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  עידן הקורונה בראי הזכות לפרטיות:ניטור דיגיטלי ב

 סקירת טכנולוגיות, מבט משווה לעולם ומדרג מודלים אפשריים

 

 מבוא

ברחבי ישראל וממשלות רבות נוספות כחלק מהצורך למגר את התפשטות מגפת הקורונה, ממשלת 

הינו  אמצעים לניטור דיגיטליב העיקרי השימוש ר דיגיטלי.ניטולם עושות שימוש באמצעי ,העולם

 לפיהם, מחלההייחודיים של ה הבשל מאפייני וזאת ,קורונה חולה בקרבת שהו אשר אנשים איתור

מספר ימים  אלה מתגלים רקת תסמינים ולעיתים נושאים את הנגיף מבלי לגלו מהחוליםרבים 

אשר מפיצים את הנגיף בקרב הקהילה.  שטרם אובחנומדובר בנשאים  1.לאחר ההדבקות בנגיף

מדינות רבות מבקשות לבודד לא רק את מאפיינים אלה מקשים על עצירת התפשטות המחלה, ולכן 

כחלק  ועוד, זאת. מי שאומתו כחולי קורונה או נשאים של הנגיף, אלא גם את מי ששהו בקרבתם

 היומאסטרטגיית היציאה מהמשבר הכלכלי אשר נגרם כתוצאה מהסגרים וסגירת העסקים אשר 

י באמצעדיגיטלי עד כה, מבקשות לעשות שימוש  ניטור, מדינות אשר לא עשו שימוש בבכך כרוכים

החזרת המשק לפעילות, במטרה לבודד את החולים, לאתר ל שלהן מהמתווהכחלק  ניטור דיגיטלי

  לשוק. לחזורעובדים בריאים ל ולאפשרת מי ששהו בקרבתם, א

 נאספים כך לצורך כאשר במיוחד, הציבור בפרטיות לפגיעה כבדים חששות מעורר קרבה איתור

 מבליהמאפשרות לאתר קרבה לחולה קורונה גם  שונותיקות מיקום, ולכן התפתחו טכנ נתוני

  .מיקום נתוני לאסוף

נציג אמצעים טכנולוגיים שונים לאיתור  איסוף נתוני מיקום פוגע בפרטיות, כיצדנסביר במסמך זה 

 הטכנולוגיותאת הפרקטיקות  נסקור, ואשר אינם מתבססים על נתוני מיקום ,קרבה לחולה קורונה

 'א נספח) בנושא ניטור דיגיטלי למיגור הקורונה השונות המדינות ידי על הננקטותוהאסדרתיות 

 למסמך זה(.

 

 סיכונים לפרטיותהמיקום ונתוני 

המקורות שני . באזורנתוני מיקום מתייחסים לאזור בו שהה אדם ולמועד בו הוא שהה  .1

העיקריים לאיסוף נתוני מיקום הם רשתות טלקומוניקציה המופעלות לפי חוקי התקשורת 

המקומיים, וספקי שירותים שונים המוצעים )בדרך כלל במסגרת של אפליקציות( על גבי 

                                                           
דיגיטלי ברחבי העולם נעשים לצורך קבלת נתונים אגרגטיביים בדבר התפשטות שימושים נוספים באמצעי ניטור  1

המחלה, ולצורך אכיפת חובת בידוד. אמצעי ניטור לצורך אכיפת בידוד אינם מקובלים ברוב הדמוקרטיות המערביות, 
 כפי שעולה מהסקירה הבינלאומית הרצ"ב למסמך זה, ולכן המסמך עוסק באיתור קרבה לחולה קורונה.
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רשתות תקשורת אלה )דוגמת אפליקציות ניווט, תחבורה חכמה, פעילות גופנית וכיו"ב(. 

ע"י יכולות המיקום התקשורת, ובשני  תנאספים במקרה הראשון על ידי בעלי רישיונוהנתונים 

, והנשמרות ומעובדות ועוד Wi-Fi, גישה לנתוני GPS, הכוללות המותקנות על המכשיר הנייד

 האפליקציה הספציפית. עלה או מערכת ההפעל ידי 

קרי אינם מקושרים לאדם מזוהה ונשמרים אנונימיים,  נדמים להיותגם כאשר נתוני מיקום  .2

הצלבת קורדינטות כך למשל,  .גרום לזיהויה להצלבתם עם מידע זמין אחר עלולהרי שבנפרד, 

המצויים בידי  MAC5 -או מספר ה IMEI4 -, מספר הMSIN3 -מספר ה עם 2של מכשיר נייד

המשמשת לגישה  IPמי הוא בעליו והיכן היה. הצלבת כתובת  עשויה לגלות ספק השירות,

לאינטרנט עם חשבון האינטרנט של המשתמש, מגלה מי הוא בעליו והיכן שהה. הצלבת צילומי 

מי שנוהג בו שהוא במקרים רבים תנועת מכוניות עם מספר רישוי רכב מגלה נתוני מיקום של 

עם מידע המצוי ברשתות חברתיות, מצלמות  מיקום וניהצלבת נתבדומה,  ., ועודרכבבעל ה

 וכיו"ב, עלולים גם הם לגרום לזיהויעסקאות אשראי , PNRאבטחה במרחב הציבורי, רישומי 

 .פרטיו של אדם

ניתוח מידע מיקום אנונימי יכול לחשוף מידע על נושא המידע, כגון כתובות בהם הוא עובד או  .3

של אנונימיים מחקרים מראים כי מעקב במשך שנה וחצי אחר נתוני מיקום מתגורר, למעשה 

 6.מהם 95%ליון איש, מעלה כי לרובם יש שובל ייחודי, המאפשר, לזהות יחצי מ

מידע שנוגע לכל אורחות חייו של אדם וזאת הרבה מעבר מגלים  והצלבתם נתוני מיקום .4

מצבו הבריאותי והנפשי )אדם ניתן ללמוד על  לקרבתו למקום או לאדם אחר. כך לדוגמה

, או העדר תנועה , מסגד או כנסייהתהמבקר במוסדות רפואיים(, אמונותיו )ביקור בבית כנס

(, או השתתפות בהפגנות ת מפלגתייםפוליטית )ביקור במוסדו דעה(, ושימוש בימי שבת

(, מצב כלכלי )אזור מגורים, מסוימת)ביקור במקומות בילוי ייעודיים לקהילה  העדפה מינית

, או מקצועיים , קשרים חברתיים(, עלולים להצביע על מצב כלכלימקום עבודה, מקומות בילוי

 ועוד.מצב תעסוקתי  מקצועיים,מצבו האישי של אדם )מקום לינה השונה מכתובת מגוריו(, 

בשל ההיצע הרב של מידע זמין במאגרי מידע וברשתות כפועל יוצא מהאמור לעיל ניתן לקבוע כי  .5

רב  אישי הם בעלי פוטנציאל לגילוי מידעגם אם לכאורה אינם מזוהים, חברתיות, נתוני מיקום 

 אודות אזרחים, ומכאן שגילויו עלול לגרום לפגיעה קשה בפרטיותו של אדם.  

נתוני מיקום מאפשרים יצירת פרופילים נתוני מיקום הינם בסיס לשירותים מסחריים רבים ) .6

המאפשרים שיווק וטרגוט לצורך הצעת שירותים ומוצרים באופן ממוקד ולחלופין במועד 

                                                           
רשתות סלולריות מחולקות לתאים, ובכל תא ממוקמת אנטנה. כאשר משתמש נקלט בתא מסוים, הרשת מכירה  2

 את המיקום ויודעת באיזה מרחק מהאנטנה נמצא המשתמש.
3Mobile Subscriber Identification Number 
 .מספר מזהה של המכשיר הסלולרי 4
 .)כגון כרטיס רשת  או ראוטר( מזהה ייחודי המוטבע על רכיבי תקשורת נתונים 5
6,Scientific Reports, 3 article 1376 (2013), Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility 

https://www.nature.com/articles/srep01376 
 

https://www.nature.com/articles/srep01376
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. הביקוש בקרב סוחרי מידע וגורמים מסחריים ולכן יש להם ביקוש רב ההגעה למיקום מסוים(,

לסוחרי  המידע מייצר תמריץ לשימושים שלא כדין במידע )למשל, מכירת נתוני מיקוםהגובר ל

והן ע"י )עובדי הארגון המנהל או המחזיק במאגר( מידע(, הן ע"י מי שמורשים לגשת למאגר 

 פורץ חיצוני.

שובל מייצר  Bluetooth -ו Wi-Fi, רשתות GPSער לכך ששימוש בשירותי לא תמיד הציבור  .7

מידע על חייו והרגליו של אדם, זאת הרבה ם, וכי נתוני מיקום מגלים נתוני מיקודיגיטלי של 

בנוסף, הציבור אינו מודע לכך שנתוני מיקום עלולים לחשוף מידע למיקומים בהם שהה.  מעבר

רב אודותיו, ואינו מודע לערכו של המידע עבור גורמים חיצוניים, מסחריים ואחרים, המבקשים 

 סחור במידע ולהשתמש בו.ל

מים רבים מחזיקים בנתוני מיקום אודות משתמשים לרבות ספק שירותי הסלולר, ספק גור .8

, אפליקציות המקבלות גישה לנתוני המיקום בנייד Wi-Fiשירותי האינטרנט, ספקי רשתות 

לפרסום ממוקד, לניצול חולשות,  לשמש עלולים נכונות לא לידיים יגיעו אשר מיקום נתוניועוד. 

 .ועוד ביטוחית, תעסוקתית אפליהל, התנכלותל, לסחיטה

פעמים רבות גורמים המציעים שירותים האוספים נתוני מיקום טוענים כי המידע נשמר באופן  .9

ניתן לבצע הליך של אנונימי ולכן אין חשש לפגיעה בפרטיות. חשוב להדגיש כי יש מקרים בהם 

מכיוון שהמידע . אנונימיזציה(-)דהעברו תהליך אנונימיזציה שלקבצים  זיהוי מחדש

לא ניתן  -ברגע שהמידע אשר זוהה מחדש נחשף ה"אנונימי" כבר הועבר לידיים חיצוניות, 

. ככל שהזמן חולף, וומידע אישי ורגיש חשוף לכל המבקש לנצל להחזיר את הגלגל אחורה

טכנולוגיות המידע משתפרות, ומקורות מידע רבים נעשים פומביים, דבר המגביר את הסיכון 

אשר יגרמו לחשיפת המידע וזיהוי מחדש של  "בת המידע הגלוי עם המידע ה"אנונימישל הצל

 המשתמש.

לגורמים רבים יש מוטיבציה  קום הם נתונים בעלי ערך רב, ולכןהסברנו לעיל כי נתוני מי .10

 להשתמש באמצעים מתוחכמים כדי לבצע זיהוי חוזר של המידע.

 

 הקורונהלמיגור התפשטות  דיגיטלי ניטור טכנולוגיות

יכול להתבצע  . איתור קרבה רבהאיתור קכאמור בפתיח, במסמך זה נתמקד באמצעי ניטור ל .1

נתונים על ) נתוני מיקוםהאוספים  רבהם לאיתור קמגוון של טכנולוגיות. קיימים אמצעיב

וכיו"ב,  GPS, הנאספים ע"י חברות תקשורת או ספקי שירותים האוספים נתוני תנועה של אדם

העובדה מידע על ) מרחקנתוני אשר אוספים  יםטכנולוגיוקיימים אמצעים ( כמתואר לעיל

מידע על המקום שבו ארעה , בהכרח, מבלי לאסוף, (ים זה מזהמסו במרחקו יהשאנשים 

לפרק  מסויםאיתור כל המקרים בהם חולה קורונה שהה במרחק  -, וכדוגמה האינטראקציה

 ליד אדם אחר. מסויםזמן 
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אשר  מרחקבשל העובדה שנתוני מיקום מגלים מידע על תנועה באופן שוטף להבדיל מנתוני  .2

, השיטה האחרונה עדיפה בהיבט של זה מזהים כי אנשים שהו במרחק מסורק מציינים 

הטכנולוגי, השיטה האחרונה עדיפה  שמירה על פרטיות המשתמשים. נוסיף, כי גם בהיבט

  7.יותר מדויקיםשכן היא מספקת נתונים , GPSעל איסוף נתוני 

בין  Bluetooth -המועברים ב תעל אותומתבסס בד"כ  באמצעות נתוני מרחק,, רבהאיתור ק .3

טכנולוגיה . זולרבה מספקת זה למכשיר נייד, ונמצאים בק משתמשים אשר הורידו אפליקציה

 . Bluetooth Low Energy (BLE)זו מכונה 

מקבל באפליקציה הייעודית כל משתמש נעשית באופן הבא:  Bluetoothקביעת קרבה בשיטת  .4

 קבועים זמן בפרקי מתחלף המספרמספר רנדומלי אנונימי הנשמר במכשיר הטלפון הנייד שלו. 

מכשירי הטלפון רבה נדרשת, כאשר משתמשים נמצאים בק .מידע אבטחת מטעמי, ותדירים

, כך שכל מכשיר נייד שומר את אנונימי הרנדומליביניהם את המספר מחליפים יוצרים קשר ו

 המספר של המשתמש השני.

א' פוגש את משתמש ב'. הטלפון של משתמש א' שולח לטלפון של משתמש  שמשתמלדוגמא: 

ב' את מספר הזיהוי הרנדומלי אנונימי של משתמש א' והמספר נשמר בטלפון של משתמש ב' 

 פך.יולה

הנדרשת כאשר משתמש מתגלה כחולה קורונה, משתמשים אחרים אשר באו עימו בקרבה  .5

שהו בקרבת חולה על כך שיקבלו הודעה ושפרטיהם הוחלפו עם המשתמש, ולמשך הזמן הנדרש 

 .לתקופה המתאימה כנס לבידודיוכי עליהם לה)מבלי לקבל את פרטיו( 

בנתוני מרחק לצורך קביעת קרבה, נעשה במודל המקובל  השימוש כאשר החל משבר הקורונה,  .6

 בתדירות משתנה אשררנדומלי מספר מזהה  מקבלמש תמשלפי מודל זה,  .ריכוזימודל המכונה 

. כאשר משתמש נמצא חולה, במסגרת החקירה משרת מרכזי של משרד הבריאות, קבועה

 חולהחיובית, הישאל אם הוא משתמש באפליקציה. ככל שהתשובה החולה י, מיולוגיתהאפיד

יזין באפליקציה. בשלב זה, האפליקציה תעביר לשרת מרכזי את  אותו הוא, TANיקבל קוד 

 סטוריית האינטראקציות שלו, והמשתמשים אשר היו בקרבת החולה יקבלו על כך הודעה.יה

 אל לחזור ניתן לא ולכן, מזוהה אינו המשתמשים קיבלו אותו הרנדומלי המספר, ככלל .7

 .מזהים פרטים בהזנת כרוך לאפליקציה הרישום בהן, בעולם מדינות יש, אולם, המשתמשים

 המחשידים סימפטומים על דיווח כגון, נוספים שירותים להוסיף ניתן זה למודל כי נוסיף

 למקום הסמוכה למעבדהעל סימפטומים  המדווחמדינות אשר מפנות משתמש  יש. במחלה

  .בדיקה ביצוע לשם מגוריו

                                                           
הפקת נתוני מיקום תלויה בקישור ללוויינים ורשתות אלחוטיות וסלולריות, ולכן אינם מספקים נתונים במידת הדיוק  7

מטר(. בנוסף, הטכנולוגיות לקביעת  2הנדרשת לצורך קביעה כי אנשים שהו בקרבה )בדרך כלל נדרשת קרבה של עד 
 טכנולוגיות לאיתור קרבה. נתוני מיקום אינן פועלות כנדרש במקומות סגורים להבדיל מ

 



 

5 
 

השימוש בו וולונטארי, , BLEמודל של איתור קרבה בטכנולוגיית בכל המדינות אשר יישמו  .8

 המשתמש. ו הנפרדת של להסכמת נתון כלל בדרךוהשימוש בשירותים הנוספים שבו, גם הוא 

  Bluetoothר מדינות רבות באירופה הביעו עניין בשימוש בטכנולוגיית ש, כאמסויםבשלב  .9

 Pan European Privacy Proximityקמה יוזמה אירופית המכונה לצורך איתור קרבה, הו

Tracing (PEPP-PT)  אשר מטרתה לספק סטנדרט פאן אירופי למדינות האיחוד, כדי לוודא

מעבר , ותאפשרנה GDPR -קרבה תעמודנה בהוראות השיוזמות לפיתוח אפליקציות לאיתור 

 בין מדינות האיחוד האירופי.

מתבסס על נתוני מרחק ולא על נתוני מיקום,  Bluetoothבשיטת  קרבהלמרות שאמצעי ניטור  .10

 , בשל השימוש בשרת מרכזי באירופה הביעה חששות כבדים מפני מודל זה קהיליית הפרטיות

 Carmelaאשר פותח בהובלת פרופ'  מבוזרמודל פותח . לכן, המופעל במשרדי הבריאות

Troncoso  מה-Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) ומכונה ,

Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing    פרוטוקול(DP-3T.) 

מונפק ע"י מכשיר הטלפון הנייד   קבועה בתדירות המתחלף, במודל המבוזר, המספר האנונימי .11

ונימי . משתמש אשר אומת כחולה, שולח הודעה לשרת, הכוללת את המספר האנשל המשתמש

ואם יש מידע על חולה אשר היה באופן קבוע שלו. המשתמשים האחרים מורידים מידע מהענן 

 הם מקבלים על כך הודעה. נוצרת הצלבה ובקרבתם, 

ד של יבמודל המבוזר רוב הפעולות מתבצעות במכשיר הטלפון הניכפי שיבואר להלן,  .12

הפרטיות בהשוואה למודל  המשתמש, ולא בשרת המרכזי, ולכן מודל זה מגן טוב יותר על

גם השימוש במודל המבוזר כפוף כמובן להסכמת המשתמש לשימוש באפליקציה  הריכוזי.

  ולהסכמת המשתמש להודיע על כך שחלה.

 8:הריכוזי והמבוזר ההבדלים בין המודללהלן  .13

, ההקצאה נעשית במכשיר הטלפון במודל המבוזר -הקצאת המספר הרנדומלי אנונימי  .א

במודל כך שהאנונימיות נשמרת גם כאשר המספר המזהה של החולה עולה לשרת. 

, ההקצאה נעשית בשרת מרכזי אשר שולח לטלפון הנייד את המספר הרנדומלי הריכוזי

 . אשר הוקצה לו ע"י השרת

קובע כי ש הוא , מכשיר הקצההמבוזר במודל - מיקום הקביעה כי הייתה אינטראקציה .ב

משתמש חולה מודיע על דבר מחלתו לשרת  :וזה נעשה באופן הבא מספקתרבה הייתה ק

מרכזי. ההודעה כוללת את המספר האנונימי שלו. האפליקציה של המשתמשים בודקת 

את השרת הנ"ל באופן קבוע,  ואם נמצא שהיתה קרבה )קרי, המכשיר הנייד מזהה את 

מר על המכשיר הנייד, בשל קרבת משתמשים(, המספר המופיע בשרת כמספר אשר נש

                                                           
 : Troncoso Carmelaלהרחבה בעניין זה, ראו הרצאתה של פרופ'  8

https://alexandrageese.eu/de/webinar-tracing-apps-2/ 

 

https://alexandrageese.eu/de/webinar-tracing-apps-2/
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שולח את ההודעה המידע הגולמי מועבר לשרת והוא ש, הריכוזי במודל נעשית הצלבה.

 .על קיומה של אינטראקציהלמשתמשים 

 הינוהמידע המועבר לשרת המרכזי  במודל המבוזר - איזה מידע מועבר לשרת מרכזי .ג

כי אובחן כחולה קורונה, דרך האפליקציה מינימלי. לפי מודל זה, כאשר משתמש מודיע 

 המתחלפים יםאנונימיה םייהרנדומל יםהמספר את מרכזי לשרת שולחת האפליקציה

. במצב במערכת הוגדרהגילוי המחלה ותקופת הדגירה אשר  לזמן הרלבנטיים, שלו

לעומת  ריכוזיהמודל ב. משתמשיםהדברים זה לא ניתן ללמוד על אינטראקציות בין 

 בשללשרת המרכזי. מועברות באופן גולמי כל האינטראקציות של כל המשתמשים זאת, 

ישויות ה ביןאינטראקציות הניתן ללמוד על מכלל המשתמשים במערכת, ריבוי המידע 

 חששה, לכן. אנונימיים היותם אף על, שונים משתמשים בין חברתיים הקשריםעל ו

 מקרים שיש משום והן, דאטה ביג בטכנולוגיות שימוש"י עבעיקר , גובר חוזר לזיהוי

 אשר, בתהליך הרישום )כגון מספר טלפון( נוסף מידע מבקשת האפליקציה ,בהם

 .גם כן חוזר זיהוי לבצע ניתן באמצעותו

, או למחוק אותה השימוש באפליקציהאת די להפסיק  במודל המבוזר - מחיקת המידע .ד

 במודל הריכוזיאנונימי לגמרי. אמור להיות המרכזי שהועלה לשרת המידע שכן 

 למשתמש אין יכולת שליטה על המידע. 

ע ילממשלות להצ אשר יאפשר ייעודיממשק  יחד, פיתחו Google -ו Apple חברות כי נוסיף .14

המבוזר. להרחבה על הממשק, ראו את הסקירה  במודל אפליקציות לאיתור קרבה,

 (.למסמך זה 'א נספחהבינלאומית )

 

 פרטיות בפרספקטיבתלקביעת קרבה לחולה קורונה  שיטות מדרג

ההחלטה על עיצוב האמצעי לקביעת קרבה תלויה במטרות אשר ממשלות מקוות להשיג מהשימוש 

לניטור דיגיטלי.  פגיעה בפרטיות אשר הינה זכות יסוד, ועל אחת כמה וכמה פגיעה הנעשית  באמצעי

על כן, הכלל הוא כי יש לבחור באמצעי על ידי המדינה, צריך שתעשה לתכלית ראויה ובאופן מידתי. 

 .ביותר פחותההאשר מגשים את התכלית ואשר פגיעתו בפרטיות היא 

הקורונה מצריך בכלל שימוש  במגפתחליטה שמצב התחלואה ככל שממשלה מכפועל יוצא מכך, 

מגשים את התכלית הראויה  ריש לבחור באמצעי לניטור דיגיטלי אשבאמצעי ניטור דיגיטאלי, 

, ולהשתמש בו באופן ובתנאים שיפגעו גם ביותר במידה הפחותה הציבור פרטיותשפוגע בבאופן 

 צריך, פחותה הפרטיות על הגנתו אשר באמצעי לבחור ההחלטה .הם בפרטיות במידה הפחותה

 .ומוצדקת מנומקת שתהיה

. המודלים מוצגים בסדר יורד, קרי, מהאמצעי המעניק רבהלאיתור קאפשריים להלן מדרג מודלים 

  :לזכות לפרטיות את ההגנה הגבוהה ביותר לאמצעי המעניק את ההגנה הנמוכה ביותר
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במודל ביזורי,  נתוני מרחק )ולא נתוני מיקום(על אפליקציה לאיתור קרבה, בהתבסס  .1

מבין ביותר לפרטיות,  המודל זה מקנה את ההגנה הגבוה - בהסכמת המשתמשים

ועיבודו בשרת מרכזי הוא הקטן ביותר,  שום שהיקף איסוף המידעמהמודלים לעיל, 

והסכנה לפרטיות הנגרמת מסוג המידע שנאסף )נתוני מרחק( לרבות סכנה לזיהוי חוזר, 

השליטה הגבוהה ביותר במידע בהשוואה במודל זה למשתמש בנוסף, ותר. היא הנמוכה בי

 .למודלים האחרים הקיימים היום

במודל ריכוזי,  ק )ולא נתוני מיקום(על נתוני מרחאפליקציה לאיתור קרבה בהתבסס  .2

מודל זה עדיין מקנה הגנה חזקה לפרטיות, כאשר אינו משולב עם  - בהסכמת המשתמשים

שירותים נוספים, משום שאין איסוף של נתוני מיקום, אלא נתוני מרחק בלבד. ככל 

שבמערכת מסוג זה משולבים שירותים נוספים, וככל שהרישום למערכת נעשה באמצעות 

סירת מזהה חד ערכי )כדוגמת מספר טלפון, מספר ציוד קצה וכיו"ב(, יש להפריד בין מ

המידע המזהה ובין נתוני המיקום, ויש להקפיד על שימוש במנגנוני אנונימיזציה, והרשאות 

 גישה למערכת. 

במודל זה סוג  - אפליקציה לאיתור קרבה בהתבסס על נתוני מיקום בהסכמת משתמשים .3

המידע שנאסף הוא מידע אשר פוטנציאל הסיכון שלו לפרטיות גבוה יחסית, אולם ככל 

שהשימוש באפליקציה נתון לשיקול דעת המשתמשים, מודל זה גרוע פחות ממודלים 

 אחרים בהם נעשה שימוש כיום.

ר או אפליקציה לאיתור קרבה בהתבסס על נתוני מרחק )ולא נתוני מיקום(, במודל מבוז .4

)לדוגמא, התניית כניסה למקומות עבודה,  ריכוזי )בהתאמה(, בכפייה או כפייה רכה

במודל זה למשתמש שליטה חלקית על  - יבורית וכיו"ב בהורדת האפליקציה(תחבורה צ

המידע שלו, אולם בשל סוג המידע שנאסף, מודל זה גרוע פחות מהמודלים הבאים אחריו 

במודל זה, ראוי כי השירות לא יהיה כרוך באיסוף מידע נוסף, ברשימה. ככל שנעשה שימוש 

 מעבר לנתוני מרחק.

)לדוגמא, התניית כניסה  התבסס על נתוני מיקום בכפייה רכהאפליקציה לאיתור קרבה ב .5

זה אומץ ע"י מסוג מודל  - למקומות עבודה, תחבורה ציבורית וכיו"ב בהורדת האפליקציה(

רם לפגיעה קשה בפרטיות הן בבחינת סוג המידע שנאסף הוא גולעמדתנו ממשלת הודו, ו

והן בבחינת השליטה החלקית בלבד שיש למשתמש על המידע שלו. יש לקוות כי 

 האפליקציה כוללת מדיניות פרטיות מפורטת להשגת שקיפות מלאה.

של  הסכמה ללא המדינה"י רשויות עישירות מחברות טלקום נתוני מיקום  איסוף .6

ובאמון הציבור באמצעי  בפרטיות ביותר משמעותיתה לפגיעה גורם זה מודל - התושבים

שהם נתונים למעקב לתחושה לאזרחים  שימוש באמצעי ניטור מסוג זה גורםהניטור. 

היקף הפגיעה בפרטיות יושפע, בין השאר, גם לפי זהות הגורם  .המדינהמצד ד מתמי

 תבעלרשות או לתחום בריאות הציבור הממשלתי שמנהל את המידע )גורם ממשלתי ייעודי 

נציין כי במדינות אותן סמכויות אחרות וטיבן( וכן מתכונת הידוע, המחיקה וניהול המידע. 
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 רשותע"י באמצעות אפליקציה והמשמש לאיתור קרבה, מופעל  סקרנו, אמצעי הניטור

 הבריאות.

 

  סיכום

במסמך זה עמדנו על כך שקביעת קרבה בין אנשים, לצורך התמודדות עם משבר הקורונה, יכולה 

על הסכנות  הרחבנו דבריםלהיעשות בהסתמך על נתוני מיקום או בהסתמך על נתוני קרבה. 

לפרטיות אשר עלולות להיגרם כתוצאה מאיסוף נתוני מיקום, והראנו מדוע קביעת קרבה בהסתמך 

מפחיתה את הסיכונים לפרטיות. הראנו כי קביעת קרבה על בסיס נתוני מרחק  על נתוני מרחק

במודלים שונים )ריכוזי או מבוזר(, תיארנו בהרחבה את השוני בין מודלים אלה,  תלהיעשויכולה 

 והצגנו מדרג של טכנולוגיות לפי מידת ההגנה על הפרטיות שהן מקנות.
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 עולםמבט משווה ל -א' נספח 

 

 מבוא

נבחנים בארץ ובעולם פתרונות שונים למיגור המגפה,  כאשרברקע משבר הקורונה  הנכתב סקירה זו

הכוללים גם אמצעים לניטור דיגיטלי. שימוש במערכות טכנולוגיות לניטור דיגיטלי עשוי להיות 

בעולם בנושא מטרת סקירה זו הינה להציג את עיקרי ההתפתחויות כרוך בפגיעה בזכות לפרטיות. 

 9.הפרקטיקות הננקטות על ידי המדינות השונותאת זה ו

הדגש העיקרי בסקירה זו הינו על שימוש בטכנולוגיות מעקב דיגיטליות לצורך אכיפת חובת בידוד 

 וסגרים ולצורך איתור מקרים של שהייה בסמוך לחולה קורונה. 

לצורך  בטכנולוגיות ניטור דיגיטליעולה כי רוב הדמוקרטיות המערביות לא משתמשות  הסקירהמ

כי מדינות דמוקרטיות רבות מפתחות ממש  ,עוד עולה מהסקירהאכיפת חובת בידוד וסגרים. 

  בימים אלה טכנולוגיות אשר מטרתן לאתר קרבה לחולה קורונה.

המעידים על  מרחק נתונישימוש במהסקירה עולה כי קיימות שתי שיטות עיקריות לאיתור קרבה: 

 המשתמש תנועת את לחשוף מבלי, סמוך לחולה קורונה באופן אשר עלול לגרום להדבקהשהות ב

, המתייחסים לאזור שימוש בנתוני מיקוםלעומתם, היכן התרחשה האינטראקציה.  לחשוף ומבלי

 אימצו המערב מדינות ולכןבו שהה אדם בזמן נתון, עלול לגרום לפגיעה קשה יותר בפרטיות, 

 .מיקום נתוניעל  ולא קרבה נתוני על המתבססים מנגנונים

, בה המידע נאסף שיטה ריכוזיתקיימות שתי שיטות לאיתור נתוני קרבה בהסתמך על נתוני מרחק: 

, בה רוב איסוף ושיטה ביזוריתלשרת מרכזי )שיטה זו אומצה ע"י אוסטרליה, אנגליה ופולין(, 

, באופן אנונימי ומוצפן. ולכן המידע ועיבודו מרוכזים במכשיר הטלפון הנייד של המשתמשים

השיטה הביזורית נתפסת ככזו המעניקה הגנה חזקה יותר למידע אודות המשתמשים )שיטה זו 

 אומצה ע"י גרמניה, שוויץ, אירלנד, פינלנד ועוד(. 

 

 האיחוד האירופי

מטלפונים ניידים של משתמשים  מידעברחבי אירופה נעשה שימוש ביישומים אשר אוספים  .1

והמידע הנאסף הינו מידע אזורי התפרצות )לאתר כדי , כלומרבכדי לייצר "מפת קורונה", 

השימוש באמצעים אלה כדי לאתר  .( או כדי לאתר קרבה לחולה מאומתאנונימי או אגרגטיבי

אפליקציה הן בשלב הורדת ה נדרשתנעשה בדרך כלל בהסכמה )יצוין כי ההסכמה לחולה קרבה 

כלומר למשתמש יש את היכולת להסירה, להגביל את  -והתקנתה, והן בהפעלתה הסדירה 

 במכשיר או לכבותו כליל(.  BT-או את תקשורת ה GPS-הרשאות האפליקציה, לכבות את ה

                                                           
 הסקירה מתבססת על אתרים רשמיים וכאלה שאינם רשמיים.. פרסומהכל האמור בסקירה זו נכון ליום מועד 9
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 European Data Protection-, ראש הההולך וגובר באמצעי מעקב דיגיטלייםבשל השימוש  .2

Supervisor  עלולות להיות השלכות על חייהם האישיים של התושבים  אלה םלאמצעיהדגיש כי

 10.אירופית לנושא-ולפיכך יש צורך בגישה פאן

ראש הוועדה לזכויות הפרט של הפרלמנט האירופי הכריז כי השימוש באמצעים לעיל כפוף  .3

, וכי אמצעי מעקב מעוררים חשש E-Privacy -ולהוראות דירקטיבת ה GDPR -להוראות ה

 11.לפגיעה קשה בפרטיות

הנציבות האירופית פרסמה המלצה ל"ארגז כלים משותף" לשימוש מאוחד בטכנולוגיה ליציאה  .4

אירופאית לשימוש -לפתח גישה מתואמת פאן צעהובמסגרת ההמלצה, ממשבר הקורונה. 

פיתוח מודל בצורך הוסבר הבאפליקציות סלולריות על מנת לאפשר בידוד ממוקד ויעיל, ו

 חיזוי התפתחות הנגיף, וזאת ע"י שימוש בנתוני מיקום ניידים אנונימיים ומוצפנים.משותף ל

פרסמה הבהרות בנושא עקרונות לפיתוח האירופאית הנציבות  16/04/2020בתאריך  .5

, כדי לאתר קרבה עדיף אלו אפליקציות לאיתור קרבה בהסכמת משתמשים. לפי הבהרות

, וזאת הן משום שמחד GNSS/GPSל נתוני ולא ע Bluetoothלהתבסס על העברת אותות 

 ןהעיקרויותר ומאידך הם מונעים מעקב ובכך ממלאים אחר  מדויקים Bluetooth תאותו

. בנוסף, נקבע כי אין לאסוף נתונים אודות השעה בה נוצרה המועבר החשוב של מזעור המידע

 נדרש.כדי להעריך את משך זמן הבידוד הבהקרבה, אולם כדאי לשמור את התאריך 

 - גישה מבוזרתקיימות שתי גישות.  ,לגבי ההודעה למשתמשים עמם משתמש חולה בא במגע .6

 TANהמשתמש מודיע דרך האפליקציה כי הוא נגוע, באישור רשות הבריאות, אליו מצורף קוד 

)נוסח ההודעה ייקבע ע"י משרד הבריאות(. המספר הפסדונימי רנדומלי של מכשיר הנייד נותר 

המספר הפסדונימי רנדומלי של  - גישה ריכוזיתמוצפן על מכשיר הסלולר של המשתמשים. 

הטלפונים הניידים של המשתמשים )אשר כאמור לעיל, משתנה מעת לעת( נשמר גם בשרת של 

שבו הנתונים בשרת אינם מאפשרים זיהוי ישיר של המשתמשים. דרך  רשות הבריאות, באופן

המזהים הללו, משתמשים יקבלו הודעה על כך שהיו בקרבת משתמש חולה. רשויות הבריאות 

רבת חולה כדי לקבל את מספר הטלפון, ילקבל הסכמה של משתמש אשר שהה בק התידרשנ

 תעד לוגים לשרת. ל נדרש. במקרה זה SMSלהתקשר אליו או לשלוח הודעת 

לפיה באיסוף  European Data Protection Board12 -התפרסמה הודעת ה 19/03/2020בתאריך  .7

נתוני מיקום יש להעדיף שימוש במידע אנונימי ואגרגטיבי באופן שבו לא ניתן יהיה לבצע זיהוי 

 בנתוני ששימו לעשות ניתן כי הוא הכלל, E-Privacy -דירקטיבת ה לפיחוזר של נושאי מידע. 

יחד עם זאת,  13.לכך הסכמה ניתנה כאשר או אגרגטיבי או אנונימי המידע כאשר רק מיקום

מאפשרת  הדירקטיבההכרחי לצרכי בטחון הציבור,  מזוהיםבנתוני מיקום  השימושכאשר 

                                                           
109_en.pdf06_eu_digital_solidarity_covid1-04-https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2020 
11 -to-data-nesmartpho-of-room/20200406IPR76604/use-https://www.europarl.europa.eu/news/en/press

rules-protection-data-eu-respect-must-19-covid-manage 

12https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandco
19_en.pdf-vid  

13Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector 

(Directive on privacy and electronic communications) 
L/?uri=CELEX:32002L0058&from=ENcontent/EN/TXT/HTM-lex.europa.eu/legal-https://eur 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2020-04-06_eu_digital_solidarity_covid19_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
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, ובלבד שהשימוש מוסדר בחקיקה פנים חריגות ביותר בנסיבותלמדינות לעשות שימוש במידע 

 . מידתיות יבטיחו אשרמדינתית, הכוללת אמצעי בקרה ראויים 

כי יש להעדיף תמיד את האמצעי אשר פגיעתו בפרטיות פחותה.  היאעקרון המידתיות  משמעות .8

שוטף התנועה של אדם באופן  היסטורייתאמצעי חודרני כגון מעקב אחר הפרט )לדוגמא: עיבוד 

כמידתי רק בנסיבות יוצאות דופן ובהתייחס לאופן לפי הדין האירופי ו אנונימי( יחשב שאינו

מגבלות מובנות )כגון משך זמן לשבו עיבוד המידע נעשה. פעילות כזו כפופה לביקורת מוגברת ו

 יש, מקרה ובכל, המעקב, היקף המעקב, משך הזמן בו המידע יישמר, מגבלת המטרה ועוד(

 .פחותה בפרטיות פגיעתו אשר האמצעי את להעדיף

שימוש בכלים דיגיטליים לאיתור קרבה לנגועים ל EDPB -ה פורסמו הנחיותבהמשך  .9

אחריות )קביעת משרד הבריאות  להבטיח נועדו אשראמצעים  כוללות ההנחיות 14.בקורונה

 אבטחת, המידע איסוף למטרות הצמדות, המידע מזעור, שקיפות, הסכמה קבלתכבעל המאגר(, 

, מחיקת המידע, קביעת האופן והמועד בו האפליקציה תפסיק לפעול עם תום המשבר המידע

 ועוד. בשרתים מרכזיים ובמכשיר הנייד והמידע יושמד

  PT-PEPP15 -יוזמת ה

 -לספק פלטפורמה פאןהינה  Pan European Privacy Proximity Tracing -מטרת יוזמת ה .10

אירופית לתמיכה ביוזמות של מדינות אירופה לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב דיגיטליות 

 לאיתור קרבה לנגועים בקורונה. 

-PEPPבאמצעות מומחים מתחומי המדע והטכנולוגיה, הצפנה, אבטחת מידע, תקשורת ועוד,  .11

PT למדינות במטרה לאפשר זאת סטנדרטים ושירותי תמיכה,  ,מציעה פתרונות טכנולוגיים

אירופיות ומדינות נוספות ברחבי העולם, להשתמש באמצעי מעקב יעילים, המסוגלים לתקשר 

וזאת מתוך ראייה אירופית )ואף  GDPR -הזה עם זה )אינטראופרביליים(, העומדים בהוראות 

 בינלאומית(, אשר תאפשר איתור קרבה לנגוע גם במעבר של יחידים ממדינה למדינה.

. הסטנדרט של Bluetooth -בעל אותות טלפונים ניידים אשר ישודרו  יוזמה זו מסתמכת .12

PEPP-PT  ממנוקובע כי קרבה לנגוע הינה שהייה של חצי שעה במרחק של עד שני מטרים ,

ולכן נתונים יישמרו רק אודות אירועים מסוג זה )קרי, האפליקציה לא תאסוף נתונים אודות 

. האפליקציה אוספת נתוני זיהוי אנונימיים של או לזמן קצר יותר( מי ששהו במרחק רב יותר

 נושא המידע.  מזהה את נתוני מיקום או  ואינה אוספתציוד הקצה 

מבלי ים נמצאים בקרבה, הם מחליפים מספרים מזהים רנדומליים ואנונימיים כאשר משתמש .13

תנועה של עצמו ה תוריילהיסטלקבל נתוני מיקום או מידע מזהה אחר. משתמש לא מקבל גישה 

 נתון שהופך ללא רלבנטי )בשל חלוף הזמן( נמחק. של המשתמש השני.או 

הקרבה האנונימית נותרת מוצפנת והוא אינו יכול  תהיסטוריכל עוד משתמש לא נמצא נגוע,  .14

 TANלצפות בה. אולם, כאשר משתמש א' נמצא נגוע, רשויות הבריאות יקצו למשתמש א' קוד 

הקוד, משתמש א', אשר  . באמצעותPEPP-PT -מידע ולמניעת זיהום מערך הלמטרות אבטחת 

                                                           
14-location-use-042020-documents/guidelines/guidelines-tools/our-work-https://edpb.europa.eu/our

tracing_en-contact-and-data 
51 /pt.org-https://www.pepp 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en
https://www.pepp-pt.org/
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-PEPP, אישור להודיע לכל המשתמשים של אפליקציות  Trust Service -מעביר ל הסכים לכך,

PT  מאחר והטלפונים שומרים נתונים אנונימיים של ציוד נגועעל כך שהיו בקרבת משתמש .

 צה. קצה, לא ניתן לזהות את בעל ציוד הק

המכניזם המייצר את המזהה הרנדומאלי מכיל פיסת קוד המאפשרת לזהות מאיזו מדינה מגיע  .15

  כל משתמש.

יש חשש שמשתמש חולה בקורונה, המספר שלו ו מאותה מדינהמגיעים משתמשים כאשר  .16

, וכאשר הוא יבקש לברר מה מצבו האפליקציה תיודע כי יש Trust Service -במסומן בהתאם, 

 חשש לכך שהמשתמש נגוע. 

 Trust Service -מידע אודות משתמש א' משודר ל - ממדינות שונותהינם כאשר המשתמשים  .17

במדינה א' מעבד מידע  Trust Service -של מדינה ב'. השידור מוצפן וחתום אלקטרונית. גם ה

 במקרה זה. 

 16גרמניה

אשר  ,Bluetoothקציה על בסיס טכנולוגיית של הורדת אפלי מודל וולונטאריוחלט לאמץ ה .18

. האפליקציה תשלח למשתמשיה הודעה על כך ללא איסוף נתוני מיקוםתבדוק אינטראקציות, 

 -. האפליקציה מפותחת בידי המבלי לחשוף את זהות האדם הנגועששהו בקרבת אדם נגוע, 

Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) לחקר תחום הטלקומוניציה יחד עם ה- Robert 

Koch Institute - מרכז לבלימת מחלות. ה- Federal Commissioner for Data Protection 

הגרמני אישר את השימוש בטכנולוגיה, והסביר כי איסוף מידע כאמור ייתכן אך ורק בהסכמת 

י המידע יישמר לתקופה מוגבלת ומוגדרת מראש, הדגיש כ Commissioner -המשתמשים. ה

 ולאחר מכן יימחק. 

הבהירה כי יש לשלב באפליקציה את  Rhineland Palatinateהרשות להגנת הפרטיות של מחוז  .19

האלמנטים הבאים: הסכמה מדעת של משתמשים, האפשרות לחזור מההסכמה בכל רגע נתון, 

רך איתור קרבה לנגוע בנגיף(, שימוש במידע אלא לצו שימושמגבלת מטרה )אין לעשות 

והעברת מידע מאובטחת, שמירת המידע על ציוד הקצה ולא בשרת מרכזי  חזקיםבפסדונימים 

  ימים.  14ומחיקת המידע תוך 

בתחילת הדרך ממשלת גרמניה תמכה במודל הריכוזי, אולם בשל ביקורת רבה אשר הושמעה  .20

עליו  Apple -ו Googleראה תסתייע במיזם של על כך, גרמניה בחרה במודל המבוזר, וככל הנ

 נרחיב בהמשך.

 נורבגיה

קבינט השרים הודיע על אימוץ דירקטיבה לפיה הרשות לבריאות הציבור תפתח אפליקציה  .21

, והאפליקציה תודיע השימוש באפליקציה יעשה בהסכמהלאיתור קרבה עם חולה/נשא. 

בקורונה. על האפליקציה יחולו  על כך ששהו בקרבת חולהבמקרה הצורך, למשתמשים בה 

והוראות חוקי הבריאות בנושא סודיות רפואית. האפליקציה  GDPR -הוראות ה

                                                           
16spread-virus-track-to-app-to-turns-germany-mad-https://www.thelocal.de/20200402/privacy 

https://www.thelocal.de/20200402/privacy-mad-germany-turns-to-app-to-track-virus-spread
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(Smittestopp) ומבוססת על טכנולוגיית הושקה באפריל  Bluetooth  ועל טכנולוגיות לאיסוף

  17נתוני מיקום.

יש הבהירה כי כתנאי לשימוש באפליקציה, Datatilysnet להגנת הפרטיות הנורבגית הרשות  .22

להודיע למשתמשים מה המידע שנאסף, מטרת איסוף המידע, משך הזמן בו יישמר המידע, 

יום, ומחיקת האפליקציה ע"י  30הובהר כי המידע יישמר למשך  .וכיצד ניתן לחזור מההסכמה

 המשתמש תגרום למחיקת המידע או הפיכתו לאנונימי. 

יוחזקו בנפרד מנתוני המיקום, ורק עובדים מורשים של משרד  ,ן מספר טלפוןנתונים מזהים כגו .23

המידע לא יועבר לצד שלישי ללא הסכמה מפורשת של  הבריאות יקבלו גישה למידע מזוהה.

אין להשתמש במידע , לא ניתן להשתמש במידע כדי לוודא ציות להוראה חוקית ונושא המידע

מיקום לצרכי אכיפה,  נתונישימוש במידע רפואי או  . בנוסף, אין לעשותלמטרות מסחריות

 ביטוח ותעסוקה. 

 18בריטניה

רבה. קספורד מפתחות אפליקציה לאיתור קואוניברסיטת או National Health Institute -ה .24

 יעשה בהסכמת. השימוש באפליקציה Isle of Wight -האפליקציה החלה לפעול כפיילוט ב

. כאשר Bluetooth -המשתמשים ומבוסס על אותות אשר יועברו בין משתמשים באמצעות ה

להודיע על כך לרשות הבריאות באמצעות רשאי משתמש לוקה בתסמיני קורונה, המשתמש 

האפליקציה. הרשות תעבד את המידע ובהתאם לניתוח הסיכונים, תחליט הרשות, אם לשלוח 

בקרבת המשתמש. האפליקציה תייעץ למשתמשים אשר הודעה למשתמשים אחרים אשר שהו 

שהו בקרבת משתמש הסובל מסימפטומים, כיצד לנהוג והאם יש צורך בכניסה לבידוד. הייעוץ 

 יינתן ע"י רופא בכיר. 

בעתיד האפליקציה תאפשר למשתמשים לשלוח מידע נוסף, בהסכמתם, על מנת לאפשר  .25

 לרשויות לאתר התפרצויות. 

 יטניה להפעיל את האפליקציה שלה הינו המודל הריכוזי. המודל בו בחרה בר .26

הרשות  ,הבריטי בפרלמנט אדם לזכויות המשותפת בוועדה דיון, לקראת 4/05/2020בתאריך  .27

להגנת המידע הבריטית פרסמה מסמך הכולל עקרונות להגנת פרטיות אותם יש לצפות כי 

 19.ייושמו בתהליך הפיתוח וההפעלה

המידע בבריטניה הסבירה כי הייתה מעדיפה להפעיל את האפליקציה ראשת הרשות להגנת  .28

במודל מבוזר ולא במודל הריכוזי שנבחר. גורם במשרד הבריאות הבריטי הסביר כי 

וכי לו שיקולי  20האפליקציה מבוססת על מודל ריכוזי בשל הרצון לנתח את התנהגות הוירוס,

 ה הייתה בוחרת במודל המבוזר.פרטיות היו השיקולים היחידים שיש לבחור, בריטני

                                                           
17-download-people-million-14-https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/04/25/norway
 concerns/#676e68a57832-security-despite-app-tracking-coronavirus 

18lives-saving-and-nhs-protecting-tracing-contact-tps://www.nhsx.nhs.uk/blogs/digitalht / 
19-tracing-contact-/2617676/icoorganisations/documents-https://ico.org.uk/media/for

recommendations.pdf . 
20-app-tracing-19-covid-test-to-apps/uk-britain-ronavirusco-health-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN22G24U-week-this-wight-of-isle-the-on 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/04/25/norway-14-million-people-download-coronavirus-tracking-app-despite-security-concerns/#676e68a57832
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/04/25/norway-14-million-people-download-coronavirus-tracking-app-despite-security-concerns/#676e68a57832
https://www.nhsx.nhs.uk/blogs/digital-contact-tracing-protecting-nhs-and-saving-lives
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2617676/ico-contact-tracing-recommendations.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2617676/ico-contact-tracing-recommendations.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-apps/uk-to-test-covid-19-tracing-app-on-the-isle-of-wight-this-week-idUSKBN22G24U
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-apps/uk-to-test-covid-19-tracing-app-on-the-isle-of-wight-this-week-idUSKBN22G24U
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 צרפת

הממשלה מתכוונת להשיק את ממשלת צרפת מפתחת אפליקציה לאיתור קרבה לנגוע בקורונה.  .29

. הממשלה לא פרסמה פרטים אודות האפליקציה מלבד העובדה 2020האפליקציה ביוני 

 .והשימוש בה יהיו וולונטרייםשהורדת האפליקציה 

, המפתחת Appleפתח בדין ודברים אל מול  המודל הריכוזי,, הנוטה לאמץ את הממשל הצרפתי .30

מנגנוני הפרטיות נכון לזמן הזה, . Googleלאיתור קרבה בשיתוף עם  APIגם היא ממשק 

לא מאפשרים לממשל הצרפתי להפעיל את  Appleואבטחת המידע במערכת ההפעלה של 

 .על מערכות אלההאפליקציה הצרפתית 

  21פולין

פותחה ע"י  Home Quarantine Appאפליקציית  - ומתן סיוע למבודדים אכיפת חובת בידוד .31

המשרד לנושאים דיגיטליים ומשרד הבריאות, במטרה לאכוף את הוראות הבידוד של 

הממשלה. הממשלה העמידה בפני מי שחלה עליו חובת בידוד שתי חלופות: הורדת האפליקציה 

או ביקורים רנדומליים של המשטרה בביתם. מבודדים אשר בחרו להוריד את האפליקציה 

י כחלק מתהליך הרישום. כדי לוודא שהות המבודד בביתו, רשויות מוסיפים לה תמונת סלפ

דקות ממועד  20האכיפה שולחות דרישה להעלאת סלפי מזוהה מיקום, דרך האפליקציה, תוך 

קבלת הדרישה. בנוסף, על מי שהוריד את האפליקציה חלה חובה להודיע על הופעת 

 סימפטומים של המחלה. 

תקשר עם רשויות הרווחה ולבקש סיוע בקבלת מצרכים האפליקציה  מאפשרת למשתמשים ל .32

 חיוניים וטיפול דחוף. 

 חובת הבידוד חלה על מי שחזר מחו"ל או מי שנמצא חולה. .33

 אוסטרליה

השיקה אפליקציה לאיתור  , מחלקת הבריאות של ממשלת אוסטרליה26/04/2020בתאריך  .34

אוסטרליה בחרה לפתח  Bluetooth.22המתבססת על אותות  Safe COVIDקרבה בשם 

כפוף להסכמת המשתמשים.  ההשימוש באפליקציאפליקציה לאיתור קרבה במודל הריכוזי. 

במסגרת תהליך הרישום המשתמש מתבקש להזין שם, מספר טלפון, מיקוד וטווח גילאים. 

. בתום תהליך PINוכוללת מספר  ההתקנה תלווה בהודעת טקסט המאשרת את תהליך הרישום

 כת מייצרת עבור המשתמש קוד ייחודי ומוצפן. הרישום המער

כאשר האפליקציה מזהה קרבה למשתמשים אחרים, היא מתעדת את קוד המשתמש, תאריך,  .35

 שעה ומשך זמן הקרבה. האפליקציה לא אוספת נתוני מיקום.

 מדי יום. Bluetooth -משתמשים יקבלו תזכורת להפעיל את ה .36

                                                           
213-2020-selfie-mandaotory-patients-iruscoronav-app-https://www.businessinsider.com/poland 
tools/covidsafe-and-https://www.health.gov.au/resources/apps-להסברים אודות האפליקציה ראו22

app-the-app#about 
websites/privacy/privacy-our-https://www.health.gov.au/using- הפרטיות של האפליקציה ראודיניות ולמ
app-covidsafe-for-policy 

https://www.businessinsider.com/poland-app-coronavirus-patients-mandaotory-selfie-2020-3
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app#about-the-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app#about-the-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app#about-the-app
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-covidsafe-app
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 המשתמשים ואין באפשרותם לגשת אליו. המידע מוצפן על מכשיר הטלפון הנייד של .37

 יום. 21מידע אודות משתמשים אשר שהו בקרבה יימחק לאחר  .38

כאשר אדם אובחן כנשא של הנגיף, במסגרת החקירה האפידמיולוגית, רשויות הבריאות יפנו  .39

המשתמש יתבקש לתת הסכמתו  אליו וישאלו אם הוריד את האפליקציה. אם התשובה חיובית, 

המשתמשים אשר שהו בקרבתו, לשרת מאובטח. ההסכמה תינתן ע"י הזנת  להעלאת רשימת

אשר הונפק למשתמש בתהליך הרישום. רשויות הבריאות יצרו קשר עם  PIN -קוד ה

המשתמשים האחרים כדי להודיע להם כי שהו בקרבת אדם נגוע בקורונה וכדי לתת הנחיות 

הה אודות מי שאובחן כחולה קורונה לא ימסרו למשתמשים מידע מזרשויות הבריאות  .נוספות

 ושהה בקרבתם. 

לאחרונה פורסמה הצעת חוק לפיה שימושים לרעה באפליקציה הם עבירה פלילית. לפי הצעת  .40

דרישה להורדת היישום כתנאי לאספקת שירות, כניסה למקומות ציבוריים או מסחריים החוק, 

 23.וכיו"ב הינה עבירה פלילית

 סינגפור

ד )חולים מאומתים ובני חבים בחובת בידו - ותיעוד תנועה של חולה מאומתאכיפת בידוד  .41

( מקבלים מגורמי אכיפה הודעת טקסט מספר פעמים ביום. הודעת הטקסט כוללת משפחותיהם

לינק עליו יש ללחוץ, כדי להעביר לגורמי האכיפה את נתוני המיקום של המבודד על מנת לאשר 

  כי המבודד שוהה בביתו.

הימים לפני  14-לאיתור המקומות בהם שהה חולה ב מיולוגיתעל מנת לייצר מפה אפידבנוסף,  .42

ותיעוד  ם, נתוני מיקום סלולריישאומת כחולה, הממשל עושה שימוש במצלמות אבטחה

 24.עסקאות אשראי

סוכנות הטכנולוגיה של הממשלה הסינגפורית  - איתור שהייה בקרבת חולה/נשא מאומת .43

המודיעה למשתמשים אם שהו בקרבת חולה  Together Trace25פיתחה אפליקציה, בשם 

דקות לפחות(. השימוש באפליקציה כפוף להסכמת המשתמש.  30פיט משך  6.5מאומת )עד 

משתמשים אחרים ומזהה  Bluetooth Low Energyהאפליקציה מתבססת על טכנולוגיית 

מזהה זמני המגלם האפליקציה מעניקה לכל משתמש מספר אשר הורידו את האפליקציה. 

שר משתמש א' נמצא בקרבת מספר זיהוי המוחזק ע"י משרד הבריאות, ועבר אנונימיזציה. כא

פך )משתמש ימעביר את המספר האנונימי למשתמש ב', ולה ', הטלפון של משתמש אמשתמש ב'

 תא' מקבל את המספר האנונימי של משתמש ב'(, והמספר האנונימי של מי ששהה בקרב

ר בטלפון הנייד באופן מוצפן. אם משתמש יתגלה כחולה, האפליקציה תבקש המחזיק נשמ

מהמשתמש לאשר גישה לרשימת המספרים המוצפנים ותשלח לבעליהן הודעה כי שהו בקרבת 

 האפליקציה לא אוספת נתוני מיקום או מידע מזוהה אחר.החולה המאומת. 

                                                           
23-for-legislation-draft-releases-news/2020/may/04/government-https://www.theguardian.com/australia

oncernsc-privacy-allay-to-app-tracing-covidsafe 
244-2020-challenges-new-containment-coronavirus-https://www.businessinsider.com/singapore 
25/https://www.tracetogether.gov.sg 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/04/government-releases-draft-legislation-for-covidsafe-tracing-app-to-allay-privacy-concerns
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/04/government-releases-draft-legislation-for-covidsafe-tracing-app-to-allay-privacy-concerns
https://www.businessinsider.com/singapore-coronavirus-containment-new-challenges-2020-4
https://www.tracetogether.gov.sg/
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 26הונג קונג

בהונג קונג נקבע כי כל הנכנסים למדינה חבים בחובת בידוד בית, ומי ששב  - אכיפת חובת בידוד .44

ושם בבידוד במתקן ממשלתי. לצורך אכיפת ההוראה יעם סימפטומים או היה במגע עם חולה 

. הצמיד Bluetooth. הצמיד מתבסס על טכנולוגיית נדרשים לענוד צמיד מעקבהנכנסים למדינה 

יכולתו לאתר יציאה משטח הבידוד )אשר בעקבותיה נשלחת לא אוסף נתוני מיקום אולם ב

 הודעה לרשויות(.

 דרום קוריאה

יום. חובת  14בידוד של במי שנכנס למדינה חב  - אכיפת חובת בידוד על הנכנסים למדינה .45

הבידוד נאכפת באמצעות חיוב להוריד אפליקציה אשר שולחת לרשויות הודעה, כאשר חב 

 .27(ד )בנוסף, יש חובת דיווח  על סימפטומיםהבידוד מתרחק ממקום הבידו

דרום קוריאה מאתרת שהייה בקרבת חולה/נגוע בשלושה אופנים:  - איתור קרבה לחולה/נגוע .46

איסוף מידע מחברות אשראי על עסקאות )ניטור המידע מאפשר לדעת היכן בוצעו(, מצלמות 

CCTV .להן פריסה רחבה ברחבי הערים, ונתוני מיקום מחברות הסלולר 

איתור הגורם המדביק ואיתור מי  תהצלבת הנתונים משלושת מקורות המידע לעיל מאפשר .47

 28.ששהה בקרבת אדם אשר אותר כחולה

אה משתמש במידע כדי לפרסם לציבור הרחב מפות קורונה, יבנוסף, הממשל בדרום קור .48

, כדי לסייע לציבור לבצע הערכה עצמית, באמצעות אפליקציות ונימיהמתבססות על מידע אנ

 .שימוש בהסכמהבהן ניתן לעשות 

 29הודו

ממשלת הודו פיתחה בשיתוף עם חברה פרטית אפליקציה לאיתור קרבה לחולה קורונה, בשם  .49

ArogyaSetu.  האפליקציה מנתחת אינטראקציות של משתמשים, ומתבססת עלBluetooth 

בינה מלאכותית ואלגוריתמים. האפליקציה מקבלת מידע על משתמשים השוהים  ,GPSנתוני ו

תהליך הרישום  ומידע רפואי. אוספת נתונים על תנועה )מייצרת גרף תנועה(ו המכשיר, בתרבק

, מידע רפואי , מספר טלפון, תאריך לידה, מקצועלאפליקציה כולל מסירת פרטים כגון מגדר

הימים אשר קדמו להורדת האפליקציה )עם  30נה במהלך ופרטים לגבי שהייה מחוץ למדי

 הרישום המידע לגבי שהייה בחו"ל יוצלב עם מאגר מידע אודות חולי קורונה(. 

                                                           
26-coronavirus-enforce-to-wristbands-electronic-uses-kong-https://www.cnbc.com/2020/03/18/hong

ntine.htmlquara 
/https://www.theregister.co.uk/2020/03/19/hong_kong_wearable_trackers_mandatory 

27 www.youtube.com/watch?v=ljSBHaD_FDshttps:// 
28-its-to-due-is-disease-llingcontro-in-success-koreas-south-https://theconversation.com/coronavirus
 134068-surveillance-of-acceptance 

29-if-out-find-and-app-setu-aarogya-use-to-s.indiatimes.com/tech/software/howhttps://economictime
symptoms/articleshow/75023152.cms?from=mdr-19-covid-have-you 

https://www.cnbc.com/2020/03/18/hong-kong-uses-electronic-wristbands-to-enforce-coronavirus-quarantine.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/hong-kong-uses-electronic-wristbands-to-enforce-coronavirus-quarantine.html
https://www.theregister.co.uk/2020/03/19/hong_kong_wearable_trackers_mandatory/
https://www.youtube.com/watch?v=ljSBHaD_FDs
https://theconversation.com/coronavirus-south-koreas-success-in-controlling-disease-is-due-to-its-acceptance-of-surveillance-134068
https://theconversation.com/coronavirus-south-koreas-success-in-controlling-disease-is-due-to-its-acceptance-of-surveillance-134068
https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/how-to-use-aarogya-setu-app-and-find-out-if-you-have-covid-19-symptoms/articleshow/75023152.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/how-to-use-aarogya-setu-app-and-find-out-if-you-have-covid-19-symptoms/articleshow/75023152.cms?from=mdr
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, עד למועד שבו יהיה צורך בהתערבות באופן אנונימי ומוצפןהמידע יישמר על מכשיר הטלפון  .50

מידע מועבר לשרת ממשלתי, ה .30Bluetooth רפואית. האפליקציה אוספת נתוני מיקום ואותות

יעבור האשינג עם מספר זיהוי דיגיטלי ייחודי. המידע מוצפן על הנייד, בתהליך ההעברה לשרת 

יום )ממועד הקרבה למשתמש, אלא אם נמצא כי  30ובשרת עצמו. נתוני מיקום יימחקו לאחר 

בריא(. ימים לאחר שהמשתמש ה 60המשתמש חולה בקורונה. במקרה האחרון, המידע יימחק 

 מידע רפואי לא יימחק, ויועבר לגורמים רלבנטיים ככל שיהיה צורך בהתערבות רפואית. 

ובראשית חודש עובדי הממשל הפדרלי ועובדי תעשיית המזון חייבים להוריד את האפליקציה,  .51

מאי הודיעה הממשלה, כי תנאי הגעה לכל מקום עבודה )ציבורי או פרטי(, יהיה התקנת 

 31.האפליקציה

מה לסין, האפליקציה נותנת חיווי באשר למצבו הבריאותי של המשתמש, ובממשל הפדרלי בדו .52

 32.יש דרישה כי רק מי שבריא יורשה לעבוד

לפי דיווחים לא רשמיים, האפליקציה תותקן בטלפונים ניידים כברירת מחדל, ויש כוונה  .53

 להתנות את התקנתה גם כתנאי לשימוש בתחבורה ציבורית.

ארגוני זכויות אדם ביקרו את האפליקציה בשל העדר שקיפות, צמידות מטרה, מזעור מידע  .54

לאור העובדה שבהודו אין לפגיעה בפרטיות המשתמשים ואחריותיות. בנוסף, הועלה חשש 

 רשות פרטיות וחקיקה מסדירה. 

 ארה"ב

מות תנועה הממשל קיבל מהשוק הפרטי נתונים על מג ,כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה .55

והתקהלויות. הנתונים מסייעים בחיזוי התפרצויות וניתוב משאבים בהתאם והממשל מקיים 

 .אלה נתונים קבלתמגעים עם גורמים רבים בשוק הפרטי לצורך 

יש מדינות בהן הממשל השיק אפליקציה לאיתור קרבה. כך למשל מושל צפון דקוטה הודיע כי  .56

שיקו אפליקציה לעצירת התפשטות נגיף הקורונה. משרדו, בשיתוף עם מחלקת הבריאות, ה

במהלך  נתוני המיקוםהאפליקציה מעניקה לכל משתמש מספר זיהוי אקראי, ואוספת את 

.  לפי סוג הפעילות היום. המשתמשים מתומרצים לקטלג את הפעילות שלהם במהלך היום

להסכים . אם משתמש מתגלה כחולה, עומדת בפניו האפשרות המשתמשים אינם מזוהים

 להעביר את פרטיו למחלקת הבריאות כדי לאתר קרבה וכדי לסייע בחיזוי מקומות התפרצות.  

השימוש . Healthy Togetherהושקה אפליקציה לאיתור קרבה  UTAHגם במדינת  .57

, Bluetooth -ו GPSהאפליקציה מתבססת על נתוני  באפליקציה כפוף להסכמת המשתמשים.

המשתמש. האפליקציה אוספת נתוני תנועה, ומודיעה  ויש לה גישה לאנשי הקשר של

ניתן לדווח דרך האפליקציה גם על סימפטומים  ם על כך ששהו בקרבת חולה קורונה.למשתמשי

                                                           
30-your-by-fueled-app-tracker-coronavirus-a-building-is-https://thenextweb.com/in/2020/03/25/india
/data-location 

31-tracing-government-makes-app/india-india-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN22E07K-workers-all-for-mandatory-app 

32-india-over-up-heats-debate-trfn/privacy-tech-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN22C2AV-app-acingtr-contact 

https://thenextweb.com/in/2020/03/25/india-is-building-a-coronavirus-tracker-app-fueled-by-your-location-data/
https://thenextweb.com/in/2020/03/25/india-is-building-a-coronavirus-tracker-app-fueled-by-your-location-data/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-app/india-makes-government-tracing-app-mandatory-for-all-workers-idUSKBN22E07K
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-app/india-makes-government-tracing-app-mandatory-for-all-workers-idUSKBN22E07K
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tech-trfn/privacy-debate-heats-up-over-india-contact-tracing-app-idUSKBN22C2AV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tech-trfn/privacy-debate-heats-up-over-india-contact-tracing-app-idUSKBN22C2AV
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ולקבל מידע לגבי מיקום מעבדת בדיקות קורונה. המשתמש מחליט איזה סוג של מידע להעביר. 

 33.מידע אנונימיומידע רפואי יישמר כיום  30נתוני מיקום יימחקו תוך 

פורסמה הודעה על כוונה לפרסם הצעת חוק פדרלית  30/04/2020 בתאריך - 34חדשה חוק הצעת .58

" אשר מטרתה להגן על נתוני Covid–19 Consumer Data Protection Actחדשה בשם "

(, המשמשים חברות פרטיות המנסות לסייע במניעת מידעמיקום, נתוני מרחק ומידע רפואי )

גיף, כאשר הן מציעות שירותים המאפשרים לבדוק קרבה לחולה או לצפות התפשטות הנ

 התפרצות הנגיף באזורים מסוימים. 

 הצעת החוק לא חלה על מידע אנונימי ואגרגטיבי או מידע פומבי. .59

, חברות (FTC)לפי ההצעה, החוק יחול על גופים מסחריים המפוקחים ע"י הרשות לסחר הוגן  .60

 טלקומוניקציה הכפופות לחוק התקשורת ועמותות.המספקות שירותי 

, לאסוף, להעביר או יש צורך בהסכמה ויידוע מראש , ככל שאין חובה חוקית לכך,לפי ההצעה .61

 לעבד מידע למטרות של התמודדות עם משבר הקורונה. 

, במועד האיסוף, כיצד יעשו שימוש במידע יש להודיע למשתמשיםכמו כן, נקבע בהצעה כי  .62

למי יעבירו את המידע וכמה זמן המידע יישמר. יש להבהיר מהו מידע אנונימי ומהם שלהם, 

האמצעים בהם החברה תנקוט למניעת זיהוי חוזר. חברות העוסקות בעיבוד מידע כאמור 

חברות כאמור כפופות לכללים של מזעור המידע  חות ציבוריים בהם תתואר פעילותן.יפרסמו דו

המידע כאשר המידע לא יהיה נחוץ לצורך התמודדות עם נגיף ואבטחתו. החברות ימחקו את 

  הקורונה. התובע הראשי יהיה בעל הסמכות לאכיפת הוראות החוק.

 קנדה

הממשל הפדראלי הקנדי עדיין לא אמר את דברו בנושא אפליקציות לאיתור קרבה, אולם יש  .63

ים. במחוז אפליקציות לאיתור קרבה על בסיס הסכמת משתמש לפתחמחוזות אשר החלו 

אותה ניתן להוריד למכשיר הטלפון  ABTraceTogetherאלברטה פותחה אפליקציה בשם 

נתוני קרבה ולא הנייד. כאשר נרשמים לאפליקציה, מוסרים מספר טלפון. האפליקציה אוספת 

. גם באפליקציה זו, הרשויות והמשתמשים לא מקבלים נתוני מיקוםולכן  35,נתוני מיקום

מוצפן המעיד  , מחליפים מספר רנדומלימטר( 2)קרבה של עד  נמצאים בקרבהמשתמשים אשר 

 על כך. 

אם הוריד את האפליקציה. אם הכאשר משתמש מאובחן כחולה, הוא יישאל ע"י הרשויות  .64

התשובה חיובית, הוא יישאל אם הוא מסכים להעלות את המספרים הרנדומליים המוצפנים 

ש מסכים, הרשויות ייצרו קשר עם מי שהיה בקרבת לשרת של שירותי הבריאות. אם המשתמ

מחק מהאפליקציה בכל שלב, יניתן לבקש לההמשתמש, לאחר קבלת המידע המוצפן. 

 .ימים בלבד 21ואינטראקציות תשמרנה באפליקציה למשך 

                                                           
33/locations-user-track-will-app-tracing-contact-19-covid-new-https://qz.com/1843418/utahs 
34-to-plans-announce-blackburn-moran-thune-https://www.commerce.senate.gov/2020/4/wicker

bill-privacy-data-introduce 
 faq.aspx-together-trace-https://www.alberta.ca/abתר האינטרנט של האפליקציה ראו הבהרות בא35

https://qz.com/1843418/utahs-new-covid-19-contact-tracing-app-will-track-user-locations/
https://www.commerce.senate.gov/2020/4/wicker-thune-moran-blackburn-announce-plans-to-introduce-data-privacy-bill
https://www.commerce.senate.gov/2020/4/wicker-thune-moran-blackburn-announce-plans-to-introduce-data-privacy-bill
https://www.alberta.ca/ab-trace-together-faq.aspx
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פורסמה הודעה משותפת של הרגולטורים הקנדיים בתחום הגנת המידע  7/05/2020בתאריך  .65

(Daniel Therionאש ה, ר- Office of the Privacy Commissioner אשר הינו הרגולטור ,

אפליקציות לאיתור קרבה מעוררות  36,לפי ההודעה הקנדי יחד עם הרגולטורים של המחוזות(.

הכרח , חששות בתחום הפרטיות ולכן יש לוודא כי הן יעמדו בכל אלה: הסכמה ובסיס חוקי

 .אמצעי אבטחה, אחריותיות, שקיפות, לת זמןמגב ,אנונימיזציה, מגבלת מטרה, ומידתיות

בינן לבין והמחלוקת  רבהלממשק להצעת אפליקציות איתור ק)החברות(  Apple -ו Googleפתרון 

 בריטניה וצרפת

 תיאור הטכנולוגיה של החברות

66.  Google ו- Apple  החברות( פיתחו ממשק((API)  אשר נועד לאפשר תאימות בין שתי

הפלטפורמות במטרה לסייע לרשויות בריאות ברחבי העולם להפעיל אפליקציות לאיתור קרבה 

 במודל המבוזר. BLEבטכנולוגיית 

בין משתמשים הנמצאים בקרבה. המידע אשר יועבר  Bluetoothגם במודל זה מועברים אותות  .67

 37מן הקרבה וחוזק הסיגנל.לשרת מרכזי יכלול את תאריך המגע, משך ז

בחודש מאי, פרסמו החברות תנאי שימוש חדשים ובהם הן מתנות את השימוש בממשק שלהן  .68

בכך שהשירות יינתן לרשות ממשלתית רשמית, במטרה להתמודד עם משבר הקורונה, בכפוף 

לקבלת הסכמת המשתמשים להורדת הממשק, קבלת הסכמת משתמשים אשר חלו להעביר 

הודעה על דבר מחלתם, היעדר גישה לנתוני מיקום של משתמשים, הימנעות דרך הממשק 

 38מאיסוף פרטים מזהים לרבות מספרי טלפון ועוד.

החברות מתנות את הגישה לממשק, בכך שמדינות המבקשות לעשות בו שימוש יתיישרו עם  .69

ן מספר מבוזר, איסור על איסוף מידע מזהה כגו BLEהכוללת מודל   מדיניות הפרטיות שלהן

 טלפון ואיסור על איסוף נתוני מיקום.

מדיניות זו של החברות אינה תואמת את המודל הריכוזי בו בחרו מדינות כמו אנגליה, צרפת  .70

ואוסטרליה, ולכן בשלב זה לא ניתנה לאפליקציות של מדינות אלה גישה לממשק, למרות 

 שמתקיימים מגעים בין רשויות הבריאות של מדינות אלה לחברות.

, בחנה את הפלטפורמה והתרשמה כי היישום ICO -נציין כי רשות הגנת המידע הבריטית, ה .71

אם כי ציינה את העובדה שהאפליקציה ממשיכה לפעול גם כאשר  39משמר עקרונות פרטיות

 .Bluetooth -משתמש כיבה את מוד ה
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