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 לכבוד 

 עו"ד ד"ר שלומית וגמן, 

 מ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות 

 משרד המשפטים

 

 אמצעות דואר אלקטרוניב

 שלום רב,

 

 הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין השימוש באפליקציית "אלקטור" הנדון: 

ישראל" "פרטיות  עמותת  בשם  אליך  לפנות  מתכבדת  הפרות    אני  את  לחקור  הגנת  בדרישה  חוק  הוראות 

התשמ"א "  1981-הפרטיות,  "  "החוק)להלן:  הפרטיותאו  הגנת  על"חוק  שימוש  -(,  שעושות  מפלגות  ידי 

 באפליקציית אלקטור, כפי שמתואר כדלקמן: 

של מערכת בחירות רביעית. בכל אחת ממערכות הבחירות האחרונות    בעיצומהמדינת ישראל מצויה   .1

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

  רבות   כאשר מפלגות  גברו , מאמצים אלו  הנוכחיתולהשיג יתרון "שובר שוויון". במערכת הבחירות  

טכנולוגיים   ביישומונים  שימוש  לעשות  "אלקטור"  החלו  יישומון  ביניהם  בוחרים,  ומעקב  לניהול 

   .ידי מפלגת ימינה ומפלגת הליכוד-שנמצא בשימוש גובר על  ("היישומוןאו " "אלקטור)להלן: "

 מטרת האלקטור והמידע שמצוי בו

"אלקטור"    המטרה .2 למפלגות  היא  של  ולעקוב  לאפשר  והבוחרים    אחרלנהל  הפעילים  מצבת 

משוכללים  הפוטנציאליים מידע  מנועי  כךבאמצעות  לשם  הבוחרים  את  מזינה    המפלגה  , .  פנקס 

המידע,  ליישומון את  חושפת  גישה  לכל    ובכך  המידע  "(משתמש " )להלן:  ליישומוןבעל   שחשוף. 

,  אליו הם משויכים  הקלפימיקום  , כתובת )כולל מספר דירה(,  כולל שם פרטי, שם משפחה  למשתמשים

 . (1נספח א' ורא) ולעיתים גם פרטים על קרובי משפחה קשורים 

מספר  , ללא ידיעתם או קבלת הסכמתם: ניתן להזין  בפנקס בוחריםהעל    משתמש רשאי להזין מידעכל   .3

, הערות רלוונטיות למנהל הקמפיין )לדוגמה: מה יכול לשכנע את אותו אדם לצאת של בוחרטלפון  

  , נדרשים , צרכי הנגשה)עברית, ערבית, רוסית או שפת הסימנים(לפנות אליו    שבה ישהשפה  ולהצביע(,  

 .  (2נספח א' ו)רא  פעילות של הבוחר במסגרת המפלגהו

מייצר אפיון אינטימי על אודות אדם, כך לדוגמה  צירוף המידע מפנקס הבוחרים יחד עם מידע נוסף   .4

במידה מסוימת  ממיקום הקלפי המדויק ניתן ל פוליטיות )עלהסיק  ידי הצלבה עם נתוני  -על עמדות 

למוד על מוצאו או מצבו הרפואי )לדוגמה  מציון שפה של אדם ניתן ל  ,הצבעה מהבחירות הקודמות(

 לקות שמיעה(.   אם אדם דובר שפת סימנים יכול להיות שהוא בעל

, בין  ידי מסירת מספר הטלפון שלהם-עלרק  משתמש ביישומון יכול לסמן "תומכים" פוטנציאליים,   .5

ולקבל חיווי האם  ה"תומכים"  לעקוב אחר  פעולה זו מאפשרת למשתמש  .  אם מספר טלפון תקין או לא
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זכותם להצביע    הם לכל    1. תביום הבחירומימשו את  ככל שמספרי הטלפון יפורסמו ביום הבחירות 

 משתמש יכול לעשות שימוש במידע שהזינו משתמשים אחרים על בוחרים.  כל  – משתמשי היישומון 

,  באלקטור  של המשתמש  רשימת אנשי הקשר   העלאתידי  -, עלהתאמת אנשי קשר, ניתן לבצע  בנוסף .6

ל כוהתאמתם  שמופיעים  בתומכיאנשים  עלמפלגה.  ם  מבוצעת  חיפוש  -ההתאמה  של  ידי  אוטומטי 

מספרי   הצלבת  באמצעות  או  הבוחרים,  בפנקס  לשמות  שמתאימים  הקשר  אנשי  ברשימת  שמות 

 הטלפון שקיימים באפליקציה לבין מספרי הטלפון ברשימת אנשי הקשר. 

חשוף  הקשרים בין המשתמשים השונים  ו  כל הפעולות שביצעו המשתמשים, המידע שהזינו לבסוף,   .7

בוחרים,   על  לכת  מרחיקות  מסקנות  ולהסיק  שונים  מידע  חיתוכי  לערוך  שיכולה  המפלגה,  למטה 

באמצעות המידע הנ"ל, המפלגה מנהלת וממריצה פעילים לעקוב אחר  .  תומכים, פעילים וחברי מפלגה

 צירוף הנתונים לעיל מוביל למסקנה אחת,הבוחרים, ולוודא את הצבעתם בקלפיות ביום הבחירות.  

  .לניהול וארגון מידעולא ביישומון  יישומון למעקב אחר בוחריםשמדובר ב

 בוחרים בפרטיותהמונית פגיעה  עידודלמערכת מעקב 

ב .8 שהשימוש  שיותר    אלקטורכדי  כמה  על  מידע  להזין  צריכים  אנשים  שיותר  כמה  אפקטיבי,  יהיה 

של  בוחרים.   ההדרכה  מסרטון  לדוגמה  בכך  השימוש  על  "הליכוד"  את    , אלקטורמפלגת  מעודדים 

"מומלץ ",  "שימו לב שאפשר להוסיף ישירות מאנשי הקשר:  , ללא ידיעתםהמשתמשים להוסיף אנשים

ומדובר באדם שאתם מכירים", "במידה וקיימים קרובי משפחה  יותר לבחור מאנשי הקשר   במידה 

מסרטון אחר שפורסם    2.מדרגה ראשונה, הורים, בעל, אישה או ילדים ניתן לסמן גם אותם כתומכים"

להוריד, להצטרף כפעילים ולצרף תומכים, כמה שיותר ...שכנים, קרובי  " בפייסבוק, מעודדים פעילים 

 3. )ההדגשות נוספו( "להתחיל להוסיףלרדת למכולת ומשפחה, 

.  כי אכן מדובר בפעיל רשום או חבר מפלגה  לאחר בדיקה של המפלגהאלקטור אינה נעשית  להגישה   .9

פרטיו   אם  בין  גישה,  מקבל  האינטרנט  ברחבי  שמופצים  בקישורים  פרטיו  את  שממלא  אדם  כל 

טלפון   מספר  הוא  שדרוש  כל  לא.  או  לשל    תקיןאמיתיים  כניסה  לשם  דוגמה  .  יישומוןהמשתמש 

הלאומי, מר    של שר הדיגיטל  בעמוד הטוויטר ניתן לראות  שבה מופצים הקישורים,    לתפוצה הרחבה

קבלו קישור  ו http://lp6.me/APGei  לחצו על הקישור; את הדברים הבאים: " שפרסםאמסלם  דוד

מכירים. שאתם  הליכוד  תומכי  כל  את  לצרף  לכם  שמאפשרת  השר  "לאפליקציה,  פרסום  באותו   ,

ככה אנחנו נעקוב אחריהם וככה  יעים שלנו,  ככה אנחנו נמקסם את מירב המצב"אומר בקולו  אמסלם  

 הדגשות נוספו(.) 4".נדאג שביום הבחירות שהם יממשו את הצבעתם בקלפי

מעודדות  ו  ,בימים האחרונים  שהופצו ברשתות החברתיותמיני רבות  דוגמה אחת  ב  גם כאן, מדובר  .10

על  כמה שיותר אנשים להוריד את האלקטור )ראו בהרחבה    בוחרים, לצרף תומכים ולהזין נתונים 

  להיחשף למידע על כל אדם בפנקס הבוחרים . כך למעשה, כל אדם יכול להיכנס לאלקטור,  (3נספח א'ב

: החל מבעל מכה שקיבל צו הרחקה מאשתו ומעוניין לדעת היכן היא  כל אדם שיחפוץולאסוף מידע על  

לאדם  ,  ומתי  מצביעה זאת ועד  לעשות  ויכול  רשאי  מוכר,  אדם  של  לבית  ולהגיע  להטריד  שמעוניין 

   באמצעות האלקטור.

 
האפליקציה הזאת  מה המטרה של האפליקציה, "(: 11:26", מתוך סרטון רשמי של מפלגת "הליכוד" שפורסם בפייסבוק )דקה  1

יכולה להראות לי מי מהתומכים שצירפתם הגיע להצביע   באותו יום של הבחירות
 "( סרטון הפייסבוק)" https://m.facebook.com/watch/live/?v=277456330434946&ref=search בבחירות

  https://youtu.be/MdNurGq4oIY  :בעת כניסה לאלקטורמתוך סרטון הדרכה שמופיע  2
 . שם, בסרטון הפייסבוק 3
4  https://twitter.com/dudiamsalem/status/1364609184516431873?s=20   
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 הפרות של הוראות חוק הגנת הפרטיות 

אודות   .11 על  אינטימי  מידע  ידיעתםאיסוף  ללא  הסכמתם  בוחרים,  משקל ,  או  כבדות  שאלות  מעורר 

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

באיזה אופן המפלגה ? (והזנת מידע נוסף  מידע על אדם ללא הסכמתו )דרך העלאת רשימת אנשי קשר

נאסף   המידעהאם איפה המידע נשמר ועם אלו גורמים הוא משותף?  ?את המידע משתמשת ומשתפת

של   אישיים  טלפונים  כדוגמת  פרטיים  בכלים  דרך  )  פעיליםגם  מסךלדוגמה  המידע ?  (צילומי    האם 

 ? ועוד ועוד. , כגון מידע שמקורו ברשתות חברתיותמוצלב עם מידע נוסף

לא יפגע אדם בפרטיות  "קובע כי    הגנת הפרטיותחוק  ל  1סעיף  היעדר הסכמה לאיסוף ושימוש במידע.   .12

ביום  פרסמה הבהרות לשימוש ביישומוני בחירות  ". הרשות להגנת הפרטיות  של זולתו ללא הסכמתו

מקום בו לא ניתנה  חל איסור על שימוש במידע אישי, כי "ות ובעות מפורש. הבהרות הרשות ק22.2.21

המידע, לאחר שהוסברו לאותו אדם המטרות ומספקת של האדם עליו נאסף    לגביו הסכמה תקפה

  ראו ) לרבות איסוף מידע על תומכים פוטנציאליים במפלגה כזו או אחרת    בו ולמי יימסר,  והשימושים

במאגרי המידע    . האיסור חל גם על איסוף ושימוש במידע ביישומים או((לחוק הגנת הפרטיות  9)2סעיף  

 )הדגשות נוספו(. "של המפלגות

שבכוונתו  בל הסכמה של תומכים  אמנם מדיניות הפרטיות של "אלקטור" קובעת כי על משתמש לק

לכל כי    להםלהסביר    יוועל  לצרף, בהוראה חסרת משמעות, מה ייעשה עם המידע. אך ברור  מדובר 

על צדדים  ב  והמרכזית  העיקרית   פונקציונאליות שה  כיוון  היא איסוף מידע  כפי      שלישיים.אלקטור 

  לאלקטור   להיכנסהמטרה לעודד את הציבור  ,  3נספח א'שניתן לראות בשלל פרסומים שחלקם צורפו ב

שיותר  ולצרף   אחרותתומכיםכמה  במילים  בוחרים  ,  על  הכרחי  מידע  שיותר  כמה  לאסוף   :

ההסכמה.  פוטנציאליים קבלת  של  תיעוד  או  בקרה  באלקטור  על   הנדרשת  אין  מגבלה  לחילופין  או 

מידע למסור  ניתן  עליהם  האנשים  במאגר  ,  כןל  5.כמות  למחזיק  או  )המפלגה(  המאגר  לבעל  אין 

)האלקטור( כל יכולת לוודא כי המידע שנשמר במאגר המידע, נאסף באופן חוקי ובהתאם להוראות  

 חוק הגנת הפרטיות. 

לגישה    מחייב   שמאפשר התאמת תומכיםבאלקטור  בנוסף, היישום   של   אנשי הקשר רשימת  מלאה 

לדרוש או לצפות מאדם לבקש  אין זה סביר גם כאן,  .מידעהלצורך הצלבה, איסוף ואימות המשתמש 

  לאחר בחינת .  מטרות השימוש במידעהסבר מפורט על  למסור   , כל שכןהסכמה מכלל אנשי הקשר שלו

  אף ניכר כי אין או של המפלגות השונות שעושות שימוש ב"אלקטור",  האלקטור, פרסומים רבים של 

 לשימוש במידע.  הסכמתםרק לאחר קבלת ניסיון ללמד את המשתמשים לצרף תומכים 

הוא בעל במידע  השימוש  בוחרים, ו על אודות עמדות פוליטיות של  מידע רגיש  יש לזכור כי באלקטור  

 של אנשים לגבש בעצמם את דעתם ואמונתם. על כן,והיכולת    השפעה ישירה על המרקם הדמוקרטי

לוודא ולדרוש   הגנת פרטיות  כי  יש  ליישומון,אמצעי  אלא    אינם יסתכמו באמירה משפטית בכניסה 

 למחוק את המידע כל אדםלאפשר ליש , ובפרט קבלת הסכמה מפורשת למסירת המידע והשימוש בוב

 . אודותיו

פרטיות. .13 מדיניות  תלווה   11סעיף    היעדר  מידע  לקבלת  לאדם  פנייה  כי  קובע  הפרטיות  הגנת  לחוק 

  . 3-. המטרה לשמה המידע מבוקש; ו2אם חלה חובה חוקית למסור את המידע; . 1בהודעה שמציינת 

 
תמיכה ניתן להמשיך  מוקד ה, אך בפנייה פשוטה ומהירה לבוחרים 100-ו  50בין החסימה שכביכול קיימת מגבילה את החיפוש ל 5

 . חיפושיםעד עשרות )ואף מאות( ערוך ול
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  בשפה האנגלית כמעט כולה    6"אלקטור"של  מדיניות הפרטיות    . למי יימסר המידע ומטרות המסירה

ההסכ לקבלת  ההתייחסות  לעיל()למעט  כמפורט  עצמו  זאת  ,  מה  שהיישומון  אף  בשפה  מוגש  על 

   . בישראלהעברית, ומוכוון לאוכלוסייה  

מדיניות הפרטיות אינה מכילה מידע שנדרש בחוק: האם חלה חובה חוקית למסור את המידע, המטרה  

במדיניות  המידע ומטרות המסירה. כך לדוגמה, לא מופיע  עתיד להימסר  למי  ,  לשמה המידע מבוקש

עלול להיות חשוף לכל משמשי היישומון. או לחילופין, לא מופיע איזה  הפרטיות כי המ ידע שנמסר 

 ם. מידע נאסף על המשתמש במסגרת השימוש ביישומון, ואיזה מידע נאסף על הבוחרי

ברורה פרטיות  מדיניות  ובדבר    היעדר  שנאסף  השימוש  ומטרהמידע  האם  בות  רב  ספק  מטילה   ,

 הסביר לתומכים מה ייעשה במידע היא דרישה סבירה והגיונית.  ל הדרישה

 סמכות אכיפה

 10בהתאם לסעיף  לרשות הגנת הפרטיות בכובעה כ"רשם מאגרי המידע" מוקנות סמכויות אכיפה   .14

הפרטיות. הגנת  הפרותההפרות    לחוק  מהוות  זה  במכתבנו  הפחות  המתוארות    סעיף לעניין    לכל 

. ככל שהמאגר הן של ה"ליכוד" והן של "אלקטור" לא 11בעניין היעדר הודעה לפי סעיף  ,  (3)א()א31

נזכיר כי בסמכות רשם מאגרי המידע    . , מרחב האכיפה הדרוש הוא רב יותרכפי שנדרש הדין  נרשמו

ל בהתאם  מנהליים  קנסות  מינהלי  להטיל  )קנס  המינהליות  העבירות  הפרטיות(,    – תקנות  הגנת 

 (.3א)א()31רט לעניין סעיף , בפ2004-תשס"ד

פחות מחודש לאחר קביעות ההפרה של הרשות הן כלפי חברת    מתרחשותההפרות המתוארות לעיל   .15

לפני כשנה"אלקטור" והן כלפי מפלגת הליכוד אנחנו מצויים כעת  .  , בגין אירועי האבטחה שאירעו 

של  דחופה נדרשת תגובה  לכן , וכעת  הבעיצומה של מערכת בחירות, תעשיית המידע על בוחרים בשיא

 הרשות להגנת הפרטיות בנושא.   

לאור האמור לעיל, אנו דורשים לפעול באופן מידי נגד ההפרות המתוארות, ולעצירת השימוש החורג   .16

 . שהיא ידי כל מפלגה-במידע על בוחרים, על)והחריג( 

תפעל   .17 שהרשות  מקווים  ואנו  דיחוי,  סובל  לא  והצורך  דוחקת  הבהילות  השעה  בכל  זה  בעניין 

 .המתחייבת

 

 בכבוד רב,   

 

 עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית

 פרטיות ישראל )ע"ר(       

 

 
6https://docs.google.com/document/d/1HYur7z3eqWhFbU9lCQAxqqzlSVN4GJWvk28votQjDAc/edit   
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 העתק

 חוקתי(, משרד המשפטים- עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 עו"ד עמית אשכנזי, היועץ המשפטי, מערך הסייבר הלאומי 

 אכיפה, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטיםעו"ד עלי קלדרון, מנהל מחלקת 
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 א'נספח 

 [ אינן במקור השחרות" ]אלקטורפרטים אישיים של בוחרים שחשופים לכלל משתמשי ה" .1

  

  :איסוף מידע על בוחרים, מתוך יישומון אלקטור של מפלגת ימינה .2
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 הוספת תומכים ומסירת מידע:הפצת קישורים לקהל הרחב ועידוד  .3
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