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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
 7.4.20ת המנהל האזרחי מיום , תשוב6.4.20כתבנו מיום סימוכין: מ

ובמענה לתשובת המנהל האזרחי שניתנה היום, , והמוקד להגנת הפרט אדם תבשם ארגון רופאים לזכויו

 ןעדכולשם בירור  لمنسقاיית אלמנסק צור להורדת אפליקמהנחיית הציבלחדול  נושתידרחוזרים על אנו 

שבים אולם אנו , נודהתקבלה במשר , תהראשוניתשובתכם דגיש כי כמו כן נ. ושאושרו עבורם ההיתרי

במענה  לנטען ,להתייחסבקש נן כ. נתן לאלתריתלפנייתנו  וחד משמעיתכי תשובה עניינית  מבקשים ו

 מן: לקכדהראשוני 

דרך  ואשבידיו הסטאטוס היתרי השהייה בירור להניתנות לציבור  ההנחיותכי  מבדיקה שערכנו עולה

לא ניתנה הנחיה מצד המינהל כי  ןנטע במענה הראשוני. חלופיתת אפשרוכל  ללא הצגתבלבד האפליקציה 

כפי שיפורט , עקאדא שהייה. רור עדכון היתר הי וכמוצא יחידי לביאזרחי להורדת האפליקציה כתנאה

 צתיה.קלא מיניה ולא מד, מי

שם , הגירההובלת היתרים לשורה של הליכים ניתנות על ידי רשות האוכלוסין הפניות לק ראשית, .1

פליקציה וללא עות האצעדכון ההיתר באמ, בדבר בירור רותח"מ ישי, כמו גם את ההנחו את הפונים

למספר  ,הגב' קיסר ,מה של הח"רדשת מהבוקר עובדבכם פנתה לאור מכת שנית,חלופה. הצגת 

שם  ףאו קיים צורך לוודא עדכון היתריםרה של מקרים בהם באשר לשוהטלפון של המינהל האזרחי 

אלא ן היתרים בדרך זו לא ניתן לברר עדכוכי  על ידי נציגת השירות במענה הטלפוני,מסר לה נ

השיבה  לפנות ישירות בעצמם, לשאלה באם הפונים יכולים  במענה .פליקציה בלבדת האובאמצע

בלבד, דרכה למנסק שיש אפליקציה בשם אש והודיעהבשלילה במנהל האזרחי נציגת השירות 

 וסיפההשות ואף הגדילה לעגת השירות נצילא זו אף זו הפונים לבדוק קיום ההיתרים. באפשרות 
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ה שהיא ירות אמרנציגת הש.  "ידע בטלפוןם יכולים לבדוק בעצמם אז למה לתת להם מאם אנשיש"

 פון חכם. גבי מי שאין לו טלפתרון לאיננה יודעת מה ה

 האמנם -הסכמה 

ת אינו עושה שימוש במידע אישי כברירשומון יהי"כי  נטעןהמנהל האזרחי של  במענה הראשוני  .2

נת להוריד את . ואולם, על ממחדל, אלא לאחר אישור פרטני של המשתמש לשימוש במידע"

פונה ם ההיתר, נדרש הולהתעדכן על קיהמוכרת לנו חידה ום הדרך היה, שהיא כיהאפליקצי

ופן כללי כתנאי כך בא - יטחון גורמי הבובהם , דדים שלישייםצלמידע כולל למסור כל  "הסכים"ל

לא ניתן להתייחס למצב דברים זה כאל  ,אליכם מאמש תנודרישבכתבנו ש כפילשימוש ולא פרטני. 

זאת, מעבר להיות בהיתרים. תלות הפונים מקורונה ור המשבמניצול  הסכמה, אלא כאל אילוץ הנובע

האדם הסביר כי צפות לא ניתן ל אשר חידא, בבחינת חוזה נותטקעל אותיותיה ה ארוכה,ההסכמה ה

יודעים קרוא אשר ונים לקבלת היתרים לפ ביחסאפילו כך, . מדעת היתן הסכמיו חיבין בהכר, יקרא

 . םהפונילכל  אשרב בצמהאינו זהו כידוע, , ווכתוב

 קשה בפרטיות ובכבוד האדםפגיעה  – תנאי השימוש

גם כאן רם, בחרות. אפליקציות אבכי תנאי השימוש דומים לתנאים  ,יהראשוננה במעד נטען עו .3

 של, כך למ. הכוללות תנאים רחבים ונוקשים יחסיתאפליקציות , אפילו ביחס לנם נכוניםהדברים אי

תנאי בעוד  .קציית וואטסאפילפקה אקראית בתנאי אמבדינביא כדוגמא את האבחנה שנעשתה 

האפליקציה, כגון אנשי הקשר ודפוסי  לפעולתטי רים איסוף מידע הרלוונשפ מאפציית וואטסאאפליק

אלמנסק נוטלת , מערכת ההפעלה וכו', גבי מכשיר הטלפוןיים לטים בסיסוכן פרה, יקציאפלהשימוש ב

ר לפעולת כל קששי שאין לו ידע אימ צא על הטלפון, כוללה חירות לגשת לכל מידע הנמלעצמ

תי ם נעשה שימוש בשירושומרת מידע על מיקום רק במקרים בה אפסאטהאפליקציה. בעוד שוו

נתוני רשאית לאסוף אפליקציה הכי  אי השימוש של אלמנסק קובעיםנהמיקום של האפליקציה, ת

שומרת נה נפ אין. בעוד שוואטסאה למצלמת הטלפו, וכן תהיה לה גישגבלותמיקום מבלי לציין כל ה

נסק תנאי השימוש של אלמ, מסוימים ולזמן מוגבל קריםהודעות הנשלחות דרכה אלא במאת ה

תם לזמן בלתי מוגבל, שמור אור הטלפון ולצאים על מכשיקבצים הנמרים לה לאסוף הודעות ומתי

ה ם אופן לשירותים שאמורנם קשורים בשואיקסטים אלה טפ, וזאת על אף שבניגוד לוואטסא

ברת מידע בין חברות שונות ם העיפשראנאי השימוש של וואטסאפ מתבעוד ש לספק. נסקאלמ

לכל צד שלישי ע להעביר את המידרשות בלתי מוגבלת ל קבהמנהל האזרחי מ בקבוצת פייסבוק,

אך אטסאפ נכתב כי ייעשה שימוש במידע רות של וובעוד שבתנאי השי .םמגוון רחב של צרכישהוא, ל

רות תנאי השי, תמוגדרו בטחהבטיחות ואאו למטרות יות מטרות שיווקלרות, השי טרות שיפורורק למ

 . נראה להם לנכוןי שכפהביטחון לעשות שימוש במידע  לגופיאם כן פשרים של אלמנסק מא

בתנאים זהים באופיים לתנאים מדובר  היהכי אפילו  אליכם מאמש, בדרישתנוהודגש את שונזכיר  .4

הזדקקות אדם ן ביבחירה לת תכני פנאי מבין הורד להשוואהסטנדרטיים, ולא היא, אין כל מקום 

ביתר דברים אלו יפים  .תבביתו, שאיננה נתונה לבחירה אמיתי תחוקידבר עצם שהייתו ה להבין את

אל  ביחסיוכניס לשימוש הל הכבושהריבון בשטח בשירות שמבקש  מדובר כאשר, מקל וחומרשאת ו

 .מול תושבי השטח הכבוש
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 תאפליקצייב מעת השימושהט לצורך רונההקו משבר לניצו כיעל דרישתנו  שביםאנו  ,האמורל כוכח נ .5

תחת  כי ,אנו שבים ומבקשים . רייפסק לאלת הייהמחזיקי היתרי השציבור בקרב  المنسق – אלמנסק

את  לוודא באמצעותה יוכל, שניתלפולא ו ופה הגונהיה חלמחזיקי היתרי השהיר בויתוצג לצזאת 

 .ברית ובערביתסם לציבור באופן נגיש וברור בעוכי חלופה זו תפור שבידיוהשהייה  יהיתרס סטאטו

 הנחיהכי  אנו דורשים, הראשונים במענה כנטען על ידכ דעמענה חלופי לקבלת מישישנו ו ככל 

הפניתנו להנחיה תוך ערבית ובעברית בדכם בדחיפות על י חלופה זו יפורסמוופרסומים ברורים של 

 . ופרסומים אלו

  .זה נווכמבוקש ברישא של מכתב דיתהמיי חסותכםהתייבקש נ .6

 

 ,בכבוד רב ובברכה
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