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 סיכומם של דברים  

  20.12.2022ביום  

פרסמה הרשות להגנת  

במ  שרד  הפרטיות 

טיוטה   המשפטים 

בעניין   הציבור  להערות 

בוויתור   פרטיות  היבטי 

רפואית   סודיות  על 

 . בקבלה לעבודה 

 

 

 

 

 חוזר   

 היבטי פרטיות בוויתור על סודיות רפואית וחשיפת מידע רפואי 
 בקבלה לעבודה 

הפרסמה    20.12.2022ביום   להגנת  המשפטים  הרשות  במשרד  הציבור  פרטיות  להערות  טיוטה 
 : , להלן הרקע לטיוטהבקבלה לעבודהית יתור על סודיות רפואופרטיות בובעניין היבטי 

 קיהםמתבקשים לא פעם לספק למעסי   (: 'מועמדים'לןלה )מועמדים למשרות בשוק התעסוקה   . 1
 אמתם למשרה. בם הרפואי כחלק מהליך בחינת התהפוטנציאליים מידע על אודות מצ

רפואית   . 2 סודיות  ויתור  טופס  על  לחתום  מועמדים  מתבקשים  כך  המתי(וס"ר)לשם  לגור,    םר 
(  1)ת מצבם הרפואי.  קשת מעסיקים, ולמסור להם מידע על אודוהרפואי המטפל בהם לענות לב

 לעבודה,  רת הליך הקבלהרפואיות במסג  מועמדים לעבור בדיקות  במקרים מסוימים נדרשים
כי   מעסיקים  מבקשים  אחרים  במקרים  סודיות.  ויתור  על  בחתימה  צורך  גם  יש  שלשמן 

טופס    מועמדים בריאוימלאו  רפואיהצהרת  שאלון  על  יענו  או  לפרט  ת  נדרשים  הם  שבהם   ,
 י המידע של המעסיקים.מידע זה נאסף ונשמר במאגרבם הרפואי. צמ  ולהצהיר על

על   . 3 רפואי  הוא  מידע  אדם  ניתןאודות  רפואי  מידע  של  רגישותו  על  ביותר.  רגיש  אישי   מידע 
 ת בע כי "פרטים רפואיים מצויים בליבללמוד, בין היתר, מפסיקת בית המשפט העליון, אשר ק

 י כולל גם מידעיובהר כי מידע רפואר את חשיפתם".  הפרטיות, ועל כן יש לצמצם במידת האפש
 בדבר בריאותו הנפשית של אדם.

עשוי  . 4 למשרה  מועמד  של  הרפואי  מצבו  בדבר  מסוימים  פרטים  לקבל  מעסיקים  של  הצורך 
התפקיד.  להיות מדרישות  ולנבוע  עש  לגיטימי  אף  זה  מידע  מסוימים  נתון  במקרים  להיות  וי 
, ובחינת יכולתו לבצע  למשרה מסוימתשל מועמד לתפקיד או    והכרחי לבחינת התאמתו  קריטי

המעסיק. זכותו של מעסיק לקבלת מידע רפואי ייבותו החוזית מול  העבודה ולעמוד בהתח  את
חיובם    על באמצעות  לרבות  לעבודה,  מועמדים  או  עובדיו  רפואיות, אודות  בדיקות  לעבור 

 בהוראות דין שונות.  מעוגנת

  ת מצבו הרפואי, בין אם במסגרת ועמד לחשוף אבהם בקשת מעסיק ממעם זאת, יש מצבים   . 5
  ת עריכת בדיקות רפואיות, תוביל לפגיעה שאינה מוצדקת מו ובין אם במסגרגילוי מידע על עצ

והשי  המידע  שמירת  כן,  כמו  בפרטיותו.  מידתית  מסוימות, ואינה  בנסיבות  עשויים,  בו   מוש 
 .(נת הפרטיות'להלן: 'חוק הג)  1981 -, התשמ"אלהוות הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות

המסמך  בנושא ואת המלצותיה.    ( להלן: 'הרשות' ) נת הפרטיות  המסמך יציג את עמדת הרשות להג  . 6
רלוונטי;    מידע שאינו מתמקד בחמישה היבטים מרכזיים: הסכמה לחשיפת מידע רפואי; איסוף  

   ותיקונו.   עיון במידע עודף;  מטרת השימוש במידע; תקופת שמירת המידע וצמצום מידע  

 עבודה הסכמה לחשיפת מידע רפואי בתהליכי מיון וקבלה ל א.

על  . 7 רפואי  מידע  לחשיפת  יסכימו  כי  לעבודה  ממועמדים  מעסיקים  בקשת  רבים,    במקרים 
 כתנאי הכרחי לקבלתם למשרה.ידי המועמדים -אודותיהם נתפסת על

למ  . 8 להתקבל  המבקש  אדם  כי  להניח  ניתן  ל  קוםלפיכך,  כי  והמבין  נדרשעבודה,  הוא  כך    שם 
על יסכים  אליו,  הנוגע  רפואי  מידע  המידע  -לחשוף  לחשיפת  רוב  על )פי  חתימה  במסגרת    אם 

 קשר זה., גם אם אין הדבר תואם את רצונו בה(מסמך ויתור סודיות רפואית ואם בדרך אחרת

על . 9 רפואי  מידע  לחשיפת  מועמד  בהסכמת  לראות  קשה  שכאלו,  כהסכמה א  בנסיבות   ודותיו 
במיוחד כאשר מדובמתוך    הניתנת נכון  זה  בעובדים מוחלשים אורצון חופשי אמיתי. מצב    ר 

 כלכלי נמוך, שיכולת המיקוח שלהם מול מעסיקים פוטנציאליים היא,-אנשים ממעמד חברתי
 לשה יותר.מטבע הדברים, ח

 . עיקרון זה מבטא את מה עיקרון ההסכאחד העקרונות המרכזיים בדיני הגנת הפרטיות הוא   . 10
עו לפרט  ולפיו  אליו,  הנוגע  למידע  ביחס  הפרט  של  מידע שליטתו  איזה  להחליט  הזכות  מדת 

בסעיף    הנוגע היתר,  בין  ביטוי,  לידי  בא  זה  עיקרון  מטרה.  ולאיזו  למי,  ייחשף,  לחוק   1אליו 
 ו". הפרטיות הקובע כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמת נתהג

 

 חוזר
   בוויתור פרטיות  היבטי 

רפ סודיות  ואית  על 
רפואי   מידע   וחשיפת 

 בקבלה לעבודה 

 סוגיה בדיני עבודה 
   שירות במהלך  עבודה 

 מילואים 

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

תוקן    1.8.2008ביום  

שירות  מילואים,    חוק 

)להלן:    2008-התשס"ח 

שירות   "חוק 

במטרה   מילואים"(, 

של   מצבם  את  לשפר 

 המשרתים במילואים. 

פורסם    2.3.2011ביום  

מספר   תיקון  ברשומות 

הביטוח  לחוק    127

הלאומי )נוסח משולב(,  

   . 1995-התשנ"ה 

 
 

הנגז . 11 המרכזיים  הכללים  שאחד  הוא  ההסכמה  מעיקרון  אפשרות המידע  לנושא  רים   תהיה 
 כמתו ניתנה מרצון חופשי. במובן זה, חשיפת שניתן יהיה לומר שהס  אמיתית של בחירה, כדי

פגיעה   מהווים  חופשי,  מרצון  ניתנה  שלא  הסכמה  יסוד  על  הנעשים  ואיסופו,  אישי  מידע 
 נושא המידע.  בפרטיות

  , אשר איסקובבעניין  ה  ודהמנחה של בית הדין הארצי לעב  עמדה זו מצאה מקומה בפסק הדין  . 12
מ  מעקב  בעניין  חשבונות  עסק  אחר  בית עסיק  קבע  זה  בעניין  עובדיו.  של  האלקטרוני  הדואר 

יוצא   הדין פועל  הוא  בהסכמה  להכרה  כתנאי  חופשי  רצון  של  "קיומו  כי:  לעבודה  הארצי 
על הח  מההגנה  למרחבהזכות  חדירה  האוסרת  לפרטיות  'שלא   וקתית  הפרטי  הווירטואלי 

 אדם".   ' שלבהסכמתו

  ה ומיון למקום עבודה עשויה להיות בל ת שניתנת כחלק מתהליך קהסכמה לוויתור על פרטיו . 13
על  ניתנת  כך שהיא  ולאור  למועמד,  בין המעסיק  פערי הכוח  וזאת לאור    הסכמה "חשודה", 

 קבלה לעבודה. יפת המידע יפגע קשות בסיכויי היסוד ההנחה כי סירוב לחש

  את   ו לפרטיות מצאה גם היאסכמת עובד לפגיעה בזכותבדבר מעמדה של ה  תפיסה עקרונית זו . 14
  , אשר קבע בעניין זה כי: "המגמה הכללית הניכרת בדין היאאיסקובמקומה בפסק הדין בעניין 

המעס של  הגנה  טענת  יתירה  ובדווקנות  רב  בצמצום  לפגיעלפרש  העובד  הסכמת  בדבר    ה יק 
ביחס הכוחות  פערי  נוכח   ... נבזכויותיו  מפני  העובד  על  הגנה  ולשם  העבודה,  חולשתו יצוי   ל 

 כת יחסים זו, נדרש רף גבוה במיוחד לקבלת הסכמתו מדעת ומרצון".  המובנית במער

 , ביטא עמדה דומה בעניין זה:דייןגם בית המשפט העליון, בפרשת  . 15

ים,  במצבים קרוב  או)חקירה פלילית במסגרת מכרז  תבקש למסור מידע אודות  "כאשר אדם מ
עבודהכדוגמת   מידע  (ראיון  מוסר  נית  והוא  מרצונו,  לכזה  לפרטיות   אורהן  הזכות  כי  לטעון 

כל פרטי,  מידע  למסור  זכאי  שאדם  מאחר  נפגעת,  אולם,   אינה  בהסכמה.  נעשה  הדבר  עוד 
הסוג דבר,  של  יותרילאמיתו  מורכבת  כאשריה  מ  .  למסור  נדרש  השתתפו אדם  לצורך  ת  ידע 

דומי)במכרז   במצבים  מצוי  (םאו  מרח  הוא  את  המצמצם  תלות  של  העומד במצב  הבחירה  ב 
שבעללרשותו.   להניח,  מעביד)מכרז    אין  לחייו    (או  הנוגע  פרט  כל  של  גילוי  לדרוש  יוכל 

'מרצון'"    האישיים של נעשה  ולהצדיק את הדרישה בכך שהדבר   אינה ההדגשה  )המועמד, 
 ( 10)  .(במקור

מתבקשת   . 16 אודותיהם  על  רפואי  מידע  לחשיפת  מועמדים  הסכמת  בו  במצב   במסגרתלפיכך, 
להבטיח כדי  הניתן  ככל  לפעול  החובה  מוטלת  מעסיקים  על  לעבודה,  וקבלה  מיון   הליכי 

המועמד של  החופשי  רצונו  את  משקפת  זו  המתאימים, שהסכמה  במקרים  לדוגמה,  כך   .
לוויתור על סודיות רפואית ולחשיפת   ית הדרישהות דחיבחובה זו באמצע  ול לעמודיכ  מעסיק
למשרה   המידע המועמד  התאמת  בדבר  העקרונית  ההחלטה  קבלת  לאחר  בשלבים עד  ולא   ,

 יותר של התהליך.  מוקדמים

 

 . www.koloved.netבאתר  תנמצא המלואב טיוטהה

 

 עבודה  בדיני  סוגייה   

 ירות מילואיםעבודה במהלך ש 
 עו"ד מעיין קישלס 

התשס"חתוקן    1.8.2008ביום   מילואים,  שירות  מילואים"(,    2008-חוק  שירות  "חוק  )להלן: 
 במטרה לשפר את מצבם של המשרתים במילואים.

-לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  127  תיקון מספרברשומות    פורסם  2.3.2011ביום  
 )להלן: "חוק הביטוח הלאומי"(.  1995

בהסתמך על התיקון,   שירת במילואים ולא נפגעה הכנסתו עקב השירות*:לעניין התשלום למי ש
ה הביטוח  אם לאומי  בחוק  אבחנה  ללא  שירות,  יום  כל  בעבור  מילואים  תגמול  ישולם  כי  נקבע, 

 של המשרת במילואים עקב השירות או לא.  נפגעה הכנסתו 

המילו שירות  את  וביצע  רגיל,  עבודה  יום  במילואים  המשרת  עובד  לשעות כלומר,  מעבר  אים 
שכר עבודה רגיל והן תגמולי    ישולמו לו הן  העבודה, או בימי המנוחה השבועית של ו/או בחופשתו,

 . מילואים**

 

http://www.koloved.net/
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 18.5.2008וזר הביטוח הלאומי מיום ח * 

   הלאומי אתר הביטוח -תגמול עבור שירות חצי יומי ושירות מעבר לשעות העבודה  ** 

 16.11.2020מיום מילואים איגרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי 

 אתר המילואים 

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

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

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

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 

 ₪ לעובד בגין התעמרות בעבודה   10,000בית הדין פסק פיצוי בסך 
  , 12.11.2022ניתן ביום    .בית מאפה מזכרת בתיה בע"מנ'    שגיא סטמקר  47279-11-20סע"ש  

 אירית הרמל השופטת  ודכב ע"י  ,בבית הדין האזורי לעבודה בת"א

מיום   הועסק  ליום    1.2.2020העובד  "בי  8.11.2020ועד  המעסיקה  בתיה   תאצל  מזכרת  מאפה 
התעמרו בו בדרך של הטחה של מילים שליליות   העובד טען כי המעסיקה ומנהל המעסיקה.  בע"מ"

צעק עליו והשפיל אותו בפני עובדים    נהל המעסיקהלטענת העובד מ.  בו וכינויו בכינויים פוגעניים
הודיע   כך  בעקבות  ולקוחות.  לעבודה  העובד אחרים  עוד  יגיע  לא  שוניםסעד  תבע  העובד.  כי    ים 

חקיר במהלך  בעבודה.  התעמרות  בגין  פיצוי  קבוצת  וביניהם  ניהל  העובד  כי  התברר  העובד  ת 
התקבלה בחלקה. בעניין   התביעה  יות.במילים קשות ופוגענ  המעסיקהבה כינו את מנהל    וואטסאפ

 ביכאשר בתחש  ₪  10,000פיצוי בסך    לעובדקבע    דיןהסעד לפיצוי בגין התעמרות בעבודה, בית ה
 . וואטסאפקבוצת יצוי נלקחה בחשבון הפגיעה של העובד במנהל המעסיקה בגובה הפ

 

 מעסיק מחייב אינו משכר ניכוי דמי חבר לעובדים  :נקבע
 . ניתן ם הלאומית ואח'נ' הסתדרות העובדי   חבורה ציבורית בע"מתל  החבר  דן,  2391-03-22ע  ע"
סגן  ו,  ורדה וירט ליבנההשופטת    דכבוהנשיאה    י"ע,  הארצי לעבודה  הדיןבית  ב  ,16.11.22ם  ביו

 ועי פוליאקר השופטוד איטח וכבאילן  השופט ודכביאה הנש

עובדיבאופן חלקי    התקבל סתדרות הלאומית לפיו אין  ם של ההערעור מעסיקה על בקשת ארגון 
  1958  -תשי"ח  ,לחוק הגנת השכר  25דים לפי סעיף  מי חבר משכרם של העובלמעסיק לנכות דחובה  

שמעסיק   ל  רשאיאלא  בניגוד  זאת  כל  כן.  האזורילעשות  הדין  בית  לחבות א  קביעת  פסק  שר 
ארגון עובדים  ב  נוכו דמי חבר והתאגדוקים להם  יתלעניין שאלת האפליה בין עובדים וקה.  המעסי
פשרותם להתארגן בארגון ובכך נמנעה אמשכרם  וכו דמי חבר  לא נש  חדשים   לעומת עובדים  מסודר

הכריע על מספיק ראיות ועובדות כדי ל י אין  נקבע כ  .ופגעו להם בחופש ההתארגנות  עובדים שרצו
דיון    תיק הוחזר לבית הדין האזורי להמשךהמעסיקה או אפליה מצידה ולכן הב של  חוסר תום ל

 .דמי חבר משכר העובדיםוחוסר תום הלב באי ניכוי  בשאלת האפליה
 
 
 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
 יהו ייט אלג'ולעו"ד ו אורן פרידעו"ד 

    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         
המופי במידע  תחלי אין  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  לייעוץע    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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