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  ושאלת הפטור משירות צבאי" סרבנות סלקטיבית"

  הערת פסיקה להחלטה בעניי� שבילי

  *דני סטטמ�

סרבנות "המשפט העליו במושג 
 השתמש ביתשביליבפרשת 

טחו שהסכי� לשרת במשטרה א� י לגבי מועמד לשירות ב"סלקטיבית

 אי , בעברובהתא� למדיניותכי המשפט קבע 
בית. סירב לשרת בצבא

ולכ עליו לדחות את בקשת הפטור של , ל להתיר סרבנות כזאתהוא יכו

 של מוודוחה את יישו, המאמר ד באופ ביקורתי בעמדה זו. המועמד

ֶהסדר שבו חיילי� בעלי .  למקרה הנדו"סרבנות סלקטיבית"המושג 

צבאיות 
או במסגרות לא(נטיות פציפיסטיות משרתי� במשטרה 

 הוא מאז כהלכה בי הער� , אדרבה;אינו בעייתי משו� בחינה) אחרות

  .של כיבוד המצפו לבי הער� של שירות הוג ושווה למדינה

‡Â·Ó .‡ .˙È·ÈË˜ÏÒ ˙Â�·¯Ò .· . ÈÏÈ·˘ ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰‰– ˙Â�·¯Ò Ï˘ ˘„Á ‚ÂÒ 
˙È·ÈË˜ÏÒ ?‚ .ÌÂÎÈÒ –" ÔÂ˘‡¯‰ ÈÏÈ·˘" ,"È�˘‰ ÈÏÈ·˘ " ÈÙÏÎ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰Â

"ÌÈËÒÈ�ÂÙˆÓ".  

  מבוא

המתנגדי� באופ� עקרוני , העליו� קבע כמה פעמי� בעבר שרק פציפיסטי�המשפט �בית

לחופש המצפו� ולקבל פטור מעניקה המדינה שיכולי� לחסות בצל ההגנה , לשירות בצבא

בעיקר חיילי (או חיילי� ) בי�"מלש(מועמדי� לשירות ביטחו� , לעומת זאת. משירות צבאי

לפטור  אינ� זכאי� מייש� שהצבא Ó˙ÓÈÂÒשמתנגדי� באופ� עמוק למדיניות ) מילואי�

בעוד עמדת , "סרבנות מלאה"כהמשפט �עמדת הראשוני� מאופיינת בפי בית. כזה

  ."סרבנות סלקטיבית"כי� מאופיינת האחרונ

_____________________________________  

לאיל� סב� ולחברי , תודה לדוד אנו�. המחבר מלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה   *
  . על הערות מועילות לטיוטות קודמותÏ˘ÓÓÂ ËÙ˘Óמערכת 
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 הפירוש שהוא ,בר�. המשפט להבחנה זו� נדרש שוב ביתÈÏÈ·˘,1בעניי� , לאחרונה

ות מכ� לגבי הזכות להתחשבות מצד ג� ההשלכות הנובעוכ� , מציע לה נראה לי בעייתי

. במאמר קצר זה אנסה להסביר מדוע. המדינה באלה שמצפונ� מקשה עליה� לשרת בצבא

מכ� �לאחר. המשפט בעבר�אפתח בהצגה של שני סוגי הסרבנות הסלקטיבית שבה� ד� בית

לסיכו� אסביר את ההבדל בי� .  ואסביר מדוע היא מוטעית˘·ÈÏÈאציג את ההחלטה בעניי� 

  .המשפט לבי� ההצעה שהעליתי במקו� אחר לגבי היחס לפציפיסטי�� ביתו שלעמדת

  סרבנות סלקטיבית. א

לפני , בעבר "סרבנות סלקטיבית"את המושג המשפט �ביתהאופ� שבו פירש ציג את שאלפני 

 כדי לאפיי� "סרבנות"נחת מהשימוש הרווח במושג �ברצוני להביע אי, ˘·ÈÏÈפרשת 

שהרי בשעה שה� , ור מגיוס על בסיס הדרישה לכיבוד מצפונ�בי� המבקשי� פט"מלש

יותר " סרבני�"אינ� מבחינה זו ה� .  להÌÈ·¯ÒÓאי� כל פקודה שה� , מבקשי� פטור זה

בי� " מלש2,"טעמי� שבהווי משפחתי דתי"סמ� �מאשר בנות דתיות המבקשות פטור על

" מצפוניסטי�"בקשת הנכו� שא� תידחה . המבקשי� פטור בשל בעיות בריאות וכ� הלאה

אבל דברי� אלה נכוני� ג� לגבי ,  ה� עשויי� לסרב להוראה להתייצב לשירות צבאי,לפטור

ה� עשויות בהחלט לסרב ,  א� תידחה בקשת� של בנות דתיות לקבל פטור:בי� אחרי�"מלש

 ולמרות זאת איש אינו מאפיי� את קבוצת הבנות הדתיות המבקשות פטור ,להתייצב לגיוס

וזו , מבקשי פטור משירות צבאי תומכי� את בקשת� בעילות שונות. "סרבניות"כ מגיוס

 ולכ� הכינוי המתאי� לקבוצה הנדונה אינ. המעניינת אותנו כא� היא כבוד למצפו�

 "סרבנות"המושג , לעומת זאת. "י פטור על יסוד כבוד למצפונ�מבקֵש"אלא , "סרבני�"

 על בסיס טעמי� הי� הוראה ומסרבי� למלאכלל למקרי� של חיילי� המקבל�מתאי� בדר�

אי� מדובר בעניי� לשוני  È·ËÂ·‰.4בעניי� ו ÔÈÈ˘�ÂÊ3בעניי� דוגמת המקרי� שנדונו , שבמצפו�

כינוי את הקבוצה מצמידי� לא� ולכ� , לגיטימית�סרבנות היא כמעט בהגדרה לא: גרידא

בקשה " במונח במקרה של שימושמה שאי� כ� , יוצרי� מראש דעה קדומה נגדה, זהה

הואיל ובשיח , מכל מקו�. לגיטימי�כשלעצמה אי� שו� דבר לאר בבקשה זו שבא, "לפטור

בי� וה� חיילי� התומכי� " כדי לאפיי� ה� מלש"סרבנות"הציבורי והמשפטי השתגר המושג 

  .כא�אני אשתמש בו ג� , ל פגיעה במצפו�ש את יתדותיה� בטענות

_____________________________________  

  ).28.7.2010, נבובפורס�  (˘¯ ‰·ÈÏÈ·˘ 'ÔÂÁË � �5587/09 "בג  1
  .1986–ו" התשמ,טחו�י שירות ב לחוק39' ס  2
  ).2002( 726) 1(ד נז" פ,‰¯‡˘ÔÈÈ˘�ÂÊ 'È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ È � �7622/02 "בג  3
  .)14.1.2009, נבובפורס�  (·È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ '‰È·ËÂ � 5716/08פ "רע  4
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 אי� היא מזכה את בעליה ,המשפט� לדעת בית,ומדוע, מהי אפוא סרבנות סלקטיבית

סרבנות זו מאפיינת את , ˘·ÈÏÈלדברי השופטת חיות בעניי� ? בפטור המבוקש משירות צבאי

�לא ליטול חלק בזמ� נתו� ובמקו� נתו� בביצוע המדיניות של השלטו� על"מבקשי� האלה 

אידיאולוגית �בשל כ� שהיא סותרת את תפישת העול� הפוליטית, ידי המערכת הצבאית

,  קונפליקטי��ור אי� מדובר באזרחי� המתנגדי� לכל שימוש באלימות כדר� לפת5".שלה�

וג� לא בכאלה שמתנגדי� באופ� ספציפי יותר לשימוש בצבאות כדי לפתור סכסוכי� ברמה 

מדובר באזרחי� המתירי� שימוש באלימות ה� ברמה האישית וה� ברמה . לאומית�הבי�

 ,היא משמשת ְלרעכי אינ� מוכני� ליטול בה חלק משו� שה� סבורי�  ה�אלא ש, המדינתית

פסלות זו . המדינה משתמשת בצבא בצורה פסולהבנסיבות היסטוריות נתונות ש, כלומר

 צודקת�יציאה למלחמה לא, למשל – עשויה לנבוע מהמטרות הפסולות של השימוש בצבא

. מוסריות�בלתילחימה דרכי  תט נקי,רוצה לומר, שימוש בוההאופ� הפסול של �  או מ–

הסרבני� עשויי� לחשוב שהמדינה נכשלת ברמה של ,  תורת המלחמה הצודקתה שלבמונחי

  ).jus in bello(או ברמה של צדקת הלחימה ) jus ad bellum(צדקת המלחמה 

השופטת חיות מונה את המקרי� העיקריי� של סרבנות , לאחר ההגדרה שלעיל

 ÂÏÈÓ8‡עניי�  ÔÈÈ˘�ÂÊ,7עניי�  ÔÈÈ˘,6ה� עניי� יניב, משפט בעברה�סלקטיבית שבה� ד� בית

 סוג אחד עוסק :כא� בי� שני סוגי מקרי� לדעתי חשוב להבחי� , בר�ÏÓÈ˜�.9עניי� ו

על בסיס התנגדות� העמוקה , משירות צבאימלא בי� או בחיילי� המבקשי� פטור "במלש

על , או בחיילי� המבקשי� פטורבי� "הסוג האחר עוסק במלשו ;מייש�הצבא שלמדיניות 

בהקשר . רק מאות� פעילויות צבאיות שנוגדות באופ� ישיר את מצפונ�, בסיס כיבוד המצפו�

מבוססי� ) להל�כפי שנראה ,  כי לא כול��א(הישראלי רוב המקרי� של סרבנות סלקטיבית 

� סרבני� מהסוג הראשו. 1967שנת על התנגדות לשליטה הישראלית בשטחי� שנכבשו ב

מבקשי� פטור מלא משירות צבאי על בסיס הטענה כי בגלל התנגדות� לכיבוש אי� ה� 

ה� צבא ששימור הכיבוש ותחזוקו לשרת ְ�) הדבר מנוגד למצפונ�, כלומר(יכולי� כלל 

, סרבני� מהסוג השני אינ� מבקשי� פטור משירות בצבא באופ� כללי. משימה מרכזית שלו

 הוא דוגמה לסוג ÂÏÈÓ‡עניי� . ת� המש� הכיבושאלא רק מהשתתפות במשימות שמטר

העומדת , ל בשטחי�"נוכח התנגדותה למדיניות צה"כי טענתה של מילוא הייתה : הראשו�

 10. היא זכאית לפטור מלא משירות בצבא,"מוסרית שלה�בסתירה לאידיאולוגיה ההומנית
_____________________________________  

  . השופטת חיותדינה של� לפסק3' פס, 1ש "לעיל ה, ˘·ÈÏÈעניי�   5
  ).1984 (395, 393) 3(לחד "פ, ˘¯ ‰·ÔÈÈ˘ 'ÔÂÁËÈ � �734/83 "בג  6
  .3ש "הלעיל   7
  ).2004 (170, 166) 1(ד נט"פ, ˘¯ ‰·ÂÏÈÓ 'ÔÂÁËÈ‡ � �2383/04 "בג  8
  ).2004 (62, 56) 3(ד נט"פ, ˘¯ ‰·È˜�ÏÓ 'ÔÂÁËÈ � �1026/02 "בג  9
  .170' בעמ, 8ש "לעיל ה, ÂÏÈÓ‡עניי�   10
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תה שיש לבטל את טענת� של זונשיי� וחבריו היי:  הוא דוגמה לסוג השניÔÈÈ˘�ÂÊעניי� 

שכ� פקודה זו ָנגדה , )במסגרת מילואי�(הדי� נגד� על סירוב הפקודה לשרת בשטחי� �פסקי

ה� לא טענו שכל . אידיאולוגי לכיבושבאופ� מתנגדי� כמי ש, מצפו�האת זכות� לחופש 

 בקטגוריה זו נית� 11.תנגוד זכות זו)  לשרת בגבול הצפו�,למשל(פקודה שתופנה אליה� 

עליו כי משראה א� , אשר נקרא לשירות מילואי�שעסק בחייל  ,˘ÔÈÈ את עניי� למצוא ג�

�ל ש� הייתה בלתי"משו� שלטענתו שהיית צה, זאת סירב לעשות ,לשרת בדרו� לבנו�

שבו , ‡ÈÊ‚Ïכ� ג� עניי� . היסוד של לחימה צודקת�חוקית ולא עלתה בקנה אחד ע� מושגי

 12. לשרת בגדה המערבית�לו סירב שבע פעמיאשר לאחר הטירונות שנדו� מקרה של חייל 

וכול� שייכי� , של סרבנות סלקטיבית מימי�מעטי� בלבד יש מקרי� , ככל הידוע לי

שסירב לפקד על פלוגת לוחמיו במסגרת , המקרה של בוטביהדוגמת , לקטגוריה השנייה

בי� או חיילי� שביקשו פטור מלא " מכיר מקרי� של מלשי אינ13.תוכנית ההתנתקות

  14.אידיאולוגית ימנית�מהצבא על בסיס עמדה פוליטית

סרבנות "שני סוגי המקרי� נכללי� במושג , המשפט� ביתו שללפי תפיסת, כאמור

ופחות למקרי�  ,זונשיי�דוגמת זה של אבל לדעתי הוא מתאי� יותר למקרי� , "סלקטיבית

במוב� זה , קטיביתאכ� הייתה סל ‰Â�·¯Ò˙, במקרה של זונשיי� וחבריו. מילואכגו� זה של 

ולא על פקודות אפשריות , 1967שנת שהיא חלה רק על פקודות לשרת בשטחי� שנכבשו ב

אצל מילוא הסרבנות חלה על כל , לעומת זאת. פקודות לשרת בגבול הצפו�כגו� , אחרות

 הייתה הסרבנות. ולא על פקודות לביצוע מעשי� מסוימי�, ל"ועל עצ� השירות בצה, פקודה

 שביסודה לא חלו על שירות צבאי בכל עת ובכל ˘‰ÌÈÓÚË רק במוב� זה "סלקטיבית"

  15.מקו�

_____________________________________  

  .729' בעמ, 3ש "לעיל ה, ÔÈÈ˘�ÂÊעניי�   11
  ).9.2.1980, נבובפורס�  (˘¯ ‰·ÈÊ‚Ï‡ 'ÔÂÁËÈ � �470/80 "בג  12
  .4ש "לעיל ה, ·È·ËÂ‰עניי�   13
שמוצאי� דרכי� אחרות להתחמק , משמאל ומימי�, בי� או חיילי�"סביר להניח שקיימי� מלש  14

פני לפני מפקדיה� או ל להעלות במפורש יבלממשירות צבאי בכלל או ממשימות ספציפיות 
  .אלה חורגי� כמוב� מהדיו� הנוכחי. כיבוד מצפונ�בדבר רשויות הצבא טענות 

 ה של השופטתדבריאת  , למשל, ראו"סרבנות סלקטיבית"לפרשנות רחבה זו של המושג   15
על  ",הטוענת כי סרבנות סלקטיבית, דינה�לפסק 10' פס, 8ש "לעיל ה, ÂÏÈÓ‡יה בעניי� 'פרוקצ

אלא היא מתנה , כל את השירות הצבאיהיא אינה שוללת מכל ו. היא סרבנות על תנאי, פי טיבה
, מקורה עשוי להיות בהתנגדות למדיניות הצבא. את השירות בהתקיימות� של תנאי� מסוימי�

התנאי . היא תקפה כל עוד המדיניות לא נשתנתה. רעיוני, אידיאולוגי, שעניינה פוליטי
או לבצע , י�בזמ� מסו,  סירוב לשרת באזור מסוי�–לסרבנות עשוי ללבוש צורות שונות 

  ".פעולות מסוימות במסגרת השירות
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שאר התנאי� ר שאכ. משמעות הנורמטיבית של ההבחנה המוצעתראוי לשי� לב ל

הסוג � טענת הפגיעה במצפו� חזקה יותר במקרי� מ� הסוג הראשו� מאשר במקרי� מ, שווי�

וא� הוא סבור , מוסריתמבחינה � פסול הכיבוש הישראלי בשטחיכי א� פלוני סבור . השני

הדרישה שהוא עצמו ישרת בשטחי� אזי ,  כיבוש זהו שלתפקיד מרכזי בניהוליש ל "לצהכי 

 תולכ� כפיי. תובעת ממנו לעשות משהו המנוגד באופ� ישיר וחזיתי לעקרונותיו העמוקי�

א� , ת זאתלעומ. לשרת שירות צבאי בחברו� או ביצהר תהווה התקפה חמורה על מצפונו

מעשי� שנתפסי� בהשותפות שתיתבע ממנו , אד� כזה יוצב כחובש במרפאה צבאית בנגב

יש הבדל בי� שותפות פעילה ביישו� : רוצה לומר. בעיניו אסורי� תהיה עקיפה הרבה יותר

מדיניות שאד� מתנגד לה בכל מאודו לבי� השתתפות בפעולות שנתפסות בעיניו לגיטימיות 

 במסגרת ארגו� שחלק ניכר מפעילותו מוקדש למטרה)  במרפאה בנגבחובש(וא! רצויות 

  ).הכיבוש(שהוא מתנגד לה 

אלה המבקשי� : ג� לגבי סרבני� מימי� נית� להעלות על הדעת את שני הסוגי� לעיל

ואלה ,  ביישו� מדיניות שה� מתנגדי� לה עמוקותופטור כללי מהצבא בגלל מעורבות

דוגמה מהסוג הראשו� תהיה חיילי� המבקשי� . ל הצבאהמבקשי� פטור מפעולה מסוימת ש

שנרת� להוציא , "צבא הגירוש"ל הוא "צהכי פטור מכל שירות בצבא על בסיס הטענה 

דוגמה מהסוג השני תהיה . מוסרית שה� מתנגדי� לה בכל מאוד��לפועל מדיניות בלתי

�עת� בלתילדשהיא , חיילי� המבקשי� פטור מפעולה ספציפית של פינוי התנחלויות

מצוקה המצפונית שנגרמת כאשר כופי� בבכל הנוגע .  את בטחו� המדינהנת ומסכתמוסרי

אי� הבדל כא� בי� שמאל , אד� להשתת! באופ� פעיל וישיר בפעולות שהוא מתנגד לה�

מדיניות כמייש� ת בארגו� שנתפס מבחינת המצוקה הנגרמת בשל חבר#, לעומת זאת. לימי�

 הכיבוש הישראלי בשטחי� ו שלתחזוקב ווואיל והעיסוק בשימורה: בעייתית קיי� הבדל

,  מאשר העיסוק בפינוי מתנחלי�1967למ� שנת פעילות הצבא במרכזי הרבה יותר חלק הוא 

מהווה פגיעה במצפונו , כיבושלאפילו בתפקיד שאינו קשור , עצ� השירות בצבאכי הטענה 

, עצ� השירות בצבאכי מאשר הטענה של מי שמתנגד בכל מאודו לכיבוש זה משכנעת יותר 

מהווה פגיעה במצפונו של מי שמתנגד , אפילו בתפקיד שאינו קשור כלל לפינוי התנחלויות

  .בכל מאודו לפינוי זה

, התנאי� שצריכי� להתמלא כדי שאזרח יהיה זכאי לפטורכי במקו� אחר טענתי 

שהוא נדרש לעשות שהמעשה ) א (:מחוק בעל תחולה כללית ה�, במסגרת כיבוד המצפו�

שההפרה ) ב (;חוק זה יהיה מנוגד חזיתית לעקרונות שהוא מחויב לה� באופ� עמוקמתוק! 

מטענה . של עקרונות אלה" בידיי�"בהפרה , ודיהנדרשת תהיה כרוכה בפעולה אקטיבית מצ

אלא רק , )או דר� הצבא(זו הסקתי שפציפיסטי� אינ� זכאי� לפטור מלא משירות בצבא 
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 הצעה זו 16.ישב באופ� הכי פחות מעיק בי� עקרונותיה� לבי� אופי השירותלשיבו$ שמי

, המשפט�ידי בית�מגובה עלאשר ו, ידי הצבא�נקוטה זה שני� רבות עלשמנוגדת למדיניות 

 המעשי השפירוש, זכות לקבל פטור מלא מכל סוג של שירות בצבאיש שלפיה לפציפיסטי� 

ות חלופי למי חובת שיראי� שהרי באר$ , הוא פטור מלא מכל סוג של שירות למדינה

  .שמקבל פטור מהצבא

דוגמת , לגבי סרבני� מהסוג הראשו�?  תחול ג� על סרבני� סלקטיביי�תי זוהא� הצע

�תהיה זו אכ� פגיעה בלתי, בשל התנגדותה העזה לכיבוש.  רואה מדוע לאיאינ, מילוא

, אותה כחובשת במרפאה בנגבאבל לא א� יציבו , נסבלת במצפונה א� יציבו אותה בחברו�

, בכללשזיקתו לצבא , "שירות מוכר"קל וחומר א� יציבו אותה באחד המסלולי� של 

נטית לסרבני� מהסוג רלווההצעה אינה ,  לעומת זאת17.מאוד�קלושה עד, ולכיבוש בפרט

 אלה – המבקשי� פטור רק מסוג מסוי� של פעולות, זונשיי� או בוטביהדוגמת , השני

סדר במקרי� אלה קשה להעלות על הדעת ֶה. ופ� ישיר את אמונת� וערכיה�הנוגדות בא

. מהפעולה שאכיפתה היא מקור הפגיעהאות� פטור מבלי לשימנע את הפגיעה במצפונ� 

היא אכ� פוגעת במצפונ� באופ� ,  בפעולות אלהפותהשתתאת הא� המדינה כופה עליה� 

מאפשרי� את שאינ� חזקי� מעשיי� �  כי ייתכ� שיש שיקולי� א,שאמור להטריד כל ליברל

�בית. ÔÈÈ˘�ÂÊהמשפט העליו� בעניי� � ביתו שלזו הייתה דעת. הענקת הפטור המבוקש

, יחויבו לשרת בשטחי�ה� מצפונ� של העותרי� ייפגע א� כי קיבל את הטענה  המשפט

של נסבלות על יכולתו �לכ� השלכות בלתייהיו  ,יקבלו פטור משירות זהה� א� כי אבל טע� 

התוצאה של מת� פטור כזה תהיה הגדלת כי המשפט הערי� �בית. ל למלא את משימותיו"צה

ייהפ�  "צבא הע�"ו, מסוג זה) מקבלי הפטורג� של וכמוב� ( מבקשי הפטור � שלמספר

לצבא של עממי� המורכבי� מיחידות שונות שלכל אחת מה� תחומי� שבה� מותר לה "

 18".נאסר עליה מצפונית מלפעול] כ� במקור[ �שבהותחומי� אחרי� , לפעול מצפונית

ג� לגבי האפשרות להתחשב במצפונ� של מבקשי פטור תקפי� מסוג זה מעשיי� שיקולי� 

ולכ� ,  מתנגדי הכיבוש באר$ גדול לאי� ערו� ממספר הפציפיסטי�� שלמספר. מילואדוגמת 

עלולות , באיא� תונהג מדיניות של התחשבות בעמדות כאלה במסגרת השיבו$ לשירות צ

  .להיות לכ� השלכות בעייתיות מבחינת לכידותו של הצבא ויכולתו לבצע את משימותיו
  .ביניי� לאמור עד כא��מציעה סיכו� 1טבלה 

_____________________________________  

 לא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" הרהורי� ביקורתיי� על הפטור משירות צבאי מטעמי מצפו�"דני סטטמ�   16
669) 2009.(  

–ז"התשס, )הוראת שעה) (לאומיי��שירות מוכר להשגת יעדי� ביטחוניי�(צו שירות ביטחו�   17
2007.  

  .734' בעמ, 3ש "לעיל ה, ÔÈÈ˘�ÂÊעניי�   18
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 ‰Ï·Ë1: ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÂÚÙÓ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜· ÏÂÓ ˙Â¯È˘Ó Û¯Â‚ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜· 
˙Â¯È˘‰ ˙¯‚ÒÓ·  

 ‡·ˆ‰ Í¯„ Â‡ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘ ÏÎÓ Û¯Â‚ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜·
")Ó ˙Â¯È˘¯ÎÂ" ,‰¯Ë˘Ó· ˙Â¯È˘ (ÒÈÒ· ÏÚ  

  

התנגדות למדיניות שהצבא   פציפיז�
  מייש�

 ˙ÂÏÂÚÙÓ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜·
 ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓÈÂÒÓ
 È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰

˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Î ˙ÂÒÙ˙�˘  

נטי רלוו
�בעיקר ל 

חיילי� בשירות סדיר או   בי�"מלש  בי�"מלש
חיילי� ) בעיקר(

  מילואי�בשירות 

בי� "עשרות המלש  דוגמה
י� שקיבלו פטור בשנ

ועדת "האחרונות דר� 
  "המצפו�

  זונשיי�  מילוא

גישת 
הפסיקה 
 עד עכשיו

הכרה בזכות חוקתית 
  פטורלקבלת 

הכרה בזכות לקבלת �אי
  פטור

הכרה בזכות לקבלת �אי
  פטור

  
המשפט הכיר במפורש �בהתחשב בכ� שבית, להטעותעלול " הכרה בזכות�אי"הניסוח 

צוקה שתיגר� לה� א� ייכפו לשרת בצבא בכנות טענותיה� של זונשיי� ושל מילוא ובמ
ניסוח מתאי� יותר עשוי ). במקרה של זונשיי�(או לשרת בשטחי� ) במקרה של מילוא(

ניסוח זה מבליט את העובדה ". מפני שיקולי� אחרי�הסגתה א� , הכרה בזכות"להיות 
כמו , יש צור� בטעמי� חזקי� ומשכנעי� כדי להפר אותה, שהואיל ומדובר בפגיעה בזכות

 של טובת – דומני שאכ� קיימי� שיקולי� כאלה .במקרי� של הפרת זכויות באופ� כללי
אבל כמדיניות ראוי לבדוק כל מקרה לגופו ולברר מתו� רצו� ,  במקרי� הנדוני�–הציבור 

  19.נטיי�הרלווהמעשיי� טוב א� נית� למצוא איזו� נאות בי� כיבוד המצפו� לבי� השיקולי� 

_____________________________________  

פקודות מסוימות מחשש למלא קצי� שסירב כי  נקבע 2005בפסיקה רדיקלית בגרמניה משנת   19
 יכול ליהנות מהגנה של –צודקת � מלחמה שנראתה לו בלתי–שיסייע בכ� למלחמה בעיראק 

המשפט בגרמניה לא חשש �בית. ולא יעמוד לדי� משמעתי על הפרת פקודה, חופש המצפו�
האתגרי� כי אני סבור . ממדרו� חלקלק שבסופו לא יוכל הצבא הגרמני למלא את משימותיו

, ע� זאת. מתאימה למציאות הישראליתאינה לכ� גישה זו כי  ו,שוני�ניצב בפניה� ל "צהש
בחופש עינינו כל אימת שאנו דני� בגבולות ההכרה לנגד ַשווה את המקרה הגרמני ראוי שְנ
י� יותר מכפי לק נראי� חלקותתי� קרובות ִמדרוניהוא מהווה תזכורת טובה לכ� שלע. המצפו�

 Urteil des 2. Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005 BVerwG 2 WD :ראו. שה� באמת
12.04, Germany: Bundesverwaltungsgericht, 21 June 2005, available at 

www.unhcr.org/refworld/docid/4a54bbfdf.html.  
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  ? סוג חדש של סרבנות סלקטיבית– שביליההחלטה בעניי� . ב

מתו� כבוד לעקרונותיו , שבילי ביקש לקבל פטור משירות ביטחו� מטעמי מצפו�מר 
 מהאו בש, "ועדת המצפו�"המכונה (הוועדה הצבאית הדנה בבקשות אלה . הפציפיסטיי�

א� , וראיינה אות") הוועדה המייעצת לענייני פטור משירות בטחו� מטעמי מצפו� "– הרשמי
 ולכ� ,"טעמי� שבמצפו� פציפיסטי מונעי� ממנו לשרת בשירות בטחו�"כי לא השתכנעה 

, $ דנה הוועדה שוב בעניינו"בעקבות פנייה לבג. החליטה לא להמלי$ על הפטור המבוקש
, $"על החלטה שנייה זו הגיש שבילי עתירה לבג. והגיעה לאותה תוצאה, הפע� בהרכב אחר

טחו� לוקה בחוסר סבירות ולכ� י להעניק לו פטור משירות בההחלטה לאכי שבה טע� 
  20.צריכה להתבטל

 , בהופעתו מול הוועדה,ת שהביע שביליהדי� התמקד בשאלה מה משמעות הנכונ#�פסק
הצבא מעביר , כידוע. במקו� בצבא) להבדיל ממשמר הגבול, "כחולה"ה(לשרת במשטרה 

פני שבילי לוההצעה שהועלתה , טרהצבא לשירות במש�מדי שנה מספר מסוי� של יוצאי
וכ� לפתור את הניגוד בי� עקרונותיו הפציפיסטיי� לבי� , סדר זההייתה להיות חלק מֶה

ת זו נקבע לשבילי ריאיו� במשטרה כדי בעקבות נכונ#. השירות שהמדינה מטילה עליו
כותו הוא טע� שנפגעה לא כדי� ז. שבילי לא התייצב לריאיו� שנקבע. שיבוצולקבוע את 

ל ובכפיפות "השירות במשטרה כרו� בגיוס לצהכי שהתברר לו ; כוחו�להגיע ע� באת
, ג� בסוגי� שוני� של שירות מוכר�כמו, ושבכל מקרה השירות במשטרה; ל"ארגונית לצה

  .וולכ� אי� הוא יכול להסכי� ל, אינו פתרו� ראוי לפציפיסטי�
א� , ואה לזו שביטא בוועדההטענה האחרונה מבטאת שינוי בעמדתו של שבילי בהשו

, והעמדה שהוא ייחס לעותר הייתה, $ משינוי זה"משפטי התעל� בגה�בדיונו הפילוסופי
ת לשרת נכונ#, אחרומצד , משמעית לכל סוג של שירות צבאי�התנגדות חד, מצד אחד
למרות מחלוקות מסוימות ). בתפקידי� מסוימי� שאינ� כרוכי� בהפעלת אלימות(במשטרה 

יש כי ולכ� הסכימו , עמדה זו היא בעייתיתכי דעי� �כול� היו תמימי, פטי ההרכבבי� שו
  .הראוי לכבדהיה ו, תית כללבעייעמדה זו אינה  ,לדעתי. לדחות את בקשתו לפטור

 שבילי. הדי� נעו$ בהמשגת עמדתו של שבילי כסרבנות סלקטיבית�החידוש בפסק
לשימושי� .  במסגרת הצבא, לומררוצה, התנגד רק לסוגי� מסוימי� של שימוש בכוח

  :יה'לדברי השופטת פרוקצ. התנגדות לא הייתה לו – במסגרת המשטרה –אחרי� 

, אבחנה בי� שימוש בכוח בידי הצבא לבי� שימוש בכוח בידי המשטרה
ובלבד שהשירות לא יהיה קשור בדר� , והבעת נכונות לשרת במשטרה

המבחינה בי� כוח , ותניתמבטאות גישה מצפונית מ, כלשהי לשירות הצבאי

_____________________________________  

  .5'  בעמ,1ש "לעיל ה, ˘·ÈÏÈעניי�   20
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שכמוה� כסרבנות סלקטיבית , ומציבה תנאי� לשירות כזה ולא אחר, לכוח
  21.ומותנית בתנאי� מוקדמי�, התלויה בדבר

,  בוועדה הראשונהשביליהמשגה זו הגיונית רק א� מתייחסי� לעמדת כי אחזור ואדגיש 
כאשר שינה , מכ��אחרל. שבה הוא סירב כאמור לשירות צבאי א� הסכי� לשירות במשטרה

 בי� בצבא – אלא סירב לכל שירות, לא היה סלקטיבי בשו� מוב� של הביטויהוא , את דעתו
  .בי� במשטרהו") מוכר"ת רגיל או בשירו(

על ההשלכות , הבנת המקרה שלפנינו במונחי� של סרבנות סלקטיבית, לעניות דעתי
  .עאנסה להסביר מדו. היא טעות, הנורמטיביות הנובעות מכ�

העותר מבקש פטור , זונשיי�זה של דוגמת , במקרי� טיפוסיי� של סרבנות סלקטיבית
̇ מ ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒ˙È‡·ˆ)  כגו��הכבושי �הוא תופס כמנוגד ושאות, )שירות בשטחי 

ביקש , לעומת זאת, שבילי.  מתנגד ליטול חלק בפעולות אחרות של הצבאואינא� , למצפונו
 Û¯Â‚ ¯ÂËÙÈ‡·ˆ ˙Â¯È˘ Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ ,או בהקשר ההיסטורי ובאופי, ובלא תלות במטרת 

  .ושל
הסלקטיביות בעניינו של שבילי חלה לא על השירות כי על כ� נית� לכאורה להשיב 

משטרה וגופי� , צבא: אלא על השירות במוסדות של המדינה שמפעילי� כוח, הצבאי
דהיינו , שרת במוסד אחד שמפעיל כוחשבילי היה סלקטיבי כי הסכי� ל, לפי זה. אחרי�

אלא שתשובה זו . צבאהדהיינו ,  שמפעיל כוחסירב לשרת במוסד אחרבזמ� �ובו, המשטרה
 העיקרית ביסוד ההבחנה בי� סרבנות )ווציההמוטי(הֲהִניעה , ראשית. נראית לי בעייתית

גדי� לעצ� להבחי� בי� מקרי� שבה� הפוני� מתנהרצו� סרבנות סלקטיבית היא בי� מלאה ל
לבי� מקרי� שבה� אי� לה� התנגדות ,  של שירות זהיובלא תלות בנסיבות, השירות בצבא

 ,ראשונההמתאי� יותר לסווגו בקטגוריה , הואיל ושבילי התנגד לעצ� השירות בצבא. כזאת
  .נייהולא בש

בשיקולי� , כאמור לעיל, הסרבנות נעו$סוגי הבסיס להבחנה הנורמטיבית בי� שני , שנית
אלא ששיקולי� . מטי� את הכ! נגד כיבוד מצפונ� של סרבני� סלקטיביי�ר שא, מעשיי�

אי� כל סיבה לחשוב שאילו העביר הצבא את שבילי .  במקרה של שביליאינ� חלי�אלה 
הדבר מוביל היה , למשטרה במסגרת המכסה שהוא בלאו הכי מעביר מדי שנה למשטרה

הסרבני� של  � מספרלתכל שכ� להגד, פו� מבקשי הפטור מטעמי מצ� של מספרלתלהגד
מספר הפוני� לקבלת פטור על בסיס התנגדות מצפונית לכל .  הצבא·˙ÍÂהסלקטיביי� 

 לא גר� –!  פטור מלא–מקבלי� את הפטור וא! שכמחצית� , שירות צבאי הוא נמו� ביותר
 אי� 22.ודאי לא בצורה שמפריעה לצבא לבצע את משימותיובו, להגדלת מספר הפוני�הדבר 

עלול ליהפ�  "צבא הע�"כי  ÔÈÈ˘�ÂÊהמשפט בעניי� �כמוב� כל מקו� לחשש שהביע בית

_____________________________________  

  .יה'דינה של השופטת פרוקצ� לפסק17' פס, ש�  21
  .92הערה , 16ש "לעיל ה, סטטמ�לנתוני� מספריי� מדויקי� ראו   22
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לצבא של עממי� המורכבי� מיחידות שונות שלכל אחת מה� תחומי� שבה� מותר לה "
 שהרי 23,"נאסר עליה מצפונית מלפעול] כ� במקור[ שבה�ותחומי� אחרי� , לפעול מצפונית

שיבוצו של שבילי בתפקיד כיצד וקשה לראות , רד מהצבאהמשטרה היא בכל מקרה גו! נפ
ראיה חזקה .  יוביל לתוצאה הנזכרת– מוקד� במשטרת התנועה, למשל – מתאי� במשטרה

או של (לכ� שהעברת שבילי למשטרה לא צפנה בחובה סכנה לתפקודו של הצבא 
ות באמצעידי הצבא עצמו �הועלתה עלמצויה בעובדה שההצעה לעשות זאת ) המשטרה

 24).בהשתתפות נציג אזרחי אחד(שהיא כידוע גו! שפועל במסגרת הצבא , ועדת המצפו�
פני הוועדה בעשור לאלא כמעט לכל מי שהופיע , סדר זהלא רק לשבילי הוצע ֶה, יתר על כ�

העלה את ההצעה שלא פע� וכמי , סיוני כחבר בוועדהמנכפי שאני יכול להעיד , האחרו�
המשפט יתנגד להסדר שהציע הצבא לגבי � על הדעת שביתקשה להעלותוהרי  25.בעצמו

 ראיות – ודאי בלא ראיות חזקות במיוחד לסכנות הטמונות בהסדר זהבו, בי�"שיבו$ מלש
  .המשפט לא ניסה אפילו להביא�שבית

לכבד את מצפונו של שבילי את האפשרות השופטת חיות מנסה לבסס את החשש המונע 
יוצאי צבא החייבי� בשירות חובה נוכח הפטור הנית� תחושת האפליה הקיימת אצל "על 

נוכח "תחושת אפליה זו תל� ותחרי! , לדעתה". מטעמי מצפו� ליוצאי צבא דוגמת העותר
וכי , "'שירות מוכר'העובדה כי טעמי המצפו� של העותר מונעי� ממנו לשרת ולו ב

רות למע� יופטרו למעשה מכל חובה לתרו� את תרומת� בשימבקשי� דוגמת העותר "
 בתחושת האפליה לבדה אי� מ� הסת� כדי להצדיק את חוסר ההתחשבות בזכות 26".המדינה

שהרי טבע� של פטורי� שה� מעוררי� בקרב חלק , מצפו�העומדת לעותר לחופש ה
לכ� חי#ת מוסיפה שיקול חזק יותר בדמות התוצאה שעלולה . מהציבור תחושת אפליה

לרופ! את החישוקי� המחזיקי� אותנו "מת כביכול מאייר שא, לדעתה לנבוע מתחושה זו
  .ÔÈÈ˘�ÂÊכדברי ברק בעניי� , "כע�

היו צריכי� למנוע לא רק מת� ) ג� תחושת האפליה�כמו(הבעיה היא שחששות אלה 
, "טעמי� שבמצפו�"אלא לכל המבקשי� פטור על בסיס , שבילידוגמת בי� "פטור למלש

חופשיי� ללכת ה� וע� קבלת הפטורי� , נהשהרי א! ה� נפטרי� מכל חובה לתרו� למדי
. החששות הללו נראי� בכל מקרה מוגזמי�,  בהמש� לאמור למעלה,זאת ועוד. לבית�

_____________________________________  

  .דינו של הנשיא ברק� לפסק16'  פס,3ש "לעיל ה, ÔÈÈ˘�ÂÊי� עני  23
ההפרדה אותה "כי  אומרת השופטת חיות ,דינה�לפסק 5' פס, 1ש "לעיל ה, ˘·ÈÏÈעניי� ב  24

ובי� פעילות משטרתית ) שהוא אינו מוכ� לבצע(אית ביקש העותר לשרטט בי� פעילות צב
 אבל לא שבילי שרטט ."הינה הפרדה הקשה ליישו� באר�) אשר לגביה לא גילה התנגדות(

כי בהמש� היא אומרת . ל" שהציעה לו את הסידור הנ, אלא ועדת המצפו� הצבאית,הפרדה זו
, ש� ("‰ˆ·‡È˙רכת לפגיעה באחדותה וביציבותה של המע"היענות להפרדה זו תוביל 

  .קשה להבי� חשש זה, סטבטקאבל כאמור , )הוספה ההדגשה
  .680' בעמ, 16ש "לעיל ה, סטטמ�ראו ג�   25
  .דינה של השופטת חיות� לפסק5' פס, 1ש "לעיל ה, ˘·ÈÏÈעניי�   26



  ושאלת הפטור משירות צבאי" סרבנות סלקטיבית"  ב"תשע יד משפט וממשל

267  

z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\04-statman.doc 4/16/2012 12:14:00 PM  

ואי� לכ� , מדי שנהספורות בי� המקבלי� פטור משירות אינו עולה על עשרות "מספר המלש
 ו שלתעל יכולאו ") החישוקי� המחזיקי� אותנו כע�("כל השפעה על האחדות הלאומית 

של " סלקטיביות"אילו כובדה ה, במקרה של שבילישקל וחומר . הצבא למלא את משימותיו
של אחרי� לשרת בֲהִניעה סידור כזה פוגע לא היה  ,סרבנותו והותר לו לשרת במשטרה

הטיעו� של  דומה שקו". צבא של עממי�" ל"צבא הע�"ולא היה הופ� את הצבא מ, בצבא
 נקודה – גמור של ההכרה בזכות לפטור מטעמי מצפו�השופטת חיות מוביל לביטול 

  .שאחזור אליה בסעי! הבא
 על המקרה של שבילי היא מוזרה "סרבנות סלקטיבית"החלת הביטוי , סיכומו של דבר

מקרי� כלל ל�שנכונה בדר�המסקנה הנורמטיבית , אבל ג� א� נקבל אותה, דופ��ויוצאת
בית מסוג זה אינה טומנת בחובה סכנה שכ� סרבנות סלקטי, שביליחלה על אלה אינה 

" סרבנות"המשפט היה צרי� להסכי� ל�לא רק שבית. לתפקודו של הצבא או של המשטרה
 מבטאת איזו� מצוי� בי� צורכי הביטחו� ודרישת אשכ� הי, הוא היה צרי� לשמוח עליה, זו

  .האחרצד � המ,  לבי� כיבוד המצפו�,אחד מצד ,השוויו�

  " שבילי השני", "ראשו�שבילי ה "– סיכו�  .ג
  "מצפוניסטי�"והמדיניות הראויה כלפי 

בהופעתו שבילי אותה ביטא שלעמדה , קרי, "שבילי הראשו�"הדיו� עד כא� התייחס ל
שבילי ". היה נכו� באופ� עקרוני לשרת במשטרההוא לפיה ש ,הראשונה מול ועדת המצפו�

א את חובו לחברה בדר� של שירות י#תר לו למלשועמד על כ� , נסוג בו מהסכמה זו" השני
 "שבילי הראשו�"עמדתו של . המנותק מכל זיקה למערכת הביטחו�, לאומי אזרחי לגמרי

ה של המשגה זו הייתה תתוצאו, המשפט כסוג של סרבנות סלקטיבית�ידי בית�הומשגה על
להציב את היה רשאי הצבא , המשפט�מבחינת בית. דחייה מוחלטת של בקשתו לפטור

,  לפי צורכי הצבא ובהתא� לנתוני� האישיי�ל הכ– כולל במער� הלוח�, כל תפקידבשבילי 
שבילי "עיניו את לנגד המשפט �אילו ש� בית, לעומת זאת. הפיזיי� והנפשיי� של שבילי

הוא היה ,  שבילי כמתנגדת לכל שירות במערכת הביטחו�ו שלאילו פירש את עמדת, "השני
בהתא� למסורת הפסיקה , ותו לחלוטי� משירות כזהמ� הסת� את הצבא לפטור אמחייב 

א� השתכנעה הוועדה שהשקפתו הפציפיסטית של , לפי מסורת זו. המקובלת זה שני� רבות
ואי� , מותנה משירות צבאי�היא מחויבת להעניק לו פטור מלא ובלתי, פלוני אמיתית וכנה

  .לה סמכות להטיל עליו שירות חלופי
, ב מסרב לכל פשרה"א� מלש: סבירה�ינו נראית בלתינהדי� שלפ�פסקשל תוצאה זו 

̄ ÎÂÊ· ‡ÏÓ‰ הוא , "שירות מוכר"ואינו מוכ� שיציבו אותו לא במשטרה ולא ב ÂËÙËÏÁÂÓÂ .
ומוכ� שיעבירו אותו לשירות מלא , א� הוא נענה להצעת הפשרה של הצבא, לעומת זאת

̇ ÎÂÊ Â�È‡ ·È‰˘ÏÎ‰ו, הוא סרב� סלקטיביכי הוא מעיד על עצמו , במשטרה Â·˘Á˙‰ . מלבד
  .פניה�לבי� לסרב לכל הצעת פשרה שתובא "מדיניות זו תעודד מלש, חוסר הצדק שבדבר

 למקרי� של אלה המבקשי� "סרבנות סלקטיבית"אני מציע אפוא לייחד את המושג 
או בצורה , מוכני� להשתת! באחרותבעוד� פטור מהשתתפות בפעולות מסוימות של הצבא 
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למקרי� של אלה המבקשי� פטור כללי משירות משו� שבזמ� היסטורי  – פחות טיפוסית
עשייה מהמרכזי ואשר מהוות חלק נתו� הצבא מעורב בפעולות שה� מתנגדי� לה� עמוקות 

 ÌÈ�ÎÂÓא� , בי� המסרבי� לכל שירות צבאי כי ה� פציפיסטי�"מקרי� של מלש. הצבאית
בי� כאלה " אני מציע לגייס מלשהלכה למעשה.  לקטגוריה זווייכתשילא , לשרת במשטרה

 לסוג – או אצל אחרי�(ולכבד את מצפונ� באמצעות שיבוצ� לשירות מתאי� במשטרה 
  .")שירות מוכר"כלשהי של 

 לדעתי מדיניות שיבו$ כזאת אינה לפני� 27,יה' פרוקצה של השופטתבניגוד לדברי
 אלא – ת�כול� או מקצ, בי�" חסד שהמערכת מעניקה בט#בה למלש– משורת הדי�

ב הוא לעשות מאמ$ למצוא "להתייחס ברצינות למצפונו של מלש. שורת הדי�מחייבת תמ
. סדר שמאז� באופ� סביר בי� צורכי הצבא ודרישת השוויו� לבי� כיבוד המצפו�עבורו ֶהב

החליט . ב א� לאו"דעתו א� להציעו למלש�אי� הדבר נתו� לשיקול, סדר כזהמצא הצבא ֶה
ופש ב להתלונ� בדי� שזכותו לח"יוכל המלש, ההסדר או לסגת ממנוהצבא לא להציע את 

  .מצפו� הופרה בלא נימוק מספקה
 לא ביקשו לשנות את המדיניות העקרונית ˘·ÈÏÈהנחתי עד כא� שהשופטי� בעניי� 

 ,בר�. שלפיה לפציפיסטי� עומדת זכות חוקתית לקבלת פטור משירות צבאי, שנקבעה בעבר
משפט מאיימות לכרס� במדיניות זו ובהתחשבות במצפו� באופ� ה�כמה עמדות שהביע בית

אצל יוצאי הקיימת אפליה התחושת "מהשופטת חיות חוששת , כאמור לעיל, ¯‡˘È˙. כללי
צבא החייבי� בשירות חובה נוכח הפטור הנית� מטעמי מצפו� ליוצאי צבא דוגמת 

 שתחושה זו עלולה אלא.  ומ� התוצאות הבעייתיות שתחושה זו עלולה לגרו�28,"העותר
שהרי , אלא במקרי� הרגילי� של פטור לפציפיסטי�, להתעורר לא רק במקרה של שבילי

הטיעו� . חבריה� מגויסי� לשלוש שני� תובעניות, בעוד אלה אינ� חייבי� בשירות כלשהו
על בסיס ) מלא( לכל הענקה של פטור ותאפוא להוביל להתנגדעלול תחושת האפליה בדבר 

לצור� הפטור המבוקש יש להגדיר את כי יה טענה 'השופטת פרוקצ, ˘�È˙. �כיבוד המצפו
ובכל , בכל מקו�, בכל זמ�, לכל שימוש בכוח באשר הוא"הפציפיסט כמי שמתנגד 

,  מתונות יותרותבצד גרס, של הפציפיז�, רדיקלית למדי,  אלא שזו רק גרסה אחת29".תנאי
ולא לכל הפעלה של , באות ומלחמות ממוסדת של כוח באמצעות צהשמתנגדות רק להפעל

יה חלק 'ל נראית לשופטת פרוקצ"ההגדרה הנ.  לצור� הגנה עצמית של היחיד, למשל– כוח
 מתהול"אשר מדיניות  –" צמצו� מירבי של גדרו של הפטור מטעמי מצפו�"ממדיניות של 

 וקשה, יה אינה מבארת טענה זו' פרוקצ30".ומתיישבת ע� הערכי� החוקתיי� בשיטתנו
  31.במצפונו של האד�פחותה לו ערכי� חוקתיי� מחייבי� התחשבות ילראות א

_____________________________________  

  .1ש "לעיל ה, ˘·ÈÏÈדינה בעניי� � לפסק18' בפס  27
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 .ש�  30
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 לעמדה הכללית שנקטתי ˘·ÈÏÈהדי� בעניי� � ברצוני לקשר את ביקורתי על פסק,לסיו�
טענתי המרכזית , כאמור לעיל. לגבי הענקת פטור על בסיס כיבוד המצפו� 32במקו� אחר

 ,ב מסוי� הוא פציפיסט"ה הוועדה שמלש ג� א� השתכנע,במצב המשפטי הקיי�כי הייתה 
עבורו ערו$ שירות באלא יש למצוא , אי� הצדקה להעניק לו פטור מלא מכל שירות

כמוקד� , קרבית�כחייל ביחידה לא: שיתחשב במידת האפשר בעמדתו הפציפיסטית
בניגוד לעמדת השופטי� ". שירות מוכר"חולי� במסגרת �במשטרת התנועה או כאח בבית

שבילי "דוגמת להענקת פטור מלא אפילו במקרי� אפוא אני מתנגד , � שעל הפרקהדי�בפסק
, לעומת זאת. בי� המתנגדי� לכל שירות בצבא או דר� הצבא"למלש, כלומר, "השני

מתנגדי� לשירות מסוי� בצבא אשר בי� "מלש, קרי – "שבילי הראשו�"דוגמת במקרי� 
מתנגדי� בי� ה"מלש או )חולי��ית בב,למשל( א� מוכני� לשירות אחר ) קרבי,למשל(

 אני מציע לקבל בשמחה את הסכמת� –לשירות בצבא א� מוכני� לשירות במשטרה 
ני יכי א, יותר בהשוואה למדיניות הנוהגת" קשוחה"עמדתי , מצד אחד.  בהתא�צ�ולשב

עמדתי , אחרמצד . מוכ� בשו� מקרה להעניק פטור מלא משירות על בסיס כיבוד המצפו�
סדרי� כי אני מקבל ומעודד ֶה, ˘·ÈÏÈהמשפט בעניי� � ביתו שלבה יותר מעמדתנדיבה הר

בי� "למלשכי  אני סבור ,וויתרה מז, כולל שיבו$ במשטרה, לשיבו$ המתחשב במצפו�
  .זכות חוקתית לשיבוצי� כאלהיש " מצפוניסטי�"

 העוסקת במקרה שבו בקשתו של אד� לפטור ,2הבדלי� אלה מוצגי� לסיכו� בטבלה 
  .ל בסיס פציפיז� נתפסת ככנה ואמיתית בעיני ועדת המצפו�ע

 ‰Ï·Ë2: ¯ÂËÙ ˘˜·ÓÏ ÒÁÈ· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰Â ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰   
È·ÈË˜ÏÒ ¯ÂËÙ ˘˜·ÓÏ ÒÁÈ·Â ‡ÏÓ  

  ˙Â¯È˘ ÏÎÓ ‡ÏÓ ¯ÂËÙ ˘˜·Ó  ‡·ˆ· ˙Â¯È˘Ó ¯ÂËÙ ˘˜·Ó  
 ˙¯˘Ï ÔÎÂÓ Í‡"Í¯„ " ‡·ˆ‰

)· Â‡ ‰¯Ë˘Ó·"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘("  

תוצאת הפסיקה 
  ˘·�ÈÏÈ בעניי

יש לו זכות חוקתית לקבל פטור 
ולצבא אי� , מלא מכל סוג שירות

  .דעת בעניי� זה�שיקול

אי� ו, אי� לו זכות לקבל פטור
�שיקוללגבי הגבלות חוקתיות 

  .הדעת של הצבא היכ� להציבו

א� , אי� לו זכות חוקתית לפטור מלא  עמדתי
יש לו זכות להצבה המתחשבת 

  .במצפונו

, ית לפטור מלאאי� לו זכות חוקת
א� יש לו זכות להצבה המתחשבת 

  .במצפונו
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