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לכבוד

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון  ודכב

 השופט חנן מלצר

22-יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה



,נכבדנו



 הקלפי מקומותהצבת מצלמות ב  הנדון:

הודעתדוברותוועדתהבחירותלמדמ בימיםהקרוביםנו כי ועדתהבחירותתעלהלדיון בפני

מטעמםאונשיאתמצלמותעלגופםהצבתמצלמותאישורלסוגיית22-זיתלכנסתההמרכ

 .במקומותהקלפיחבריועדתקלפישל

  

בתמצית:להלןנימוקינוזאת,ושאיןלהתיראנוסבורים



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

 ההצבעה. ואופי מדלפיכך בעולם,החליטה אחרות דמוקרטיות כמדינות ישראל, ינת

ל בחוק הגדיר מצומצם במתחמימתחם לעשות מותר אלו שלאנשים פעולות של

 ההצבעה.

בבחירות. .2 להשתתפות השווה הזכות על מאיימת הקלפי, במקומות מצלמות הצבת

של בזכות ולפגוע הצבעה דיכוי ליצור מלהצביע, בוחרים להרתיע עלולות המצלמות

 חריםלחירות,לאוטונומיהולפרטיותבקלפי.הבו

הטיעוןשלפיוישרצוןלמנועהונאותבחירות,מסתתריםניסיונותליצורהפחדתמאחורי .3

גזעניים ממניעים בוחרים ואינם חדשים אינם אלה ניסיונות יםייחודי. איןלישראל.

 .לאפשראותםבשוםאופן

 .4 פוליטית למפלגה להתיר לימסוימתאין באם חוק. אכיפת מיליציות בחירותצור זיופי

 .וליצורמדיניותמסודרתישלערבאתרשויותאכיפתהחוקנרחבת,בעיהמהווים

מצלמות .5 הכנסת של מהלך חוקתיות, יסוד בזכויות בפגיעה שמדובר העובדה לאור

לקלפיותצריךלהיותמעוגןבחקיקההעומדתבתנאיפסקתההגבלהשלחוקיסודכבוד

 האדםוחירותו.

נשמחלעמודלרשותךבכלהבהרהנוספתשתידרש

בכבודרב,


ד"רגיאלוריאאלטשולר-ד"רתהילהשוורץ

חוקרעמיתהבכירהוראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע

המכוןהישראלילדמוקרטיה
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 שתתפות בבחירותהל זכות : הדיני הדמוקרטיה תתכלי פגיעה ב .א

,בראשמגניםהמסדיריםאתהבחירות,חוקיםיניהדמוקרטיהבישראל,ובפרטהד .1

כות.ז(להיבחרהזכותהזכותלבחורוהזכותלהשתתפותבבחירות)ובראשונה,על

 )א(6-ו5,4בסעיפיםכלאזרחישראלי"(באופןרחבושוויוני)"מוגדרתבישראלזו

הכנסת-לחוק 1יסוד: . משורי4סעיף סעיף שהוא תיבחר, "הכנסת כי קובע ין,

 ויחסיות". ישירות,שוות,חשאיות, יש סעיפיחשאיותבבחירותכלליות,ארציות,

 גםבחוקיםהמסדיריםאתהבחירותלרשויותהמקומיות.

אםאינםלבחורצאתיםלנכונותםשלבוחרהצבתמצלמותעשויהלהשפיעעל .2

 ברבים. ייוודע הצבעתם עצם שדבר רוצים ברבים פרסום זה, במובן הצבתעל

לצאת לא וכלל בבית להישאר לבוחרים לגרום עשוי מצלמות של גדולה כמות

 (.voter suppressionלהצביע,דברהמכונה"דחיקתבוחרים")

הגיעהלמסקנההאמפיריתציבוריותספרותענפה,הןבאקדמיהוהןבקרבוועדות .3

זיהויבוחריםבקלפיותיוצרתהשפעהשליליתעלאחוזיהצבעה,לותדרישלפיהש

מיעוטים בקרב 2בעיקר לכן,. תהיה, הערבי במגזר מצלמות הצבת על לאישור

 .בסבירותגבוהה,השפעהשלדחיקתבוחרים

                                                           

1
 . 539לג, עמ' עיוני משפט ארז, "לקראת דיני דמוקרטיה בישראל", -להרחבה, ראה מאמרה של דפנה ברק 
 
2
 Schuit, Sophie; Rogowski, Jon C. (2017) "Race, Representation, and the Votingלשם הדוגמא, ראה:  

"Assessment of Minority ; 526–(3): 513 61 Political Science. American Journal of, 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" 

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
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3הנתונים .4 אפריל בבחירות הערבי במגזר ההצבעה לשיעור אינם2019בנוגע

;וגםהפערביןשיעורההצבעההיוהנמוכיםאיפעםהםמשתמעיםלשתיפנים:

כמתואר פעם, אי הגדול היה הערבי במגזר שיעורו לבין היהודי בגרףבמגזר

 שלהלן:
















 

 .5 שקיים לומר בכדי ביושר: נודה בין ישיר סיבתי למצלמותקשר בנוגע הפרסום

ניתןלחשובצורךבמחקרנוסף.ישוכיםאחוזיההצבעההנמבבוקרהבחירותלבין

חוקהלאוםשהגביראת;התפרקותהרשימההמשותפתעלגורמיםנוספיםכגון

עםזאת,הנתוניםמלמדיםועוד.הניכורבקרבחלקמהציבורהערביכלפיהמדינה

חוסרלגיטימיותשלהמשטרבישראלוכןעלייצוגיותשלערביםעלבעיהקשהב

ההליך.יהםבעינהדמוקרטי את להפוך עשויה אלה בנתונים נוספת ירידה

 הדמוקרטיבישראללפארסה.

ל .6 ניתן לכאורה, מניעתזיופיםבבחירותטעון התכליתשל בין לקייםאיזון שראוי

דומ בוחרים. דחיקת מפני החשש לבין וועדתה יו"ר עיני לנגד עמד זה שאיזון

ב החלטתו את שנתן שעה הבחירות שימוש משקיפיםעניין ידי על במצלמות

ב יוםהבחירותבבחירותמטעםמפלגתהליכוד בהחלטה2019אפרילמהלך 4.

באמצעות )וידאו( חזותי תיעוד להפעיל יהיה ניתן ההצבעה "בשעות כי נקבע

בסדרן או הבחירות בטוהר מהותית לפגיעה חשש של במקרה רק המצלמות

                                                           

3
מגמות וניתוח ממצאים,  – 2019(, השתתפות בבחירות 2019להרחבה ראה: ד"ר אסף שפירא וד"ר ניר אטמור ) 

 https://www.idi.org.il/articles/26568המכון הישראלי לדמוקרטיה.  
4
 

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

https://www.idi.org.il/articles/26568
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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ועדות חברי איומיםעל למשלהשמעהשל שוחדהתקין, הצעותלמתן הקלפי,

 ".בחירותאוחששלאלימותבמהלךיוםהבחירות

 .7 מדויבדיעבד, נתונים בידינו אין אם שהצבתגם הוכחה המאפשרים קים

 בבחירות המצלמות בפוסטאלה מקום מכל ערבים, בוחרים של דיכוי יצרה

 בפייסבוק שפרסם לאפריל 2019בעשירי מאחורימר עמד אשר קייזלר, שגיא

)מועדא(,הואמתגאהשלמבצעהייתה2019מבצעהצבתהמצלמותבבחירות

שיעור הימין: מחנה של ביותר החשובים ההישגים לאחד מכרעת "תרומה

:5,הנמוךביותרבשניםהאחרונות"50%-ההצבעהבמגזרהערביירדלפחותמ





























המצלמות .8 הצבת לתכלית באשר העובדתית התשתית כי עולה אלה ,מדברים

וכוונת נכונה, לא היתה הבחירות וועדת יו"ר בפני הנראה, ככל הונחה, אשר

ואינם חדשים אינם אלה ניסיונות בוחרים. דיכוי ליצור היתה המצלמות מבצע

של השיער מסמר התיאור את "פוליטיקו" באתר לקרוא די לישראל. ייחודיים

                                                           

5
 -tn__=%2Cd%2CPhttps://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__
-QorFLY2J-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m

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
https://www.facebook.com/Kaizler.Inbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBGD9Ay1i8GBN3xutYm107OZlKmgp77ZOEbCQnoLhJxoXOHjhnn5eifll_m-QorFLY2J-RI7RgvbJn4
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בחירות בארצותהבריתבזמן הקיצוני הימין לה2016פעולותאנשי כדי אתבין

 .6אצלנוהדמיוןלמתרחש

להניח .9 סיבה אין הוכחשו, או נמחקו ולא ברבים, פורסמו אלה שדברים לאחר

 בקלפיות מצלמות להציב נעשיתבשהבקשה הקרבות בבחירות הערבי מגזר

מדוברבעבירהעלעקרונותחוקתייםבסיסייםשל אםכךהדבר, מסיבהאחרת.

 הזכותלהשתתףבבחירות.

 .10 בבחירות להשתתף בזכות פגיעה בדבר המצלמותהטיעונים כאשר גם נכונים

מוצבותללאהבחנהבכללהקלפיות.אלא,שבמקרהשלפנינומדוברבהבחנהעל

מצלמותיוצבורקבקלפיותבמגזרהערביבישראל.בקשההיאכיה–רקעגזעני

הבוחריםהערבי ביחסלציבור דחיקתהבוחריםתיעשהרק לפיכך, . פגיעהזוהי

חוק ידי מוגנתעל אשר האזרחיםהערבים, של האדם-בזכותלכבוד כבוד יסוד:

 וחירותו,בשלההשפלההטמונהבהתייחסותהגזעניתכלפיהם.

הבמגזרדיכויהצבעאיןזהסודכיבדינמיקהביןהגושיםבישראל,ההנחההיאכי .11

וןסיכוייהןשלרשימותתשפראתסיכוייהןשלרשימותמסויימותעלחשבהערבי

 .יסוד:הכנסת-לחוק4אחרות.זוהיפגיעהבעקרוןהשוויוןהמעוגןבסעיף

 

 פגיעה בזכות לאוטונומיה ולבחירה חופשית .ב

חוקהבחירותלכנסתתשכ"ט .12 העובריםדרך השני מחוטי והתקנות1969-אחד

בחורוטונומיהשלהבוחרלהאשתוקנולפיו,הואהשאיפהלשמורמכלמשמרעל

חופשי למעשהבאופן זהו ידי. על מוגן זה עקרון הדמוקרטיה. של התווך עמוד

לחוקהבחירותלכנסתאסורלאףאחד73שורהשלהסדריםחוקיים.לפיסעיף

לייצר לא כדי ומשקיפים, הקלפי וועדת חברי מאשר חוץ הקלפי במקום לנכוח

 סעיף והשפעה. 119צפיפות עבירה קובע הבחירות עונשילחוק כולל פלילית

מאסרלמישמפריעלמהלךהסדירשלהבחירותולמישמפריעלבוחרבהצבעה

אם שניים מפי יותר חמור עונש וקובע מוסיף החוק להצביע. ממנו מונע או

 העבירהנעברהעלידיחבריוועדתקלפיאומשקיפים.

תשל"ג .13 יותראתהה,1973-תקנותהבחירותלכנסת, יגיינהמבקשותלחדדעוד

 תקנה הקלפי. באיזור שיחות45שנדרשת מלנהל יימנעו שמשקיפים קובעת

 ותקנה להצביע, המבקשים האנשים עם שבה45כלשהן שבשעה קובעת א

לשוחחבטלפוןאובמכשירקשרשםנמצאיםמצביעיםבקלפיאסורלמישנוכח

 להפעילמכשיררדיואוטלוויזיה.לוואסור

                                                           

6
 230616-campaign-trump-tevo-black-https://www.politico.com/story/2016/11/suppress 

https://www.politico.com/story/2016/11/suppress-black-vote-trump-campaign-230616
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 .14 במכשיריםשהםנושאיםהצבתמצלמותלתפיסתנו, עלגופםשלמשקיפיםאו

והיאבערךשלהבחירההאוטונומיתוהמשוחררתמלחץתפוגע,במקומותהקלפי

 הבחירותמהווה של הסדיר למהלך הפרעה המוגן הבחירות119בסעיף לחוק

כאשראדםניגשלקלפיורואהשםמצלמות,הואלאיודעאםהןפועלותלכנסת.

הפרג עלגםמאחורי ליצוראפקטמצנן בזהכדי די וד. כאשרמתפרסםבחירתו.

 בתקשורתשמדוברבמצלמותנסתרות,האפקטחמורעודיותר.

איננהמדברתבמפורשעלמצלמות,הרישלפירוחהתקנהישא45גםאםתקנה .15

ש לקבוע כמבקשת אותה לרשתלראות המקושר במכשיר שימוש ייעשה לא

,שבכללןגםבטכנולוגיותהנמצאותעלמכשירכאמורסלולריתאולרשתבזקאו

ידועהואשהטכנולוגיהמקדימהלרוב"כךקבעגםכבודהשופטמלצר:.מצלמות

אתתמצית ליצוק נדרשים המשפט ובתי המחוקק אלה במקרים אתהמשפט.

לקנקניםמשפטייםחדשיםמשלאלה–העקרונותהקיימים,הטוביםוהמבוססים

ה ישן יין היו יותר...דאעקאשלעתים משתבחעםהזמן, מודרני וזקוקרקלכלי

ברירה אין המשפט למערכת ואז דוחקים, הצרכים ומנגד מתמהמהת החקיקה

 .7תוצרתהארץ" – אלאלהיכנסלזירהבדרךשלגיבוש"משפטמקובל



 פגיעה בחשאיות הבחירות ובזכות לפרטיות .ג

יסוד:כבוד-לחוק7עלידיסעיףתנמוגההצבתהמצלמותפוגעתבזכותלפרטיות .16

וחירותו האדם ידי ועל כללי באופן הכנסת-לחוק4סעיף שליסוד: בהקשר

 .בחירות

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

דמוקרטי כמשטר בישראל שלהמשטר 89מהחירויותהמעצבותאתאופיו אזור.

הואמרחבשמתקיי האמורהלהתממשהקלפי ציבוריתמובהקת, פעולה מתבו

לבין הפרט בין הכוחות מערך את משנה בקלפי מצלמה וחשאי. פרטי באופן

אותם מתעד מי לא, המדינהמשוםשמצביעיםאינםיודעיםאםהםנצפיםאו

 וכיצדאבלמכלמקוםהםמפנימיםשההצבעהאיננהחשאית.

שאיןברירהלבוחראלאלהגיעאליובבואוהצבתמצלמות,במקוםציבוריבנוסף, .18

מהווה לבחור, זכותו את לממש בסעיף כמשמעה בפרטיות לחוק1)2פגיעה )

(בילושאו1"פגיעהבפרטיותהיאאחתמאלה:)הגנתהפרטיות.הסעיףקובעכי

"הטרדה הביטוי אחרת". הטרדה או להטרידו, העלולים אדם, אחרי התחקות

                                                           

7
 .  נ' פלוניפרימייר ליג לימיטד   9183/09  ע"א דברי השופט מלצר בענייןראה  
8
 . לפסק דינו של השופט נ' סולברג 67-68סקאות בפ פלוני נ' פלונית 11/8954ע"א ראה  
9
 סיעוד ונכי צה"ל נ' משרד הביטחוןחברות ה49497-06-17 ם ראה עת" 
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"זויכולהלכלול,851עקניןעלידיכבודהנשיאשמגרבעמ'אחרת"פורשבענייןו

אדם אחר הפגנתית ואף וצמודה גלויה צעידה של למדי מקובל מעשה למשל,

בכלמהלכיו,שאיננהבגדרמעקבסתראלאעיקובגלוי....מעשהכמתואר אחר,

לעלוללהדיראדםמשלוותו,מהרגשתהביטחוןהאישישלוומתחושתו,כיהואיכו

נקבעכימדוברבהתנהגותהגורמתלאי.בענייןהראר10לנהלאתחייולעצמו...

.לתפיסתנו,11נוחותרגשית,הכבדה,דאגהולחץ,שדרגותיהיכולותלהיותשונות

 לפיחוקהגנתהפרטיות."הטרדהאחרת"הצבתמצלמותבאזורקלפימהווה

דיגיטלי .19 בעולם מזאת. צ,יתרה באמצעות שנאסף עשוייםלמידע וידיאו ילומי

טכנולוגיותשלזיהויפניםעשויותלאפשרלמישמצלםלהיותשימושיםמשניים.

תכני ניתוח בוחרים. אודות על מזוהה מידע מאגר לעצמו ליצור הקלפי באיזור

שלוה פסיכוגרפיים פרופילים יצירת לאפשר יכול אנליטיקס( )וידיאו וידיאו

 התנהגותם על המבוססים בוחרים, הקלפי. למפלגהבאיזור לאפשר ראוי האם

פוליטיתלאגורלעצמהמערכתנתוניםמזוההשלערבייישראלשהגיעולקלפיות

 מהתוכללעשותבמידעזה?לבחור?

אמנםנקבעכי12בהחלטתיו"רוועדתהבחירותבענייןהמצלמותמיוםהבחירות .20

תאםלסמכויותיהלפי"עיוןבתיעודמהמצלמותייעשהעלידימשטרתישראל,בה

דיןאועלידיהיועץהמשפטילוועדתהבחירותהמרכזיתאועלידיהח"מ,בלבד.

וכךהתחייבבפנייחה"כ מחזיקיהמצלמותלאיעיינובתיעודהשמעאוהחזותי,

לאכוףאתהאיסורלעיין.דודביתן ניתן קשהלראותכיצד בכלהכבוד, ואולם, ,"

במצלמ מדובר כאשר פוליטיתבתיעוד מפלגה ידי על למשקיפים שניתנו ות

או הבחירות וועדת בשליטת נמצאות שלכתחילה ממצלמות להבדיל מסויימת,

 רשויותאכיפתהחוק.

 

 עקרון החוקיות  .ד

זה .21 לתפקיד מכוחמינויו אתסמכותו המקבל תפקיד הואבעל ועדתקלפי חבר

 לפי אלא סמכויות לו אין לכנסת. הבחירות לחוק משוםבהתאם במיוחד חוק.

ניתנה שלא מעשים והתרת החוקיות מעקרון חריגה מפלגות, בנציגי שמדובר

.עלנציגיהמפלגותחוקיותלהםסמכותמפורשתבחוק,עלולהלהפראתעקרוןה

פרטית לפעולה מקום אין בחוק. להם שהוקנו הסמכויות בגדרי ורק אך לפעול

                                                           

10
 . 851 ודעמב 837 (3)הדין הצבאי לערעורים נ' משה ועקנין, פ"ד מבבית  83/9ד"נ  
11
 . 82-83עמ'  70 (2)הלינור הראר נ' מדינת ישראל, פ"ד ס 03/10462רע"פ  
12
 

ps://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/kalpies_cahtt
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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והסדרהמפורטת.לשםהשוואה:,בלאהסמכהחוקיתחורגתשלהצבתמצלמות

היאהסדירהזאת כאשרהמשטרההחלהלחייבשוטריםבנשיאתמצלמותגוף,

 .13שעמדלדיוןציבוריממושךבטרםהחלההפעלתובאמצעותנוהלמפורט

מתןאישורלנציגימפלגהמסויימתליטולעלעצמםאתהמשימהלנקותאתנגע .22

בק להזיופים מיליוני של בעלות לפיות, הכשר כמתן כמוה דיןשקלים, עשיית

סמכות בלא עצמי מ. פוליטית פלגה לוחמיאינה של פרטי אכיפה צבא יוצרת

,אחרותהמשטרהאורשויותאכיפתחוק.הדרךהראויהלפעולהיאדרךשחיתות

ליצור והפעלתלחץציבוריעליהןככלשישצורךלשנותסדריעדיפויותבאכיפה,

 .יםולהקצותמשאביםלצורךכךמתווימדיניותמתאימ



 משפט השוואתי .ה

של והערך קלפי, מתחמי בתוך צילום מאפשרות אינן הדמוקרטיות המדינות רוב

המשפטיות בשיטות יסוד ערך הוא הבוחרים של והאוטונומיה הבחירות חשאיות

.14הנאורות

 הבחירות מתחם15הקנדיחוק בתוך להקליט או לצלם משקיפים על איסור קובע

קלפי,וזאתמתוךהחששלהרתעתבוחרים:

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. 

 

                                                           

13
 rn_video_procedureshttps://www.gov.il/he/departments/policies/police_body_wo 

14
 סיוע בסקירה ההשוואתית: גב' ויקי אוסלנדר. 

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

15
 Part 9 Sec 136  

 
16

בקנדה קיים חריג לפיו ניתן להפעיל אמצעי הקלטה בנקודות בחירה ספציפיות אליהן שייכים המתמודדים עצמם,  
 ק באישור בכתב של מנהל התחנה.זאת אך ורק בזמן שהמועמדים מצביעים ור

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/police_body_worn_video_procedures
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כלהמשקיפים,הבוחניםוהאחראיםעלקלפיותכפופיםלכללשלפיואסורה17באוסטרליה

איס זה ובכלל ההצבעה באזורי של צילום או הקלטה מכשירכל כל להכניס גורף ור

פגיעה מפני לחשש המודעות תמונה. או קול להקליט מסוגל להיות שעלול אלקטרוני

התקשורת גםבהנחיותהקיימותעבור ביטוי לידי הבוחריםבאה והיא18באנונימיותשל

חייבתלכבדאתרצונםשלהבוחריםלשמורעלאנונימיותבכניסהוהיציאהמהקלפיות.

איןאיסורמפורשבחוקלגביאיסורלצלםבאזוריההצבעהעלידימשקיפים19בבריטניה

ואיסורלהעבירמידעמתוך הקלפי.אלאקייםאיסורכלליעלחובתסודיותבאיזורהקלפי

ההנחההיאשישענייניםמסויימים)כגוןתקלותמסויימות(שאותםישלתעדבכתב,אבל

איןלהקליטאולצלםשוםדברמעברלכך.בנוסף,ישאיסורעלהתקשורתלצלםאולראיין

בוחרים מצלמת שאיננה לוודא יש מחוץ מראיינת היא ואם קלפי, איזורי בתוך אנשים

.איסורנוסףקייםבחוקהבחירותעלחשיפתההצבעהעלידי20םאחריםאומפריעהלה

שישה עד שדינה פלילית עבירה וזוהי סלפי( צילום באמצעות )למשל עצמם הבוחרים

 עד של קנס או מאסר הורתה5,000חודשי נציבותהבחירותהמרכזית גם לכן ליש"ט.

להתחיללתלולשלטיםבקלפיותהמוריםכיהצילוםאסור.

שניםבארצות הבריתחהוויכו ארוך ויכוח הוא בקלפיות מצביעים של וניטור זיהוי לגבי

 ויצירת בוחרים של אתנית אפליה לגבי הטענות הוא במרכזו שעומד מה  Voterאשר

Suppression שהגיעלאחרונהלביתהמשפטהעליוןהאמריקניבעניין,Shelby County 

, 570 U.S. 529 (2013)v. Holderשעוררהביקורתלאמועטה.העיקרוןהמרכזיבהחלטה

להימנע יש הבחירות טוהר את להבטיח שכדי הוא הבחירות חקיקת בבסיס הניצב

מלהפריעלבוחרים,לאלאייםעליהםאולהפחידאותם,ולהגןהןעלפרטיותהבוחריםוהן

מצביעיםנתונהלה פעולהמהווהאיוםודיכוי השאלהאיזו חלטתןעלפרטיותההצבעה.

הבחירה אזורי למנהלי מוציאות שהן ובהנחיות בחקיקה ביטוי לידי ובאה המדינות של

רקשלושיםוחמשמדינותמחייבותבוחריםלאששאתזהותם למשל, כך, והמשקיפים.

 רק העובדיםבקלפיותבאמצעותתעודה. תהיה17בפני זו דורשותשתעודה אלו מתוך

                                                           

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

p. 11  handbook.pdf-ions/candidates/files/scrutineershttps://www.aec.gov.au/electavailable 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/66הזמין כאן: 

  -ומחוברת ההדרכה לאנשים הנמצאים בקלפי אפשר ללמוד על הנסיבות שבהן כן ניתן לתעד  
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
 . 37עמוד שם ב 

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://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
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 מזהה. תמונה עם זיהוימדינות15תעודה אמצעי בכלל דורשות לא בארה"ב

מן21מהמצביעים בחלק כפוגעני. נתפס קלפי באיזור שצילום וחומר קל הדבר, כך אם .

,קיימותפנסילבניהאודרוםקרוליינה,לואיזיאנה,איווה,מיסיסיפי,אלבמההמדינות,כמו

מאפשרות זו בחירה כולו. ההצבעה להליך להפריע הגדרותרחבותהמתייחסותלאיסור

שיקולדעתרחבמצדהמשקיפיםלגביהאופןשבוהםיבטיחומרחבבטוחעבורהבוחרים.

אסור22בפלורידהינותשונותקייםאיסורמפורשלצלםבקלפיותובאזוריהקלפי.אבל,במד

שו או משקיף מתנדב, פקיד, תפקיד, בעל אף איסורעל כולו. במתחם לצלם רשאי טר

קייםגם ב23בנבדהמפורשוכולל אסורטקסס. למשקיפיםהחקיקהקובעתבמפורשכי

להשתמשבכלמכשירמכני,אלקטרוני,דיגיטליאומחוברלרשתלהקלטתקולאותמונה,

מותרלהשתמשבמכשיריםאלהרקלצורךתפעולהבחירות הקלפי ובמדריך 24ולעובדי ,

 במדינת הבחירות טוהר מפורשתטקססלהבטחת בצורה הדבר ב25מצוין 26ג'ורג'יה.

להשתמש27וקולורדו זכות "אין אחרים מפקחים כל או משגיחים למשקיפים, כי נקבע

הקלפיות". באזורי הקלטה מכשיר כל או באופןבקנטקי במצלמות מגדירה החקיקה

תמשבכלמכשיראלקטרוניאודיגיטליבאופןשעשוילתעדאתספציפיאתהאיסורלהש

.28זהותושלבוחרהמגיעאלאיזורהקלפי

אתהכללים נוספיםהמיועדיםלהבהיר למצואבמדריכיםרשמיים הוראותדומותאפשר

  ומשקיפים. קלפיות אחראי להשתמשבמרילנדעבור המשקיפים על אסור כי נקבע

באזורי וטבלטים לפטופים טלפונים, כמו אחר אלקטרוני מכשיר כל או ב"מצלמות

על פוליטית השפעה לייצר ניסיון כל להוות שעלולה פעולה כל ואסורה ההצבעה"

                                                           

21
 https://ballotpedia.org/Voter_identification_laws_by_state הלהרחבה רא 
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
 293.html#NRS293Sec274-ttps://www.leg.state.nv.us/NRS/NRSh 
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
 2018.pdf-//www.sos.state.tx.us/elections/forms/pollwatchershttps: 
26
 408/-2-21-ction1/se-11/part-2/article-21/chapter-https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title 
27
 1/Rule8.pdf-https://www.sos.state.co.us/pubs/rule_making/CurrentRules/8CCR1505 
28
 117.236/-117/section-https://law.justia.com/codes/kentucky/2014/chapter 

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
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://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://ballotpedia.org/Voter_identification_laws_by_state
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/
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 גם וכך התהליך, על או ב29במישיגןהמצביעים  או31ובויסקונסין30מינסוטה. צילום כל

הקלטהעלידיהמשקיפיםאסורים.הנה,למשל,תצלוםמתוךהמדריךשלוויסקונסין:



























במרחקמוגדרנוסףעלכךבמדינותשונותקייםאיסורעלתקשורת,עיתונאיםאומצלמות

הצבעהיכול יוצאיםמאיזורי מהקלפיותוזאתמתוךהתפיסהשצילוםבוחריםנכנסיםאו

 בוחרים. דיכוי קליפורניהליצור אנג'לס, 32בלוס של במרחק כי במדריך רגל100נכתב

ר"צילום,וידיאואוכלהקלטהשלמצביעיוצאאונכנסלאזוריההצבעה".מהקלפיותאסו

25הרצוןלמנועהשפעהלארצויהעלתהליךהבחירותמגבילגםאתהמצביעיםעצמם.

) בקלפיות עצמם את לצלם המצביעים על אוסרות החוקיםBallot selfieמדינות .)

הכ על )איסור הצילום למכשירי לעיתים מחשביםמתייחסים מצלמות, טלפונים, נסת

ניידים(ולמושאיהצילום)מכשיריאועמדותההצבעה(.

                                                           

29
 

our_Precinct_on_Election_Day_391790_7.https://www.michigan.gov/documents/sos/Managing_Y
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 

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

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://www.lavote.net/documents/a-guide-for-poll-watchers.pdf
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
https://www.lavote.net/documents/a-guide-for-poll-watchers.pdf
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מפותחות, לא דמוקרטיות נמצאותבמדינותשהן שימושבמצלמותבקלפיות על עדויות

) רוסיה היתר בין לשעבר. המועצות ברית מדינות בקרב בעיקר המעטה, (,2012בלשון

(.באףאחתממדינות2009(ואלבניה)2010-ו2008,2003(,איירביז'ן)2012אוקראינה)

אלהלאמדוברבפעילותיזומהשלמשקיפיםמפלגתייםאלאבפרויקטיםשלטונייםבניסיון

אקדמית לביקורת זכה זה נוהג כך גם הבחירות. בטוהר ציבורי אמון 34ואחרת33לייצר

 בטענהשמדוברבאיוםעלפרטיותבוחריםובהפחדתם.

 סיכום .ו

פוליטיל מפלגה מטעם משקיפים ידי על גלויות או נסתרות מצלמות הצבת תפיסתנו,

מסויימתבתוךמתחמיקלפי,פוגעתבזכויותהחוקתיותלזכותלבחור,לחשאיותהבחירות,

 גם היא ולפרטיות. בוחרים של לאוטונומיה בבחירות, לשוויון לפי אסורה סעיףהוראת

לכנסת3))א(119 הבחירות לחוק הגנתול( חוק לפי הטרדה ומהווה הבחירות תקנות

פרסוםהצבתןשלהמצלמותאףאףעלולהלהוותתעמולהאסורהבשלהיותההפרטיות.

לחוקהבחירות)דרכיתעמולה(.13הפרעהבלתיהוגנתלפיסעיף

 הבחירותהשונים, מדוברעלליבתהעבירותהכלולותבחוקי מדוברבמעשיםגםאםאין

לה בעתשתכליתם המחוקק של לדמיונו מחוץ כנראה והיו מלבחור שלם ציבור רתיע

של מרחיבה פרשנות מכוח עליהם לאסור יש הזאת בעת לפיכך, אלה. חוקים חקיקת

  החקיקה.

צריכהלהיותנתונהבידיועדת,מקריםחריגיםמתחמיקלפי,בהסמכותלצלםבבכלמקרה

רשויותאכיפתהחוקבפיקהבחירות בידי שלאאו ובוודאי נציגיוחוועדתהבחירות, בידי

מפלגהכזאתאואחרת.

הרי קלפיות, במתחמי שבשגרה כעניין מצלמות הצבת שנדרשת יוחלט בעתיד אם גם

שלאורהפגיעהבזכויותחוקתיותהדברחייבלהיעשותתוךעמידהבתנאיפסקתההגבלה,

.ותהפוגעותוהחלהשוויוניתשלההוראשבראשםהסמכהמפורשתבחוק

תכליתהענייןחייבתלהיותראויה.נעירכיככלשהסתברעדכה,אמנםהתכליתהגלויה

עין. למראית בתכלית מדובר אבל הזיופים, בנגע מלחמה אולי היא מצלמות הצבת של

התכליתהאמיתיתשלהצבתהמצלמותהיאדיכויבוחריםוהורדתאחוזההצבעהבמגזר

יננהיכולהלעמודבשוםבחינהחוקתיתשהיא.הערבי.זוהיתכליתשא

                                                           

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

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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גםאםמדוברבמלחמהבזיופים,מכלמקוםישלעמודבמבחניהמידתיות.הצבתמצלמות,

איננהמשקפת זיופים, עם להתמודד ניסיון מתוך משקיפים, ידי על נסתרות, או גלויות

דרכיםנוספות לחשובעל אפשר הפחותהביותר. שפגיעתו שימושבחירהבאמצעי כגון

בעיבודסטטיסטישלאחוזיהצבעהבקלפיותכדילבדוקחשדותלזיופים;פיקוחהדוקעל

הפרוטוקוליםשלקלפיותשדרכםניתןלרובלראותזיופים;הכשרהטובהיותרשלמפקחי

הקלפיותומעקבאחרמילויהפרוטוקוליםביוםהבחירותעצמוועוד.

ב אםמדובר עוד נזכיר זה החששותהכבדיםמפגיעהבפרטיותבהקשר ולאור מצלמות,

 –בוחרים הציבורי בהקשר והן האישי בהקשר של–הן בדרישות בעמידה צורך יהיה

פרטיות"ה בנדסת כלומר המערכות", עלעיצוב הגנה שיכללו כך מראש הטכנולוגיות

קנותהגנתובתבמסמכימדיניותרביםוידאגולפגיעהמינימליתבה,כפישמופיע35פרטיות

.36המידעהאירופיות



                                                           

35
 7בירנהק "הנדסת פרטיות ציבורית: המקרה של העברת מידע ממרשם האוכלוסין למפלגות", דין  מיכאלראה  

 . 2019, 15ודברים י"ב, 
36
, 2019ראה עוד: רחל ארידור הרשקוביץ ותהילה שוורץ אלטשולר, הצעת חוק הגנת הפרטיות התשע"ט  

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