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 טכנולוגיים לניהול קמפיין בחירות  ביישומוניםשימוש הסדרת ההנדון: 

 

 - בנושא שבנדון    הנחיות דחופותלפרסם  לגבש ובבקשה  כם אנו פונים אלי

תוך שנתיים. בכל אחת ממערכות הבחירות  במדינת ישראל מצויה בפתחה של מערכת בחירות רביעית   .1

טכנולוגיים באמצעים  מפלגות  של  וגובר  הולך  שימוש  ראינו  בוחרים  ,  האחרונות  לגייס  מנת  על 

כאשר    גברו, מאמצים אלו  23-לכנסת הפוטנציאליים ולהשיג יתרון "שובר שוויון". במערכת הבחירות  

 . "(היישומונים)להלן: "  ל קמפיין בחירותמפלגות החלו לעשות שימוש ביישומונים טכנולוגיים לניהו

  לאפשר למפלגות לנהל את מצבת הפעילים והבוחרים הפוטנציאליים היא  יישומונים  מטרתם של ה  .2

,  בוחריםהאוגמים מידע רב על    היישומונים   ,. לשם כך (Data Drivenבאמצעות מנועי מידע משוכללים )

כך המידעלמפלגות    מאפשרים  ודרך  את  לקבוצות    ,לעבד  בנוגע  אסטרטגיות  תובנות  קבלת  לצורך 

  בוחרים או לבוחרים ספציפיים. 

ומידע  שיתפו    המידע שמצוי ביישומונים כולל מידע אישי מפנקס הבוחרים, רשימות קשר שפעילים .3

פעילים  נוסף   לדוגמהשהזינו  כך  מקדימה.  היכרות  או  שיחה  בעקבות  הבוחרים  אודות  ישראל  על   ,

ולשתף אותו בכך שבן משפחתו זקוק לטיפול חדשני.    פעיל מפלגהיכול לקיים שיחה תמימה עם    אליישר

את המידע הבא:    ביישומון  ישראל ישראלייכול להזין לפרופיל של    פעיל מפלגהלאחר השיחה אותו  

 בן משפחה חולה וזקוק לטיפול חדשני שלא קיים בסל התרופות".לישראל "

מופרכת   .4 בדוגמה  מדובר  המציאותלא  שהפעילה  .  מן  "אלקטור"  יישומון  כי  נחשף  השנה  בפברואר 

ולהבין כיצד    אותםללמוד  המפלגה    אפשר לפעילי. המידע  מפלגת "הליכוד" כלל מידע רגיש על בוחרים

חולה  . כך לדוגמה נכתב על בוחרת כי היא  ""הליכוד"   ו עבורויצביע ו  כדי שייצא ,הםניתן להשפיע עלי

 1".לדברי אמו, צריך עוד שיחת שכנוע", על בוחר אחר נכתב "אבל כועסת אחרי שחרור נעמהעל ביבי, 

ביישומונ אשר עושה או תעשה    מפלגההתרחש בכל  יכולות לת אלו  תופעו לניהול קמפיין    ים שימוש 

 . בחירות

את המידע  ולטייב  להעשיר    המאפשרים"פיצ'רים"( ביישומונים  מאפיינים )  קיימים  כבר כיוםבנוסף,   .5

יש  כגון פייסבוק.  תוך ייצוא מידע אישי שנאסף באמצעות רשתות חברתיותמפנקס הבוחרים, הקיים 

 
 . 17.02.20", כלכליסט  מכונת קישוש הקולות של הליכוד בפעולה: 'חשוב ללחוץ עליו ולפנות אליו מניפולטיבית'עומר כביר, "     1
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היישומונים יוכלו לסמן עמדות פוליטיות והתנהגות פוליטית  עתיד הקרוב )אם לא כבר כיום(  שבלהניח  

התנהגות  ולהשפיע על    חזותאפשרו למפלגות לאלגוריתמים של בינה מלאכותית שיידי שימוש ב-על

 או הסכמתו.  ת ללא ידיעת הבוחר כל זא. ם הבחירותהבוחרים ביו

מאמצי   .6 את  לנהל  למפלגות  מאפשרים  היישומונים  הבחירות.  קמפיין  את  לנהל  ליכולת  יום  מעבר 

לסימון בוחרים שטרם הלכו  יישומונים ככלי  ביום הבחירות ניתן להשתמש בביעילות רבה.  הבחירות  

קל מאוד לסמן ולנהל את    –כאשר משקיף בקלפי מסמן ביישומון מי הגיע להצביע ומי לא  להצביע.  

 .   והצביעוהבוחרים "המתנדנדים", אלו שטרם הגיעו  

אודות   .7 על  אינטימי  מידע  ידיעתםאיסוף  ללא  הסכמתם  בוחרים,  משקל  ,  או  כבדות  שאלות  מעורר 

מדוע ניתן להזין  ?  מדוע מידע על בוחרים חשוף לכלל משתמשי היישומוןכשהוא מבוצע באופן זה:  

באיזה אופן המפלגה מוחקת את המידע  ?  מידע על אדם ללא הסכמתו )דרך העלאת רשימת אנשי קשר(

האם   נמחק?אכן  הבוחריםמידע מפנקס )משרד הפנים( מוודא כי כל ה כיצד הרגולטור ?כמחויב בחוק

?  ידי הרשות להגנת הפרטיות הן בהיבטי הפרטיות והן בהיבטי האבטחה  - יישומונים אלו אושרו על

? האם  פעיליםהיכן נשמר המידע? האם הוא נאסף גם בכלים פרטיים כדוגמת טלפונים אישיים של  

הקלטות באמצעות  למשל  כאלה,  בכלים  מתועד  )וואטסאפ(  הוא  חברתיות  המידע  ורשתות  כיצד   ?

 ? ועוד ועוד. , כגון מידע שמקורו ברשתות חברתיותמאובטח? האם הוא מוצלב עם מידע נוסף

בין    התאמהחוסר  קיים  שורר חלל חוקי ואכיפתי, ושימוש ביישומונים אלו  בכל הנוגע לאסדרה של   .8

התשמ"א  הפרטיות,  הגנת  חוק  "   1981-הוראות  האתגר "(  החוק)להלן:  שמציבלבין  התעמולה  ים  ה 

  2. לדמוקרטיה הישראליתהדיגיטלית  

מאמצות את השימוש ביישומונים לניהול קמפיין הבחירות. דרך  מפלגות  ויותר בהיעדר אסדרה, יותר   .9

כך, המידע הרגיש של הבוחרים הופך להיות כלי עבודה בידי המפלגות. בעזרתו הן יכולות להתאים  

את המסרים לבוחר, להשפיע עליו באופן אישי ולהרגיש ביתר שאת את הלך הרוח והשפעות הקמפיין  

 .  הבאוכלוסייבקרב קבוצות 

מעניק יתרון בלתי סביר   חופשי ובלתי מפוקח במידע רגיש של בוחרים במהלך קמפיין בחירות שימוש .10

שיטת    מושתתת  ןעשוי לפגוע ולסכן עקרונות יסוד עליה  ואף,  למפלגות שפוגעות בפרטיות הבוחרים

 .  שוות וחשאיותהבחירות בישראל: קיומן של בחירות 

עתירה נגד השימוש ביישומונים לניהול    והגישואח'  , עו"ד שחר בן מאיר  23-במהלך הבחירות לכנסת ה .11

אך   המרכזית  בחירות,  הבחירות  הועדת  את  לדחות  ה  עתירההחליטה  של  הנימוק  סמכות  מן  יעדר 

 – כי  , יו"ר הוועדה עם זאת, קבע השופט ניל הנדליחד   3 ."(ההחלטה)להלן: " לעסוק בנושא

קבע " היחיד, גם בשדה    המחוקק  בסוגיית הפרטיות של  לדון  גורם המוסמך 
הפרטיות להגנת  הרשות  והוא  את   .הבחירות,  תמצה  הרשות  כי  תקווה  כולי 

הליכי הבדיקה והפיקוח, ביעילות וביסודיות הנדרשת בסד הזמנים של מערכת 
 )ההדגשות נוספו, נ.מ.( הבחירות ועל הצד הטוב ביותר."

 
 . 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה דצמבר והאיום על הבחירותתעמולה דיגיטלית תהילה שוורץ אלטשולר וגיא לוריא,   2
 (. 18.02.20) תנועה לאומית ליברלית ואח' –מאיר ואח' נ' הליכוד -בן 14/23תב"כ   3

mailto:mail@privacyisrael.org.il
http://www.privacyisrael.org.il/


 

 mail@privacyisrael.org.il|  www.privacyisrael.org.il פרטיות ישראל )ע"ר( | 
 

 והעלה שאלות חשובות שטרם קיבלו מענה: המשיך השופט הנדל בנימוקי ההחלטה בנוסף,  .12

התפתחויות טכנולוגיות מן השנים האחרונות מעלות את השאלה האם אין  ..."
באסדרת כיום    צורך  הקיימות  המגבלות  האם  המידע:  של  נוספים  אלמנטים 

מספיקות, האם ראוי להגביל את אופן השימוש בפנקס גם לצורך יצירת קשר עם  
בוחרים בקשר לבחירות, האם ניתן להוסיף לפנקס נתונים וליצור מאגר עשיר 

האם אין מקום לקבוע הסדרים מפורטים יותר הנוגעים  ס, יותר על בסיס הפנק
טחת מידע וכיוצא באלה. הלא יהא זה נכון לכוון את הרשימות כיצד ראוי  לאב

שמגדיל   ,להשתמש בפנקס? השימוש ההולך וגובר באפליקציות ומאגרי מידע
מצריך לשקול חשיבה נוספת בנושא, לשם  גם את החשש מפני פגיעה בפרטיות,  

בחוק  הקבועים  אלה  על  נוספים  הסדרים  ג .  קביעת  להתחשב  שראוי  ם  כמובן 
זה   עניין  ולהביא  הרשויות,  בידי  בפועל  האכיפה  אפקטיביות  של  בשאלה 

 )ההדגשות נוספו, נ.מ.(" .בחשבון בעת עיצוב ההסדרים

פורסמו  ההחלטהמתן  מאז   .13 במסגרת  הסדרים    לא  בוחרים  של  אישי  במידע  השימוש  אופן  בדבר 

כללים   מסגרת  קיימת  לא  מזה,  יתרה  בחירות.  לניהול  ואסור  בנוגע    תמפורטאפליקציות  למותר 

בחירות.    ביישומוניםבשימוש   כי לניהול  נעלמ   נציין  שו  לא  של  מעינינו  להגנת  ני הפרסומים  הרשות 

   4.בנושא ניהול מערכת בחירותהפרטיות 

, אלא דגשים כלליים בנוגע  קובעים הסדרים או איסורים מפורשים  הפרסומים הללו אינםלדאבון הלב,   .14

  ו . במקומ האיסור לאסוף מידע ללא הסכמה של נושא המידע  ו היעדרט בלהוראות החוק. בפרט, בול 

אחר שימוש שלא ניתנה לגביו הסכמה של    להימנע מלעשות במידע מכל סוג"קובעת הרשות כי יש  

 .  "הרלבנטי האדם

לפרטיות   .15 בזכות  הקשה  בפגיעה  די  לא  ביישומוניםאם  השימוש  העתירה,  בעקבות  להגשת  בסמוך   ,

. בעקבות הפירצה, דלף מידע אישי )ולעיתים  התגלתה פרצת אבטחה חמורה באחד מיישמוני הבחירות 

רשות להגנת הפרטיות  ידי ה-אירוע האבטחה תוחקר על  5. מיליון בעלי זכות הצבעה  6.5רגיש( על אודות  

 ועד ליום מכתבנו זה, טרם פורסמו ממצאי הפיקוח.  

מה   .16 לציין  ופרסוםה  כתוצאלהיגרם  עלול  שתגלגל  המהנזק  היקף  מיותר  עמדות  מידע    מדלף  אודות 

ומך במפלגה  תכ  ידי סביבתו הקרובה-" עלמסומן"אדם עלול להיות  ,  בפן האישי  . םזרחיפוליטיות של א

דפוסי הצבעה וקבוצות  על  בפן הלאומי, מידע  מה שחותר תחת עקרון החשאיות בבחירות.  מסוימת,  

 ם הפוליטי בישראל.האקלי זרים כדי להשפיע עליכול לשמש גורמים של אזרחים פוליטיות 

חיוני שהרשות להגנת הפרטיות תפרסם באופן דחוף ביותר    לאור כלל האתגרים והסיכונים שפירטנו, .17

והנחיות   ואסור בשימוש    למפלגות  מפורטות הסדרים  מותר  אודות  לניהול קמפיין  על  ביישומונים 

)לרבות השאלות    במכתבנו זה   שהועלווהסוגיות  . על ההנחיות להתייחס בין השאר לשאלות  בחירות

ועדת הבחירות המרכזית בהחלטתו( יו"ר  טוב תעשה הרשות אם תבחן את היישומונים .  שהעלה 

זאת ועוד, בהנחיות .  בהםהשונים שקיימים    והמאפייניםטרם פרסם ההנחיות, ותתייחס ליכולות  

 בשטח. בפועלובה לקיים פיקוחים שיוודאו מה קורה אין די וח

 
" מיום  "ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ומגבלות השימוש במידע אישי   4

 . 11.02.20מיום  " קווים מנחים בעניין שימוש באפליקציות ובספקים חיצוניים לצורך ניהול מערכת בחירות"-, ו02.02.20
 09.02.20", כלכליסט פרצת האבטחה באפליקציה של הליכוד: הפרטים האישיים של כל הבוחרים נחשפועומר כביר, "   5
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אירוע  אנו דורשים מהרשות להגנת הפרטיות לפרסם בהקדם האפשרי את ממצאי החקירה של    בנוסף, .18

 . 2020יישומון "אלקטור" בחודש פברואר האבטחה במפלגת "הליכוד" במסגרתו דלף מידע מ

מקווים   .19 ואנו  דיחוי,  סובל  לא  והצורך  דוחקת  הבהילות  השעה  בכל  זה  בעניין  תפעל  שהרשות 

 .המתחייבת

 

 בכבוד רב,   

 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית 

 פרטיות ישראל )ע"ר(        

 העתק 

 יו"ר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות דמסקי, עו"ד אורית פו
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