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 תקציר 

 

מחקר זה עוסק בסיכונים שמקורם בהתערבות או בהשפעה על תהליך הבחירות לכנסת 

-, מדינתית או תתזרה ישותעל ידי רחב מקוון במבאמצעות תקיפה  –במובנו הרחב  –בישראל 

מדינתית. סיכונים אלה ממשיים, שכן בשנים האחרונות זוהו מקרים רבים של התערבות מדינות 

 .על רשת האינטרנט בוססתהבחירות במדינות אחרות באמצעות טכנולוגיה שמבתהליכי 

רחב המקוון וכן מנעשית ב השאינעבודה זו אינה עוסקת בהשפעה על תהליך הבחירות 

בהשפעה על תהליך הבחירות על ידי שחקנים פוליטיים ישראלים, אלא אם הם פועלים 

על הבחירות באמצעות כלי י להשפיע כדבאמצעות ישות זרה או שהיא מפעילה אותם במודע 

 סייבר. 

הן למפות ולזהות את האיומים העיקריים על תהליך הבחירות ועל אמון הציבור רות המחקר מט

הציבור שהמנצח והמפסיד נקבעו בהליך בחירות שלא זויף ולא אמונו של בתוצאותיהן, שכן 

ים ביותר. איומים אלה שובש בדרך אחרת, חיוני לקיומם של החישוקים החברתיים הבסיסי

ייבחנו על רקע הסביבה הטכנולוגית, המשפטית והמוסדית בתחום הגנת תהליך הבחירות 

 בישראל, ועל יסוד תהליך זה מוצעות המלצות המדיניות. 

מקרב המדינות שבעשור האחרון זוהו ככאלה שהפעילו מבצעי השפעה על בחירות באמצעות 

בניסיונות ההתערבות שלה במערכות  –אם כי היא איננה היחידה  –כלי סייבר בולטת רוסיה 

(, בגרמניה 2017(, בצרפת )2016(, בארצות הברית )2014בחירות למשל באוקראינה )

(. 2017(, וכן במשאלי העם בבריטניה, בהולנד, באיטליה ובספרד )2017( ובהולנד )2017)

להחליש אחר, ואולם חלקן לפחות פעולות אלה נועדו בדרך כלל לתמוך במועמד מסוים או 

 ;את הלכידות החברתיתבה להחליש וליצור בחברה הרלוונטית שסעים בסוגיות מהותיות נועדו 

לקדם מטרות אסטרטגיות כמו החלשת ברית נאט"ו; לפגוע בעקרון הציות לנורמות 

 הבינלאומיות; וכן לפגוע באמון הציבור בתהליך הדמוקרטי. 

ן של אמצעים ושיטות להשפעה על מערכות בחירות: גנבת מידע המרחב המקוון מספק מגוו

החל  –באופן ובמועד שיזיק ליריב; שיבוש מידע במערכת הבחירות  ומאישים פוליטיים והפצת

במטרה לערער את אמון הציבור  –בשיבוש פנקס הבוחרים וכלה בשיבוש התוצאות 

 המערכות בזמינות הפגיע שתכליתה מתקפה –שימוש במערכות  מניעתבתוצאותיהן; 

(DDOS )פגיעה גם שבהם נהוגה הצבעה אלקטרונית  ובמקומות ,מראש מתוכנן במועד

( ברשתות fake newsייצור והפצה של חדשות כזב ) ;מחשבההצבעה מבוססי הבמכשירי 

למשל הונאת עיתונאים; כמו החברתיות; שיטוי בגורמים שלישיים באמצעות התחזות ברשת 

 ועוד. 
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הניסיון המצטבר מלמד כי בכל הנוגע למרחב המקוון ניסיונות ההתערבות בתהליך הבחירות 

תקיפת הליך ביצוע הבחירות על כל שלביו, )א( : זירות עיקריות שלושעזרת תקיפה בנעשים ב

תקיפת מפלגות פוליטיות ושחקנים פוליטיים )ב( בזיוף ואם בשיבוש ובמניעה של שירות; אם 

באמצעים שונים: גנבת חומר אישי ופוליטי ופרסומו בעיתוי מתאים מבחינת יעדי התקיפה, 

רשתות חברתיות ואתרי חדשות כאזורים )ג( תקיפת שיבוש היערכות המפלגה לבחירות ועוד; 

 על תודעת הבוחרים באמצעות כלים מבוססי סייבר.שפיע להמאפשרים העיקריים ה

שימוש בכלים טכנולוגיים כגון בוטים עשויה לכלול תקיפה מבוססת סייבר על תהליך הבחירות 

(bots )ו( טכנולוגיות מבוססות נתוני עתקBig Data); כלי פריצה טכנולוגיים למערכות שימוש ב

מגיבים מקצועיים )טרולים(, פלטפורמות שימוש בוכן  ;מחשב על ידי מומחי פריצה )האקינג(

במבצעי השפעה להפצת מידע למשל התחזות כמו פורומים תמימים ועוד. כלים אלה שימשו 

בגנבת מידע והפצתו הסלקטיבית במועד המתאים להשפעה  ;מטעה והבאתו לקהל גדול מאוד

בהשפעה דרך פגיעה מיקרו טרגטינג(; אישית ) מכוונת השפעה במבצעי ;מרבית על הבחירות

כך  בתשתיות ועוד. המשותף לכל מהלכי השפעה אלה הוא בדרך כלל הסתרת מקור התקיפה,

 שקשה מאוד לאתר במועד מי הארגון העומד מאחוריה וליחסה לתוקף ברור ומזוהה.

התקפות הסייבר על מערכות הבחירות בארצות הברית ובמדינות המערב בשנים תוצאות מ

ף מדינה אינה יכולה להישאר שוות נפש לנוכח האיום המוחשי של האחרונות עולה כי א

התקפות סייבר על תהליך הבחירות שלה ועל אמונו של הציבור בתוצאותיהן. נדרשת אפוא 

שורה של פעולות, הן במישור ההגנה והן במישור ההרתעה, כדי לחזק במידה ניכרת את כושרן 

כאלה. ואולם כאשר דמוקרטיה ליברלית של הדמוקרטיות להתגונן ביעילות נגד התקפות 

מבקשת להתגונן מפני התקפות מסוג זה, עולות שאלות מושגיות ועקרוניות רבות, שהעיקרית 

בהן היא כיצד להבטיח שפעולות התגוננות מפני התקפות המכוונות נגד תהליך הבחירות לא 

 יות ובשוויון. יפגעו בעצמן בעקרונות הדמוקרטיה הליברלית כגון בחופש הביטוי, בפרט

תקיפות סייבר כדרך לפגוע בתהליך הבחירות בישראל עלולות להיעשות בכל הדרכים שבהן 

הותקפו מערכות בחירות בארצות אחרות. בנוסף, ישראל היא חברה משוסעת ומקוטבת, שיש 

ערבים, דת ומדינה, עתיד השטחים -בה מתחים פנימיים ניכרים בשאלות רבות: יחסי יהודים

וכמקור  מנגנון הבחירות כמופע הדמוקרטי העיקריעל יכך לפגיעה בהסכמה החברתית ועוד. לפ

עלולה להיות  –וכן לכרסום באמונו של הציבור בתוצאות הבחירות  –ללגיטימציה של השלטון 

השפעה הרסנית במיוחד על החישוקים החברתיים המאפשרים את ניהול המחלוקות 

החשיבות המיוחדת שבהגנה על תהליך הבחירות החברתיות בחברה מתפקדת, ומכאן 

 .בישראל

מבדיקת המבנה המוסדי של הארגונים האחראים על חלקים הנוגעים לאבטחת מערכת 

בעניינים  –הבחירות, במובנה הרחב, מפני התקפות סייבר, עולה כי אחריות זו מתחלקת 
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, מערך הסייבר בין גורמים אחדים, לרבות ועדת הבחירות המרכזית –המפורטים במסמך 

הלאומי, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, קצין הכנסת, משרד הפנים, הרשות להגנת 

 הפרטיות ורשם מאגרי המידע ויחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. 

מופקדת ככלל ועדת הבחירות המרכזית,  סייבר תקיפות מפניהבחירות  ביצוע הגנתנראה כי על 

נקס הבוחרים( מופקד משרד הפנים. לא ברור מי הגורם כשעל החלק המקדים )הכנת פ

האחראי על הגנתן של המפלגות, ובפועל עניין זה נמצא בטיפול המנכ"לים שלהן. בכל הנוגע 

לשחקנים הפוליטיים העשויים לשמש יעד לתקיפה, קצין הכנסת אחראי באופן חלקי על אבטחת 

אבל לא ברור מי מופקד על הגנה  ,המידע של חברי הכנסת המכהנים ועוזריהם הפרלמנטרים

מפני התקפות סייבר של אישים פוליטיים שאינם חברי כנסת. התחום של השפעה באמצעות 

מניפולציה ברשתות חברתיות ואתרי חדשות הוא הבעייתי ביותר להגדרה ולתיחום אחריות, 

 חון הכללי. ובעניין זה יש לבחון את תיחום האחריות בין מערך הסייבר הלאומי לשירות הביט

 על בחירות חופשיות ודמוקרטיותכדי להגן הרשת  ניטורהבעיה העיקרית מקורה בעובדה ש

שמעקב אחר פעילות ניכרים בדמוקרטיה, שכן קיים חשש  סיכוניםהיא דרך פעולה בעלת 

ותפגע יצור אפקט מצנן על חופש הביטוי ת, םייהבוחרים, התעמולה ופעולתם של פעילים פוליט

תנאי נובע מכך כי ה מצויים בליבת ההליך הדמוקרטי.אינטרסים ש – שוויון בבחירותבובפרטיות 

ה על חופש תאו חקיקה בנושא חייב להיות הערכת השפעאסדרה )רגולציה( מוקדם לכל ה

 תהליךהרגישות המיוחדת של לנוכח זכויות אזרח אחרות, על פרטיות ועל הגנת ההביטוי, 

 . הבחירות

 דיווח כפיפות וכללי כלליזאת ועוד, הרגישות היתרה של תהליך הבחירות מחייבת קיום 

בעיקר בכל הנוגע ליחס בין האחריות החוקתית של ועדת הבחירות המרכזית על , ייחודיים

טוהר הבחירות במובנו הרחב, ובין כפיפותם של ארגוני הביטחון למרות הממשלה. עוד נדרש 

ום והתיחום בעניין זה בין גורמי הביטחון והאכיפה עצמם, את לקבוע את עקרונות התיא

  ועוד. הציבור ליידוע העקרונות

המלצות המדיניות שלהלן נועדו לחזק ולשפר את ההגנה על תהליך הבחירות בישראל, במובנו 

 תוצאות על השפעה למנוע כדי הןהרחב, מפני התקפות במרחב המקוון על ידי ישויות זרות, 

 .בתוצאותיהן הציבור אמון על לשמור כדי ןוה הבחירות

 עיקר ההמלצות הן: 

מוצע לקבוע שהאחריות הכוללת על הגנת תהליך הבחירות מפני התערבות של ישות זרה  (1)

, מתוך קביעה מפורשת כי העצמאות החוקתית תוטל על ועדת הבחירות המרכזית

והמוסדית של ועדת הבחירות המרכזית תישמר גם בתחום זה. כנגזרת מכך יש לקבוע 

 את אחריותו ואת סמכויותיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתחום זה. 
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ך מוצע לכונן ועדה מייעצת קבועה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הגנת תהלי (2)

, שתפקידיה יהיו בין היתר הבחירות מפני התקפות סייבר שמקורן בישות מדינתית זרה

לרכז ולשתף את המידע בין הגופים בנוגע להתקפות סייבר נגד תהליך הבחירות; 

להמליץ ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על דרכי הפעולה לאיתור תקיפה כאמור, 

סיכולה או לצמצום פגיעתה, ולהמליץ ליושב על הגורם האחראי לה ועל הדרך ל להצביע

ראש ועדת הבחירות המרכזית המלצות לעניין פרסום המידע לציבור, כולו או חלקו, 

 לרבות לעניין המועד לכך. 

בחוק הבחירות ולעגנו , הבחירות כ"תשתית לאומית קריטית" תהליךמוצע להכריז על  (3)

 לכנסת. 

יגבש תפיסה כוללת להגנה על מערכת לאומי )מל"ל(  לביטחון שהמטהלקבוע  מוצע (4)

הממשלה  –ויביאה לאישור הגורמים המוסמכים  הבחירות בישראל מפני התערבות זרה

 או הקבינט. 

מוצע להסדיר את אחריות ההגנה על המפלגות הפוליטיות מפני התקפות סייבר ואת אופן  (5)

הבחירות של ומימונה, לרבות בדרך של הקצאת "תקציב צבוע" בתקציב  מימושה

 המפלגות כדי שיוכלו לממש את המלצות האבטחה באופן אוטונומי.

מוצע להטיל את האחריות להגנה על חברי כנסת ועל עוזריהם הפרלמנטרים על קצין  (6)

ולעגן כללי דיווח בין הגורמים הקשורים להגנת תהליך הבחירות בדבר כל  ,הכנסת

  למנטרים.חשד לתקיפת סייבר של חברי כנסת או עוזריהם הפר

מוצע להטיל את האחריות להגנה על שימושי מחשב של חברי כנסת שאינם באחריות קצין  (7)

הכנסת, וכן את ההגנה מפני תקיפות סייבר על אישים פוליטיים שאינם חברי כנסת על 

על פי כללי אבטחת מידע שתעביר אליהם ועדת הבחירות המרכזית  מנכ"לי המפלגות

  רך הסייבר הלאומי.בהתאם להמלצות שיתקבלו ממע

שהבחירות המקדימות במפלגות יתבצעו מחייבת,  הוראת חוקב או בהמלצה, לקבוע מוצע (8)

 . בפתקי הצבעה ולא במערכת ממוחשבת

מוצע לקבוע כי הגורם האחראי להגנה מפני פעולות השפעה מבוססות סייבר ברשתות  (9)

. אם יתגלה מהלך כזה, ידווח עליו חברתיות ובאתרי חדשות יהיה מערך הסייבר הלאומי

ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולשירות הביטחון הכללי. הסדרים לעניין 

האחריות לטיפול בתקיפה כזאת ולסיכולה ייקבעו בין מערך הסייבר הלאומי לשירות 

נושא, הרגישות לנוכח הביטחון הכללי בהנחיית יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. 

חלק ממערך הסייבר הלאומי, ועליה שתהיה יחידה ייעודית לעניין זה  כי תוקםמוצע 

משימות היחידה יוגבלו לזיהוי שיבטיח גוף זה  .בראשו שופט בדימוסשגוף יפקח 

למען להשפיע על תהליך הבחירות בישראל במטרה שימוש ברשתות החברתיות 

 אינטרסים זרים.
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ישות זרה  שארגנהשל חשיפת מבצע השפעה  פרסום ברביםהלקבוע כי  מוצע (10)

 ראש ועדת הבחירות המרכזית ובכפוף להחלטתו. יושב של ובסמכות יהיה

 שזוהתה תקיפה מקור לאיתור בינלאומיים פעולה שיתוף להסדרי להגיע מוצע (11)

 . מדינתית-אמנה ביןבדרך של לרבות 

חשבונות מוצע לקבוע אמנה שבה יתחייבו המפלגות להימנע מהפעלת  (12)

  פוליטי, ישירות או בעקיפין וירטואליים )בוטים וטרולים( כחלק מקמפיין

( בין אזרח או תושב (collusion מוצע לקבוע איסור פלילי מפורש על קנוניה חשאית (13)

יש לנסח את האיסור באופן . ישראל ובין ישות זרה במטרה להשפיע על הבחירות

 אין כוונה להגבילה. מצומצם וחד כך שלא יפגע בפעילות ראויה ש

, עובדותשל  הבדיקלניטור ואזרחית רחבה למערכת  ה שלהקמתמוצע לעודד את  (14)

 .מכוונת הטיהנגד  יהציבורממנגנון החיסון כחלק 

-מיקרו לשם אישי במידע שימוש על האוסר חוק לחקוק האפשרות את לבחון מוצע (15)

 בהודעה מדוברש הנמענים של ברורה שקיפות לחייב הפחות לכל, או פוליטי טרגטינג

  .פוליטית

ביישום המלצות אלה ובהמשך המעקב המוסדי אחרי השינויים הטכנולוגיים וההתפתחויות 

בתחום התקיפה המבוססת סייבר יש כדי לחזק את יכולת ההגנה המדינתית וכן לעורר מודעות 

 ציבורית לנושא, שאף היא נדבך חיוני בחוסן הדמוקרטי. 

 


