )כגון  במסגרתם  נערכת  שהחקירה 
 המתשאלים, ובכלל זה גם בענייני הגנה על פרטיות.  

 עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  –כותבת ה

וות ייעוץ משפטי  עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להבמידע המופיע באתר "כל   אין  

תחליף   ו/או  ו/או  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ואין  משפטי   לייעוץ 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 
 

 חדשה  פסיקה רי תקצ 
על  למי שהעתיק את מגוריו ל"רגל נישואיו" חלה גם  ימתלפיצויי פיטורים הקיהזכות 

 בציבור  יםידוע
  ביום   ניתן  '.סילביה מזאווי ואחנגד    בע"מאינדקס הגליל תקשורת ועיתונות    48000-01-17"ע  ע

 , ואילן סופרלר  גנד -ופק, חני אהשופטים לאה גליסמןע"י    בבית הדין הארצי לעבודה,    ,08.12.20
 לעבודה י ארצת הדין הבבי

וחק "לרגל ביקשה להתפטר בדין מפוטרת ממקום עבודתה עקב העתקת מקום מגורים מרדת  בעוה
גירושין מבעלה הקודם.   נישואין" למרות שנימנע ממנה להינשא באופן רשמי כיוון שהייתה בהליכי

טענה   נמנוהמעסיקה  אינן  העסקתה  סיום  נסיבות  בחוקכי  המוזכרות  הנסיבות  עם  יי פיצו  ת 
מש זוגה    וםהפיטורים,  לבן  נישאה  לא  את  שהיא  קיבל  האזורי  ביה"ד  בציבור.  ידועה  היא  אלא 

זו   קיבעה  ועל  לעובדת  הפיטורים  פיצויי  השלמת  את  לשלם  המעסיק  את  וחייב  העובדת  תביעת 
ה לביה"ד  ערעור  המעסיקה  כי    רצי.אהגישה  פסק  הארצי  משק  ביה"ד  משותףהקמת  בדרך   בית 

תופעה שהולכת ורווחת בקרב הציבור.  הפתרון הראוי הוא   יאת על פי הדין הדתי, השאינה מקובל
אחד מהם עובר למקום מגוריו של השני לצורך הקמת תא משפחתי, ככזה המעיד להכיר בבני זוג ש

במק  למעסיק  אפשרות  קיימת  פיטורים.  לפיצויי  וכזכאי  בציבור,  לידועים  הפיכתם  שכזה על  רה 
 היא לצורך הקמת תא משפחתי במקום מרוחק. וותצהיר לכך שסיבת התפטרלדרוש מידי העובד ת

 

    ראובן בבדז'נובעו"ד  :מאת הדין  פסק תקציר
    www.koloved.net  -אינטרנט ב ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-דולב לעו"ד מיטעורכת:         
באתר   המופיע  במידע  בשירות  אין  או  עובד"  תחלי "כל  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  לייעוץ  הניתן  ף 

ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס    משפטי 
 למקרה מסוים. 
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