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 דחוף!

 לכבוד

 עו"ד יונתן ברמן

 מחלקת בג"צים 

 פרקליטות המדינה

 

 שלום רב,

  –קו לעובד נ' שר הבריאות  2730/20בג"ץ  הנדון:

 כתנאי לכניסת עובדים פלסטינים לישראל "المنسق - ת "אלמונסקייקציאפל התקנת

העובדים, הפגיעות החמורות בזכויות האדם של העובדים הפלסטינים בעת הזו. בעתירה שבנדון עמדנו על 

 נאלצו להיפרד ממשפחותיהם ולשהות בישראלהמצויים במצב של היעדר ברירה בשל מצבם הכלכלי, 

לתקופה ממושכת )שאם יחזרו למשפחותיהם יאלצו לוותר על פרנסתם(, ללא ביטוח בריאות, בסטנדרט 

מגורים מביש ובלתי חוקי, ללא פיקוח על תנאי עבודתם ועל בריאותם, וכשמעסיקיהם נדרשים בניגוד לדין 

העובדים היא לבוא ולעבוד בתנאים אסורים אלא, או הברירה בידי . לקחת את תעודות הזהות שלהם

 להיוותר ללא הכנסה.

סמוך לאחר הגשת העתירה התברר, שהמשיבים הוסיפו על הסדר העבודה בתנאי ניצול אלה נדבך אסור 

להפסיק לאלתר את הדרישה להביא בפני המשיבים את חובתם  בבקשהשבנדון נוסף. אנו פונות בעניין 

של " المنسقאלמונסק "אפלקציית  תקנתהעובדים פלסטינים בישראל: של להעסקתם שהתווספה לכניסתם ו

 . תהצהרת בריאו מילוי טופסלצורך  מתאם פעולות הממשלה בשטחים

לכל תכני  רחבה ובלתי מוגבלת יה מאפשרת לצבא ולמתאם הפעולות בשטחים גישהקציהאפלתקנת ה

ו ואפילו העברת ואגירתו, שימוש נרחב ובלתי מוגבל בומן הטלפון  בד, שאיבת המידעהטלפון הנייד של העו

שורה ל, וכתוספת לכבוד םפרטיות ובזכותזכות העובדים לבכל זאת, באופן שפוגע קשות  .יםשלישי דיםלצד

נבקשך  , שעליהן עמדנו בעתירה. הפלסטינים בישראל פגיעות קשות בזכויותיהם של העובדיםשל ארוכה 

המשיבים, שכן בכוונתנו לפעול בעניין כל אחד מפרטי ההסדר הפוגעניים,  בפנילהביא את הדברים הבאים 

 ובכללם זה. נעמוד להלן על הדברים:
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודעת עדכון , סמוך לאחר הגשת העתירה, פרסם 29.4.2020ביום  .1

 להודעה, נכתב: 4אים בעלי היתר להעסקת עובדים פלסטינים. בסעיף ללחק 2מס' 

 בטרם כניסת העובד הפלסטיני לישראל יהיה עליו למלא הצהרת בריאות ]...[ "עוד 

המעסיק מתבקש ליידע את העובד על חובת מילוי  .קציית 'אלמונסק'יבאמצעות אפל

  הצהרת הבריאות כתנאי לכניסה לישראל."

, ולהוריד אותה למכשיר הטלפון הנייד שלקציה, על העובד יאפלת הבריאות בלצורך מילוי הצהר .2

בתנאי השימוש  6סעיף קציה. מיאפלליצור חשבון אישי ולהסכים לתנאי השימוש הגורפים של ה

כגון: אנשי  הנייד של המשתמש, צבא גישה לכל תכנילמתפ"ש ול ה מאפשרתקצייהאפלכי  ,עולה

רחב במידע נמיקום גיאוגרפי. זאת בנוסף להתקנת עוגיות ושימוש גישה למצלמה וקשר, הודעות,  

 :ואגירתו שנאסף

בעת שהנך משתמש ביישומון,  אנו אוספים מידע שונה ומגוון בעת שהנך )א(6" 
מזהה מערכת ההפעלה, שלך, מזהה מכשיר,  IP -לרבות, אך לא רק, את כתובת ה

מזהה דפדפן, אנשי הקשר שלך, מספר הטלפון שלך,  מספר תעודות הזהות שלך, 
מיקום גיאוגרפי, ועוד. בנוסף, משך השימוש וסוג השימוש ביישומון, מידע על 

ליישומון תהיה גישה למצלמה שלך, להודעות במכשירך וכן לקבצים הנמצאים 
במכשירך. לצד אלו אנו אוספים כל מידע הנמסר על ידך בעת שימושך ביישומון. 

מש בטכנולוגיות אשר תבנוסף, בעת השימוש ביישומון, אנו עשויים להש
ות כגון "עוגיות" ]..[ ותגיות פיקסל ]...[, מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכר

 ולעשות שימוש במידע המופק מהם בהתאם לשיקול דעתנו. 
אנו עשויים לעשות  ,מבלי לגרוע מן האמור מטה ומכלל הוראות הסכם זה

 שימוש במידע שאותו אנו אוספים לכל צורך, ולרבות לצרכים ביטחוניים." 

 

התקנת האפליקציה, שכן אם יסרב לא יתאפשר לו הגם שלעובד אין אפשרות שלא להסכים ל .3

של האדם  מרצונו החופשי הוא נמסרשכי המידע נכתב, בתנאי השימוש להיכנס לישראל ולעבוד בה, 

  :אין לשאיבת המידע או הגישה אליו מקור סמכות בחוק וכישהתקין את האפליקציה, 

למסור לא נדרש  ל המידע שתידרש/יה כי ידוע לך שכמסכימ/ה ומצהיר/הינך 
, על מנת לעשות בו פי תחיקת הביטחון, והוא נמסר לנו מרצונך החופשי-על

ה כי נשמור את המידע שסיפקת שנראה לנו לנכון, וכי הנך מסכימ/ שימוש כפי
 )א((.6 יף)סע "לנו במאגרי המידע שבידינו, התאם לשיקול דעתנו.

עם והצבא רשאים לשתף את המידע שנשאב מהנייד  כי המתפ"ש ,)ב( לתנאי השימוש קובע6סעיף  .4

ת כל דין", "לצורכי ושירעל מנת לעמוד בד" :כמו למשל ורשימה רחבה של צרכים, צדדים שלישיים 

ו"על מנת להגן  ,מיכה של משתמשים אחרים"ת"על מנת להשיב לבקשות  ,צווים"", "הליך משפטי

על מנת להפיק מידע ביטחוני ותוצרים  על ביטחון תושבי מדינת ישראל, תושבי האזור, וכן

 ביטחוניים מהמידע שתמסור לנו והנאסף בעניינך, למטרה האמורה." 

סיכונים שיכולים להביא כי הוא מודע ל ,)ג(6בסעיף  יני נאלץ להצהיראם לא די בך, העובד הפלסט .5

לבקש ו מיילבאמצעות לבסוף מאפשרים לעובד לפנות  .לדליפת המידע שלו ממאגר המידע החוצה

שיוסר הוא אך ורק  עדהמייום מהפנייה, אך " 30הבקשה תטופל תוך  .להסיר את המידע בעניינו

מידע אשר הסרתו אינה כרוכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה לטעמנו ]לטעם המתפ"ש והצבא[ 
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"מתחייבים או אינם לשם כך." אם המידע הועבר כבר לגורמים שלישיים אז הצבא או המתפ"ש 

 לפעול לגריעת המידע ממקורות אלו."אחראיים 

 בריאות שיב על שאלון עובד פלסטיני להעל מנת לקבל היתר לעבוד בישראל על  במילים אחרות, .6

מגע עם חולי קורונה היעדר , ו38חום מעל היעדר שיעול, היעדר ולגיטימי:  םלכאורה תמיהוא ש

פה, כדרך שהעובדים בישראל  בעלבשבועיים האחרונים. אין מניעה להשיב על שאלון שזה בכתב או 

ואולם, להבדיל  עושים, או כדרך שבה כל השבים מחו"ל דרך נתב"ג מתושאלים עם חזרתם לארץ. 

ולצבא  למתפ"שלהעניק נתבעים על העובדים הפלסטינים זה מעובדים ישראלים, אגב מענה לשאלון 

מידע, לאגור אותו ולהעבירו שימוש נרחב בעשות שיש לו בנייד, לאישי ורב, מידע ללגשת הרשאה 

העובדים  יותבזכופגיעה קשה, לא מוצדקת ובלתי מידתית לפי שיקול דעתם לגופים שלישיים. זוהי 

   .בעתירה ןשעמדנו עליהלכבוד ופרטיות, שמתווספת לעוד פגיעות קשות בעובדים 

תכנה אלא בחוק, הזכויות לפרטיות ולכבוד הן זכויות חוקתיות, שפגיעות חמורות כל כך בהן לא תי .7

ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שתכליתו ראויה ופגיעתו מידתית. התניית הכניסה לישראל 

בויתור על זכויות יסוד אלה אינה תחליף להסכמה. כבר נפסק, שאין בעצם כניסתם של עובדים 

יות כדי לאלצם לוותר, ולא קמעה, על זכו –אלה הבאים לכאן בשל חולשם הכלכלית  –לישראל 

; בג"ץ (2006) 346 (1, סא)ממשלת ישראל 'נ לעובד קו עמותת 4542/02בג"ץ היסוד שלהם )ר' 

  .((2011) 122( 3, פ"ד סד)הפנים משרדלעובד נ'  קו 11437/05

התקנת ת כניסת העובדים לישראל בייתר את התנלאנו דורשים להפסיק לאלאור האמור לעיל,  .8

. השיב לשאלון בריאות בעל פה או בכתב, ככל עובד אחרלאפשר להם ל, והשימוש בהאפליקציה וב

, כי כל מידע שנאסף ונאגר עד כה בשל הורדת האפליקציה יימחק לאלתר, לא יועבר לשום כן נבקש

 גורם ולא יעשה בו כל שימוש.

 ,בברכה

   

  מיכל תג'ר, עו"ד ּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"דע


