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 י שלום רב,ינכבד

 – אלמנסק תאפליקצייב מעת השימושהט לצורך בר הקורונהש מצול ינלחדול מ דרישה דון:נה

 הייהמחזיקי היתרי הש ציבורבקרב المنسق

עדכון מ לחדול לאלתר ישהבדרם אליכם אנו פוני, והמוקד להגנת הפרט אדם תבשם ארגון רופאים לזכויו

 المنسق - מנסקלא תאפליקציי באמצעות, המשטרה ורשות האוכלוסין המנהל האזרחיבמערכת ההיתרים 
הפונים להוריד אפליקציה זו  נבקשכם לחדול לאלתר מהנחייתבהתאם לכך  ,(המתאם :)בתרגום לעברית

 . להודיע לפונים באופן ישיר על עדכון ההיתרו למידע בדבר עדכון ההיתר בעניינםכתנאי 

 ובקשה להנחיה חלופית מיידית מחאה

תושבי  ,פלסטינים הקושי של ף להןותשמאשר  במענה לפניותינו השונותנוכח משבר הקורונה, ו .1
את  לאסוף מת"ק(התאום והקישור ) במנהלתקים בשגרה המונפהייה הש היתריזיקי חמשטחים, 

ופעלת המת אפליקציה, ל הפעללנו ענמסר ולוודא כי אלו אכן מעודכנים במערכת, היתרי השהייה 
 ת. מערכה בהשהיין היתר וכברר ולוודא דבר עדן לבשפה הערבית, באמצעותה נית

להפחתת פשוט, להתחשבות באדם, כלי  סוף סוף יה נשמעה מבטיחה.קצהבשורה בדבר האפלי לה,תחי .2
 . וסבל טרטורים

 קציה לשם הנחייתפן השימוש באפליאו עמדנו עלכאשר  .התגלתה כמוקדמת אלא שהשמחה .3
  :שלהלן בות,חייתהישה להדרהעלתה שהם כוללים את שימוש התנאי בחינת  ,נולקוחותי

דע מיאוספים  משתמשים ביישומון: אנודות האנו אוספים אושהמידע "סוגי 
 IP-ת שהנך משתמש ביישומון, לרבות, אך לא רק, את כתובת השונה ומגוון בע

לה, מזהה דפדפן, אנשי הקשר שלך, שלך, מזהה מכשיר, מזהה מערכת ההפע
וש ימהשהשימוש וסוג  ךפר הטלפון שלך, מספר תעודות הזהות שלך, משמס
 מצלמהה גישה לומון תהירפי ועוד. בנוסף, ליישמידע על מיקום גאוגשומון, ביי

 להודעות במכשירך וכן לקבצים הנמצאים במכשירך )...(שלך, 

הסכם זה, אנו עשויים לעשות מבלי לגרוע מן האמור מטה ומכלל הוראות 
 כים ביטחוניים.רצשאותו אנו אוספים לכל צורך, ולרבות ל שימוש במידע

ש על נדרמסור לא שכל המידע שתידרש/י ל ע לךמצהיר/ה כי ידוכימ/ה והינך מס
קת הביטחון, והוא נמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לעשות פי דין ותחי
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ון, וכי הנך מסכימ/ה כי נשמור את המידע בו שימוש כפי שנראה לנו לנכ
 למסך ש )צילום "נו.לשיקול דעת םאשסיפקת לנו במאגרי המידע שבידנו, בהת

 מצורף בזאת(. של האפליקציה תנאי השימוש

כל ואישי. הרי מה הקשר בין בירור סטאטוס ההיתרים לחשיפה למידע פרטי לא ברור ראשית,  .4
להעביר  הוא נדרשמדוע  – וגע להחלטה שכבר ניתנהבנ עצמולקבל מידע לגבי הוא  מבקש פונההש

ועשויים , אנשים נוספיםביחס לת גם ידע ותמונוו מישנבמכשיר הטלפון  ,תאלא רק ז .אישימידע 
-בעניינו עומד לפונה חיסיון עורך דין עדיעליו יש חיסיון רפואי וממני מסחר, מידע יסלמשל,  להיות
 לקוח. 

אפשר והאדם  אשר - , משחקים ורשתות חברתיותדיהמ – איפנתוכן  הורדתלהבדיל מיודגש, כי  .5
יעה עבור היד, הדבר נעשה כתנאי שבמקרה זה הרי –ו מבחירה ה כזו או אחרת לפרטיותירסכים לחדי

לילדים, לפעמים נערים ואבות אימהות של האדם אם שהייתו במקום בו הוא גר חוקית אם לאו. 
לגירוש מביתם או שמא הם חשופים  ת אם שהייתם חוקיתעלדעליהם  – ל תושביםשדים לצעירים, י

הכרחית עבור אותו אדם ללא ה חובנה ליקציה שהיאפם כן, באמדובר חירות. ת ומשפחתם ולשליל
אמיתית  תלא עומדת לאדם בחירה חופשיובהיעדר חלופה, מסיבה זו, . ידע זהמור רלבי – חלופה 

  .יםנאלהסכמה לת

יקציות אף באפל , הם דרקוניים מהרגילפליקציהלשימוש בא רשיםהנדלצד זאת, דומה כי גם התנאים  .6
הבחירה  ול הננתו –יות שאדם בוחר להוריד אפליקציות סטנדרטכל הידוע לח"מ בכ. בעוד איפנ
כי במקרה הנוכחי אין כל בחירה כזו ומורידי האפליקציה, דומה  –חשיפת מיקום וגישה לנתונים ל

מידע לחשוף כל מחויבים  –דים" המרובים של תנאי השירות ראו את התנאים "האחישספק אם כלל ק
  .שיים נוספיםולצדדים שלי טחוןהביסירתו לכוחות סכים למלהפרטי ו

יה הינה בלתי סבירה באופן צאדם לפנות באפליק ה שלמחדל יחידכברירת  ,למעשה ,חובההצבת  .7
. דע מהרשותעל מנת לקבל מיתית באשר אין כל צורך הכרחי בפגיעה שכזו יצוני וודאי איננה מדק

נהל האזרחי המ פנייה לאתרבאמצעות  ,, בין השארלופיותח לאפשר דרכיםומחויב וודאי שישנן  ודאי
  .דבר עדכון היתר השהייה במערכת ורבירלצורך 

ות פסולות וזרות למטר בתקופה עגומה זובניצול ציני של מצוקת ובהלת הציבור  ,אאפוהמדובר  .8
האדם ד באופן הפוגע בכבו ם חדירה לפרטיותלש ציבור הרחבהצמו על ידי תר עוס ההירור סטאטביל
  .תיו האנושיותרך ניהול כל היבט של חייו ומימוש קשת זכויוהתלוי בהיתרים לצו. ציבור ל הפוניםש

 – אלמנסק תאפליקצייב מעת השימושהט לצורך הקורונה משבר ניצול כי םאנו דורשי ,האמורנוכח  .9

מחזיקי ר בויתוצג לצתחת זאת כי  ,נבקש . רייפסק לאלת הייהמחזיקי היתרי השציבור בקרב  المنسق
השהייה  יהיתרס סטאטואת  לוודא באמצעותה יוכל, שניתלפולא ו יה חלופה הגונההיתרי השהי

 .שבידיו

  .זה נווכמבוקש ברישא של מכתב דיתהמיי התייחסותכםבקש נ .10

 

 ,בכבוד רב ובברכה

 

 בנימין אחסתריבה, עו"ד  עדי לוסטיגמן, עו"ד

 

 לוט
 תנאי האפליקציה

 
 העתק

 ppa_rishum@justice.gov.il יותהרשות להגנת הפרט
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