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 המחירים של הסתייעות משרד הבריאות בשב"כחלק ראשון: 

וישהמחיריםשלהשימושבשירות הביטחוןהכללילצורךמעקבמגעיםבזמןהקורונההםכבדים,
.שלהשימושויעילותעצםעודלפנישפוניםלבחוןאתלשקללאותם

תוךשימושבכליםקיצונייםפגיעה חסרת תקדים, נרחבת ועמוקה בזכות היסוד לפרטיות .1
כןנמצאיםכלאזרחימדינתהיותוךיצירתמצבשבוהשירותהחשאייודעהמיועדיםללחימהבטרור

 ארוכים, זמן בחוסרשקיפותאינהרנטיהכרוךבהפעלתהשב"כותוךפיקוחמשפטי,ישראללפרקי
 פרלמנטריוציבורימוגבלעליו.

לפיו"מדוברבפגיעהשאינהגדולהמזושלחברתווייז"מלמדעל1הציטוטהמיוחסלשריובלשטייניץ
ליההחלטות.ראשית,גםאםחברתווייזמקבלתנתונימיקום,היאעומקהבורותהדיגיטליתשלמקב

אינהמקבלתנתונישיחותוהודעותטקסט.שנית,בווייזאפשרלבחורשלאלהשתמשואילוהאיכון
 בכפיה, נעשה השב"כ ידי על אחר.בייחוד במקום לחיות לבחור אפילו אפשר אי שבה בתקופה

ותאלההחלרחבותמעלהמדינהביחסלאזרחיהלעולםותחלהלכבדזכויותאדםשלישית,החובות
 עלחברותפרטיות.


עצוםיצירת משבר אמון להובילה " נגד אזרחיםCommand and Controlאימוץ גישת " .2

תוךכדימשבר,מסקרבזקשנערךעלידיהמכוןהישראלילדמוקרטיהבימיםהאחרונים.הציבורשל
במיוחד,מוןהציבורשלאקריסהבנוגעלחדמשמעייםעוליםנתוניםהודעותהשוואעלידיהשב"כ,

 : 2בריאותבראשהממשלהובגורמיהמקצועבתחוםה


 
 
שלהבכפייהאף מדינה דמוקרטית לא בחרה לבצע איכון המוני .3 השירותהחשאי ידי על

ותההשוואתיותסקירמןההשלכותרוחבאסטרטגיות.תהיינהולבחירהחריגהזושלמדינתישראל
 אתהתמונההבאההמעמיקותשערכנו לצייר הצערבחודשיםהאחרוניםאפשר למרבה שלפיה ,

 :מדינתישראלמיקמהאתעצמהבמקוםהקיצוניביותרמכלהדמוקרטיות

                                                           

1
html-0,Lhttps://www.ynet.co.il/articles/0,734.5715880,00
2
ידימרכזגוטמןלחקרדעתקהלוהמדיניותבמכוןהישראלילדמוקרטיהבאינטרנטובטלפוןביןהתאריכים-סקרנערךעלה

ומעלה.לקובץהנתוניםהמלא18בשפההערבית,בגילאי156-ואישואשהבשפההעברית621,רואיינו12/7/2020-9
 https://dataisrael.idi.org.ilראו: בגורמיםהמקצועייםובאישיםהמובילים. אלהשישלהםאמון בגרףמוצגיםשיעורי

אתההתמודדותעםנגיףהקורונה)%,מכללהציבור(.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5715880,00.html
https://dataisrael.idi.org.il/


 

 

 

3 
 



 
 

החובההמוטלתכעתעלחבריוועדתהחוץוהביטחוןהיאלשקולאתכלהשיקוליםהאלהכשיקולים
ההאםלאפשרלממשלהלהמשיךאתאיכוניהשב"כוהאםלהתעקשעלחלופותאנדוגנייםבהחלט

אזרחיות.
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 אינה גבוהה יעילות הכלי של השב"כ חלק שני: 

 ?ולמה משווים אותם ביצועי הכלי של השב"כאיך מעריכים את  .א

 

 

 

 

 מסקנות שקריות על בסיס הנתונים ניסיון נואל להציג  .ב

 הבריאות09.07.20ביום משרד להסתייעותוהגיש בנוגע הכנסת של וביטחון חוץ לוועדת דיווח
3בלילה.08.07.20לביןבלילה,אזהופעלהסיועלראשונה,01.07.20בפרקהזמןשביןבשב"כ

מספרהאנשיםשלהםאנשים.6321לפיהדיווחביקשמשרדהבריאותמהשב"כמידעמגעיםעל
 חולמשרדהודיע עם קרוב במגע הבריאותשהיו הוא מאומת קורונה 70,949ה , 70,051מתוכם

.נתוניהשב"כאותרועלבסיס

מתוך הודעהממשרדהבריאות, 3,495סךאלהשקיבלו חיובייםלנגיףכאובחנו כי 2,468ונטען
מאלה בלבד. השב"כ בסיוע כיאותרו בתקשורת והודהד הבריאות משרד ידי על נטען כך מתוך

החולים.מן70%השב"כסייעבאיתור

 .זהו נתון שקריאבל,

חוליםחדשים.השב"כ,לפיכך,איתרבאופן7,500בשבועשהתחילבראשוןליוניאובחנובישראלכ
פניהשנישליש)!!!(אותרובעזרת–מןהחולים.שארהחולים33%מקריםשהםכ2,468בלעדי

יות.אנושחקירותאפידימיולוגיותעצמיתבעקבותסימפטומיםובעזרת

שהסקנולגביהשימושבשב"כבגלהראשון:זולהדומהמכךאפשרלהסיקמסקנ





 

 אחוזי הטעות של הכלי של השב"כ .ג

וההשגותשהוגשו.לגביכמותהערעוריםרשמייםתוניםנשרדהבריאותבדו"חשפורסם,לאסיפקמ
להש היה ניתן לא הערעורים מערך וקריסת הרב ההשגות מספר בגלל לטענתו, נתונים. מהיג

,אבלנתוניםאלהלא694ההשגותשהוגשולקוהשנישוחררומבידוד2741שמתוךפורסםהואש
.מסייעיםאםאיאפשרלראותאתהתמונהכולה

בנתוניםנוספים בהתאםלנמסרו שנערךבוועדהאתמול. המסרוניםפנוהםכדיון שלישממקבלי
ו הבריאות משרד כי84%למוקד מהםטענו מוטעה. 20%האיכון הסף, על ההשגותנדחו מן -ו

12,000 מבידוד. שוחררו הפונים כימן ישלהניח מספרית זאת מחשבים מקבלי21,280-כאם
לגביהםעדייןש5,024ותרונושוחררו;12,000;נדחועלהסף4,256;פנולמשרדהבריאותמסרונים

איןהחלטהאואיןנתונים.

מכךניתן.70,949מתוך17,025לבין70,949מתוך12,000תשלהכלינעביןכלומר,אחוזהטעו
.וכימדוברבאחוזטעותגבוהמאדמאשרבגלהראשוןשנייותרלהסיקכייעילותהכלינמוכהבגלה

                                                           

3
 אגמון, טליה מאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף דיווח לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע ב עו"ד

 "(.הדיווח()להלן:"2020ביולי,09)1מס'  2020 –הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף 

 בלבד שלושה מתוך עשרה חולים חדשיםכ מאתרהשב"כ 

חקירה באמצעות נתונים המתפרסמים על ידי משרד הבריאות משווים בין ה
 .כלי דיגיטלי חלופיבין ל בין השב"כ אפידמיולוגית אנושית ולא שב"כ לבין חקירה 

 לכן לא ניתן ללמוד מהם על מידת היעילות של חלופות.   
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 חלק שלישי: מעקב מגעים דיגיטלי הוא כלי משלים בלבד

מ בעולםמחקרים המתפרסמים כי מגעילמדנו מעקב כלי הוא דיגיטלי הכליםאחדם ארגז בתוך
 הדבקה. שרשרות לקטיעת ככזה, לשמש יכול אינו אנושיתהוא אפידמיולוגית לחקירה ,4תחליף

נוסחתקסםלמיגורנגיףאיןמדינהלאףלמערךבדיקותיעילומתפקדולמעטפתתמיכהבמבודדים.
ווהקורונה דומה היה בכולן הכלים כללנסל בו חקירו קורונה,מערך בדיקות אפידמיולוגיות, ות

מעטפתתמיכהנפשיתוכלכליתלחביבידודוחוליקורונהושימושבכליםטכנולוגייםלאיתורמגעים
כלמדינהבחרהלשיםדגש עלכליםשונהדיגיטלי. הסל,אךהדעההרווחתבעולםהיאשללאמן
תחייםסבירה.קייםשגרשובולליהיהשילובשלמכלולהכליםבסללאניתן

יוכללהוותכלילאהטכנולוגילבדומעקבשימושבמגווןכלים,הכיללאנטעןעודבסוףהגלהראשון
אפקטיביבזמןפתיחתהמשק.









מלמדתכילשםהפעלהיעילהשלאיתורמגעיםנדרשיםשלושהמרכיבים:גםהספרות

מנתלאתראתכלי (א) שיחהעםחולההקורונההמאומתעל במגעב שהיהעמו 14–מי
הימיםשקדמולאבחונו;

                                                           

4
 PIH Guide, COVID-19; Part I: Testing, Contact Tracing and Community Management of COVID-19, stop 

covid Partners In Health (April 4, 2020);Africa Centres for Disease Control and Prevention, Guidance on 
Contact Tracing for COVID-19 Pandemic, African Union, Africa CDC ;Luca Ferretti et. al., Quantifying 
SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact Tracing, SCIENCE (March 31, 
(2020 ;Marcello Lenca & Effy Vayena, On the Responsible Use of Digital Data to Tackle the COVID-19 
Pandemic, 26 NATURE MEDICINE 463 (2020);Richard Mark Kirkner, Contact Tracing, Isolation Have Impact, 
Study Shows, THE HOSPITALIST (April 29, 2020)  ;Tyler M. Yasaka et. al., Peer-to-Peer Contact Tracing: 
Development of a Privacy-Preserving Smartphone App, 8(4) JMIR MHEALTH UHEALTH (2020);DIGITAL CONTACT 

TRACING FOR PANDEMIC RESPONSE, ETHICS AND GOVERNANCE GUIDANCE 36 (Jeffrey P. Kahn ed., John Hopkins 
University Press,  2020);DIGITAL CONTACT TRACING FOR PANDEMIC RESPONSE, ETHICS AND GOVERNANCE GUIDANCE 29-
31 (Jeffrey P. Kahn ed., John Hopkins University Press,  2020) ;Ashkan Soltani, Ryan Calo & Carl 
Bergstrom, Contact-Tracing Apps Are Not A Solution to the COVID-19 Crisis, TECH STREAM BROOKINGS (April 
 ,Sidney Fussell & Will Knight, The Apple-Google Contact Tracing Plan Won’t Stop Covid Alone;(2020 ,27
WIRED (April 14, 2020). 

 + מערך בדיקות רחב ויעיל = שחרור המשק אנושית ודיגיטלית חקירה אפידמיולוגית
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שיחותעםמישהיהבמגעקרובעםחולההקורונההמאומת; (ב)

ברכישתמזון, (ג) סיועכלכלי כגון שחביםבבידוד מי תמיכהלכל מעטפתהמספקתשירותי
ועוד.מציאתמקוםלשהותבובבידוד,טיפולבילדיםאואנשיםהתלוייםבחבהבידוד,רכישתתרופות

נדרשב שגיאהויספקאת-כלמקרהגורםאנושיבנוסף, מקרי יבחן התהליך,  שיפקחעל מערכתי
5מעטפתהתמיכהשבלעדיהלאיצייתהציבורלהנחיותהריחוקהחברתיוהבידוד.

 לדעתכי ללאמערךבלבדיתעלהסתמכותההבשבועותהאחרוניםבישראלנוכחנו מעקבדיגיטלי
לחולהעקבחשיפה,ללאמערךבדיקותמהירפקוחקירותאנושיותמס הפךאכן שיוכללאמתמי

מדינתישראלמעקבהשב"כלאיציל,נתנהלאזרחיםתחושתביטחוןמזוייפתבלבד.לחולהמאומת
 מהתפרצותהמגיפהללאטיפולבנושאהבדיקות, בשלהצורךבתגובהמהירהוהן בעיקרבשלהן

רצותמקומיתנדרשחיסוןהכפרכולוולארקמישבאבמגעעם)במקרהשלהתפ"אפקטהטבעת"
מעקבטכנולוגילאיסייע.סימפטומטייםממשיכיםלהדביק(-אפקטקצההקרחון")חוליםא"חולה(ו

בלאמעטפתשלחקירותאנושיות.







                                                           

5
 Benjamin Wallace-Wells, Can Coronavirus Contact Tracing Survive Reopening?, THE NEW YORKER (June 

.(2020 ,12

 מעקב דיגיטלי באמצעות השב"כ הוא כלי אחד בתוך סל הכלים להתמודדות עם המגיפה.

להתמודדות עם המגיפה יצרה תחושת ביטחון מזוייפת המרכזי הכלי של השב"כ ככלי תפיסת 
 . וסיכנה את הציבור עם פתיחת המשק

   . השב"כבאי הפעלתו של רק ות את כישלון הטיפול בגל השני של המגיפה לתלה במידה, לא ניתן ב
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 י: רביעחלק 

 ,כגיבוי  GPS -מבוסס בלוטות' ושומון וולנטרי יי -החלופה לשב"כ 
 יכוזית רכהבגישה ר

בנוגעליישומוניםבמדינותרבותבעולםבהתאם למחקרהמעמיקשביצענו הנכונה, לביצועהדרך
דיגיטלי מגעים –מעקב פרטיות על השמירה מבחינת והן יעילות מבחינת שימוש-הן היא

ביישומוניםוולנטרייםהמותקניםעלהטלפוניםהסלולרייםשלהאזרחים.

ממהשמ שלהבדיל לעתיםאלא, שלא כל היישומונים עשויים מעור אחד-וצג ישנן הכרעותתי.
מרכזיותשישלקבל:

 (אושילובביניהן. QR,GPS,BLEשיטתהמעקב) .א

 ארכיטקטורתהמעקב)ביזורית,ריכוזיתאוגישותביניים( .ב

הבאה:תוכניתהמדיניותאנומציעותאת

 

 

 







גב'רונהקייזר,מנהלתאגףמערכותמסרה,תחוץוביטחוןבדיוןבוועד,לפניכשלושהשבועותכבר
ברמהשלכלימוכןבידימשרדהבריאותגרסתיישומון"המגןהמשודרג"מידעבמשרדהבריאות,ש

ויהיהמוכןלמערכת בתוךכשבוע.כלומרבשלבזה IOSלהשקהלגבימערכתההפעלהאנדרואיד,
ולוגיהמאפשראיתורמגעיםדיגיטליברמתדיוקגבוהיותראמורלהיותבידימשרדהבריאותכליטכנ

GPSמזושלהמסופקתכיוםבאמצעותהסיועשלהשב"כ,שכןמדוברביישומוןהמבוססעלנתוני
 ואותותבלוטות'גםיחד.



למקרה של צורך בבדיקה רק   GPSויאסוף נתוני  BLEהיישומון יעשה שימוש באותות  .1
 נוספת

 בע2"המגן יהיה " ל אותות בעזרת מגעים לאיתור BLEיכולת אותות לצד ,GPS WiFiואותות
6הנאספיםעלידיהיישומוןכברהיום.

תנועותיושלהמשתמש,נשמריםרקעלמכשירוהאישיBLEאותות או אינםמצביעיםעלמיקומו
אותות בנוסף, חברותהסלולר. ידי יותרמנתונינחשביםמדוייקיםBLEואינםנשמריםבמקבילעל

                                                           

6
ראוממשלתישראלבשםמדינתישראל,חטיבתרגולציהמחשובובריאותדיגיטלית,אגףבכירמערכותמידעומחשוב, 

(.1.0,מהדורה18.05.20עבוראפליקציהלאומיתלמלחמהבנגיפים)5/2020מכרזפומבימספר

  במערכות הפעלה של אנדרואיד; באופן מיידי  "2השקת יישומון "המגן 

 במערכות הפעלה  " באופן מיידי2שומון "המגן השקת ייiOS  תוך ניסיון לפתור את
 ;ובעיות נוספות בעיית הסוללה

  מבוסס אותות היישומון יהיהBLE ; 

 יישומון בנתונישימוש בGPS   רק לצורך בדיקה נוספת כשיש חשש לטעות;יהיה 

  שימוש בארכיטקטורה ריכוזית "רכה" כלומר שמירת הנתונים על מכשיר הטלפון 
 לרשויות הבריאות במקרה של מחלה או מגע עם חולה; והעברתם 
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מיקום,ביחודבממדהגובה)ולכןתאפשרזיהויבמרחבעירוניצפוף,בקניונים,וברביקומות(.מדובר
לכןיעילותיישומון7באותותבעוצמהנמוכהיחסיתוכךמובטחשלאיקלטובמרחקיםפיזייםגדולים.

המבוססעליהםתהיהגבוהה.

.GPSת"כוללעדייןגםאותו2כפישהבנו,"המגן









 היישומון יופעל בארכיטקטורה "ריכוזית רכה" .2

ה לפי הביזוריתארכיטקטורה , השליטה שנאסף במידע נותרת ורק ועיבודאך המשתמשים בידי
נעשהעלגבימכשירחוליםמאומתיםהמידעהאישיעליהםלשםבחינתקיומהשלסמיכותפיזיתל

הם.הסלולרהאישישל

"לוגהאותות",בהסכמתו,מועבראדםשהואחולהמאומת,רגעהודעתושללפיהגישההריכוזיתמ
)המידעשנשמרבמכשירהסלולרהאישישלובנוגעל"לחיצותהידיים"הדיגיטליותעםמשתמשים

מתבצעמגעיםהאיתור,ועיבודהמידעשללשרתמרכזישלמשרדהבריאותמןהטלפוןשלואחרים(
השרת המבוססעל ביישומונים . אותות איסוף על שלBLEים הזיהוי לפרטי מוגבל המידע בלבד

שהובסמיכותאליו.לפי"לוגהאותות"שאלההמשתמשושל

לואתהמידעהנחוץלקבלאפשרלמשרדהבריאות,שת8"גישהריכוזיתרכהלאמץ"אנוממליצות
 אחר מעקב בפרטלצורך הפגיעה מבחינת לטעמנו מאוזנת זו גישה הבידוד. איןחבי עוד כל יות

שהםמידערגיש.בהתאםלגישההריכוזיתהרכה,"לוגהאותות"(GPS)היישומוןאוסףנתונימיקום
לשרת בהסכמתהמשתמש, יועבר קורונה, חולה שנמצא מי של הטלפון מכשיר גבי על שנשמר

יוכלמרכזישבמשרדהבריאותשבויהיוהמפתחותלפיענוחההצפנהשלהמידע.משרדהבריאות
בהיעדרמידע בסמיכותפיזיתלחולהויודיעלהםלהיכנסלבידוד. לזהותאתהמשתמשיםשנמצאו
העובדה עצם את אלא הטלפונים בין המפגש היה היכן בהכרח ידע לא הבריאות משרד נוסף,

התרחש. כזה )שמפגש המיקום בנתוני להשתמש ירצה משתמש עלGPSבאם לערער כדי )
בודייעשהבצורהממוקדתבלבדכפישהסברנולמעלה.ההחלטה,כיאזהעי

 התמודדות עם הקושי הטכנולוגי במכשירי חברת אפל .3

מחייבהפעלהפרואקטיביתתמידיתוקבועהBLEיישומוןהמתבססעלאיסוףמידעבאמצעותאותות
הסלולרבמכשיריטלפוןסלולרימסוגאייפוןשלחברתאפל.כלומר,מכשירBluetoothשלמשדרה

.בפרקיזמןקצריםBLEחייבלהישארפתוח)לאנעול(כלהעתעלמנתלאפשראתשידוראותותה
כתוצאהמכך,במכשיריאייפוןצורכיםיישומוניםאלוחייסוללהועלכןההיענותהקיימתלהתקינם

                                                           

7
  Four Geolocation Technologies Compared: How Can They Improve Your Operational Efficiency?, 

Sensolus (Jan. 17, 2019), https://www.sensolus.com/four-geolocation-technologies-compared-how-can-
they-improve-your-operational-efficiency/ ;How Accurate are Indoor Positioning Systems?, SENION (Jan. 
16, 2019), https://senion.com/insights/accurate-indoor-positioning-systems/.  

8
 (.22.07.20תהילהשוורץאלטשולרורחלארידורהרשקוביץ,חוותדעתדיוןבחלופותלמעקבהשב"כ)

, המשתמש ת יעשה רק בהסכמי GPS להבהיר שהשימוש בנתוניהצעתנו היא 
 בהן המשתמש סבור שקיבל הודעה בטעות. תוגבל רק לנסיבות והסכמה זו 

ות. לשרת משרד הבריא ,בהסכמתו ,במקרה זה יועברו נתוני המיקום של המשתמש
מגע עם ה ,BLEלפי אותות ה  ,נתוני המיקום שיועברו יוגבלו לתאריך ולמועד בו אירע

 חולה מאומת. 

 

https://www.sensolus.com/four-geolocation-technologies-compared-how-can-they-improve-your-operational-efficiency/
https://www.sensolus.com/four-geolocation-technologies-compared-how-can-they-improve-your-operational-efficiency/
https://senion.com/insights/accurate-indoor-positioning-systems/
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 להיות נמוכה.עלולה בנוסף, שהיישומונים הוא כהחשש רק יעבדו הזמן מן הקרבע ושיעקב
9.פחותאפקטיבייםיהיוולכןהטכנולוגיבפעולהברקעמערכתההפעלה

המיזםהמשותףבעיהזולאתהיהמנתחלקםשליישומוניםהעומדיםבדרישותהארכיטקטורהשל
המיזםמתנהאתההצטרפותאליוחברותאפלוגוגלל אבל, . אךורקנתוני ימנעוBLEלומריאספו ,

10נקטואתהגישההביזורית.מאיסוףנתונימיקוםוי

 המשודרג המגן יישומון בלוטות'אוסף אותות לצד מיקום ביזוריתנתוני בגישה נוקט אינו ובנוסף
אינועומדבדרישותהארכיטקטורהשלשותפותאפלוגוגל.לגמרי.לכן,הוא

לאמץאתישראלאיננההמדינההיחידההמתמודדתעםקושיזה,ואיןזהאומרשהכרחיעםזאת,
ב אפל. גוגל מיזם שיצר הטהרני הסטנדרט וצרפתמדינות אוסטרליה הגישה11כמו את העדיפו

הריכוזיתעלאףחסרוןזה.

                                                           

9
Charlotte Jee, 8 Million People, 14 Alerts: Why Some Covid-19 Apps Are Staying Silent, MIT TECHNOLOGY 

REVIEW (July 10, 2020).
10

 Stephen Nellis & Paresh Dave, Apple, Google Ban Use of Location Tracking in Contact Tracing Apps, 
REUTERS (May 4, 2020).

11
 Josh Taylor, Covidsafe App: How Australia’s Coronavirus Contact Tracing App Works, What It Does, 

Downloads and Problems, THE GUARDIAN (May 5, 2020).
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: תוכנית יישום והטמעה של היישומון במקביל חמישיחלק 
 להפחתת השימוש בשב"כ

 

 

 

 



 

 

 

ומון כדי שהוא התוויית תוכנית פעולה ריאלית: כמה משתמשים צריכים להתקין את הייש .א
 ייחשב יעיל?

Pewלפימחקרשלמכון במכשירוחזיקבישראלהמהאוכלוסייההבוגרת88%,2018נכוןלאביב,
מעקבמגעים12סלולרחכם. זהושיעורחדירהגבוהמאדהיוצרפוטנציאללשימושיעילביישומוני

בארץ.

 כה עד העיקרית בההתנגדות בלשימוש התמקדה מיישומונים חשש פני אחוזי נמוכיםהטמעה
 התנגדות האוכלוסייה. בקרב מאוניברסיטתזו חוקרים ידי על שבוצע יחיד מחקר על התבססה
הנדרששליישומוןלאיתורמגעיםדיגיטליעלמנתשזהיהווההתקנהאוקספורדשבחנומהאחוזה

צוטטורבותלשםקטיעתשרשראותהדבקה.ממצאיהמחקר,שאנושילאיתורמגעיםתחליףמלא
עלמנתיישומוןאתהמהאוכלוסייההכלליתיתקינו56%–הצביעועלכךשנדרשש,בארץובעולם

יש מגעים.הוא לאיתור יחיד יעיל ככלי שגם13יחשב היתה המחקר כותבי כוונת שלמעשה אלא,

                                                           

12
  Pew Research Center, Smartphone Ownership In Advanced Economies Higher than in Emerging (Feb. 

.(2019 ,4
13
 Digital Contact Tracing Can Slow orמהאוכלוסייהמחזיקיםבטלפוןחכם.80%המחקרמבוססעלההנחהשרק

Even Stop Coronavirus Transmission and Ease Us Out of Lockdown, BIG DATA INSTITUTE (April 16, 2020).

 כ"שבשימוש בשל היישומון וגמילה הדרגתית מן ה אחוזי התקנהיצירת אבני דרך ל 

 קמפיין פרסומי ושימוש בכלי עידוד להטמעה 

 ה שאינה מחזיקה בטלפון חכם י פתרונות לאוכלוסי 

 ובנהלים שימוש ביישומונים בחקיקהעיגון ה  
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 החוקרבאימוץ לכן, הנגיף. התפשטות קצב במיזעור מסייע באוכלוסייה יותר נמוכים יםאחוזים
 יוני בתחילת זה בהקשר הבהרה כי202014פרסמו טענו רמתשבו בכל יעיל היישומון למעשה

.15חדירה,אבלככלשרמתהחדירהגבוההיותרכךגםיעילותו

 

נמצאשמדינותמעטות,ישומוניםהתקנתימבחינתהנתוניםבעולםבנוגעלאחוזיבנוסףלכך, 

16מפורטבטבלההבאה:,כמחזיקותבאחוזיחדירהדוספרתיים

 סה"כ אוכלוסייה אחוז חדירה
מספר 

 מדינה  יישומון משתמשים

25.24531072 25509688 6440000 COVIDSafe אוסטרליה 

3.064030063 65273511 2000000 STOPCOVID צרפת 

16.70964587 83783942 14000000 Corona-Warn-App גרמניה 

41.02648259 341243 140000 Ranking C-19 איסלנד 

3.63865954 60461826 2200000 Immuni איטליה 

12.21011096 4822233 588800 NZ COVID Tracer ניוזילנד 

35.8953374 5850342 2100000 Trace Together סינגפור 

43.0973552 1160164 500000 
Swiss Contact 
Tracing App שוויץ 

                                                           

14
 Patrick Howell O’Neill, No, Coronavirus Apps Don’t Need 60% Adoption to Be Effective, MIT TECHNOLOGY

REVIEW (June 5, 2020) 
15
החוקריםטענוכי:

"their work has been profoundly misunderstood, and that in fact much lower levels of app adoption 
could still be vitally important for tackling covid-19"…"There’s been a lot of misreporting around efficacy 
and uptake … suggesting that the app only works at 60%—which is not the case,”  says Andrea Stewart, 
a spokeswoman for the Oxford team. "In fact", she says, “it starts to have a protective effect” at “much 
lower levels”. 
 
The Oxford models found that "the app has an effect at all levels of uptake" as illustrated by this graph 
which shows every level of adoption slowing to pandemic to some extent". 

 
16
בשילובעםנתוניאוכלוסיהמאתרMIT, COVID Tracing Trackerיםמהנתוניםהמוצגיםבטבלהמבוססיםעלנתונ

world Population Review.
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 היישומוןעידוד התקנת תוכנית פעולה ל .ב









 ידיאוסטרליהממשלת על התקנתו חשיבות ובהסברת לציבור היישומון בשיווק רבות השקיעה
מספררבככלהאפשרשלאנשיםבאמצעותקמפייןתקשורתימקיףשכללסרטונים,כרזותרחוב,

החברתיות. ברשתות ופוסטים רדיו רבות17דיווחי פעמים התראיין אוסטרליה ממשלת ראש
והסבירשהתקנתהיישומוןהיאהמפתחלחזרההדרגתיתלשגרהולהתנעתהכלכלה.עודבתקשורת

המשתמש על יגן הסביר, כך היישומון, לשמש. חשיפה מפני הגנה לקרם היישומון את השווה
המשתמש של הכנסתו מקור על יגן דבר של ובסופו הבריאות מערכת עובדי על ומשפחתו,

18לההאוסטרליתמחדש.ומשפחתושכןיאפשרהתנעתהכלכ

שלסינגפור  ההטמעה אחוזי דיגיטלי. מגעים לאיתור יישומון להשיק הראשונה המדינה היתה
 על שהחלה20%היישומוניםעמדו ממשלתסינגפור אתרצון ולאהשביעו למשךתקופהארוכה

במתוא שעובד באופן בלוטות' אותות וקולטים המשדרים "טוקנים" לחלק יוני חודש עםבסוף ם
אולם המכשיריםחולקותחילהלאוכלוסייההמבוגרתשאיןברשותהמכשירסלולראישי היישומון.
הכוונההיאלחלקםלכלמישאיןברשותומכשירסלולראישיאומעדיףשלאלהתקיןאתהיישומון

19עלמכשירוהאישי.

בורישקיימההממשלהאחוזהחדירההגבוההשלהיישומוןהואתוצאהשלהקמפייןהציבאיסלנד, 
לציבור שסיפקה וההסברים הממשלה נקטה בה השקיפות של וכן התקנתו לחשיבות בנוגע

20מלכתחילהבנוגעלאופןפעולתהיישומוןוהשימוששנעשהבמידעהנאסףבאמצעותו.

רקבקרבשווייץ   תחילהבמסגרתניסיון השיקהאתהיישומון בתיעובדי הצבא, הממשלהפדרלי,
ביישומון,חולים השימוש ליעילות בנוגע נתונים לצבור היתה הניסוי מטרת טכנולוגיה. ומרכזי

עלמנתלעשותשימושבנתוניםאלוככלילגיוסשהואמציע,לאבטחתהמידעשלוולהגנתהפרטיות
21אמוןהציבורולשיכנועבכדאיותוחשיבותהתקנתהיישומון.

, מהיר וממוקד לעידוד הציבור להתקנת היישומון מיידי,ש לבצע מאמץ הסברתי ופרסומי ילכן, 
.בהתאם לשלבי הביצוע הבאים



                                                           

COVIDSafe App Campaign Resources 17 ,-campaign-app-collections/covidsafehttps://www.health.gov.au/resources/
resources.

18 Australians Urged to Sign Up to Tracking App, BBC NEWS (April 29, 2020);Treat Tracing App Like Sunscreen: Aussie 
PM, OTAGO DAILY TIMES (April 29, 2020);

.Singapore Hands OutCoronavirus Tracing Device, BBC (June 29, 2020)19
 Isobel Asher Hamilton, Iceland had the most-downloaded contact tracing app for its population size. Authorities20

there say it hasn’t made much difference, Business Insider (May 12, 2020).
.Sara Ibrahim, Switzerland Launches SwissCovid Tracing App for Residents, SWISSINFO (June 25, 2020)21

כדי  56%לאור שיעורי הטעות בכלי של השב"כ אין צורך להגיע לרמת חדירה של 
 להפוך את היישומון לחלופה יעילה ודי באחוזי חדירה נמוכים יותר. 

" במקביל 2ליצור מהלך משולב של העלאת אחוזי החדירה של יישומון "המגן יש 
 ת מן השימוש בשב"כ. לגמילה הדרגתי 

 

 

אוסטרליה, סינגפור, איסלנד ושוויץ הצליחו בהטמעת יישומונים לאיתור מגעים בקרב 

 קמפיין הציבורי שנלווה להשקת היישומונים.בזכות ה  אזרחיהן

 .יש לנקוט בטכניקות הטמעה דומות גם בישראל

 שלב ראשון:

 רכים של אוכלוסיות שונותפרסום בכל כלי התקשורת והדיגיטל, באופן מותאם לצ 

 הצהרות של ראש הממשלה, ראשי מפלגות וסיעות וראשי מערכת הבריאות 

 וש ביישומון וההקשר העצמת המשתמשים: הסבר לגבי תכלית השימשקיפות ו
המוסרי של סיוע להצלת הזולת; הסבר לגבי אופן פעולת היישומון ואמצעי הגנת 

 הפרטיות שהוטמעו בו. 

  צעדים מתחום הכלכלה ההתנהגותית על מנת להגביר את היקף הטמעת היישומון
בקרב האוכלוסיה. למשל, מתן עדיפות בקבלת שירותים ציבוריים מסויימים )מענקי 

נפקת רישיונות ותעודות שונות( או מתן תגמול חומרי )שוברי קנייה או סיוע, ה
  1הנחה( למי שהתקין את היישומון.

  ה. תקנההקמפיין ואת היקפי ה ואת הצלחתבחן שי מחקר מעקב   

 

https://www.health.gov.au/resources/collections/covidsafe-app-campaign-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/covidsafe-app-campaign-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/covidsafe-app-campaign-resources
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איןהצדקהלנקוטבכפייתכללהאוכלוסיהלהתקיןאתהיישומוןשלהשקתהיישומוןןבשלבהראשו
זאת,משוםשהיישומוןממילאהואכלימשליםבלבדעבוררשות,opt outתוךשימושבמודלשל

וישלשקולopt outעםזאת,איןלפסוללחלוטיןאתמודלההבריאותלצדאיתורמגעיםמסורתי.
2223שימושבובהתאםלהיענותהציבורלהתקנתהיישומוןוהתקדמותהמגיפה.











שיטהזותאפשרלהימנעממצבשבומעסיקיםאוספיםמידעבלתינדרשעלעובדים,וגםממצבשבו
וכןמעסיקיםגדול אותם; לפתחיישומוניםמשלהםולחייבעובדיםלהתקין עצמאי באופן יםיחליטו

 הטלתחובהעלבעליחנויותלוודאשהלקוחותהמגיעיםלחנותהתקינואתהיישומון.

 פתרונות לאוכלוסייה שאינה מחזיקה במכשיר סלולרי אישי חכם .ג

כלוסייהבכלמדינהמחזיקהברשותהבעובדהשלאכלהאוחסםנוסףבפניהשימושביישומוןנעוץ
מכשירסלולריחכםהמאפשראתהתקנתהיישומוןוהפעלתו.בישראל,עיקרהקושינובעמהעובדה

במכשיריסלולרכשריםשאינםמאפשריםגלישהסלולריתאויםהחברההחרדיתמחזיקבנישחלקמ
ספרמנויי"הקומההכשרה",שימושביישומונים.לפיההערכותהנוגעותאךורקלחברההחרדיתמ

500,000-כלומרהאנשיםהמחזיקיםבמכשיריטלפוןכשריםשאינםמכשיריםחכמים,נאמדיםבכ
24משתמשים.

:ישלעשותשימושבאמצעיםמשלימיםעלמנתלהגביראתיעילותהשימושביישומון

בכרטיס:רטיסיםחכמיםכ .1 וקליטהמדובר המאפשריםשידור אשראי, כרטיסי בגודלשל
שימושנעשהבניוזילנד".2"המגןוניתןלתכנתםכךשיפעלובתאימותעםיישומוןBLEתשלאותו

 .2526בדומהליישומוןBLEלצורךיצירת"לוגאותות"מבוססCOVIDCard-בכרטיסאישיחכם

לבישה: .2 טכנולוגיה בשםמכשירי לבישה טכנולוגיה מכשירי להשיק עומדת סינגפור

TraceTogether TokenשישדרוויקלטואךורקאותותBLEממכשיריםאחריםאוממכשיריסלולר

                                                           

22
 Scienceרעיוןזההועלהכרעיוןיעילהעומדגםבכלליאתיקהעלידיקבוצתמומחיםבמאמרשהתפרסםבכתבהעת

 Michelle M. Mello & C. Jason Wang, Ethics and Governanace for Digital Disease .ראו:2020בתחילתמאי
Surveillance, SCIENCE (May 11, 2020).

23
 Digital Contact Tracing For Pandemic Response, Ethics and Governance Guidance 67-68 (Jeffrey P. 

Kahn ed., John Hopkins University Press,  2020).
24

  דהמרקר?052-76-חייגו ממספר שמתחיל בומה יקרה אם ת –האיש ששולט בסלולרי של מיליון ישראלי  נתיטוקר,
(.05.07.19)

25
בכלדרך1940()ג(לפקודתבריאותהעם,1)20סעיף  מסמיךאתמנכ"למשרדהבריאותלהתקין,בצואובהוראהאו

אחרת,הוראותשיחייבוכלאדם,לרבותקופותהחולים,לעשות"כלענייניםאודבריםשימצאםרצוייםלשםמניעתהאו
לחייבשיתוףפעולהעםחקירהאפידמיולוגיתבדרךשלהעברתהיסטורייתה ניתן קלתהשלהמחלה."מכוחסמכותזו

המגעיםממכשירהטלפוןהאישילשרתמשרדהבריאות.
26

 Marc Daalder, Coronavirus: New Zealand Considering $100m Contact Tracing ‘CovidCard’, STUFF (April 
 JC Torres, CovidCard Phone-Free Contact Tracing Proposed in New Zealand, Slash Gear (April;(2020 ,17
.(2020 ,20

 שלב שני:

 " יישומוןהעידוד אינטרנסיבי" להתקנת 

  היישומון  בהתקנתציבורית  בתחבורההתניית השימוש 

 מעסיקים שונים במשק לוודא שעובדים התקינו את היישומון כתנאי  הטלת חובה על
 לחזרה לעבודה: עובדים חיוניים; עובדי השירות הציבורי; חברות גדולות. 
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TraceTogether.27אישייםעליהםמותקןהיישומוןהסינגפורי גםבחלקממדינותארה"בשוקלים
בשנת קורונה לשגרת מהחזרה כחלק התלמידים, את לחייב שונות ואוניברסיטאות הספר בתי

בנשיאתצמי בצמידיםאשרהלימודיםהבאה, בחלקמהמקריםמדובר דיםחכמיםמסוגיםשונים.
מידעשמרועלהצמידעצמו,ובחלקמדוברבצמידיםאשריאספויבלבדויBLEישדרוויקלטואותות

בסמיכותפיזיתוקיפנוסףשיאפשר וזיהוימהירשלמיששהו חעלקיוםהוראותהריחוקהחברתי
28לחולהקורונהמאומת.

.יישומוןזהותלפרטיותוהגנתמידערישותדםאוהמכשירהלבישיהיוחייביםלעמודבהכרטיסהחכ

  בחקיקההשימוש ביישומונים עיגון  .ד

לפקודתבריאותהעם1)20סעיף בהוראה()ג( או מסמיךאתמנכ"למשרדהבריאותלהסדירבצו
במסגרתסעיףסלזהניתן29.ה"כלענייןאודברהרצוילדעתולמניעתהאוהקלתהשלמגיפ"אחרת

יישומוןלאיתורמגעים.שימושבלכלולגם

 חוק חקיקת על לעבוד להתחיל הזאת בעת ראוי כללי, נושאבאופן את שיסדיר ועדכני ייעודי
.ההתמודדותעםמגיפות

עדאז,אנומציעותליצורהסדרחקיקתילהסמכתהפעלתיישומוןלאיתורמגעים.אנולאחושבות
כךנהגונדגישכיהסדריםכלליים.רךלהסדירכלפרטופרטשלהיישומוןאבלישצורךלקבועשישצו

 32ואיטליה.31צרפת,30גםבמדינותנוספותבעולםכגוןאוסטרליה,







                                                           

27
 Dean Koh, Singapore to Launch TraceTogether Token Device for COVID-19 Contact Tracing, 

MOBIHEALTHNEWS (June 10, 2020) ;Elleen Yu, Singapore’s Move to Introduce Wearable Devices for 
Contact Tracing Sparks Public Outcry, ZDNET (June 7, 2020). 
28

 Will Knight, Schools Turn to Surveillance Tech to Prevent Covid-19 Spread, WIRED (June 5, 20). 
29

.1940()ד(לפקודתבריאותהעם,1)20סעיף 
30

נחקקכתיקוןלחוקהגנתהפרטיותPrivacy Amendment (Public Health Contact Information) Act 2020ה 
.2020במאי,15הקייםב

31
 Decree No. 2020-650 of May 29, 2020 relating to data processing known as “StopCovid”מסדיראת,

 המסגרתהמשפטיתלהפעלתיישומוןאיתורהמגעים.
32

 Law Decree No. 28 of 30 April 2020 רתהמשפטיתלאימוץיישומוןלאיתורמגעים.גהמסדיראתהמס  

 מסגרת חקיקתית לשימוש ביישומונים:

 יישומוןהעות מידע שניתן לאסוף באמצמהו ה 

 דרכי יידוע המשתמש וקבלת הסכמתו 

 במידע, העברתו, שמירתו, מחיקתו וזכויות נושא המידע  יםהשימוש 

   התקופת זמן קצובה הנדרשת למאבק במגיפ -מסגרת הזמן לשימוש ביישומון 

  אסףשימוש לרעה במידע שנסנקציות על 

 נאסף שמידע ב הפיקוח הפרלמנטרי והמשפטי על השימוש  דרכי 

 נתונים מספריים אגרגטיביים בנוגע ליעילות השימוש ביישומוןשקיפות ו .   

 


