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 רקע

מינה שר הביטחון את "הוועדה לקידום הוצאת גלי צה"ל ממערכת הביטחון"   28.1.2021ביום  .1

בכירים בוועדה השתתפו נציגים (. התחנהאו  גלי צה"ל-ו הוועדה –)להלן בהתאמה  ךבראשות

 הוועדה מסגרת דיוניב ממשרד הביטחון, מצה"ל, ממשרד התקשורת וממשרד המשפטים.

סגירתה מימוש החלטה להמשפטיות האפשריות לנתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה מהן הדרכים 

בשאלה האם נדרשת  בפרט נתבקשנו לחוות דעה .ככל שתתקבל החלטה כאמור ,של גלי צה"ל

או שמא ניתן לסגור את התחנה בהחלטה מנהלית של  לשם כך חקיקה ראשית של הכנסת

 והפרקליט הביטחון למערכת המשפטי היועץ כעמדת, בלבד הביטחון שר באישורהרמטכ"ל 

  .להלן תפורט עמדתנו, על דעת היועץ המשפטי לממשלה .הראשי הצבאי

המשנה ליועץ המשפטי למערכת  מטעם הונחה בפנינו חוות דעת ,בטרם נדרשנו לסוגיה .2

( 2) השלמה )בסימוכיןמטעמם לשאלות וכן מענה  ,הביטחון, על דעת הפרקליט הצבאי הראשי

, היא בראש ובראשונה יחידה צבאית גלי צה"לנטען, בתמצית, כי . בחוות הדעת האמורה ((3ו)

לנהל בנוגע אליה במסגרת סמכותם שיקול דעת מלא מסור לרמטכ"ל ולשר הביטחון ועל כן 

ולהפעיל את הצבא. בכלל זה, נתונה להם הסמכות המלאה להורות על סגירת יחידות צבאיות, 

 פגיעה מהווה אינה שסגירתה, על גלי צה"ל נטען, כי האמור חלוהדבר אינו מותנה בחקיקה. 

הרמטכ"ל באישור שר של  וממילא, ניתן להורות על סגירתה בהחלטה מנהלית ,הביטוי בחופש

 .הביטחון
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לפני  בהחלטה מנהליתלכתחילה גלי צה"ל הוקמה  עולה כי (2) חוות הדעת שבסימוכיןמ .3

ה בנוגע לשנת השידור ממשלה אושרה בידיהקמתה , וכשבעים שנה על ידי שר הביטחון דאז

באותה עולה כי אישור שר הביטחון  7.9.1950מפרוטוקול החלטת הממשלה מיום  .הראשונה

ניתן באופן עקרוני בלבד )"הסכמה פרינציפיונית"( "להתחיל בהכנות להקמת תחנת העת 

בין שידור". מאוחר יותר, בסמיכות לגמר ההכנות, התעוררו שאלות שונות, בפרט, בנוגע ליחס 

 השידור של 'קול ישראל' ובין גלי צה"ל והסוגיה הונחה לפתחה של הממשלה. 

, והיא הפכה ברבות השנים לזירה בולטת משדרת תכנים אזרחיים לצד תכנים צבאיים התחנה .4

 דרתצה"ל היא תחנת הרדיו היחידה המש גלי ,למעשה .ומשמעותית לשיח הציבורי הישראלי

תאגיד השידור הישראלי  מטעם 'קול ישראל' של 'בפריסה ארצית מלבד רשת ב אקטואליה

 רשות השידור. מטעם ובעבר  (התאגיד –)להלן 

ומר בצבא אינו טבעי במדינה דמוקרטית וניתן לכי מיקומה של גלי צה"ל למותר לציין,  .5

בתחנה משודרים תכנים כאמור,  תוצר של נסיבות היסטוריות ייחודיות.שהצלחתה היא 

באופן  אחראי המשודרים בתחנה התכנים הצבאיים לעאזרחיים רבים לצד תכנים צבאיים. 

באופן שאינו ראשי. למרות כפיפותו זו, לקצין החינוך והנוער ה הכפוף מפקד התחנה,בלעדי 

 מקצועיים, שבהם הוא עוסק-בעניינים עיתונאיים, אופייני למערכת הצבאית ההיררכית

לנגד עיניו  נדרשים לעמודנתון למרות מפקדיו ואינו ידו כעורך הראשי של התחנה, הוא בתפק

האזרחיים המשודרים  לעומת זאת, בנוגע לתכנים 1.המקצועיים העיתונאיים השיקולים

 2.על החלטותיו לפקחמוסמכת  מועצת התאגיד בתחנה,

אמנם, חיילים  צבאית רגילה. חידהחשוב לציין כי לשיטתנו, לא ניתן להתייחס לגלי צה"ל כאל י .6

אינה משקפת בצורה לובשי מדים משרתים בה, אך הצגתה כיחידה שהיא ככל יחידה צבאית 

 .במתכונתה הנוכחית מלאה את מהותה

להוציא את גלי צה"ל מהצבא ולהעבירה נבחנה האפשרות להשלמת התמונה נציין, כי בעבר  .7

היועץ המשפטי לממשלה בחן את . דשתהא יחידת סמך של המשר, כך למשרד הביטחון

לשר משרי  תחנת שידורשל רת הכפיפות על יציבדגש  המשמעויות המשפטיות של מהלך זה,

הממשלה, ובא לכלל מסקנה כי המנגנונים הדרושים לאופן פעולתה התקין והעצמאי של התחנה 

 שהוצגה כפי השאלהלעומת זאת,  .אינם ניתנים לביצוע כמעשה מינהל וטעונים חקיקה ראשית

 .שידוריה והפסקת התחנה לסגירת המשפטיות האפשריות דרכיםב ורקאך  עוסקת כעת לנו

בגדרי חוות דעת זו איננו נדרשים לשאלת הצורך בחקיקה ראשית של הכנסת כדי , משכך

על דרך סגירתה. סוגיה זו תלויה במידה רבה בנתיב בו  שלא הצבאלהוציא את גלי צה"ל מ

 חוות דעת זו. נדון בגדרי יבוקש ללכת והיא מעוררת שאלות מורכבות ושונות מה

 בהחלטה"ל צה גלי של סגירתה על להורות ניתן לאש מצאנוכי  ,יצוין הדברים בפתח כבר .8

לשאלה האם יש צורך בחקיקה ראשית  אשר. באישור שר הביטחון ,של הרמטכ"ל מנהלית

 שידור תחנת של סגירה בדבר להחלטה לה ראוימצאנו כי בעניין זה  –לסגירתה של התחנה 

זוהי דרך  ."ל להתבצע בחקיקה ראשית של הכנסתצה גלי של הייחודיים במאפיינים ציבורית

                                                           

 בנושא גלי צה"ל. 2.0617להוראת הפיקוד העליון  7סעיף  1

(. הרחבה על סעיף זה חוק השידור הציבורי –)להלן  2018-לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד 88סעיף  אור 2
 .18בפסקה להלן 
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; הן משום הביטוי זירות לצמצום תביא התחנה שסגירת מהטעם הן ,המלך לביצוע מהלך זה

 נכון היה; והן מהטעם שיראשוני הסדר של מסוימיםשסגירת התחנה היא בעלת מאפיינים 

ציבורי מסודר בטרם קבלת החלטה כאמור. עם זאת, לאחר שנשמעו דעות מגוונות  דיון לקיים

 הכרוכים המשפטיים הקשייםומכל הנימוקים שיוצגו להלן,  וחולקות בהקשר זה, לטעמנו,

 בנסיבות .משפטית מניעה כדי עולים אינם צה"ל שלא על דרך חקיקה ראשית,סגירת גלי ב

כך שההחלטה המהותית על לאור  ממשלה החלטת המהלך ביצוע לשםנדרשת  הנדון המקרה

של סגירת כמו גם בשים לב למשמעויות  הקמתה של גלי צה"ל אושרה בידי ממשלת ישראל

  .התחנה

  האדנים שביסוד עמדה זו להלן: נפרט את .9

, ובתוך כך נבחן את השאלה גלי צה"לל יםהמתייחס קיימיםדברי חקיקה  נעמוד על ,ראשית

חקיקה אלה, סגירת התחנה חייבת להיעשות  ינוכח התייחסות המחוקק לתחנה בדבר האם

  .בחוק

האם  . נבחןביטוילחופש  החוקתית, נבחן את הסגירה המבוקשת מנקודת מבט של הזכות שנית

 החקיקההאם  ,כאמור פגיעה שמתקיימת וככל, האמורה החוקתית בזכות פגיעהמתקיימת 

דרש בגדרי חוות הדעת ליישום שאר ינ לא .ההסמכה דרישת עם אחד בקנה עולה המסמיכה

  יוחלט על סגירת התחנה. אםבהקשר זה תידרש  משלימה מבחני פסקת ההגבלה, בחינה

 .ראשית המחייב חקיקה הסדר ראשוניסגירת התחנה מהווה  השאלה האםבחן את נ, שלישית

 .על סגירת התחנה ת ממשלההחלט המשפטי במישורנבחן את השאלה האם מתחייבת , בסוףל

 ומשמעותם  העוסקים בגלי צה"ל דברי חקיקה 

מוסדר  היבטי הפעילות שלהעיקר . בהחלטה מנהליתלכתחילה כאמור, גלי צה"ל הוקמה  .10

, בה נקבעו בין היתר (הפ"ע גל"צ –)להלן  שעניינה "גלי צה"ל" 2.0167בהוראת הפיקוד העליון 

הוראות אתיות בנוגע לשידוריה; עצמאותה המקצועית ואי כפיפותה המקצועית לגורמי הצבא; 

המתייחסים לגלי  חקיקה ראשיתדברי יחד עם זאת, קיימים מספר . וזהות העומד בראשה

  נפרט להלן. להסדיר היבטים שונים בפעילותה. נועדואשר  צה"ל 

שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי  – ישנו חוק גלי צה"ל, ראשית .11

חוק זה מסדיר את האפשרות של גלי צה"ל . (חוק החסויות –)להלן  2005-תשס"ההשירות(, 

שנועד למסור מידע כזה ותשדירי שירות, קרי פרסום מטעם גוף ציבורי או  לשדר שידורי חסות

שידור החסויות; עוצמת הוראות לעניין משך זמן קובע  חוק החסויות ,כןלכוחות הביטחון. כמו 

ועדת  –ועדת פיקוח על שידורי החסות ותשדירי השירות )להלן  הוראות בדבר הקול שלהם;

טחון בהתייעצות עם שר התקשורת ועם ועדת הפיקוח לקבוע (; וכן מסמיך את שר הביהפיקוח

 – תקנות גלי צה"להותקנו , מכוח חוק החסויות בהתאם לכךהוראות לגבי שידורי החסות. 

רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( )תנאים לשידור תשדירים(, שידורי 

  לעניין שידורי חסות ותשדירי שרות., אשר קובעות גם הן הוראות ותנאים 2013-תשע"גה

אלא כפי שנאמר  ולטעמנו גם אינו מחייב את קיומה, חוק החסויות אינו מכונן את גלי צה"ל .12

 ,את התנאים לשידורי חסות ותשדירי שירות בתחנה ,במעלה הדרך של קיומה ,לעיל, מסדיר

חוק זה מהווה מעטפת  . לפיכך, לשיטתנו,לאור המודעות וההכרה בעצם קיומה עוד קודם לכן

לשם סגירת  אינו מתחייב ביטולואך  ,בלבד לשידורי התחנה, ומאפשר לה מקור מימון מסוים

 .גלי צה"ל



4 

 

 14מתוך  4עמוד 
 

    9149001 מיקוד  , ירושלים49029, ת.ד. 29דין -רח' צלאח א
 

 

(, קיימות חוק השידור הציבורי –)להלן  2014-, בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"דשנית .13

ור וק רשות השידהוראות אלה הועתקו כמעט במלואן מחמספר הוראות הנוגעות לגלי צה"ל. 

 חוק השידור הציבורי. , אשר בוטל ב1965-התשכ"ה

תדרי הרדיו העומדים לרשותה של מדינת ישראל על קובע כי  לחוק השידור הציבורי 85סעיף  .14

שידורי  –לשידורי גלי צה"ל ", בין היתר, רדיו, ישמשולאומיים, לשם שידורי -ןפי הסדרים בי

 ."רדיו של צבא הגנה לישראל

על המדינה להקצות תדרים חובה מחיל ניתן לקריאה בשני אופנים. ניתן לקרוא אותו כ סעיף זה .15

להבין את  אחרת דרך .את התחנהשל המדינה לקיים משתמעת , ולכן גם כחובה לגלי צה"ל

רק אם גלי צה"ל קיימת חלה חובה על שר התקשורת להקצות לה תדר, אך הסעיף הסעיף היא ש

בדברי ההסבר להצעת החוק ובדברי הכנסת לא נמצאו מה. כשלעצמו אינו מחייב את קיו

אנו סבורים שהפרשנות השניה שלעיל היא , תימוכין לאף אחת מן הפרשנויות. יחד עם זאת

 . , ונסבירהמסתברת יותר

להקצות את התדרים, אלא קובעת כי  שר התקשורתאינה נוקטת בלשון חובה על לשון הסעיף  .16

אותם מופיעה  לחלק, ואילו סמכות שר התקשורת התדרים ישמשו לייעודים המופיעים בסעיף

יוקצו בין היתר לבעלי  מוריםאהתדרים ההסעיף מורה ש בנוסף, .בנפרד בסעיף קטן )ב(

יב המציאות . אין זה מחו1990-רישיונות מכוח חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן

 .שיהיו בנמצא בעלי רישיונות כאלה, והמשמעות היא שככל שהם קיימים יש להקצות להם תדר

בפרק  והקשרו , מיקום הסעיףלבסוף .שגם לענייננו זו משמעות הסעיף מכך יתן להסיקנ

 שהסעיף אינו נועד 'לכונן' את גלי צה"להוא את התפיסה  שכותרתו "הוראות שונות" מחזק גם

  או להקים חובה למדינה לקיים אותה.

יהיו, לגבי גלי צה"ל, בכל  ת התאגידלמועצכי  , בין היתר,קובע לחוק השידור הציבורי 88סעיף  .17

, והיא התאגידהנוגע לתכניותיו שאינן תכניות צבאיות, אותן הסמכויות שיש לה לגבי שידורי 

מפקד גלי צה"ל יוזמן כי עוד קובע הסעיף  תמלא לגבי תכניות כאמור את אותם התפקידים.

להשתתף, כבעל דעה מייעצת, בישיבות המועצה, ויפעל בהתאם להחלטות ולהנחיות המועצה 

לערור על כל רשאי מפקד גלי צה"ל  ,כן. כמו לגבי התכניות של גלי צה"ל שאינן תכניות צבאיות

להכרעה משותפת של שר  שאינן תכניות צבאיות התחנה מועצה הנוגעת לתכניותהחלטה של ה

שר התקשורת. מפקד גלי צה"ל מוגדר כ"מי ששר הביטחון מינהו למפקד גלי צה"ל והביטחון 

ודוק, אין הוראה המורה על מינויו של מפקד גלי צה"ל בחקיקה ובפרט בסעיף  או הסמיכו לכך".

לכונן את משתמעת כוונה  ןאי סעיף זהמגם  בלבד. לטעמנו, 88זה, אלא הוא מוגדר לצורך סעיף 

 אלא להסדיר את מנגנון הפיקוח עליה, בהינתן עובדת קיומה. ,י צה"לגל

אשר גם הם, לשיטתנו, נחקקו מתוך הנחה שגלי  3קיימים מספר איזכורים נוספים בחקיקה, .18

אינם מקימים חובה לסגור את נועדו לשמש מעטפת בלבד כך שואשר צה"ל היא עובדה קיימת, 

 . ראשית התחנה בחקיקה

אורך השנים להסעיפים השונים הללו, לרבות העיסוק החוזר ונשנה חקיקת בהטענה כי  הועלתה .19

 בהצעות שונות לתיקונם, הן מכוח יוזמות חקיקה ממשלתיות והן מכוח יוזמות חקיקה פרטיות

                                                           

-ן"ו לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו התש72סעיף ; 1984-לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד 2סעיף  3
 .2012-לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות רדיו ספרתיות, התשע"ב 7; סעיף 1990
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גילה המחוקק דעתו במפורש כי הוא מבקש לתת תוקף ולעגן את התחנה, שאין חולק  –

חיזוק מסוים לטענה זו ניתן למצוא בכך שבמשך השנים שהוקמה, לכתחילה, במעשה מינהל. 

על ובכללם חברי כנסת רבים, רמטכ"לים, ושרי ביטחון די בכירים רבים על יביקורות נשמעו 

ועל קיומה במסגרת הצבא בפרט. למרות זאת, בחר המחוקק, עצם קיומה של התחנה בכלל, 

מתוך מודעות לקשיים  – בחקיקהולהסדיר היבטים שונים בפעילותה פעם אחר פעם, לשוב 

גושפנקא המחוקק נתן כך נטען, המושגיים האינהרנטיים לקיומה של תחנה רדיו צבאית. בכך, 

 .לקיומה של גלי צה"ל ואשרר את קיומה

להקים גופים בחקיקה הוא עושה זאת באופן מפורש  מבקשכאשר המחוקק . כךאיננו סבורים  .20

אף אם נאמר שגם בהיעדר סעיף הצהרתי על הקמת הגוף, כאשר המחוקק מסדיר את  4וברור.

, או למצער את רובם, המשמעות היא הקמתו של אותו גוף פעילותולכלל ההיבטים הנוגעים 

לעיל, ההיבטים המוסדרים בחקיקה בקשר לגלי צה"ל בחקיקה, לא כך הדבר בענייננו. כמפורט 

כדי להצביע על כך שהמחוקק אמר את דברו  לדעתנו הם מועטים ונקודתיים ואינם מספיקים

נוסף על כך, אילו רצה המחוקק לקבע את מעמדה של גלי צה"ל יכול  בנוגע לעצם קיום התחנה.

תחנה, בהתאם לחקיקות דומות היה לעשות זאת באופן פוזיטיבי ולחוקק חוק המכונן את ה

כנזכר לעיל. דווקא בחירתו שלא לעשות זאת, על רקע הניסיונות החוזרים ונשנים לסגור 

כי לא הייתה למחוקק כוונה 'לומר את דברו' באשר לקיומה, אלא רק להסדיר מעידה  ,התחנה

 היבטים מתחייבים אל מול מציאות קיומה.

קיומם מאזכרים את גלי צה"ל, ועמדנו על כך שים הסעיפי החקיקה הקיימבחלק זה, בחנו את  .21

אינו מחייב תיקון חקיקה לשם סגירת התחנה. להלן נפנה לבחון את המשמעויות של חופש 

 הביטוי בהקשרה של סגירת התחנה.

 

 חופש הביטוי

כאמור ו, מואזנת מאודהיא תחנה  לשיח הציבורי הישראלי. משמעותיתלגלי צה"ל תרומה  .22

)וזאת לצד  בפריסה ארצית אקטואליה היחידות המשדרות הרדיו תחנותאחת משתי לעיל, 

לחופש הביטוי בארץ  בעלת היסטוריה מפוארת ותרומה ניכרת . היאתחנות הרדיו האזוריות(

התקשורת הרדיופוניות  תוירזצמצום משמעותי של אין ספק שסגירתה מהווה בעבר ובהווה. 

 .בישראל

 החוקתית זכותב פגיעה מהווהסגירתה של גלי צה"ל האם השאלה מתעוררת האמור,  נוכח .23

עמידה בתנאי פסקת  תמחייבה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו,ב , המעוגנתחופש הביטויל

  5.ההגבלה

יסוד בהתנהלותה של חברה חופשית ודמוקרטית, התלויה -אבןהזכות לחופש ביטוי נתפסת כ  .24

של  בבסיסה 6ואידיאולוגיות חברתיות.בזרימה חופשית של דעות, השקפות, עמדות פוליטיות 

                                                           

; 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"דחוק ל 5לחוק השידור הציבורי; סעיף  2ראו סעיף  4
ב לחוק התקשורת )בזק ושידורים( 6; סעיף 1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"אא לחוק 1סעיף 

א)א( 41; סעיף 1953-חוק התקנים, תשי"גל 2 ; סעיף1977-לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז 2; סעיף 1982-התשמ"ב
 ודוגמאות רבות נוספות.; 1988-ק התחרות הכלכלית, תשמ"חלחו

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-לחוק 8סעיף  5
 (.2011) 23( 1השופטת פרוקציה, פ''ד סה)כב' לפסק דינה של  18, פסקה יוסף אונגרפלד נ' מדינת ישראל 7383/08דנ"פ  6
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היא חיונית לגיבוש עמדה במשטר דמוקרטי אשר  מידע לקבל עומדת האפשרותהזכות 

חופש הביטוי אינו כולל רק את הזכות להשמיע אלא גם  ,לפיכך 7התמודדות עם אמת ושקר.ול

  9:בכריפרשת יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט דנציגר ב 8.את הזכות לשמוע

ובפרט מידע  -באמצעות החלפת דעות ומידע באופן חופשי התפיסה היא כי "
יוכל הציבור לגבש עמדות בנושאים  -אודות רשויות השלטון ופעולותיו 

ולהפעיל ביקורת ופיקוח אפקטיביים על רשויות  העומדים על סדר היום
ף זכות הציבור לדעת ולהחליהשלטון. התפיסה היא כי רק באמצעות שמירה על 

 .]ההדגשה הוספה[ "ישמר שלטון העם דעות באופן חופשי

ובפרט בנוגע  באופן חופשי קבלת מידעהחלפת דעות וכי  ,השופט דנציגר עולהכב' מדבריו של  .25

בהקשר זה עמדה  ת לציבור לגבש את עמדותיו.והמאפשר ןהלפעילותן של רשויות השלטון, 

אדם הזאת, משום ש 10על חשיבותה של התקשורת למימוש חופש הביטוי של הציבור. הפסיקה

 11את היכולת, המשאבים והתמריץ לפעול להשגת מידע בעניינים ציבוריים. לרוב חסרהפרטי 

כלי התקשורת, אשר מהווים ב , במידה רבה,מידע תלוי הציבור במימוש זכותו לקבללפיכך, 

אמנם בעידן  12.יח זרימה חופשית של מידע ושל דעותטבהפעלת המנגנון המב יכזחלק מר

הנוכחי, בו קיים מידע רב ברשתות החברתיות ובאינטרנט בכלל, התקשורת הממוסדת כבר 

קיימת  עדיין אינה הדרך הבלעדית לקבלת מידע. יחד עם זאת, לאמצעי התקשורת המסורתיים

 בקבלת מידע מהימן ומקצועי באופן יחסי.רבה חשיבות 

גוף ובפרט ב על אחת כמה וכמה כאשר עסקינן בשידור ציבוריוכך בנוגע לכל אמצעי תקשורת,  .26

על  13.הציבורי תכנים המצויים בליבת תכליתו של השידור – אקטואליהוהמשדר חדשות 

ושימור שוק  להבטחת חופש הביטוי על ידי המדינה שידור ציבורישל ושימורו כינונו חשיבות 

 14באומרו: התאגידעמד כב' השופט מלצר בבג"ץ  דעות

]לפעול דרך המלך שבה המדינה יכולה לצעוד כדי למלא את חובתה הנ"ל "
ת למזעור החשש כי מתחם הדעות בשידור המסחרי יהיה מצומצם וישקף א

ולדאוג לגיוונו ולשימורו של שוק דעות [ קיטה בשוהאינטרסים של בעלי השל
אמין  מקצועי,הדאגה לכינונו של שידור ציבורי  היא באמצעותעשיר ותוסס, 

 "ועצמאי.

, כלי תקשורת ציבוריובפרט  ,המשדר תכני חדשות ואקטואליה מכאן, שסגירה של כלי תקשורת .27

את היכולת של הציבור להיחשף לדעות השונות ולפעילות  מצמצמתעל ידי רשות מנהלית, 

  רשויות השלטון.

 מהווההמהווה פורום ציבורי לביטוי והחלפת דעות,  ,צה"לדומה כי סגירת גלי  האמור, לאור .28

לחופש  בזכות מסוימת פגיעהל תביא כן עלו ,הביטוי חופשצמצום של הזירות המאפשרות 

                                                           

פטת השוכב' בפסק דינה של  853, עמוד לממשלה"המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי  10203/03בג"ץ  7
 (.המפקד הלאומיץ "בג)להלן:  (.2008) 715( 4פרוקציה, פד סב)

 (.1987) 274, 255( 3, פ"ד מא)כהנא נ' הוועד מנהל של רשות השידור 399/85בג"ץ  8
 (.2011) 567( 1פ''ד סה) השופט דנציגרכב' לפסק דינו של  24בפסקה  ,עופר בן נתן נ' מוחמד בכרי 8345/08א "ע 9

לפסק  35, פסקה הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה -ארגון העיתונאים בישראל  2996/17ץ "בג 10
 (.התאגיד "ץבג)להלן:  .(23.01.2019 )נבו השופט מלצרכב' דינו של 

 )התשס"א(. 940, 895לא משפטים גיא פסח "הבסיס העיוני של עיקרון חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות" 11
 (.1998) 1( 3נב)פ''ד השופט חשין, כב' לפסק דינו של  84-82בעמוד , עות אחרונות בע"מ נ' קראוסידי 7325/95דנ"א  12
 השופט מלצר.כב' לפסק דינו של  38בפס'  ,01לעיל ה"ש , התאגיד "ץבג 13
 השופט מלצר.כב' לפסק דינו של  36 בפסקה שם, 14
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כל אדם לקבל מידע כזכותו של  במובנההיא בזכות הפגיעה , ויודגש .לעיל שפורט כפי, ביטוי

שאינה בעלת זכויות יסוד  ,בגלי צה"לאין עניינה ורשויות השלטון, באופן חופשי, בפרט אודות 

   . העצמכשל

 אינה ,הביטוי בחופש, בהיקפה מוגבלת אם גם, פגיעה בדברמסקנתנו שלעיל  ,זאת עם יחד .29

בשאלה  לדון מקום שיש נראהנבחן את הסוגיה מזווית מעט שונה,  אם. ונסבירנקייה מספקות. 

פוגעת בכך בזכות החוקתית לחופש  ,האם המדינה, כאשר היא סוגרת כל גוף שידור בבעלותה

 מימוש לשם לציבור מידע של חופשית זרימה לאפשר המדינה על החובה האםהביטוי. קרי, 

)או למצער החלקים בו העוסקים  15הציבורי השידור של שצמצום מנביעה, ביטוי לחופש זכותו

התשובה לכך, לטעמנו, אינה  באקטואליה( מהווה פגיעה בזכות החוקתית לחופש הביטוי.

 פשוטה כלל ועיקר.

קובעים בעניין  ואיננו 16,ציבורי שידור לקיים למדינה חובה מקימה ביטוי לחופש הזכות אם אף .30

 שתיאותה זכות קמה למדינה חובה לקיים בהכרח  מכוחכי  הטענה, לטעמנוזה מסמרות, 

. במילים אחרות, אינה פשוטה כלל תחנות רדיו המשדרות שידורי אקטואליה בפריסה ארצית

של שתי תחנות רדיו  קיומןהזכות לחופש ביטוי כוללת בתוכה  כיספק ניכר  קיים לגישתנו

מממש באופן  ארציות אקטואליה תחנות שתי משדרות בו הקיים המצב אם אףכאמור. לפיכך, 

, הביטוי זירות של צמצום משום התחנהמכך, יש בסגירת  וכתוצאה, טוב יותר את חופש הביטוי

לפיה  טענה ,הציבורי השידור תאגיד בדמות ויציב מתפקד ציבורי שידור קיים בהן בנסיבות

הביטוי המחייבת  לחופשהעולה כדי פגיעה בזכות החוקתית  פגיעה מהווהצה"ל  גלישל  סגירתה

 .מאליה מובנית אינה בחקיקה ראשית תמפורש הסמכה

ביטוי,  לחופש החוקתיתנוטה לכך שקיימת פגיעה בזכות  הכף לטעמנובשלה  הסיבהמקום,  מכל .31

על  ,פועלת מזה עשרות שנים התחנהבמצב הדברים הנתון שבו גם אם בפריפריה שלה, היא ש

 קיימתקיום זירת ביטוי  על משליכה סגירתהכל מאפייניה והדומיננטיות הציבורית שלה, 

 ידיעות זרימתנדבך משמעותי המאפשר  מן השיח הציבורי נגרעבו  מקוםלטעמנו,  ומשמעותית.

 אם גם, פגיעה משום בכך לראות ישש נראה, הציבור אל, השלטון רשויות אודות בפרט, ודעות

, זאת 17.בזכות החוקתית לחופש הביטוי ,לעיל שנמנו השיקולים בשל ,בהיקפה מוגבלת

 . קיימת תחנה פני על, נוספת רדיו תחנת הקמת של אפשרות בוחנת המדינה בו ממצבלהבדיל 

העמדה לפיה מתקיימת בנסיבות העניין פגיעה בזכות החוקתית לחופש ביטוי, גם אם  בהינתן .32

 8פיסקת ההגבלה שבסעיף  במבחני יש לבחון את עמידת ההחלטה המינהלית .גבלתפגיעה מו

בדרישת ההסמכה המפורשת.  ,זו דעת לחוות הנדרשלחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובהקשר 

בפסיקתו הענפה של בית המשפט העליון נקבע כי הפרשנות ואופן היישום של תנאיה של פסקת 

המפורשת, מושפעים ממהותה של הזכות הנפגעת, הטעמים ההגבלה, לרבות דרישת ההסמכה 

שבבסיס הזכות וחשיבותה החברתית היחסית, עוצמת הפגיעה בה וההקשר שבו בוצעה 

 הפגיעה:

                                                           

 .בג"ץ התאגידבמובן זה שמוחזק על ידי המדינה, וללא קשר למאפיינים המיוחדים שלו כפי שבאו לידי ביטוי בציבורי  15
 .10, לעיל ה"ש התאגיד "ץבג 16
כב' לפסק דינו של  7-5 פסקאותהשופט מלצר, וכב' לפסק דינו של  38-36 , פסקאות10לעיל ה"ש , התאגיד בג"ץ 17

 השופט מזוז.
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"אכן, הדרישה ל"הסמכה מפורשת" בחוק אינה נושאת משמעות קבועה 
והכרחית אחת. עליה להיות מופעלת מתוך רגישות להקשר הדברים ולמכלול 

עוצמת הפגיעה בזכות חלשה בהתחשב בהקשרה שככל  העניין ]...[נסיבות 
ובמכלול נסיבות העניין, כך ניתן לפרש את דרישת "ההסמכה המפורשת" 

לשון אחר; כאשר טיב הפגיעה בזכות המוגנת,  .[..] באופן גמיש ומרוכך יותר
היקפה ועוצמתה אינם משמעותיים, די בכך שמתכליתו הפרטיקולרית של החוק 

מיך עולה באופן הכרחי קיומה של הסמכה לפגיעה בזכות היסוד. זאת, אף המס
   18.בהעדר לשון ברורה והסדרה של עיקרי הפגיעה בחקיקה ראשית"

אם כן, במסגרת בחינת ההסמכה המפורשת יש להביא בחשבון את עוצמתה הכוללת של הפגיעה  .33

ומצומצמת  מוגבלת פוגעת פגיעה, כפי שפורט לעיל בהרחבה, סגירת גלי צה"ל בענייננובזכות. 

מעוגן בחוק  שקיומושידור ציבורי פעיל,  של קיומו נוכחחופש הביטוי, בפרט של  בפריפריה

, עצמאיבאופן  לפעול שנועדאקטואליה בפריסה ארצית  שידור המגדיר את תפקידיו, וביניהם

הפגיעה בחופש הביטוי בענייננו מצויה ברף הנמוך בלבד,  כאמורלפיכך,  19.ומאוזן שוויוני הוגן

 .  די בהסמכה כללית באופן יחסיועל כן 

 -לחוק השיפוט הצבאי, התשט"וא 2 סעיףב הקבועה הסמכההכי  סבורים אנוהנדון,  בהקשר .34

מסדירה את  מהווה עוגן מספיק להחלטה המורה על סגירתה של התחנה. הוראה זו 1955

 הנוגעות לארגוןלהוציא הוראות פיקוד עליון סמכותו של הרמטכ"ל, באישור שר הביטחון, 

בעיקרה בהוראת פיקוד עליון  גל"צתחנת פעילותה של גם היום מוסדרת  , כאשרהצבא ומינהל

 "גלי צה"ל )גל"ץ(".  2.0617מס' 

 באישור ,"להרמטכ של מאוד רחבה סמכות משקףהנזכר לעיל, א 2 סעיף כי, יצויין זה בהקשר .35

"עקרונות הנוגעים  הקובעות כלליות הוראות להוציא מוסמך הוא מכוחה אשר, הביטחון שר

לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה". כפי שניתן לראות 

סמכות זו נוגעת להיבטים רחבים ומשמעותיים בניהול הצבא, לרבות היבטים הכוללים בתוכם 

 20פגיעה בזכויות.

נדרשת  "ל,צה גלי את לסגור יוחלט שאכן ככל, המידתיותהתכלית ובמבחני  עמידהאשר ל .36

יש לבחון את התאמת האמצעי  מסגרת זוב ל.משרד הביטחון וצה" ידיבהשלמת עבודת המטה 

התועלת הגלומה באמצעי אשר נבחר לתכלית, את החלופות האפשריות להגשמת התכלית ואת 

  21זה לעומת הפגיעה בחופש הביטוי אשר כרוכה בו.

אקטואליה החדשות והשידורי שידור ציבורי בתחום של  ועמדנו על חשיבות ,פרק זה לסיכום .37

לאחר בחינת השפעותיה של סגירת תחנת גלי צה"ל,  .הביטוי חופשל החוקתית הזכותלהבטחת 

 תנדרשועל כן  ,בחופש הביטוי ,בעוצמתה מוגבלת פגיעה, הגענו למסקנה כי יש בה כדי לפגוע

בחופש  הפגיעהש מאחרלצד זאת, הבהרנו כי  .ההסמכה דרישתלצלוח את  התחנה סגירת

 די ונמצאת על הרף הנמוך בלבד,מוגבלת בעוצמתה,  הביטוי אשר נובעת מסגירת התחנה

 . חוק"לפי כדי לעמוד בדרישת הפגיעה " הנוגעת לארגון ומינהל הצבאבהסמכה 

                                                           

 .שיינהנשיאה בכב' ה של לפסק דינ 12פסקה , 7, לעיל ה"ש המפקד הלאומיבג"ץ  18
 )ב( לחוק השידור הציבורי.7ראו סעיף  19

תחימת סמכויות מעצר, חיפוש, חקירה, " 5.0206כך לדוגמא, מכוח סעיף זה הוצאו: הוראת פיקוד עליון מספר  20
גדודית"; הוראת פיקוד עליון מספר "משטרה  5.0207הוראת פיקוד עליון מספר ; "חיילים ואזרחים -האשמה ומאסר 

 ."מעצר פתוח" 6.0211סמכויות"; הוראת פיקוד עליון מספר  –"משטרה צבאית  6.0202
בנק  ענייןלהלן: "( )1995) 347, 221( 4, פ"ד מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שיתופי 1908/94רע"א  21

 "(.המזרחי
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בחנו המידתיות, אשר יהתכלית ובהמשך לכך, הבהרנו כי נדרש שההחלטה תעמוד אף במבחני  .38

לקבוע את דרך המלך היא  לטעמנו כי נשוב ונציין, זאת לצד. במסגרת עבודת מטה משלימה

עתה, נפנה לבחינת המהלך בראי  .הדעות ומגוון הבמות צמצום בשל ראשית הסגירה בחקיקה

 דוקטרינת ההסדרים הראשוניים.
 

 הסדרים ראשוניים

הסדרים  – עקרוניותמידה -כללית ואמותת מדיניוהכלל בדבר הסדרים ראשוניים קובע, כי  .39

 חקיקת משנהל של הכנסת. זאת, בהשוואה להיקבע בדבר חקיקה ראשי יםצריכ –ראשוניים 

לקבוע הסדרי  נועדושאינדיווידואליים,  מעשי מינהלאו  המיישמת את העקרונות הכלליים

הנשיא כדבריו של כב'  .על ידי הרשות המבצעת ככלל שנקבעים –הסדרים משניים  – ביצוע

 22:רובינשטייןאהרן ברק בבג"ץ 

הכרעות עקרוניות, שיש בהן כדי לקבוע שהסדרת תחום מסוים מחייבת  ככל"
, ראוי שההכרעות ייעשו בדבר החקיקה דפוסים מהותיים לחיי אדם או חברה

  "הראשי עצמו.

 23של עקרון החוקיות ונתפס כחלק מיישום העיקרון של הפרדת הרשויות. כלל זה הוא נגזרת .40

היא כי מתפקידו של המחוקק  , במובנו החוקתי,'איסור דלגציה', ומשמעותו מכונה גם הוא

לקבוע הסדרים  לאצול את סמכותו רשאי ואינ אהולקבוע את ההכרעות העקרוניות כולן, ו

שתואר לעיל, האמור, מעמדו החוקתי של הכלל יחד עם זאת,  24.ראשוניים לרשות המנהלית

  25ב'צריך עיון'. נותר

 המחוקק, כי הניתנת לסתירהחזקה פרשנית, של הכלל במשפטנו הוא בדרך של  הנוהגת תחולתו .41

למחוקק  תירווה עקרונית ומדיניות כלליים לקבוע הסדרים הסמכויותבחר להותיר בידיו את 

, "יש נשטייןירוב בג"ץבבלשונו של הנשיא ברק  26.המשנה להסדיר את ההיבטים היישומיים

מקרים שבהם הרשות המבצעת צריכה להימנע מהכרעות עקרוניות בסוגיות חברתיות 

 בסיסיות, השנויות במחלוקת ציבורית קשה, ולהניח את ההכרעה למחוקק".

שאלת את ונבחן  פסיקה,, כפי שעולים מהעתה נסקור את המאפיינים השונים של הסדר ראשוני .42

 בבסיס האבחנה בין הסדרים ראשוניים והסדרים משניים ניצבת בענייננו. התקיימותם

, או שמא עקרונות מנחיםוהשאלה האם מדובר בהתוויית מדיניות כללית  כמתואר לעיל,

  27ביצועי באופיו.-בהסדר שהוא יישומי

                                                           

 בג"ץ. )להלן: 481( 5הנשיא ברק, פ''ד נב)כב' לפסק דינו של  24, פסקה הביטחוןרובינשטיין נ' שר  3267/97בג"ץ  22
 (.רובינשטיין

, הנשיא גרוניסל כב' לפסק דינו ש 17פסקה , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל 4491/13ץ "בג 23
 (.המרכז האקדמי בג"ץ )להלן: .(2014) 177( 1פ''ד סז)

 (.1983) 337( 3הנשיא שמגר, פ''ד לז)כב' לפסק דינו של  11, פסקה מיטרני נ' שר התחבורהשלמה  337/81ץ "בג 24
 הנשיא גרוניס.כב' לפסק דינו של  24בפס' , 23לעיל ה"ש , האקדמי המרכזבג"צ  25

כב' לפסק דינו של  30פסקה , מותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיותע 244/00בג"ץ  26
 .(2002) 25( 6פ''ד נו) השופט אור,

 השופט ברק. כב' לפסק דינו של  19בפסקה , 23לעיל ה"ש , שטייןנרובי בג"ץ 27
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הסדר ראשוני סיווגו של נושא כטעון ששאלת עמדו על כך  29והספרות 28ן כי הפסיקהיש לציי .43

נושאים הטעונים הסדר ראשוני כאשר מצד אחד  ,, וכי בין שני הקצוותאינה תמיד קלה להכרעה

, מצוי תחום אפור ביצועיים-משנייםהסדרים אשר הם במובהק ומצד שני באופן מובהק 

 לסיווג נושא שיוגדר כהסדר ראשוני. ניםמבחיחד עם זאת, נקבעו בפסיקה מספר  30משמעותי.

 "ץבגבהדוקטרינה האמורה בצמצום יחסי.  את לציין ברקע הדברים כי הפסיקה פירשהעוד יש 

המדובר אין סקר כב' המשנה לנשיא חשין את רשימת התבחינים, בציינו כי  ועדת המעקב

 31, כלהלן:סגורהברשימה 

התשובה לשאלה אם פעילות פלונית של הממשלה מהווה הסדר ראשוני, אם לאו, 
. כך, בין השאר, נבחן את ..ל כל מקרה ומקרהבנסיבותיו ש -אפוא  -תימצא לנו 

וברי כי אין דין פעולה שנועדה , מידת השפעתו של ההסדר על הציבור בישראל
כדין  -פי טיבה לסמכויות ביצוע -וקרובה היא על -לתכלית מצומצמת ונקודתית 

ת ומקרב -אפשר על החברה כולה  -פעולה שיש בה כדי להשפיע על מיגזר שלם 
נבחן, למשל, את תכלית הפעולה,  .פי הגדרתו-היא עצמה כך להסדר ראשוני על

תכלית העלולה לעורר זעם  - אם נועדה היא לתכלית שנויה במחלוקת בציבור
או שמא זוכה היא להסכמה ציבורית רחבה; עלותה  -ומירמור בקרב חלקים בעם 

המחוקק בפעולה  מידת מעורבותו של ;...השל הפעולה אף היא תשפיע על מהות
 ;ר ראשוני או מישניוהשפעתו עליה תשליך אף היא על השאלה אם מדובר בהסד

אם מדובר בפעולה דחופה שהממשלה  - ייבחן הצורך בדחיפותה של הפעילות. ..
נדרשת לעשותה בהיותה הרשות המבצעת של המדינה, או בקביעתה של מדיניות 

להסתמכות ן. יינתן מישקל ארוכת טווח שהכנסת יכולה וצריכה להידרש לה
ועוד. רשימת השיקולים, למותר לומר, אין היא  ציבור על הבטחת הממשלה,

 רשימה סגורה.

משום  ת היותו של הסדרהכרעה בשאלצורך עמדה הפסיקה ל שאלות משנה נוספות עליהן  .44

הנדרשת להכרעה בסוגיה, וקיומו של יתרון מקצועי לרשויות  מידת המומחיות הןהסדר ראשוני 

מידת כבילת שיקול הדעת של הממשלות הבאות וההשפעה על הדורות  32המינהל בהקשר זה;

בפסיקה ובספרות הוא הקשר  קיימות דעות חולקותקריטריון נוסף, אשר בנוגע אליו  33;הבאים

 . בין הפגיעה בזכויות הכרוכה בהסדר ובין ראשוניותו

כי מתקיימים קשרי עמדה אחת היא לפגיעה בזכויות יסוד, בין הסדר ראשוני לעניין הקשר  .45

, במקרה בהתאם ה בזכויות יסוד.תובין פגיע היותה של סוגיה הסדר ראשוניגומלין בין שאלת 

באופן גמיש ומרוכך  תניתן לפרש את דרישת ההסמכה המפורש, מוגנותבו אין פגיעה בזכויות 

ברקע טענה זו ניצבת גם העובדה  34כאמור.בהם מועלית טענה לפגיעה  למקריםבהשוואה 

                                                           

כב' לפסק דינה של  48, פסקה ץ המשפטי לממשלההיועראש עיריית טבריה נ'  -קריתי  בנימין 4253/02ץ "בג 28
 (. 2006) 86( 2השופטת ברלינר, פ''ד סג)

 (.דותן)להלן:  (.2012) 415, 379מב משפטים יואב דותן "הסדרים ראשוניים ועקרון החוקיות החדש"  29

 37סקה פ, ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל 11163/03ץ בג"ראו לדוגמה  30
 .(ועדת המעקב בג"ץ(. )להלן: 1פ''ד סא).המשנה לנשיא חשין, כב' לפסק דינו של 

 המשנה לנשיא חשין.כב' לפסק דינו של  39-38שם, בפס'  31

 .תשל"ג(-)תשל"ב 63,70ד  משפטים "חקיקה מינהלית : מחיר היעילות" יצחק זמיר 32

 השופטת ארבל.כב' בפסק דינה של , 30לעיל ה"ש , ועדת המעקב בג"ץ 33

מדינה "הכלל החוקתי בדבר  ברק; השופט גרוניס כב'לפסק דינו של  28קה פס ,23לעיל ה"ש  ,המרכז האקדמי בג"ץ 34
 .)התשע"ב( 449מב  משפטיםתגובה ליואב דותן ולגדעון ספיר"  –לקבוע 'הסדרים ראשוניים' החובה 
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הוסברה, בין היתר, בחקיקת  רובינשטיין בבג"ץשאימוצה של הדוקטרינה במשפט הישראלי 

 חוקי היסוד בדבר זכויות האדם. 

 ,הכרחי להגדרת עניין כהסדר ראשוניפגיעה בזכויות אדם אינה תנאי מנגד, קיימת עמדה לפיה  .46

ח, ריכוך במפורשות ההסמכה והעובדה שהסדר אינו פוגע בזכויות אין משמעה, בהכר

לצד האמור, גם לעמדת הסוברים כי שאלת הפגיעה בזכויות מוגנות היא בעלת  35הנדרשת.

 משקל בשאלת הצורך בהסדר ראשוני, שיקול זה אינו מכריע.

 מן הכלל אל הפרט. האם סגירת גלי צה"ל מהווה הסדר ראשוני?  .47

מבקשת  שאינהזוהי החלטה מתוחמת,  אמנם בהחלטה משמעותית, אך בד בבד מדובר, ראשית .48

או להתוות שיקול דעת צופה פני עתיד באשר למבנה השידור  אמות מידה עקרוניות לקבוע

בעה של מעצם טהרי ש ,מהלך ביצועי גרידאבמדובר אף אם אין הציבורי בישראל והיקפו. 

-צורך בקביעת רובד מדיניות כללי שעל גביו ייקבע רובד יישומי איןההחלטה על סגירת התחנה 

התחנה השפעה  לסגירתכי  בריהיקף ההשפעה על הציבור בישראל,  לעניין ,זאת לעומת .פרטני

  .הישראלית מהחברה נרחבים חלקים עלמבוטלת  לא

בנוגע ער נראה כי מתקיים דיון ציבורי , לעניין ההסכמה הרחבה בציבור לתכלית הפעולה, שנית .49

מדובר ב"סוגיה חברתית בסיסית השנויה במחלוקת עם זאת טענה לפיה  סגירת התחנה.ל

 ., היא טענה מוקשית לענייננו זהציבורית קשה", כדברי השופט ברק המצוטטים לעיל

(, עלותה 3לעניין עלות הפעולה, כפי שעולה מהמענה לבקשות ההשלמה שבסימוכין ), שלישית .50

 של סגירת גלי צה"ל לא צפויה להיות משמעותית. 

הגם שבאופן תיאורטי ניתן יהיה בעתיד להקים ההחלטה,  האפשרות להפוך את, לעניין רביעית .51

בקשיים ור יתקל , הרי שמהלך כאמבמתכונת פעולה דומה לזו של היום מחדש את התחנה

 ; מעשיים ומשפטיים משמעותיים,

לעיל, הוראות החוק הקיימות בנוגע כמפורט  , לעניין מעורבותו של המחוקק בסוגיה,חמישית .52

של  מסוימת ניכרת מעורבותעם זאת,  .לגלי צה"ל אינן מחייבות את סגירת התחנה בחקיקה

עולה . מעורבות זו בעבודת התחנה ספציפייםים הנוגעים להיבטים המחוקק ביחס לנושא

מהצעות חוק ממשלתיות ופרטיות שהוגשו, מדברי הכנסת וכן מסעיפי החוק שנחקקו לבסוף 

 ונסקרו לעיל. 

ל מומחיות מיוחדת לרשות באשר לשאלת קיומה ש :םלעניין שיקולי העזר הנוספי, ישיתש .53

מחד גיסא, שאלת ההצדקה לקיומה של תחנת שידור  .קיימים פנים לכאן ולכאן המנהלית,

מומחיותה של תחום אינה ב של קול ישראל, שהיא דומה לה במהותה,ציבורי נוספת על רשת ב' 

שאלת התועלת לצבא מהפעלת תחנת שידור, לרבות  ,; מאידך גיסאהרשות המבצעת דווקא

מכותם וניתן לומר שאף קיום ממשק בין חיילים ובין השדה הפוליטי בהחלט נמצאת בתחום ס

מה גם שעל פני הדברים קיומה של תחנה צבאית ב'מומחיותם' של הרמטכ"ל ושר הביטחון; 

לא לעניין קיומה של דחיפות, ; אמור לעלות בקנה אחד, בראש ובראשונה, עם מטרות הצבא

ת כפי שהוזכר בחוות הדע ,יש לצייןיחד עם זאת סגירת התחנה; לישנה דחיפות ניתן לומר כי 

                                                           

; גדעון ספיר "הסדרים ראשוניים" 414בעמ'  ,29לעיל ה"ש  ,דותןהשופט רובינשטיין;  כב'שם, בפס' יא לפסק דינו של  35
 .(2010) 22, 5לב  עיוני משפט
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, שכן מטבע הדברים לא כל החלטה קריטריונים אלה אינם עומדים בפני עצמםכי  שבסימוכין,

 . נקבעת בחקיקה ראשיתובהק בתחום מומחיות הרשות מאו שאינה באופן שאינה דחופה 

, של 'הסדר ראשוני' "ל מאפיינים מסוימיםנראה כי להחלטה לסגור את גלי צהסיכומו של דבר,  .54

 שאיןהעובדה  מצביעים על כך שאין מדובר בהסדר ראשוני, ובעיקרשבולטים מאפיינים  אך גם

 .ציבורי בישראלשידור ההמדיניות מבנית וכללית באשר לאופי  קביעת כזו החלטה בקבלת

לטעמנו, לצד הניתוח הפורמאלי של המאפיינים שהוצגו בפסיקה שנסקרו עד כה יש להביא 

, ובייחוד גוף סגירתו של גוף שהוקם בהחלטה מנהלית לפיהתוצאה  – בחשבון שיקול נוסף

, בלשון מובנת מאליה אינה ,בשל היותה הסדר ראשוני טעונה חקיקה ראשית של הכנסת צבאי,

במענה שבסימוכין נטען כי לאור המחלוקת הציבורית ובשים לב לדוקטרינת כך, . המעטה

שר ההסדרים הראשוניים ניתן לטעון שדווקא המשך קיום התחנה, שמקורו כאמור בהחלטת 

אף  טעון חקיקה ראשית. הביטחון ובאישור הממשלה )בכל הנוגע לשנת השידור הראשונה(

די להמחיש את הקושי בטענה שהסגירה טעונה כ ויש ב לעצמו,שאיננו מקבלים טיעון זה כש

 חקיקה כאשר ההקמה נעשתה בהחלטה מנהלית בלבד.

קביעה לפיה סגירת התחנה טעונה חקיקה ראשית היא, למעשה, יתרה מזאת, המשמעות של  .55

של  אחרת פוזיטיבית בהעדר החלטהכפיה על מערכת הביטחון להמשיך ולקיים את התחנה 

 . ומבלי שהמחוקק 'אמר את דברו' לגבי עצם קיומה של התחנה הכנסת

שסגירת גלי צה"ל היא הסדר ראשוני באופן שמחייב  קביעהנוכח האמור לעיל, אנו סבורים כי  .56

 .מאפייני ההחלטהמתיישבת עם  האינ בחקיקה ראשיתאת סגירתה 

  

 הצורך להביא את ההחלטה על סגירת התחנה לממשלת ישראל

בהחלטה מינהלית, מתעוררת  גלי צה"לסגירת להביא לבהמשך לאמור לעיל, וככל שיוחלט  .57

יודגש, כי הדיון להלן השאלה האם יש צורך להביא החלטה זו לאישורה של ממשלת ישראל. 

 מושתת על המידע שהוצג על ידי מערכת הביטחון.

לת ישראל הסוגיה של הובאה בפני ממש 7.9.1950שאלה זו מתעוררת לאור העובדה כי ביום  .58

הקמת "תחנת השידור הצבאית". כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, "הצבא החליט לפתוח תחנת 

העניין הונח בפני הממשלה. בגדרי  ובעקבות כךשידור" אולם התעוררה מחלוקת בעניין זה, 

ישיבת הממשלה הועלו טעמים המצדיקים את הקמתה של התחנה, כמו גם טעמים המתנגדים 

החליטה הממשלה והמציעים כי שידורי צה"ל יתבצעו במסגרת קול ישראל. בתום הדיון לכך, 

 לשנת ניסיון אחת".  –"לאשר הקמת שרות שידור לצה"ל בתיאום עם 'קול ישראל' 

( 1951בהמשך לכך, ועל פי שנמסר מרשויות הביטחון, "אין כל עדות לכך שבחלוף שנה )ספטמבר  .59

הניסיון שעליו הוחלט, או שהתקבלה החלטה חדשה בדבר נערכה בדיקה כלשהי של תוצאות 

 המשך פעילות התחנה הצבאית". 

בשים לב לאמור, ושעה שההחלטה המהותית בעניין הקמתה של תחנת שידור צבאית אושרה  .60

אנו סבורים כי גם סגירתה של לגוף הסוגיה, נרחב לרבות קיום דיון על ידי ממשלת ישראל, 

שלה, כאמור. לטעמנו, אין בעובדה כי החלטת הממשלה התחנה טעונה את אישור הממ

. כאמור לעיל, מסקנה זוהמקורית התקבלה מלכתחילה לתקופה זמנית בת שנה כדי לגרוע מ
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מפרוטוקול הדיון עולה כי התקיים דיון מהותי בשאלת הקמתה של תחנת שידור צבאית וזאת 

ספת שהתקבלה על ידי הממשלה על רקע מחלוקת בעניין זה. בהעדר כל אינדיקציה להחלטה נו

ותוך שהם  "מכוח האינרציה"או על ידי גורם אחר, ניתן להניח כי שידורי התחנה המשיכו 

 יונקים את המשך קיומם מאותה החלטת הממשלה המקורית. 

אשר קובע כי , 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 15סעיף הוראות ניתן ללמוד גם מלעניין זה,  .61

משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן  - ליתן הוראת מינהלהסמכה להתקין תקנות או "

בנסיבות המקרה  36]ההדגשה הוספה[. "בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה לבטלןאו 

התחנה התקבלה באישורה של ממשלת של הנדון, שעה שההחלטה המקורית על הקמתה 

 . הממשלהישראל, הרי שגם סגירתה של התחנה צריכה לקבל את אישורה של 

כפי שתואר לעיל לסגירת התחנה משמעויות בכל הנוגע למימוש הזכות לחופש ביטוי לצד זאת,  .62

ל סגירת טעמים אלה תומכים בקבלת ההחלטה ע גם .נוספות ציבוריותבישראל ומשמעויות 

  .חלף קבלתה בידי הרמטכ"ל באישור שר הביטחון בלבד בדרך של החלטת ממשלה התחנה

  סיכום

 והאם, גלי צה"ל את לסגור האפשרית המשפטית הדרך מהיבחוות דעת זו עסקנו בשאלה  .63

 . "לצה גלי את לסגור מוסמך, הביטחון שר באישור"ל, הרמטכ

זכות לאחר שבחנו את המהלך המבוקש בראי החקיקה הנוגעת לגלי צה"ל, בשים לב לפגיעתו ב .64

הגענו לכלל מסקנה ברורה  –ואף בשים לב לדוקטרינת ההסדרים הראשוניים  ,חופש הביטויל

"דרך המלך" לסגירתה של התחנה, ככל שזו החלופה הרצויה מבחינת קובעי המדיניות, לפיה 

  .אשיתהיא באמצעות חקיקה ר

הצמצום  ,הפגיעה בריבוי הבמות ובמגוון הדעות ,התחנה מרכזיותוכח נ, בראש ובראשונהזאת,  .65

, וכתוצאה מכך המשמעותי של תחנות הרדיו המשדרות חדשות ואקטואליה בפריסה ארצית

 רתה. , ובשל ההשלכות המשמעותיות של סגיצמצום אפשרויות הביטוי

 .ממשיים דרך חקיקה, מעוררת קשיים משפטיים שלא עלצה"ל  גלידהיינו, סגירת תחנת 

לניתוח עוצמת הפגיעה בחופש  ובפרטעם זאת, בשים לב לתשתית הנורמטיבית הקיימת,  .66

 ,ךנמוה וברף, בלבד עוצמה מוגבלת בעלתהביטוי הכרוכה בסגירת התחנה, אשר מצאנו כי היא 

לסגירתה בדרך של מניעה משפטית  הקשיים האמורים אינם עולים כדי כי היא מסקנתנו

  החלטת ממשלה.

 את לסגור הביטחון שר באישור מוסמך"ל הרמטכ לפיה הטענה את לקבל מקום אין עם זאת,

בשל , זאת .יש צורך להביא את ההחלטה בעניין בפני ממשלת ישראלכאמור, אלא  ,התחנה

אופן הקמת התחנה, בהחלטת ממשלה, גם אם לתקופה זמנית, וכן בשים לב למשמעויות 

 .הסגירה והקשיים שפורטו לעיל

                                                           

 (.1987) 219( 3פ''ד מא) דותן נ' היועמ"ש 419/83בג"ץ ניתן למצוא ב ,דוגמא לכך בהקשר אחר, בו יושם סעיף זה 36
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להשלים יש  ,בדרך האמורה שיבחר הדרג המדיני לקדם את סגירת התחנה ככלאם ובשלב הבא,  .67

של ההחלטה הקונקרטית  את עבודת המטה על ידי משרד הביטחון וצה"ל לשם ביסוס העמידה

יש לבחון . במסגרת זו היינו, יש לבסס  את חוקתיות המהלך ,במבחני פסקת ההגבלה שתתקבל,

את תכלית הפגיעה, את התאמת האמצעי אשר נבחר לתכלית, את החלופות האפשריות 

להגשמת התכלית ואת התועלת הגלומה באמצעי זה לעומת הפגיעה בחופש הביטוי אשר כרוכה 

 37בו.

 ד"ר יובל רויטמן ועו"ד עידית מועלם. עם יחדחוות דעת זו נכתבה  .68

 

 ,בכבוד רב

 

 עו"ד מאיר לוין

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 )משפט כלכלי(

 העתקים:

 היועץ המשפטי לממשלה

 ירושלמי, הפרקליטה הצבאית הראשית-אלופה יפעת תומרה

 חוקתי(-ציבורימשפט עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

 מנהלי(-ציבורימשפט ד"ר גיל לימון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

 היועץ המשפטי למערכת הביטחוןעו"ד איתי אופיר, 

 חוקתי(-ציבורימשפט עו"ד איל זנדברג, ראש אשכול חוקתי, ייעוץ וחקיקה )

 מנהלי(-ציבורימשפט גיל, ראש אשכול ביטחון, ייעוץ וחקיקה )-עו"ד ענת אסיף

 ד"ר יובל רויטמן, ראש אשכול רגולציה, ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי(

 מנהלי(-ציבורימשפט ) עו"ד דרור גרנית, ייעוץ וחקיקה

 חוקתי(-ציבורימשפט עו"ד גאל עזריאל, ייעוץ וחקיקה )

 עו"ד עידית מועלם, ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי(
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