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מישלבצעדוהפגםשכנגדהואזואפשרותלהצדיקשבכוחוהשיקול.הסף
עלאותושהחתיםמישלהדופיאתלבחוןיש,מהתחייבותולהתנערשמבקש

,זועמדההמשפט-ביתנקטלאהנוכחיבמקרה.מקוםלההיהשלאהתחייבות

הדין-שפסקלאחר,בעתידתוחמרהצבאשלטונותכלפישהגישהלקוותצריךאולם

ביחסהשוקתנאילפילנהוגמוחלטחופשלהםשאין,להםהבהירהנוכחי
תחמירהדין-בפסקהאמורמןשהתעלמותלהניחגםניתן.המבוקשיםלמקצועות

.בעברשנסלחהבהתנהגותשתימצאהדופימידתאת
יותרברורהדרךלמצוא,הנוכחיבמקרהאפילו,היהראוישבעיניעודאוסיף
שירותהארכתשלבטכניקההשימושהמשךבפניהצבאשלטונותאתשתרתיע

דין-פסקליחןהיהניתן,למשל,כך.זהבענייןשנתבררוהסוגמןבאמצעיםהחובה
לקורסכתנאי,חובהשירותבתנאי,נוסףלשירותדרישהכיהקובעהצהרתי
מורההיההמשפט-שביתמבלי,זאת.כדיןשלאנעשתה,בהםשדוברולתפקיד

.הנוכחיבמקרהשניתנהההתחייבותממימושלהימנעמפורשותהצבאלשלטונות
עלהוצאותמהטלתהימנעות,היאזהבמקרהלנקוטהיהשראויאחרתדרך

התנהגותלעומתהעותריםהתנהגותאתשוקליםכאשר,לפחות,בעיני.העותרים
דברשלשבסופולזכורגםראוי.יותרפגומההשתייםמביןמיברורזהאין,הצבא
יזכהשהצבאבעוד,שכרללאכמעטו,נוספיםחודשיםשישההעותריםישרתו
שלאסבורניאלהבנסיבות.כדיןנהגאילובוזוכההיהאםרבשספק,זהבשירות

.הוצאותבתשלוםהעותריםאתלחייבמקוםהיה
שלטונותאתהמשמשתהשיטהעלמצביעותהמקרהעובדות:דברשלסיבומו(11

עםלהשליםקשה.מסויימיםבמקצועותהחובהשירותשלבפועללהארכהל"צה
המגבלותבדבר(ברקהשופטהצטרףשאליהם)חשיןהשופטבדבריוישזושיטה

צמצוםלקראתוחשובחדשניצעדל"צהשלהדעת-בשיקולהשימושעל
אלהדבריםאולם.הצבאשלטונותנהנושממנהמוצדקתהבלחי3י"חסינות"ה

שלמוחלטתדחייההיינו,הדין-מפסקהעולההסופיתהתוצאהשלבצילהעומדים
עלהפיקוחבעתידיובטחכיצדהשאלהגם.בהוצאותהעותריםוחיובהעתירה
שירותשלבלבוש,נוסףמסלגבותכדידעתו-בשיקולל"צהשעושההשימוש

.בערפלנותרה,לשורותיוהמתגייסיםוצעירותצעיריםעל,חובהבתנאי

הנובעת,למעשה"חסינות"כאלא,הדיןמכוחבחסינותהיינו,ממשבחסינותמדוברשאיןמובן13
.הצבאכלפיהמשפט-ביתשלסלחנימיחסובחלקה"הנקיותידיים"המכללבחלקה
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1('ואחהביטחוןשר'נואחינתן94/1930צ"בגבעקבות)

*פרידמןדניאל'פרופ

העובדות

היוצא"במחנה"עיתוןשלובעריכהבכתיבהמועסקים,סדירבשירותחיילים,העותרים
תקופתל"בצהלשרתשיתחייבוהיהזהלתפקירלהצבתםהתנאי.חינוךחילמטעםלאור
הסכימוהעותרים.חובהשירותבתנאיחודשיםשישהבת(ן"שס)נוסףסדירשירות

צבאייםכתביםלקורסשובצומכןלאחר."התנדבותהצהרת"עלוחתמוזהלתנאי
ששירתולאחר."צבאיעיתונאי"המקצועלהםנקבעובסיומושבועותשישהשנמשך

כיביקשו,יותרקצרהתקופהוחלקםממושכתתקופהחלקם,זהבתפקידהעותרים
.תבוטלנוסףלשירותהתחייבותם

הדין-פסק

.שקליםאלפיםעשרתבסךמשפטהוצאותבתשלוםחוייבווהעותריםנדחתההעתירה
סדירלשירותהעותריםאתלקבלסמכותהיתהלאכיהטענהאתדחהחשין'מהשופט

[משולבנוסח]ביטחוןשירותלחוק17סעיףהוראתנוכח,זאת.בהתנדבותנוסף

והןסדירבשירותחייבשאיננומישלבהתנדבותהןעוסקהסעיף.הנושאאתהמסדיר

.(השניההקטגוריהבגדרנכלליםהעותרים)כזהבשירותשחייבמישלבהתנדבות
יכלוהעותרים."הרצוןיסודאתעיקראשראילרן"מנבעהלאזוהתנדבותכינקבעכן
.אחרתביחידהומיבתותחניםמי,"גולני"במי,חבריהםכיתרולשרתלחתוםשלא

עללחתוםלמאדעד...השתוקקו"שהםלהניחאףוניתןחופשיתברירהעמדהלעותרים

."בעיתוןכתביםבתפקידילזכותוכךההתנדבותהצהרת
שימושהצבאשלטונותעשו,סמכותובגררהצבאפעלאפילוכיהעותריםטענועוד

,נפסקזאתבמקום.לגופהנדחתהלאזוטענה.בסמכותםראויובלחיסבירבלתי
להתכחשהאומרלעותרסעדיושיטלא"צ"שבג,קודמותהלכותשלשורהבעקבות

הפקולטה,פרופסור;למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספר-ביתדיקאן* תלאוניברסיטת,למשפטים

-

.אביב-ביבא
.643(4)מחד"פ,'ואחהביטחוןשר'נןק94/1930צ"בג1
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מלואאתהפיקוהעותרים."עצמועלשנטלחיובלהפרלמבקשאולהתחייבותו

מבקשיםהם,חלקםאתלמלאנדרשיםמשהםוכעת,עימםשנעשהההסדרמןהיתרונות

.הצדקמןלסעדראוייםאינםכאלהעותרים.מהתחייבותםלסגת
,(הדין-לפסק15-16סעיפים)סופולקראתמופיעהדין-בפסקהחשובהחידוש

עמדתלגביספיקותחשיןהשופטהעלהזהבשלב.נחרץהעתירהגורלכישהובררלאחר

.חובהשירותבתנאינוסףשירותבדברהצבא
."כפייהשלמסגרתהיאוהמסגרת"הסדירשירותםבגדרניתנההעותריםהתחייבות

נהגוהצבארשויותאם"לבדוקיש.מרצונםהתחייבושהעותריםבאמירהדיאין
-בשיקולשימושהעושהציבוררשותמכלהנדרשתהגינות,ראויהבהגינותבעותרים

."כפייהשלבנסיבותשכןכל,דעתה
והביקושההיצעכללילפילפעולרשאיאיננול"צהאכןכיהובהרהדבריםבהמשך

:כדלקמןמפורשותצייןאףחשיןהשופט.ומיומןזולעבודהבכוחלזכותכדיולנצלם

שלטונותבידיניתן,(חובהבתנאי)ן"שסעליחתוםכילצעירלהציעשהכוחאקבללא"
.מבוקשיםמקצועותבאותם-תובהבתנאי-סדירשירותלהאריךשיוכלוכדיל"צה

והוא,הואבסמכותלרעהשימושכיעליוייאמר,בסמכותייעשהכיזה-מעיןשימוש

."מעיקרוביטולוכדימינהלבמעשההפוגםשימוש
שננקטהמבלי,המשפט-ביתשהציגהיפותטיתלשאלהבתשובהנאמרואלהדברים

אלאענייןשללגופולא,כאמור,נחתךזהמקרה.הנוכחיהמקרהלגביברורהעמדה
.להתחייבותםשהתכחשוהעותריםשללגופם
לקבלהרשויותבידישהופקדווסמכותכוחכיהדעתעליעלהלא"כינאמרעוד

,חופשישוקבכלכלתהמדוברכמולהפעלתןבידיהןניתנו,ן"לשס'התנדכותהצהרות'
."ושירותיםסחורותשלוממכרמיקחשוק
בכוחםיתר-שימושייעשהלאכיהיטבהקפדיקפידול"צהששלטונות"הראוימן

נוספותתקופותלשרתהסכמתםאתלהשיגכדי,הסדירשירותםבתקופתחייליםלשיבוץ

."חובהשירותבתנאי
דרישהלהצדיקמנתעלכינאמר.בחשבוןלהביאשישהשיקוליםפורטובהמשך

שהחיילבכךלאואףהכשרההדורשבמקצועשמדוברבכךדיאין,חובהבתנאין"לשס

מקצועכלכילזכורשישגםמה.הצבאיממקצועותועלתהאזרחייםבחייםלהפיקיוכל

,ההכשרהאורךביןמיתאםלפחותלהראות,איפואיש.כלשהיהכשרהדורשצבאי
העותריםבאוהנוכחיבענייןאולם.הנוסףהשירותלאורך

."הדבריםפניהיואחרתאפשר,מלכתחילהבאולו.פרישלתוכושאכלולאחר"
העתירהלדחייתהסכיםבךהשופט.חשיןהשופטשלדינו-לפסקהסכיםברק'אהשופט

אתעיוןבצריךהשאיראך,מהתחייבותםבהםלחווררשאיםהעותריםשאיןבנימוק
התחייבותעלחייליםלהחתיםהצבאשלטונותרשאיםשלאורןהנסיבותבדברהשאלה

.ן"שס
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הערות

בכיווןחשובצעדמהווה(ברקהשופטהצטרףאליו)חשיןהשופטשלדינו-פסק(1

מעמיקלדיוןהיוםעדזכתהשלא,המשפטיתהסוגייהאתנכונהמאתרהוא.הרצוי
,העיוניהדיוןביןהנתקעללהצטערישאולם.לפיתרוןקוויםמציעואף,בישראל

גםנותר.האופרטיביתהתוצאהלבין,(הדין-לפסק15-16סעיפים)והחדשניהחד
.בעתידלביטויזהעיונידיוןיבואכיצדבשאלהבהירותחוסר

האמריקאיתובפסיקהבספרותשמכונהבמהעוסקתשהתעוררההסוגייה(2
דעת-שיקוללשלטוןניתןשבובמקרהמדובר.2"1085א6ת088100טטא00881תט"

לשימושבתמורהכימבקשהשלטוןאך,האזרחעםלהיטיבבידויששבאמצעותו

הצבתמהווהכוודרישה.החוקתיותזכויותיועלהאורחיוותרזהדעת-בשיקול

ומהםלהציבשמותרתנאיםמהםהשאלות.בטלהינוכזהותנאיפסולתנאי
בנושא.האמריקאיתבספרותבהרחבהנדונוכאלהתנאיםשללתוקפםהמבחנים

יינתןלאמדוע,מוחלטסירובמאפשרהדעת-שיקולאם.פרדוקסשמץישעצמו

אתלסייגאך,לבקשהלהיעתרהיינו,"חלקיתלסרב"בידוהדעת-ששיקוללמי
כוללהמשפטבתחוםאפילו"הולמםהשופטשלבלשונו.החיוביתהתשובה

כוחבחובוהדעת-שיקולכוללרביםבמקרים,אכן.3"חלקיואתכרגילהשלם
ויחד)חלקיתהיענותהיאהדברמשמעותכאשר,לתנאיםבכפוףלבקשהלהיעתר

אולם.הציבוריבמשפטואףהפרטי4במשפטכך.לבקשה(חלקיסירובזאתעם

הסייגיםהדבריםומטבעהפרטי5במשפטאפילומסוייגתתנאיםלקבועהאפשרות
.יותרחריפיםהציבוריבמשפט

פסוליםאותקפיםתנאיםשלהכלליתבסוגייהאדוןלאהנוכחיתבמסגרת

Hacker-במצויותבנושאעניפהולספרותלפסיקההפניות2

'

' "Bargaining 'With

I

the

:

State'h.נ

1855(1994).Rev.1.Mich92.הספרעלביקורתמהווההרשימהBargaini~g With the

(1993)State,פרופמאת'Richard Epstein.
WesternשKaswasl,,1(1910)216ע.3.53,1.5 Udoa(מיעוטדעת).הרשימהאתגםראה

.לעיל2בהערההנזכרת
המשפט-לביתמקנה,118ת"ס,1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)14סעיף,לדוגמא4

יכולזובמסגרת.השנילצדידועההיתהשלאטעותמחמתחוזהלבטלדעת-שיקול
חוזיםכהן'ונפרידמן'ד:לתנאיםבכפוףלהלסרבאולבקשהלהיעתרהמשפט-בית

.ואילך720('בכרך,1992-ג"תשנ)
.סטטוטוריותמהוראותוחלקםהציבור-מתקנתחלקם,הלב-תוםמעקרוןחלקםנובעיםהסייגים5

אםכשאלהמוחלטדעת-שיקוללויש.שלוהמלאכה-לביתעובדשכירתשוקלפלוני,לדוגמא
לתנאיהנוגעבכלשלוהדעת-שיקוליהיה,עובדלשכוריחליטאםאולם.לאואםעובדלשכור

פיטוריןפיצויי,חופשהימי)לנושאהנוגעתהקוגנטיתהחקיקהלמגבלותכפוףהתעסוקה
,דוגמאועוד.אלהממגבלותאותותשחררלאהעובדמצדמפורשתהסכמהואפילו(ועוד
לכתובבחרואם.לאואםצוואהלכתובאםמוחלטדעת-שיקולאדםלכל.צוואותמדיניהפעם
להטילאולירושהתנאיםלקבועשיכולגםמכאן.היורשיםבקביעתדעת-שיקוללוישצוואה
זאתעם.(63ח"ס,1965-ה"תשכ,הירושהלחוק45סעיף)העיזבוןמןשניתןלמהביחסחיוב
38'ס)בתוקפהההענקהתעמודזאתועםבטליםיהיוהחיובאושהתנאיאפשרותלתארניתן

.(הירושהלחוק
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.הצבאילשירותבהקשרהמתעוררתלשאלהורקאךאתייחס.דעת-שיקולבמסגרת
משרתיםהם.וצעירותצעיריםאלפיעשרותעלאדיושליטהכוחניתןל"לצה(3

,השירותמןישוחררואוישרתואםהשאלות.חובהשירותחוקמכוחבמסגרתו

אלהכל-בחופשותיזכוהאם,השירותתנאייהיומה,תפקידבאיזה,ישרתוהיכן
לפיקוחזהדעת-שיקולנתוןתיאורטית.הצבאשלהמוחלטדעתו-בשיקולהם

אתלהביןניתןאלהבנסיבות.יעילהואהפיקוחאםספק,במציאות.שיפוטי
שלבלשונו)"המועילאלהטובאת"לצרףהצבאשלטונותבפניהעומדהפיתוי
,(דינו-שבפסק,היפותטיתכהאיננהשאולי,ההיפותטיתבדוגמאחשיןהשופט

הצבאיתחייבשבמסגרתה,"עסקה"הצבאבידיכולוכלהנתוןלחייללהציעהיינו

ייעשההדבראך,לחיילהרצויהבדרךלחיילהנוגעבכלדעתו-שיקולאתלהפעיל

.נאותהתמורהלצבאיתןמצדושהחיילהיינו,לתנאיבכפוף
,למשל,כך.כזהתנאישלבתוקפולהכירניתןשבהןנסיבותשקיימותספקאין
בתנאי,טייסלקורסלהציבולמתגייסל"צהמבטיחשלפיובהסדרדופיאין

.קבעבתנאינוספותאחדותשניםישרת,בהצלחההקורסאתיסייםשאםשיתחייב
,כאמור.בתוקפםלהכירניתןלאפניםשבשוםתנאיםשקיימיםברור,מנגד
.בלבדאחתלקטגוריהאתייחס.המקריםכלאתלהקיףאנסהלאהנוכחיתבמסגרת
הואכסף-בשווהאובכסףהחיילעלמסהטלתהואשעיקרותנאי,לפחותבעיני

.פסולתנאי
הדוגמאותלאורתיבחן,דעת-שיקוללהפעלתכתנאי,מסהטלתשלזוסוגייה(4

-:הבאותההיפותטיות

אוהשירותמןלשחרורו(בתמורהאו)כתנאיכסףסכוםלשלםנדרשפלוני(א
כולהלבקשהלהיעתרהצבאיכולזופשטניתבדוגמא.שירותוקיצורתמורת

ישלםשהמבקשבתנאילהתנותהיכולהואאיןאך,להלסרבאוחלקהאו
,"הצדדיםלשניטובהעסקה"שזוהי,אמנם,אפשר.שחרורותמורתכסףסכום

.וכולמכולפסולהשהיאברוראך
מסויםבתפקידלהצבתו(בתמורהאו)כתנאיכסףסכוםלשלםנדרשפלוני(ב

.(צבאיכתבשלתפקידלדוגמא)
לשםהנדרשהקורסשלבעלותכהשתתפותכסףסכוםלשלםנדרשפלוני(ג

צבאייםכתביםשלקורס,למשל)בצבאלמלאאמורשהואלתפקידהכשרתו

הוא,בקורסלהשתתפותתנאיהמהווה,לדרישהההסבר.(נהיגהקורסאו

בחייםגםתועלתממנולהפיקעשוייםוחניכיוגבוהההקורסשעלות

.האזרחיים
לושיש(שחרורמענק,למשל)מסוימותכספיותזכויותעללוותרנדרשפלוני(ד

לשירותכתנאיאומסויםבתפקידלהצבתו(בתמורהאו)כתנאיהצבאכלפי
.(הביתלידשירות,למשל)מסויימיםבתנאים

,לעילשפורטוהיתרונותמןיתרוןתמורתכסף-שווהלצבאליחןנדרשפלוני(ה

לתקןלהתחייב,מוקדםלשחרורכתנאי,עליומוטל,מוסךבעלבהיותו,למשל
.לצבאהשייכיםרכבכלי,זמןפרקבמשך,חינם
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פלונישלבהשתתפותשמדוברלכךכפוף,לעיל(ה)בדוגמאכמוהעובדות(ו
ליחןפלונישנדרשהבסף-ושווה,מסויםלתפקידהצבתולשםהנדרשבקורס
בתנאישסייןהיינו,חינםכמעטצבאישירותשלדרךעלהואכךלשםלצבא
.חובהשירות

מהןבאחדותההסדר.לעילשפורטוהשונותהדוגמאותביןרבהבדלאיןבעיני(5

סכוםלשלםהחיילנדרששבהן,(ב)-ו(א)דוגמאות.באחרותמאשריותרצורם

לעומת.מקוממותהן,בוחפץשהואתפקידעבוראוהשירותמןשחרורעבורכסף
.האוזןאתלסבר,כביכול,בהשישבצורההאחרותבדוגמאותהנושאמוצגזאת
בחייםגםתועלתלושתביאההכשרהמעלותבחלקהחייליישאלאמדוע

תנאיזההיהכאשר)כןלעשותנכונותמפורשותגילהשהואגםמה,האזרחיים
שירותבתנאינוסףשירותלשרת"מתנדב"שחיילבכךרעמה?(לקורסלקבלתו

,החולהשהרעההיאלכךהתשובה?(דיוננונשואנתןצ"ובגלעיל(ו)דוגמא)חובה

שניתןהדעת-שיקולשל"מיסחורו"היא,דלעילהדוגמאותלכלהמשותפת

אין.למכירהשיעמודאסורזהדעת-שיקולהדבריםמטבעכאשר,הצבאלשלטונות
העבודהלערךהשווהבסכוםמספירושוחובהבתנאינוסףששירותלומרצריך

לפיהעבורהערךאתנחשבאם,הנוכחיבמקרה.בשכרזוכההחיילאיןשעבורה

שכליתברר,לחודששקליםאלפיםכארבעתכיוםשהוא,במשקהממוצעהשכר
למעלהשלסך,כסףבשווה,הצבאלשלטונותלשלםנדרשהעותריםמןאחד

.בושחפץבתפקידשיבוצועבורשקלאלףמעשרים
,ראשוןבמבט.הקלאלהכבדמןסודרושהדוגמאותנראהלכאורהכיעודאוסיף(6

,האחרותמןיותרצורמותנראות(ב-ואדוגמאות)כסףתשלוםבדברהדוגמאות
חריפהבעיהמעוררת(ו)שדוגמאיגלהנוסףעיון.הדברכךשאכןבטוחאינניאך

הצבהתמורתלצבאתשלוםעלמדוברהדוגמאותבשתי.(ב)דוגמאמאשריותר

בשווההוא(ו)בדוגמאואילובכסףהואהתשלום(ב)בדוגמא.מסויםלתפקיד

כרוךזהכסףששווה,עקאדא.חובהבתנאיסדירשירותשלדרךעלהיינו,כסף

משפט-ביתהיהלא,האזרחיהמשפטבתחוםהיינואילו.האישיהחופשעלבוויתור

נספיתתביעההיתהבנגדםהתביעה.התחייבותם6אתלקייםהעותריםעלכופה

מחיובבחומרתונופלכסףשתשלוםגםמכאן.חוזההפרתעללפיצוייםגרידא
היאוהמסגרתהואילאולם.חריפהאישיתבכבילההכרוך,כזהאישישירותלבצע

.פיצוייםבתשלוםולשאתחיובםאתלהפרהאפשרותלעותריםעמדהלא,צבאית
בשלחמורהפליליתאחריותלגרורעלולהזהמעיןבמקרהההתחייבותהפרת

נקודה.הפרקעלכללהשאלהעמדהלאוממילא,הצבאיהשיפוטחוקלפיעבירות

הנאכפתהתחייבותשהיא,בצבאלשרתההתחייבותשלנוסףהיבטעלאורזורהזו

אםהשאלה.הפרטשלהחופשעלישירההשלכהלהוישהפליליהחוקבאמצעות
ידי-עלהועלתהלאהשלכהוחירותוהאדם-כבוד:היסוד-לחוקלהיותעשויה
.הדיבוראתעליהארחיבלאאניאף.הדין-בפסקנדונהולאהצדדים

.16ח"ס,1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק(2)3סעיף6
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להראותישהסבירותבדרישתלעמודמנתעלכיחשיןהשופטצייןנתןצ"בבג(7
היההנוכחיבעניין.הנוסףהשירותלאורך,ההכשרהאורךביןמתאםלפחות
שנדרש(התמורהאו)התנאיכאשר,בלבדשבועותשישהבןקצרבקורסמדובר
ביןהפרופורציהחוסר.חובהשירותבתנאינוספיםשירותחודשישישההיה

שישההקורסנמשךאפילובעיני.לכתמרחיקהייתיאניאולם.לעיןבולטהשניים
להתיראין,טיסקורסדוגמתגבוההשעלותובקורסמדוברהיהואפילוחודשים

כסףשווהאוכסףהמשתתפיםמןלגבותמקוםואיןבולהשתתףהזכות"מכירת"
לשרתנועדהקורס.(חובהשירותבתנאינוסףשירותבמסגרתחינםעבודת,היינו)

.הציבורלכללהצבאאחזקתשעולההמחירבגדרנכללתועלותוהצבאמטרותאת
.בקורסהמשתתףהפרטעלזועלות"לגלגל"הצדקהכלאין

לצרףאוליוניתן)ההכשרהלמשךהמתאםבדברחשיןהשופטשהציגהשאלה
בתנאילשירותדרישהמוצגתכאשר,לדעתי,מוצדקת(עלותהשאלתאתגםלכך
לחייבעשוייםהצבאשצורכילהביןאפשר.לתפקידאולקורסקבלהכתנאיקבע

הזועק"מסהטלת"אוניצולשלהחריףהיסודקייםלאכזהשבמקרהגםמה,זאת
אםלבחוןיששבוהמקרהאכןשזהוסבורני.חובהיבתנאישירותשלבמקרה
לשירותמועמדאו)חובהבשירותלחיילמוצגתהיאכאשר,קבעלשירותהדרישה

עליהםהמבחניםלאורמוצדקתאכןהיא,לתפקידאולקורסלקבלהכתנאי(כזה
היצע"השיטתלפילפעוללצבאלהתיראין,לפחות,בעיני.חשיןהשופטהצביע

מכוחכפייההייינו,חובהשירותשלנסיכותהןכולןהנסיבותכאשר"והביקוש
.קבעבתנאיבשירותשמדובראףזאת.החוק

.כזולבדיקהמקוםבכלללדעתיאיןחובהבתנאינוסףבשירותמדוברכאשר
הצבהאולקורסקבלהכתנאימוצגתהיאכאשר,חובהבתנאינוסףלשירותדרישה
משוםבואיןאפילוכי,קבעשירותלגביאצייןעוד.פסולה8לינראית,לתפקיד

אםלשקולראויאלהבנסיבות.חריפה9אישיתבמגבלהכרוךהואגםהרי,"מס"

איששלשכרואםלפחות,קבעבהגאישירותשלבמקרהגםלהתקייםעשוימסהטלתשליסוד7
הואזהיסודשלשמשקלוברורמקרהבכל.האזרחיבשוקבוזוכהשהיההשכרמןנופלהקבע
.חובהבתנאיבשירותמדוברשבולמצבבהשוואה,פעוט

כינניח,למשל,כך.להצדיקהניתןשבהםביותרדופןיוצאימקריםלתארניתןאםהיאהשאלה8
מועמדיםחמישיםהצבאלרשות.ערביתהיודעיםאישלעשריםמסויםלתפקידזקוקהצבא

אינןבערביתידיעותיואך,תפקידלאותולהיבחרהואאףמבקשפלוגי.זובשפההשולטים
אתלהשליםשעליולולומרהצבאיוכלאלהשבנסיבותאפשר.הנדרשתלרמהמגיעות
בפועל-שלוהחובהשירותבחשבוןיובאשהדברמבליהיינו)שלובזמנובערביתידיעותיו

מכשירלשמשצריכהאיננהזואפשרותגםאולם.(חובהלשירותתוספת,איפואזותהיה
ראוי,למשל,כך.מיוחדתבזהירותאליהלהתייחסוישהחובהשירותשלמסיביתלהארכה
המועמדיםכלבפני,למעשה,מוצבתשהיאיסתבראם,נוסףחובהלשירותהדרישהאתלפסול
ההוכחהנטלמקוםמכל.הקורסמשךעלעולההנוסףהשירותמשךאם,וחומרקל.לתפקיד
ראויזהונטלהצבאעלשיהיהצריך,סבירההיאלתפקידכתנאינוסףחובהלשירותשדרישה
.ביותרכבדשיהיה

Yale.(1983)השווה9 .L .Jow92"Kronman Paternalism and the Law of Contract.נ
.

~
seq774,763ש
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.זמנוקודםהחוזההתרתשתאפשרסבירהשיטהקבעמשרתילגבילקייםמקוםאין
העותריםניסושבהםקודמיםדין-פסקישלשורהעלהסתמךהמשפט-בית,כאמור(8

שהעותריםשנמצאמכיווןהעתירותנדתוובכולם,ל"צהכלפימהתחייבותםלסגת
הבחנה.הנוכחיהמקרהמןלהבחנהניתניםהםלפחותבעיני.לסעדראוייםאינם

בהתחייבותבהםמדוברהיהכללשבדרךהיא,חשיןהשופטעמדעליה,אחת

,שניההבחנה.חובהבתנאישירותבתוספתמדוברשבענייננובעוד,קבעלשירות

פגםהצבאבהתנהגותלמצואניתןלאהאחריםשבמקריםהיא,עיקרהיאשבעיני
שלדומהתופעהמצאתילאמהםאחדובאף,הנוכחיבמקרהשנתגלהלזההדומה
.בצבאיתפקידלקבלתכתנאי,חובהבתנאי,נוסףלשירותהחתמה

אתלהשיגבכוחוישהאם,היאהדין-פסקבעקבותהמתעוררתמרכזיתשאלה(9
להבטיחהיינו,(וברקהשיןהשופטים)הרובשופטילדעתגם,הרצויההתוצאה

צבאילשירותהתחייבותעלצעיריםלהחתיםבסמכותלרעהישתמשלאשהצבא

.לכךהצדקהאיןשבהןבנסיבות,חובהיישירותבתנאינוסף
.אפקטיביתשיפוטיתלביקורתמחוץבפועלנותרשהנושאבחששנעוץהקושי
קורסשעברולאחרחודשיםשישהשללתקופההעותריםהוחתמוהנוכחיבמקרה

עלמוצדקתבלתינראיתחובהבתנאינוסףלשירותהדרישה.שבועותשישהבן
.גרידארמזמאשריותרהיהשבדבריוונראהכךעלרמזחשיןהשופט.פניה

אלאכראוינהגשהצבאהעובדהמחמתלאאמנם.נדחתהשהעתירהעקאדא

לאחרמהתחייבותםבהםלחוורשביקשו,העותריםבהתנהגותדופישנמצאמכיוון
,הצבאכלפיאלהמעיןעתירותבעתידיהיוהאם.הקושיעיקרוכאן.מפריהשנהנו
ממיצ"בבגסעדהשוללהכללהאין,אחרותבמילים?העותריםיהיומיכןואם

לצבאחסינותבפועלמעניק,מהתחייבותולחזורשמבקשממיאונקיותאינןשידיו

ההסתייגותאתלהביןאפשר?נוסףצבאילשירותההחתמהשיטתעלביקורתבפני
שלהשירותמתנאינוחיםהסתםמןהיושירותםתנאי.העותריםשלמהתנהגותם

התחייבותעלתתמוהם.בתותחניםאובשריון,הרגליםבחילותששרתוחבריהם
אולם.חלקםאתלמלאמסרביםהםוכעתמכךההנאהמלואאתהפיקו,מפורשת

,בידיוהפקידההמדינה.מדופינקיהאיננההצבאהתנהגותגםלפחותבעיני
מהםרביםלגבי.וצעירותצעיריםאלפיעשרותשלגורלםאת,ממושכתלתקופה
הנראההגוףובפניברורלאעתידמפניובחששות,בתקוות,בחרדותהגיוסמלווה

ידי-עלזהדבריםמצבשלניצולו.בידיונתוןגורלםואשריכולכלבעיניהם
נראה,"מבוקשיםמקצועות"בהחובהשירותאתלהאריךכדי,הצבאשלטונות

.מוסריתמבחינהמלהיבואיננוענייניתמבחינהפגום

86/9צ"לבגלהתייחסבאפשרותיאיןאולם10
~

הנזכר,(פורסםלא)מא'נאריאלכנר8
שגרמוהנסיבותאתמפרטאיננוכנרבענייןהדין-פסקשכן,חשיןהשופטשלדינו-בפסק
.נוספתלתקופהסדירלשירותהתחייבותעצמועלליטוללעותר

.חריפהכההיאשאיןאף,קבעבתנאילשירותבהקשרגםהשאלהמתעוררתלדעתי,כאמור11
.לעילזובנקודההדיוןאתראה
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מחמתהעתירהנדחיתשבעקבותיו"הנקיותידיים"הבכללנעויןשנוצרהקושי(10
שלבהתנהגותהפגםעלהמצביתהעילהלועומדתאםאףהעותרבהתנהגותהפסול
בהקשרהפרטיהמשפטבתחוםבעבראצלנושנהגהלזודומההתוצאה.הרשות
שבהתנהגותהדופיעקבבנושאמלדוןנמנעהיההמשפט-בית.פסוליםלחוזים
היתהידו.ההפקרמןזכה,היאאףפגומההיתהשהתנהגותו,הנתבעואילוהתובע

ההתחייבותקיוםאי.גרידאחוזהבהפרתמדובראיןשבפנינובהקשר.העליונהעל
דוגמת,חמורותפליליותבעבירותכרוךהצבאעםכזהלהסכםשהגיעמיידי-על

הפרטתמידשכמעטהיאנמנעתהבלחיהתוצאה.'וכופקודהלקייםסירוב,נפקדות
ידיים"הכלל.("נתבע"או)משיבבגדרהואהצבאואילוהצבאכנגדהעותרהוא

.כדיןשלאנהגאםאף,ביותררחבבמגזרחסינותלצבא,איפואמעניק"הנקיות
.רצוןמלהשביערחוקההתוצאה
לריכוךמקוםהאין,היאוהשאלההאזרחיםבתחוםזהדבריםמצבתוקן,כידוע

.הציבוריבמשפטגםמתאיםפתרוןשיימצאבאופןהדין
המשפט-לביתשפנוהעותריםהתנהגותמחמתהעתירהנדחתההנוכחיבמקרה

לו"המיליםאתחשיןהשופטהוסיףאלהלדברים."פרישלתוכושאכלולאחר"

."הדבריםפניהיואחרתאפשר,מלכתחילהאלינובאו
?מלכתחילהיפנוהעותריםשלבמצבםשצעיריםלצפותהדברמציאותיהאםאך

קודםואולילקורסשנתקבלוקודםפנייהמשמעותהמלכתחילהשפנייהמניחאני
מאודעדהמועמדיחשושזהשבשלבלהניחניתןאולם.המבוקשלתפקידשהוצבו

יחשושאףואולי,בוחפץשהואלתפקידהצבתובסיכוייצ"לבגהפנייהתפגעשמא
חששותאםלשאלהחשיבותאיןזהובעניין)בצבאבעתידובכלליפגעשהדבר

.(לאואם,מבוססיםאלה
מוגבלתצ"לבגהעותריםפנייתהיתהאילוהתוצאההיתהמהאפילוהיאשאלה

התוצאהשתהיהמצייניםשהםתוךהצבאשלטונותכנגדהצהרתיסעדלבקשת

היוכזהשבמקרהאפשר.שהתחייבוכפיוישרתוימלאוחלקםאתהם,תהיהאשר

.אחריהםשיבואואלהלגבייפההיהשכוחובסעדזוכים
בענייניםצ"לבגהפוניםמאלה,כלשהושלישישצדהיאאחרתאפשרות

,הפונהשלעמידהזכותשתוכרנניחאפילו.זהבנושאצ"לבגיעתור,ציבוריים
להיבחןמקרהכלצריךהרין-פסקולפיהואיל,מזאתיתרה.יפנהמיברורלאעדיין
לפנות,הענייןלבעליקשורשאיננו,שלישילצדפשוטכהזהיהיהלא,לגופו

.צ"לבגבעתירה
תהיה,צ"בבגשיזכה,כזהשלישיצדיימצאשאםלכךלבלשיםגםראוי
.הפרימןשאכלואף,מהתחייבותםישוחררוהעותריםבמעמדשצעיריםהתוצאה
.המעשהאתשעשתההיאידםשלאתהיההמקריםביןהיחידהההבחנה

,הנושאעםבגלוימתמודדתהיאשכן,עדיפהבעיניהנראית,נוספתאפשרות

עלשיידחומבלי,העותריםשלבמעמדםצעיריםשלפנייהבעתידלאפשרהיא
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