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הנדון:שימוש באפליקציות לניהול מאגר בוחרים כדוגמת "אלקטור" כפי שעולה מתב"כ 14/23
בן מאיר ואח' נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית ואחרים

.1

אנומבקשותלהביאבפנייו"רוועדתהבחירותאתעמדתנובענייןזה.איננוצדלעתירה

ואנו סבורות שנושא השימוש באפליקציות הבחירות איננו נוגע אך למפלגה מסויימת או
לאפליקציהמסויימתאלאדורשהתייחסותרוחבית.
.2

אנו גם לא מבקשות מעמד פורמלי של "ידידות וועדת הבחירות" הואיל ומוסד זה ככל

הנראהאינוקייםבמשפטמדינתישראל.ואולם,נבקשכייו"רוועדתהבחירותיאפשרלנולהביא
את עמדתנו בהסתמך על המבחנים שהתווה בית המשפט לצירוף צד כידיד בית המשפט,
המפורטיםבמ"ח7929/96קוזלי נ' מדינת ישראל ,פ"דנג()1529(:)1999"בטרםתינתן לגוףאו
לאדםהזכותלהביעעמדתובהליךבואיןהואצדמקורי,ישלבחוןאתתרומתההפוטנציאליתשל
העמדה המוצעת .יש לבחון את מהות הגוף המבקש להצטרף .יש לבדוק את מומחיותו ,נסיונו
והייצוג שהוא מעניק לאינטרס בשמו מבקש הוא להצטרף להליך .יש לברר את סוג ההליך ואת
הפרוצדורה הנוהגת בו .יש לעמוד על הצדדים להליך עצמו ועל השלב בו הוגשה בקשת
ההצטרפות.ישלהיותעריםלמהותהשלהסוגיההעומדתלהכרעה"(להלן"פרשת קוזלי").
.3

אנו חוקרות במכון הישראלי לדמוקרטיה ,שהוא מכון מחקר א-מפלגתי בישראל.

בעבודתנואנומבקשותלתרוםלדמוקרטיהבישראלבאמצעותהגשתהמלצותמעשיותהמבוססות
עלמחקראקדמיבהיבטיםהנוגעיםלתפרשביןטכנולוגיהומדיניות.
.4

מזה שנים אנו עוסקים במכון הישראלי לדמוקרטיה בדיני תעמולת הבחירות בישראל.

אחתהחתומותמטהפרסמהבשנת 2015יחדעםד"רגיאלוריאאתמחקרהמדיניות"רפורמה
בדיני תעמולתהבחירות".1בספטמבר 2018פרסמהיחדעםד"רלוריאמחקרמדיניותקצרבשם
"חוסן דיגיטלי – תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות" 2ובימים אלה השלימה יחד עמו מחקר
מדיניות חדש בשם "תעמולה דיגיטלית בהליכי בחירות" ,שטיוטה סופית שלו מצורפת גם היא
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למכתבנו .הבענו את דעתנו בפני הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט 1959-והשתתפנו בדיוני ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת בנושא .השתתפנו
בדיונים בפני כבוד יו"ר וועדת הבחירות לכנסת ה ,21-המשנה לנשיאה השופט מלצר ,בהליכים
בעניין תב"כ  8/21שחר בן מאיר ואח' נ' מפלגת הליכוד ואח' ובפני כבוד יו"ר וועדת הבחירות
לכנסתה–  22בענייןה"ש 7/22עדאללהואח'נ'מפלגתהליכודואח'בהיבטיםהנוגעיםלתפר
שבין חוקי הבחירות להתפתחויות טכנולוגיות .לאורך השנים קיימנו שולחנות עגולים וכנסים
בנושאיםאלה,ביןהשארבהשתתפותיושביראשוועדתהבחירותהשופטיםרובינשטייןומלצר.
.5

במיוחדרלוונטייםניסיוננוומומחיותינובאשרלשימושבאמצעיםובטכניקותתעמולתיות

בעולםהדיגיטליובניסיונותבעולםלהתמודדעםאמצעיםאלה .נוסףעלכךאחדמתחומיעיסוקנו
המרכזייםבשנתייםהאחרונותהואהזכותלפרטיותבעידןהדיגיטלי.פרסמנובשנת 2018מחקר
מדיניות בשם "אתגר הפרטיות בפתיחת מאגרי מידע ממשלתיים" .3בקיץ  2019פרסמנו ,לאחר
עבודה של שנתיים ביחד עם צוות מומחים מן האקדמיה ,התעשיה ,השוק הפרטי והחברה
האזרחית,הצעהרחבהושלמהלחוקהגנתפרטיותחדשלמדינתישראל.4שניאלהמצורפיםגם
הם.כתבנומסמכיםנלוויםשבתוכםהצעהלתיקוןחוקהגנתהפרטיותהקיים,כדילסייעבתהליך
התאימות שלהחקיקההישראליתמולהתקנותהאירופיותלהגנתמידע,5וחוותדעת ,למשלעל
תזכיר תקנות מכוח חוק זכויות החולה בנושא של שימושים שניוניים במאגרי מידע בריאותיים.6
אנוסבורות,לפיכךכיקיימתתרומהפוטנציאליתלשמיעתעמדתנוכיישבה"כדילתרוםתרומה
מחדשת,שהיאבעלתמשמעותבהקשרלסוגיההמתבררת"(כאמורבפרשת קוזלי)בדיוןזה.
.6

ההליכיםבפניכב'יו"רועדתהבחירותהםלאפעםבעליאופיציבוריהחורגמעניינםשל

הצדדיםהמשתתפיםבו.הדיוןהנוכחיהואבעלאופיציבוריהחורגמגדרהרגילבהליכיםאלה,ניזום
עלידיעותריםציבוריים,ובעלהשלכותפוטנציאליותרחבותהיקףעלהדמוקרטיהועל כלאזרחי
ישראל .המשיבים להליך הינן המפלגות ,הרשות להגנת הפרטיות והיועץ המשפטי לממשלה וכן
חברהפרטית.אנחנומביאותאלהדיוןזוויתראיהרחבהשלהחברההאזרחיתשהיאלאמפלגתית,
לא מדינתית ולא פרטית .הסוגיה העומדת להכרעה בדיון מערבת שיקולים חברתיים ,מדיניים,
טכנולוגיים ,כלכליים ,משפטיים ופוליטיים רחבים מאוד – החורגים גם מגבולות מדינת ישראל.
זכויותאדם ,כמוהזכויותלבחור ולהיבחרוהזכותלפרטיות,עומדותעלהפרק.בסוגיהמעיןזומן
הראוישיישמעגםקולהשלהחברההאזרחית.
.7

לכאורה ,לפי סעיף  5להוראות הבחירות (דרכי תעמולה)(סדרי הדין בבקשות ועררים),

תשע"ה ,2015-ישנה רשימה סגורה של גורמים (לרבות "נוגעים בדבר") הרשאים להצטרף
כמשיבים לעתירה .אולם סדרי הדין בהליכים אלה הם גמישים יותר מאשר בהליכים שיפוטיים
רגילים.כך,כפישקבועבסעיף 33להוראותהאמורות:"היושבראשרשאילסטותמהוראותאלה
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בהיבטים דיוניים ,ככל הנדרש ,וכפי שיורה ,אם נראה לו כי יעיל וצודק להורות על כך בנסיבות
העניין ,מטעמים שיירשמו" .אנו סבורות ,כמובן ,כי לא נעכב או נפגע ביעילות הדיון .נשמח
להעמידלרשותיו"רועדתהבחירותהנכבדכלסיועשיתבקשבדיון.
.8

עמדתנו בתמצית היא:

.9

הזכותלפרטיותכתנאימוקדם למימוש הזכותלבחורוהזכותלשוויוןולהוגנותבבחירות,

איננה זוכה למעמדמספקבמשפטהישראלי ,אףשאנונמצאיםבעיצומושל"עידןהביגדאטה"
שיש המכנים אותו "עידן קפיטליזם המעקב" ,כביטויה של הפרופ' שושנה זובוף מאוניברסיטת
הרווארד .7לתפיסתנו ישלהתחשב בזכות לפרטיות גם בפרשנות דיני הבחירות ולראות בהתנאי
מוקדםלעצםהיכולתלקייםהליךדמוקרטיתקין.בוודאישאיןלראותבה זכות שאדםדשבעקבו
כפישעולהמחלקמןהתגובותלעתירה.
.10

ליו"רוועדתהבחירותהמרכזיתהסמכותלעסוקבנושאזהוזאתמכוחסעיף17בלחוק

הבחירות(דרכיתעמולה)המקיםסמכותלגביסעיף(118א)לחוקהבחירות.לתפיסתנוחזקהעל
המחוקקשכאשראיפשראתעצםהשימוש בפנקסהבוחריםלצרכיהבחירות לאביקשלאפשר
מכוחועבירהעלחוקיםאחרים,כגוןחוקהגנתהפרטיות,וכאשראיפשראתהשימושלצרכיקשר
עםהבוחרלאביקשלאפשרמניפולציהעלהבוחרים,בעומקוברוחבשלאהכרנובעבר;בנוסף,
קמה ליו"ר הנכבד הסמכות מכוח הוואקום החקיקתי הקיים לאור הפער המשמעותי שבין
הטכנולוגיה לאסדרה ככל שהדברים אמורים בחוקי בחירות .אין לאפשר ,לתפיסתנו ,למפלגות,
להנותמןהוואקוםהזהבדרךשתוביללאיוןהיכולתלקייםהליךבחירותהוגןוחופשי.
.11

השימושבאפליקציהמהווהפגיעהבזכותלפרטיותבהתאםלחקיקתהפרטיות הקיימת

במדינת ישראל ,זאת בשל כך שהוא נוגע למידע פרטי ורגיש – הן הפרטים המצויים בפנקס
הבוחרים ,הן הפרטים הנוגעים לדעותיהם הפוליטיות של הבוחרים ,הן הפרטים של מי שבחרו
שלא לצאת לבחו ר .על אף זאת ,האפליקציות ואתרי איסוף המידע על הבוחרים אינם עומדים
בדרישות חוק הגנת הפרטיות ובתקנות אבטחת מידע שנתקנו מכוחו – הסכמה מדעת לאיסוף
המידע ,עיקרון צמידות המטרה ,אחריות בעל המידע להעברת המידע ,ואבטחת המידע .לכן,
לתפיסתנוישלאסוראתהשימושבאפליקציותעדשתוסדרהעמידהבדרישותהחוקוהתקנות.
.12

ישלאסורעלמשקיפיםוחבריוועדות קלפילהשתמשבאפליקציותמתוךמתחםהקלפי

לצורך העברת פרטי בוחרים וזאת לאור עיקרון החוקיות ופסיקה קודמת הקובעת כי בהיותם
ממלאיםתפקידעלפידיןאיןלהםאלאמהשהתירלהםהדין.תפקידםשלמשקיפיםהואלהבטיח
את טוהר הבחירות ולפקח על פעולתו התקינה של הליך ההצבעה ,ולא להעביר מידע אל
המפלגות.אנומודעותלכךשמדוברבנוהגשהשתרשבשניםהאחרונותאךאיןזהאומרשנוהגזה
הוא חוקי .הפתח לפגיעה בזכויות הבוחרים והחשש העולה ביחס לזיופי בחירות מחייב חשיבה
מחודשתעלהעניין.
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לתפיסתנו,בעיקרנוכחהחקירותהמתנהלותאוהתנהלוברחבי העולםבנושאוהעובדה

שבמרביתמדינותהעולםשוקדיםבצורהזואואחרתעלכלליםלענייןשימושוהצלבתמידעאישי
רגיש עם מידע מפנקס הבוחרים ,יש מקום להקפיא את כלי איסוף המידע וההצלבה שמציעות
אפליקציות כמו אלקטור ודומיה ,עד לגיבוש כללים מספקים על ידי המחוקק או הרשות להגנת
הפרטיות.למצער,ראוילהגבילאתיכולתןשלמפלגותלעשותשימושבשכבותשלמידעהמהוות
מידערגישעלאודותבוחרים,וזאתבדרךשלפרשנותמצמצמתלסעיף118(א)לחוקהבחירות.
.14

נשמחלעמודלרשותךבכלהבהרהנוספתשתידרש 

בכבודרב,

ד"רתהילהשוורץאלטשולר 







עו"דרחלארידורהרשקוביץ 

עמיתהבכירהחוקרת 
התוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע
המכוןהישראלילדמוקרטיה 


()1

הבעיה :היעדר כללים וואקום של אסדרה

א.

הדמוקרטיההישראליתאיננהערוכהלמצבשבוביוםהבחירותיודעמנהלקמפייןעבור

מפלגה מסויימת לנטר את מצב רוחו או את התחושה הרגשית של בוחר כלפי המפלגה ,יודע
באמצעותכלימעקבהאםהואטרםהלךלהצביע,ויכוללהציעעבורוקמפייןלחץשיפגושאותובכל
אמצעיהמדיהשאותםהואצורךבאותויום. 
התפקיד ההולך וגדל של שיווק דיגיטלי בעולם הפוליטי הקיים משנה את הפוליטיקה בדרכים
יסודיות ,ומשפיע על מערכות היחסים בין מתמודדים ,מפלגות ,המדיה המסורתית וכמובן –
הבוחרים .אין מחלוקת ביחס לכך שלמרחב הדיגיטלי תרומה אדירה בשידרוג ההליך הפוליטי –
באמצעות הרחבת מקורות מידע ,אפשרויות להשתתפות אזרחית ,העצמה של פרטים ,קשר
ומעורבותביןבחירותלבחירות,מימוןהמוןועוד.אבליחדעםאלהמגיעיםמניפולציותעלהתודעה
ותהליכי הבחירה .כל אלה יכולים להזיק ליכולת לקיים בחירות דמוקרטיות המבוססות על ערכים
של בחירה חופשית ואוטונומיה של פרטים .לכן ,כאשר מדובר בתהליכי פרסום ושכנוע הנוגעים
להליךהדמוקרטיולאלשוקהמסחרי,נדרשתמסגרתתפיסתיתואסדרתיתחדשה. 
מידעעלפרקטיקותהשפעהמבוססותנתוניםותעמולהחישוביתנשארלרובבידימספרמועטשל
חברות ענק ומנהלי קמפיינים כך שמעריך חיצוני ,אזרח מודאג ,חוקר ,או רגולטור מטעם וועדת
הבחירות מתקשים לעקוב אחר ,ולנטר את ,השימוש בכלים אלה .לכך מתווסף גם החוסר
באוריינות דיגיטלית מספקת של גופי אכיפה ביחס לנושאים אלה בשל ההתפתחות המהירה
שלהם.כלאלהיוצריםסיכוןשלממשלעצםהיכולתלנהלהליךדמוקרטיתקין. 
ב.

מבחינה חוקית המרחב הדיגיטלי של תעמולת הבחירות בישראל הוא מערב פרוע.

השינויים הטכנולוגיים המהירים של שני העשורים האחרונים יצרו מצב משפטי לא הגיוני :מצד
אחד בכל הנוגע לאמצעי התקשורת הוותיקים -עיתונות ,רדיו וטלוויזיה  -החוק מסדיר בנוקשות
ולפרטי פרטים את הפרסום הפוליטי ואת היקפו במהלך הבחירות ,וכך אמצעים אלה מפוקחים
ונתוניםבאסדרהנוקשהודקדקניתאףשתעמולתהבחירותבהםמאבדתבהדרגהאתהשפעתה
על ציבור הבוחרים; לעומת זה בפלטפורמות הדיגיטליות ,שהשפעתן על ציבור הבוחרים הולכת
וגוברת ,מועמדים ,מפלגות וגורמים אחרים ("גופים חוץ-מפלגתיים") פועלים ללא מסגרת חוקית
מוסדרת. 
תחקירים שונים שהתפרסמו בשנתיים האחרונות לגבי הבחירות הכלליות והמקומיות בישראל,
מלמדיםעלשימושיםדיגיטלייםבטכניקותשלהפצתפייקניוז;יצירתפרופיליםפיקטיבייםאודפי
פייסבוק שנחזים כשייכים ליריב; הקמה ושימוש ברשתות אוטומטיות ואוטומטיות למחצה של

בוטים אנושיים (תוכנות אוטומטיות שנראות כמשתמשים) ברשתות החברתיות ,8וכן שימוש
במוצרימידע שמטרתםיצירתפרופיליםהתנהגותייםשלגולשיםלמטרותהטיה שלדעתהקהל
ועלייה ניכרת ברמת התחכום של קמפיינים פוליטיים דיגיטליים העושים שימוש באיגום וניתוח
מידעכדילזהותבוחריםיחידיםוליצוראינטראקציהעימם.109 
מתחקיריםאלהאפשרללמודכי בכל הנוגעלפרקטיקות תעמולה רבות ,חסרים גבולות ברוריםשל
מותר ואסור בתוך דיני תעמולת הבחירות .במובניםרביםהטכניקותשלהפרסוםוהשיווקהפוליטי
הדיגיטליהןשדהלאחרושגםכשאיןמדוברבתעמולתבחירותויששאלהאםישבהןעבירהעל
הוראות חוק כלליות כגון דיני הגנת הפרטיות .יתרה מזאת ,בשתי מערכות הבחירות של 2019
הסתבר כי גם ברמה המוסדית אין קשר מספק בין רשויות הגנת הפרטיות וועדת הבחירות
המרכזיתועלכןגםבמקריםשלהפרותפרטיותאיןגורםיחידשתפקידולהחליטבאלוכליאכיפה
ישלהשתמש. 
כאמור ,היעדר האסדרה של תעמולת הבחירות במרחב הדיגיטלי הרה אסון במישור ההגנה על
הערכיםהעומדיםבבסיסןשלבחירותדמוקרטיות:ריבוידעות,שוויוןהזדמנויות,פרטיות,הוגנות
וטוהרהבחירות.איןזהסודשנחוץעדכוןשלחוקהבחירות(דרכיתעמולה)מזהלמעלהמעשור.
לשם כך פרסמנו את מחקרנו בשנת  2015"רפורמה בדיני תעמולת הבחירות" .11חסר מרכזי
בחקיקה ובהצעות החקיקה הוא ההבנה שהזכות לפרטיות ,שלא נתפסה באופן מסורתי ככזאת
שישלהקשרהכרחיאלתעמולתהבחירות,היאתנאימוקדםליכולתלקייםהליךדמוקרטיתקין.
בשניםהאחרונותמסתברכיהיבטים שונים שלהזכותלפרטיותעשויים להיותמשמעותייםככל
שהמדובר בשימוש במידע פרטי (איסוף ,עיבוד ויצירת פרופילים מדוייקים) לצורך יצירת תהליכי
שכנועחודרנייםהמהוויםבתורם"מלכודות"עלהאוטונומיהשלבוחרים.כוונתנובמושגזההיא
למצב שבו אפשר לאסוף מידע ממקורות רבים , לרכז אותו ולעבד אותו ,בין השאר באמצעות
מערכותלמידתמכונהולמידהעמוקה,כדילייצרמערכותהמלצותמתוחכמותותפורותלפימידה
לקבלתהחלטות,וכדילפתחיכולותשכנועברמתדיוק,תחכוםואפקטיביותשלאהיוקיימותבעבר.
כך ,הזכות לפרטיות ,לא פחות מאשר הזכות לחופש ביטוי ,הופכת לתנאי מוקדם באשר לעצם
היכולתלממשהליךדמוקרטיתקיןהמבוססעלבחירהחופשית. 
כפישקבעכבודהשופטהנדלבדנג"צ15/1525ח"כטיבינ'מפלגתישראלביתנו: 
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רןברזיק,"צבאבוטיםשהגיבלטובתבוגייעלוןנתפסברשת",אינטרנט ישראל, ;19.8.2018נועםרותם,
"איךנחשפהרשתשלצייצניםפוליטייםבעברית",.5.8.2018
https://www.themarker.com/technation/.premium -1.6595597

9
שחרגינוסרוגיאליברמן,עבודהשחורה,ידיעות אחרונות ,מוסף  7ימים;9.8.2018גיאליברמןושחרגינוסר,
"גזענותושנאה?זהעובדהכיטובבבחירות",ידיעות אחרונות 7 ,ימים,.15.8.2018
10
דרורגלוברמן, "תחקירהמזויפיםשהקפיץאתהפוליטיקאים",אתרמאקו,.23.08.2018 
11

גיאלוריאותהילהשוורץאלטשול ר,רפורמהבדיניתעמולתהבחירות,המכוןהישראלילדמוקרטיה.2015

"בחירות חשובות לא רק במהות השפעתן על החברה הדמוקרטית – אלא גם
בסמליותן .לא בכדי נאמר שוב ושוב בימי בחירות כי זהו "יום חג לדמוקרטיה".
הבחירות כסמל .סמל זה מתנופף מעלה מעלה ככל שהציבור נהנה מניקיון
הדעת".
האםיכולהציבורלהינותמניקיוןהדעתכאשרמופעליםעליומהלכישכנועבעומקוברוחבשלא
ידענובעבר? 

()2

שימוש בנתוני עתק ובאיסוף מידע אישי לצורך תעמולת בחירות

א.

פוליטיקה חישובית ( )computational politicsהיא יישום של טכניקות מבוססות

מיחשוב,לצורךשימושבקמפייניםפוליטייםבמטרהלזהות,להגיעאל-ולייצראינטראקציהעם–
אזרחים ובוחרים .שימוש מאורגן בקמפיינים של פוליטיקה חישובית מתבצע כיום בכל המדינות
המפותחות .מדובר בתחום הצומח במהירות .למשל ,לפי דו"ח שהתפרסם בבריטניה בתחילת
,122018אםבשנת 2011 0.3%מכספיהקמפייןהושקעובתעמולהדיגיטלית,הרישבשנת2017
דובר ב  - .42%ספקי השירותים בתחום הפוליטיקה החישובית הן רשת של חברות מתמחות,
שבראשן פלטפורמות הרשתות החברתיות הגדולות כמו יוטיוב ,פייסבוק וטוויטר ומנועי החיפוש
ובראשםגוגל,אבלבנוסףלהןקיימותגםחברותהמספקותשירותינתוניםובינהמלאכותיתלעיבוד
הנתונים,סוכנויותפרסוםועוד.
כבר מאמצע שנות התשעים הסתמך השיווק הדיגיטלי על איסוף נתונים מתמשך ועלניטור של
דפוסיהתנהגותדיגיטליתשלמשתמשים.13אלה,יחדעםהמעברהאינטנסיבילשימושברשתות
חברתיותובמכשיריםניידים,קידמואיסוףשלמידעעלהיבטיםנרחביםבחייהםשלהמשתמשים,
עיבודשלווטרגוטמסריםמסחרייםבחזרהאליהם 14.כיוםמדוברבארסנלהולךוגדלשלכליניתוח
ותוכנות,ניתוחלמטרותשלחיזוי,מדרוג(רייטינג)וניקוד(סקורינג)ובעיקרסיווגוחלוקהשלאנשים
פרטיים ,שמסתמכת על מערכת מדויקת של מאפיינים וסמנים של מידע דמוגרפי ,פסיכוגרפי
והתנהגותי. 
איסוףהנתוניםוהניתוחשלהםהםהדלקשלהתעשייה,ואלההולכיםונעשיםממוכניםיותרויותר
ואףעובריםכלהזמןתהליכיאופטימיזציהבאמצעותמערכותלומדותובינהמלאכותית.החידוש
הואשהטווחהרחבשלהטכניקותלאיסוףולטרגוטשלמידעיוצרותכוחחסרתקדיםלקמפיינים
ושוני איכותי בינם ובין מה שהיה מקובל במסעות תעמולה פוליטיים בעבר .בזמן קמפיין פוליטי,
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https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/overview-uk/
K. C. Montgomery, "Safeguards for Youth in the Digital Marketing Ecosystem", In D. G. Singer
and J. L. Singer (Eds.), Handbook of Children and the Media (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 2011, pp. 631-648
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C. Smith, "Reinventing Social Media: Deep Learning, Predictive Marketing, and Image
Recognition will Change Everything", Business Insider, 20.3.2014

יכוליםרשימתמועמדיםאומתמודדבבחירותלאסוףמידעעלאודותבוחריםפוטנציאלייםמגופים
פוליטייםוכןמברוקריםשלמידעומחברותהמציעותשירותימידע;ולשכוראתשירותיהשלחברה
לניהולמדיהחברתיתודרכהליצורפילוחשלקהליםלפיסמניםשונים.החברהתיצורעבורםעירוב
שלכליםשיפגשואתמושאיהקמפייןבעתובעונהאחתבכלמיניפלטפורמות,תוךיצירתממשק
עםרשתותשונות כמופייסבוק,טוויטרויוטיובסימולטנית,לצורךהגברתהאפקטויצירתקמפיין
מתוזמן. 
ב.

ההיבטהמיוחדשלתעמולהדיגיטליתנעוץבשלושהמאפייניםחשובים.ראשית,מדובר

בטכניקותשיווקיותשהוסבולשימושלצורךהעברתמסריםפוליטיים.שנית,חלקניכרמןהחידוש
בתעמולה דיגיטלית איננו במישור יצירת התוכן אלא במישור העברת המסרים באופן מדוייק
לקהלים וליחידים .שלישית ,אם בעולם הקדם-דיגיטלי עבודה פרסומית ושכנועית מול קהלים
ספציפייםהיתהמדעלאמדוייק,עו לםניתוחנתוניהעתקמשנהמצבזהבאופןיסודי.מידעאודות
פרטים הוא נכס של מודיעין פוליטי ,במובן זה שהוא מאפשר להבין את הנטיות ,הקהלים ,דרכי
ההשפעה ,ההעדפות והיעילות של קמפיינים ,15ולכן גם הסחר בו הופך להיות אחת הפעולות
החשובותבניהולקמפייניםפוליטיים. 
ג.

"פוליטיקה חישובית" היא תהליך שתחילתו באיסוף ,איגום ועיבוד של מידע; המשכו

בעיבודהמידעויצירתפרופיליםאישיותייםמדויקים;וסופובמסרים"מטורגטים"ליחידיםולקבוצות
באופן שעשוי להיראות כמסר פרסומי או כתוכן אורגני ברשתות חברתיות או באמצעי ממסר
אחרים. 
שוק שירותי הפוליטיקה החישובית כולל מרכיבים שונים שכולם שותפים בהפעלתו ונהנים מן
הרווחים שהוא מייצר .המרכיב האחד הוא חברות לאיסוף מידע ,חברות טכנולוגיה המתמחות
במוצריאיסוף,ניטור,ניתוחואיגוםמידעוהפיכתולמשאבברשימוש,וברוקריםשלמידע.המרכיב
השניהואפלטפורמותפרסוםוספקיטכנולוגיותאלגוריתמיותשלמיצובתוכןובראשןפלטפורמות
המדיה החברתית הגדולות – פייסבוק ,יוטיוב ,טוויטר ,אינסטגרם והכלים שהן מייצרות; חברות
המספקותשירותיניהולחשבונותברשתותהחברתיות,סוכנויותפרסום,חברותמותגים,ומשרדי
ייעוץאסטרטגידיגיטלי.המ רכיבהשלישיהואשוקמנועיהחיפושומישעוסקיםבנגזרותיו,למשל
באופטימיזציהשלתוצאותבמנועיחיפוש.כלאלהיחדמבקשיםליצורתכניםרלבנטייםוממוקדים
עבור מושאי התכנים ,מתוך כוונה לייצר מעורבות שלהם בתוכן וגם השפעה על עמדותיהם,
בחירותיהםודעותיהם.
חוליית הבסיס של מבנה הפוליטיקה החישובית היא החברות המתמחות בכריית מידע ועיבודו
למידעמקוטלגוממוייןאודותבוחרים-).data management platforms (DMPחברותאלה,כגון
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אדובי,אוראקל,סיילספורס,נילסןו,IBMמציעותשירותיםוכליםשלאיסוף,ארגון,מיוןושיווקשל
מידעאישי.נתוניהעתקמאוחסניםבאמצעותשירותיענןונמכריםכצבירינתוניםהכולליםמידע
פוליטיבצירוףמידעצרכנימפורטביחסלכלנושאמידע,למשלהיסטורייתשימושיהאשראישלו,
תחומיהענייןהפרטייםשלו,דפוסיהצריכה,ודפוסיהצפייהבטלוויזיה.
מדוברב"שכבות"שונותשלמידע :


מידע"ידראשונה"שנאסףמןהמשתמשעצמו(מהיסטורייתקניותבסופרמרקטועדכל

הפעילותהדיגיטליתשכוללתשימושבאפליקציותסלולריות,היסטורייתגלישה,ושימושבמוצרים
דיגיטלייםלבישיםובמוצריםאחריםמעולםהאינטרנטשלהדברים); 


מידע"ידשניה"שנאסףעלידיחברותאחרותאודותהמשתמשונמכרהלאהבאמצעות

ברוקריםשלמידע; 


מידע "יד שלישית"  -מידע סטטיסטי ,דמוגרפי וכלכלי – גזע ,אתניות ,גיל הילדים -

שנאסףמצבירינתוניםנוספיםכגוןאלהשנמצאיםבידיהמדינה–בעיקרספרהבוחריםומידעשל
מרשםהאוכלוסין.
ד.

איסוף מידע דיגיטלי יכול להיעשות בדרכים שונות .בראש ובראשונה באמצעות מעקב

אחרהפעילותהמקוונתדרךרשתהאינטרנט.מתבצעבעיקרבאמצעותקובציעוגיות()Cookies
אן  ,web beaconsעל ידי האתר שבו מתבצעת הגלישה או על ידי צד שלישי ,המייצג סוכנות
פרסוםאומותגאחר.השימושבקובציעוגיותנעשהכדילבצעתהליךשלרישוםאולצרכימעקב
אחרהתנהגותבאתר,אובזמןשימושבתוכנותדואראלקטרוני(מהשמאפשרלדעתמתינפתח
המייל ואיזה חלק ממנו נקרא) .היתרון שלו מנקודת הראות של מי שמתקין אותו הוא בכך
שהנתוניםשאוגמיםהקבציםמקושריםלכתובת  IPשלהגולשולכןיכוליםלשמשמסמנים,לקשר
אותולמקומותאחריםשבהםהואמופיעאולדמותבעולםהאמיתיולאפשרבהמשךטירגוטמסרים
בחזרהאלאותהכתובת. 
מעקבאחרדפוסישימושברשתאינוחדש,אבלהניתוחשלוהולךומשתכללכלהעת.אםבעבר
דוברב  browser fingerprinting,שמשמעוהמידעשניתןלקבלממערכתההפעלהוהדפדפן–
לאן גולשים ,מהן ההעדפות במערכת ההפעלה (האם המשתמש הפעיל מאפייני "אל תעקוב
אחרי" ,באלו שפות הוא משתמש) ועוד ,הרי שכלים נוספים נוספים כל העת ,כמו למשל  
 Facebook pixelשהואכלישמפתחיאתריםמטמיעיםבשלבהפיתוחשלהאתרכדילאפשר
להכ ניספרסומותמטורגטותדרךפייסבוקלאתר,ולכןכלכניסהלאתרמאפשרתלפייסבוקלקבל
מידעאודותהגולש. 
השגתתמונהכוללתעלזהותוהדיגיטליתשלאדם,ויצירת"גרףזהות"אודותהרגליהצריכהשלו
שבהם הוא
היא תנאי מוקדם ליכולת לטרגט אליו מסרים באופן דינמי ודווקא באותם מכשירים  

נמצא ומשתמש .לכן ,קיימותחברות המספקות ניתוח "רב ערוצי"– של הרגלי השימוש בטלפון
הנייד,טלוויזיה,מכשירי"אינטרנטשלדברים"ושירותיסטרימינגשלתוכן.זיהוי"חוצהמכשירים"
מאפשרלמשווקיםלקבועבאלומכשיריםאדםמשתמש,באלופלטפורמותהואנמצא,ולטרגטאת
המסגרים בהתאם .כך אפשר ליצור "קריאייטיב דינמי" כלומר תפירת פרסומות באופן מתפתח,
לאורך זמן ובצורה מתאימה כל פעם לאותו נושא מידע .דוגמא לכך היא חברת   Drawbridge,
חברתשיווקמובילהשלשיווק  cross deviceאשרהציעהבמהלךקמפייןבחירות 2016בארצות
הברית חבילות של שירותים ובכללן  -“Political ,Voter-Centric Cross Device Storytelling
” Influencer Identification”, “Real-Time Voter Attribution Measurement
בעשור האחרון הדרך הקלה למצוא מיקום של אנשים היא כמובן דרך מכשירי הג'י פי אס של
הטלפונים שלהם ,רשתות וויי פיי ו בלו טות' ,והכל בזמן אמת וברמות דיוק גבוהות .יש להניח
שיכולותמיקוםישתכללועודככלשמערכותכמומצלמותהעושותשימושבבינהמלאכותיתידעו
להגידעלאיזהרקעצולמהתמונה,גםבלאשימושבמערכותהזיהויהקיימות.באמצעותמערכות
זיהוי מקום ניתן לדעת האם אנשים נמצאים בבית ,ברכב ,בקניון ,ואפילו בתוך חנות מסויימת.
נתונימיקוםיכוליםלאפשרמידעאיפהחייםאנשים,איפההםעובדים,איךהםנוסעיםלעבודה,
איפהמבליםאתזמנםהפנוי,מהעושיםבוועםמיוהיכןעורכיםקניות.נתוניםאלהיכוליםלתת
דרךאפקטיביתלהעבירמסריםמטורגטים.ואכן,סביביכולותמציאתהמיקוםהתבססהרשתשל
שירותי שיווק מבוססי מיקום המשתמשות בין השאר ,בלמידת מכונה .המידע על המיקום נמצא
בידי יצרן המכשיר הסלולרי ,מפעיל הרשת המקומית ,מי שמפעיל את מערכת ההפעלה של
המכשירוכמובןמישנתנולוגישהלמידעדרךאפליקציות.העובדהשלאברורתמידמהמותרומה
אסורמשפטיתלעשותעםהדאטאהגיאוגרפישנאסף,מובילהלכךשהרובתלויבתנאיהשימוש,
ובהסכמהשלמשתמשיםהניתנתלרובכלאחריד. 
בהקשרשלבחירות,חברותכמו  L2, ,HaystaqDNAמציעותשילובשלמידעמבוססמיקוםעם
מידעאחרעלבוחרים,במגווןנושאיםכמוחוקינשק,נישואילהט"ב,שוחדבחירותואיכותמערכת
החינוך.גםחברתהפרסוםהוותיקהקונדהנאסטמציעהשירותיםדומים.
השגתמידעעלאודותגולשיםאינהנעשיתרקבאמצעותמעקבישיראחריהםאלהגםבאמצעות
ניתוח מאגרי מידע גדולים כדי לאתר פרטים וקבוצות שאינם נמצאים תחת מעקב ,אבל עשויים
להיות בעלי מאפיינים דומים לכאלה שיש מעקב כזה לגביהם . הטכניקה של  LOOK-A-LIKE
 MODELLINGמאפשרתלמשווקיםלטרגטפרטמסוייםמבלישהםצריכיםלעקובאחרהתנהגות
שלו או להשיג את הסכמתו ,וזאת באמצעות מעין "שיבוט" של לקוחות בעלי ערך כדי לזהות
ולטרגטפרטיםאחריםבעלימאפייניםדומים.למשל, ,Stiristaחברתשיווקדיגיטלישמשרתתאת
העולםהפוליטי,מציעה look-a-like modellingלזיהויאנשיםכתומכיםאובוחריםפוטנציאליים.
היא טוענת בפרופיל שהיא מציעה ללקוחות כי הצליחה להתאים עבור  155מיליון בוחרים בין
כתובותהמיילשלהם,העוגיותהעוקבותאחרההיסטוריההדיגיטליתשלהם,וההתנהלותברשתות

– לביןתרבות ,דת,תחומי עניין ,עמדות פוליטיות ומאות נקודות דאטא נוספות ליצירת פרופילים
עשיריםומלאיפרטים. 
אם למותגמסוייםישרשימהשל 5000לקוחותעםכתובותמיילוהוארוצה למצואעודלקוחות
כמוהם ,הוא יכול למסור את רשימת כתובות המייל שללקוחות פייסבוק ,והיא תקשר אותם אל
חשבונות הפייסבוק שלהם ,תיצור פרופילים של המשתמשים ואז תציע עוד חמישים אלף
משתמשיםשדומיםלפרופיליםהאלה -עלבסיסקריטריוניםהנעיםממגדרומוצאאתניועד עניין
בספורט מסויים או נטיות רגשיות .לאורך זמן ,אפשר להמשיך ,לשכלל ולחדד את הרשימה תוך
שימושבכלימדידהשלמידתההצלחהשלהקמפייןומידתהמעורבותשלהקהליםהמטורגטיםעם
המסריםשלו. 
חברת פייסבוק מציעה מגוון של כלי  look-a-like modellingדרך פלטפורמת הפרסום 
” “Lookalike Audiencesשלה . לפייסבוק יש מוצר נוסף בשם   ”“Custom Audiences
המאפשרלמשווקיםיכוליםלהעלותאתהדאטהשלהםלמאגרולייצרמתאמיםבינולביןמשתמשי
פייסבוקבעלימאפייניםדומים,ואזלטרגטאותם. 
מעל כלהמידעה"פיסי"שנאסףבאמצעותמעקבדיגיטלי,משתכללגםהמעקבאחרמאפיינים
פסיכולוגיים,המכונה"טירגוטפסיכוגרפי".פסיכוגרפיה,מדידתמצבירוח,וניסוייםלבדיקתתגובות
רגשיותלמסריםולמצביםרגשייםשונים,הםטכניקותשנעשובהןשימושגםב"עולםהישן",גם
כחלק אינטגרלי מקמפיינים פוליטיים .התעשייה הדיגיטלית יוצרת ומשכללת כל העת כלים
שמיועדיםלבדיקתהגירוישלמגווןרגשותותגובותמודעותולאמודעות,שתכליתם להעמיקאת
מערכותהיחסיםעםמותגיםאועםמסריםאולייצרקשררגשיביניהם16.חברותכמופייסבוקוכמו
נילסןמשתמשותבמהשמכונה"נוירו-שיווק":יישוםכליםשלמחקרבמדעי המוחכדילקבועאת
ההשפעההרגשיתשישלמסריםפרסומיים.
אחתהטכניקותהיאניתוחרגשות()Emotion Analyticsאשרפותחהבמעבדותחברתגוגלמתוך
ניצול סוגים חדשים של נתונים ומעקב אחר תגובות המשתמשיםכדי לאפשר למפרסמיםלהבין
את ההשפעה של קמפיינים ושל הנכסים הרגשיים שהם יוצרים 17.כבר ב 2016-הציעה חברת
הנתונים   Experian Marketing Services for Political Campaignsלמנהלי קמפיינים צבירי
נתוניעתקשארגויחדדמוגרפיה,פסיכוגרפיהוהתייחסותלמאפייניםרגשייםכדילהגיעאלבוחרים
בדרך שתאפשר למנהלים לבדוק את ה"לב ,הנשמה והתודעה" של מושאי הטרגוט ,בעיקר בכל

16

C. McEleny, "Ford and Xaxis Score in Vietnam Using Emotional Triggers Around the UEFA
Champions League", The Drum, 16.10.2016.
17

T. Kelshaw, "Emotion Analytics: A Powerful Tool to Augment gut Instinct", Think with Google,
August 2017.

הנוגעלפרופילהפוליטישלהםכשהואמאוגםעםגישותכלפיפוליטיקהבכלל,ציפיות,התנהגות,
סגנוןחיים,נתוניקניותוהעדפותהמדיהשלהם. 
חברת "קיימברידג' אנליטיקה" ,השתמשה ב"מודל אישיות בעל חמישה פקטורים" -
שנקרא  OCEAN -שנועדלקבועאת אישיותושלכלמבוגרבארצותהברית 18.המודליצרפרופיל
של כל פרט ופרט בהתבסס על חמישה מאפיינים :פתיחות,מודעות ,החצנה ,נעימות ונוירוטיות
( ).openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism
הניתוח הסתמך על נתונים מפייסבוק ,על ההיסטוריה של הבוחרים שהייתה בידי המפלגותועל
נתוניםמתחוםהשיווקשהתקבלומחברותמובילותכמו,Acxiom,ExperianGOP firm ,Nielsen
 ,Aristotle,Data Trust,L2ו .Infogroup -כך הצליחה קיימברידג' אנליטיקה לפתח מאגר מידע
פנימיעםאלפי"נקודות"לאדם,לזהותחולשותולטרגטכלפיהןתוכןוכןלעצבפרסומותשבסופו
שלחשבוןהופיעובערוציםדיגיטלייםשונים,בכללםהטלוויזיה(שעדייןנתפסתכמדיוםמשפיע)19.
האסטרטגיהשגובשההתבססה,אפוא,עלחולשותשנמצאואצלבוחריםפרטיים20.גםאםהיומי
שהטילו ספק ביעילות המודל ובהשפעתו ,העבודה של קיימברידג' אנליטיקה היתה מספיק
משכנעתכדישקמפייניםשלמפלגותבכלהעולםישכרואתשירותיה.

()3

סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות לדון בסוגיה.

א.

סעיף 17ב(א)לחוק דרכי התעמולה מסמיך את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית "ליתןצו

המונעביצועמעשהעבירהלפיחוקזה[]...אוהמשכתו".בשניםהאחרונותנהגויושביראשועדת
הבחירותלתתצווימניעהנגדהפצתתעמולהגםמסיבותאחרות,כלומרלארקכדילמנועעבירה
לפיחוקדרכיתעמולה,כגוןבשלגזענותהגלומהבתעמולה21.בשנת,2016בפרשתחלוקתעותקי
השבועון  Charlie Hebdoעל ידי "ישראל ביתנו" בבחירות ,2015בשאלה אם מוסמך יו"ר ועדת
הבחירותלמנועאתהחלוקההזובגיןפגיעהברגשותדתיים,פסקביתהמשפטהעליוןכיאיןהוא

18

J. Albright, "What’s Missing from the Trump Election Equation? Let’s Start with Military-Grade
Psyops", Medium, 11.11.2016; M. Kranish, "Trump’s Plan for a Comeback Includes Building a
'Psychographic' Profile of Every Voter", The Washington Post, 27.10.2016
19

Advertising Research Foundation. (2017). Cambridge Analytica: Make America Number One.
Case study.
https://www.warc.com/content/article/Cambridge_Analytica_Make_America_Number_One/11
0517
A. Nix, "The Power of Big Data and Psychographics in the Electoral Process", Presented at the
Concordia Annual Summit, New York, 2016. Youtube.
20

D. Karpf, "Will the Real Psychometric Targeters Please Stand Up?", Civicist, 1.2.2017; N.
Confessore, and D. Hakim, "Data Firm Says 'Secret Sauce' Aided Trump; Many Scoff", New York
Times, 6.3.2017; M. Schwartz, "Facebook Failed to Protect 30 Million Users from Having Their
Data Harvested by Trump Campaign Affiliate", The Intercept, 30.3. 2017
21

לדוגמא :תב"כ2/19לואיס פרנקנטלר ואח' נ' ח"כ פרופסור אריה אלדד ואח'()12.12.2012

מוסמךלכך.ביתהמשפטפסקברובדעות,כנגדדעתוהחולקתשלהשופטאליקיםרובינשטיין,כי
"סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות ליתן צווי מניעה מוגבלת למתן צו למניעת עבירה על אחד
מהחיקוקים המנויים" בסעיף 17ב (מדובר בעבירה על חוק דרכי תעמולה או על שני פרקים
מחוקי בחירות אחרים ובכללם פרק י"א לחוק הבחירות)22.
בהתאםלדעתהרובלאיכוללעשותיו"רועדתהבחירותהמרכזיתדברכדילמנועתעמולתבחירות
שישבהעבירותעלחוקיםאחריםשאינםמנוייםבסעיף17בלחוקדרכיתעמולה.כך,אםמועמדים
בבחירות משפיעים על בוחרים ספציפיים תוך שימוש במידע אישי רגיש ותוך הפרת חוק הגנת
הפרטיות,איןליו"רועדתהבחירותסמכותלעשותדבר. 
ב.

לתפיסתנו ,בפרקי הזמן הקצרים של מערכת בחירות ,המשמעות היא חוסר אפשרות

לאזןביןחופשהביטוי–שזוכהכךלהעדפתיתר–לביןהערכיםהאחריםהעומדיםבבסיסחוקדרכי
התעמולה,ובהם,לענייננו,השוויוןבזכותלהיבחר,הוגנותהבחירותוהזכותלפרטיות. 
אנוסבוריםכידווקאבהקשרהדיגיטלי,שבולעולםתפגרהרגולציהאחרהטכנולוגיה,עמדהזוהיא
בעייתית .יש להבין כי קיימים מקרים שבהם שימושים חדשים במידע פרטי ,הפצה מכוונת של
מידע שקרי ודיס-אינפורמציה ,מניפולציה על מנועי חיפוש ,פאניקה מוסרית ברשתות חברתיות
סגורות כמו ווטסאפ – שבהם תידרש התערבות לצורך הפסקתם ,ואין לדעת מראש מה יהיו
הטכניקותהבאותשבהןניתןיהיהלעשותשימוש.
אנוסבוריםכיבכדילמנועניצוללרעהשלטכנולוגיותחדשותישלהעדיףאתעמדתושלהשופט
רובינשטיין בדעת המיעוט שלו בפרשת  :Charlie Hebdeo"פרשנות דווקנית ומצמצמת של
סמכות יו"ר ועדת הבחירות משמעה פגיעה של ממש ביכולתו להגן על הערכים ועל התכליות
שביסוד דיני הבחירות ,לרבות חוק דרכי תעמולה ,שעליהם הוא מופקד .יש לטעמי לפרש את
סמכותו של יו"ר הועדה באופן שיאפשר לו תגובה בזמן אמיתי לנושאים העולים לפניו ,בלא
הצורך לסרבל על-ידי הפניה להליכים אזרחיים כאלה או אחרים ,שלוח הזמנים שלהם שונה
והתמחותם שונה"23. 
נוסיף עוד כי דווקא בהקשר זה ,צמצום סמכויות יו"ר וועדת הבחירות עשוי להותיר ואקום אותו
ימלאוארגוניהביטחוןכמוהשב"כאומערךהסייבר.לגופיםאלהמבנהארגוניבטחוני,הםפועלים
ללא שקיפות ומי שממונה עליהם הוא ראש הממשלה ,שלרוב עשוי להיות מתמודד בבחירות
בעצמו .כך ,עשוי להיווצר מצב שלפיו דווקא הגוף שיש בו איזונים ובלמים נכונים יותר – וועדת
הבחירותוהעומדבראשה,מנועיםמלקבלהחלטות,שאותןיקבלוגופיםמאוזניםפחות. 
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דנ"גץ1525/15ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו(פורסםבנבו,.)23.8.2017
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שם,בפסקהג'לפסקדינושלהשופטרובינשטיין.

אנוסבוריםשאיןברירהאלאלהקנותליו"רועדתהבחירותסמכותלהתערבבמקריםחריגיםובזמנו
גםהצענואתהנוסחהבאלהוראהמעיןזו:"לאייעשהשימושבתעמולתבחירותבתוכןשפרסומו
יפרהוראהמכוחכלחוק,אובדרכישכנועוהפצההמפרותהוראהמכוחכלחוק.יושב-ראשועדת
הבחירותהמרכזיתלכנסתרשאיליתןצוהמונעפרסוםתעמולהכאמור,בהתאםובכפוףלהוראות
האמורות בסעיף 17ב ,אם שוכנע כי לא ניתן להסתפק בהליכים ,בסעדים ובאמצעים אחרים
הקבועיםבכלחוק,בשיםלבלחיוניותההגינות,השוויוןוחופשהביטויבתקופתהבחירות"24.
ג.

יתרהמזאת.בשניםהאחרונותפסקויושביראשועדותהבחירותכיבסמכותםלהתערב

בהטעיה צורנית ,אם יש וודאות קרובה  להטעיה ,וכדברי השופט רובינשטיין "בראיות ברורותוחד
משמעיות,והדבריםצריכיםלהיותברוריםעלפניהם,אפשרלומר– זועקים".25כלומר,גםאםלא
יתערבו בהטעיה מהותית (כלומר בתוכן) ,משום שאין להם סמכות להחליט אם יש אמת
בפרסומים ,26מכל מקום ככל שמדובר במניפולציה שאינה קשורה לתוכן ,קל יותר להתערב.
מניפולציההמבוססתעלטירגוטבוחרים,כפישנפרטלהלן,עשויהלהיכנסבגדרזה. 
ד .עוד נוסיף כי בפרק י"א לחוק הבחירות ,שכאמור ,כן נמצא בטווח הסמכות של יו"ר וועדת
הבחירותמכוחסעיף17בלחוקדרכיתעמולה,נכללגםסעיףסעיף118א'הקובעכי:
העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף 39
שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים ,דינו – מאסר
שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )4לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-

לתפיסתנו ,ניתן לפרש סעיף זה ככולל אך ורק שימושים בפנקס הבוחרים המהווים התמודדות
הוגנת והגונה בבחירות .התמודדות כזאת איננה יכולה לכלול פרקטיקות המהוות הפרת חקיקה
אחרת,כגוןחוקהגנתהפרטיות.קשהלהניחכיהמחוקקהתירלמפלגותלפרוץכלחוקרקמפני
שמדובר בהתמודדות בבחירות ,וחזקה עליו שהתיר את הגישה לפנקס הבוחרים למטרות
התמודדותבדרכיםחוקיותבלבד. 
עודנוסיףכיכאשרחיווההמחוקקאתדעתושפנקסהבוחריםמיועדלמטרות"קשרעםהבוחר",
אין להניח כי סבר שמדובר בקשר מניפולטיבי עם הבוחר ובוודאי לא צפה את עומק ורוחב
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גיאלוריאותהילהשוורץאלטשולררפורמה בדיני תעמולת הבחירות.
25
תב"כ9/19ח"כ הרב ישראל אייכלר – סיעת יהדות התורה נ' מפלגת קדימה(.)26.12.2012
26
תב"כ 18/20הליכוד – תנועה לאומית ליברלית נ' רשימת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני
ואח' (;)16.2.2015תב"כ 28/20הליכוד – תנועה לאומית ליברלית נ' רשימת "המחנה הציוני בראשות יצחק
הרצוג וציפי לבני" ( ;)2.3.2015תב"כ  45/20כולנו בראשות משה כחלון נ' רשימת הליכוד בהנהגת בנימין
נתניהו ראש הממשלה ואח' (.) 17.3.2015הגישהבעברהייתהמצמצמתעודיותר.בעברהייתהפסיקהלפיה
איןליו"רועדתהבחירותסמכותלבדוקאתאמיתותהתעמולהאולפסולאותהבשלכך,וודאילאכשהתעמולה
נעשית באמצעים אחרים מלבד תשדירי התעמולה בטלוויזיה או ברדיו .תב"מ  15/2001סיעת ש"ס נ' סיעת
שינוי ( ;)29.1.2001תב"כ  19/17מפלגת העבודה הישראלית נ' מפלגת קדימה ( ;)22.3.2006תב"כ 4/18
רא"ל (מיל') משה יעלון נ' מפלגת קדימה(.)27.1.2009

ההשפעה שניתן להפעיל על בוחרים תוך שימוש בצירוף המידע שבפנקס הבוחרים עם שכבות
מידענוספותעלאודותיהם. 

()4

איגום מידע ,שימוש באפליקציה והפגיעה בזכות לפרטיות

א.

הזכותלפרטיותהיאזכותיסודבמדינתישראלומעוגנתבמפורשבסעיף(7א)לחוקיסוד:

כבוד האדם וחירותו הקובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו .27".חוק הגנת הפרטיות
בישראלנחקקבשנת 281981ומאזתוקןפעמיםספורות,אולםהואאינומציגהסדרההולםאת
פרקטיקות איסוף ,איגום ועיבוד המידע האישי שהתרחבו דרמטית בעשור האחרון ושעליהן
מבוססתהכלכלההדיגיטליתכיום.כןהואמצויהרחקמאחורלעומתחוקיהגנתפרטיותשנחקקו
בשניםהאחרונות במדינותאחרותברחביהעולםובראשםתקנותהגנתהפרטיותבאיחודהאירופי
– ה - 29.GDPRאלונתנודעתםלהיותו שלמידעאישי -איסוף,איגוםועיבודשלו,ליבתהכלכלה
הדיגיטלית,ולצורךלתתבידינושאיהמידעכליםלהגןעלזכותםלפרטיות. 
כךאוכך,אנוסבורותכיגםלפיהחקיקה הנוכחיתניתןלומרשהשימושבאפליקציית"אלקטור"
(ונדגיש :גם באפליקציות דומות מסוגה) פוגע גם בחקיקת הפרטיות הקיימת בישראל .המידע
שנאסף על ידי אפליקציית אלקטור או מוחזק על ידה הוא מידע פרטי ועלכןיש לבחוןאותובתוך
המסגרתהחוקיתשלחוקהגנתהפרטיות. 

ב .פנקס הבוחרים
מאגרהמידעהנגישבאמצעותאפליקצייתאלקטורכוללאתמהשמוגדרכ"מידעפנקס".כלומר,
כל המידע מפנקס הבוחרים שנמסר למפלגה המתמודדת בבחירות .המדובר בפרטי המידע
הבאים :שם פרטי ושם משפחה ,שם האב או האם ,כתובת ,מספר הזהות של כל בעלי זכות
הבחירהבמדינה,כלומרכלהאזרחיםמעלגיל18וחיים,הקלפיאליהמשויךנושאהמידעומספרו
בקלפי30. 
העברת פנקס הבוחרים נעשית לפי הסדר הקבוע בחוק הבחירות לכנסת ובכפוף להתחייבות
המפלגה "שלא תעשה שימוש במידע פנקס ,לרבות העברתו לאחר ,אלא לצורכי התמודדותה
בבחירותולצורכיקשרעםציבורהבוחרים".
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חוקיסוד:כבודהאדםוחירותו,ס"חתשנ"ב1391(להלן:"חוק היסוד"). 
28
חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א–1981(להלן:"חוק הגנת הפרטיות"). 
29
 General Data Protection Regulation 2016/67(להלן:".)"GDPRבינוארהשנהנכנסלתוקפוחוק
ברוחה  GDPRבקליפורניה (,)California’s Consumer Privacy Actגםביפןתוקןחוקהגנת הפרטיות
ברוח ה  GDPR( The Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of 2003 as
.)amended in 2017 
30
כךלפיהגדרת"מידעפנקס"שבסעיף(39א)לחוקהבחירותלכנסת[נוסחמשולב],תשכ"ט– .1969
המידעישלציין מעודכן עד 150יוםלפני יוםהבחירות לפי הגדרת ה"יום הקובע" באותו סעיף,ולכןיתכן
שימצאובואידיוקייםלמשלבנוגעלבעליזכותהצבעשנפטרובתקופתהזמןהזו. 
31
סעיף(39ג)לחוקהבחירותלכנסת[נוסחמשולב],תשכ"ט–.1969 

"מידע פנקס" הוא מידע שיש בו סוג של כפיה שלטונית ,שהרי אזרח אינו יכול לסרב להיכלל
במרשם האוכלוסין ובפנקס הבוחרים .בנוסף ,מספר הזיהוי של כל אזרח הוא המפתח לקבלת
שירותיםציבורייםופרטייםרביםוכתובתושלאדםמאפשרתהפצתתכתובתכתובהאואףפנייה
אישית לביתו הפרטי של אדם .משום כך ,מדובר במאגר מידע יקר ערך שכן הוא מאפשר פילוח
וזיהויצרכנים,הצלבהעםמאגרימידעאחריםושיווקממוקד32.כמאגרמידע,כהגדרתובחוקהגנת
הפרטיות,חלותעליוהוראותפרקב'לחוקהגנתהפרטיותהעוסקותבהגנהעלהפרטיותבמאגרי
מידע33. 
המידע שברשות המדינה אינו מידע אישי שאזרחים מסרו מרצונם החופשי בתמורה לכסף או
לטובתהנאהאוללאתמורה.מדוברבמידעשאזרחיהמדינהחויבובחוקלמסורלרשויותהשלטון
כדישהןיוכלולבצעביעילותאתתפקידן.בידיהאזרחיםלאנתונההבחירהאםלהיכללבמרשם
האוכלוסין ,שממנו נגזרפנקסהבוחרים.אף שהאזרחים,רובםככולם,מעונייניםבתפקודהתקין
של המפלגות ,אין בכך כדי לבטא את הסכמתם להעברת מידע מלא ורגיש עליהם לכל אחת
מהמפלגותהמתמודדותבכנסת34.
איןמחלוקתשמידעאישיעלאזרחיהמדינההואמרכיבחיוניוהכרחיבתפקודההיעילוהתקיןשל
המערכת הפוליטית .אולם ,כאשר מדובר במידע אישי שהושג בכפייה שלטונית ,על המדינה
ורשויותיהלעשותבושימושזהירלאורךכלשלביתהליךזרימתהמידע,ובכפוףלמשפטהחוקתי
ולמשפטהמינהלי.במקרההנוכחיהמידעהאישימהווהאתנקודתהממשקביןמרשםהאוכלוסין
לבין המפלגות באמצעות העברת "מידע פנקס" לאחרונות .לנקודת השקה זו נכנסים דיני הגנת
הפרטיות ,שתפקידם לשמור על היושרה וההגינות של העברת המידע האישי מההקשר האחד
(מרשםהאוכלוסיןופנקסהבוחרים)להקשרהשני(מידעפנקסהמועברלמפלגות)35. 
כלומר,פגיעהבפרטיותעקבשימושבמידעהאישי שהושגבכפייהשלטוניתחייבתלהיעשותתוך
הקפדה יתרה על העקרונות של הסכמה מדעת של נושא המידע 36,מזעור המידע ומניעת מידע
עודף ,שימוש בהתאם לעיקרון צמידות המטרה 37,והבטחת סודיות ואבטחת המידע 38.עמדה זו
תואמת גם את עמדת הרשות להגנת הפרטיות לפיה "השימוש בנתונים שמקורם בפנקס

32

מיכאל בירנהק ,הנדסת פרטיות ציבורית :המקרה של העברה מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות ,דין
ודבריםיב,,1544-45(תשע"ט). 
33
כפי שנקבע על ידי הרשות להגנת הפרטיות בריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות
לכנסתה 23-מגבלתהשימושבמידעמפנקסהבוחריםומגבלותהשימושבמידעאישי(,)02.02.20בסעיף
.8 
34
רחלארידורהרשקוביץותהילהשוורץאלטשולר,אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע
ממשלתיים,הצעהלסדר,14המכון הישראלי לדמוקרטיה(ספטמבר;)2017מיכאלבירנהק,הנדסת
פרטיות ציבורית :המקרה של העברה מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות,דין ודבריםיב,15(תשע"ט). 
35
מיכאלבירנהק,הנדסת פרטיות ציבורית :המקרה של העברה מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות,דין
ודבריםיב,15(תשע"ט). 
36
סעיף1לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א–.1981 
37
עיקרוןצמידותהמטרהמשמעושימושבמידעהאישילמטרהלשמהנאסףאונמסר,לפיסעיף)9(2לחוק
הגנתהפרטיות,התשמ"א–.1981 
38
סעיפים,16,1717בלחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א–  1981ותקנותהגנתהפרטיות(אבטחתמידע),
תשע"ז–.2017 

הבוחרים,כפוףגםלמגבלותהמחמירותשמטילחוקהבחירותלכנסת 39."...השמירהעלעקרונות
אלונדרשתגםביחסלשימושבפרטיהמידעהאישיוהרגישהנוספיםהמוחזקיםבמאגרהמידעשל
אפליקצייתאלקטור.לצערנו,איןזההמצבהיום.עודנזכירכיזליגתםשלפרטיםאלולידייםשאינן
שוחרות טוב ,עלולה להוות פגיעה חמורה בשליטתו של אדם במידע על אודותיו ,שהינה הבסיס
לתפיסתהזכותלפרטיותבישראל,ועלולהאףלהוביללגניבתזהות. 

ג .שכבות מידע נוספות במאגר ובאפליקציה
בנוסף,נאספים,נאגמיםומעובדיםבאפליקציהפרטיהמידעהבאים:תאריךלידה,מידתהתמיכה
במפלגת הליכוד ,מספר טלפון ,קשרי משפחה ,שפת הדיבור ,כתובת דוא"ל והאם בכוונת נושא
המידעלהצביעביוםהבחירות. 
פרטיםאלומוזניםעלידימשתמששהורידאתהאפליקציהלמכשירוהאישימחנותהאפליקציות
(אפליקציית האלקטור היתה זמינה להורדה בחנות האפליקציות של אנדרואיד ושל  )IOSאו
באמצעות אתר האינטרנט הנמצא בכתובת  www.likud-2020.co.il(להלן :"אתר גיוס
התומכים") .אתר זה מבקש מהגולש למלא את פרטיו האישיים לטובת הבעת תמיכה בליכוד
בראשותראשהממשלהבנימיןנתניהו.פרטימידעאלוהםמידעאישיוחלקם-מידעאודותמידת
התמיכהשלנושאהמידעבמפלגה,שהינומידעעלדעהפוליטית,וכתובתהדוא"ל-מהוויםמידע
רגיש40. 
נדגישכיבשונהמןהאמורבתגובתהמשיבמס' 1והמשיבמס' 3לעתירה,קשהלהניחשהמאגר
והאפליקציה אינם מחוברים .זאת משום שכפי שנראה להלן ,אחד מן המאפיינים החשובים
באפליקציה הוא עמדתו הפוליטית של הבוחר .קשה להניח שמידע כזה ,ככל שנמסר באתר ,לא
מגיעלסינכרוןעםהמידעבאפליקציה. 
שכבת המידע החשובה ביותר לשימוש אפקטיבי באפליקציה ,היא דעותיו הפוליטיות של נושא
המידע,וליתרדיוק–מידתתמיכתובמפלגה.מידעזהישמשבתורוכדילתכנןאתתוכניתהפעולה
המותאמת אישית ביחס לכל אחד מן הבוחרים .האם תהיה אליו פניה ביום הבחירות מצד
המפלגה ,באיזה שלב של היום ,על ידי מי ובאילו טכניקות .נדגיש ,כי בשונה מן הנטען על ידי
המשיבהמס' 1ועלידיהמשיבהמס' 3בהליךזה,כיאיןמדוברבעמדהפוליטישלהבוחריםאלא
ב"פוטנציאל" בלבד ,ברור לתפיסתנו כי מדובר במאגר הכולל את דעותיהם הפוליטיות של
הבוחרים. 
לפי סרטוניפרסומת והדרכהשל מערכתאלקטור ניתן לראות כי המערכת מחלקת את האנשים
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הרשות להגנת הפרטיות ,אחריות המפלגות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בשימוש באפליקציות
ובספקיםחיצונייםלצורךניהולמערכתבחירות(11בפברואר,,)2020בסעיף.5 
40
סעיף 7לחוקהגנתהפרטיותמגדיר"מידערגיש"כ()1נתוניםעלאישיותושלאדם,צנעתאישותו,מצב
בריאותו ,מצבו הכלכלי ,דעותיו ואמונתו; ( )2מידע ששר המשפטים קבע בצו ,באישור ועדת החוקה חוק
ומשפטשלהכנסת,שהואמידערגיש".כתובתדוא"להוגדרהעלידיהרשותלהגנתהפרטיותכמידעאישי
רגיש,ראוהרשותלהגנתהפרטיות, גילוי דעת :האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?
(28בנובמבר,.)2018 

המצויים במאגר המידע שבה לארבע קבוצות בהתאם למידת תמיכתם במועמד שהאפליקציה
מופעלת לשם בחירתו :תומכים ,תומכים פוטנציאלים ,לא ידוע או לא תומך .הזנת נתונים אלו
מתחילהכברעלידיפעיליהשטחהמגייסיםתומכיםומזיניםאתהנתוניםעליהםלאפליקציה.לצד
פרטיםאישייםהפעילמסמןכפישניתןלראותבתחתיתהמסך"סטטוס תמיכה:תומך;מתלבט;
לאידוע".
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מיוןהאזרחיםשפרטיהםנמצאיםבמאגרהמידעבהתאםלמידתתמיכתםבמועמדשהאפליקציה
פועלת לבחירתו ,מודגשת גם בדברי ההסבר בסרטון ההדרכה .בסרטון מוסבר כי ביום הבחירות
ההתמקדות צריכה להיות בנושאי המידע שידוע שעדיין לא באו להצביע וששייכים לקבוצת
ה"תומכים"או"תומכיםפוטנציאליים" 42.בנוסף,בפנימנהלהקמפייןמוצגיםבמסךהראשינתוני
זמן האמת ביום הבחירות בחלוקה לארבע קבוצות :תומכים ,תומכים פוטנציאלים ,לא ידוע ,לא
תומך43. 

41

ראודקה00:18בסרטון"מערכתלניהולבחירות–אלקטור",
;https://www.youtube.com/watch?v=scQo5KWRBxc(להלן:"סרטון הפרסומת"). 
42
סרטוןההדרכה,דקה01:52–.02:25 
43
ראודקה00:59בסרטון"הדרכהעלאפליקצייתאלקטור",
;https://www.youtube.com/watch?v=hdz6wFgPHhc(להלן:"סרטון ההדרכה"). 


ביכולתושלמנהלהקמפייןלצפותבנתוניזמןהאמתגםבחתךלפיקלפיות,כאשרביחסלכלקלפי
מוצגסךהתומכיםשהצביעובמספריםובאחוזים :






במסךזהיכולמנהלהקמפייןללמודמימהמצביעיםבקלפיתומךאולאתומךוהאםהצביע. 


ובעמודזהמוצגבפנימנהלהקמפייןמידעבחתךלפיקלפילגבימספרהתומכיםשהצביעו,מספר
המצביעים שהוגדרו כתומכים פוטנציאלים ,מספר המצביעים בסטטוס תמיכה לא ידוע ומספר
המצביעיםהלאתומכים. 


כאן יכול מנהל הקמפיין לקבל את התמונה המפורטת יותר של כלל נושאי המידע ,שמותיהם,
מספר זיהוי ,מספר טלפון ,האם תומכים ,תומכים פוטנציאלים ,לא ידוע האם תומכים או לא
תומכים,והאםהצביעו. 


חלוקהנושאיהמידעלפימידתתמיכתםמוזכרתגםבהקשרשלתיעדוףשיחותהטלפוןשיבוצעו
ביום הבחירות על ידי המוקדנים .מוסבר שבפני הטלפן מוצגת רשימה של נושא מידע שטרם
הצביעו עלפי סדר העדיפות הבא ,כדי שיפנה את מאמצי ההתקשרות שלו בהתאם :תחילה
תומכים,אחרכךקולותצפיםולבסוףמישישלגביואינדיקציהשאינותומך44. 
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סרטוןהפרסומת,דקה1:33–.1:54 





מכלהמקובץעולהכיפרטיושלאזרח/בוחרהמוזניםלאפליקציהכ"תומךבמפלגה"אוכ"לאתומך
בה",ישבהםכדילהצביעבבירורעלדעתוהפוליטיתוהםמהוויםמידעפרטיורגישכהגדרתובחוק
הגנתהפרטיות .

ד .העברת פרטי המגיעים להצביע ביום הבחירות באמצעות האפליקציה
ביוםהבחירותמתווספתלמאגרשכבתמידענוספת -סטטוסההצבעה.משקיפיםוחבריוועדות
קלפימטעםהמפלגה,הנמצאיםבקלפיכחוק,מעדכניםבאופןשוטףבאמצעותהאפליקציההאם
בעל זכות בחירה פלוני הצביעבקלפי .סטטוס ההצבעה מספק ,אם כך ,מידע - מי מבעלי זכות
ההצבעהלפיפנקסהבוחריםבחרלממשאתזכותוהדמוקרטיתולהצביעבבחירותאושמאבחר
לעתעתהשלאלממשאתזכותולבחור. 

איןמחלוקתבנוגעלכךשעמדתוהפוליטיתשלאדם,כמוגםתוכןההצבעהמאחוריהפרגודבחדר
ש.אולםמהבנוגעלעצםהידיעהכיפלוניבחראולא? 
הקלפיהםמידעאישירגי 
כבודהשופטמלצרבענייןעדאלהסברכי :
"זוהי שאלה נכבדה שטרם הוכרעה בפסיקה ,וטעונה עוד ליבון ואינני רוצה
לקבוע בה מסמרות ,במיוחד בשים לב לכך שרשימת הבוחרים שהצביעו איננה,
לכאורה ,חסויה בפני סיעות הכנסת ששלחו נציגים לוועדת הקלפי".
הטיעון המרכזי התומך בכך שעצם ההגעה להצביע אינה מידע פרטי הוא שניתן לעמוד מחוץ
לקלפיולראותמינכנסאליהומייוצאממנה.אכן,בשניםהאחרונותהתפתחנוהגלפיומשקיפים
אוחבריוועדותקלפימסמניםבאופןידניאתפרטיהםשלמישהגיעולהצביע. 
אלא,ש החידוש המשמעותי בשימוש באפליקציות לעומת הסימון הידני הוא בקלות ההגעה אל
זהותם של מי שלא הגיעו להצביע .מידע על מי לא ניגש להצביע לא ניתן היה ללמוד באותה
הקלות בעבר רק לפי תצפית במרחב הציבורי או רישום ומחיקת פרטי האזרחים שהגיעו לקלפי.
המדוברבמידעשניתןלגבשורקעלבסיסניתוחהנתוניםשלכללבעליזכותההצבעהלפיפנקס
הבוחרים לעומת אלו שהגיעו להצביע בקלפי .בעוד שבעבר מידע זה היה נתון רק בידי ועדת
הבחירותהמרכזית,שכןבידההיתההיכולתלבצעבקלותהשוואהמקיפהכזו,כיום,האפליקציה
מאפשרת למפלגות להחזיק במידע על מי לא מימש את זכותו להצביע ,וזאת במהירות
ובאפקטיביותוכןלמשךפרקזמןלאידוע.לכךישהשפעותמרחיקותלכת. 
לתפיסתנו ,השימוש באפליקציה מיועד בעיקרו להתנקז ליום הבחירות בשעות אחר הצהריים.
משמועברים פרטים אלה אל ה"מוח המרכזי" ,ניתן לעשות שימוש בשכבות המידע שנמצאות
במאגרים על מנת ליצור תהליכי השפעה חודרניים על בוחרים .למשל ,עידוד הצבעה באמצעות
קשרימשפחההנמצאיםכשכבתמידעבאפליקציהעשוילהתבטאבדרךשליצירתקשרעםבני
משפחהכדישיפעילולחץעלבןמשפחתםלצאתלהצביע.עידודהצבעהבאמצעותראשירשויות
מקומיותאווועדיםמקומיים,מזכיריחצרותחסידיותאוראשיחמולותיכולליצורלחץדומה.בעולם
שבוהמידעפתוחניתןאפילולחשובעלהפעלתלחץבאמצעותמנהליםאוראשיוועדיעובדים.כל
אלה עשויים להביא לחשש של אזרח מפני פגיעה במעמדו המקצועי ,החברתי או האישי עקב
החשיפהכינמנעמלממשאתחובתוהאזרחיתלהצביע. 
כך ,למשל,בארצותהבריתנאלצהדמותמוכרתלהסביר שנמנעהמלהצביעבשנהמסוימתכיוון
שלקתהבדיכאוןלאחרלידהבאותההתקופהומצבההנפשילאאיפשרלהללכתולהצביע45. 
בנוסף,מהימנעותושלפלונילהצביעבבחירותניתןלהסיקגםעלעמדותיו הפוליטיות.למשל,אי
ההצבעהיכולהללמדעלחוסראמוןבמוסדותהשלטון.ניתןגםלהפעילעליולחץמבוססמיקום–
למשל ,כאשר ידוע כי אדם הוא סטודנט ונמצא ליד מוסד הלימודים והרחק ממקום הקלפי ,ניתן
לעודדאותולצאתלהצביעבקלפינגישהתוךשהואמזייףאתהעובדהשאיננובעלמוגבלות.בכיוון

pm

45

;) Meta S. Brown, Voter Data: What’s Public, What’s Private, FORBES (Dec. 28, 2015, 9:30
Natasha Singer, Did You Vote? Now Your Friends May Know (and Nag You), N.Y. TIMES 21A
.)(Nov. 5, 2018

ההפוך ,ניתן לחשוב על מצב שבו הודעות שקריות מגיעות באופן מכוון אל בוחרים ספציפיים.
למשל,הודעהלפיהבמצוותהרבניםישלהוסיףאתהאותיותבס"דעלפתקהקלפי,שתישלחלמי
שידוע שהיא שומרת מצוות אך לא משכילה; הודעה המיועדת למי שאינו תומך המפלגה לפיה
בקלפיהמסויימתשאליההואמשתייך–התוריםארוכיםוכיוצאבאלה. 
משום כך,ישלדעתנולהתייחסלמידעעלסטטוסההצבעה כאלמידעאישי רגיששהשימושבו
מותר רק בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות .נדגיש ,כי שכבת מידע זו איננה כלולה במה
שמאפשרהחוקלהעבירלמפלגות–כלומרבפנקסהבוחריםעצמו. 
נציין שהרשות להגנת הפרטיות קבעה שכל מידע שנאסף במהלך הפעלת אפליקציית בחירות
נחשבלמידעאישיהמוגןבהוראותחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א - 46.1981כלומר,בכלמקרה
עדכוןסטטוסההצבעהאינויכוללהיחשבמידעלאמוגן. 

ה .חובות מכוח חוק הגנת הפרטיות
ה 1.הסכמה מדעת
כחלקמתפיסתהזכותלפרטיותכשליטה,כלומרכזכותושלאדםלשלוטבמידעאישיעליו,מתנה
חוקהגנתהפרטיותכלפגיעהבזכותלפרטיותבקבלתהסכמהמדעתשלנושאהמידע 47.הגדרת
הסכמה מדעת בסעיף  3לחוק הגנת הפרטיות הינה תולדה של תיקון מספר  9לחוק הגנת
הפרטיות ,תשס"ז –  .2007בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי מטרת התיקון הינה להבהיר,
בעיקר בעידן הדיגיטלי שבו הויתור על הפרטיותנעשה בהסכם סמוי מעינו של הנפגע,כי לשם
פגיעה בפרטיות יש לקבל הסכמה מדעת ולשם כך יש להבטיח "שבידי האדם המסכים לפגיעה
בפרטיותיהיהמידע,הדרושלו,באורחסביר,כדילהחליטהאםלהסכיםאולא,והמידעיימסרלו
בצורהמובנת".
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מהפסיקההקיימתבנוגעלדרישתההסכמהעולהכיישלקבלאתהסכמתומדעתשלהנפגעלכל

46

הקביעה כי מדובר במאגר מידע נתמכת גם בקביעת הרשות להגנת הפרטיות .ראו הרשות להגנת
הפרטיות ,אחריות המפלגות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בשימוש באפליקציות ובספקים חיצוניים
לצורךניהולמערכתבחירות(11בפברואר,,)2020בסעיף.4 
47
סעיף  1לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981קובע כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא
הסכמתו".סעיף3 לחוקמגדיר"הסכמה"כ"הסכמהמדעת,במפורשאומכללא;".נצייןשתפיסתהפרטיות
כשליטה היא התפיסה המקובלת במרבית מדינות העולם ,ולדרישת ההסכמה תפקיד חשוב בחוקי הגנת
הפרטיות במרבית המדינות ,למשל סעיפים  )11(4ו 7-ל .GDPR-עם זאת ,בניגוד לדין בישראל ,במרבית
מדינותהעולםההסכמההיאאומנםכליחשובאךלאיחידלהכשרתפגיעהבפרטיות.למשל,בסעיפים6ו-
 9ל GDPR- מפורטתרשימהשלמקריםבהםלגיטימיוסבירלפגועבזכותושלאדםלפרטיות.עמדנועלכך
ועלהצורךלשנותגםאתהמעמדשניתןלזכותלדרישתההסכמה בהצעתחוקהגנתהפרטיותשנוסחהעל
47
ידנו .ראו  הצעת החוק הגנת הפרטיות ,התשע"ט –  2019זמינה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:
https://www.idi.org.il/media/12964/privacy-protection-bill-2019-5779-a-proposed draft.pdfוגם הצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981לצורך שימור ההכרה האירופאית
בתאימות הדין בישראל ,זמינה אף היא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:
עם
.https://www.idi.org.il/media/13252/privacy-protection-bill-addition-to-the-law.pdf
זאת ,הדין שלפיננו עוסק בדין המצוי ולא בדין הראוי ומכאן ששאלת מעמדה של דרישת ההסכמה אינה
רלוונטיתלעתעתה. 
48
הצעותחוק–הממש לה,230מיוםכ'בכסלוהתשס"ו(21בדצמבר.)2005 

אחדואחדמןהשימושיםהעלוליםלפגועבפרטיותו,ואיןדיבהסכמהלפגיעהחלקיתעקבשימוש
ספציפי .כך ,למשל ,בפרשת מינקין נ' קו אופ 49נדון היקף הסכמתו של לקוח במרכול לשימוש
בתמונתו לקמפיין פרסומת של הרשת .נפסק כי הסכמתו החלקית של התובע לפגיעה מסוימת
בפרטיותואינהתקפהלגביכלאפיקיהפרסוםשנעשו.הסכמהלפרסוםמודעהעלגביחלוןאחד
הסניפים אינה זהה להסכמה  לפרסום בעיתונות בכל רחבי הארץ ,על גבי אוטובוסים ועל לוחות
50

שנה הנשלחים ללקוחות והיא מחייבת הסכמה נפרדת ומפורשת לפרסום מסוג זה.

בפרשה

נוספתאשרנדונהבביתמשפטהשלוםבהרצליהנפסקברוחדומהכיהסכמתושלאדםלפרסום
תמונות שצולמו בביתו לפני שלושים שנה אינה תקפה ביחס לפרסום אותן התמונות ברבים
שלושיםשנהאחרכךזאתמשוםשבעתמתןההסכמהלאיכלהיההנפגעלהעלותבדעתואת
דרכיהפרסוםהקיימותכיום(באינטרנט,בפייסבוקוכד')ומשמעותן.
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המלומדפרופ'מיכאלבירנהקמציעכיבהקשרשלפרטיותבמידע,הסכמהתהיההסכמהמדעת
בהתחשב בשלושת הפרמטרים הבאים :( )1ידיעה – הנפגע יודע על הפעולה הצפויה לפגוע
בפרטיותו .ידיעה זו מושגת באמצעות חובת ההודעה; ( )2הבנה – האדם מבין את משמעות
הפעולההמבוקשתמבחינתהפגיעההצפויהבזכותולפרטיות;ו–()3הסכמה–עלבסיסהידיעה
וההבנה .כל אחד מהפרמטרים צריך להתקיים ביחס לכל אחד ואחד מהשימושים אשר אוסף
המידעמבקשלעשותבמידע52. 
מהמתואר בעתירה ,מן הפרסומים בתקשורת ומעיון באתר גיוס התומכים עולה תמונה עגומה
של התעלמות מוחלטת מדרישת ההסכמה מדעת .אישלאמבקשאתהסכמתםשלכללבעלי
זכות הבחירה לעידכון סטטוס ההצבעה לגביהם או לסימונם פוליטית כ"מצביעים בטוחים" של
מפלגת הליכוד ,"מתנדנדים" או כאלה שבוודאות לא יצביעו למפלגה .לא ברור אם המשתמשים
פעיליהשטחמבקשיםאתהסכמתנושאיהמידעשהםמזיניםאתפרטיהם,וגםאםהםמבקשים
את ההסכמה   - האם היא ניתנת ביחס לכל השימושים הצפויים במידע האישי הנאסף מהם.
ולבסוף ,אתר גיוס התומכים אינו כולל כל הסבר מה ייעשה במידע המוזן על ידי התומכים .ניתן
להניח כי גולשים רבים הממלאים את פרטיהם באתר עושים זאת מתוך ידיעה שהדבר משמש
להבעתתמיכתובמפלגתהליכודבראשותראשהממשלהבנימיןנתניהו,ותולא. 

ה 2.חובת הודעה
כאמור,לצדהמידעהמועברלאפליקציהמפנקסהבוחרים,מוזניםלאפליקציהבאופןתדירנתוני
מידע נוספים כגון מספרי טלפון ,מידת התמיכה במפלגה ,שפת דיבור וקרובי משפחה .המידע
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ת"א(י-ם)20901/08מינקין נ' קו אופ י-ם רשת סופרמרקטים  1992בע"מ ואח',(20בפברואר,
.)2011 
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ת"א(י-ם)20901/08מינקין נ' קו אופ י-ם רשת סופרמרקטים  1992בע"מ ואח',(20בפברואר,
.)2011 
51
ת"א(הרצליה)21945-07-14 
52
מיכאלבירנהק,שליטה והסכמה :הבסיס העיוני של הזכות לפרטיות,משפטוממשליא(תשס"ח),950-
.54 

הנוסף מוסף לאפליקציה על ידי המשתמש בה או באמצעות אתר גיוס התומכים .בדרך זונותר,
למשל,בידימפלגתהליכודואפליקצייתאלקטורמאגרמידעהמסווגאתכללבעליזכותהבחירה
עלפיהעדפותיהםהפוליטיות53. 
לפיכך,בהתאםלסעיף11לחוקהגנתהפרטיות,עלהפונהלקבלתהמידעלשםהחזקתואושימוש
בובמאגרמידע,לספקלנושאהמידעהודעהבמעמדאיסוףהמידעממנו.עלהודעהלכלולמידע
בדבר תחולתה של חובה חוקית למסור את המידע ,המטרה לשמה מבוקש המידע ,למי יימסר
המידעומטרתהמסירה54. 
חובתמתןהודעהלנושאמידעטרםאיסוףהמידעממנומבטאתאתתפיסתהפרטיותכשליטתו
שלנושאהמידעבמידעעליו.ההודעהמאפשרתלנושאהמידעלקבלמידעמלאהדרושלולשם
קבלתהחלטהמודעתומושכלתהאםברצונולמסוראתהמידעהאישיעליואולהימנעמכך. 
חובתההודעההיאאחתהחובותשהתפתחובצורהמשמעותיתבחקיקתפרטיותעדכניתבעולם
מתוךהכרהבחשיבותהלהבטחתשקיפותוהגינותבהליךאיסוףועיבודהמידעהאישי55.כ ך,למשל,
ב GDPR-נדרש המבקש לאסוף מידע לספק לנושא המידע ,טרם איסוף המידע ,הודעה הכוללת
מידעבנושאיםכגוןפרטיהזהותויצירתהקשרשלמבקשהפרטים,מטרתאיסוףהמידעועיבודו
והבסיס המשפטי לכך ,למי יימסר המידע ,האם המידע יועבר למחוץ לגבולות האיחוד האירופי,
משךהזמןבוישמרהמידעוהקריטריוניםלקביעתפרקזמןזהומידעעלזכויותיושלנושאהמידע
לבקשלעייןבמידעהאישי,לתקנו,למוחקואולניידו56. 
עיוןבאתרגיוסהתומכיםשלהליכודמגלהשהאתראינוכוללכלקישורלמדיניותפרטיותאוהסבר
כלשהובדברהכללתהמידעבמאגרמידעומטרותהשימושבו,לבדמגילויתמיכהבמפלגתהליכוד.
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הרשותלהגנתהפרטיות,אחריותהמפלגותלקיוםהוראותחוקהגנתהפרטיותבשימושבאפליקציות
ובספקיםחיצונייםלצורךניהולמערכתבחירות(11בפברואר,.)2020 
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תלווהבהודעהשיצויינובה–() 1אםחלהעלאותואדםחובהחוקיתלמסוראתהמידע,אושמסירתהמידע
תלויהברצונוובהסכמתו;()2המטרהאשרלשמהמבוקשהמידע;()3למייימסרהמידעומטרותהמסירה ".
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ראו,למשל,סעיףהקדמה60ל :GDPR-
“The principles of fair and transparent processing require that the data subject
be informed of the existence of the processing operation and its purposes. The
controller should provide the data subject with any further information
necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the
specific circumstances and context in which the personal data are processed.
Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling
and the consequences of such profiling. Where the personal data are collected
from the data subject, the data subject should also be informed whether he or
she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he
or she does not provide such data. That information may be provided in
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סעיפים13ו14-ל.GDPR-הוראותדומותמצויותגםבחוקהפרטיותהקנדי( PIPEDA, Schedule 1,
,)§4.2ובחוקהפרטיותהאוסטרלי(.)Privacy Act of 1988, Schedule 1, §1 

באשרלמידעהמוזןעלידיפעיליםלאפליקצייתאלקטור,לאנמצאה כלאינדיקציהלכךשהפעיל
מפרט בפני נושא המידע אתהנדרש בהתאם לחובת ההודעה ,טרם הזנת פרטי המידע אודותיו.
יתרהמכך,לאברור כללהאםכאשר פעילמזיןנתוניםעלאנשיםהמופיעיםבתגובהלשאילתת
חיפוש שמית המורצת על ידו או כשמשקיף מעדכן את סטטוס ההצבעה של בעל זכות הצבעה
שהגיע לקלפי ,הוא מחויב לעשות כן רק לאחר שפירט בפניהם את הדרוש בחובת ההודעה.
ההודעהאותהנדרשהמשתמשלאשרעלמנתלהשליםאתהליךהתקנתהאפליקציהוהפע לתה
מתייחסת רק לשימוש במידע אליו ייחשף המפעיל ואינה מציגה כל דרישה בנוגע להליך איסוף
והזנתמידעעלידיהמשתמש57. 

ה 3.עיקרון צמידות המטרה והגישה אל האפליקציה
אחדמתנאיהיסודלהתרתפגיעהבפרטיותבדרךשלעיבודמידעאישיאורגישהואההקפדהכי
העיבוד יעשה אך ורק למטרה לשמה נאסף או נמסר 58.בדרך זו מובטחת גם שליטתו של נושא
המידע במידע האישי עליו שכן הוא יודע ומסכים מדעת לשימוש למטרה ספציפית .במקרה דנן,
מידע מפנקס הבוחרים נמסר למפלגות "לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור
הבוחרים" 59.המידעהאישיהמוזןעלידינושאיהמידעעצמםלאתרגיוסהתומכיםנמסרלמטרת
הבעת תמיכה במפלגת הליכוד .המידע האישי המוזן על ידי משתמשים על נושאי מידע אחרים
שהםמכיריםאויודעיםאתפרטיהםמוזןאףהואלמטרתתמיכהבליכודוהצלחתהבבחירות. 
אולם ,לפי הדיווחים בתקשורת למפלגת הליכוד ולמפתחי האפליקציה אין שליטה אמיתית על
השימוש שעושים המשתמשים במידע הנגיש להם באמצעות האפליקציה .באסיפות בחירות
המשודרות גם בשידור חי בעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה ,בערוצי יוטיוב 60וברשתות
החברתיות 61מופצים סרטונים ובהם מספר טלפון .כל שנדרש הוא לשלוח הודעת  SMSלמספר
הט לפון המצויין ולקבל קישורית עם סיסמא להורדת האפליקציה ולהפעלתה .בנוסף ,סיסמאות
להפעלתהאפליקציהשותפוברשתותהחברתיות 62.בדרךזומופצתהגישהאלהאפליקציהלכלל
הציבור ולכל דכפין .כל אחד בישראל ומחוצהלה ,ולא רק פעילי ועובדי מפלגת הליכוד ,יכולהיה
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נכון ל  6בפברואר  ,2020לשון ההודעה שאישורה נדרש כדי  להשלים את תהליך התקנת האפליקציה
אלקטור והפעלתה היה :"הגנת פרטיות .אני מתחייב בזאת ,כי המידע שאחשף אליו במסגרת השימוש
באפליקציה יהיה אך ורק למטרת הבחירות .כמו כן ,אני מתחייב שלא להעתיק את המידע או מכל חלק
ממנו,לאלשכפלוולאלהעביראתהמידעכולואוחלקוו/אוכלתוצרשהופקממנו,לכלאדםאוגוףאחר ".
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עיקרוןצמידותהמטרהמעוגןבסעיף)9(2לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א–.1981המדוברבעיקרון
מקובלגםבחקיקותזרות.ראולמשלסעיף)1(5ל.GDPR- 
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סעיף(39ג)לחוקהבחירותלכנסת[נוסחמשולב],תשכ"ט–.1969 
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ראואתהסרטוןהבאהזמיןבאתריוטיוב: .https://www.youtube.com/watch?v=Q9PunE5uKDg 
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כמו,למשל,עמודהפייסבוקבכתובת:
./https://www.facebook.com/24israelnews/videos/184828496060976 
62
עומר כביר , פרצת האבטחה באפליקציה של הליכוד :הפרטים האישיים של כל הבוחרים נחשפו,
כלכליסט ( 9בפברואר , ,2020 ;)20:00איתמר ב"ז ,נתניהו :אלקטור ,אלקטור ,אלקטור .איפה האלקטור?,
העין השביעית(9בפברואר,;)2020רפאלהגויכמן,נתניה המליץ – ואפליקציה של הליכוד חשפה מידע על
מיליוני ישראלים ,דה מרקר ( 9בפברואר , ;)2020מורן אזולאי ,למרות פרצת האבטחה :בליכוד עדיין
משתמשים ב"אלקטור",Ynet(11בפברואר,,2020.)00:23 

להורידה ולחפש מידע על כתובת ,קשרי משפחה ולעיתים אף מספר תעודת זהות של כל אחד
מבעליזכותהבחירהבישראל.אישלאבחןאוהתנהאתהשימושבמאגרהמידעהזמיןבאמצעות
האפליקציהרקלמטרתתמיכהבמפלגתהליכודבבחירות.יתרהמכך,אפליקצייתאלקטוראיפשרה
לייצאנתוניםממאגרהמידעבאפליקציהלקובץחיצוניולשמוראותולשימושאחר.בדרךזהיכול
היהכךהחפץבכךלקבלאתמאגרהמידעהרגיששנאגרבאפליקצייתאלקטורלידיו63. 
ה 4.אבטחת מידע
חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע מטילות על כל אחד מבעלי התפקידים  -בעל מאגר
מידע,מחזיקאומנהלמאגרמידע– אחריותלאבטחתהמידעשבמאגרהמידע 64.תקנותאבטחת
מידעמחדדותאתנושאהאחריותלאבטחתמידעוקובעותכיחובהעלבעלמאגרהמתקשרעם
גורם חיצוני לקבלת שירות הכרוך במתן גישה למאגר מידע ,לבחון את סיכוני אבטחת המידע
הכרוכים בהתקשרות ולקבוע בהתקשרות עם אותו גורם חיצוני את אופן יישום החובות בתחום
אבטחתהמידעבהןהואחייבלפיהתקנות.כןעלבעלמאגרהמידעלנקוטאמצעיאבטחה,בקרה
ופיקוחעלעמידתושלהגורםהחיצוניבהוראותההסכםעמוובהוראותתקנותאבטחתהמידע65.
בנוסף,מבהירותתקנותאבטחתהמידעשחובותאבטחתהמידעלפיהתקנותחלותלארקעלבעל
מאגרהמידעאלאגםעלמנהלהמאגרומחזיקהמאגר.

66



לפיכך,האחריותלאבטחתהמידעמוטלתהןעלמפעיליהאפליקצייהוהןעלהמפלגה.יתרהמזאת,
כבעלת מאגר המידע באחריות המפלגה לוודא שהגורם החיצוני עמו התקשרה עומד בדרישות
אבטחתהמידע.עמדהזותואמתגםאת קביעתהרשותלהגנתהפרטיותלפיה"האחריותלקיום
הוראותחוקהגנתהפרטיותוחוקהבחירותמוטלתבראשוראשונהעלהמפלגותעצמן.המפלגות
הן "בעלי המאגר" אשר לפי החוק ,עלולות לשאת באחריות פלילית או אזרחית ,לפי העניין ,גם
להפרותשיבוצעובאפליקציהאובידיספקשירותחיצוניעבורהמפלגותעצמןאומטעמן".
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אולם ,לפי הפרסומים השונים בתקשורת מאגר המידע ובו מידע הפנקס דלף ונחשף לעיני כל
עקב פרצת אבטחה .אפליקציית אלקטור איפשרה להוריד את מידע פנקס כולו בקלות למחשב
האישי של מי שחפץ בכך .קוד המקור של האפליקציה היה גלוי ואפשר בלחיצת כפתור להגיע
לשמות המשתמש והסיסמאות של מנהלי המערכת .שימוש בנתונים אלו אפשר להתחבר
למערכת בקלות ולהיחשף לכל המידע שהועבר למפלגת הליכוד במסגרת העברת פנקס המידע
לפי חוק הבחירות לכנסת 68.כך נוצרה אחת מדליפות המידע החמורות במדינת ישראל ,שאת
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איתמרב"ז,נתניהו :אלקטור ,אלקטור ,אלקטור .איפה האלקטור? ,העין השביעית(9בפברואר, .)2020
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תקנה15לתקנותהגנתהפרטיות(אבטחתמידע),תשע"ז–2017(להלן:"תקנות אבטחת מידע"). 
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תקנה19לתקנותאבטחתמידע. 
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הרשות להגנת הפרטיות ,אחריות המפלגות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בשימוש באפליקציות
ובספקיםחיצונייםלצורךניהולמערכתבחירות(11בפברואר,,)2020בסעיף.6 
68
רן בר-זיק ,הכשלים שהיו באפליקצית אלקטור ,אינטרנט ישראל ( 9בפברואר , ;)2020רפאלה גויכמן,
דליפת המידע על אזרחי ישראל מאפליקציית הליכוד :הפרקליטות ורשות הפרטיות פתחו בחקירה ,דה
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השלכותיההבלתיהפיכותלאניתןבכלללשערכרגע. 

( .)5סמכותם של חברי וועדות קלפי ומשקיפים לעשות שימוש באפליקציה ביום הבחירות
א.

לתפיסתנו,איןלחבריוועדותקלפיומשקיפיםסמכותלעשותשימושבאפליקציהלצורך

העברת שמות ומספרי תעודות זהות של בוחרים שהגיעו להצביע .לפי סעיף  79לחוק הבחירות
לכנסתרשאימשקיףלהוסיףבפרוטוקולועדתהקלפיאתהערותיוהעובדתיותהנוגעותלפעולות
הוועדהולבדוקאתתאההצבעהמעתלעתעלמנתלוודא שיש כמותפתקיםמספקתלרשימה
שהואמייצגאולכלרשימהאחרת.69
ב.

לפיתקנות,58(60ב)ו- 61לתקנותהבחירותהתשל"ג 1973מטרתה"זהותון",כלומר

הרשימה הכוללת את שמות הבוחרים ומספרי תעודות הזהות שלהם ,מסופקת לחברי וועדת
הקלפיכאמצעיעזרלזיהויהבוחריםבקלפי.בשוםמקוםלאקיימתהסמכהלחבריוועדתהקלפיאו
למשקיפיםלעשותשימושבפרטיםאישייםאלהלצורךהעברתםבחזרהאלמרכזיהמפלגות.נוהג
זהשהשתרש,בחטאיסודו.יתרהמזאת,אםבעברנעשתההרשימהבאמצעיםידניים,מכלמקום
ככלשעברההמשימהלביצועבאמצעותהאפליקציהמתעוררסעיף45א לתקנותאלה,הקובעכי
ביום הבחירות ,בשעה שבה מצוי מצביע בקלפי ובעת ספירת הקולות ,לא ישוחח אדם ממכשיר
טלפון נייד או מכשיר קשר בחדר שבו פועלת ועדת קלפי ,אלא לצורך ניהול ההצבעה בקלפי או
במקריחירום.כלומר,השימושבמכשירטלפוןניידהואכעיקרוןאסור,אלאלצורךניהולההצבעה .
ג.

זאת ועוד .מהות התפקיד של חברי ועדת הקלפי והמשקיפים הוא פיקוח על טוהר

הבחירות,זותכליתהימצאותםבמתחםהק לפיולשםכךקבעוהמחוקקומחוקקהמשנהאתסדרי
החלוקה בין נציגי המפלגות השונות .בעניין עדאלה אימץ כבוד השופט מלצר את עמדת היועץ
המשפטילממשלהוקבעכינציגיהמפלגותממלאיםבמקוםהקלפיתפקידציבוריעלפידיןכחברי
ועדת הקלפי או כמשקיפים ,ולכן עקרון החוקיות מונע מהם לבצע ,בתפקידם זה ,פעולות שלא
הוסמכו בדין לעשותן במפורש .חברי ועדת הקלפי והמשקיפים ,קבע השופט מלצר ,בעת שהם
פועליםבמסגרתזו– אינםאנשיםפרטיים.הםמפעיליםסמכויותמכוחהדין.לפיכך,חלעליהם
עקרון חוקיות המנהל .על-פי עקרון זה ,כוחו של מפעיל הסמכות מוגבל למה שהחוק והתקנות
הסמיכואותולעשות–ולאיותרמכך.באותוענייןדוברעלכךשאיןלמשקיפיםכלהסמכהלהציב
מצלמות או לצלם דרך קבע ,ולפיכך הדבר בעיקרון אסור .בהחלטת יו"ר וועדת הבחירות בעניין
עדאלהנדונהגםהשאלההאםניתןלראותבסעיף 4לחוקיסודהכנסתמכשירלרפאאתהאיסור,
מכוחהצורךלהגשיםאתתכליתהסעיף–שמירהעלטוהרהבחירות.אלא,שבמקרהשלנומדובר
בהפך הגמור .לצורך מימוש טוהר הבחירות אין כל צורך במחיקת שמות בוחרים והעברתם אל
המפלגות ,ועל אחת כמה וכמה אין כל צורך בהעלאת שמות המצביעים ומספר הזהות שלהם

ישראלים ,דה מרקר ( 9בפברואר , ;)2020עומר כביר ,פרצת האבטחה באפליקציה של הליכוד :הפרטים
האישיים של כל הבוחרים נחשפו,כלכליסט(9בפברואר,,2020.)20:00 
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 21-מטה ההדרכה ,תדריך ונוהלי עבודה למזכיר ולבעלי תפקידים
בוועדותהקלפי,עמ' .2

לאפליקציה.התוצאהשלמהלךכזה,הפעלתלחץמניפולטיביעלבוחריםבמקרההטובושליחת
מסרידיסאינפורמציהאוזיופיםבמקרההרע,היאכשלעצמהרעה .

( )6אפליקציות לניהול בחירות וההתייחסות אליהן במדינות אחרות
אפליקציותשאוגמותמידעעלבוחריםומאפשרותתקשורתעמםוהמרצתםלצאתולהצביעעבור
מועמדמסויםהפכובשניםהאחרונותלכליחשובבתעמולתהבחירותבמקומותשוניםבעולם. 
70

במרביתממדינותארצותהבריתמידעהאםאזרחפלוניהצביעבבחירותנחשבמידעלאפרטי .
בשניםהאחרונותאףהתפתחובארצותהבריתאפליקציותהמאפשרותלכלהעושהבהןשימוש
לד עתהאםמימאנשיהקשרהמופיעיםבמכשירהטלפוןהניידשלוהצביעבבחירותלנשיאותאו
לקונגרס .אפליקציות אלו גם מדרגות את אנשי הקשר בהתאם להיסטוריית ההצבעה שלהם,
מדגישותבאדוםאתמועדיהבחירותשאישהקשרהמסויםלאהצביעבהןומאפשרותלמשתמש
לשלוחמסריםבפלטפורמותשונותעלמנתלעודדאתאישהקשרלצאתולהצביע71. 
72

האפליקציה המוכרת בתחום זה בעולם מכונה .NationBuilder

אפליקציה זו שימשה את

הפרלמנט האירופי בקמפיין להגברת מעורבות האזרחים ולעידוד הצבעה בבחירות שהיו באביב
 .2019אתר אינטרנט ייעודי שהוקם לשם כך ( )thistimeimvoting.euשימש כפלטפורמה
להעברת מידע שהוזן על ידי בעלי זכות ההצבעה לאפליקציה .האתר הציע לגולשים להירשם
לקבלתמידעבנוגעלבחריותמהפרלמנטהאירופי.הנרשמיםהתבקשולספקמידעאודותתחומי
הענייןשלהםומידעזהשימשלהעברתמסריםממוקדיםאישיתלכלאחד. 
באנגליה נמצא שלמעלה מ 200-מתמודדים או קבוצות קמפיין השתמשו בNationBuilder-
בבחירותהכלליותבמדינהבשנת73.2017כןנעשהשימושבאפליקציהבקמפייןהברקזיט74. 
בארה"ב עשה הנשיא טראמפ שימוש ב  NationBuilderבבחירות לנשיאות בשנת .2016
האפליקציה,עלפיהדיווחים,רכשהאתמאגרהמידעעלהבוחריםמרשויותכלמדינהבארה"ב
ועידכנהאותובמידענוסףשאספהמסוחרימידעורשתותחברתיות75. 
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נשיאצרפתעמנואלמקרוןהשתמשאףהואבשירותיהאפליקציהבבחירותלנשיאותולפרלמנט.
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המפלגההסוציאלדמוקרטיתבסקוטלנד()Scottish National Partyעשתהשימושבאפליקציית
 NationBuilderבמשך כשבע שנים לשם כריית מידע אישי מרשתות חברתיות ומקורות אחרים
זמנים באינטרנט על בעלי זכות הצבעה בסקוטלנד .כל גולש שהביע אהדה או תמיכה למפלגה
הסוציאל דמוקרטית ברשת חברתית כלשהי (פייסבוק או טוויטר) הפך למושא למעקב על ידי
 NationBuilderופרטיו נאספו ונשמרו במאגר המידע שהחזיקה המפלגה .המידע שנאסף כלל
מידע שהוגדר על ידי המשתמשים כפומבי לרבות תמונות ,ביוגרפיה ,כתובות דוא"ל ,מיקומים
ותחומי עניין .מטרת האיסוף היתה לאפיין מצביעים פוטנציאלים לפי תכונות האופי שלהם
ודעותיהםהפוליטיותולשלוחלהםמסריםממוקדיםאישית77. 
לאחרונההחלורשויותהגנתפרטיותברחביהעולםלבחוןמקרובאתהשימושב.NationBuilder
בפברואר  2019היתה זו נציבות הפרטיות באיחוד האירופי שהביעה חשש שעיבוד מידע על
בוחרים על ידי  NationBuilderעלול להשפיע לרעה על הגינות הבחירות ולאפשר מניפולציות
מבוססותמידעעלבוחרים.הנציבותקבעהשהפרלמנטהאירופיהפראתהתקנותהנוגעותלאופן
השימושבמידעאישיעלידימוסדותאירופייםבכלהקשורלבחירהולאישורמעבדימשנהעלידי
.NationBuilderזאתמשוםשהפרלמנטלאהיהמודעלהיקףעיבודהמידעהאישישנעשהעלידי
צדדים שלישיים ללא אישורו מראש .בנוסף נמצא שאתר האינטרנט ששימש כפנייה לציבור
הבוחריםלהזיןאתפרטיהםהאישייםעלמנתלקחתחלקבקמפייןעידודההצבעהלאכללמדיניות
פרטיותכנדרשלפיה.GDPRבהודעהמטעםנציבותהפרטיותבאיחודהאירופיהודגששחקיקת
הגנתפרטיותבמידענוקשההינההכרחיתלשמירהעלהמשטרהדמוקרטיבעיקרבעידןהמידע.
זאת משום שחוקי הגנת הפרטיות מסייעים לבניית אמון הציבור במוסדות השלטון ובהליך
הדמוקרטיעלידיעידודשימושאחראיבמידעאישיוכיבודזכויותאדם78. 
בצרפתקיימהנציבותהפרטיותמספרדיוניםעםנציגיאפליקציית NationBuilderבנוגעלכריית
המידע הנעשית על ידה מאתרי רשתות חברתיות ולהצלבתו עם מידע אישי שמזינים גולשים
מרצונםבאתרייעודיאומידעהשאובמפנקסהבוחרים.הנציבותקבעהשברצונהלקייםבדיקות
נוספותבנושאאולםהביעהחשששפעולתכרייתהמידעוהצלבתוללאידיעתנושאיהמידעעלולה
להוות הפרה של חוקי הגנת הפרטיות במדינה .בתגובה השעתה  NationBuilderאת השימוש
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.ציטוטמההודעהלעיתונותשלנציבותהפרטיותבאיחודהאירופי:
“Strong data protection rules are essential for democracy, especially in the digital age. They
help to foster trust in our institutions and the democratic process, through promoting the
”responsible use of personal data and respect for individual rights.



בכליזהבצרפת.
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באנגליההבהירהנציבותהפרטיותשהיאמודאגתמהשימוששעושותמפלגותבכליזהמבליליידע
על כך את נושאי המידע המושפעים מפעולות אלו .לפיכך נקבע שעל מפלגות לספק הודעה
לנושאימידעעלכךשהמידעעליהםנאסףומוצלבממקורותציבורייםכגוןעמודפייסבוק.בנוסף,
קראה נציבות הפרטיות להפסקה אתית בניתוח מידע אישי לשם הפקת פרופיל האישיות של
הבוחריםעדלגיבושכלליםמנחיםבנושאהמוסכמיםעלכלהמעורבים80. 
בארה"בהמליץה  FTC()Federal Trade Commissionלקונגרסלדרוששקיפותמוגברתמסוחרי
מידענוכחהסחרבמידעעלבוחרים.המלצתוטרםזכתהלהתחייסותבחוק.
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אומנם מדיניות הפרטיות באירופה שונה מזו שבארה"ב ,ושיטת הבחירות בארה"ב שונה מזו
שבמדינותאירופהומזוהנהוגהבישראל.אולם,סקי רהזומדגישהאתחוסרהנוחותהמורגשתבכל
מקוםבעולםמכרייתמידעאישימרשתותחברתיותומקורותזמיניםאחריםבאינטרנטללאידיעת
נושאיהמידעומהצלבתושלמידעאישירגישזהעםמידעמפנקסהבוחריםואתהחששלהגינות
ההליךהדמוקרטיולחוזקהמשטרהדמוקרטינוכחההשלכותהאפשריותשלמניפולציותמבוססות
מידעאישיעלההליךהדמוקרטיוהמשטרהדמוקרטי. 

( )7סיכום
איגוםמידעפרטיעלבוחריםושימושבאפליקציותשלבחירותמהווהאתגרבתפרשביןטכנולוגיה
לבין משפט ובתפר שבין זכות האדם  לפרטיות לבין הזכות להיבחר וחופש הפעולה של מפלגות
פוליטיות .לתפיסתנו ,פרקטיקות שונות שהתפתחו בשנים האחרונות צריכות להיות מוסדרות –
אםעלידייו"רוועדתהבחירותהנכבדואםעלידיהמחוקקלכשתוכשרהשעה. 
לתפיסתנו :
ישלראותבאיגוםמידערגישעלבוחריםפגיעהבפרטיות,המחייבתבעמידהבהוראותחוקהגנת
הפרטיות .על כן ,אין לאפשר איגום מידע כזה ,במאגרים ובאפליקציות ללא שתהיה התייחסות
לדרישתההסכמה,לדרישתצמידותהמטרהולשמירהעלאבטחתמידעהןעלידימישהואבעל
המאגרהןעלידימישמחזיקבו. 
איןלאפשרשימושבאפליקציותעלידיחבריוועדותקלפיומשקיפיםלצורךהוצאת פרטיבוחרים
בזמן אמת אל מוח מרכזי ואיגומם עם מאגרים מרכזיים .זאת ,הן בשל היעדר סמכות והן בשל
הפגיעהבפרטיותהבוחרים. 
ליו"רועדתהבחירותהסמכותליתןהחלטותוהוראותבענייניםאלה,וזאתהןלאורפרשנותנצרכת
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CNIL, Elections 2016/2017: What Rules Must Candidates and Parties Respect? (Nov. 8,
2016) ;Flore Blondel-Goupil, NationBuilder Match in France, NationBuilder (March 31,
.)2017
80
Natash Lomas, European Parliament’s NationBuilder Contract Under Investigation by Data
;Information Commissioner’s Office, Democracy)Regulator, TECHCRUNCH (Nov. 28, 2019
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שביןהאסדרהוהטכנולוגיהולמניעתניצולולרעה,והןבשלפרשנותסעיף17בלחוק
למילויהחלל 
התעמולהוסעיף118לחוקהבחירות. 
נדמהשאפשרלחזורבענייןזהלדבריביתהמשפטבענייןשרון ,עודמשנותהשבעים שלהמאה
הקודמת :
"חובה להקפיד על כך ,שהבחירות תהיינה חופשיות וטהורות מכל רבב של
כפיה ,השפעה לא הגונה ושחיתות ,וכי יהיה ברור שהאזרח הבוחר ,כשמימש
את זכותו להצביע ומיצה את רצונו הפוליטי בפתק הבוחר ,עשה כן כבן-חורין
ועל-פי שיקול-דעתו החופשי ....חופש הבחירה משמעו לא רק החופש הפיסי
להטיל לקלפי את פתק ההצבעה ,אלא גם ,ובעיקר ,החופש הגמור לעבור כבן-
חורין את תהליך ההצבעה מהבחינה הנפשית והשכלית .לכן ,כל מעשה ,שיש
בו כדי לצמצם או לבטל ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את חירות חשיבתו של
הבוחר ויכולתו לתת ביטוי אמיתי לתכנית הפעולה הרצויה בעיניו ולהשקפת
עולמו ,על שיקול-דעתו העצמי...פוגע בעיקרון הבסיסי של טוהר הבחירה ואי-
תלותה"82.
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