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מגפת קורונה || המדינה דורשת מפלסטינים
השוהים בישראל גישה לקבצים ולנתונים מהטלפון

הנייד
בשל מגפת הקורונה, פלסטינים שנכנסו מהגדה נדרשו להתקין אפליקציה כתחליף לביקורים
במשרדי מנהלת התיאום והקישור. בתנאי השימוש בה נכתב: "כל המידע נמסר לנו מרצונך

החופשי על מנת שנוכל לעשות בו שימוש כפי שנראה לנו לנכון"

משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מאלפי פלסטינים המבקשים לברר אם היתר השהייה
שלהם בישראל בתוקף להוריד אפליקציה המאפשרת לצבא גישה לקבצים, למצלמה ולמיקום הטלפון
הנייד שלהם. בימי שגרה, פלסטינים ששוהים בישראל - אם בשל תהליכי איחוד משפחות או מסיבות

הומניטריות - נדרשים להגיע למשרדי מנהלת התיאום והקישור, אולם עתה, כשהמשרדים סגורים
בשל הקורונה, הם נדרשים להוריד אפליקציה ייעודית.

הרשאות האפליקציה, בשם "אלמנסק" (המתאם), נרחבות ביותר וכוללות מידע על מיקום גיאוגרפי,
גישה למצלמה, להודעות ולקבצים שנשמרים על הטלפון. במסך אישור ההתקנה נכתב: "אנו עשויים

לעשות שימוש במידע שאותו אנו אוספים לכל צורך, לרבות לצרכים ביטחוניים. הינך מסכימ/ה
ומצהיר/ה כי ידוע לך שכל המידע שתידרש/י למסור לא נדרש על פי דין ותחיקת הביטחון והוא נמסר

לנו מרצונך החופשי על מנת שנוכל לעשות בו שימוש כפי שנראה לנו לנכון, וכי הנך מסכימ/ה כי נשמור
את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע שבידנו בהתאם לשיקול דעתנו".

במכתב ששגרו עו"ד עדי לוסטיגמן ועו"ד בנימין אחסטיריבה מטעם המוקד להגנת הפרט ורופאים
לזכויות אדם נכתב: "לא ברור מה בין בירור סטטוס ההיתרים לחשיפה למידע פרטי ואישי...הצבת
חובה כברירת מחדל יחידה של אדם לפנות באפליקציה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני... מדובר

בניצול ציני של מצוקת ובהלת הציבור בתקופה עגומה זו למטרות פסולות וזרות... לשם חדירה
לפרטיות באופן הפוגע בכבוד האדם של הפונים".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר בתגובה: "יישומון "אלמנסק" פתוח לרווחת התושבים
הפלסטינים, זאת במטרה להנגיש מידע לציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון ורצועת עזה - באופן

דיגיטלי ונוח. לאור התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, הוחלט לסגור את
חלונות קבלת הקהל ומרכזי השירות ביהודה ושומרון. משכך, תושב המעוניין לברר מידע בדבר
סטטוס היתר שבבעלותו רשאי לפנות למוקד השירות הטלפוני, או לחלופין להשתמש ביישומון

"אלמנסק". נבהיר כי לא ניתנה הנחייה להוריד את היישומון כתנאי לבירור מידע, אלא בהמלצה בלבד
- לנוחיות התושבים". 
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