פרק טו

מעקב בעבודה
א .מבוא
האחי ג'רמי וסמיואל בנת'הא ,פרדריק טיילור והנרי פורד אחראי במידה רבה לכ
שמקומות עבודה רבי בחברה הקפיטליסטית של המאה העשרי ואחת ה זירות של מעקב
מקי ,רצי ,מדויק וארו טווח של מעסיקי אחרי עובדיה 1.סמיואל בנת'הא הגה את
הרעיו של מבנה אדריכלי שמאפשר שליטה קלה בעובדי ביצירת רוש שה נתוני
למעקב מתמיד ואי ה יודעי בכל רגע נתו א ה נתוני להשגחה א לאו .אחיו ,ג'רמי
בנת'הא ,אימ את הרעיו ופרס אותו בש פאופטיקו ) (panopticonכהצעה לבניית
כלא שמבוסס על השגת משמעת בקרב האסירי באמצעות הטמעת תחושה של מעקב
מתמיד בקרב 2.טיילור פיתח את הניהול המדעי של מקומות העבודה כדי להשיג יעילות
מרבית ,שיטה שמבוססת בי היתר על הפרדה בי פונקציית הניהול לבי העבודה עצמה,
ועל העיקרו של בקרה ניהולית שוטפת על תפקודו של כל עובד 3.פורד הוסי את פס
הייצור שמקצה לכל עובד תפקיד מוגדר ונקודתי ומאפשר ייצור המוני של מוצרי מורכבי.
הגדרת התפקיד הנקודתית יוצרת בסיס נוח למעקב ולמדידה של תפקוד העובד והערכת
1

ג קרל מרקס עמד על השליטה של מעסיקי בעובדיה ככלי קפיטליסטי מרכזי ,ומקס ובר
עמד על כ שאיסו מידע על העובדי הוא כלי ביורוקרטי חשוב במקו העבודה .לדיו ראו
DAVID LYON, THE ELECTRONIC EYE: THE RISE OF SURVEILLANCE SOCIETY, 121-124
) .(1994לניתוח מרקסיסטי ראו SERGE GUTWIRTH, PRIVACY AND THE INFORMATION AGE
) .52-53 (Raf Caserat trans., 2002אול הדמויות הנזכרות בטקסט היו פעילות בקידו

2
3

הרעיונות האלה ,ואילו מרקס וובר העירו את הערותיה כביקורת על הפרקטיקות שהבחינו
בה.
ראו את התרשי כא ,en.wikipedia.org/wiki/File:Panopticon.jpg :ודיו אצל Catherine

Pease-Watkin, Jeremy and Samuel Bentham – The Private and the Public (2002),
.available at www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/journal/cpwsam.htm
ע זאת טיילור הדגיש שטובת המעסיק וטובת העובדי כרוכות זו בזו .ראו FREDERICK
) .WINSLOW TAYLOR, THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT (2007)(1911ראו דיו
אצל  ,Lyonלעיל ה"ש  ,1בעמ' CHRISTIAN PARENTI, THE SOFT CAGE: SURVEILLANCE ;119
) .IN AMERICA FROM SLAVERY TO THE WAR ON TERROR 133-137 (2003טיילור לא היה
הראשו להנהיג שיטות מדעיות במקו העבודה .לדיו ראו DAVID LYON, SURVEILLANCE
).STUDIES – AN OVERVIEW 34 (2007
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תפוקתו .מאז הגו הארבעה את רעיונותיה ,השתנו מקומות העבודה במובני רבי ,ואנו
מכירי כיו מגוו של מקומות עבודה שלכל אחד מאפייני ייחודיי משלו ומנוהלי לפי
שיטות מתוחכמות .אבל המעקב שהיה אצל בנת'הא כלי להשגת משמעת ואצל טיילור כלי
לניהול יעיל יותר של מקו העבודה על גבי המצע של חלוקת העבודה הפורדיסטית ,הפ
לחלק בלתי נפרד של סביבת העבודה המודרנית4.
הא מותר למעסיק לעקוב אחרי עובדיו? דיני הגנת הפרטיות הקיימי בישראל אינ
דני במישרי במעקב אחרי עובדי .חוקיסוד :כבוד האד וחירותו קובע קביעה כללית,
ש"כל אד זכאי לפרטיות ולצנעת חייו" ,ומוסי עוד איסורי כלליי 5.חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א 1981קובע כי "לא יפגע אד בפרטיותו של זולתו ללא הסכמתו" 6ומפרט מצבי
שוני של פגיעה בפרטיות 7,אול אינו ד באופ מיוחד במקו העבודה 8.חוקי שוני
מגבילי את יכולתו של מעסיק לאסו פרטי מידע מסוימי על עובדי 9,אול ג בה אי
הסדרה כללית של המעקב .בתי המשפט )ובתי הדי לעבודה בכלל זה( דנו עד כה במקרי
בודדי יחסית של פרטיות במקו העבודה ,ומתוכ מקרי ספורי של מעקב 10.ככל
4
5
6
7
8

9

10

על הקשר שבי מעקב למקו העבודה ראו  ,LYONש  ,בעמ' .3633
ראו סעי  7לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו .האיסורי ה על כניסה לרשות היחיד של אד
ללא הסכמתו ,על חיפוש ברשות היחיד של אד  ,על גופו ,בגופו או בכליו ,ועל פגיעה בסוד
שיחו של אד  ,במכתביו וברשומותיו.
סעי  1לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א) 1981להל :חוק הגנת הפרטיות או החוק( .יסוד
ההסכמה מרכזי לסוגיית הפרטיות ,ואשוב אליו בהמש הדברי .
החוק אינו מגדיר מהי פרטיות אלא מפרט בסעי  ,2על דר השלילה ,מהי הפגיעה בפרטיות.
חלק זה של החוק הוא תוצאה של דוח ועדת כה :משרד המשפטי  ,די וחשבו הועדה להגנה
בפני פגיעה בצנעת הפרט )יצחק כה יו"ר .(1976 ,הדוח לא ד בשאלת הפרטיות בעבודה.
כ ג ברוב מדינות העול שבה אי חקיקה ייחודית בנוגע לפרטיות במקו העבודה .חריגי
בולטי לעניי זה ה ניוסאות' ווילס באוסטרליה )ראו ,(Workplace Surveillance Act, 2005
ופינלנד ) Act 759/2004 Act on the Protection of Privacy in Working Life, available at
 .(www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040759.pdfבשנת  2009תוק החוק ש
והתיר למעסיקי לבדוק נתוני תקשורת של הודעות דוא"ל של עובדי  .ראו Pertti Jokivuori,
Nokia Wins Company Right to Monitor Employee Emails, EUROPEAN INDUSTRIAL
RELATIONS OBSERVATORY ON-LINE (31.3.2009), available at www.eurofound.europa.
 .eu/eiro/2009/02/articles/fi0902059i.htmבשנת  2009חוקקה נורווגיה חוק שמסדיר את
גישת המעסיקי לדוא"ל של עובדי ; ראו Kristin Alsos, Employer Access to Employee
Emails Curtailed, EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATORY ON-LINE (24.3.2009),
.available at www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/no0902029i.htm

ראו למשל סעי 2א לחוק שוויו הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח) 1988איסור דרישת פרופיל
צבאי( )להל :חוק שוויו הזדמנויות בעבודה( .תיקו לחוק משנת  2010קובע חזקה משפטית
כנגד מעסיק שביקש פרטי מידע שבגינ אסור להפלות .ראו חוק שוויו הזדמנויות בעבודה
)תיקו מ'  ,(15התש"ע ;2010סעי  29לחוק מידע גנטי ,התשס"א) 2000איסור דרישת מידע
גנטי(.
ראו להל ,פרק טז.
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שאפשר לאפיי את הפסיקה המועטה ,היא נוטה להמשיג את הסוגיה כאיזו בי זכות
העובדי לפרטיות לבי זכותהיתר של המעסיק לנהל את מפעלו כראות עיניו )הפררוגטיבה
של המעסיק( ,בהדגישה כי הזכות לפרטיות היא זכות יחסית ותו ספקנות באשר לתקפות
הסכמת של העובדי במקרי שבה הייתה הסכמה כלשהי .לימוד פסקי הדי מעלה שבתי
המשפט מתייחסי בדר כלל לזכות לפרטיות כאל נתו חשוב במער החוקתי ,אול נראה
שחסרה בפסיקה הבנה מעמיקה של הזכות .הדיו השיפוטי הקיי מייש תובנות ועקרונות
מדיני העבודה ובראש העיקרו של תו הלב ,ובמידה גוברת עקרונות מהמשפט החוקתי,
ובראש עקרו המידתיות 11,אול נעדרי מהדיו עקרונות דיני הפרטיות.
חסר זה בא לידי ביטוי בפסק די שנפסק בשנת  2007בעניי איסקובענבר נ' הממונה על
חוק עבודת נשי ,שבו קיבל בית הדי האזורי לעבודה את בקשת המעסיק להגיש כראיות
הודעות דואר אלקטרוני )דוא"ל( שכתבה העובדת 12.זהו מקרה ראשו מסוגו שנדו בבית
משפט בישראל של מעקב אלקטרוני אחרי עובדי .פסק הדי משק ניסיו כ להבי את
מורכבות של יחסי העבודה ואת צורכיה של הצדדי ,אול הוא בוחר לייש ,במידה
רבה ,גישה אמריקנית ,שהיא צרה מאוד וזרה לדיני הגנת הפרטיות בישראל .מול עניי
איסקובענבר ניצבת פסיקה הפוכה ,ובייחוד בולט מקרה שבו ביקשה עיריית טבריה
במסגרת הלי משמעתי נגד מבקר העירייה להגיש כראיה נתוני מתו תיבת הדואר
האלקטרוני של המבקר 13.בית הדי המשמעתי קיבל את הבקשה ,אול בית המשפט
המחוזי ,שאליו הוגש ערעור על ההחלטה ,פסל את הראיה .במקרה אחר נענה בית הדי

11
12

13

ליישו העיקרו בתחו דיני העבודה ראו גיא דוידוב "עקרו המידתיות בדיני העבודה" עיוני
משפט לא  ,(2008) 5הטוע כי בתי הדי כבר מפעילי את עקרו המידתיות ג א לא תמיד
באופ מפורש ,וכי ראוי לייש את העיקרו בצורה מפורשת וברורה יותר.
עב' )אזורי ת"א(  10121/06איסקובענבר נ' הממונה על חוק עבודת נשי )פורס בנבו,
 .(2007סעי  32לחוק הגנת הפרטיות מאפשר לבית המשפט לפסול ראיה שהושגה תו פגיעה
בפרטיות ,ומכא עולה השאלה המקדמית ,א מדובר בפגיעה בפרטיות .בית הדי הארצי
לעבודה נענה לבקשת רשות ערעור וא התיר לאגודה לזכויות האזרח ולעמותת קו לעובד
להצטר כידידי בית המשפט .כ התייצב ג היוע המשפטי לממשלה .ראו בר"ע 570/07
איסקובענבר נ' משרד התמ"ת )פורס בנבו .(2008 ,במועד כתיבת שורות אלה הערעור תלוי
ועומד; ע"ע  90/08איסקובענבר נ' הממונה על חוק עבודת נשי .
ראו ת"מ  46/06עיריית טבריה נ' אליהו )פורס בנבו ;(2007 ,עמר"מ )מחוזי ת"א(
 130280409אליהו נ' עירית טבריה )פורס בנבו .(2010 ,בי לבי הוגשה עתירה לבג" נגד
החלטת בית הדי למשמעות ,שהתמקדה בהקשר של ביקורת הפני ברשות המקומית ,א
בג" דחה אותה משו שההלי המתאי הוא מיצוי ההליכי בבית הדי המשמעתי .בג"
 655/08התנועה למע איכות השלטו בישראל נ' בית הדי למשמעת של עובדי הרשויות
המקומיות )פורס בנבו.(2008 ,
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לעבודה בנצרת לבקשת העובד להוציא מתיק הראיות הודעות דוא"ל שמצא המעסיק בתא
הדואר של העובד14.
מעקב אחרי עובדי הוא מקרה קונקרטי של סוגיה רחבה יותר של פרטיות במקו
העבודה .סוגי מקרי אחרי של פרטיות בעבודה עולי בשלב שלפני ההעסקה :מעסיקי
מפני מועמדי לעבודה למבחני התאמה מסוגי שוני )פסיכולוגיי ,פסיכומטריי
וכדומה( 15,אחרי דורשי בדיקות רפואיות ,בדיקות סמי ,מבדק גרפולוגי 16או בדיקת
פוליגר 17ומתענייני במידע על אודות המועמדי ,ובכלל זה מידע רפואי ומידע על אורח
14
15

16

17

עב' )אזורי נצ'(  1158/06אפיקי מי – אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מי בבקעת בית
שא בע"מ נ' פישר )פורס בנבו .(2008 ,ערעור על פסק הדי צור לערעור בעניי איסקוב
ענבר.
בית הדי הארצי לעבודה ד בסוגיית מבחני ההתאמה הפסיכולוגיי וקבע שלגבי כל מבח יש
לקבוע את תוקפו ומהימנותו בזיקה לתפקיד שבו מדובר .מידת הדיוק ,לפי בית הדי ,צריכה
להיות כזו שתצדיק את הפגיעה בפרטיות האד ג א הסכי לבדיקה .דב"ע 470/97
אוניברסיטת תל אביב נ' ההסדרות הכללית החדשה ,פד"ע ל)410409 ,400399 ,385 (1
) ;(1998עס"ק  8/99ההסתדרות הכללית החדשה נ' אוניברסיטת תלאביב )פורס בנבו,
 .(2004לדיו ראו מנח גולדברג "הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי
מעבידו" עבודה חברה ומשפט ט  ;(2002) 85ורדה וירטליבנה "הזכות לפרטיות אל מול
האחריות הניהולית במיו מועמדי לעבודה – ההיבט המשפטי" ספר שמגר ) 775חלק ג,
אהר ברק ואח' עורכי  ;(2003 ,אלישבע ברק "עקרו תו הלב במשפט העבודה" ספר ברנזו
) 515510 ,499כר ב ,אהר ברק וחיי ברנזו עורכי  .(2000 ,בכנסת הוגשה הצעת חוק
בנושא .ראו פ 1205/18/הצעת חוק בדיקות התאמה לעבודה ,התשס"ט) 2009חה"כ שלי
יחימובי' וחיי כ( .לסיפור מקרה של מאבק בשאלוני חודרניי בארצות הברית ראו
).ELLEN ALDERMAN & CAROLINE KENNEDY, THE RIGHT TO PRIVACY 277 (1995
שופטי בית הדי הארצי לעבודה נחלקו בשאלת ההפניה של מועמדי לעבודה למבח
גרפולוגי :דב"ע נו 3129/פלוטקי נ' אחי אייזנברג בע"מ ,פד"ע לג).(1997) 481 (1
השופטת ברק קבעה כי ההפניה למבח כזה חודרת לפרטיות מעבר לדרוש )ש  ,בעמ' ,(497
ואילו הנשיא דאז גולדברג סבר שאי פסול בכ ,וכי יש חזקה שמועמד לעבודה שמתבקש
להגיש קורות חיי בכתב יד מסכי לבדיקה כזו )ש  ,בעמ'  .(504בעניי אוניברסיטת תל
אביב ,ש  ,בעמ'  ,403401הושארה שאלת המבח הגרפולוגי בצרי עיו .כפי שיובהר
בהמש ,אני סבור שג א אפשר לאתר הסכמה ,הרי שאי היא הסכמה מדעת ולכ אינה
יכולה להיות תקפה.
בנוגע לבדיקת פוליגר נראה כי בתי הדי מאמצי את עמדת היוע המשפטי לממשלה
בהנחייתו בעניי )מס'  ,3.1102מיו  ,9.1.2003נמצאת ב ,(tinyurl.com/25gduyתו החלת
מבח מידתיות .ראו ע"ע  300228/95ויטראול נ' אבא מרגלית יצור ושיווק דברי מאפה בע"מ
)פורס בנבו ,(2006 ,ש העירה סגנית הנשיא ברק ,בהערת אגב ובהסכמת השופטת ארד ,כי
יש להחיל על בדיקות פוליגר את מבח המידתיות ,על מרכיביו :א יש קשר להשגת המטרה,
א אי אמצעי פוגעני פחות ,ומידתיות במוב הצר .פגיעת הפוליגר בפרטיות מחד גיסא
והספקות בנוגע למהימנות הבדיקה מאיד גיסא הביאו אותה למסקנה כי הבדיקה נכשלת
במבח השלישי של המידתיות .הנשיא אדלר ונציגי הציבור סברו כי אי להכריע באופ גור
בנושא ,אלא בכל מקרה ומקרה לגופו .ג בית הדי האזורי אימ את עמדת היוע המשפטי
לממשלה והחיל אותה במקו עבודה פרטי ,הפע תו יישו עקרו תו הלב ,וקבע כי
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חייה או על עבר הפלילי 18.נוס על כ הנורמות החברתיות בקשר לכתיבת קורות חיי
ולהמלצות עשויות ג ה לעורר שאלות של פרטיות לפני תחילת ההעסקה.
סוג שני של פרטיות בעבודה ד במידע שנאס על העובד תו כדי עבודתו ,מעצ
עבודתו ,כמו הערכות תקופתיות ,תרשומת של שיחות ע הממוני ,היסטוריה תעסוקתית
בתו הארגו או מידע שמתבקש מטע זה או אחר ,כמו בדיקה רפואית תו כדי העבודה19.
כדי לשל משכורת ולציית לחוקי מס ,דיני ביטוח ודיני עבודה שוני למשל נדרש המעסיק
לדעת פרטי רבי על אודות העובד .אילו שימושי מותר למעסיק לעשות במידע הזה?20

18

19

20

פיטורי שהסתמכו על בדיקת פוליגר שנערכה לעובד שנחשד בעברה פלילית ונדרש להסכי
לבדיקה ,לא היו כדי .ראו עב' )אזורי ת"א(  005789/01בנג'י נ' שופרסל בע"מ )פורס בנבו,
 ,(2005ובעניי אחר דחה בית הדי בקשה של מעסיק לחייב עובד לבצע בדיקת פוליגר א
שבעת קבלתו לעבודה חת העובד על הסכמה לבדיקה כזו .ראו בש"א )אזורי חי'( 66/05
חברה ליבוא וייצוא מוצרי ואביזרי טבק בע"מ נ' אברפירר )פורס בנבו .(2005 ,בארצות
הברית נאסר על מעסיקי לדרוש מעובדיה להיבדק בפוליגר או להשתמש בתוצאות בדיקה
כזו; ראו .29 U.S.C. §2002
זכות של אזרח לעיי במרש הפלילי על אודותיו פורשה בבג" ככוללת ג את הזכות לקבל
תדפיס .ראו בג"  7256/95פישלר נ' מפכ"ל המשטרה ,פ"ד נ) .(1996) 1 (5פסק הדי גר
לשינוי שכנראה לא נצפה על ידי בית המשפט ואינו רצוי ,והוא שמעסיקי החלו לדרוש
ממועמדי לעבודה להציג לה תדפיס של המרש הפלילי בקשר אליה  .הפרקטיקה הקיפה
לא רק את המרש הפלילי שבו מפורטות הרשעות קודמות ,אלא ג מרש משטרתיפנימי
שכולל מידע על הרשעות שנמחקו ,התיישנו ,על תיקי חקירה שנוהלו וכיוצא באלה ,ג א
הסתיימו בלא כלו  .בשנת  2007שינתה המשטרה את צורת התדפיס ,והמידע משני המרשמי
מופיע בנפרד באופ שמקשה לדעת א יש עוד רישומי  .ראו האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האד בישראל – תמונת מצב  .(2007) 65בשנת  2008תיקנה הכנסת את החוק וקבעה
כי אי להשיג או לדרוש מ המרש מידע כזה תו שהתיקו לחוק מתייחס במפורש לאיסור
לבקש מידע כזה ג בנוגע להעסקה .ראו חוק המרש הפלילי )תיקו מס'  ,(8התשס"ח2008
ואת דברי ההסבר להצעת חוק המרש הפלילי ותקנת השבי )תיקו מס'  ,(8התשס"ז,2007
ה"ח התשס"ז בעמ'  .258בעיה דומה התעוררה ג במקומות אחרי  .באנגליה למשל נאסר
לבקש מעובד להמציא רישו פלילי .ראו סעי  56ל.Data Protection Act, 1998
כאשר דובר בעובד מדינה שנדרש לבדיקה רפואית לאחר שמעסיקיו סברו כי מצב בריאותי
לקוי משפיע על תפקודו ,קבע בג" כי הוראות התקשי"ר ה חלק מחוזה העבודה של העובד,
ובכלל זה הוראה שמאפשרת בדיקה רפואית .ראו בג"  826/89ההסתדרות הכללית של
העובדי באר ישראל נ' בית הדי הארצי לעבודה ,פ"ד מג).(1989) 748747 ,745 (4
לביקורת על שתנאי מכללא )החיוב בבדיקה רפואית במצבי מוגדרי ( שנקבע באופ חד
צדדי על ידי המעסיק )בתקשי"ר( הפ לחלק מחוזה העבודה ראו אלי מיטל "החייב עובד
להעמיד עצמו לבדיקה רפואית בניגוד לרצונו" שנתו משפט העבודה ב  ,(1991) 121וכ עדית
דוידובי ויוסי גרי "בדיקות רפואיות ובדיקות התאמה לעובדי  :האומנ מזכויות המעסיק?"
קרית המשפט ג .(2003) 521
סעי  (9)2לחוק הגנת הפרטיות קובע כי "שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיי של אד או
מסירתה לאחר שלא למטרה שלשמה נמסרה" הוא פגיעה בפרטיות .האיסור מופיע ג בסעי
)8ב( לחוק בנוגע למאגרי מידע.
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סוג שלישי ,ובו מתמקד פרק זה ,הוא מעקב אחרי העובדי 21.הנחת המוצא של הדיו
היא כי למעסיקי יש אינטרסי מגווני ולגיטימיי כשלעצמ לעקוב אחרי עובדיה ,וכי
לעובדי יש זכות לפרטיות שאיננה נשארת בשערי המפעל .המשגת העימות בדר זו ,בי
שיקולי מכשירניי לשיקולי דאונטולוגיי 22,מסבירה את הקשר העמוק שבי דפוסי
מעקב במקו העבודה לבי אופיי הקפיטליסטי של מקומות עבודה בעול המערבי ואת
מובני
המתח שביסוד הדיו .הנחת יסוד אחרת של הדיו פה היא כי קיימי פערי ידע וכוח ְ
במקו העבודה ,שאינ מאפשרי לשוק להתנהל בעצמו .במילי אחרות ,במקרי רבי יש
כשל שוק בכל הקשור למעקב אחרי עובדי ,וכמעט שאי ביכולת של העובדי להתנגד.
מוב שיש מצבי שבה הנחה זו אינה מתקיימת ,למשל כאשר ארגו העובדי חזק דיו
וכוחו משתווה לכוחו של המעסיק .לא כל פער בכוח של הצדדי הוא כשל שוק ,אול
כאשר המחיר הוא פגיעה בזכויות יסוד ,אני סבור שאי להשאיר את השוק ללא בקרה23.
מכא נגזר שיש להבי מהי הפגיעה בפרטיות שיש במעקב ,א בכלל ,ולנסות לאתר את
המקומות שבה השוק נכשל ,א נכשל ,ולפי זה לבחו פתרונות מתאימי.
פרק זה מצביע תחילה על השינויי שחלי בדפוסי המעקב במקו העבודה ,מתמקד
במאפייניו של המעקב האלקטרוני ,ולאחר מכ בוח את האינטרסי של המעסיק בנוגע
למעקב ואת האינטרסי של העובדי בנוגע לפרטיות .אעיר ג על הסיווג של מקו
העבודה כרשות היחיד או רשות הרבי .המטרה כא היא להדגיש את חשיבות הפרטיות
והבנתה בטר שלב האיזוני .זה יגיע בפרק הבא.

ב .ממבט עיניי לתיעוד ממוחשב
מקו העבודה שינה את פניו במאה התשעעשרה ובמאה העשרי בהיבטי רבי שלו,
אול מרכיב אחד נותר ללא שינוי :רצונו של המעסיק לפקח על עובדיו ,בראש ובראשונה
כדי לוודא שזמ העבודה וכוח העבודה שעבור הוא משל מנוצלי בדר היעילה ביותר,
21
22

23

לדיו ראו Shelley Wallach, Who's Info Is It Anyway? Employees' Rights to Privacy and
& Protection of Personal Data in the Workplace, 23 INT’L J. OF COMP. LABOUR L.
).INDUSTRIAL RELATIONS 195 (2007
המשגה זו היא בעקבות G. Stoney Alder, Ethical Issues in Electronic Performance
Monitoring: A Consideration of Deontological and Teleological Perspectives, 17 J. OF
) .BUSINESS ETHICS 729 (1998לניתוח כלכלי שמנסה להסביר מדוע התועלת המצרפית דווקא
תגדל א יהיה איסור על שימוש באמצעי מעקב במקו העבודה ראו Patrick W. Schmitz,
Workplace Surveillance, Privacy Protection and Efficiency Wages, 12(6) LABOUR
).ECONOMICS 727 (2005

נוס על כ שוק העבודה עצמו אינו "טבעי" .הוא אפשרי משו קיומ של קטגוריות
משפטיות של "עובד" ,מעסיק" ,זכויות קניי ודיני חוזי  ,תאגידי  ,ולמעשה המשפט כולו.
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לפי שיקול דעתו .הפיקוח על ניצול זמ כוח העבודה לבש צורות רבות .דר פיקוח אחת
היא המבנה הפיזי של המפעל שבו למשל משרדו של המנהל נמצא בקומה גבוהה מ"רצפת
המפעל" ,וכ הוא יכול לצפות בעובדי מלמעלה ,ואילו ה צריכי להרי את ראש
מהמכונה כדי לראות אותו .במפעל המודרני ,המשרד ,אחת הדרכי לפיקוח היא יצירת חלל
משרדי אחד שבו נמצאי העובדי ) 24.(open spaceצורות אלה ה יישו חלקי של הפ
אופטיקו :העובדי חשופי לבקרה של המנהלי או של עמיתיה לעבודה ,יודעי שא
יאטו את עבודת או יפסיקו אותה לזמ מה יהיה עליה להסביר או לשל על הפחתת
התפוקה ,בי בכס ובי במשרת .הטמעת משמעת וצייתנות על ידי עיצוב פיזי היא רק דר
אחת להשגת בקרה .הטכנולוגיה מאפשרת דרכי שונות לבדיקת ניצול זמ העבודה על ידי
בדיקת התפוקה :כמה עמודי מדפיס הכתב בשעה ,מתי הגיעה העובדת למפעל ומתי
יצאה ,כמה ארגזי מילאה בזמ הזה .איסו המידע ,השוואתו לתפוקת העובדת בימי
אחרי ,השוואה לעובדי אחרי ושאר ניתוחי סטטיסטיי מאפשרי ג ה בקרה
אפקטיבית.
כיו טכנולוגיות המידע ) (Information Technology – ITחודרות יותר ויותר למקו
העבודה .המחשב המחובר בחיבור מהיר וקבוע לרשת האינטרנט הוא כלי עבודה הכרחי
במשרדי ובמפעלי רבי .בצד היותה כלי עבודה אותה טכנולוגיה יכולה לשמש ג
אמצעי מעקב אלקטרוני שממלא תפקיד שדומה לעינה הצופייה של ההנהלה :בדיקת תפוקת
העובד .בצד זה כלי העבודה מאפשר ג שימושי שאינ קשורי בעבודה ,כמו גלישה
חופשית ברשת ,שיחות באמצעות תוכנות למסרי מידיי ) ,(Instant Messaging – IMצ'אט,
משלוח דוא"ל פרטי .יוצא שאות השינויי הטכנולוגיי שמייעלי את העבודה ומציעי
כלי מתוחכמי יותר ,ה בו בזמ איו על יעילות העבודה 25.אמצעי המעקב
האלקטרוניי שמופעלי בצד או כחלק מכלי העבודה האלקטרוניי ,מאפשרי לבדוק מה
24

לדיו מרתק בהשפעות של תכנו אדריכלי של מקו העבודה על פרטיות העובדי ראו
Virginia W. Kupritz, Privacy Management at Work: A Conceptual Model, 17(1) J. OF
) .ARCHITECTURAL & PLANNING RESEARCH 47 (2000המחברת דנה ש בדרכי שונות

25

להשפיע על הפרטיות שמוצגת ש כשליטה של האד באינטראקצייה ביאישית ,ובי היתר
בהיבטי אקוסטיי  ,ויזואליי )גובה הקירות ,א בכלל ,משרדי נפרדי  ,דלתות( ,תחושת
המרחב )מיקומו של העובד ביחס לתנועה האנושית הפיזית במשרד( ,ומדגישה לא רק את
האמצעי הפיזיי השוני שאפשר לנקוט ,אלא ג את המשמעות הסימבולית של הפרטיות.
אגב ,ג טיילור זיהה באופ אינטואיטיבי את השפעת התכנו הפיזי של מקו העבודה על
יעילותה .למשל ,הוא מדווח על מפעל שהרחיק את עמדות העבודה של הפועלות זו מזו כדי
שלא יוכלו לדבר זו ע זו בזמ העבודה .ראו  ,Taylorלעיל ה"ש  ,3בעמ' .54
במוב הזה זהו עוד מקרה שבו הטכנולוגיה היא דושימושית :לצד שימושיה הטובי
והחיוביי יש לה שימושי שנתפסי כשליליי  ,א כי מידת השליליות שנויה במחלוקת.
לדיו במאפייני הטכנולוגיה בהקשר של הסדרה משפטית ראו מיכאל בירנהק "משפט
המכונה :אבטחת מידע וחוק המחשבי " שערי משפט ד .(2006) 324317 ,315
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עשה העובד בזמ שעבד וג מה עשה בזמ שלא עבד .נוס על כ אמצעי המעקב
מאפשרי ניטור מלא ומדויק של פעולות שונות :איסו מידע על נתוני התקשורת ,כלומר
מי שוחח ע מי או שלח מסר למי ,מתי ,מה היה אור השיחה או נפח ההודעה ,כותרת
המסר ,הא צור אליה קוב וכיוצא באלה ,בצד מידע על תוכ המסרי ,מידע על האתרי
שבה גלשה העובדת ,שאילתות ששאלה במנועי חיפוש ,ואפילו הקלדת מקשי במקלדת,
שמאפשרת לשחזר ססמאות 26.במילי אחרות ,המידע הוא ה של נתוני תקשורת וה של
תוכ התקשורת .בחלק מהמקרי התיעוד אפשרי בגלל הארכיטקטורה של הטכנולוגיה,
כלומר הצורה שבה היא בנויה .למשל ,את שירותי הדוא"ל מספק ,במקרי רבי ,מקו
העבודה עצמו ,ולכ ההודעות עוברות דר שרת מרכזי .במקרה כזה המעסיק איננו צרי
להתאמ במיוחד כדי להניח ידו על הדוא"ל 27.במקרי אחרי נדרשת פעולה יזומה של
המעסיק להתקי ולהפעיל מערכות מעקב .השוק מציע מוצרי מעקב רבי במחיר שווה לכל
אד ותאגיד 28.מחקר אמריקני משנת  2001טוע כי המחיר הנמו של אמצעי המעקב גור,
יותר מכל גור אחר ,להגברת המעקב במקו העבודה 29.על אלה יש להוסי ג את
מצלמות הווידאו ,נסתרות או גלויות ,אמצעי מעקב גאוגרפיי )איכו( ואמצעי זיהוי שוני,
כמו זיהוי ביומטרי של העי ,טביעות אצבע או כ יד וכיוצא באלה נתוני פיזיולוגיי
שמאפשרי זיהוי של העובד ,או שבבי אלקטרוני דוגמת  30,RFIDשנעשה בה שימוש
בעיקר בנוגע לכניסה למקומות פיזיי או לחומר מחשב.
מבטו הנוקב של מפקח העבודה במפעל עשוי להיות מאיי ומרתיע ,אבל כוחו של
אמצעי המעקב האלקטרוני חזק פי כמה .התיעוד האלקטרוני מדויק; הוא אינו סובייקטיבי
כמו מראה עיניו של המפקח שעשוי לטעות .דוח של American Management Association
26
27
28

29
30

לסקירה של אמצעי מעקב שוני ראו יעל או ואח' פרטיות בסביבה הדיגיטלית 143140
)המרכז למשפט וטכנולוגיה ,ניבה אלקיקור ומיכאל בירנהק עורכי .(2005 ,
ראו עניי עיריית טבריה ,לעיל ה"ש .13
כ למשל יצרני תוכנה בש  Spector CNEמסבירי כי אפשר להתקי אותה בכל נקודה ברשת
המחשבי  .התוכנה מאפשרת למעסיק לראות את כל הודעות הדוא"ל הנכנסות והיוצאות של
העובד ,שיחות רשת ,קבצי שהורדו מהרשת ,יישומי שהופעלו והקלדות שהוקלדו ,רשימת
אתרי שנגלשו ,כמו ג תצוגה ויזואלית של האתרי  .המחיר הוא כ 700דולר עבור עשרה
רישיונות ,כלומר פחות משבעי דולר למעקב אחרי עובד .ראו www.eblaster.com/docs/
.employee-web-tracking.html
ראו Andrew Schulman, The Extent of Systematic Monitoring of Employee E-mail and
Internet Use, PRIVACY FOUNDATION (2001), available at www.sonic.net/~undoc/
.extent.htm
 (Radio Frequency Identification) RFIDהוא שבב אלקטרוני שיש לו יכולת לשדר מידע

שנאגר בו ככל שהוא תוכנת לאסו מידע כזה .במקסיקו סיטי הושתלו שבבי כאלה בגופ
של שמונהעשר עובדי ממשל ,בהסכמת  ,כאמצעי לזיהוי לש כניסה למקומות מוגבלי .
ראו דיווח בRFID and Surveillance in the Workplace, 59 WORLD OF WORK (ILO), 16, :
.17 (2007), available at tinyurl.com/dz4meq
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) (AMAתיאר את הדיוק של אמצעי המעקב כמקבילה האלקטרונית לראיות 31.DNA

המעקב האלקטרוני מתמיד ,יציב ורצי .שלא כמו המפקח ,תוכנת המעקב אינה מתעייפת
לעול .שלא כמו זיכרונו האנושי של המפקח ,המידע הנצבר אינו נמחק מעצמו והתיעוד
האלקטרוני יכול להישמר לכל תקופת עבודתו של העובד במפעל )וא לאחר מכ( .המידע
הדיגיטלי מאפשר עיבוד קל ופשוט ,ניתוחי שוני והצלבה ע נתוני של עובדי אחרי,
השוואה למפעלי אחרי ,ככל שהמידע זמי ,ושאר פעולות של כריית מידע ,וכל זאת
בצורה קלה ,פשוטה ,זולה ומדויקת לעומת עיבוד נתוני ידני.
שוני אחר באמצעי המעקב האלקטרוניי לעומת המבט הבוח של מפקח העבודה הוא
שה תקפי ג מחו לשטח הפיזי של המפעל .בסביבת העבודה המודרנית עובדי רבי
נמצאי בבית ,בדרכי או "בשטח" ,ומשתמשי בציוד של המעסיק :מחשב נייד ,טלפו
נייד ,מכונית .אמצעי המעקב יכולי לתעד את הפעילות בכל אלה ללא קושי ,ובכלל זה
איכו :מערכות הניווט שמסייעות לנהג לאתר את דרכו ,מכשור שנועד לסייע באיתור רכב
גנוב ומכשירי הטלפו הנייד .כל אלה מאפשרי לאתר את המקו הפיזי של העובד בכל רגע
נתו.
מאפיי מרכזי אחר של המעקב האלקטרוני ,חשוב במיוחד לדיו בזכות לפרטיות ,הוא
שהמעקב אינו בהכרח גלוי .במפעל היה העובד יכול להרי את ראשו ולראות א המנהל
משגיח .אמנ לאחר שהעובד הפני את היותו נתו לצפייה ,הרמת הראש אינה פעולה
טריוויאלית .משמעת העבודה הקשיחה הוטמעה אצלו .אבל במקרה של מעקב אלקטרוני
העובד אינו יודע א פעולתו מתועדת באותו רגע א לאו .הנחת העבודה של העובד שמודע
לאפשרות המעקב היא שהוא מתועד כל הזמ .בנת'הא וטיילור חברו יחדיו להשגחה
טוטלית .לכ אי זה מפתיע כי בארצות הברית ,ש כמעט שאי מגבלות משפטיות על
מעקב אחרי עובדי 32.השימוש באמצעי המעקב נמצא בעלייה מתמדת 33.מחקר ישראלי

31
32
33

ראו AMA, 2007 Electronic Monitoring & Surveillance Survey, available at
.press.amanet.org/press-releases/177/2007-electronic-monitoring-surveillance-survey/
בפרק הבא אדו בפסק הדי המרכזי בסוגיה זו בארצות הבריתO’Connor v. Ortega, 480 ,
).U.S. 709 (1987
לפי סקר  AMAלשנת  66% ,2007מהמעסיקי האמריקני עוקבי אחרי גלישת העובדי

באינטרנט 65% ,חוסמי גישה לאתרי מסוימי  45% ,עוקבי אחרי תוכ האתרי הנגלשי ,
הקלדות במחשב וזמ עבודה במחשב 43% ,בוחני קובצי מחשב של העובדי  ,ו43%
מהמעסיקי עוקבי אחרי תוכ הודעות דוא"ל של עובדי  ,ו 73%נעזרי בתוכנות ניטור
אוטומטיות לש כ .ע זאת מבי המעסיקי העוקבי  ,כ 83%מיידעי את העובדי על
מעקב ו 71%מיידעי על בדיקת תוכ הדוא"ל.
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שנער בשנת  2007מצא שלמעלה ממחצית מהמשיבי לסקר דיווחו שהארגו שבו ה
עובדי משתמש בווידאו למעקב אחרי כלל העובדי34.
מאפייניו של המעקב האלקטרוני מבדילי את שאלת המעקב ממצבי אחרי שבה
פרטיות העובד נתקלת בקשיי במקו העבודה ,כלומר מבחני ההתאמה למועמדי ואיסו
יזו של מידע בזמ העבודה )למשל בדיקות סמי( או איסו מידע כללי אחר על העובד.
אמנ בכל שלושת המצבי – מבחני התאמה ,שימוש במידע ומעקב – יש מאפייני דומי,
המובני שבי המועמד לעבודה/העובד לבי המעסיק ,אבל ההבדלי
ְ
ובעיקר פערי הכוחות
חשובי ומשמעותיי .לעומת מבחני ההתאמה הגלויי למועמד לעבודה ,השימוש במידע
ובמעקב איננו בהכרח ידוע לעובד .מבחני ההתאמה נקודתיי ,צופי פני עבר ומשקפי
פרטי שנכוני לנקודת זמ אחת )חלק עשוי לשק מצב קבוע ,כמו בעיה רפואית( ,ואילו
המעקב מתמיד ,רצי וממשמע את העובד מאותה נקודה ולהבא .בכל המקרי יש חשש
שהמידע שנאס למטרה מסוימת ,כמו בדיקת ההתאמה לעבודה או תפוקת העובד ,ישמש
למטרות אחרות.

ג .המעסיק :ניהול יעיל וניהול סיכוני
למעסיק יש אינטרסי רבי שמביאי אותו להשתמש באמצעי מעקב ,א כי כפי
שנראה בהמש ,הנזק שנגר לעובדי עלול להשפיע על המעסיק ,ובצד הזמינות הגוברת
של אמצעי מעקב ומחיר היורד אי פלא שמעסיקי אכ משתמשי באמצעי אלה .הדיו
כא מציג תחילה את האינטרסי ,ובהמש בוח את לבוש המשפטי ואת משמעות.
אפשר לסווג ולאפיי את האינטרסי לפי אמות מידה מגוונות ,למשל א מדובר באינטרס
פניארגוני או חוארגוני ,לפי עצמת האינטרס או מטרתו .נוח לסווג את האינטרסי לפי
מהות ,קבוצה אחת היא אינטרסי של ניהול יעיל של המפעל וקבוצה שנייה היא ניהול
סיכוני .תמהיל האינטרסי שונה ממקו עבודה אחד לאחר ,לפי הבעלות ומהות מקו
העבודה )ציבורי או פרטי( ,סוג המוצר או השירות שהוא מפיק ,היקפו ,גודלו ואופיו של
המפעל .מפעל ענק לייצור שבבי אלקטרוניי שונה ממרכז שירות טלפוני ללקוחות או
ממספרה .משרד ממשלתי שונה ממעסיק פרטי או ממוסד אקדמי.

 .1ניהול יעיל
תחת האינטרסי של הניהול היעיל של המפעל נמצא בראש ובראשונה הרצו להגביר
את תפוקת העובדי ולהוזיל עלויות ייצור 35.האינטרס של המעסיק הוא אישי ,א הוא ג
34

ורד פטרראלו ,יצחק הרפז ,שי צפריר ואיל משול ניטור  /פיקוח בארגוני ) ,(2008נמצא
ב .www.hrisrael.co.il/home/doc.aspx?mCatID=19792 :לפי המחקר ,ב 61%מהארגוני
אי הארגו מיידע את העובדי בנוגע למדיניותו בנושא.
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חב חובת נאמנות לציבור )כאשר מדובר בארגו ממשלתי או ציבורי( או לבעלי המניות.
לאינטרס היעילות הזה פ חיובי ופ שלילי .בפ החיובי המעסיק מבקש להגביר את התפוקה
של כל עובד במש זמ העבודה בלי לפגוע באיכות המוצר או השירות הרצויה בעיניו .עובד
שמייצר  100מוצרי בשעה יעיל יותר מעובד שמייצר  60מוצרי זהי באיכות בשעה.
מעקב יכול לסייע בבירור כישוריה ומיומנויותיה של העובדי ,בירור שלפיו אפשר
להעניק תמריצי חיוביי לעובדי היעילי יותר )ולכ שיקול זה פועל לטובת מי שיודעי
כי ה עובדי יעילי( ותמריצי שליליי לעובדי היעילי פחות .בפ השלילי המעסיק
מבקש לצמצ את איהיעילות של העובדי .עובד שבזמ העבודה עסוק בענייניו האישיי,
גולש באינטרנט ללא קשר לתפקידו 36גור למעסיק להוצאה כספית שאינה מניבה תמורה
מספקת בעיניו 37.נוס על כ בפ השלילי העובד שאינו עובד מבזבז ,בעיני המעסיק כמוב,
משאבי מערכת ,כמו שיחות טלפו פרטיות או רוחב פס של חיבור לרשת המחשבי.
נוס על כ המעקב יכול לשמש אמצעי אכיפה פלילי/משמעתי ,וכא הכוונה למעקב
שנועד לתעד גנבות על ידי לקוחות או על ידי עובדי .במקרה כזה המעקב יכול להיות סמוי
– במקרה של חשד ספציפי – או גלוי ,שאז תפקידו הוא למשמע את הלקוחות/עובדי
)במקרי רבי די בשלט "שימו לב! במקו זה מותקנות מצלמות אבטחה!" ,וכל עוד לא
ייוודע הדבר ,די בשלט ואי אפילו צור במצלמות עצמ( .זהו יישו של רעיו הפ
אופטיקו :המעקב מפני אצל החשופי לו את עובדת המעקב מתו כוונה שירסנו את
עצמ ויימנעו מפעילות בלתי חוקית ,כמו גנבה או מעילה.
המעקב אחרי הלקוחות כאמצעי אבטחה למנוע גנבות הוא אינטרס חוארגוני של
המעסיק א כי הוא עשוי להקי ג את העובדי ,שהרי בחנות נמצאי לא רק הלקוחות
אלא ג המוכרי .אינטרסי אחרי מכווני כלפי חו אבל משליכי כלפי פני ,למשל
הקלטת שיחות טלפו של סוכני מכירות או מוקדני שירות טלפוני .השיחה מוקלטת כאמצעי

35
36
37

ראו Kirsten Martin & R. Edward Freeman, Some Problems with Employee Monitoring,
) ,Alder ;43 J. OF BUSINESS ETHICS 353 (2003לעיל ה"ש  ,22בעמ' .731

ראו למשל את נסיבות המקרה שנדו בבש"א ) 2250/01אזורי ת"א( גורי נ' עיריית רמלה,
פד"ע לו נה ).(2001
מחקרי שוני מנסי לכמת את זמ העבודה ה"מבוזבז" .לפי סקר רחב היק ) 2700נשאלי (
של  AOLושל  ,salary.comעובד אמריקני מקדיש  1.86שעות מתו שמונה שעות עבודה
בענייני שאינ קשורי בעבודה .הפעילות הזו היא בעיקר של גלישה באינטרנט ,שיחות
חברתיות ע עובדי " ,סידורי " ועוד .מעסיקי  ,אגב ,מביאי בחשבו שעובדי מבזבזי
בממוצע  0.94שעות ביו עבודה בדרכי האמורות ,מעריכי שהנתו האמתי הוא  1.6שעות,
ואילו העובדי מדווחי על  1.86שעות .הנזק השנתי המצטבר לפי הסקרי האלה ,כלומר
תשלו שכר עבור עבודה שאינה מתבצעת ,מגיע ללמעלה מחצי טריליו דולר .ראו
.tinyurl.com/335w6c
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להטמיע אצל המוקדני את הצור בשירות אדיב ויעיל וג לש תיעוד הפרטי שנמסרי
בי הצדדי או ההתחייבויות שבי העסק ללקוחותיו .כ או כ ,יש להקלטה אפקט פ
אופטי :הצדדי מודעי להקלטת השיחה במקרי רבי )"שימו לב ,השיחה מוקלטת כדי
לשפר את השירות ללקוח"( ,גור שעשוי להביא לריסו התבטאויות ,הקפדה על נימוס
וכדומה.

 .2ניהול סיכוני
בצד האינטרס של ניהול יעיל אנו עדי למעקב שמטרתו למזער סיכוני שוני של
המעסיק ,כלכליי ו/או משפטיי .מעסיקי שבמערכות המחשב שלה מצוי מידע שהוא
בגדר סוד מסחרי כמו רשימות לקוחות או מידע טכנולוגי ,יבקשו להג על המערכות מפני
דליפת מידע מתו הארגו החוצה 38.החשש פה הוא למשל שעובד יעביר קבצי ממערכת
המחשב של הארגו למתחרי .לעובדי יש גישה קלה ונוחה בדר כלל לסודות המסחריי,
והניסיו מעלה כי במקרי רבי העובדי ה מקור ההדלפה של הסוד .המעסיקי יבקשו
ג למנוע חדירה מבחו פנימה ,כלומר ריגול תעשייתי .מערכות אבטחת מידע ה צור
כלכלי שחשיבותו גדלה ככל שעסקי לומדי שמלבד הנכסי המוחשיי שיש לה ,יש
לה ג ידע וקניי רוחני מסוגי שוני שחיוניי לעסק .האינטרס למנוע זליגה של מידע
וחדירה לא מורשית לחומר המחשב יתבטא במערכות אבטחת מידע ,שמתעדות למשל
כניסה ושימוש במאגרי מסוימי ,מערכות של הרשאת גישה ,מגבלות על העברת קבצי
וניטור של תכני כמו דוא"ל.
אינטרס אחר של ניהול סיכוני הוא רצו המעסיק להימנע מאחריות )ישירה או
שילוחית( לעוולות או עברות שביצעו העובדי ,בי שהנזק הוא בתו המפעל ובי שמחוצה
לו .מקרה אחד הוא מניעת הטרדה מינית 39.המקרה הנפו בהקשר הזה הוא גלישה של
עובדי לאתרי פורנוגרפיי באינטרנט בדר שעובדי ועובדות אחרי נחשפי אליה,
למשל כאשר צג המחשב ממוק באופ גלוי ,או שה משתמשי באותו מחשב .מקרה אחר
38
39

לתאגידי עצמ אי זכות לפרטיות .ראו דיו בפרק ד לעיל.
סעי )7א( לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח 1998קובע כי "מעביד חייב לנקוט אמצעי
סבירי  ,בנסיבות העני ,כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ,עלידי
עובדו ,או עלידי ממונה מטעמו א א אינו עובדו ,ולטפל בכל מקרה כאמור ."...לדיו ראו
שרו רבימרגליות "מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?" ספר ברנזו ) 697כר ב ,אהר ברק
וחיי ברנזו עורכי  ,(2000 ,בייחוד בעמ' ) 710705בנוגע לסביבת עבודה עוינת( ,ובעמ'
) 718בנוגע לאחריות המעביד(; רחל בנזימ "הטרדה מינית בעבודה" מעמד האשה בחברה
ובמשפט ) 318פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבקובי עורכות .(1995 ,לדיו נרחב בקשר
שבי פרטיות להטרדה מינית במקו העבודה ,על רקע פרשת מוניקה לוינסקי ראו JEFFREY
).ROSEN, THE UNWANTED GAZE: THE DESTRUCTION OF PRIVACY IN AMERICA 79 (2001
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הוא רצונו של המעסיק להימנע מאחריות להפרות זכויות יוצרי על ידי העובדי .עובד
שמשת או משתת בהעברת יצירות מוגנות שלא כדי ,למשל של מוזיקה או סרטי קולנוע,
עלול להיתבע וכ ג מעסיקו 40.במקרה כזה ,ולפחות בטכנולוגיה הנוכחית ,להורדת
קבצי גדולי יש ג השפעה על שימוש רוחב הפס .מקרה שלישי הוא העוולה שמוכרת
בדי האמריקני שמטילה אחריות על מעסיק בגי בחירה רשלנית של עובדי ,למשל חברת
אוטובוס ששוכרת נהג לא מיומ שגור לתאונות 41.מצב אחר של ניהול סיכוני כרו
בפרקטיקה הגוברת במסגרת הליכי משפטיי ,לדרוש גילוי מסמכי שכולל ג חומר
מחשב ,כולל כזה שנמחק אבל נוצר לו גיבוי אוטומטי בשרת הרשת .הודעות דוא"ל שנכתבו
באופ "פרטי" על ידי עובד שימשו בכמה מקרי ראיות ניצחות שהעובד ו/או המעסיק ידעו
כי פעולה או מחדל שלה ה הפרה של החוק 42.המעסיק יעדי שהודעות כאלה לא ייכתבו
מלכתחילה.
הסיכוני שנמנו עד כה עוסקי במקו העבודה התאגידי .בצד זה יש מקומות עבודה
פרטיי :בעל הבית המבקש לוודא שהמנקה אינו גונב מחפצי הבית ,הורי שחרדי
לילדיה ומבקשי לעקוב אחרי המטפלת ,או ילדי שמבקשי לוודא כי העובד הסיעודי
אינו פוגע בהוריה הקשישי .מבחינת המעסיקי מדובר בביתמבצר .מבחינת המנקה,
המטפלת והעובד הסיעודי ,מדובר במקו העבודה שלה ,ולפעמי ג בבית שלה.

 .3זכות המעסיק
סקירת האינטרסי של המעסיק ממחישה את מורכבות הצד של המעסיק בסוגיה זו.
מקצת אינו רלוונטי למקומות עבודה מסוימי )סיכול דליפה של סוד מסחרי אינה
רלוונטית לעסק שאי בו סודות כאלה ,מעקב אחרי שירות לקוחות אינו רלוונטי לעסק שאי
בו שירות כזה( ,וברור שבמקרי רבי יש למעסיקי כמה אינטרסי מסוגי שוני .אבל
למרות השוני רבי מה מתנקזי בפועל למעקב מסוגי שוני אחרי העובדי.
האינטרסי של המעסיק לבושי לבוש משפטי של זכות הקניי של המעסיק בעסקו ,וזו
מעוגנת כיו ומוגנת במסגרת הזכות החוקתית לקניי .ע זאת חשוב לזכור שההמשגה
40
41
42

ראו  ,Martin & Freemanלעיל ה"ש .35
לעוולה יש עיגו במשפט המקובל האמריקניRestatement (Second) of Agency § 213 :
) .(1958לדיו ראו למשל את פסק דינו של בית המשפט העליו במדינת מינסוטהPonticas v. :
).K.M.S. Investments, 331 N.W.2d 907 (Minn. 1983
בהקשרי מסוימי יש חובה שלא למחוק הודעות כאלה .ראו למשל Sarbanes-Oxley Act,
 ,Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745, §802, codified as 18 U.S.C. §1519שנחקק בארצות

הברית בעקבות פרשת אנרו .מרטי ופרימ מעירי בצדק כי מעקב אחרי עובדי כדי למנוע
מראש היווצרות ראיות שישמשו בדיעבד בהליכי משפטיי אינו מסכל את הפעילות
הבעייתית שאותה הדי מבקש למנוע )נניח הונאת לקוחות על ידי העסק( ,אלא רק יקשה על
השגת ראיות .לעיל ה"ש  ,35בעמ' .355
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המשפטית של האינטרסי כזכות קניי איננה בבחינת סו פסוק .כפי שבתי הדי הבהירו,
זכות הקניי של המעסיק משתרעת על המפעל ,אבל לא על העובדי .בני אד אינ עוד
מושא להגנה קניינית של אחר .לכל היותר ,העובדי משכירי את כוח העבודה שלה
לרשות המעסיק 43.יתרה מכ ,בתי הדי קבעו שג לעובדי זכות קניינית במפעל 44.אי
הכוונה למפעל הפיזי ,למקרקעי ולמכונות שבמפעל אלא לישות הכלכלית של העסק כולו.
לפיכ מול זכות הקניי של המעסיק ניצבת זכות הקניי של העובדי .ואפילו א נכיר
בזכות הקניי של המעסיק ,הרי שהכרה זו איננה קובעת כפיפות מלאה של העובד למעסיק,
שכ הזכות מוגבלת בעקרונות שוני ,בי מתוכה ובי מחוצה לה45.
בדיני העבודה ,ועוד קוד למהפכה החוקתית שהביאה לניסוח הזכות של המעסיק
כקניי ,הוכרו האינטרסי של המעסיק וזכו להגנה תחת הכותרת של "זכותהיתר
)הפררוגטיבה( של המעסיק" 46,ובהמש הומשגו כזכות קניינית תחת חוק היסוד 47.כמו
43

44

45
46

ראו את דבריה של השופטת ברק בפסק די שבו הייתה בדעת מיעוט ,א כי נראה שדברי
אלה משקפי את עמדת בית הדי בכלל )ובכל מקרה ,בג" קיבל עתירה כנגד פסק הדי(:
"בעליו של מפעל אינו בעליו של העובדי במפעל .לא העובדי ולא כוח העבודה שלה  ,ה
קניינו של המעביד .העבדות ,שראתה בעובד קניינו של המעביד ,פסה מ העול ואינה חוקית
עוד .לכל היותר נית לראות בכוח העבודה של העובד קניינו של העובד אותו הוא משכיר
למעביד"; דיו נד 14/ההסתדרות הכללית של העובדי בא"י נ' התעשייה האווירית לישראל
בע"מ ,פד"ע כט) .(1996) 633 ,601 (1כאמור ,בג" קיבל עתירה כנגד פסק הדי .ראו בג"
 8111/96הסתדרות העובדי החדשה נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ ,פ"ד נח)481 (6
).(2004
המקרה הראשו שבו הופיעה הקביעה הוא דב"ע לג 39/צרי חברה לתעשייה פרצמבטית
וכימית בע"מ – ד"ר ריקס ,פד"ע ד  .(1973) 477בשני האחרונות חזר בית הדי על הקביעה.
ראו למשל עס"ק  400024/98הסתדרות העובדי החדשה – האיגוד הארצי לקציני הי נ' צי
חברת השייט הישראלית בע"מ ,פד"ע לו  ,97פסקה  .(2000) 17אני סבור שהקביעה
השיפוטית שלעובדי זכות קניי במפעל היא מהל משפטי מחושב של בית הדי ,שנובע
משימוש )יתר?( במתודולוגיה החוקתית של איזוני שמקובלת במשפט הישראלי ,ונדרשה
בשל חלקיותה של המהפכה החוקתית ,שרוממה את זכות הקניי )של המעסיק( אבל לא זכויות
חברתיות )של העובדי ( .כדי להתגבר על העליונות הפתאומית של זכות הקניי של המעסיק
שבאה בעקבות המהפכה החוקתית ולהישאר במסגרת שיח האיזוני  ,נדרש בית הדי להבהיר
שג לעובדי זכות שקולה ,לכל הפחות .לדיו ראו גיא מונדלק "זכויות חברתיותכלכליות
בשיח החוקתי החדש :מזכויות חברתיות לממד חברתי של זכויות אד " שנתו משפט
העבודה ז ) 142 ,65התשנ"ט(; GUY MUNDLAK, FADING CORPORATISM – ISRAEL’S LABOR
).LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS IN TRANSITION 162-164 (2007
לתפיסת הקניי כאחריות חברתית ראו חנו דג קניי על פרשת דרכי ).(2005
הבסיס העיוני של זכותהיתר מצוי בתפיסה הקניינית שלפיה המעסיק הוא בעלי המפעל,
בתפיסה הסכמית ,שלפיה המעסיק והעובדי הסכימו על הפקדת זכויות מסוימות בידי
המעסיק ככלי לניהול העסק ,ובתפיסה ארגונית שמסבירה את המבנה ההייררכי של המפעל.
לדיו ראו רות ב ישראל "זכותהיתר )הפררוגטיבה( הניהולית של המעביד :תבנית עיצובה
בעיד הבתרתעשייתי" עיוני משפט כה .(2002) 715714 ,705
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הקניי ג ההכרה בזכותהיתר של המעסיק אינה סו פסוק .זכותהיתר מאפשרת למעסיק
להחליט באופ חדצדדי בענייני מסוימי ,ואילו בענייני אחרי הוא מוגבל מכוח הדי,
הסכ קיבוצי או חוזה עבודה אישי 48.למשל ,זכות המעסיק כפופה לעקרונות של תו
לב 49,עקרונות של המשפט הציבורי וזכויות העובדי50.

ד .הזכות לפרטיות במקו העבודה
מול זכותו של המעסיק ניצבת הזכות לפרטיות של העובד .בשער הראשו דנתי במהותה
של הזכות לפרטיות והצבעתי על עקרונות היסוד שלה :עקרו השליטה של האד בעצמו
ובמידע על אודותיו ,עקרו ההסכמה והעיקרו של צמידות המטרה .אלה קיימי בדי
הישראלי .עיקרו משלי שיוצג פה ושנדו ג בשער השני – בנושא הפרטיות במידע – הוא
"העיקרו של התכלית הראויה" .על בסיס זה מתכנס הדיו בפרק הנוכחי לבחו את היקפה
של הפרטיות במקו העבודה.
חשוב להצביע על חולשתו של עקרו ההסכמה .הג שהוא עיקרו מרכזי שנגזר מעמדת
הפרטיות כשליטה ,הרי שעקרו ההסכמה מאותגר כאשר הצדדי אינ שווי בכוח,
ובכוחו של האחד לדרוש "הסכמה" של הצד החלש יותר .זהו המצב במקו העבודה
הטיפוסי ,ומכא שורש הקושי הייחודי לסוגיית המעקב במקו העבודה .כאשר המעסיק
מציב בפני העובד בררה :הסכמה או פיטורי ,אי פה הסכמה של ממש .בדר כלל ג אי
צור באיו ,שהרי הוא ברור לעובד שמתקשה וחושש ,ובצדק ,לצאת נגד מעסיקו .לפיכ
יש להפעיל את עקרו ההסכמה בזהירות ובחשדנות .עקרו ההסכמה מתחזק בעזרת העיקרו
של צמידות המטרה ,שמגביל את השימושי שאפשר לעשות במידע לפי המטרה המוסכמת
הראשונית .לשני אלה מצטר עוד עיקרו ,שמגביל את תכלית איסו המידע מלכתחילה.
בעקרו ההסכמה ובעיקרו של צמידות המטרה אי די כוח לבד .אי טע בהגנת
המידע א אפשר לרוקנה מתוכ באמצעות קביעת מטרה כוללנית ורחבה עד אי ק לש

47
48
49
50

ראו בג" הסתדרות העובדי החדשה ,לעיל ה"ש  ,43בעמ' .546
לדיו ראו בישראל ,לעיל ה"ש  ,46שמתמקדת במערכת האינדיווידואלית של יחסי העבודה.
לדיו בהכפפת זכותהיתר של המעסיק לחובת תו לב אובייקטיבית ראו אלישבע ברק ,לעיל
ה"ש  ,15בעמ' .527
ראו למשל עניי צי  ,לעיל ה"ש  ,44בעמ'  ,124ש הכפי בית הדי את זכותהיתר של
המעסיק לעקרו שוויו ההזדמנויות ,לתו לב ,לעקרונות המשפט הציבורי וא לזכויות
הקנייניות של העובדי במקו עבודת  .בישראל מצביעה על כרסומי בזכותהיתר ,למשל
בדמות הטלת חובת נאמנות על המעביד ,חיובו של המעביד לספק עבודה ,ולענייננו – חובה
שלא לפגוע בזכויות יסוד חוקתיות .היא ממחישה את הדברי בנוגע להבטחת זכות לקיו
בכבוד אנושי )ש  ,בעמ'  (726ובנוגע לחופש ההתארגנות )ש  ,בעמ' .(728
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איסו המידע 51.הרי א כל מטרה מוצהרת כשרה ,יצהיר אוס המידע )בי שמדובר בעסק
מול לקוחותיו או מעסיק מול עובדיו( כי בכוונתו לאסו כל מידע שהוא ולעשות בו כל
שימוש שהוא ,ובכלל זה העברה לצדדי שלישיי ללא הגבלה .א יזכה בהסכמה מדעת
של מושא המידע ,יצא אוס המידע ידי חובתו מבחינת חובת ההודעה שחלה עליו ויחס את
עצמו מפני טענות על הפרת העיקרו של צמידות המטרה – שהרי כל שימוש שייעשה
במידע כלול במטרה הראשונית המוצהרת .לפיכ כדי שלא לרוק את חובת ההודעה ואת
העיקרו של צמידות המטרה מתוכנ ,מתבקש ג עיקרו של הגבלת המטרה הראשונית של
איסו המידע .היעדרו של עיקרו כזה הוא פרצה משמעותית באפשרות של האד לשלוט
במידע על אודותיו ומקור לרוק את עקרו השליטה מתוכ.
שלא כמו עקרו ההסכמה או העיקרו של צמידות המטרה ,חוק הגנת הפרטיות אינו
קובע במפורש עיקרו שמגביל את תכלית איסו המידע והשימושי בו .החוק אמנ קובע
חובות שונות שמוטלות על בעל מאגר המידע בנוגע למאגר המידע ,אול אי חובות
מקדמיות ,חו מחובת ההודעה ,קבלת ההסכמה והרישו במקרי המתאימי 52.לעומת
זאת עיקרו כזה מופיע במפורש בדי האירופי והוא מעקרונות היסוד ש בנוגע למידע .לפי
עיקרו זה ,מותר לעבד מידע רק באופ הוג ,שאינו חורג מהדרוש 53.משמעות הדבר היא
בי היתר כי אוס המידע יכול לאסו ולעבד רק מידע שקשור בתכלית אמת ,כזו שיש לו בה
אינטרס אמתי ולגיטימי .זו מגבלה של איסו מידע לתכלית ראויה .היה ראוי לאמ בחוק
הגנת הפרטיות הישראלי ,ובמפורש ,עיקרו של "תכלית ראויה" ,אול ג בהיעדר אימו
כזה אני סבור שהעיקרו קיי בדי הישראלי מכוח של שלושה מקורות :עקרונות כלליי
במשפט ,עקרונות חוקתיי ומנהליי שמחלחלי למשפט הפרטי ,ומכוח דיני הגנת
הפרטיות בישראל.
51
52
53

השוו לסעי  32לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999ס"ח  ,189הקובע כי חברה תציי את
מטרותיה בתקנונה באמצעות קביעת אחת מהמטרות המנויות ש  ,שהראשונה שבה היא
"לעסוק בכל עיסוק חוקי".
ועדה שבחנה את ההסדר דחתה הצעה מפורשת להוסי מגבלה כזו ,על חודו של קול .ראו
משרד המשפטי  ,די וחשבו ,הצוות לבחינת החקיקה בתחו מאגרי המידע ) 37יהושע
שופמ יו"ר) (2007 ,להל :דוח ועדת שופמ(.
ראו סעי ) 6(cלדירקטיבת הגנת המידעCouncil Directive 95/46/EC, on the protection of :
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
) .such data (24 October, 1995הסעי קובע בי היתר שמידע אישי צרי להיות “adequate,
relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected and/or
” .further processedעיקרו זה אומ ג על ידי ארגו העבודה העולמי (ILO) ,בקוד שהציע
בנוגע לפרטיות במקו העבודה .ראו International Labour Office, Protection of Worker’s
) ,Personal Data (Geneva, 1997בסעי  .5.1החוק בפינלנד שמסדיר את סוגיית המעקב

במקו העבודה קובע איסור על עיבוד מידע אישי של העובדי החורג ממטרת ניהול יחסי
העבודה .החוק קוגנטי וקובע כי הזכות אינה ניתנת לוויתור ,ג לא בהסכמת העובד .ראו סעי
 3לחוק ,לעיל ה"ש .8
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העקרונות הכלליי של המשפט שמה אפשר לגזור את הגבלת תכלית האיסו של
המידע לתכלית ראויה ה הסבירות ותו הלב .הראשו מוכר בעיקר במשפט הציבורי ויחול
בנוגע לאיסו מידע על ידי רשויות ציבוריות ,והשני חל במשפט הפרטי כעקרועל.
המשפט המנהלי והחוקתי מפעילי ג ה מסננות ,שמגבילות מראש את טווח האפשרויות
של מי שמבקשי לפגוע בזכויות אד .הכוונה היא לעקרונות שבפסקת ההגבלה שבחוקי
היסוד ,שדורשי כי תנאי מוקד הוא שתכליתו של הפוגע בזכויות היא תכלית ראויה.
בהמש נבח האמצעי שננקט ביחס למטרה במסגרת מבח המידתיות .עקרונות חוקתיי
ומנהליי אלו מקבילי לעקרונות שבה דובר כא :איסו המידע מפקיע את שליטתו של
האד מעצמו בנוגע לאותו מידע ,ולכ בהיעדר הסכמה מדעת איסו המידע והשימוש בו
פוגעי בפרטיותו של האד מושא המידע .לפיכ מותר לאסו מידע רק א תכלית האיסו
ראויה ורק א איסו המידע והשימוש בו מידתיי .העקרונות החוקתיי חלי במישרי
כאשר מדובר בגופי ציבוריי או בגופי דומהותיי ,ובצורה עקיפה כאשר מדובר בגופי
פרטיי ,מכוח "מודל התחולה העקיפה"54.
ג ללא פנייה למקורות האלה של סבירות ,תו לב ומידתיות אפשר לגזור את העיקרו
של התכלית הראויה מדיני הגנת הפרטיות עצמ .הבנת הפרטיות כשליטה היא מסגרת
כללית שמחייבת גזירת כללי קונקרטיי יותר ,כמו עקרו ההסכמה והעיקרו של צמידות
המטרה .נדרש עוד צעד פרשני של פיתוח המשפט בקביעת העיקרו הזה הג שאינו נזכר
במפורש בחוק הגנת הפרטיות .העיקרו של התכלית הראויה הוא עוד חוליה שבלעדיה
המבנה כולו עלול לקרוס .הבחירה הערכית של המשפט הישראלי במשטר הגנת הפרטיות
שנגזר מכבוד האד ,משטר הגנה ברוח האירופית ,בשונה מהאמריקנית ,מובילה ג היא
להכרה בעיקרו של התכלית הראויה.
כמוב נותר לקבוע בכל מקרה ומקרה מהי תכלית ראויה .הנטל לכ צרי להיות על
המעסיק ,שצרי להסביר כל פריט מידע שהוא מבקש :מדוע הוא נאס ,איזו תכלית
)לגיטימית( פריט המידע אמור לשרת .אפשר להיעזר בהצהרותיו של אוס המידע ,אבל יש
להעביר בכמה מסננות שנועדו להפריד בי מטרות לגיטימיות לכאלו שאינ .למשל ,מטרה
שאינה חוקית פסולה )ולכ עיגו ג במצב החוקי הקיי כיו( .בנוגע ליחסי העבודה,
שיקול שאי להתחשב בו בעת קבלת החלטות העסקה שונות בנוגע לעובד צרי לקבוע
איסור איסו של המידע מלכתחילה ,לפחות כל עוד אי לו מטרות לגיטימיות אחרות.
למשל ,בחוק שוויו הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח 1988יש איסורי על אפליה מחמת מי,
נטייה מינית ,מעמד אישי ,היריו ,טיפולי פוריות או הפריה חוגופית ,גיל ,גזע ,דת,

54

ראו ע"א  294/91חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלי " נ' קסטנבאו  ,פ"ד מו)533 ,464 (2
).(1992
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לאומיות ,אר מוצא ,השקפה ,השתייכות מפלגתית ,שירות מילואי 55.לפי תיקו לחוק
משנת  ,2010מעסיק שדרש מעובד ,במישרי או בעקיפי ,מידע בנושא שהפליה בשלו
אסורה ,הוא שיצטר להוכיח כי פעל כשורה וכדי 56.האיסור להפלות לפי כל אלה קובע כי
אי לאסו מידע על ענייני אלה אלא א יש למידע תכלית אחרת )למשל הטבות מס
שונות( .אבל ג כאשר יש מטרה לגיטימית לאיסו המידע ,העיקרו של צמידות המטרה
יגביל את השימוש במידע שנאס למטרת האמת הלגיטימית ויאסור שימוש למטרה אחרת.
דוגמה אחרת לתיחומה של התכלית הראויה לפי המוצע כא היא איסור על מטרה
כוללנית .מטרה שאי קשר בינה לבי המודל העסקי של המעסיק אוס המידע – פסולה.
למשל ,העיקרו יקבע איסור על מעסיק לשאול עובדי )או מועמדי לעבודה( על הרגלי
שוני שלה או נתוני אחרי שאי לה קשר למקו העבודה ,למשל עיסוק של בני
משפחה.

ה .פרטיות של עובדי
מצוידי בהבנה של הזכות לפרטיות כשליטה על העקרונות הנגזרי מכ ,אפשר לבחו
את זכות לפרטיות של העובדי במקו העבודה .נקודת המוצא של הדיו היא שלעובדי,
כמו כל אד ,יש צור במרחב אישי מוג ,שבו ה שולטי בעצמ ולא המעסיק שלה.
הדבר נכו באשר לאיסו המידע ,ובכלל בנוגע לעצמ .לעובד זכות ליחס אנושי מתו
הכרת כבודו כאד .עובדי )ובני אד בכלל( בדר כלל אינ אוהבי להיות במעקב.
המעקב יוצר תחושה חזקה של כפיפות .העובדת יודעת כמוב כי היא כפופה למעסיק בכל
מיני מובני ,אבל המצלמה המכוונת אליה )או במקרי מסוימי ,ג אליה( ,התוכנה
שקוראת את הודעות הדוא"ל שלה ,התוכנה שמתעדת את גלישתה באינטרנט ,המכשיר
שמדווח על מיקומה ושאר אמצעי המעקב מעצימי את התחושה הזו .הכפיפות למעסיק
הופכת להיות בכל נקודת זמ ,בכל מקו פיזי או וירטואלי בעבודה )וכאמור ,במקרי
מסוימי ,ג מחוצה לו( ,בכל פעולה .כאשר אנו נמצאי יותר שעות במקו העבודה,
ובתעשיות מסוימות אנו מבלי את מרבית שעות הער ת שלנו במקו העבודה ,מתעצמת
משמעותו של המעקב .מעקב רצי עלול ליצור אווירה של חשד :מדוע בוחני את צעדיי?
ג א העובדת מודעת לכ שאמצעי המעקב אינו מכוו כלפיה אלא מופעל כלפי כלל
55

56

ראו סעי  2לחוק שוויו הזדמנויות בעבודה .גישה ראויה ננקטה בחוק זכויות הסטודנט,
התשס"ז ,2007שאוסר )סעי )4א(( אפליה בקבלת מועמדי או סטודנטי ללימודי
בהתבסס על עדה ,אר מוצא ,רקע חברתיכלכלי או דת ,לאו  ,מי ומקו מגורי  .לצד איסור
זה החוק קובע איסור לשאול על חלק מהנתוני האלה )סעי )4ג((.
ראו חוק שוויו הזדמנויות בעבודה )תיקו מס'  ,(15התש"ע ,2010שהוסי את סעי )9ג(
לחוק העיקרי.
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העובדי ואולי כלפי הלקוחות ,היא מוגבלת בפעולותיה .כל פעולה עלולה לדרוש הסבר
בדיעבד ג א היא תמימה .הא עובדת שסובלת מבעיה רפואית זמנית ונאלצת לקו
משולחנה פעמי רבות יחסית כדי לגשת לשירותי ,צריכה להסביר למעסיק ממה בדיוק
היא סובלת? הצור כא הוא ,בתמצית ,בפרטיות מסוימת57.
הצור בפרטיות במקו העבודה מיתרג בפועל לצור בזמ פנוי ,כלומר הפסקה
בעבודה ,לאפשרות לעסוק ג בענייני שאינ קשורי בעבודה ובצור שלא להיות נתו
לתצפיות ויזואליות או אלקטרוניות .כוחו של הפאופטיקו הוא בכ שהוא מטמיע אצל
הגור הנצפה ,בי שמדובר באסיר או בעובד ,את התחושה שפעולותיו נתונות למבח
מתמיד .העובד אינו יודע א הוא נצפה בכל רגע נתו או לא ,אבל יודע שהאפשרות קיימת.
כאשר אנו מרגישי נתוני במעקב ,אנו מתנהגי אחרת ו"מצנזרי" את התנהגותנו .כמוב,
העי הבוחנת והעוקבת עשויה להביא אותנו להימנע מעברות פליליות או משמעתיות ,או
מהתנהגויות פסולות אחרות ,אבל היא ג גורמת לנו לתחושת אבד שליטה בעצמנו:
מישהו אחר ,לא ידוע ,מוש בחוטי שאליה אנו קשורי ושולט בגורלנו .במוב הזה
המבט הפאופטי איננו רק מצנ ,הוא מקפיא .מחקרי אחדי מצאו כי תחושת המעקב
איננה רק תלונה כללית ,אלא יש לה מחיר רפואי ממש ,של חרדות ,דיכאו ,דבר שג הוא
בתורו משפיע על המעסיק מחמת ריבוי ימי מחלה58.
הטענה כי לעובדי יש צור בפרטיות במקו העבודה אינה גורפת ואינה מקיפה כל
פעילות .רחוק מזה .כעניי מצוי הפרטיות במקו העבודה כבר מצומצמת לעומת הפרטיות
שיש לנו במקומות אחרי ,למשל בבית .במוב הזה נכו יותר לדבר על הפרטיות במונחי
של עצמה והיק ,ולא במונחי דיכוטומיי של קיומה/היעדרה .ההיק המצומצ יותר
נובע מכ שבצד הכללי המשפטיי פועלי נורמות חברתיות וגורמי טכנולוגיי.
הנורמות החברתיות גורמות לנו להתנהג בצורה שונה במקומות שוני ,לפי ההקשר .למשל,
מקובל להתלבש )בכלל או בדר מסוימת( במקו העבודה לעומת לבוש )או עירו( בבית.
במקו העבודה אנו עובדי ,ולכ איננו עוסקי בפעילויות אחרות שנחשבות לפרטיות.
המבנה האדריכלי של מקו העבודה )וזהו גור טכנולוגי( מגביל בדר כלל את ההתנהגות
שלנו .עובד שָי ֵפר את הנורמות החברתיות צפוי לגינוי חברתי או לסנקציות מצד המעסיק.
טענה של העובד בדבר הגנת הפרטיות לא תועיל לו משו שבמצבי האלה הוא עצמו לא
שמר על פרטיותו וחש עצמו ברבי59.
57
58
59

בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אד לבג" הודיעה הממשלה על כוונתה לתק את תקנות
דמי המחלה באופ שהודעה של עובד למעסיקו על מחלה לא תכלול את אבחו המחלה.
ראו ריכוז ממצאי אצל  ,Alderלעיל ה"ש  ,22בעמ' .736735
החשיפה העצמית מייתרת טענה על פגיעה בפרטיות ,אבל לא טענות על אפליה ,א יש כזו
בעקבות חשיפת המידע האישי .למשל ,חשיפת נטייה מינית של עובד לפני חבריו לעבודה
אינה צריכה להיות שיקול כלשהו בהעסקתו ואינה עילה לפיטוריו .הדי הישראלי א מקנה
במפורש הגנה לעובדי מפני סנקציות במקרי כאלה .ראו סעי  2לחוק שוויו הזדמנויות
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הטענה כא רחבה יותר .הפרטיות איננה ,כטענת כלכלני שמרני ,מחסה למי שאינ
מוכני ליטול אחריות למעשיה ומבקשי להסתתר ולהסתיר 60.הטענה השמרנית היא
שרק מי שיש לו מה להסתיר מבקש את הגנת הפרטיות 61.אבל הפרטיות הדרושה לנו היא
פעמי רבות בפרטי קטני של היויו .בעיה רפואית קטנה שאינה מונעת מאתנו לתפקד
בעבודה באופ רגיל ,אבל מציקה לנו; צור לשוחח ע אד אהוב; עניי שדורש הסדרה
כמו קביעת תור לטיפול פסיכולוגי או קביעת שיעור עזר בחשבו לילדינו .ג בירור מחירו
של מוצר שמעניי אותנו ,בדיקת יעדי לחופשה או מעקב אחרי החדשות או שוק המניות.
כל אלה ה פעולות שרובנו איננו מתביישי בה ושברוב המקרי אי סנקצייה חברתית
נגד .סוג המידע אינו בהכרח רגיש )א כי הוא עשוי להיות כזה ,למשל בקביעת תור
לטיפול רפואי( ,אבל הצור של האד בו הוא שחשוב .כמוב אי פירושו של דבר שעובד
יכול להגיע למקו העבודה ,לעסוק כל היו בענייניו ,לא לעבוד ולעמוד על זכותו לעשות
זאת בנימוק של הזכות לפרטיות .במקרה כזה המעסיק רשאי בהחלט לדרוש מהעובד הסבר
מדוע לא מילא את מטלותיו .הזכות לפרטיות איננה מגנה על התחמקותו של אד
ממטלותיו ,אבל היא כ מאפשרת לנו לעשות פעולות שקשורות בנו בלי לדווח עליה.
הצור בפעולות פרטיות יכול לנבוע מסיבות שונות ,ובכלל זה צור בהפסקה והפוגה
בעבודה .כא ,אגב ,הצור איננו רק של העובד אלא ג של המעסיק .מידת האפקטיביות של
העבודה פוחתת ככל שהיא רציפה ,בי שזו עבודה פיזית או מנטלית ,והפסקות ריענו
מחדשות את היעילות 62.הפסקת הריענו יכולה להיות יציאה מהמשרד לארוחת צהריי,
אבל יכולה להיות ג הפסקה בעיסוק השוט והפניית המחשבה לכיווני אחרי .הצור

60

בעבודה .לעומת זאת בארצות הברית דווח למשל מקרה שבו עורכת די שהתקבלה לעבודה
במשרד התובע הכללי של מדינת ג'ורג'יה פוטרה )או ליתר דיוק קיבלה הודעת ביטול על
העסקתה הצפויה( בטר התחילה בעבודה לאחר שחשפה את היותה לסבית .לסיפור המקרה
ראו  ,Alderman & Kennedyלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .294המחלוקת כא איננה על פגיעה
בפרטיות העובד אלא על התגובה למידע שלא נשמר באופ פרטי.
השופט ריצ'ארד פוזנר הוא ממבקריה החריפי של הזכות לפרטיות ,שנתפסת בעיניו כמסכה
שמאחוריה מסתתרי אלה שאינ מוכני ליטול אחריות למעשיה  .ראו Richard A. Posner,
PRIVACY: AN

61
62

OF

An Economic Analysis of Privacy, in PHILOSOPHICAL DIMENSIONS

) .ANTHOLOGY 333 (Ferdinand David Schoeman ed., 1984אול ג פוזנר קובע חריג
לעוינות שלו לפרטיות ,והוא תקשורת .הצור באמינות המידע המועבר בשיחות מחייב הגנה
על פרטיות תוכנ.
לביקורת נוקבת ראו Daniel Solove, ‘I've Got Nothing to Hide,’ and other
).Misunderstandings of Privacy, 44 SAN DIEGO L. REV. 745 (2007
ראו למשל מחקרי שבדקו בי היתר את השפעת של הפסקות מסוגי שוני על תפוקת
עובדי מול מחשבRobert A. Henning et al., Frequent Short Rest Breaks from :
)Computer Work: Effects on Productivity and Well-Being at Two Field Sites, 40(1
) ,ERGONOMICS 78 (1997או של פועלי בפס ייצור במפעלAwwad J. Dababneh, Naomi :
Swanson & Richard L. Shell, Impact of Added Rest Breaks on the Productivity and
).Well-Being of Workers, 44(2) ERGONOMICS 164 (2001

430
8/29/2010 10:15:00 AM z:\books\birenhak\2010\2010-06-30\04.doc

פרק טו :מעקב בעבודה

הזה מתגבר ככל שהעבודה עצמה מונוטונית ושגרתית ,כבפס הייצור הפורדיסטי .נוס על
כ לא תמיד יש לעובד שליטה על המידע שמגיע אליו בדואר האלקטרוני או בטלפו.
למשל ,מצב שבו העובד מקבל לתיבת הדוא"ל שלו שמתופעלת על ידי מחשבי מקו
העבודה ,הודעה מב משפחה או רופא שכוללת מידע אישי על העובד .עצ העובדה
שההודעה נמצאת על שרת שבבעלות המעסיק אינה מייתרת את פרטיות העובד.
האינטרסי השוני של העובדי בפרטיות שתוארו עד כה מדגישי את הצור
בפרטיות כשלעצמה .הפרטיות חשובה ג כמחסו מפני פגיעה בזכויות אחרות ,ובעיקר
הכוונה היא לאפליה מטעמי פסולי או לפגיעה בחופש הדת והמצפו .כאשר יש איסור
לשאול אד למצבו הרפואי ,ככל שזה אינו קשור לתפקודו הצפוי בעבודה ,הרי דלתות
מקו העבודה נפתחות ,או לכל הפחות אינ נסגרות בפני אד הסובל ממוגבלות פיזית או
נפשית ,או אד שסובל ממחלה מסוימת שיש לה דימוי חברתי שלילי ,כמו למשל נשא
 63.HIVכאשר יש איסור לשאול אד על נטייתו המינית ,מוצאו האתני ,אמונותיו הדתיות,
דעותיו הפוליטיות ושאר פרטי מידע אישי ,מתאפשר לאד מרחב מוג של פרטיות בנוגע
לאלה ויש בכ מעי משוכה נוספת ,מוקדמת ,שיכולה למנוע לאחר מכ שימוש לרעה
במידע הפרטי.
ההצדקה לאיסור על שאלות מראש כדי להג מפני פגיעה בדיעבד נכונה ג בנוגע
למעקב .במסגרת מעקב אלקטרוני ,למשל אחרי גלישה של עובד באינטרנט ,אפשר לשרטט
פרופיל של העובד שקשור בחייו האישיי .חשבו למשל על גלישה באתרי אינטרנט
שמציעי מידע רפואי ,סיוע נפשי ,דיו בשאלות דת או דיווח על פעילויות לקהילה ההומו
לסבית .רשימת האתרי שבה גלש עובד )ככל אד( עשויה לחשו את תחומי העניי שלו.
נתיבי הגלישה משקפי את זהותו .כפי שראינו בשער השני ,המעקב ממיי אותנו
לקטגוריות שרירותיות ומגביל את צעדינו 64.הכרה בזכות לפרטיות שמטילה הגבלה על
המעסיק ביכולתו לעקוב אחרי העובדי משמשת אמצעי הגנה מפני אפליה על בסיס דת,
גזע ,נטייה מינית וכיוצא באלה שיקולי שהחברה והקהילה החליטו כי אינ רלוונטיי.
יוצא שלפרטיות יש ג תפקיד מכשירני ,להג מפני פגיעה בזכויות אחרות .לוקאס אינטרונה
) (Intronaממשיג את הזכות לפרטיות במונחי תאוריית הצדק של רולס ) ,(Rawlsכאמצעי
הגנה מפני בחירות ערכיות שכרוכות במעקב 65.בכל מעקב ,הוא מסביר ,יש אוס בחירות
ערכיות :איזה מידע לאסו ,לפי אילו אמות מידה ,וחשוב לא פחות ,איזה מידע לא לאסו.

63
64
65

איסור מפורש על שאילת שאלות קיי בדי הישראלי בנוגע לפרופיל הצבאי .ראו סעי 2א)א(
לחוק שוויו הזדמנויות בעבודה.
ראו בייחוד OSCAR H. GANDY, THE PANOPTIC SORT: A POLITICAL ECONOMY OF PERSONAL
).INFORMATION (1993
Lucas D. Introna, Workplace Surveillance, Privacy and Distributive Justice, COMPUTERS
) ,& SOCIETY 33 (2000בעקבות.JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1971) :
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במוב הזה הפרטיות היא החירות מפני שרירותיות של החלטות ומפני הוצאה כפויה מ
ההקשר 66.כל זה תק ג כלפי עובדי.

ו .מקו העבודה :רשות היחיד או רשות הרבי?
קטגוריית הפרטיות במקומות מבחינה בי רשות היחיד לרשות הרבי ובדי קיימת הטיה
חזקה להגנה על רשות היחיד ,והתוצאה היא שכל מה שאינו "רשות היחיד" זוכה להגנה
מופחתת .החוק הישראלי למשל אוסר צילו אד ברשות היחיד ,אול מתיר ,במשתמע,
צילו ברשות הרבי ומסתפק באיסור של פרסו צילו ברשות הרבי א הצילו משפיל
ומבזה ,תנאי שג הוא פורש בצמצו 67.בראש ובראשונה הבית מוג כמקו הפרטי ביותר
שיש לאד ,ומש מדרג מקומות שמידת הפרטיות בו פוחתת והולכת .מדרג זה משק את
הציפיות של מרבית האנשי ,ברוב המקרי .ע זאת הקטגוריה אינה חדה .ג בבית יש
קשת מצבי שבה מידת הפרטיות שלנו פחותה ותלויה בגורמי שוני ,כמו עיצוב הבית
)חלונות ,וילונות ,מרחק בי בתי( או הפעילות שבה מדובר ,למשל תקשורת שראשיתה
בבית והמשכה מחוצה לו .ע זאת ג מחו לבית אנו מצפי לפרטיות ונהני ממנה
במצבי מסוימי ,למשל מלתחות בברכה או שירותי ציבוריי .אבל כפי שבתי המשפט
בארצות הברית ובישראל הבהירו ,הפרטיות איננה של המקו אלא של בני האד הנמצאי
ש 68.הפרטיות המוגנת נודדת ע כל אד לכל מקו שבו הוא נמצא .זו "היחידה
האוטונומית" של האד69.
מקו העבודה מאתגר את ההבחנה שבי רשות היחיד לרשות הרבי ,שבי הפרטי
לציבורי .מבחינה קניינית המפעל והציוד שיש בו ,ובכלל זה ציוד תקשורת ומחשב ,שיי
למעסיק ולא לעובדי .אבל מבחינה מעשית העובדי נמצאי במקו העבודה חלק ניכר
משעות היו .יש בעלי מקצוע שעיסוק מחייב חשיפה מלאה ומתמידה לציבור ,למשל
מוכרי ונותני שירותי בחנויות ,נהגי אוטובוסי או מורי .אול עובדי רבי ,וג אלה
במקצועות שנזכרו ,זקוקי למרחב פרטי ג במקו העבודה .הצור במרחב כזה איננו רק
במקו פיזי שבו יוכלו להיות לבד )א כי ג זה( ,אלא מרחב וירטואלי ,שבו לא יהיו

66
67
68
69

 ,Intronaש  ,בעמ'  .3635בנוגע להסבר הזכות לפרטיות ככלי מנע מפני הוצאה מ ההקשר
ראו רוז ,לעיל ה"ש .39
ראו סעי ) (3)2רשות היחיד( ,וסעי  (4)2לחוק ופרשנותו ברע"פ  9818/01ביטו נ' סולט,
פ"ד נט).(2005) 554 (6
).Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967
הביטוי "יחידה אוטונומית" הוא ביטויו של הנשיא ברק .ראו בג"  6650/04פלונית נ' בית
הדי הרבני האזורי נתניה ,פסקה ) 21פורס בנבו.(2006 ,
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חשופי לשאלות ,לא יידרשו לתת הסברי ,יוכלו לפעול בחופשיות ללא תחושה שה
נצפי ,ולעסוק בענייני שלה ,שלגביה אינ צריכי לתת די וחשבו70.
נוס על זה דפוסי העבודה והטכנולוגיות ,שה ג כלי עבודה וג אמצעי מעקב,
משתני .עובדי רבי יותר עובדי בבית ,בי שה שכירי או עצמאי 71,משתמשי
בציוד המשרד ג מחו לבית ,כמו למשל במחשב נייד ,חיבור לרשת האינטרנט שמספק
המעסיק 72,טלפו נייד 73או כלי רכב של מקו העבודה .השימוש בציוד זה הוא לצורכי
העבודה ובצד זה לצרכי פרטיי .שינויי אלה מטשטשי עוד יותר את ההבחנה בי רשות
היחיד של העובד לרשות היחיד של המעסיק ,או לרשות הרבי .לפיכ העובדה שפעילות
מסוימת של העובד התרחשה באזור הנמצא בבעלות המעסיק או בשליטתו האפקטיבית
אינה צריכה להשלי על עצ קיומה של הזכות לפרטיות .הזכות צריכה להיקבע לפי האד,
לפי ההכרה בצרכי האנושיי בדבר מידה של פרטיות שאיננה תלויתמקו 74.השילוב של
השינויי האלה במקו העבודה מטשטש את ההבחנה שבי העול הפרטי לעול
המקצועי ,בי רשות היחיד לרשות הרבי ,בדר שפועלת לרעת העובדי והופכת את מקו

70

71

72
73

74

אלכס שטיי תיאר את רשות היחיד בהקשר של שיחה פרטית ודיו בהיבט הפלילי של חוק
האזנת סתר כ" :רשות היחיד הינה מסגרת של צינעה שנוצרה עלידי בעלי השיחה עלידי
נקיטת צעדי אפקטיביי  ,חוקיי  ,שנועדו לכסות את שיחת מאוזני הבריות הסובבי
אות " .ראו אלכס שטיי "האזנת סתר ומעקבי אלקטרוני נסתרי " משפטי יד 538 ,527
).(1985
במקרה שבו טע בעל מספרה כי ספרית שעבדה אצלו מפעילה מספרה בביתה והשיג צילומי
של הדירה ,מצא בית הדי כי צילו פני הבית על ידי חוקר פרטי הוא חדירה לפרטיות של מי
שנמצאי ש מעת לעת .העובדה שהדירה משמשת ג לעבודה )ובכלל זה קבלת קהל( לא
הפחיתה מהיותו של המקו "רשות היחיד" .ראו עב' )אזורי ת"א(  6702/02ב דוד נ' איפרג,
פסקאות ) 5.4 ,5.3פורס בנבו.(2006 ,
לדיו בנקודה זו ראו JEFFREY ROSEN, THE NAKED CROWD: RECLAIMING SECURITY AND
).FREEDOM IN AN ANXIOUS AGE 167 (2004
הכנסת דחתה כמה הצעות חוק פרטיות שנועדו להגביל את האפשרות של מסירת מידע על
נתוני תקשורת מחברות הסלולר ,ובכלל זה למעסיקי  .ראו למשל פ 2748/17/הצעת חוק
הגנת הפרטיות )תיקו – מסירת נתוני תקשורת( ,התשס"ז) 2007חה"כ גדעו סער ושלי
יחימובי'( .ההצעות התייחסו ג למקרי שבה המשתמש בטלפו איננו בעליו ,כמו עובד
שמשתמש במכשיר הטלפו של מעסיקו .בעיניי דחיית ההצעות אינה משנה את האיסור שחל
ממילא על חברות אלה להשתמש במידע למטרה שונה מזו שלשמה נאס ,לפי סעי (9)2
לחוק.
המשפט האמריקני נוהג בדווקנות כדי לתחו אזורי פרטיי לעומת ציבוריי  .בעניי
 ,O’Connorלעיל ה"ש  32למשל ,הציעה דעת רוב של ארבעה שופטי להגדיר מסדרונות,
קפיטריה ,משרדי  ,שולחנות ומגירות בבית חולי כאזור העבודה ,ג א העובד הניח
במקומות אלה חפצי אישיי כמו תמונה על שולח העבודה .רק תוכנה של מזוודה או תיק
סגורי שהביא העובד נותר אזור פרטי שלו .ש  ,בעמ' .716
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העבודה למרחב של שליטה טוטלית ) 75.(a space of total disciplinary controlכדי לשמר
את האנושיות של העובדי ,הזכות לפרטיות צריכה לחול ג במרחב התעסוקתי.

ז .סיכו
המעקב האלקטרוני במקו העבודה הוא עובדה קיימת .השימוש בטכנולוגיות
דיגיטליות ככלי עבודה והזמינות של טכנולוגיות המעקב היו הזמנה פתוחה למעסיקי
להשתמש באמצעי מעקב שוני אחרי העובדי .למעסיקי יש כמה אינטרסי לגיטימיי
במעקב .ה מבקשי לנהל את העסק בצורה יעילה יותר ולהג על עצמ מפני סיכוני
מיותרי ,כמו הדלפת סודות מסחריי ,יצירת סביבת עבודה עוינת במוב של דיני ההטרדה
המינית ורצו להימנע מאחריות שילוחית לפעולות רשלניות של עובדי .הדיו כא הציג
את מקו העבודה העוקב של ראשית המאה העשרי ואחת בצד מיפוי של האינטרסי של
המעסיק .מול ניצבת הזכות של העובד לפרטיות ,שחלה ג במקו העבודה .הצור
בפרטיות במקו העבודה אינו בא במקו החובה לעבוד .הוא בא כדי לאפשר את העבודה
בצורה אפקטיבית יותר ,נעימה יותר ואנושית יותר.
הדיו כא ממחיש ,כמו בנושאי קודמי שנדונו בספר זה ,את הצור בבירור מעמיק
של הזכות לפרטיות לפני שהמשפט ממהר לאיזוני חוקתיי וערכיי .הדיו מבהיר כי
סביבת העבודה ,הטכנולוגיה והזכות לפרטיות יוצרות תמונה מורכבת בהרבה מהעמדה דו
צדדית של זכות של העובד מכא מול זכות של המעסיק מכא .הגיעה העת לתרג את
ההבנה הזו לשפה המשפטית ,ובכ עוסק הפרק הבא.
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