
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل |האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( 

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75|تل ابيب  ٧٥شارع نحالت بينيامين  | 6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
 Fax:  www.acri.org.il, dan@acri.org.il |5608165-03: فاكسפקס  | :Phone 5608185-03: هاتفטלפון 

 ףוחד
 2023 במרץ  26

 
 לכבוד

 אלופה יפעת תומר ירושלמי 

 ראשיתהצבאית הפרקליטה ה

 בדואר אלקטרוני

 שלום רב,

 ההפיכה המשטריתהשתתפות חיילים בהפגנות הנדון: 

 14.3.23, 12.2.23, 24.1.23מיום פניותינו סימוכין: 

לכלל יחידות הצבא, הקובעת  דחופהבבקשה שתוציאי הבהרה  שוב אנו נאלצים לפנות אליך

סוף לקראת שחיילים יכולים להשתתף במחאות נגד ובעד ההפיכה המשטרית, וזאת לאחר שגם 

 לק, כמפורט להלן:אסרו מפקדים על חיילים ביחידות שונות ליטול בהן חשחלף שבוע ה

 שעניינן  בהפגנותחיילים רשאים להשתתף כי פנינו אלייך בבקשה שתבהירי  24.1.23ביום  .1

מכתב זה לא נענה, על  ההפיכה המשטרית, בין באלה המתנגדות לה ובין בהפגנות התמיכה.

 אף תזכורות שונות שנשלחו לו.

של עשרות חיילות וחיילים  בעקבות הצטברות עדויות ,פנינו אלייךשוב  14.3.23ביום  .2

ביקשנו ן ,מפקדיהם אוסרים עליהם לקחת חלק בהפגנותמיחידות שונות, שהלינו על כך ש

עוד כי תביעי את עמדתך בנושא וכי תפיצי אותה בכלל יחידות הצבא ושדרות הפיקוד. 

 כתבנו, כי ככל שלא נענה נאלץ לפנות לערכאות.

בערבו דומה כי בפרקליטות הצבאית קיבלו את עמדתנו. מענה בכתב, כל אף שלא קיבלנו  .3

דיווחים לפיהם הפרקליטות הצבאית קבעה כי ו בתקשורת התפרסמ 19.3.23של יום 

ועל כן חיילים יכולים להשתתף בהן )יוסי  ,מחאות העת הזו אינן "בעלות גוון פוליטי"

פגנות נגד אין מניעה לחיילים להשתתף בה הפרקליטות הצבאית החליטה:מזרחי, 

דובר צה"ל הזדרז להגיב לדברים, ופרסם הודעה (. 12N ,19.3.23, המהפכה המשפטית

הוראות הצבא אוסרות על חיילים בדרגת סא"ל ומעלה להשתתף בהפגנות מכל משלו לפיה 

"צה"ל מצפה ממשרתיו שלא להביא את המחלוקת לתוך שורותיו, . הדובר הוסיף כי סוג

 לתגובה צורפה פקודת המטכ"ל הרלבנטית.  .ות מכל צד..."ובתוך כך שלא להשתתף במחא

בהודעה פתלתלה זו אין די. בימים העוקבים לתגובת דובר צה"ל פנו אלינו חיילות אלא ש .4

למשל, וחיילים שהלינו על כך שעל אף תגובת הדובר שוב נאסר עליהם לצאת להפגין. כך, 

ה מפקד הבסיס הורה שאסור להם בבסיס גדול של חיל האוויר קיבלו חיילים הודעה לפי

נאמר השדה יחידות מבאחת שישכחו מזה"; ולצאת להפגנות במהלך סוף השבוע, ועל כן "

התקבל לא כי האיסור על השתתפות בהפגנות עדיין בתוקף מאחר ובה משרתים ל
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ולא לצאת  עליהם להתאפק, וכי עד לקבלתו בנושא מהפרקליטות הצבאית כל מסמך רשמי

 . לרחובות

רי, אם כן, כי תגובת דובר צה"ל לתקשורת אינה מספקת וכי הפגיעה הקשה בזכותם של ב .5

מתבצע בחוסר ולמחות חיילים לביטוי נמשכת, אף שהאיסור על חיילים להפגין חיילות ו

לא מופרך להניח כי מפקדים ומפקדות ביחידות שונות, שלעמדתם אל לחיילים סמכות. 

מהפרסום לפיו הצבא מצפה ממשרתיו "לא להשתתף ר לאיסוקיבלו רוח גבית אף להפגין, 

אנו סמוכים ובטוחים כי מסר מצנן במחאה מכל צד", שבחר דובר צה"ל לצרף לתגובתו. 

 .זה לא פסח אף על חיילים.

בשל כל אלה, ועל מנת שחיילים יוכלו לממש את זכותם החוקתית לביטוי ולמחאה, נצפה  .6

הפרקליטות הצבאית הראשית, שתאמר דברים כי תצא לאלתר הבהרה חד משמעית מטעם 

, אשר כפי ללא הבהרה כזו .נכוחה: לחיילים מותר לקחת חלק בהפגנות ההפיכה המשטרית

 ,ישר בעיניויפעל כתימשך העמימות, כל מפקד שנכתב לעיל בשורת הפיקוד ממתינים לה, 

 . וחיילים יאלצו לוותר על צו מצפונם ולא לקחת חלק במחאה השוטפת את הארץ

 נודה לתשובתך המיידית.

 בברכה,

 טל חסין, עו"ד


