
 
 
 

 
 

 2022ביולי,  14         לכבוד
 

 שופט בית המשפט העליון  -כב' השופט יצחק עמית
 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 

 פרסום הנחיות לגבי שקיפות תעמולת הבחירות בהתאם לתיקון לחוק דרכי תעמולה  הנדון:

 

, וכדי להפנות את תשומת ליבך  2022בנובמבר,    1- הבחירות הקרובות לכנסת למועד  אנו כותבים לך על רקע קביעת   .1

להיערכות הנדרשת, לדעתנו, כדי להבטיח שהבחירות הקרובות תהיינה תקינות, חופשיות ושוויוניות, נטולות מניפולציות  

 תעמולתיות בלתי הוגנות על הבוחרים.

"תעמולה  אנו כותבים אליך בשם שני ארגוני חברה אזרחית: המכון הישראלי לדמוקרטיה, שבמסגרתו פורסם המחקר   .2

( הבחירות"  על  והאיום  הנוכחי;  ו  (2020דיגיטלית  החקיקה  הליך  בקידום  הכנסת  את  שימשו  מהמלצותיו  ו"פייק שחלק 

מדיני -חקריו על שימוש זדוני ברשתות בשדה הפוליטימ, שמרחב הדיגיטלייזם מחקר למאבק בפעילות זדונית בריפורטר, מ

  .וכן מתפרסמים תדיר בתקשורת ממשלה משרדיו טכנולוגיה חברות , חוקריםמשמשים מחוקקים, 

הכ2022ביוני,    30-ב .3 קיבלה  את  ,  חקיקה(, נסת  ותיקוני  מיוחדות  )הוראות  וחמש  העשרים  לכנסת  הבחירות  חוק 

את  2022- התשפ"ב הכנסת  תיקנה  זה  חוק  במסגרת  התשי"ט.  תעמולה(,  )דרכי  הבחירות  דרכי    1959-חוק  "חוק  )להלן 

לחוק דרכי תעמולה המחייבת "שקיפות בתעמולת בחירות". לפי הוראה   1א2תעמולה"(, ובין היתר הוסיפה הוראה בסעיף  

ראי  זו, "לא יפרסם אדם מודעת בחירות בלי שהיא נושאת את שמו של האדם האחראי להזמנתה ]...[ ואם פעל האדם האח

 תישא המודעה את שם המתמודד או הגוף כאמור ]...[".   –להזמנתה מטעם מתמודד בבחירות או גוף אחר 

  מוגדרת בחוק בדרך הבאה: "מודעת בחירות"  .4

תעמולת בחירות שנעשית על ידי מתמודד בבחירות, גוף הקשור לסיעה או גוף פעיל בבחירות או מי מטעמם.   . א

 . מתמודד בבחירות הוא מפלגות, רשימות, ומועמדים

תשלום.    . ב בעבור  שפורסם  בחירות  תעמולת  של  דווקא  תוכן  שעבר  בתשלום  מדובר  כי  קובע  איננו  החוק 

  , ובע כי התעמולה נעשתה בהכרח על ידי המועמדים או המפלגות. לכן, לפי החוק ממפלגה או ממועמדים, וכן איננו ק 

נדגיש כי לתפיסתנו, וכך עלה  ם.  ושלת   פרסומו   עבורניתן  כל תוכן שהוא תוכן תעמולה, ש על    לזהות את האחראייש  

תנו במישרין או בתשלום כספי ובכל רווח, זכות או טובת הנאה, שנימדובר  הגם מן הדיונים בכנסת לקראת החקיקה,  

 בעקיפין.  

 

 איסור בחוק על תעמולת בחירות בלתי מסומנת 

ונחוצה. מדובר באיסור על תעמולת בחירות המתחזה להיות תוכן   .5 דרכי תעמולה הוא תוספת מבורכת  התיקון לחוק 

ידי מי מטעמם  ריה אף שהיא נעשית על ידי המתמודדים או על ו"אורגני" והמועמדים או המפלגות אינם מוכנים לעמוד מאח
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https://www.idi.org.il/books/33465
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https://www.nbcnews.com/tech/social-media/facebook-battles-reputation-crisis-middle-east-n1269026
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https://www.nbcnews.com/tech/social-media/facebook-battles-reputation-crisis-middle-east-n1269026
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המחקר ו  2015המחקר הראשון בשנת  במישרין או בעקיפין. בתור מי שטענו במשך שנים, לפחות בשני מחקרי מדיניות )

לומר שהחלק הראשון של התיקון, העוסק במודעות 2020השני בשנת   זה, אנו מברכים עליו. חשוב  ( על הצורך בתיקון 

 . (2017המלצות ועדת ביניש )משנת , הוא גם יישום ראשון )וחלקי מאוד( של מטעם המתמודדים בבחירותבחירות 

עקרון השקיפות כפי שנקבע מעתה בחוק דרכי תעמולה הוא אחד האמצעים הטובים ביותר להתמודדות עם חשש מפני   .6

, ומן הצד האחר הוא  בתוכן התעמולההשפעה לא הוגנת על בוחרים, משום שמצד אחד הוא איננו מחייב מעורבות חודרנית  

עם מערכי הפצה ויראליים לא אותנטיים של מידע, אשר מכרסמים באוטונומיה של הבוחרים וביכולתם   מאפשר התמודדות

 לבחור באופן חופשי מהשפעה בלתי הוגנת. 

עד לתיקון זה, בשל החלל החקיקתי שנבע מכך שעקרון השקיפות לא עוגן במלואו בחוק, יושבי ראש ועדת הבחירות  .7

פרסומי רשימות מועמדים במרחב הדיגיטלי. היה זה צעד חשוב, שפסע בו לראשונה  המרכזית החילו חובת הזדהות של  

.  8/21תב"כ  בהחלטתו ב  21- כב' המשנה לנשיאה השופט מלצר בכהונתו כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה  2019בפברואר  

להצט )במסגרת בקשתנו  זה  ידיד  תמכנו במהלך  להליך ההוא במעמד  הייתה מוגבלת  ועדת הבחירותרף  זו  ( אך החלטה 

באפקטיביות שלה, משום שלא נקבעה בחקיקה, ולא הוחלה על כל מפרסמי תעמולת הבחירות בתשלום. מכאן חשיבותו 

 הרבה של התיקון לחוק.

 

 כיצד תסומן תעמולת הבחירות ככזאת  –דרושה הנחייה של יו"ר ועדת הבחירות  

תעמולת בחירות המתחזה להיות תוכן אורגני או    זיהוי האחראי עלהוצאת כוונת המחוקק אל הפועל, כלומר לחייב  לשם   .8

נדרשת הנחייה שלך כיו"ר ועדת הבחירות, אשר תבהיר כיצד תיראה ההזדהות  אנו סבורים כי  שאין יודעים מי עומד מאחוריה,  

זאת,  שאינם מקוונים(, וכיצד תסומן תעמולת הבחירות ככזאת.  הזו מבחינה מעשית, באמצעי הממסר השונים )מקוונים ו

מדובר בתעמולת צרכני התוכן ולאפשר להם להבין כי    הביא את דבר הסימון לידיעתלבנוגע לצורך    לאור מחקרים שהתפרסמו

 בחירות שנועדה להשפיע על הצבעה בבחירות ועל עצם היציאה להצביע. 

על  בין השאר    תססובממה שלכתחילה ממוסגר כ"מודעה" או תשדיר פרסומת(,    הצעתנו לסימון תוכן תעמולה )ולא רק .9

קודמות לדמוקרטיה    עבודות  שיווקי באמצעי תקשורת  גם  שנעשו במכון הישראלי  ותוכן  פרסום סמוי  לצורך לסמן  בנוגע 

 שונים, מסורתיים ודיגיטליים, ולהתפתחות השיפוטית והרגולטורית שהתרחשה בשנים האחרונות בהקשר זה.  

"פייק ריפורטר", לצורך חשיפת    על ידי מיזםמבוססת על ממצאי עבודת הניתוח האינטנסיבית שנעשתה    הצעתנובנוסף,   .10

שונות  שיטות   חברתיותשל  פעולה  ברשתות  ומחוץ  מבית  גורמים  ידי  על  המופעלות  אותנטיות  לא  השפעה    ,רשתות 

 . והבינלאומית הישראליתוהתפרסמה בתקשורת 

קווים מנחים שעשויים להיות בעלי ערך להנחיות סימון תעמולה בהתאם לחוק החדש. אנו   , להלןציע נבקש לה ,  פיכךל .11

)להלן: כללי הרשות    2022ממרץ    הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תוכן פרסומי בטלוויזיה(  מכללילשאוב השראה    גםמציעים  

עוסקת הרשות לסחר הוגן  ב  גם  אנו רואיםהשניה(, שהם המסמך הרגולטורי העדכני ביותר בהקשר זה בישראל. בנוסף,  

 . , מוסד חשוב להיוועצות בנושא זהבמרחב הדיגיטלי בנושא סימון תוכן שיווקי בסוגי מדיה שונים

 עקרונות היסוד בסימון תעמולה הנחזית לתוכן תקשורתי אורגני: אחידות ומרכזיות.   .12

ן יתבצע באופן זהה )באמצעות  ש לחייב סימון ברור ואחיד של תעמולת בחירות. חשוב שהסימויאנו סבורים כי   .א

 בהתאמות הנדרשות למדיום.   –המקוונים ושאינם מקוונים  – בכל אמצעי הממסר  (סימן זיהוי אחיד והאשטאג אחיד

https://www.idi.org.il/books/2490
https://www.idi.org.il/books/33465
https://www.idi.org.il/books/33465
https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Pages/vadat-taamula-main.aspx
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/%D7%AA%D7%91%D7%9B%208-21%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20-%2027022019.pdf
https://www.idi.org.il/books/2491
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/hkqpwb3po
https://www.nytimes.com/2021/06/30/technology/disinformation-message-apps.html
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95_(%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)


 
 

כדי לאפשר לבוחרים לפענח את  הטקסט או בתחילת  הבראש  תמיד  על הסימון להיות מוצב   .ב סרטון שיוצב 

 הגילוי הנאות. המסר התעמולתי הנקלט בכפוף להבנה של 

   סימון תוכן תעמולה במדיום אודיו ויזואלי: .13

לחייב שכל סרטון שהוא סרטון תוכן תעמולה יזוהה ככזה על ידי סימן הזיהוי החזותי במשך כל זמן השידור.  אנו מציעים  
ובסופו   וראוי שתוצג  בתחילת הסרטון  המשודר  התוכן  בשפת  והכל  התוכן,  מאחרי  הגוף העומד  זהות  על  בשפת  הודעה 

 הכתוביות אם יש כאלה, באותיות בצבע בולט הניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן.  

סימון תוכן תעמולה בתכנים המופיעים במדיה מודפסת או דיגיטלית ממוסדת )כגון עיתונים, תכני טלוויזיה או אתרי    .14
   חדשות(:

אין לאפשר  לדעתנו,  "תעמולת בחירות מטעם....".  יש לסמן בראש הכתבה את סימן הזיהוי החזותי ולהוסיף  אנו סבורים כי  
 את הביטוי "בשיתוף עם" שהוא ביטוי מטעה ויוצר עירוב בין תעמולת בחירות לפרסומת מסחרית.

  סימון תוכן תעמולה ברשתות חברתיות: .15

תוכן המתפרסם בחשבונות של מועמדים ומפלגות, ובכל חשבון אחר  חייב בסימון  כל    ,  לתפיסתנו, לפי הוראות החוק החדש

הפועל בכסף או בשווה כסף עבור מפלגות ומועמדים או חשבונות של מי שעובדים בכסף או בשווה כסף עבור מפלגות  

או    ומתמודדים. בכלל זה כל תוכן המתפרסם בחשבונות אנושיים או אוטומטיים וסמי אוטומטיים הפועלים מטעם מפלגות

 מתמודדים.  

כל תוכן תעמולה המתפרסם ברשתות חברתיות יכלול את סימן כי  אנו מציעים   סימן זיהוי חזותי והאשטאג: .א

 ובנוסף גם האשטאג )#( ייחודי שוועדת הבחירות תקבע את נוסחו.   הזיהוי החזותי

של תוכן    שיתוףאנו מציעים לסמן באמצעות סימן הזיהוי החזותי וההאשטאג )#( ייחודי גם כל   סימון שיתופים: .ב

גם אם לא נוצר במקורו על ידי מפלגות או מתמודדים, אלא רק מופץ על ידיהם לטובת הקמפיין בכל הדרכים שתוארו  

 לעיל. 

אנו מציעים לחייב גילוי נאות בשורת   ברשת חברתית:מטעם מפלגות ומתמודדים  סימון ביוגרפי של חשבונות    .ג

)"ביו"( של   מי שעובד עבורםהתיאור  או מטעם  או מתמודד,  או  ,  כל חשבון שנוצר מטעם מפלגה  או עבור מפלגה 

את סימן הזיהוי החזותי וכן את זיהוי מזמין התעמולה. עצם העובדה שחשבונות נוצרו  כלול  להגילוי הנאות  על  .  מתמודד

 גוף שמקבל תשלום או כל שווה כסף, מחייבת גילוי של החשבון.  עבור תשלום או על ידי

שעובד עבור מפלגות או  אנו מציעים לסמן באופן זהה כל חשבון של כל מי     :עובדי קמפיין ל  סימון ביוגרפי ש  .ד

והכל כשמדובר בעבור כסף או   –מתמודדים בתקופת הבחירות, באופן קבוע או כפרילנסר, או נותן שירותים לקמפיין  

שווה כסף, מתוך ההבנה שהתכנים המשותפים על ידו הם תכנים האמורים לשרת את הקמפיין. כל הפרדה אחרת תהיה 

ר. הואיל וממילא חובות הסימון חלות רק בתקופת בחירות, מי שיסיים את  הטעיה של הציבו  ועלולה ליצורמלאכותית  

 עבודתו עבור הקמפיין בתום הבחירות, ממילא יוכל להסיר את הזיהוי מהחשבון שלו. 

חובה להבהיר בצורה מפורשת, ברורה  אנו מציעים לקבוע   סימון תעמולת בחירות המתבצעת על ידי ידוענים:  .ה

תפרסם התוכן ובמקום גלוי לעין למי שנחשף אל התוכן בעת צפייתו הראשונית בפרסום,  וחד משמעית ובשפה שבה מ

בחירות.   בתעמולת  מדובר  כי  של הקלקה,  נוספת  בפעולה  צורך  בעזרת  לדעתנו,  ללא  "האשטאג"  או  ב"תיוג"  די  אין 



 
 

הבהרה נדרשת  אלא  הפרסום,  את  המממנים  המועמד  או  המפלגה  של  שמם  ציון  תוך   # או   @ מדובר    הסימנים  כי 

 . 1בתעמולה

 peer toהודעות בפלטפורמות  וסמס,    מסרוניםמסרים מידיים כגון מסנג'ר,  )  תעמולה בהודעות אישיות תוכן  סימון   .16

peer  ווטסאפ(: גוןכ   

לקבוע   .א ובשפה שבה מתפרסם  אנו מציעים  וחד משמעית  ברורה  בצורה מפורשת,  להבהיר  חובה 

הראשונית, ללא צורך בפעולה נוספת של הקלקה,    קבלתוהתוכן ובמקום גלוי לעין למי שנחשף אל התוכן בעת  

  .ומטעם מי היא כי מדובר בתעמולת בחירות 

ות את המקבלים שכוונתם להטעמסרים מחשבונות הנושאים שמות    שליחת  לאסוראנו מציעים   .ב

חייב ששם השולח של מסרון התעמולה יהיה אך ורק שם  ל כלומר  לחשוב כי מדובר בתוכן שאיננו תעמולה,  

 או ארגון פעיל בבחירות.   של מפלגה, רשימה, מועמד,

בהתבסס על כך ששמו נמצא במאגר א פניה אישית אל אדם  יהשהודעה  נוסיף בהקשר זה כי כל    .ג

שנקבעה על פי בהתבסס על השתייכותו לקבוצה של אנשים  או אפילו    מידע )המיועד לבחירות או מאגר אחר(

הודעה לציין ב  לחוק הגנת הפרטיות   ו 17לפי סעיף  אפיון של אחרים ששמותיהם כלולים במאגר, מחייבת גם  

קור המידע ומיהו בעל המאגר וכן לציין שזכותו להימחק מן  השתייכותו למאגר, מהו משמדובר בפניה על סמך  

לעניין   24  -ולכנסת ה  23לקראת הבחירות לכנסת הבהקשר זה נפנה אל הנחיות הרשות לפרטיות  המאגר.  

 שימוש במידע מפנקס הבוחרים ושימוש ביישומונים לניהול בחירות.  

  :חזקת התמורה .17

כסף או שווה כסף(. אבל, היכולת של מי )כלומר,    תשלום  עבורפורסם  תוכן שהחוק קובע כי תעמולת בחירות תהיה כל  

של    יכולתשנחשף לתכנים בלתי מסומנים לדעת האם מדובר בתכנים מטעם מפלגות או מתמודדים או לא, מוגבלת. מנגד, ה

תנטית שיש לה עלות  הח"מ וגם של ארגונים אחרים, להעריך במידת סבירות גבוהה כי מדובר בפעילות לא אורגנית או או

כאשר מזהים פעילות שהיא    –אנו מציעים להפעיל "חזקת תמורה", כלומר  כספית, השתכללה מאד בשנים האחרונות. לכן,  

בעליל לא אותנטית )לדוגמא: כמות גדולה מאד של לייקים מפרופילים שאינם ישראלים, הקמת רשת חשבונות מקושרים  

להפעיל חזקה כי התקבלה, או צפויה להתקבל,   ראוירכים שלרוב אינן אורגניות(,  אלה אל אלה בבת אחת, שיתוף תכנים בד

  .אם היא משרתת מפלגות או מתמודדים או מי שעובדים עבורם  תמורה בעד הפעילות המדוברת ולכן היא חייבת בסימון

חזקה זו כמובן ניתנת לסתירה, אבל היא תאפשר אכיפה אפקטיבית של חובת הזיהוי והסימון. נעיר, כי חזקה כזאת קיימת  

 לכללי הרשות השניה, והיא דרך מקובלת לטיפול בשילוב סמוי של תכנים שיווקיים גם במדינות אחרות.   2היום בסעיף 

  קמפיין הסברה: .18

זית תקדים ותפרסם ותשדר תכנים המסבירים לאזרחי ישראל מהי המשמעות של שילוב  אנו מציעים שוועדת הבחירות המרכ

ראוי תוכן תעמולה הנחזה להיות תוכן אורגני ומהו אופן סימונו; והכל בהתחשבות במאפייני צרכני התוכן ובמדיום הרלבנטי.  

לציבור המתפרסמות לפי סעיף    במסגרת ההודעותולשלבו    גם באתר וועדת הבחירות המרכזית  כזההסבר  לדעתנו לפרסם  

. אנו מציעים לחייב מועמדים ומפלגות לפרסם באתרי האינטרנט שלהן הסבר כפי שתנסח ועדת  לחוק דרכי תעמולה  16

 לדף ההסבר בכל מדיה דיגיטלית שיש בה חשבון של מפלגות ומועמדים.  הבחירות המרכזית וכן קישור )לינק(
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