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 מבלי לפגוע בזכויות 

  

 בדוא"ל: 
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 , מר בן מאיר הנכבד

 " באתר "מאקו" של שידורי קשת 2021"מצפן הבחירות  הנדון: 

 כדלקמן: בנושא שבנדון,"(, קשתמרשתי, שידורי קשת בע"מ )להלן: "ל 17.2.2021למכתבך מיום הנני מתכבד להשיב  

"מצפן הבחירות" של    :מנת שלא יהיה צל צילו של ספק-כבר בפתח מכתבי ברצוני להעמיד דברים על מכונם, על .1

עצמה וכמובן צד שלישי, כמו מפלגה   קשתלרבות,    –מאקו הוא אנונימי לחלוטין, בכל מובן ומכל היבט. כך, אף גורם  

אין כל אפשרות אינו חשוף לפרט כלשהו מפרטיו האישיים של כל מי שמשתמש ב"מצפן הבחירות".    – או פייסבוק  

שובות שנתן משתמש ב"מצפן הבחירות" לבין פרט מפרטיו האישיים. לקשת ובוודאי שלא לצד שלישי לחבר בין הת

מדובר באנונימיות מוחלטת. בכוונת קשת לפעול בנחרצות כדי לשמור על זכויותיה מפני כל מי שיפגע בשמה הטוב 

בטענת כזב, מפורשת או משתמעת, כי קשת מוסרת את התשובות שנתנו משתמשי "מצפן הבחירות" לצד שלישי  

 לזהות מי מהגולשים ענה תשובה כלשהי.אפשר שמבאופן 

דעותיהם  .2 לבדוק את  הגולשים  את  מעודד  הוא  שכן  בתהליך הדמוקרטי,  כלי חשוב  הוא  "מצפן הבחירות" במאקו 

בנושאים שונים שעל סדר היום הציבורי, אל מול המצע הרעיוני של מפלגות שונות. אין ב"מצפן הבחירות" המלצה על  

. מדובר ביוזמה לשירות  , ובוודאי שלא בתכניו של המצפןפוליטי לא מעורב ב"מצפן הבחירות"מפלגה כלשהי ואף גורם  

 הציבור שהיא בעלת ערך משמעותי לקידום התהליך הדמוקרטי. 

נתוני הגלישה במסגרת הגלישה של משתמשי אינטרנט באתר מאקו, ובהתאם לכללי השימוש באתר, נעשה שימוש ב .3

להתאים לו תכנים ותוכן פרסומי. מדובר בשימוש גלוי ומקובל ברוב רובם של אתרי  כדי  ב  , בין היתרשל המשתמש

מעוני מי שאינו  לכך.  ומסכים  לכך  מודע  הציבור  זאת יהאינטרנט.  לחסום  יכול  שלו,  הגלישה  בנתוני  זה  בשימוש  ן 

 אתר ספציפי. עת גלישה באו בבכלל  במכשיר שאיתו הוא גולש באינטרנט 
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ות להתקשר איתה בהסכם, כפי שמקובל עם גורמים מסחריים שונים, שבמסגרתו קשת קשת הציעה למפלגות השונ .4

מאפשרת לאלגוריתם של פייסבוק לזהות שאותו גולש נחשף לתוכן מסוים באתר מאקו ובהתאם לכך אותו גולש יקבל 

ולל פרט הקוד שמועבר אינו ככאמור,  .  שהתקשרה בהסכם עם קשת  בעת גלישתו בפייסבוק מודעה של אותה מפלגה 

 כלשהו על זהותו של הגולש. 

אין שום הבדל בין הפעולה האמורה כשהיא נעשית במסגרת שיתוף פעולה מסחרי לבין שיתוף פעולה עם מפלגה אגב  .5

יפים לענייננו הדברים שפסק כב' השופט שמואל בורנשטין רק לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי  הבחירות.  

ג'ול לאבס  7641-12-18אביב בת"צ  -בתל נ'  ; פסק דין שבו אתה ייצגת את המבקשים 15.2.2021)ניתן ביום    אופיר 

 ידי הח"מ(:  - וקשת היתה אחת המשיבות ומיוצגת על

המשיבות  " של  המסחריים  האינטרנט  באתרי  לגולשים  כי  המשיבות  טענת  עלי    3-5מקובלת 

דובר מבחינה כמותית והמשתמשים ביישומונים אין זכות מוקנית שלא לצפות בפרסומות וכי מ

רים ושירותים אליהן נחשף  צבכמות מזערית של פרסומת מתוך מגוון רחב ועצום של פרסומות למו

 ."צרכן ממוצע מדי יום

ממש כך הוא באשר לתעמולת בחירות. אין זכות מוקנית לאדם במדינה דמוקרטית שלא לצפות בתעמולת בחירות, 

חשף הגולש כתוצאה מהשימוש ב"מצפן הבחירות" היא מזערית  שוי להיעומבחינה כמותית, תעמולת הבחירות שאליה  

יובהר כי קשת אינה אחראית באופן זה או   מתוך מגוון רחב ועצום של תעמולת בחירות שאליה נחשף הגולש מדי יום.

 אחר לכמות תעמולת הבחירות אליה נחשף הציבור הרחב.

תעמולת בחירות אין לה על מה שתסמוך. תעמולת בחירות  אמירתך, כאילו יש לגולשים זכות שלא להיחשף למודעות  .6

קשת אינה שותפה באופן כלשהו  היא פעילות מותרת כל עוד הגורם המפיץ אותה מזדהה ותוכן התעמולה מותר כדין. 

  לתעמולת הבחירות של מפלגת "יש עתיד" ולכן היא לא תתייחס לטענותיך במישור זה.

 או לגרוע מכל טענה או זכות של קשת. אין באמור במכתבי זה כדי למעט  .7

 

 בכבוד רב, 

 

 

 מוטי ארד, עו"ד 

 


