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 שצוינו לעיל: .1

 

 Trace המגן יישוםשם 
Together 

SafeCOVID StopCovid  היישומון
 בגרמניה

NHS CV19 Immuni COVID19 ALERT Aarogya Setu CovidCard 3T-DP Smittestopp 

משרד הבריאות  יוצרי היישומון
וחברת  בישראל
 מטריקס

משרד הבריאות 
בסינגפור, 
GovTech 

ומדענים משני 
מכוני מחקר 

 בסינגפור

ממשלת 
אוסטרליה 

(מבוסס על 
TraceTogether ( 

ממשלת צרפת 
באמצעות ה 
INRIA, the 
French national 

research 
institute for 
digital sciences 

and 
technologies 

ממשלת 
גרמניה ומספר 

 מוסדות מחקר

אגף החדשנות 
בשירותי הבריאות 

) NHSXהבריטיים (
בשיתוף מומחים 

מהתעשייה 
 ומהאקדמיה

ממשלת איטליה 
בשיתוף חברת 
 הסטארט אפ
Bending Spoons 

ממשלת הודו,  מוסדות מחקר
National 

Informatics 
Centre 

קבוצת מדענים  חברה פרטית
מאוניברסיטאות 

ומכוני מחקר 
במדינות האיחוד 

 האירופי

 Simulaחברת 
והמכון לבריאות 

 הציבור

 ן.בתכנו יישומון עובד יישומון עובד יישומון עובד סטטוס פיתוח

תקופת מבחן תחל 
 11.5ב 

. יהיה זמין בתכנון בתכנון
 בסוף מאי. 

בתכנון, יהיה זמין ב  בתכנון יישומון עובד בתכנון.  בתכנון
11.5 

 יישומון עובד

 יעוד 

 

רק 
איתור 
 מגעים

 

 איתור מגעים,  איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים מגעים איתור איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים

באמצעות 
כרטיס אישי 
בגודל של 

 כרטיס אשראי 

 איתור מגעים איתור מגעים

 שימוש
 ףוסנ

תקשורת בין      
המשתמש 

לשירותי הרפואה 
לשם הזמנת 
בדיקת קורונה 
ולשם התעניינות 
טלפונית במצבו 
הבריאותי במידה 

 שחלה. 
בנוגע נוסף מחקר 

 הנגיףלהפצת 
שיתבצע על ידי 
שירותי הבריאות ה 

NHS. 

מידע מותמם 
ואגרגטיבי ישמש 
מחקר בנוגע 
להפצת הנגיף 

ולמחקר 
 אפידמיולוגי. 

תקשורת בין  
המשתמש 

לשירותי 
 . הרפואה

מידע מותמם 
ישמש ואגרגטיבי 

הפקת דוחות, ל
מפות חום 

והערכות 
סטטיסטיות 

אחרות שמטרתן 
ניהול התפשטות 

 .נגיף הקורונה
מנגנון לאיסוף 

 תרומות. 
 

מידע מותמם    
ישמש ואגרגטיבי 

למרחק ולהערכת 
יעילות צעדי 
הריחוק החברתי 

ולהקבלת 
החלטות בנוגע 
לצעדים נוספים 

ואסטרטגיית 
 יציאה. 

 איזה
מידע 
 נאסף

איכון 
 סלולרי

 

) GPSמיקום (
ומסלולי תנועתו 
של המשתמש, 
כולל תאריכים 

 איכון סלולרי   איכון סלולרי       

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://github.com/DP-3T
https://github.com/DP-3T
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa


2 
 

 Trace המגן יישוםשם 
Together 

SafeCOVID StopCovid  היישומון
 בגרמניה

NHS CV19 Immuni COVID19 ALERT Aarogya Setu CovidCard 3T-DP Smittestopp 

    ושעות. 

Blueto
oth  

אותות  
Bluetooth 

אותות 
Bluetooth 

אותות  Bluetoothאותות 
Bluetooth 

אותות  Bluetoothאותות  Bluetoothאותות  Bluetoothאותות  Bluetoothאותות 
Bluetooth. 

אותות 
Bluetooth. 

אותות 
Bluetooth. 

מידע 
 נוסף

מספר הטלפון,  
קוד הזיהוי 

המותמם 
והמוצפן, דגם 

המכשיר 
והגרסה 

המותקנת של 
 היישומון

שם, מספר 
טלפון, מיקוד 

 וטווח גילאים

חלק מהספרות   
במיקוד המגורים 

מידע רפואי על ו
 תסמיני המחלה

מידע על מצב 
 בריאותי

דרכי יצירת קשר 
 עם המשתמש

מידע על תסמינים ו
לנגיף  םהאופייניי 
 הקורונה

שם, מספר טלפון, 
 גיל, מגדר, מקצוע

דרכי יצירת קשר   
 עם המשתמש

היכן נשמרים 
הנתונים (כל עוד 
המשתמש לא 
מאובחן כחולה 

 קורונה)?

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 המשתמש

אותות 
 Bluetoothה

נשמרים בזיכרון 
הפנימי של 

מכשיר ה
של  יהסלולר

 . המשתמש
המידע הנוסף 

שרת נשמר ב
של משרד 

  הבריאות.

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 . המשתמש

 המידע הנוסף
שרת נשמר ב

של משרד 
   הבריאות.

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 . של המשתמש

 

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 . המשתמש

 

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 . של המשתמש

 

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 .של המשתמש

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 .של המשתמש

דרכי יצירת הקשר 
מאוחסנים על 

 השרת המרכזי.

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 .של המשתמש

 המידע הנוסף
נשמר באופן 
מותמם על שרת 

  מרכזי.

 

היסטוריית 
המגעים נשמרת 
על הכרטיס 

  עצמו

בזיכרון הפנימי של 
 ימכשיר הסלולרה

 .של המשתמש
 

 המידע מותמם
ונשמר על שרת 
מרכזי של שירותי 

 הבריאות. 

ים לכמה זמן נשמר
 הנתונים?

עד להסרת 
 היישומון. 

ימים  21למשך 
ואז נמחקים 

 .אוטומטית

המידע הנוסף 
עד נשמר 

סרת לה
היישומון או 
ביטול הרשאת 

הגישה 
 Bluetoothל

 . ע"י המשתמש

 

 

ימים  21למשך 
ואז נמחקים 

 .אוטומטית

המידע הנוסף 
עד לתום נשמר 

המגיפה, אלא 
אם המשתמש 
מגיש בקשה 
למחיקתו קודם 

 לכן. 

למשך תקופת 
 זמן מוגבלת. 

למשך תקופת 
 זמן מוגבלת.

ואז ימים  28למשך 
נמחקים 

למעט  ,אוטומטית
נתוני המיקוד 

שישמר החלקיים 
כל עוד היישומון 
בשימוש ולמעט 
מידע רפואי 

שהועבר  מותמם
לשרת המרכזי 
שישמר לעד לצרכי 

 .מחקר

המידע ישמר עד 
 . 2020סוף שנת 

יום ואז  14למשך 
 נמחק אוטומטית

ימים ואז  30למשך 
נמחקים 

 אוטומטית. 

מידע על משתמש 
שנמצא חולה 
קורונה ישמר 

 ימים.  60למשך 

יום  30למשך 
אחורה ונמחקים 

אוטומטית. 
הסוללה 

המפעילה את 
הכרטיס צפויה 

היגמר בתוך ל 
 חודשים  12

מידע מזוהה ישמר  
ימים  30למשך 

אחורה וימחק 
אוטומטית או במועד 
בו המשתמש יבחר 
 להסיר את היישומון. 

היישומון כולו ימחק 
 . 2020בדצמבר 

מידע על 
חולה 

קורונה 
 מאומת

גישה 
  ריכוזית

בהסכמת 
משתמש 

שנמצא חולה 
בקורונה יועברו 

על  הנתונים
 14תנועותיו 

ימים לפני 

בהסכמת 
משתמש 

שנמצא חולה 
בקורונה יועברו 
הנתונים לשרת 
 משרד הבריאות
עליו נעשה גם 

בהסכמת 
משתמש 

שנמצא חולה 
בקורונה יועברו 
הנתונים לשרת 

משרד 
, עליו הבריאות

בהסכמת 
משתמש שנמצא 
חולה בקורונה 
יועברו הנתונים 
לשרת משרד 

 . הבריאות

רשאי  משתמש 
לעדכן האם חש 

בתסמינים 
מסוימים. אם 
תסמינים אלו 
מעלים חשד 
להידבקות בנגיף 

בהסכמת  
משתמש שנמצא 
חולה בקורונה 
יועברו הנתונים 
לשרת משרד 

, עליו הבריאות
נעשה גם עיבוד 

משתמש כאשר 
נמצא חולה 

, בקורונה
היסטוריית 

המגעים שנשמרה 
על המכשיר 
הסלולרי שלו 

במקרה שבעל 
כרטיס מאובחן 
כחולה קורונה, 
משרד הבריאות 
יוריד את 

היסטוריית 
המגעים שלו 

כל המידע מועבר  
מלכתחילה לשרת 
המרכזי של שירותי 
הבריאות שם 
מבוצע עיבוד ואיתור 
מגעים. כאשר 
נמצאת חפיפה 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://github.com/DP-3T
https://github.com/DP-3T
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
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לשרת אבחונו 
משרד 

 הבריאות. 

עיבוד המידע 
והבחינה האם 
משתמש אחר 
נחשף לחולה 
קורונה יעשה 
על המכשיר 
הסלולרי של 

 המשתמש. 

עיבוד המידע, 
ופיענוח 

ההצפנה באופן 
שר שמאפ

למשרד 
הבריאות 

להזהיר את מי 
שנחשף לחולה 

 הקורונה.  

נעשה גם עיבוד 
המידע, ופיענוח 
ההצפנה באופן 

שמאפשר 
למשרד 

הבריאות 
להזהיר את מי 
שנחשף לחולה 

 הקורונה.  

עיבוד המידע 
והבחינה האם 
משתמש אחר 
נחשף לחולה 
קורונה יעשה על 
המכשיר הסלולרי 
של המשתמש, 
מבלי לפענח את 

 מידע המותמם.

הקורונה נתוני 
ו המשתמש יועל

לשרת מרכזי שם 
יעובדו ובהתאם 

 ותהתראישלחו 
לכל מי ות צהוב

שנחשף 
 למשתמש. 

משתמש 
כחולה שמאובחן 

קורונה יקבל קוד 
אישור מרשות 

אותו הוא  הבריאות
רזשאי להזין 
ביישומון. הזנה 
כאמור תוביל 
לשליחת נתוני 
המשתמש  לשרת 
המרכזי שם יעובדו 
ובהתאם ישלחו 
התראות אדומות 

שף לכל מי שנח
 אליו.

המידע, ופיענוח 
ההצפנה באופן 
שמאפשר למשרד 
הבריאות להזהיר 
את מי שנחשף 

 לחולה הקורונה.  

תועבר לשרת 
מרכזי של משרד 
הבריאות. על שרת 
זה יתבצע עיבוד 
המידע ופיענוח 
ההצפנה באופן 
שמאפשר למשרד 
הבריאות להזהיר 
את מי שנחשף 

 לחולה הקורונה.  

נתוני האיכון 
הסלולרי יועלו 

רק המרכזי לשרת 
) 1(כאשר 

התסמינים 
שהמשתמש 

מעדכן עליהם 
מלמדים על כך 
שחלה בקורונה; 

התוצאה ) 2ו/או (
ת של הערכ

ההדבקה 
העצמית שמורצת 

היא יישומון ב
צהובה או 

 .כתומה

לשרת מרכזי 
ויודיע בהודעת 
טקסט לבעלי 

הכרטיסים 
 שנחשפו אליו.  

לחולה קורונה 
מאומת שירותי 
הבריאות שולחים 

 SMSהודעת 
 למשתמש. 

גישה 
 ביזורית

משתמש בידי     
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 
ח את ושלהאם ל

היסטוריית 
המגעים 

 המותממת
והמוצפנת שלו 

של  םלמכשירי 
המשתמשים 

עליהם  האחרים
תתבצע בדיקת 

 החפיפה.

משתמש בידי  
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 
ח את ושלהאם ל

היסטוריית 
המגעים 

המותממת 
והמוצפנת שלו 

של  םלמכשירי 
המשתמשים 

עליהם  האחרים
תתבצע בדיקת 

 החפיפה.

משתמש בידי    
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 
ח את ושלל האם

היסטוריית 
המגעים 

המותממת 
והמוצפנת שלו 

של  םלמכשירי 
המשתמשים 

עליהם  האחרים
תתבצע בדיקת 

 החפיפה.

 

נות באילו מדי 
 ?םמיוש

  סינגפור ישראל

 

הולנד שוקלת את  איטליה אנגליה גרמניה צרפת אוסטרליה
 השימוש ביישומון

ניו זילנד שוקלת  הודו
את השימוש 

כחלופה 
שימוש ל

 נורבגיה שוויץ ואוסטריה

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://github.com/DP-3T
https://github.com/DP-3T
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
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  ביישומון.

למעט  וולונטרית וולונטרית חובת התקנה?
עובדים החבים 

בהתקנתה 
כתנאי לחזרה 

 .לעבודה

 

 וולונטרית.

רה"מ מעודד 
את השימוש 
ביישומון ע"י 
השוואתו לקרם 
הגנה נגד 
חשיפה לשמש. 

התקנת 
היישומון תגן על 

המשתמש, 
משפחתו, עובדי 
הבריאות, ואף 
תגן על עבודתו 
ומקור ההכנסה 
של משפחתו כי 
תאפשר חזרת 

הכלכלה 
האוסטרלית 

 לפעילות.

 וולונטרית. וולונטרית. וולונטרית. 

 אבל תשווק
כאמצעי שיאפשר 
לשמור על 

המשתמש 
ומשפחתו בטוחים, 
ימנע את הצפת 
שירותי הבריאות 
ויחזיר את המדינה 

 והכלכלה לתפקוד.

 וולונטרית.

 

מנדטורית לכל  וולונטרית.
העובדים בסקטור 
הציבורי והפרטי 

ולתושבים 
המתגוררים 

באיזורים בסיכון. 
על המעסיקים 
לוודא התקנת 
היישומו בקרב 

 .עובדיהם

בנוגע לשאר 
האוכלוסיה 

היישומון כרגע 
וולונטרי, אולם 
ממשלת הודו 
מפרסמת את 
היישומון בכלי 
התקשורת תוך 

שימוש 
במפורסמים וכוכבי 
קולנוע. בנק 
וחברות סלולר 
מחוייבות לשלוח 
הודעות דוא"ל 
וטסט ללקוחותיהם 
המבקשות מהם 
להתקין את 
היישומון, רה"מ 
חוזר ומזכיר את 
ו היישומון בנאומי

ובציוצים בטוויטר, 
הממשלה ביקשה 
מיצרני מכשירי 
סלולר להתקין את 
היישומון מראש 

 על המכשיר.

מנדטורי. 
התושבים יחויבו 
להסתובב עם 
הכרטיס בכל 

 מקום 

 וולונטרית. וולונטרית.

רה"מ שיווקה את 
האפליקציה כצעד 
אחד לקראת 
השבת החירות 
לאזרחים ולכלכלה. 
ככל שיותר אנשים 

אותה תוכל  יתקינ
הממשלה לשחרר 
את מגבלות הסגר 
שהטילה על 

 האוכלוסייה. 

הגרסה הבאה שינויים צפויים או 
אמורה לתמוך 

נחקק חוק  
מיוחד לאסדרת 

אפל סירבה 
לבקשת ממשלת 

היישומון מבוסס 
של  API-על ה

היישומון מבוסס  
של גוגל  API-על ה

חוקרים טוענים  
שמצאו פרצת 

ממשלת ניו 
זילנד טרם 

היישומון הותקן  
 64%ע"י 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://github.com/DP-3T
https://github.com/DP-3T
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
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 Trace המגן יישוםשם 
Together 

SafeCOVID StopCovid  היישומון
 בגרמניה

NHS CV19 Immuni COVID19 ALERT Aarogya Setu CovidCard 3T-DP Smittestopp 

באיסוף אותות  הערות
Bluetooth 

 ובגישה ביזורית.

השימוש 
ביישומון, 

הוגשה הצעת 
חוק לחיזוק 
הגנת הפרטיות 

בשימוש 
 ביישומון. 

צרפת לאפשר 
שימוש באותות 

BLE  ע"י היישומון
ברקע מערכת 
ההפעלה בשל 
הגישה הריכוזית 

המוטמעת 
 ביישומון. 

הרשות להגנת 
הפרטיות בצרפת 
מעורבת בפיתוח 
היישומון והחוותה 
דעתה בנוגע 
לדרישות הגנת 
הפרטיות שיש 

 ליישם בו. 

 גוגל ואפל. 

הרשות להגנת 
הפרטיות 
בגרמניה 
מעורבת 

מעורבת בפיתוח 
היישומון 

והחוותה דעתה 
בנוגע לדרישות 
הגנת הפרטיות 

 שיש ליישם בו.

 ואפל. 

נחקק חוק ייחודי 
לשימוש ביישומון 
ולפיו לא ניתן יהיה 
להגביל את זכויותיו 
או תנועותיו של מי 

יתקין את שלא 
 היישומון. 

אבטחה ביישומון 
המובילה לחשיפת 
מידע אישי של 
משתמשיה וכן 
מאפשרת לכל 
אחד לצפות היכן 
מרוכזים אנשים 
חולי קורונה 
מאומתים או 
בסבירות גבוה 
ברדיוס של בין חצי 

ק"מ  10-ק"ח ל
 ממנו.

בנוסף היישומון 
עושה שימוש בקוד 

מה זיהוי קבוע 
שמגדיל את 
 הסיכון לזיהוי חוזר. 

 

קיבלה החלטה 
האם לעשות 

שימוש 
 . COVIDCardב

מהאוכלוסייה 
בנורבגיה אולם 
רבים מתלוננים על 
צריכת סוללה 

 גבוהה. 

 

  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.covid19-alert.eu/index.html
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/
https://github.com/DP-3T
https://github.com/DP-3T
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
https://www.simula.no/news/digital-contact-tracing-qa
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 המשך - חלופות סקירת טבלת

 

Covtracer 19-Rakning C ViruSafe Stopp Corona eRouska Ketju 19 -HSE Covid יישוםשם 
App 

Private 
Tracer 

SafeEntry 

 the Centre יוצרי היישומון
of 

Excellence 
in Research 

and 
Innovation 

RISE  בשיתוף
ממשלת 
 קפריסין

Iceland’s civil 
protection 

and 
emergency 

management 
team. 

Scalefocus 
וממשלת 

 בולגריה

משרד  הצלב האדום
הבריאות 

 בצ'כיה

ממשלת 
 פינלנד

שירותי 
הבריאות 
 באירלנד

שותפות 
ציבורית פרטית 
המורכבת בין 

השאר 
מחברת

Private Tracer 
ושירותי 

הבריאות 
 בהולנד

ממשלת 
 סינגפור

 יישומון עובד בתכנון בתכנון בתכנון יישומון עובד יישומון עובד ישומון עובד יישומון עובד יישומון עובד סטטוס פיתוח

 יעוד 

 

רק 
איתור 
 מגעים

 

 איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים איתור מגעים

 שימוש
 ףוסנ

יצירת מפות   
חום ותיעוד 
 התפשטות הגיף

מחקר בנוגע     
להתפשטות 
 נגיף הקורונה

 

 איזה
מידע 
 נאסף

 

איכון 
 סלולרי

 

       איכון סלולרי איכון סלולרי איכון סלולרי

Blueto
oth  

אותות    
Bluetooth 

אותות 
Bluetooth 

אותות 
Bluetooth 

אותות 
Bluetooth 

אותות 
Bluetooth 

 

מידע 
 נוסף

ת.ז., גיל,   
היסטוריה 

דיווח רפואית, 
 תסמינים עצמי

מספר זיהוי,     מספר טלפון 
שם, מספר 
טלפון, מיקום 
השהייה ומועד 
שהייה מדוייק 
(זמן כניסה וזמן 

 יציאה)

היכן נשמרים 
הנתונים (כל עוד 
המשתמש לא 
מאובחן כחולה 

 קורונה)?

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 המשתמש

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 המשתמש

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 .המשתמש

המידע הנוסף 
שרת נשמר ב

שירותי של 

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 המשתמש

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 .המשתמש

המידע הנוסף 
שרת נשמר ב

שירותי של 

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 .המשתמש

 

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 .המשתמש

 

בזיכרון הפנימי 
מכשיר של ה

של  יהסלולר
 .המשתמש

 

בשרת משרד 
 הבריאות. 

https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://www.covid.is/app/en
https://www.covid.is/app/en
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://erouska.cz/
https://erouska.cz/
https://www.safeentry.gov.sg/
https://www.safeentry.gov.sg/
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Covtracer 19-Rakning C ViruSafe Stopp Corona eRouska Ketju 19 -HSE Covid יישוםשם 
App 

Private 
Tracer 

SafeEntry 

 .הבריאות .הבריאות

ים לכמה זמן נשמר
 הנתונים?

ימים  28למשך 
אחורה ונמחקים 

 באופן אוטומטי

ימים  14למשך 
אחורה ונמחקים 

 באופן אוטומטי

ימים  30למשך  
אחורה מרגע 

שמשתמש 
מעדכן שהוא 

 חולה קורונה

ימים  30למשך 
אחורה ונמחקים 
, באופן אוטומטי 

למעט מספר 
הטלפון. זה 
יימחק במועד 

 6המוקדם מבין 
חודשים 

מהרישום, 
החלטת משרד 
הבריאות שאין 
צורך עוד 
במידע, או 

כאשר 
המשתמש 

 מסיר את
 היישומון.

למשך תקופת 
זמן מוגבלת 
ולאחריה ימחק 

המידע 
 אוטומטית. 

למשך תקופת  
זמן מוגבלת 
ולאחריה ימחק 

המידע 
 אוטומטית.

למשך התקופה 
הנדרשת 

לאיתור מגעים, 
ולאחריה ימחק 

המידע 
 אוטומטית.

מידע על 
חולה 

קורונה 
 מאומת

גישה 
  ריכוזית

בהסכמת 
משתמש 

שנמצא חולה 
 בקורונה יועברו
הנתונים לשרת 
 משרד הבריאות
עליו נעשה גם 
עיבוד המידע, 

ופיענוח 
ההצפנה באופן 

שמאפשר 
למשרד 

הבריאות 
להזהיר את מי 

 שנחשף לחולה

בהסכמת 
משתמש 

שנמצא חולה 
בקורונה יועברו 
הנתונים לשרת 
 משרד הבריאות
עליו נעשה גם 
עיבוד המידע, 

ופיענוח 
ההצפנה באופן 

שמאפשר 
למשרד 

הבריאות 
היר את מי להז

 שנחשף לחולה.

המידע ישמר על 
שרת משרד 

הבריאות 
בהסכמת 

המשתמש 
ימים  14למשך 
 בלבד. 

משתמש שזוהה 
כחולה קורונה, 
נתוניו יועברו 
לבדיקת חשיפה 
לאחרים לשרת 

משרד 
 הבריאות. 

בהסכמת  
משתמש 

שנמצא חולה 
בקורונה יועברו 
הנתונים לשרת 
 משרד הבריאות
עליו נעשה גם 

דע, עיבוד המי
ופיענוח 

ההצפנה באופן 
שמאפשר 

למשרד 
הבריאות 

להזהיר את מי 
 שנחשף לחולה.

 

בהתאם לחקירה    
אפידמיולוגית 

אנושית של 
חולה קורונה 
מאומת יבדוק 
החוקר את 
המידע בשרת 
המרכזי ויבחן מי 
שהה בסמיכות 
פיזית לחולה 

 המאומת. 

גישה 
 ביזורית

משתמש בידי    
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 

משתמש בידי  
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 

משתמש בידי 
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 

משתמש בידי 
שאובחן כחולה 

הבחירה קורונה 

 

https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://www.covid.is/app/en
https://www.covid.is/app/en
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://erouska.cz/
https://erouska.cz/
https://www.safeentry.gov.sg/
https://www.safeentry.gov.sg/
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Covtracer 19-Rakning C ViruSafe Stopp Corona eRouska Ketju 19 -HSE Covid יישוםשם 
App 

Private 
Tracer 

SafeEntry 

ח את ושלהאם ל
היסטוריית 

המגעים 
המותממת 

והמוצפנת שלו 
של  םלמכשירי 

המשתמשים 
עליהם  האחרים

תתבצע בדיקת 
 החפיפה.

ח את ושלהאם ל
היסטוריית 

המגעים 
המותממת 

והמוצפנת שלו 
של  םלמכשירי 

המשתמשים 
עליהם  האחרים

תתבצע בדיקת 
 החפיפה.

ח את ושלהאם ל
היסטוריית 

המגעים 
המותממת 

והמוצפנת שלו 
של  םלמכשירי 

המשתמשים 
עליהם  האחרים

תתבצע בדיקת 
 החפיפה.

ח את ושלהאם ל
היסטוריית 

המגעים 
המותממת 

והמוצפנת שלו 
של  םלמכשירי 

המשתמשים 
עליהם  ריםהאח

תתבצע בדיקת 
 החפיפה.

באילו מדינות 
 ?םמיוש

 סינגפור הולנד אירלנד פינלנד צ'כיה אוסטריה בולגריה איסלנד קפריסין

מנדטורית.  תוולונטרי  תוולונטרי  תוולונטרי  תוולונטרי  וולונטרית וולונטרית וולונטרית וולונטרית חובת התקנה?
מקומות עבודה, 
מפעלים, בתי 

ומוסדות ספר 
חינוך, גני ילדים, 
מוסדות בריאות, 
בתי אבות, 

 ,מספרות
סופרמרקטים, 

שווקים 
מסויימים, 

קניונים ובתי 
מלון חבים 

בהתקנת 
המערכת. כל מי 

שברצונו 
להיכנס לאחד 
ממקומות אלו 
חייב לסרוק את 
ת.ז שלו או קוד 

QR  ממכשיר
הסלולר שלו 
ביציאה ובכניסה 

 מהמקום. 

 שינויים צפויים או
 הערות

מבוסס על 
יישומון 

SafePaths 
שפותח ע"י 

השימוש 
ביישומון מחייב 
את השארת 
הטלפון פועל 

-מבוסס על ה 
API  המסופקים

 ע"י גוגל ואפל

מבוסס על  
ארכיטקטורת 

DP-3T. 

-מבוסס על ה
API  המסופקים

 ע"י גוגל ואפל.

-מבוסס על ה
API  המסופקים

ע"י גוגל ואפל 
ארכיטקטורת ו

 

https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://www.covid.is/app/en
https://www.covid.is/app/en
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://erouska.cz/
https://erouska.cz/
https://www.safeentry.gov.sg/
https://www.safeentry.gov.sg/
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Covtracer 19-Rakning C ViruSafe Stopp Corona eRouska Ketju 19 -HSE Covid יישוםשם 
App 

Private 
Tracer 

SafeEntry 

החוק הפיני  ופתוח כל העת. . MITחוקרים ב
)The 

Communicabl
e Diseases 

Act מחייב (
אדם חולה 
לספק מידע 
בנוגע לאנשים 
 שנחשפו עליו. 

בכוונת 
ממשלת 

פינלנד לחוקק 
חוק שיסדיר 
את השימוש 

 ביישומון. 

קיימים דיווחים 
סותרים בפינלנד 
לפיהם שירותי 
הבריאות יבקשו 
את הסכמתם 

של 
המשתמשים 

למעקב אחר 
איכון סלולרי על 
מנת ליצור 
מפות חום 
וללמוד על 

התפשטות 
 הנגיף 

DP-3T . 

היישומון כולל 
פונקציות 

נוספות כגון 
התרעה על 

 5קרבה מעל 
דקות לאדם 
אחר במרחק 
של פחות משני 
מטרים. בדרך 
זו גם ימזערו 
את הסיכון 

להתרעות 
 שווא. 

 

https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://covid-19.rise.org.cy/en/
https://www.covid.is/app/en
https://www.covid.is/app/en
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=en
https://erouska.cz/
https://erouska.cz/
https://www.safeentry.gov.sg/
https://www.safeentry.gov.sg/
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