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לכבוד
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה21-
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  -כבוד השופט מלצר
(באמצעות דוא"ל)pniot.bechirot@knesset.gov.il :

הנדון :בקשה לקביעת גורם רשמי בוועדת הבחירות לדיווח על ניסיונות להשפעה
בלתי הוגנת על הבחירות לכנסת ה 21-באמצעות שימוש ביישויות מתחזות
 .1בבחירות הנוכחיות לכנסת אנו נתקלים בשימוש באמצעים חדשים ברשתות חברתיות
המשמשים לתעמולת בחירות בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,תשי"ט .1959 -מדובר
ביצירת פרופילים מזויפים של זהות בדויה ,ושימוש בכלי תוכנה על מנת לייצר שיח מתחזה
לגבי מועמדים ורשימות המתמודדות בבחירות (להלן – פרופילים פיקטיביים ורשתות
בוטים).
 .2השימוש בפרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים במסגרת תעמולת הבחירות ,מעורר חשש
ל התערבות גורמים זרים בבחירות (בדומה למצב שנוצר בבחירות האחרונות לנשיאות
ארה"ב)  ,ויש בו כדי להפריע לניהולה ההוגן של תעמולת הבחירות ולערער את האמון בהליך
הדמוקרטי.
 .3גורמים שונים בחברה האזרחית (לרבות אנשי אקדמיה ומומחי טכנולוגיה) פועלים בתקופה
האחרונה במאמץ לזהות פרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים העלולים להפריע לניהולן
התקין של הבחירות .מאמץ זה הביא לזיהויים של מספר רב של פרופילים פיקטיביים ורשתות
בוטים.
 .4הטיפול בפרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים שנחשפו מחייב זיהוי של אופי מפעיל הרשת
(פנימי או חיצוני) ,פניה לפלטפורמה עליה פועלת רשת זו על מנת שתסיר אותה ,ובמידת הצורך
הפניית הטיפול לגורמי ביטחון ו/או אכיפת החוק.
 .5בהעדר גורם מדינתי מוסמך המטפל בדיווחים אלה ,לא ניתן למנוע באופן אפקטיבי את
ההפרעה לניהולה התקין של תעמולת הבחירות.
 .6על פי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,תשי"ט .1959 -מופקדת וועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ה ,21-על הבטחת ניהולו התקין של הליך הבחירות .כך גם עולה מדברי כבוד יו"ר הוועדה
בדבריו באתר הוועדה:
"תפקידה של הוועדה לאפשר לציבור לקיים את זכותו וחובתו
האזרחית לבחור לכנסת באופן ראוי בדרך שהותוותה בחוק ,וכן
לאפשר למבקשים להיבחר – להציג מועמדות בתנאים המפורטים
בחוק ".

לפיכך ,אנו פונים אליך בבקשה למנות בעל תפקיד מטעמך ,בעל מומחיות בתחום ,אשר ניתן
יהיה ליצור עימו קשר ולהתריע בפניו על קיומן של פרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים
כאמור .בעל תפקיד זה ,לאחר שישוכנע במהימנות הדיווח ,ירכז את הטיפול בדיווחים על
פרופילים פיקטיביים ורשתות בוטים שזוהו ויפעל ,במסגרת החוק ,להסרתן מול
הפלטפורמות הרלבנטיות ,ומול גורמי אכיפת החוק המתאימים ,בדחיפות הנחוצה.

בברכה,

פרופ' ניבה אלקין קורן,

ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

פרופ' אלי ביהם,

ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר ,הפקולטה למדעי המחשב,
הטכניון
המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

פרופ' אור דונקלמן,

החוג למדעי המחשב ,אוניברסיטת חיפה

תא"ל (במיל ).איתי ברון,

סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר,

עמיתה בכירה ,ראשת התוכניות רפורמות במדיה ודמוקרטיה
בעידן המידע ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר שגית זילברברג,

מנכ"ל עמותת אשנ"ב – אנשים למען שימוש נבון באינטרנט (ע"ר)

עו"ד יורם הכהן,

מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

עו"ד דנה יפה,

מנחה קלינית ,הקליניקה לזכויות דיגיטליות וזכויות אדם
במרחב הסייבר ,מרכז פדרמן לחקר הסייבר והמרכז לחינוך
משפטי קליני ,האוניברסיטה העברית

גב' מרי לויצקר,

מנהלת תחום ממשל וקהילה ,הסדנא לידע ציבורי (ע"ר)

מר נעם רותם,

האקר ואקטיביסט ,ממפעילי פרויקט הבוטים הגדול למציאת
רשתות השפעה בפלטפורמות החברתיות

ד"ר דלית קן-דרור פלדמן,

מנחה משפטית ,הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר,
אוניברסיטת חיפה

פרופ' קרין נהון,

העתק
היועץ המשפטי לממשלה – ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לכנסת – עו"ד איל ינון

