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 לכבוד

 אלוף שרון אפק
 הפרקליט הצבאי הראשי

 שלום רב, 

 ה המתייחסת להשתתפותם של חיילים בהפגנותהוראות לא מידתיות בפקוד הנדון:

 22.7.2018מיום נו ומכתבכם מכתבסימוכין: 

פעילות ציבורית של אנשי צבא, ") 8.0105פקודת מטכ"ל בקשה לתיקונה של ב שבים ופונים אליךאנו 

להלן:  "כירבהתבטאויות פומביות וקשר עם עיתונאים, עם הציבור ועם הדרג הממלכתי ה

נושאים נוספים, אך מכתב ת עוסקת בשור)הפקודה להשתתפות חיילים בהפגנות בנושא  ("הפקודה"

פרקליטות הצבאית התכתבות ממושכת שלנו עם האף שבעקבות . ורק בהפגנות(קד אך מזה מת

, והאיסור הגורף על חיילים למחות ולהפגין בוטל, גם בגרסתה החדשה 2016עודכנה הפקודה בשנת 

התנהלות לביטוי של המשרתים בצה"ל. על זכותם מידתיות ובלתי הגבלות גורפות הפקודה מטילה 

האיסור על חיילים להפגין,  – ות השוויון של קהילת הלהט"בבנושא הפגנלאחרונה הצבא 

 ,עמדתם לדין של שלושה חיילים שנטלו חלק במחאהוה ההתחייבות שלא לאכוף את האיסור

 .לתקנהו ,בחון את הפקודהשוב ולמדגישים ביתר שאת את הצורך ל

בשער אינה נעצרת  ,כבוד האדם וחירותוהזכות החוקתית לביטוי, המעוגנת כיום בחוק יסוד:  .1

יסוד מעגן את זכויותיהם הלחוק  9סעיף החיול. עם באפסנאות ואינה מופקדת המחנה 

האיסורים הגורפים הנקובים בפקודה על  .ןבה וקובע מבחנים לפגיעה ,חייליםהחוקתיות של 

 כסדרן בפקודה:הגבלות אלה נתייחס ל. אינם עומדים בהםוארגונן,  מחאותהשתתפות ב

 על חיילים לארגן מחאות , בין היתר,אוסרלפקודה  4סעיף : ארגון פעולות מחאה איסור עלא.  .2

חובה הרבים מתגייסים לשירות הגבלה זו נטולת הצדקה. נערות ונערים בכל נושא שהוא. 

. כך הדבר ארגונים חברתיים שוניםו, במסגרת ארגוני נוער ענפה פעילות חברתיתבתרמילם כש

, מהם הם במאבקים חברתיים בחייהם האזרחייםמעורבים ה ,כשמדובר בחיילי מילואיםגם 

לעסוק בארגון איסור המוטל על לובשי מדים הנעקרים מספר שבועות בשנה לשירות מילואים. 

, אינו אינם מזוהים עם הצבאוכאשר לא במדים, מחאות, שעה שהם עושים זאת בזמנם הפרטי ו

  סביר.

כי לפקודה קובע, .א. 5סעיף  גתיים או מדינייםאיסור על השתתפות במחאות בנושאים מפלב.  .3

 ."...לא תותר השתתפות חייל במחאה הנוגעת "במישרין או בעקיפין, בעניין מפלגתי או מדיני

אשר דומה כי מעטים, אם בכלל, הם הנושאים שלא יחסו תחת כנפיו, זהו איסור כוללני, עמום, 

קשה גיעה מביאה לפש לפרשנות רחבהניתן  –מחאת הלהט"ב זה עתה בעניין וכפי שנוכחנו 

 .ביטוילבזכותם של חיילים 
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בית המשפט העליון נדרש לו המונח "נושא מדיני" טרם זכה לפרשנות בפסיקה. עם זאת,  .4

התנועה למען איכות השלטון בישראל  6536/17)בג"ץ  אשתקד, בפסיקתו בעניין רישוי הפגנות

 any topic of political" ההגדרה ןזיקה שביבית המשפט עמד על ה((. 2017) נ' משטרת ישראל

interestנושא בעל עניין מדיני"ית לבין תרגומה למנדטור" שהופיעה בפקודת המשטרה ה" 

המונח "מדיני" למונח בין קבע כי מבחינה לשונית אין סתירה , ובפקודת המשטרה הישראלית

לפיה כל אסיפה בנושא שיש בו למונח בהליך זה, . פרשנותה המפליגה של המשטרה "פוליטי"

אך לא נקבעה הגדרה עניין לציבור היא אסיפה בנושא "בעל עניין מדיני" אמנם נדחתה, 

ככזה הקשור אך ורק בצה"ל מדיני" יפורש עניין גם אם ". של המונח לנושאים הנכנסים בגדרו

בקשי מקלט ליחסי החוץ של המדינה, הרי שהגבלה זו בלתי מידתית. הפגנה נגד הרחקתם של מ

משלוחים חיים של נה נגד גלמדינות שלישיות, למשל, עשויה להיתפס כנושא מדיני, וכך גם הפ

 .בקר מאוסטרליה

הוראות התקשי"ר, הנסמכות על חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית גם כמו הפקודה  .5

, מסייגות, בתנאים מסוימים, "(חוק שירות המדינה)להלן: " 1959-תשי"טה ,ומגבית כספים(

הפגנות על עובדים האיסור לארגן  מוטל גם שםהשירות הציבורי. את זכותם לביטוי של עובדי 

אנו מניחים העוסקות בכך. אף שאו להשתתף במחאות בעלות "אופי מדיני" אסיפות פומביות ו

יבור ובמוסד בו הם במשרתי הצאמון הציבור על ר ולשמ, ונעוץ בצורך ל לאיסור דומהכי הרציונ

בין הוראות ו ההבדלים בין עובדי מדינה לחייליםעובדים, כמו גם לאפשר לו תפקוד תקין, 

, ובהן האיסור תקשי"רגבלות המוטלות בההעיקר )א(  :ברוריםר לאלה שבפקודה "התקשי

על עובדים מסוימים, כאלה המספקים שירות ישיר רק  חלות להשתתף בהפגנה בנושא מדיני,

הדורשות אמון מיוחד ואשר , פקידי שומה וגבייה( או נושאי משרות רווחהלציבור )למשל עובדי 

ואילו בפקודה מדובר בהוראה גורפת  ,שופטים ודיינים(למשל השפעתם על הציבור גדולה )

שהם נוטלים קום עבודתם תוך משרתם ובעובדי מדינה בחרו במ)ב( החלה על כלל החיילים; 

. שירות חובה ושירות מילואים, בשירות המדינההחלים המשמעת ההגבלות וכללי על עצמם את 

 להבדיל, הנם שירות כפוי.

את המושג "מפלגתי". גם מאפיינת הגדרתית שמאפיינת את המונח "מדיני" אותה עמימות  .6

נושא או  ,הפגנה למען השלום(ל למש) היא כזו שארגנה מפלגהעניין מפלגתי האם מחאה ב

או התנגדה  וקידמה אותו ו, או תמכה ב(זכויות להט"בלדוגמא ) שמפלגה אימצה אותה במצעה

כמו מתווה הגז וחוק  וחבריהןבר בנושא שעוסקים בו ראשי מפלגות וואולי מדבפומבי?  ול

תה לאסור על חיילים להשתתף באופן פעיל יאם כוונת הוגי הפקודה ומנסחיה הי? הלאום

לפקודה. כל  16-24הרי שבכך מטפלים סעיפים ובפעילות מטעם מפלגה במערכות בחירות 

כמו האיסור להפגין  ביטוי.לפרשנות אחרת מובילה לאבסורד ולכרסום של ממש בזכות 

מעטות מחאות בעניינים מפלגתיים מותיר מחוץ לגדרו  בנושאים מדיניים כך גם האיסור למחות

 42.3פרק )ר'  ר מחייבת את תיקון הפקודה"ההשוואה להוראות התקשיוגם כאן,  ,מאוד

 לתקשי"ר, סיוג פעילות מפלגתית(. 

לא ראוי כי דומה  ,אכןמשימות שהצבא מבצע או עשוי לבצע. על הפגנות הנוגעות לאיסור  .7

שיחלקו בפומבי על משימות שניתנו להם או צבאיים מבצעים או נגד בעד חיילים יצאו להפגין ש

הקובע כי חיילים לא יוכלו להפגין  ,גורף והכוללניהניסוח האו על איכות מפקדיהם. עם זאת, 

או למשימות של הצבא ולמחות כאשר המחאה נוגעת, במישרין או בעקיפין, למשימותיו 
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ו של הצבא ואופן הצפויות להיות מוטלות עליו, רחב בהרבה מהאיסור למחות על שיקול דעת

מי שיוציאם אל , אשר הצבא עשוי להיות הפעלתו, ומתפרש על נושאים פוליטיים ומדיניים

התנחלויות, למשל, הוא ויכוח פוליטי במהותו, אף שצה"ל המדיניות . הוויכוח בשאלת הפועל

, וכך גם המחלוקת הוא זה שנדרש לפנות מאחזים ועשוי להידרש לפנות התנחלויות

חמישה עשורים. למעלה ממשימה שחיילי חובה ומילואים ממלאים כבר  -ת הכיבוש בזכות/בגנו

)להבדיל ממחאה נגד משימה  שעניינם מדיניות הממשלההאיסור על חיילים להפגין בנושאים 

מקביל לאיסור הפסול שקובעת הפקודה על השתתפות  קונקרטית, למשל פינוי מאחז מסוים(,

כל שהצבא סבור כי הבעת כחיילים בהפגנות בנושאים מדיניים ומפלגתיים, ואשר יש לבטלו. 

את הדרך בנושאים שהצבא עשוי להיות מעורב בהם תקצר עמדה ביקורתית מצד חיילים 

יות חוקתיות פחותה על בזכו גיעתםפקודה, הרי שבידיו אמצעים שפ יסירובהפרות משמעת ולל

על רק , בתנאים מסוימים וותאוסראף הוראות התקשי"ר, להשוואה, כך. מנת להתמודד עם 

רק משלה וזרועותיה ועל הכנסת וועדותיה, אך זאת מעובדים מסוימים, מתיחת ביקורת על ה

 ראיונות לתקשורת ובנאומים פומביים. ב

מעורר חשש לפרשנות אף ניסוח זה : המדינהאיסור על השתתפות במחאה החותרת תחת קיום  .8

רחבה ולסחף אחר השימוש הרווח במושג בשיח הישראלי בעת הנוכחית, ואשר מיוחס חדשות 

התנגדות להפרת זכויות  ,לבקרים לקבוצות ולמטרות שונות, ובהן תמיכה במבקשי המקלט

בהקשר אל. השמ םארגוני החברה האזרחית המזוהים עפעילות אדם בשטחים ולביקורת על 

זה נזכיר רק, כי בית המשפט העליון הגדיר "חתירה תחת קיום המדינה כ"... מטרה השואפת 

 "בלחסל את המדינה, להמיט שואה על רוב תושביה שלמענם הוקמה, ולהתחבר עם אויביה" )ע

הגדרה ממילא לפי ((. 1985) עשרה-נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת ניימן 2/84

 .מדובר בהפגנה שבאה לקרוא לפעילות לא חוקית ולפיכך האיסור מיותרזו 

חיילים  :מכל "סיבה אחרת"ומחאה בגין זהותם של משתתפים אחרים ב השתתפותאיסור על  .9

שהם בכל דרגה  –אוסר עליהם  .ב.5סעיף שצלחו את מבחן נושא ההפגנה על פי הפקודה, יגלו כי 

בשל תפקידם  אליו םאו שיוכחיילי צה"ל כ יםזיהוי אפשרותלהשתתף במחאות בשל  –נושאים 

איננו חולקים על האיסור אף שאו "מסיבה אחרת".  ,או זיהוים בשל השתתפותם של אחרים

הרי  –וככל שהתפקיד שממלא החייל יכול אכן לזהותו עם הצבא גם לא על כך  ,להפגין במדים

סיבה "מכל  ובוודאי לאאחרים  ניתן להתנות על הזכות לביטוי בשל זהותם של מפגיניםשלא 

אלה ופסולות ות רחב ותגדרהלששוב פותחת פתח לפרשנות אין קץ. הגדרה עמומה  – אחרת"

כל ודאות לחיילים המבקשים לממש את צו מצפונם ת ומאפשר ןאינאפקט מצנן ברור: הן 

ת בזכותם החוקתית להפגין ופוגע, ואם לאו מותרתות ובתהלוכות פות במחאתהשת םאבשאלה 

לא  .לצפות מראש במרבית המקרים אין הם יכוליםבשל נוכחותם של אחרים, שאותה ולמחות 

אך הציפייה מחייל לעזוב את ההפגנה אם משתתפים בה  ,ברור לאלו מקרים מכוון האיסור

 אחרים שבשל השתתפותם עלולים לזהות אותו כחייל מופרזת. 

המעוגנת בסעיפים הציפיה  :ובמחאה אלימה שיוןישלא קיבלה רסור על השתתפות בהפגנה יא .10

טעון רישוי הוא להשתתף באירוע מחאה ידע מראש אם רוצה שחייל .ו לפקודה, לפיה 5-.ה ו5

חיילים עשויה להרתיע ואינה סבירה אף היא, אישור כזה ניתן, ממשטרת ישראל ואם 

יל לדעת מראש אם ההפגנה טעונה חייכול אין כל דרך בה בכלל. מהשתתפות באירועי מחאה 

כמו האם התקבל רישיון )אלא אם הוא אחד ממארגניה, אבל זאת נאסר עליו(.  –רישיון ואם כן 
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לא, י הפגנות טעונים רישיון ואלו גשאלה אלו סובקיימת בורות גדולה בקרב שוטרים כן, 

לעתים המצב המשפטי אינו ברור )ראה, לדוגמה, את פסה"ד שהוזכר לעיל, בה נדונה השאלה ו

 אם נושא העצרת הוא מדיני ואז הפגנה טעונה רישיון אם לאו(. 

אין כל דרך לדעת הפגנות למשתתפים ב :אלימההשתתפות במחאה על כזה הוא גם האיסור  .11

 ואגרום להפרת סדר לעשוי חלק האירוע שבו הם מבקשים ליטול מי ממשתתפי מראש אם 

אחריות בגין מעשיהם של משתתפים מפגינים  אלימות, ואין להטיל עלבמעשה להשתתף 

במחאה. טיבן של הפגנות המונים הוא כזה שלעתים הן כרוכות בהפרות סדר, למשל אחרים 

כביש, או בשל החלטת חלק מהמפגינים לחסום נתיב. ירידה ל רישיון אובגין חריגה מתנאי ה

עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ נגד התניית קבלת רישיון להפגנות  2015בשנת להשוואה, 

לשאת באחריות פלילית לכל אירוע של הפרת סדר או ארגני ההפגנה של מ םבהתחייבות

((. 18.2.2016) טרת ישראלפלד נ' מש 8294/15)בג"ץ  התנהגות אסורה מצד משתתפי ההפגנות

אליה על כן הם אינם לשלוט בכל מי שמגיע כי מארגני ההפגנה אינם יכולים בעתירה נטען, 

. עוד אסור להטיל עליהם אחריות כלשהי לכךיכולים לערוב להתנהגותו של כל מפגין ומפגין ו

ד בפעילות בלתי לפיו מי שמעז לממש את זכותו להפגין חשו ,כי תנאי זה משדר מסר פסול, נטען 

 כך נכון לעשות גם כאן. מדרישה זו. המשטרה חזרה בה הגשת העתירהבעקבות  .חוקית

בדרישת החוקתיות  ותעומד ןאינסקרו כאן, קבעו בפקודה ונהגבלות על חופש הביטוי שנה .12

משקל מספק לזכותם  ותמעניק ןאינ ן. ההמתחייבות מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

חיילי צה"ל לביטוי, זכות שהובטחה להם מכוחו של חוק היסוד, ושניתן להגבילה החוקתית של 

איזון ראוי  ותמשקפ ןאינ ןוה ;רק במידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו של השירות הצבאי

ואת  של לובשי המדים לבין הצורך להבטיח את המשמעת בצה"ל בין זכויותיהם החוקתיות

 גוונים וניחן בתפיסות עולם שונות. איסורים כוללנייםמרובה הציבור . אמון הציבור בו

האיסור על  ,במסווה של הגדרתו כ"מדיני" או "מפלגתי" הואשעל כל ביטוי פוליטי עמומים ו

 יםדבר -אחרים בה  פיםתאופיה של ההפגנה וזהות משתבשל ארגון מחאות, האיסור למחות 

המידתיות כפי שנקבעו בפסיקתו של  אינם עומדים במבחני -שלא ניתן לדעת או לצפות מראש 

 בית המשפט העליון. משכך, תנאים אלה אינם חוקיים ויש לבטלם. 

 ראש, ופקודההמפורט בחלק ממערך הגבלות רק ההגבלות שנמנו לעיל הן ונדגיש את ההקשר:  .13

בדומה להגבלות, כאמור )וזאת ו אמון הציבור בתיפגע המשמעת בצבא וכי לא נועד לוודא 

כאלה הם האיסורים להפגין ולמחות  .המדינה(המחמירות הפחות, הנקובות בחוק שירות 

לאסור על חיילים בתפקידים א "כזאת היא הסמכתו של ראש אכסא"ל ומעלה, במדים ומדרגת 

כי חיילים לא ישתתפו במחאות, הפגנות  ותכך גם הקביעוג לפקודה(, .5מסוימים להפגין )סעיף 

. מעל כל אלה, ובאיסור על חיילים להתראיין הםבשעות הפעילות שלים ותהלוכות מצעד

המתירה לראש .ז לפקודה, 5הנקובה בסעיף  אף מרחפת הוראת השסתוםוכמסגרת להם, 

אכ"א, לאחר התייעצות עם הפצ"ר, לקבוע מטעמים המצדיקים זאת כי "מדובר במחאה שלא 

גם בהוראה זו טמון פוטנציאל לשימוש נציין שבמאמר מוסגר )ראוי שחיילים ישתתפו בה" 

בגין השקפות עולמם של הנושאים בתפקידים(. די באלה על מנת מחאות , ולפסילת וגעניפ

 .להסדיר את התחום
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לפקודה, לפיה רשאי ראש אכ"א, לבקשת חייל "ובנסיבות  6גם ההוראה הנקובה בסעיף  .14

אסורה על פי הפקודה, הת בפעילות מיוחדות המצדיקות זאת", להתיר לחייל בודד השתתפו

מימוש זכויות אדם אינו אקט של חסד, ואין לשלוח חיילים למסלול תלאות  אינה מהווה מזור.

בירוקרטי, במהלכו עליהם לנמק ולהצדיק את רצונם להפגין ולמחות ולהמתין לאישור הצבא. 

צה"ל. בית בסיסי  של שהקנה המשפט בישראל לזכות הביטוי אינו נעצר בשערבכורה מעמד ה

רמת ההגנה על זכות יסוד צריכה לעמוד ביחס ישר לדרגת המשפט העליון כבר פסק, כי 

שחוקיותה של פגיעה בזכויות אנשי כוחות כן צמת הפגיעה בה, ווהחשיבות של הזכות ולע

צמח  6055/95לחוק היסוד )בג"ץ  8הביטחון מותנית בעמידה בתנאי פסקת ההגבלה של סעיף 

יש לנקוט ריסון ממשי בעת קביעת הסדרים כלשהם, ((. עוד נפסק, כי 1999) יטחוןנ' שר הב

לאותן נסיבות, בהן נוצרת ודאות קרובה , ולצמצמם "הכובלים או מסייגים את הזכות לביטוי

 5/86)עש"מ  "של נזק או של פגיעה בשירות הציבורי או באינטרסים אשר אותם הוא משרת

 . לובשי מדיםזכותם לביטוי של בהגבלת הדין גם הוא כך  ((.1986) ספירו נ' נציב שירות המדינה

 בהתאם לאמור לעיל. תתוקן הפקודהש נבקשך לדאוג לכךאשר על כן, 

 כבוד רב ובברכה,ב

 , עו"דטל חסין

 


