
 

 

 

 לקוחות נכבדים, 

טכנולוגיה  ,שות למשפטרלשעבר ה) להגנת הפרטיותפורסמה על ידי הרשות לאחרונה 
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת הנחיה העוסקת ב"( הרשות)"( ומידע

הקובעת  ,2012להנחיה קודמת משנת  מתווספתה זו הנחי ."(ההנחיה)" יחסי עבודה
 והיא ,מצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהןשימוש בם ליעקרונות כללי

של יחסי  תיחודייה סגרתהמעל ההוראות הכלליות מבהירה את האופן שבו יש ליישם את 
הכירו בזכותו של ש, וזאת על רקע פסיקות של בתי משפט ובתי דין לעבודה מעביד-עובד

   פרטיות גם במקום עבודתו.העובד ל

מעסיק רשאי והעקרונות המנחים אשר בהתאם להם יהיה  ,הנחיההוראות הלהלן תמצית 
 :עבודההבמקום מעקב  לעשות שימוש במצלמות

הסבירות,  כפופה לדרישותבמקום עבודה על שימוש בטכנולוגיית מעקב  ההחלטה .א
גם כאשר התקנת המצלמות מחוייבת או וזאת , המידתיות, תום הלב וההגינות

 ת רשות מוסמכת. מותרת מכח הוראת חיקוק או דריש

, החיונית למימוש האינטרס של התקנת מצלמות תתבצע אך ורק למטרה לגיטימית .ב

למשל, ביטחון  ,והעולה בקנה אחד עם התכלית העסקית של המעסיק )כמו עסיקמה
הנוכחים במקום, שמירה על רכוש, פיקוח על משמעת העובדים ואיכות השירות 

הנובעת מהוראת חיקוק או מדרישת רת לגיטימית אחלמטרה או  ללקוחות(,הניתן 
  .רשות מוסמכת

מהציפייה הסבירה של העובד  הלגיטימיות של מיקום התקנת המצלמה מושפעת .ג
    )כמפורט להלן(.  באזורים השונים במקום העבודהלפרטיות 

להתקנת  למטרות החורגות מן התכלית שנקבעה מראש בצילומיםאין להשתמש  .ד
אלא אם השימוש החורג מחוייב )רת היא לגיטימית אף כאשר המטרה האח ,המצלמה

במפעל  ממצלמה שהותקנה לבקרת כניסה צילומים שהופקוכך למשל, . (על פי הדין
 . שלו תבחינת ההספק של העובד או תיעוד משך ההפסקולככלי  לשמש יםיכול םאינ

בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות  מדיניות ברורה ומפורטתהמעסיק נדרש לגבש  .ה
ושקילת אחר היוועצות לעל המדיניות להיקבע, ככל הניתן,  הצילום. עקב ומטרותמ

להציג את עליו  ,המעסיק חב בחובת שקיפות. עובדים או נציגיהםעמדתם של ה
 לרענן את המדיניות באופן תקופתי.כן עליו ו המדיניות לעובדים

ין לקבל ככלל, אין להתקין מצלמות נסתרות, אין לצלם עובד ללא ידיעתו, וא .ו
 הנטל באזורים ציבוריים של מקום עבודה. "הסכמה עקרונית" לביצוע צילומי סתר

 של העובדים צילום סתר יהיה על המעסיק להצביע על חיוניות התכלית המצדיקה
ולהציג את הניתוח המידתי שערך, לאחר שיידע את העובדים על כוונתו לעשות כן 

 ות סתר.ם ביחס לשימוש במצלמאחר ששקל את עמדתלו

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אותנו:בקר מוזמנים ל
www.fbclawyers.com 

 
 ולעקוב אחרינו:

 

   
  

 

 

 

 

* 

שימוש במצלמות מעקב 

במקום העבודה 

  גרת יחסי עבודהובמס
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בנסיבות יוצאות צילום סתר יתאפשר רק  לקהל הרחב( יםפתוח ם)שאינ של מקום העבודה םייפנימ יםבאזור
או התנהגות אסורה של העובד  חשדות מוחשיים וממשיים לביצוע עבירות פליליות חמורותכגון, ) דופן ביותר

. במקרים אלו באופן נקודתי ומוגבל בזמןשאין דרך למנוע ללא צילום סתר(,  הגורמת למעסיק נזק כבד ביותר
מעסיקים נדרשים לנקוט זהירות יתרה ולוודא שיוכלו להוכיח כי צילום הסתר נעשה בתום לב ובנסיבות שיקנו 

 להם הגנה על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות או הוראות דין אחרות.

קריטוריונים נוספים על המעסיק להביא בחשבון שיקולים ו ,בנוסף לאלה, לצורך הפעלה מידתית של סמכותו .ז
 .מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולציה של התמונה ומשך זמן שמירת הצילומים כמו

 

 :מקום העבודהשל לפרטיות במתחמים שונים של העובד דוגמאות למידת הציפייה 

 כי צילום במתחמים אלו מהווה פגיעה חמורה שקשה להעלות על הדעת מאליו מובן  – ותחדרי שירותים ומלתח
 אינטרס ארגוני שמצדיק אותה. 

  כל מתחם אחר שאינו זירת ביצוע העבודה ואינו פתוח לקהל ו (חדר אוכלאו מטבחון )כמו מנוחה איזורי
צילום רק למטרה חיונית  ה להצדיקניתן יהיגבוהה ובאזורים אלה הציפייה של העובד לפרטיות  – הלקוחות

 .ביותר ובמתכונת מצומצמת

 התקנת מצלמת מעקב תהיה  – אשר אינם פתוחים לכניסה חופשית של הציבורעמדת עבודה או  , מתחםשרדמ
מוצדקת רק לשם השגת תכלית בעלת חשיבות ממשית, או שהתועלת ממנה למעסיק תעלה משמעותית על 

במקום בו כי היא הרשות עמדת  .ובכל מקרה בידיעתו ובהסכמתו של העובד הפגיעה החמורה בפרטיות העובד,
 להצביע על אינטרס של המעסיק היכול להצדיק הפעלת מצלמותיהיה קשה  עבודה משרדית רגילה מתבצעת

 )כגון זאתשיצדיקו אינטרסים  עשויים להיות ,אם העבודה חורגת מפעילות משרדית שגרתיתמנגד, מעקב. 
, שמירה על שלומם של המועסקים או לשם בקרת איכות של מוצר רגישלצורך  דה בקו ייצורפיקוח על עבו

, והכל אם הצילום הוא האמצעי היעיל להבטחת (עבודה בחדר כספות או במקום אחסון של מלאי יקר או רגיש
 מטרה זו ואין אמצעי פוגעני פחות להשגת אותה מטרה.

 השימוש במצלמות למטרות לגיטימיות הוא סביר יותר, בתנאי  – יםמסדרונות, מבואות כניסה ואזורים ציבורי

 .שיבוצע במידתיות ותוך ידוע הולם של העובדים

 

מגוון שיקולים בבואו לעשות שימוש במצלמות מעקב במקום ל להתייחססיק עהעולה מן האמור הוא שעל המ
אשר עשויה להשתנות עובדים לפרטיות העבודה: החל בזיהוי האינטרס המדויק לשימוש במצלמות, דרך זכותם של ה

ל המידע שייאגר באמצעותן. כל הניהול ש יינים הטכנולוגיים של המצלמות ואופן, וכלה במאפהשונים באזורי העבודה
 משתנים בהתאם לנסיבות המיוחדות ולצרכים של כל ארגון וארגון, ומחייבים בחינה והתאמה מעת לעת. אלה

 

 ונה כרפ.עו"ד ר עדכון זה נכתב על ידי

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 :ניתן לפנות אללמידע נוסף 

 adat@fbclawyers.com                                     0694132-03                                   עמית דת          
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  הסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין ל

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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