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 השופט חנן מלצר

22-יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
 


,נכבדנו


 הקלפי מקומותהצבת מצלמות ב הנדון:

למדמ הבחירות וועדת דוברות הודעת נו הקרובים בימים כי לדיון הבחירותתעלה ועדת בפני

נשיאתמצלמותעלגופםשלהצבתמצלמותאישורלסוגיית22-זיתלכנסתההמרכ מטעמםאו
 .במקומותהקלפיחבריועדתקלפי

  
בתמצית:להלןנימוקינוזאת,ושאיןלהתיראנוסבורים


ואופי .1 שיעורי על בקלות להשפיע יכולים הצבעה מתחמי של ומנהלים מפקחים משקיפים,

 ההצבעה. מדלפיכך להחליטה בעולם, אחרות דמוקרטיות כמדינות ישראל, בחוקינת הגדיר
 שלפעולותשלאנשיםאלומותרלעשותבמתחמיההצבעה.מתחםמצומצם

הצבתמצלמותבמקומותהקלפי,מאיימתעלהזכותהשווהלהשתתפותבבחירות.המצלמות .2
הבו של בזכות ולפגוע הצבעה דיכוי ליצור מלהצביע, בוחרים להרתיע לחירות,עלולות חרים

 לאוטונומיהולפרטיותבקלפי.
 .3 הפחדתמאחורי ליצור ניסיונות מסתתרים בחירות, הונאות למנוע רצון יש שלפיו הטיעון

ניסיונותאלהאינםחדשיםואינםבוחריםממניעיםגזעניים יםייחודי. לאפשראותםלישראל. אין
 .בשוםאופן

זיופיבחירותמהוויםוליטיתמסויימתליצורמיליציותאכיפתחוק.באםאיןלהתירלמפלגהפ .4
 .וליצורמדיניותמסודרתישלערבאתרשויותאכיפתהחוקנרחבת,בעיה

הכנסתמצלמותלקלפיות .5 של מהלך חוקתיות, בפגיעהבזכויותיסוד העובדהשמדובר לאור
 שלחוקיסודכבודהאדםוחירותו.צריךלהיותמעוגןבחקיקההעומדתבתנאיפסקתההגבלה

נשמחלעמודלרשותךבכלהבהרהנוספתשתידרש
בכבודרב,


ד"רגיאלוריאאלטשולר-ד"רתהילהשוורץ

עמיתהבכירהוראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידעחוקר
המכוןהישראלילדמוקרטיה
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 השתתפות בבחירותהלזכות : הדיני הדמוקרטיה תתכליפגיעה ב .א

,בראשובראשונה,ניםימגהמסדיריםאתהבחירות,חוקיםדיניהדמוקרטיהבישראל,ובפרטה .1
באופןמוגדרתבישראלזוכות.ז(להיבחרהזכותהזכותלבחורוהזכותלהשתתפותבבחירות)על

שהואסעיף,4סעיף.1יסוד:הכנסת-לחוק )א(6-ו5,4בסעיפיםכלאזרחישראלי"(רחבושוויוני)"
ויחסיות". חשאיות, שוות, ישירות, ארציות, "הכנסתתיבחרבבחירותכלליות, כי קובע משוריין,

 ישגםבחוקיםהמסדיריםאתהבחירותלרשויותהמקומיות. סעיפיחשאיות
אםאינםרוציםשדברלבחורצאתנכונותםשלבוחריםלהצבתמצלמותעשויהלהשפיעעל .2

הצבתכמותגדולהשלמצלמותעשויעלבמובןזה,פרסוםברביםעצםהצבעתםייוודעברבים.
) דברהמכונה"דחיקתבוחרים"  voterלגרוםלבוחריםלהישארבביתוכלללאלצאתלהצביע,

suppression.) 
בקרב .3 והן באקדמיה הן ענפה, ספרות ציבוריותוועדות האמפירית למסקנה לפיהשהגיעה

בקרבלותדריש בעיקר הצבעה, אחוזי על שלילית השפעה יוצרת בקלפיות בוחרים זיהוי
2מיעוטים ל. השפעהשלאישור בסבירותגבוהה, לכן, תהיה, עלהצבתמצלמותבמגזרהערבי

 .דחיקתבוחרים
3הנתונים .4 אפריל בבחירות הערבי במגזר ההצבעה לשיעור משתמעים2019בנוגע אינם

וגםהפערביןשיעורההצבעהבמגזרהיהודילביןשיעורו;היוהנמוכיםאיפעםהם:לשתיפנים
 :בגרףשלהלןבמגזרהערביהיההגדולאיפעם,כמתואר

                                                           

1
 .539לג,עמ'עיוני משפט ארז,"לקראתדינידמוקרטיהבישראל",-להרחבה,ראהמאמרהשלדפנהברק
 
2
 Schuit, Sophie; Rogowski, Jon C. (2017) "Race, Representation, and the Votingלשםהדוגמא,ראה:

"Assessment of Minority ; 526–(3): 513 61 l of Political Science.American Journa, Rights Act"
"Voter  31).-10-White, Ariel (2016; U.S. Commission on Civil Rights(2018)  Voting Rights Access"

. Boston Review .Discrimination Starts Well Before Election Day"
3
,וניתוחממצאיםמגמות–2019בבחירותהשתתפות,(2019)רניראטמור"ראסףשפיראוד"ד:ראהלהרחבה

https://www.idi.org.il/articles/26568.וקרטיהמדלהמכוןהישראלי

https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.7112801
https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.7112801
https://www.usccr.gov/pubs/2018/Minority_Voting_Access_2018.pdf
https://www.usccr.gov/pubs/2018/Minority_Voting_Access_2018.pdf
http://bostonreview.net/politics/ariel-white-voter-id-laws
http://bostonreview.net/politics/ariel-white-voter-id-laws
https://www.idi.org.il/articles/26568
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הפרסוםבנוגעלמצלמותבבוקרהבחירותקשרסיבתיישירביןבכדילומרשקיים:ביושרנודה .5

 הנמוכיםלבין ההצבעה ישאחוזי נוסף. במחקר צורך כגוןניתן נוספים גורמים על לחשוב
המשותפת הרשימה ;התפרקות הלאום הערביחוק מהציבור חלק בקרב הניכור את שהגביר

בישראלוכןעלערביםייצוגיותשלבעיהקשהבזאת,הנתוניםמלמדיםעלעםועוד.כלפיהמדינה
נוספתבנתוניםאלהעשויהלהפוךאתרידהי.בעיניהםיטימיותשלהמשטרהדמוקרטיחוסרלג

 ההליךהדמוקרטיבישראללפארסה.
ל .6 ניתן לכאורה, מניעתזטעון התכליתשל בין לקייםאיזון החשששראוי יופיםבבחירותלבין

דומ בוחרים. דחיקת אתהמפני שנתן שעה הבחירות וועדת יו"ר עיני לנגד עמד זה שאיזון
ב משקיפיםמטעםמפלגתהליכודבהחלטתו ידי שימושבמצלמותעל יוםהבחירותעניין מהלך
בהחלטה2019אפרילבבחירות חזותי4. תיעוד להפעיל יהיה ניתן "בשעותההצבעה כי נקבע

באמצעותהמצלמותרקבמקרהשלחששלפגיע בסדרן)וידאו( המהותיתבטוהרהבחירותאו
ועדותהקלפי,הצעותלמתןשוחדבחירותאוחשש התקין,למשלהשמעהשלאיומיםעלחברי

 ".לאלימותבמהלךיוםהבחירות
 .7 נתוניםמדוייקיםהמאפשריםהוכחהשהצבתהמצלמותבבחירותבדיעבד, בידינו גםאםאין

2019בעשירילאפרילוםבפוסטשפרסםבפייסבוקיצרהדיכוישלבוחריםערבים,מכלמקאלה
 מר בבחירות המצלמות הצבת מבצע מאחורי עמד אשר קייזלר, הוא2019שגיא א(, )מועד

הימין: מחנה של ביותר החשובים ההישגים לאחד מכרעת "תרומה הייתה שלמבצע מתגאה
:5,הנמוךביותרבשניםהאחרונות"50%-שיעורההצבעהבמגזרהערביירדלפחותמ

                                                           

4


/bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cahttps:/
meras.pdf

5
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-
-QorFLY2J-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m

RI7RgvbJn4

https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
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להעולהכיהתשתיתהעובדתיתבאשרלתכליתהצבתהמצלמות,אשרהונחה,ככלמדבריםא .8

דיכוי ליצור היתה המצלמות מבצע וכוונת נכונה, לא היתה הבחירות וועדת יו"ר בפני הנראה,
את "פוליטיקו" באתר לקרוא די לישראל. ייחודיים ואינם חדשים אינם אלה ניסיונות בוחרים.

הימיןהקיצוניבארצותהבריתבזמןבחירותהתיאורמסמרהשיערשלפ כדי2016עולותאנשי
.6אצלנואתהדמיוןלמתרחשביןלה
לאחרשדבריםאלהפורסמוברבים,ולאנמחקואוהוכחשו,איןסיבהלהניחשהבקשהלהציב .9

מגזרהערביבבחירותהקרבותנעשיתמסיבהאחרת.אםכךהדבר,מדוברבמצלמותבקלפיות
 לעקרונותחוקתייםבסיסייםשלהזכותלהשתתףבבחירות.בעבירהע

נכוניםגםכאשרהמצלמותמוצבותהטיעוניםבדברפגיעהבזכותלהשתתףבבחירות .10
 בקשהה–ללאהבחנהבכללהקלפיות.אלא,שבמקרהשלפנינומדוברבהבחנהעלרקעגזעני

 חריםתיעשהרקמצלמותיוצבורקבקלפיותבמגזרהערביבישראל.לפיכך,דחיקתהבוהיאכי

                                                           

6
campaign-trump-vote-black-ww.politico.com/story/2016/11/suppresshttps://w-230616

https://www.politico.com/story/2016/11/suppress-black-vote-trump-campaign-230616
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שלהאזרחיםהערבים,אשרמוגנתעלכבודפגיעהבזכותלזוהיביחסלציבורהבוחריםהערבי.
 .,בשלההשפלההטמונהבהתייחסותהגזעניתכלפיהםיסוד:כבודהאדםוחירותו-ידיחוק

 .11 אין כי ההנחההיא הגושיםבישראל, בין בדינמיקה כי סוד הצבעזה במגזרהדיכוי
זוהיערביה רשימותאחרות. של סיכוייהן חשבון רשימותמסויימותעל של אתסיכוייהן תשפר

 .סתיסוד:הכנ-לחוק4פגיעהבעקרוןהשוויוןהמעוגןבסעיף
 
 פגיעה בזכות לאוטונומיה ולבחירה חופשית .ב

והתקנותשתוקנו1969-אחדמחוטיהשניהעובריםדרךחוקהבחירותלכנסתתשכ"ט .12
הש הוא לפיו, על משמר מכל לשמור חופשיהאאיפה באופן לבחור הבוחר של זהווטונומיה .

עמודהתווךשלהדמוקרטיה.עקרוןזהמוגןעלידישורהשלהסדריםחוקיים.לפיסעיףלמעשה
וועדתהקלפי73 לחוקהבחירותלכנסתאסורלאףאחדלנכוחבמקוםהקלפיחוץמאשרחברי

לחוקהבחירותקובעעבירהפליליתכולל119ותוהשפעה.סעיףומשקיפים,כדילאלייצרצפיפ
מונע שמפריעלבוחרבהצבעהאו שמפריעלמהלךהסדירשלהבחירותולמי מאסרלמי עונשי
ממנולהצביע.החוקמוסיףוקובעעונשחמוריותרמפישנייםאםהעבירהנעברהעלידיחברי

 וועדתקלפיאומשקיפים.
ל .13 הבחירות תשל"גתקנות ההיגיינה,1973-כנסת, את יותר עוד לחדד מבקשות

קובעתשמשקיפיםיימנעומלנהלשיחותכלשהןעםהאנשים45שנדרשתבאיזורהקלפי.תקנה
אקובעתשבשעהשבהנמצאיםמצביעיםבקלפיאסורלמישנוכח45המבקשיםלהצביע,ותקנה

 שיררדיואוטלוויזיה.להפעילמכלולשוחחבטלפוןאובמכשירקשרואסורשם
 .14 לתפיסתנו, מצלמות נושאיםהצבת שהם במכשירים או משקיפים של גופם על

הפרעהוהיאמהווהבערךשלהבחירההאוטונומיתוהמשוחררתמלחץתפוגע,במקומותהקלפי
כאשראדםניגשלקלפילחוקהבחירותלכנסת.119בסעיףהמוגןלמהלךהסדירשלהבחירות

מות,הואלאיודעאםהןפועלותגםמאחוריהפרגוד.דיבזהכדיליצוראפקטמצנןורואהשםמצל
 כאשרמתפרסםבתקשורתשמדוברבמצלמותנסתרות,האפקטחמורעודיותר.בחירתו.על
 .15 45גםאםתקנה ישא רוחהתקנה שלפי הרי מצלמות, איננהמדברתבמפורשעל

לרשתלאייעשהשימולראותאותהכמבקשתלקבועש שבמכשירהמקושרלרשתסלולריתאו
כךקבעגםכבודהשופט.,שבכללןגםמצלמותבזקאובטכנולוגיותהנמצאותעלמכשירכאמור

ידועהואשהטכנולוגיהמקדימהלרובאתהמשפט.במקריםאלההמחוקקובתיהמשפט"מלצר:
לקנקניםמשפטייםחדשים–נדרשיםליצוקאתתמציתהעקרונותהקיימים,הטוביםוהמבוססים

 הזמן, עם המשתבח ישן יין היו אלה שלעתים משל עקא יותר...דא מודרני לכלי רק וזקוק
החקיקהמתמהמהתומנגדהצרכיםדוחקים,ואזלמערכתהמשפטאיןברירהאלאלהיכנסלזירה

 .7תוצרתהארץ" – בדרךשלגיבוש"משפטמקובל

 רטיותפגיעה בחשאיות הבחירות ובזכות לפ .ג

לפרטיות .16 בזכות פוגעת המצלמות מוגההצבת נת סעיף ידי כבוד-לחוק7על יסוד:
 .בהקשרשלבחירותיסוד:הכנסת-לחוק4סעיףבאופןכלליועלידיהאדםוחירותו

כאחת .17 הוכרה והיא בישראל האדם שבזכויות מהחשובות היא לפרטיות הזכות
אזורהקלפיהואמרחב.89כמשטרדמוקרטימהחירויותהמעצבותאתאופיושלהמשטרבישראל

                                                           

7
 .נ'פלוניפרימיירליגלימיטד 9183/09 ע"אדבריהשופטמלצרבענייןראה
8
.לפסקדינושלהשופטנ'סולברג67-68סקאותבפפלונינ'פלונית11/8954ע"אראה
9
סיעודונכיצה"לנ'משרדהביטחוןחברותה49497-06-17 םראהעת"
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וחשאי.מצלמהבקלפי פרטי פעולהציבוריתמובהקת,האמורהלהתממשבאופן שמתקיימתבו
משנהאתמערךהכוחותביןהפרטלביןהמדינהמשוםשמצביעיםאינםיודעיםאםהםנצפיםאו

 נהחשאית.לא,מימתעדאותםוכיצדאבלמכלמקוםהםמפנימיםשההצבעהאינ
 .18 בבואובנוסף, אליו להגיע אלא לבוחר ברירה שאין ציבורי במקום מצלמות, הצבת

מהווה לבחור, לממשאתזכותו לחוקהגנתהפרטיות.1)2פגיעהבפרטיותכמשמעהבסעיף )
(בילושאוהתחקותאחריאדם,העלולים1"פגיעהבפרטיותהיאאחתמאלה:)הסעיףקובעכי
הט או הנשיאלהטרידו, כבוד ידי על ועקנין פורשבעניין "הטרדהאחרת" הביטוי רדהאחרת".

 בעמ' ואף851שמגר וצמודה גלויה צעידה של למדי מקובל מעשה למשל, לכלול, יכולה "זו
גלוי....מעשה עיקוב אלא סתר מעקב בגדר שאיננה מהלכיו, בכל אחר, אדם אחר הפגנתית

הרגשתהביטחוןהאישישלוומתחושתו,כיהואיכוללנהלכמתוארעלוללהדיראדםמשלוותו,מ
נקבעכימדוברבהתנהגותהגורמתלאינוחותרגשית,הכבדה,.בענייןהראר10אתחייולעצמו...

שונות להיות יכולות שדרגותיה ולחץ, בא11דאגה מצלמות הצבת לתפיסתנו, מהווה. קלפי זור
 לפיחוקהגנתהפרטיות."הטרדהאחרת"

דיגיטלייתרה .19 בעולם להיות,מזאת. עשויים וידיאו צילומי באמצעות שנאסף למידע
 ליצורשימושיםמשניים. הקלפי באיזור שמצלם למי עשויותלאפשר פנים זיהוי טכנולוגיותשל

וידיאו)וידיאואנליטיקס(יכוללאפשרולעצמומאגרמידעמזוההעלאודותבוחרים.ניתוחתכניה
יצירתפרופיליםפסי המבוססיםעלהתנהגותםבאיזורהקלפי. בוחרים, האםראויכוגרפייםשל

לאפשרלמפלגהפוליטיתלאגורלעצמהמערכתנתוניםמזוההשלערבייישראלשהגיעולקלפיות
 מהתוכללעשותבמידעזה?לבחור?

אמנםנקבעכי"עיון12בהחלטתיו"רוועדתהבחירותבענייןהמצלמותמיוםהבחירות .20
עודמהמצלמותייעשהעלידימשטרתישראל,בהתאםלסמכויותיהלפידיןאועלידיהיועץבתי

המשפטילוועדתהבחירותהמרכזיתאועלידיהח"מ,בלבד.מחזיקיהמצלמותלאיעיינובתיעוד
",ואולם,בכלהכבוד,קשהלראותכיצדניתן.השמעאוהחזותי,וכךהתחייבבפנייחה"כדודביתן

מפלגהלאכו ידי על למשקיפים שניתנו במצלמות מדובר כאשר בתיעוד לעיין האיסור את ף
רשויות או וועדתהבחירות נמצאותבשליטת ממצלמותשלכתחילה להבדיל פוליטיתמסויימת,

 אכיפתהחוק.
 
 עקרון החוקיות  .ד
 

חברועדתקלפיהואבעלתפקידהמקבלאתסמכותומכוחמינויולתפקידזהבהתאם .21
מפלגות,לח בנציגי שמדובר משום במיוחד חוק. לפי אלא סמכויות לו אין לכנסת. הבחירות וק

חריגהמעקרוןהחוקיותוהתרתמעשיםשלאניתנהלהםסמכותמפורשתבחוק,עלולהלהפראת
.עלנציגיהמפלגותלפעולאךורקבגדריהסמכויותשהוקנולהםבחוק.איןמקוםחוקיותעקרוןה

,בלאהסמכהחוקיתוהסדרהמפורטת.לשםהשוואה:חורגתשלהצבתמצלמותיתלפעולהפרט

                                                           

10
.851ודעמב837(3)ביתהדיןהצבאילערעוריםנ'משהועקנין,פ"דמב83/9ד"נ
11
.82-83עמ'70(2)הלינורהרארנ'מדינתישראל,פ"דס03/10462רע"פ
12


https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_ca
meras.pdf

https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cameras.pdf
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כאשרהמשטרההחלהלחייבשוטריםבנשיאתמצלמותגוף,היאהסדירהזאתבאמצעותנוהל
 .13שעמדלדיוןציבוריממושךבטרםהחלההפעלתומפורט

 .22 לנקות המשימה את עצמם על ליטול מסויימת מפלגה לנציגי אישור נגעמתן את
הכשרללקהזיופיםב כמוהכמתן שקלים, בעלותשלמיליוני בלאסמכותפיות, עצמי .עשייתדין

.הדרךהראויהלפעולהיאדרךיוצרתצבאאכיפהפרטישללוחמישחיתותאינהפלגהפוליטיתמ
,והפעלתלחץציבוריעליהןככלשישצורךלשנותסדריאחרותהמשטרהאורשויותאכיפתחוק

 .דיפויותבאכיפה,ליצורמתווימדיניותמתאימיםולהקצותמשאביםלצורךכךע

 
 משפט השוואתי .ה


חשאיות של והערך קלפי, מתחמי בתוך צילום מאפשרות אינן הדמוקרטיות המדינות רוב
.14הבחירותוהאוטונומיהשלהבוחריםהואערךיסודבשיטותהמשפטיותהנאורות

יסורעלמשקיפיםלצלםאולהקליטבתוךמתחםקלפי,וזאתמתוךקובעא15הקנדיחוקהבחירות
החששלהרתעתבוחרים:

Photographs, recordings and communications devices 

(4) A candidate’s representative 

 (a) shall not take any photograph or make any audio or video 
recording at a polling station; and 

 (b) shall not, if he or she uses a communications device at a 
polling station, impede any elector from exercising their right to vote or 
violate the secrecy of the vote16. 

 

כל17באוסטרליה אסורה שלפיו לכלל כפופים קלפיות על והאחראים הבוחנים המשקיפים, כל
האוצילוםשלבאזוריההצבעהובכללזהאיסורגורףלהכניסכלמכשיראלקטרונישעלולהקלט

                                                           

13
w.gov.il/he/departments/policies/police_body_worn_video_procedureshttps://ww

14
 גב'ויקיאוסלנדר.:בסקירהההשוואתיתסיוע

15
Canada Elections Act S.C. 2000, c. 9

15
 Part 9 Sec 136  


16
בקנדהקייםחריגלפיוניתןלהפעילאמצעיהקלטהבנקודותבחירהספציפיותאליהןשייכיםהמתמודדיםעצמם,

 םורקבאישורבכתבשלמנהלהתחנה.זאתאךורקבזמןשהמועמדיםמצביעי

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/police_body_worn_video_procedures


 

8 
 

להיותמסוגללהקליטקולאותמונה.המודעותלחששמפניפגיעהבאנונימיותשלהבוחריםבאה
גםבהנחיותהקיימותעבורהתקשורת ביטוי הבוחרים18לידי אתרצונםשל חייבתלכבד והיא

מיותבכניסהוהיציאהמהקלפיות.לשמורעלאנוני

משקיפיםאלא19בבריטניה ידי ההצבעהעל איסורלצלםבאזורי איסורמפורשבחוקלגבי אין
יותבאיזורהקלפיואיסורלהעבירמידעמתוךהקלפי.ההנחההיאקייםאיסורכלליעלחובתסוד

שישענייניםמסויימים)כגוןתקלותמסויימות(שאותםישלתעדבכתב,אבלאיןלהקליטאולצלם
שוםדברמעברלכך.בנוסף,ישאיסורעלהתקשורתלצלםאולראייןאנשיםבתוךאיזוריקלפי,

.איסורנוסף20אשאיננהמצלמתבוחריםאחריםאומפריעהלהםואםהיאמראיינתמחוץישלווד
קייםבחוקהבחירותעלחשיפתההצבעהעלידיהבוחריםעצמם)למשלבאמצעותצילוםסלפי(

ליש"ט.לכןגםנציבות5,000וזוהיעבירהפליליתשדינהעדשישהחודשימאסראוקנסשלעד
טיםבקלפיותהמוריםכיהצילוםאסור.הבחירותהמרכזיתהורתהלהתחיללתלולשל

וניטורשלמצביעיםבקלפיותהואויכוחארוךשניםאשרמהבארצות הבריתהויכוח לגביזיהוי
 ויצירת בוחרים של אתנית אפליה לגבי הטענות הוא במרכזו , Voter Suppressionשעומד

U.S. ty v. HolderShelby Coun 570 ,שהגיעלאחרונהלביתהמשפטהעליוןהאמריקניבעניין
חקיקת(2013) 529 בבסיס הניצב המרכזי העיקרון מועטה. לא ביקורת שעוררה בהחלטה

הבחירותהואשכדילהבטיחאתטוהרהבחירותישלהימנעמלהפריעלבוחרים,לאלאייםעליהם
ולהגןהןעלפרטיותהבוחריםוהןעלפרטיותההצבעה.השאלהאיזו פעולהאולהפחידאותם,

מהווהאיוםודיכוימצביעיםנתונהלהחלטתןשלהמדינותובאהלידיביטויבחקיקהובהנחיותשהן
מחייבות מדינות וחמש שלושים רק למשל, כך, והמשקיפים. הבחירה אזורי למנהלי מוציאות

מתוךאלודורשות17בוחריםלאששאתזהותםבפניהעובדיםבקלפיותבאמצעותתעודה.רק
זיהוי15הזותהיהתעודהעםתמונהמזהה.שתעוד מדינותבארה"בלאדורשותבכללאמצעי

.אםכךהדבר,קלוחומרשצילוםבאיזורקלפינתפסכפוגעני.בחלקמןהמדינות,21מהמצביעים
 אלבמהכמו מיסיסיפי, איווה, לואיזיאנה, דרוםקרוליינה, קיימותהגדרותרחבותפנסילבניהאו ,

מצד דעתרחב מאפשרותשיקול זו בחירה כולו. ההצבעה להליך להפריע המתייחסותלאיסור
בטיחומרחבבטוחעבורהבוחרים.המשקיפיםלגביהאופןשבוהםי

                                                                                                                                                      

17
 Scrutineers Handbook Federal elections By-elections Referendums, version 08,  7 March 2019

p. 11  handbook.pdf-lections/candidates/files/scrutineershttps://www.aec.gov.au/eavailable at : 
 
18
pp.htm-https://www.aec.gov.au/media/media

 
19

  Representation of the People Act 1983 sec 66 -החקיקה הרלבנטית נמצאת ב  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/section/66הזמיןכאן:

-ומחוברתההדרכהלאנשיםהנמצאיםבקלפיאפשרללמודעלהנסיבותשבהןכןניתןלתעד
Handbook for polling station staff Supporting a UK Parliamentary election in Great Britain, 


-handbook-station-https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Polling

UKPE.pdf
20
.37שםבעמוד
21
https://ballotpedia.org/Voter_identification_laws_by_stateהלהרחבהרא

https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Polling-station-handbook-UKPE.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Polling-station-handbook-UKPE.pdf
http://alisondb.legislature.state.al.us/alison/codeofalabama/1975/11-46-35.htm
http://www.sos.ms.gov/Elections-Voting/Documents/Poll%20Watcher%20Conduct.pdf
https://sos.iowa.gov/elections/pdf/pollwatcherguidebook.pdf
https://www.sos.la.gov/ElectionsAndVoting/PublishedDocuments/PollWatchersBooklet.pdf
https://www.scvotes.org/sites/default/files/SEC%20MNL%201100-201804%20Poll%20Managers%20Handbook.pdf
https://www.dos.pa.gov/VotingElections/OtherServicesEvents/Documents/DOS%20GUIDANCE%20ON%20RULES%20IN%20EFFECT%20AT%20THE%20POLLING%20PLACE%20ON%20ELECTION%20DAY%2010-16.pdf
https://www.aec.gov.au/elections/candidates/files/scrutineers-handbook.pdf
https://www.aec.gov.au/media/media-pp.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/section/66
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Polling-station-handbook-UKPE.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/Polling-station-handbook-UKPE.pdf
https://ballotpedia.org/Voter_identification_laws_by_state
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אףאסורעל22בפלורידהאבל,במדינותשונותקייםאיסורמפורשלצלםבקלפיותובאזוריהקלפי.
בעלתפקיד,פקיד,מתנדב,משקיףאושוטררשאילצלםבמתחםכולו.איסורמפורשוכוללקיים

החקיקהקובעתבמפורשכיאסורלמשקיפיםלהשתמשבכלמכשירמכני,טקסס.ב23בנבדהגם
להשתמש מותר הקלפי ולעובדי תמונה, או קול להקלטת לרשת מחובר או דיגיטלי אלקטרוני,

טקסס,ובמדריךלהבטחתטוהרהבחירותבמדינת 24במכשיריםאלהרקלצורךתפעולהבחירות
מפורשת בצורה הדבר ב25מצוין כל27וקולורדו26ג'ורג'יה. או משגיחים למשקיפים, כי נקבע

בקנטקי מפקחיםאחרים"איןזכותלהשתמשבמצלמותאוכלמכשירהקלטהבאזוריהקלפיות".
באופןה דיגיטלי או אתהאיסורלהשתמשבכלמכשיראלקטרוני ספציפי חקיקהמגדירהבאופן

.28שעשוילתעדאתזהותושלבוחרהמגיעאלאיזורהקלפי

עבור הכללים את להבהיר המיועדים נוספים רשמיים במדריכים למצוא אפשר דומות הוראות
  קלפיותומשקיפים. כלבמרילנדאחראי אסורעלהמשקיפיםלהשתמשב"מצלמותאו נקבעכי

פעולה כל ואסורה ההצבעה" באזורי וטבלטים לפטופים טלפונים, כמו אחר אלקטרוני מכשיר
.29במישיגןהתהליך,וכךגםשעלולהלהוותכלניסיוןלייצרהשפעהפוליטיתעלהמצביעיםאועל

תצלום31ובויסקונסין30מינסוטהב למשל, הנה, המשקיפיםאסורים. הקלטהעלידי כלצילוםאו
מתוךהמדריךשלוויסקונסין:

                                                           

22


http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=
0199/0102/Sections/0102.031.html-0100

23
html#NRS293Sec274-https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS.293
24

 Sec. 61.014.  USE OF CERTAIN DEVICES.  (a)  A person may not use a wireless
communication device within 100 feet of a voting station.

(b)  A person may not use any mechanical or electronic means of recording images or sound 
within 100 feet of a voting station.

(c)  The presiding judge may require a person who violates this section to turn off the device or to 
leave the polling place.

(d)  This section does not apply to:
(1)  an election officer in conducting the officer's official duties; 

(2)  the use of election equipment necessary for the conduct of the election; or
(3)  a person who is employed at the location in which a polling place is located while the person is 

acting in the course of the person's employment.
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/htm/EL.61.htm#61.014

25
pdf-tps://www.sos.state.tx.us/elections/forms/pollwatchersht.2018
26
section-11/part-2/article-21/chapter-https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title/2-21-1-/408
27
Rule8.pdf-https://www.sos.state.co.us/pubs/rule_making/CurrentRules/8CCR1505/1
28
section-https://law.justia.com/codes/kentucky/2014/chapter/117-/117.236
29


ng_Your_Precinct_on_Election_Day_391790_7.https://www.michigan.gov/documents/sos/Managi
pdf

30
challengers/-for-voting/rules-day-voting/election-https://www.sos.state.mn.us/elections
31

https://elections.wi.gov/sites/electionsuat.wi.gov/files/2019-
01/election_observer_rules_at_a_glance_2018_pdf_78847.pdf

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0100-0199/0102/Sections/0102.031.html
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec274
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/htm/EL.61.htm#61.014
https://www.sos.state.tx.us/elections/forms/pollwatchers-2018.pdf
https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title-21/chapter-2/article-11/part-1/section-21-2-408/
https://www.sos.state.co.us/pubs/rule_making/CurrentRules/8CCR1505-1/Rule8.pdf
https://law.justia.com/codes/kentucky/2014/chapter-117/section-117.236/
https://law.justia.com/codes/kentucky/2014/chapter-117/section-117.236/
https://elections.maryland.gov/pdf/Challenger_and_Watchers_Manual.pdf
https://www.michigan.gov/documents/sos/Managing_Your_Precinct_on_Election_Day_391790_7.pdf
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/election-day-voting/rules-for-challengers/
https://elections.wi.gov/sites/electionsuat.wi.gov/files/2019-01/election_observer_rules_at_a_glance_2018_pdf_78847.pdf
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0100-0199/0102/Sections/0102.031.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0100-0199/0102/Sections/0102.031.html
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec274
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/htm/EL.61.htm#61.014
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/htm/EL.61.htm#61.014
https://www.sos.state.tx.us/elections/forms/pollwatchers-2018.pdf
https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title-21/chapter-2/article-11/part-1/section-21-2-408/
https://www.sos.state.co.us/pubs/rule_making/CurrentRules/8CCR1505-1/Rule8.pdf
https://law.justia.com/codes/kentucky/2014/chapter-117/section-117.236/
https://www.michigan.gov/documents/sos/Managing_Your_Precinct_on_Election_Day_391790_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/sos/Managing_Your_Precinct_on_Election_Day_391790_7.pdf
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/election-day-voting/rules-for-challengers/
https://elections.wi.gov/sites/electionsuat.wi.gov/files/2019-01/election_observer_rules_at_a_glance_2018_pdf_78847.pdf
https://elections.wi.gov/sites/electionsuat.wi.gov/files/2019-01/election_observer_rules_at_a_glance_2018_pdf_78847.pdf
https://elections.wi.gov/sites/electionsuat.wi.gov/files/2019-01/election_observer_rules_at_a_glance_2018_pdf_78847.pdf
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ק שונות במדינות כך על מוגדרנוסף במרחק מצלמות או עיתונאים תקשורת, על איסור יים
ליצור יכול הצבעה מאיזורי יוצאים או נכנסים בוחרים שצילום התפיסה מתוך וזאת מהקלפיות

רגלמהקלפיותאסור100במדריךכיבמרחקשלנכתב32בלוסאנג'לס,קליפורניהדיכויבוחרים.
"צילום,וידיאואוכלהקלטהשלמצביעיוצאאונכנסלאזוריההצבעה".

מדינות25הרצוןלמנועהשפעהלארצויהעלתהליךהבחירותמגבילגםאתהמצביעיםעצמם.
) בקלפיות עצמם את לצלם המצביעים על מתייBallot selfieאוסרות החוקים לעיתים(. חסים

למכשיריהצילום)איסורעלהכנסתטלפונים,מצלמות,מחשביםניידים(ולמושאיהצילום)מכשירי
אועמדותההצבעה(.

בלשון מפותחות, לא דמוקרטיות שהן במדינות נמצאות בקלפיות במצלמות שימוש על עדויות
 רוסיה היתר בין לשעבר. המועצות ברית מדינות בקרב בעיקר אוקראינה2012)המעטה, ,)

(.באףאחתממדינותאלהלאמדובר2009(ואלבניה)2010-ו2008,2003(,איירביז'ן)2012)
ציבורי אמון לייצר בניסיון שלטוניים בפרויקטים אלא מפלגתיים משקיפים של יזומה בפעילות

                                                           

32
watchers.pdf-poll-for-guide-https://www.lavote.net/documents/a

https://www.lavote.net/documents/a-guide-for-poll-watchers.pdf
https://www.lavote.net/documents/a-guide-for-poll-watchers.pdf
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גםכךנוהגזהזכהלביקורתאקדמית םעלבטענהשמדוברבאיו34ואחרת33בטוהרהבחירות.
 פרטיותבוחריםובהפחדתם.




 סיכום .ו

מסויימת פוליטי משקיפיםמטעםמפלגה ידי גלויותעל או הצבתמצלמותנסתרות לתפיסתנו,
לשוויון הבחירות, לחשאיות לבחור, לזכות החוקתיות בזכויות פוגעת קלפי, מתחמי בתוך

(לחוק3))א(119סעיףאתהוראסורהלפיבבחירות,לאוטונומיהשלבוחריםולפרטיות.היאגם
פרסוםהצבתןשלולתקנותהבחירותומהווההטרדהלפיחוקהגנתהפרטיות.הבחירותלכנסת

13המצלמותאףאףעלולהלהוותתעמולהאסורהבשלהיותההפרעהבלתיהוגנתלפיסעיף
לחוקהבחירות)דרכיתעמולה(.

 בחוקי הכלולות העבירות ליבת על מדובר אין אם גם השונים, במעשיםהבחירות מדובר
שתכליתםלהרתיעציבורשלםמלבחורוהיוכנראהמחוץלדמיונושלהמחוקקבעתחקיקתחוקים

  אלה.לפיכך,בעתהזאתישלאסורעליהםמכוחפרשנותמרחיבהשלהחקיקה.

 מקרה בבכל לצלם בהסמכות קלפי, חריגיםמתחמי מקרים ועדת, בידי נתונה להיות צריכה
ובוודאישלאהבחירות בידירשויותאכיפתהחוקבפיקוחוועדתהבחירות, נציגימפלגהאו בידי

כזאתאואחרת.

שלאור הרי קלפיות, במתחמי שבשגרה כעניין מצלמות הצבת שנדרשת יוחלט בעתיד אם גם
שבראשם פסקתההגבלה, עמידהבתנאי להיעשותתוך חייב הדבר בזכויותחוקתיות הפגיעה

.והחלהשוויוניתשלההוראותהפוגעותמכהמפורשתבחוקהס

של הגלויה התכלית אמנם כה, עד שהסתבר ככל כי נעיר ראויה. להיות חייבת העניין תכלית
התכלית עין. למראית בתכלית מדובר אבל הזיופים, בנגע מלחמה אולי היא מצלמות הצבת
זוהי הערבי. במגזר ההצבעה אחוז והורדת בוחרים דיכוי היא המצלמות הצבת של האמיתית

יתשאיננהיכולהלעמודבשוםבחינהחוקתיתשהיא.תכל

גםאםמדוברבמלחמהבזיופים,מכלמקוםישלעמודבמבחניהמידתיות.הצבתמצלמות,גלויות
להתמודדעםזיופים,איננהמשקפתבחירהבאמצעי אונסתרות,עלידימשקיפים,מתוךניסיון

נ דרכים על לחשוב אפשר ביותר. הפחותה שלשפגיעתו סטטיסטי בעיבוד שימוש כגון וספות
קלפיות של הפרוטוקולים על הדוק פיקוח לזיופים; חשדות לבדוק כדי בקלפיות הצבעה אחוזי
מילוי אחר ומעקב הקלפיות מפקחי של יותר טובה הכשרה זיופים; לראות לרוב ניתן שדרכם

הפרוטוקוליםביוםהבחירותעצמוועוד.

                                                           

33
//:advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-aceproject.org/electoralhttp-

2010.pdf
34
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/13467?download=true

http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/291099047/492427490/Herron-2010.pdf
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/13467?download=true
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–ברבמצלמות,ולאורהחששותהכבדיםמפגיעהבפרטיותבוחריםבהקשרזהנזכירעודאםמדו
 הציבורי בהקשר והן האישי בהקשר "ה–הן בעמידהבדרישותשל ",נדסתפרטיותיהיהצורך

ב המערכותכלומר פרטיותעיצוב על הגנה שיכללו כך מראש לפגיעה35הטכנולוגיות וידאגו
.36ובתקנותהגנתהמידעהאירופיותבמסמכימדיניותרביםמינימליתבה,כפישמופיע



                                                           

35
7בירנהק"הנדסתפרטיותציבורית:המקרהשלהעברתמידעממרשםהאוכלוסיןלמפלגות",דיןיכאלמראה

 .2019,15ודבריםי"ב,
36
,2019ראהעוד:רחלארידורהרשקוביץותהילהשוורץאלטשולר,הצעתחוקהגנתהפרטיותהתשע"ט

www.idi.org.il/books/27125https://.

https://www.idi.org.il/books/27125
https://www.idi.org.il/books/27125

