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94/4541צ"בגבעקבות)ל"בצהגבריםאפליית

(הביטחון1שר'נמילדאליס

*נחושתןיוסי

בשניםשניתנוכיותרהחשוביםהדיןמפסקיאחדהואמילרבענייןהדיןפסק
והיהבונאמרשלאמהמשוםוהןבוהנאמרמשוםהן,צ"בגידיעלהאחרונות

פתיחתשלהצרבתחוםהצבאבמדיניותשחוללבשינוי-כוחו.להיאמרצריך
אופישליותרהרחבבתחוםליצורהואשעשויובהשלכותלנשיםטיסקורסשערי
שירותאופישל,לדעתי,נכונהלאבראייה-חולשתו.ל"בצההחובהשירות
בנסיבות"הרלבנטיתשונות"המושגשלבעייתיוביישום-כיוםל"בצההחובה
.המקרה

.שגויה,הכבודבלעם,היאהדיןבפסקהרובדעתשלדעתיואומראקדים
נעזרהלא,בעינינכונההנראיתלתוצאההגיעהאפילו,המיעוטדעת,מכךיתירה

,לעיקרקודם.זובתוצאההתומךמכריעמשקללהםישלדעתיאשר,בנימוקים
להציגבאותושתיהןמהראשונהנובעתהשנייההטענה.מקדמיותטענותשתיאציג
.לדיוןהראויההמוצאנקודתאת

המוצאנקודת.1

נוסח]ביטחוןשירותחוק.זכות2ולאחובה-ל"בצההשירות:ראשונהטענה
הסדירבשירות,ל"בצההשירותחובתאתמסדיר,1986-ו"תשמ,[משולב

מערכתוחכרלמינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבבית'דשנהסטודנט* נוסחשקראעלמדינהברקלמרלהודותמבקשאני.המאמרכתיבתבעתהמשפטהעתכתב

.ומחכימותחשובותהערותוהעירהדבריםשלמוקדם
ראו,השופטיםדעותולתמציתהדיןפסקלעובדות.(מילרענבן:להלן)94(4)מטי"פ1

ושוויוןלחימהבמקצועותנשיםשירות":27'בעמזהככרךפרידתן'ד'פרופשלכמאמרו
."הנטלבחלוקת

מתיימראניאין,כןכמו.והחובההזכותמושגישללעומקםלהיכנסזורשימהבכוונתאין2
בהרחבהראוכךעל.כחובהאוכזכותל"כצההשירותראייתסוגייתאתממצהבצורהלתאר
בקצרהלהארהיאכמנתי.ואילך258(1996)ל"בצהלשרתהזכותזיידמן"'גשלמספרו

.הדיוןלהמשךהכרחיתבסוגיהעמדהשנקיטתכךעלולהצביעעמדתיאת
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יש,אולם.(לחוק29-ו1סעיפים)המילואיםובשירות(לחוק16-ו15סעיפים)
במובנו"וכות"במונחהמשתמשיםביןלהבחיןראוי.וכותל"בצהבשירותהרואים

כיהטענה.3"משפטי"הבמובנובמונחהמשתמשיםאלולבין"ערכי-חברתי"ה
לגייסל"צהשלחובתועומדתשמולה"משפטית"זכותהיאל"בצהלשרתהזכות

נדחתה-"עניינייםטעמים"משייקבעוחריגיםלהוציא-בכךהחפץכלאת
.בפסיקה4
יתרונותבחובההטומנתמיוחדתמשפטיתחובההיאל"בצההשירותחיבת
אופייהאת.חברתיתלמוביליותואמצעיאישיתיוקרהביניהם,וחברתייםאישיים
החובה"כישציין,מצאהשופטלתארהיטיבל"בצההשירותחובתשלהמיוחד

זכותגם,לכךכשרשנמצאצעיראישכלעלהמוטלת,ל"בצהלשרתהמשפטית
.5"...בצידהטמונהגדולה

בישראלנהוגעודשכלנדמה,השירותחובתשלהמיוחדאופייהלמרותאולם
ל"בצהבשירותלראותיש,חוקפיעלמוענשיםגיוססרבניעודוכלחובהגיוס

נכוניםשיהיוהאורחיםיימצאואפילו,משפטיתחובהלכלראשיתבכללותו
מסגרותנמצאהצבאיהשירותבמסגרתואפילולשרתהחברתיתזכותםעללהיאבק

מביאהוכנטלכחובהל"בצההשירותראיית.פקטו6-דההתנדבותיהואהשירותבהן
.לנשיםגבריםבין-ולענייננו,הנטלחלוקתצורתאתלבחוןאותנו

גבריםביןהנטלבחלוקתשוויוןאיקייםבכללותול"בצהבשירות:שנייהטענה
אתבקצרהאציג.ולנשיםלגבריםשוויוניתכצורהמתייחסאינול"צה.נשיםלבין

השירותראייתמתוך,ולנשיםלגבריםבחוקשוניםהסדריםקיימיםבהםהמישורים
.בצידם"אישיים-חברתיים"שיתרונותמשפטיתוכחובהכנטלל"בצה

,2997(כ"תשי)כ"ד,גוריון-בןדוד:"המדינהלשרתזכותזוהי"כי,יאמרוהראשונים3
126כ"ד,גורמרדכיהכנסתחבר:"בצבאלשרתאדםכלשלחובתוכמוזכותו"שאו

בשלוותלעמוד...אנויכוליםהאם":כהןרענןהכנסתחברדבריאתגםראו.4598(ג"תשנ)
לשרתהלאומיתהזכותאתימלאלאגיוסמחייבישביעיבחורשכלהעובדהנוכחנפש
.1365(ט"תשמ)113כ"ד:"?לישראל-הגנה-בצבא

.258,260,477,573'בע,2הערהלעיל,זיידמן4
לקוחיםהדברים.206(3)89עליוןתקרין,(פורסםלא)גיוסמנהלראש'נרובין89/246צ"בג5

.260'בע,שם,מזיידמן
,הדבריםברקעעומדת,ל"בצהלשרתחובהקיימתכישהעובדה,לצייןישזהבהקשר"6

איןשובכאשר,ההתנדבותיותביחידותגםהחייליםמספראתלהשליםל"לצהומאפשרת
שר'נממסבתן93/2171צ"בגגםראו.ד3'בע,שם,זיידמןי"אלהלתפקידיםמתנדביםדי

נאמרשם,492,498(1)להד"פ,י"מ'נכוקבוזה80/296צ"ובג862(3)מזד"פ,הביטחון
קשהכחובהרקלאהצבאיהשירותתפיסתכדיעדחשובמעמיקיםהצעיריםטובירק"כי

ביטוי."החוקבכפייתהשירותאתלהטילאלטברירהאיןהאחריםעל...יקרהכזכותגםאלא
צוותשלהבינייםח"בדוגםלאחרונהניתןמשפטיתהוכההזכאיבשירותהרואהלהשקפה

(2.5כסעיף)שם,("קרמניצרח"דו")החינוךמשרדמטעםשהוקםלאזרחותלחינוךההיגוי

חובתעםיחד,בישראלהאזרחשלהעיקריותהחובותכאחתל"בצההשירותחובתהוכרה
.לחוקלצייתהכלליתוהחוכהמסיםתשלום
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הנשיםלרעתהסדרהחוקיוצרבלבדאחדבמישור:הנשיםלרעתהשוני
אם,מסוימיםבתפקידיםלשרתאפשרותןחוסרוהואל"בצההחובהבשירות
,מסוימיםלחימהבמקצועותלשרתמנשיםהמונעתעליוןפיקודהוראתמכוח
ממושכתבהכשרהכלכליתכדאיותחוסרשעיקרם"תיכנונייםטעמים"מתוךואם
הןהעיקריותתוצאותיו,זהשוני.במילואיםקצרשירותטווחבעלותנשיםשל

קושייצירת-מסוימיםבמקרים,ל"בצהקבעבשירותלקידוםהאפשרותצמצום
.נשיםשלהחברתיבדימויןפגיעהוכןהאזרחיבשוקבתעסוקהבהשתלבות
הסדרהחוקקובעבהםהעיקרייםהמישוריםהםאלו:הגבריםלרעתהשוני

.החובהשירותמשך:ל"בצהוהמילואיםהחובהבשירותהגבריםלרעתשונה
גילעד.המילואיםשירותמשך.לנשים7משנתייםפחותמוללגבריםשניםשלוש

שירותהמשרתצבאיוצאותהנשיםאחוז,למעשה.לנשים38גילועדלגברים54
נשואהאישה:בלבדהנשיםנחלתשהםמשירותפטורים.אפסי8הואמילואים
.מילואיםמשירותגםפטורותאימהותאוהרותנשיםואילוחובהמשירותפטורה
לשיקולהנתון,נוסףפטור.דעתלשיקולכפופיםשאינםמוחלטיםפטוריםהםאלו
צבאייםמקצועות.מצפון9אודתמטעמיפטורהואבלבדלנשיםוהמוענקדעת

.מסוימיםצבאייםבמקצועותמלשרתמנועותנשיםרקלא.גבריםבפניהחסומים
:ביניהם,בלבדלנשיםהמוצעיםבתפקידיםלשרתהדרךחסומההגבריםבפניגם

,שינניות,שינייםלרופאסייעות,חיילותמורות,הים-בחילמסוימיםבקרהתפקידי
לשרתחפציםשהיוהגבריםהםמעטיםשלאלשערנקל.ועודמהקרמאבחנות

.הדברלהםניתןרקאילו,אלהמתפקידיםבחלקולו

חייהןאתלהתחילזוכותנשים-האישיתההגשמהבמישורהן,משמעותינתוןזהו7
ביום"מעריב"בעיתוןשפורסםסקרקבעזהלעניין)יותרמוקדםאחתשנה"אזרחיים"ה

התפתחותםאתמעכבשהצבאמאמינים18עד16כגילאיהנוערמבני%40כי96.12.17
כעשיריתמרוויחיםהגבריםהשלישיתהשירותבשנתשכן,הכלכליבמישורוהן(האישית
השוני.זהיםובדרגהכתפקידואפילוזההזמןמשךהמשרתותנשיםמרוויחותאותומהסכום
שאינה-חיילתבומצבהואאחתדוגמא.מקוממיםמצביםיוצרהחובהשירותבמשך
משךהמשרתמקציןויותרארבעפיכללבדרךמרוויחה,שנתייםמעלהמשרתת-קצינה
.חייםמסכניבתפקידיםלעתים,זההזמן

'בע,1995לשנת46שנתיח"דו)המדינהמבקרח"בדו,למשל,ראוזהשונישללמשמעותו8
הואהמילואיםחיילישלבמוטיבציהלירידההעיקרייםהגורמיםאחדכינאמרשם(847-853
ביכולתםלפגיעהבעיקרהנוגעת,השירותנטלבחלוקתהגינותחוסרשלתחושהשלקיום

לשירותנשיםגיוס.מילואיםלשירותכללנקראיםשאינםגבריםמולהאזרחיבמשקלהתחרות
.ההגינותחוסרתחושתאתויקטיןהחייליםלכללהשירותנטלאתיקטיןמילואים

מלאלשירותמגויסיםבארץהיהודייםמהגברים%75-שכלכךהעיקריותהסיבותאחתזו9
(1991)החוקשלטוןמולהמדינהבחנחון-ישראלהופנונג'מ:מהנשים%50רקמול

ל"בצההנשיםושירותהישראליתבחברההאישהמעמד-הכפולהמחיררבי'ג'א;233
ניתןדתמטעמיפטור.גבריםלגביבחוקכללמוכרלאמצפוןמטעמיפטור.93(ז"תשנ)

זהבפטורמכירהחוקשאיןאלא,"אומנותםתורתם"שקציבהלבחוריגםלמעשההלכה
(מוקדמיםבתנאיםעמידהמבחינת)יותרקשהלהשיגוהדרךוכןגרידאדתמטעמיכפטור

.לנשים"מקביל"ההפטורמאשר
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בחלוקתמשמעותישוויוןאיקייםל"בצהכילמסקנהבהכרחמובילהזוסקירה
פועליםבודדיםבמקריםאשרהצבאיבשירותשוניםהסדריםיוצרהחוקוכיהנטל

הנכונההמוצאנקודתזו.הגברים"לרעת"פועליםובכללותםהנשים"לרעת"
ואתהנטלבחלוקתהשוויוןאישלהמשפטיתהמשמעותאתלהלןאבחן.לדיון

.שלפנינוהמקרהעלהשפעתו

"הנגדיתאפליה"הוטיעוןרלבנטיתשונותשלקיומהלבחינתהשלביםשני.2

יחס,הנדונההמטרהלצורך,להתייחסיש"כיהיאהשוויוןעקרוןשלמשמעותו
רלבנטייםשהם,ממששלהבדליםביניהםקיימיםלאאשר,אדםבניאלשווה

.המיניםביןהשוויוןהואהשוויוןלעקרוןהחשוביםהביטוייםאחד.10"מטרהלאותה
צריכההצבאיהשירותלענייןהמיניםביןהרלבנטיתהשונותבחינה,שלפנינובמקרה

שונותהמיניםביןקיימתהאםלשאולישהראשוןבשלב:שלביםבשנילהיעשות
היאוהתשובהבמידה.שלהםהשוניםהשירותהסדריאתהמצדיקהרלבנטית
.נשיםבפניהטיסקורסשעריאתלחסוםצריך"הנגדיתאפליה"השיקול,שלילית
ההסדריםהאםלבחוןישבו,השנילשלבלעבוריש,חיוביתוהתשובהבמידה
ביןשונות,לכשעצמםהם,יוצרים,בחוקשקבועיםכפי,השירותבאופיהשונים
:כסדרםברבריםנדון.טיסלקורסנשיםגיוסלענייןהרלבנטיתהמינים

הנוגעיםהנשיםשלהמיוחדיםהצרכיםשמלבד,היאדעתי.הראשוןהשלב.א
המצדיקההמיניםביןרלבנטיתשונותקיימתלא,ולידההדיוןשלהקצרהלתקופה

,בחקיקהמשעוגנו,אלההטבות.הצבאיבשירותלנשיםהניתנותההטבותסלאת
השונימהוממנינפלא.ל"בצההשירותתנאילענייןהמיניםביןאפליהיוצרות

נשיםשליותרהקצרההשירותתקופתמאחוריהעומדהמיניםביןהרלבנטי
הפוטרהרלבנטיהשוניומהו,המילואיםבשירותוהןהחובהבשירותהן,רווקות
משירותאבלאאךלילדיםאםוהפוטרהחובהמשירותנשויגברולאנשואהאישה

.המילואים11
ביטחוןשירותבחוקהקבועההסדראתנשווהאםזהטיעוןלהביןניטיב
העוסקיםהחוקיםבכל.האזרחיבשוקנשיםהעסקתבתחוםהקבועיםלהסדרים

מעברהעובדתלאישהלכתמרחיקותכההטבותנמצאלאכמעט,עבודהבדיני

87/953צ"כנגםראו.7,35(1)כהר"פ,לישראלהראלייםהרבנים'נבורונובסקי69/10נ"ד10

כשיטתהשוויוןעקרוןעל.309,331-333(2)מבד"פ,יפו-אביב-תלעיריתראש'נפורז
ישראלמדיגתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין'א:בהרחבהראוהישראליהמשפט

ברכה'בוכן,271-331(אכרך,ו"תשנ,מדינה'וכרובינשטיין'אמאתחמישיתמהדורה)
.(ט"תשמ,בישראלהאזרחלזכויותהאגודהמפרסומי)החוקבפניהכלשוויון

,שוויוןעל"שלו'כ:גםראו,לנשיםוייחודימוחלטפטורמצדיקיםאינםנישואיןכילדעה11
בהערה893,901(בכרך,ה"תשנ,עורכיםמזוז'ואברק'א)לנדויספר"מיןוהפלייתשוגות

44.
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בהנחתהואזומציאותשלשמקורהנדמה.והלידהההריוןבתקופתבהלהתחשבות
מצדיקיםאינםלילדיםאםוהיותהנשואההיותה,האישהשלשגילההמחוקק
המיניםביןרלבנטישוניהמגבשיםנתוניםשאינםמשום,מיוחדותוהטבותהקלות
הצדקהממשאלהבנתוניםלראותניתן,כןאם,כיצד.העסקתםתנאילעניין
חובהשהואהצבאיהשירותבתחוםדווקא,נשיםשליותרהקליםהשירותלתנאי

.האפשרככלשוויוניתבצורהשיחולקוראוישהיהנטליםהמטילהמשפטית
להובילכדיבכךדי,לרעההגבריםאתמפליםל"בצההשירותהסדריאכןאם

שיקולמתוך-האווירבחילכטייסותלשרתלנשיםלאפשרשאיןלמסקנה
."הנגדיתאפליה"ה

הסדרמהוויםהשוניםהשירותתנאיהאםהשאלה.הנגדיתהאפליהשיקול.ב
לא(הרלבנטיתהשונותבחינתשל"הראשוןשלב"ה)הגבריםאתלרעההמפלה
ההבחנהאתלקבליש"שההנחהמשוםאם,הדיןבפסקמעמיקלדיוןזכתה
מותקףאיננועצמוהחוקשכן,לפנינולמבחןעומדשאיננוכנתוןהחוקשיצר

ההשקפה"של,ונימוקפירוטללא,מאליהמובנתקבלהמשוםואם,!2"חוקתיכבלתי
.המינים3ןביןרלבנטיתמשונותנובעיםהשוניםהשירותשתנאיהגורסת"המסורתית
ביתאתלפטורצריכההייתהלאחוקתיכבלתיהותקףלאעצמושהחוקהעובדה
התשובה?למהכךוכל.לאואם,גבריםלרעהמפלההחוקהאםמלקבועהמשפט
.הנגדיתהאפליהבטיעוןטמונה

חריגיוצרזהטיעון,לדעתי,כיאומר,הפרשנותעולםשללעומקולהיכנסמבלי
בעקרוןלפגועאינהתכליתםכיבהנחהחוקיםלפרשיש"שהמקובלתלקביעה
ולאסבוךהסדרקובעמסויםשחוקמקוםבעיניבעייתיתזוקביעה.!4"השוויון
בתחום"שוויונית"בצורהלפרשווניסיוןלפרוטותהחוקפריטת.בעלילשוויוני

אותומפלה-המסויםבמקרהלאאך-כללבדרךשהחוקזהלטובתצר
שבאנומקוםמקלליםונמצאנולרעההאחראפלייתאתלהעמיקעשויה,לטובה
,לרעהאותןמפלהטיסלקורסנשיםגיוסשאינניחאםגם:שלפנינוובמקרה.לברך

שדווקאלמסקנהלהובילצריכההייתהבכללותוהצבאיבשירותשהתבוננותהרי
שעריסגירתלכן.הצבאיבשירותםלרעהמופליםכללשבדרךאלוהםהגברים
-בהשישלרעהנשיםלאפלייתדופןיוצאתדוגמאהיאנשיםבפניהטיסקורס
.ן~לרעההגבריםאפלייתאתלהקטין-מוזרלהישמעעשוישהדברכמהעד

שישבכךהכירההשופטת.כהן-שטרסברגהשופטתדברי.118'בע,1הערהלעיל,מילרעניין12
עםכמיטיבבחוקרואיםאחריםואילונשיםכלפיפטרנליסטיתגישההחוקבהוראותהרואים
.בכךלהכריעסירבההשופטת,אולם.הנשים

.מצאהשופטשלדעתו.111'בע,שם13
.139'בע,שם14
המטילהמשפטיתחובהוהואמשתנהאינואופיועודכל,הצבאישבשירותלצייןלמותר15

שנשיםמכיוון.אחרשלמצבוהרעתהשכוןעללרובנעשיתאחדשלמצבוהטבת,נטל
משעה."במקומן"מילואיםימייותרעושהגברכל-המילואיםבנטלמשתתפותאינן

המבקשיםלגבריםיחסיבאופןתקניםפחותיוותרו-כטייסותלשרתתורשינהשנשים
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-נשיםכלפינגדיתאפליהיצירתידיעללרעההגבריםאפלייתמאוזנתבוהמצב
אך,רצויאינו-רעהוהשבוןעלהאחדשוניםבמישוריםיופלוהמיניםששניכך
מתוקנתהנשיםואפלייתכנהעלנשארתהגבריםאפלייתבומצבפניעלעדיףהוא
.השוויוןעקרתשללכאוריתהגשמהמתוך

ביןרלבנטיתשונותקיימתשלאמשמצאנורלבנטיהנגדיתהאפליהשיקול
ג6אולם.("הראשוןהשלב")שלהםהשירותבתנאיהשוניאתהמצדיקההמינים

יש,השירותבתנאיהשוניאתומצדיקהקיימתאכןזורלבנטיתששונותנניחאם
.להלןהשנילשלבלעבור
,בחוקשקבועיםכפי,השירותבאופיהשוניםההסדריםהאם.השניהשלב.ג

.טיסלקורסנשיםגיוסלענייןהמיניםביןרלבנטיתשונות,לכשעצמםהם,יוצרים
שירותאתהופכותנשיםשלהשירותבתנאיההטבות.חיוביתהיאהתשובה,לדעתי

הקייםהמצבאתתארהכהן-שטרסברגהשופטת.וודאיולאלקצרשלהןהמילואים
עלולהצבאיוהשירותלהפגעעלולטייסתשלהצבאיהשירותרצף"כיבאומרה

להשתחררתוכלהיאוממילואים,לאםתהפוךאותהרה,תינשאהיאאםלהסתיים

כזהלשירותתתנדבאםגם,צדדית-חדהודעהידיעל,(54בגיל,גבר)38בגיל
מערךוחשיבותמדיגבוהההיאטייסשלההכשרהעלות,לדעתי.!6"זהגילמעל

לחלוטיןעצמהלפטורלטייסתלאפשרמכדימדירבההיאהאווירבחילהמילואים
.אחראוזהצדדיחדמעשהידיעלמילואיםמשירות

הדיןבפסקשיושמהכפיהרלבנטיתהשונות.3

הלכולאמילרבענייןהרובשופטי.וובסוגיההעקרוניתעמדתיאתהצגתי
בנסיבותהרלבנטיתהשונותמושגאתשונותבצורותיישמוואףהמוצעתבדרך

מושגלגביהרובשופטישלהחשובותמהקביעותלחלקמסכיםאינני.!המקרה7

האםהקביעההוא-"הראשוןהשלב"לפיטיעוניאתאפרט.הרלבנטיתהשונות
שלהםהשוניםהשירותתנאיאתהמצדיקנשיםלביןגבריםביןרלבנטישוניקיים

נשיםלגיוסרלבנטיהשירותבתנאיהשוניהאםהקביעההוא-"השניהשלב"ו
.טיסלקורס

בתנאילרעההגבריםאפלייתאתלאזןכדי:יאמרהנגדיתהאפליהטיעון.כטייסיםלשרת
.טיסלקורסגיוסןבאינשיםאפלייתידיעלעימםלהיטיביש,השירות

.!19'בע,1הערהלעיל,מילרעניין16
.631,633-635(1996)גוממשלמשפט"ושוויוןצבא,נשיםעל"אלמוג'ש-גםראו17

דעתכיאצייןהתמונההשלמתלשם.הרובדעתוביקורתניתוחעלמושםלהלןבדיוןהדגש
הוצאהשכלשמצאהמשוםבעיקרהעתירהאתדחתה(וקדמיטלהשופטיםשל)המיעוט
שלהשירותתנאיבשל,טייסשללזוטייסתשלתרומתהלהשוואתלהביאבהאין,כספית
.ולידההריוןבזמנימהשירותהיעדרותןובשלהנשים
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מצאהשופט

ולתנאיהשירותלחובתבאשר,החוקהבחנת"כי,סברמצאהשופט:הראשוןהשלב
בהתחשבהסתםמן;הנשיםעםלהקלנועדה,נשיםלביןגבריםבין,השירות
המוענקותהמפליגותבהטבותרואהזוגישה.!8"המיניםשביןהביולוגיבהבדל
שביןהביולוגיההבדלמתוךמותרתהבחנהשלתוצאההצבאיבשירותלנשים
.דבריבראשיתהצגתיזועמדהעלביקורתיאת.המינים

אווובמידהלוקהאכןהחוקכינניח..."אםגםכי,ואמרהוסיףמצאהשופט
דווקאזהבטיעוןלנגחניתןכיצדרואהאינני,לרעההגבריםהפלייתשלאחרת

יוחדהטועניםגישתפי-שעל,בנטללשאתלעצמהזכותהמבקשת,העותרתאת
אינההעותרת,ראשית:משנייםמורכבתאלהלדבריםתשובתי.19"בלבדלגברים
אתלהכפיףמבקשתהיאאין.הטייסיםשנושאיםלזהשווהבנטללשאתמבקשת
ונדמההטייסיםעלהחלההתנדבותיתולאסטטוטוריתשירותחובתלאותהעצמה
הקושיעיקר"כיבאומרומצאהשופטמודעלזאת.כןלעשותיכולהאינהשאף
שאינהמילואיםבשירותלהתמידהתחייבותהעללהסתמךהיכולתבהיעדרטמון
לאשוב,מהתנדבותהבהחוזרתשהיאותודיע,תלדאותהרהאם,שכן,בוחייבת
בנטלאינוסטטוטוריתמחובההנובענטל.20"לשרתלחייבהחוקיתאפשרותתהיה
אגדמתוךאחתחובהלעצמהבחרההעותרת,שנית.חרטהבתמהתנדבותהנובע

מכליותראולי,בחובהטומנתזוחובה.הגיוסחייביהגבריםעלהמוטלותהחובות
אתגר,חברתיתיוקרה,נדיבכספיגמול:ביניהן,ענקהטבות,ל"בצהאחרתחובה

זהירותמחייבותאלההטבות.מובטח"אזרחי"ועתידמפנקיםשירותתנאי,אישי
שהואהנטלביןהמאזנייםכף,שלפנינובמקרה.לענייננו"נטל"במושגבשימוש
,האווירבחילטייסשלההטבותאגדשהואהגמוללביןלשרתהמשפטיתהחובה
,המשפטיתבחובה-בנטללשאתביקשהלאהעותרת.הגמוללצדבבירורנוטה

.מהזכות21ליהנותשביקשהכפי
ולתנאיהשירותלחובתבאשר,החוקהבחנת"כיקבעמצאהשופט:השניהשלב
מבין.22"החיילותכלפימפלהיחסלהתרתסיבהלהיותיכולההיאאין...השירות

ביןהשירותבתנאישהשונישסברהיחידהואמצאהשופט,המותבשופטיכל

.(.נ.י-שליההדגשות)110'בע,1הערהלעיל,מילרעניין18
.111'בע,שם19
.114'בע,שם20
כיגבר.להפרדהניתןאינוהגבריםעלהמותלהחובותאגדכינזכוראםזהטיעוןלהביןניטיב21

קשהלשירות,שדהליחידת-כורחובעלולעתים-כללבדרךיגויסהטיסמקורסיגשור
המתגמלתהחובהאתלבחורלעותרתשניתנההאפשרות.ותגמולזוהרנטול,"אפור"אך

מסקנה.בכישוריושווהגברלעומתמעמדהאתהטיבהכולןהחובותבאגדנשיאהללאביותר
לפחותאוכטייסתלשרתלההמאפשריםכישוריםבעלתשאישההסבירהמההנחהנובעתזו

להכשירההמאפשריםהכישוריםאתגםלהישטיסלקורסהכניסהעלכשווהלהתמודד
.לרצונהבניגודגם,ועודתותחיםסוללתמפקדת,טנקמפקדת,טנקכנהגת

.110'בע,1הערהלעיל,מילרעניין22
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:וואףזולא.טיסלקורסנשיםגיוסלענייןרלבנטישוניאינונשיםלביןגברים

דניםבומקרהבכלרלבנטיאינוהשירותבתנאיהשוניכי,עולההשופטמדברי
מקוםרק"אפשריתלתפקידפסילה,לגישתו.מסויםלתפקידחיילתשלבהתאמתה

התפקידשללמילויורלוואנטיהינואשרשונייוצרהמועמדתשלמינהשבו
קשה,אכן.במותבמהשופטיםאחדלאאףעלמקובלתאינהזוגישה.23"המסוים
הסדירבשירותנשיםשל-בלבדההתנדבותיולפעמים-הקצרששירותןלהניח

בתפקידיםבעיקר,רלבנטישונייהווהלאלעולם,הגבריםשלזהלעומתובמילואים
.התנדבותישאינוארוךשירותוטווחויקרהממושכתהכשרההדורשים

הרלבנטיתהשונותנטרולגישת:כהן-שטרסברגהשופטת
"השנישלב"ללעבוראלא,בנושאלהכריעשלאביקשההשופטת:הראשוןהשלב
שלב"בההכרעה,שציינתיכפי.החוקיוצראותהההבחנהשלהמוצאנקודתמתוך

לשםוהןבכללותוהצבאיהשירותשלאופיוהבנתלשםהןהכרחית"הראשון
מבליבדיוןלהמשיך,לדעתי,נכוןהיהולא,"הנגדיתאפליה"השלהסוגיהניתוח

לגייסשלאהצבאמדיניותבשאלתשדיוןנדמה,הכבודכלעם.זו24בשאלהלהכריע

עלאשרהחוקשלמהותונבחנתלאבומקום,חסרלעולםיהיהטיסלקורסנשים
.מיואת-לאואםהואמפלהאם,מדיניותאותהנסמכתהוראותיו
נשיםלביןגבריםביןשהשוניהשופטתסברה,מצאכשופטשלא:השניהשלב

,אולם.טיסלקורסנשיםגיוסלענייןהרלבנטיתשונותיוצראכןהשירותבתנאי
שונותשלבהיותהדילא...":הבאיםהדבריםאתואמרההשופטתהמשיכהכאן

הניתנתרלוואנטיתשונות,שכן,ההפליהטענתעלהגוללאתלסתוםכדירלוואנטית
בכללאכיאם,לנטרלהאולתקנהראוי,שוויוןלהשיגכדילנטרולאולתיקון
ראויהאוניתנת,האחת.רלבנטיתשונותשלקבוצותשתיתארההשופטת.25"מחיר

השירותבתנאיהשונות,לדעתה.לנטרולראויהאוניתנתאינה,והשניהלנטרול
חוק)הישראלימהחוקדוגמאותהציגההשופטת.הראשונההקבוצהעלנמנית

.'דהאותמול110'בעגםוראו,(.נ.י-שליההדגשות)111'בע,שם23
נקודתכילהביןשניתןנדמה,זובסוגיהלהכריעמבקשתשאינההצהירהשהשופטתאף24

ביןהבחנהיצר...ביטחוןשירותמוק"כיבאומרה,מצאהשופטשללזוזההשלההמוצא
-מדיניותשלכעניין-צמחהשירותבתנאיהחוקשיצרההבחנהמתוך...לנשיםגברים

ההבחנהאתלהנציחאין,לדעתי.טיסלקורסנשיםקבלת-אי,לענייננו,שהוא,שוויון-אי
.(.יש-שליההדגשות)118'בע,שם:"אושיותיועלהנבניתהפליהידי-עלהחוקשיצר

במשמעותהמתקנתלהעדפההכוונהשאין,בדבריההדגישההשופטת.119'בע,שם25
להערהבטקסטוראו,זוקביעהעללחלוקניתןהדיןפסקבנסיבות.120'בע,שם,המובהקת

מיושמתמתקנתהעדפהכילצייןמעניין,נכונההקביעהכינניחאםגם,אולם.להלן27
,"מעריב"בעיתוןבכתבה.מילרבענייןלפסיקההמאוחריםהטיסבקורסילמעשההלכה
מסרגלנהנותהטיסבקורסהצוערותכיהעובדהאתהאווירחילמפקדחשף,97.6.3-המיום

לסגלהנחיהשניתנההתמוהההעובדהואת,הצועריםמתאמניםשלפיומזהיותרקלמאמצים
,טיסותעשרהמחמשפחותלאלאחררק,הקורסשל"המכיןשלב"בצוערותלהדיחהפיקוד
.טיסותחמשלאחרכברלהדיחניתןשצועריםבעוד
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(1988-ח"תשמ,בעבודההזדמנויותשוויוןוחוק,1954-ד"תשי,נשיםעבודת

ידיעלשוויוןליצורכדיציבורמגזריעלכלכלייםנטליםהועמסו,לדעתה,בהן
.רלבנטית26שונותשלנטרולה

קביעהאלא,רלבנטיתשונותנטרוללראותאיןאלובדוגמאות,לדעתי
קבלתלענייןרלבנטישוניאינו,נשיםלביןגבריםביןהביולוגישהשוניסטטוטורית

בתנאיבלבדמסויםשוניהמצדיקרלבנטישוניהואאך,אחרתאוזולעבודהנשים
אינה,למשל,לידהחופשתהרהלעובדתלתתמעבידחובת.נשיםשלההעסקה
המעבידשלזוחובה.קייםעדייןהשוני.זכרעובדלביןבינההשוניאתמנטרלת
,מחד-לעבודההאישהקבלתלענייןרלבנטיאינוזהששוניהנחהמבליעה

בנטלנושאיםוהמדינההמעבידלכן.מאידך-העסקתהתנאילענייןורלבנטי
לכשעצמוהביולוגיהשונישלפנינוהדיןבפסקגם,לכךבדומה.יוצרזהששוני

שונותיוצראלא,טיסלקורסנשיםגיוסלענייןהרלבנטיתשונות,לדעתי,יוצרלא
ההריוןלתקופתבנוגעורקלטייסתהשירותבתנאיהקלותהמצדיקהרלבנטית
המשופריםההעסקהתנאיאתלהצדיקיכולהאינההביולוגיתהשונות.והלידה

לכשעצמםאלוהעסקהתנאי,מכךיתרה.לידהחופשותלמתןמעברהנשיםשל
עלרקאלאכספיתהשקעהידיעללנטרולניתנתשאינהרלבנטיתשונותמגבשים

.בהמשךשנציעכפי,החוקשינויידי
ביכולתהשאיןמכיוון,להשקיעל"צהחויבאותההכספיתההשקעה,אכן

,הנשיםשלהשוניםהשירותבהסדריהמתבטאתהרלבנטיתהשונותאת"לנטרל"
שוניםאלשווההתייחסותמשנכפיתלשלםישאותוהכלכליהמהירלמעשההיא

שלבמונחיםלנקוטנכוןזהאין,הכבודכלועםאחרותובמילים.רלבנטישוני
ולשלםממנהלהתעלםשבחרנואלא,כללנוטרלהלאשזומקוםהשונות"נטרול"

.מתקנת27אפליהשלובעייתימסויםהסדרהפעלתבאמצעותהכלכלימחירהאת
.לכשעצמהנכונה"הרלבנטיתהשונותנטרול"שגישתנדמה,האמורלמרות

שעשויהשונותשלקיומהלביןשונותשלהיעדרהביןבינייםשלבמכוננתהיא
השופטתשללדעתהמסכיםאני.הענייןלפי,מתקנתאפליהאושונהיחסלהצדיק

.121'בע,שם26
שוויםשאינםמיביןמהבחנההימנעות"ישנהבומקוםקיימתמתקנתאפליה,השופטתלדעת27

בומקוםקיים,זאתלעומת,רלבנטיתשונותנטרול.שם,שם:"...בהתאמתםאובכישוריהם
,תפקידלאותומידהבאותההמתאימיםלשנייםשווהזינוקנקודתליצירת"משאביםמוקצים

במקרה.שם,שם:"מהםאחדשלדרכואתחוסמיםהתפקידשלממהותושאינםנתוניםאלא
ולאלתפקידבהתאמהשוניהואהשירותובמשךהשירותבחובותהעצוםהשוני,שלפנינו

כהפעלתכמוההשופטתשלפסיקתה,לכן.התפקידשלממהותושאינוכנתוןלהיחשביכול
להתמקדצריךהיה-וחסרונותיויתרונותיועל-זהבהסדר.מתקנתאפליהשלהסדר
ממשלת'נכישראלהנשיםשדולת94/453צ"בג:למשל,ראו,מתקנתאפליהעל.הדיון
'פ;235(ה"תשנ)גוממשלמשפט"מקלקלתהעדפה"פלאוט'ס;501(5)מחר"פ,ישראל

ומעמדמשווההבחנה"דורנר'ד;145(ה"תשנ)גוממשלמשפט"מתקנתהעדפהעל"רדאי
.541(1997)כמשפטעיוני"האשה
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כלכליים,פיזייםקשייםבומקוםהרלבנטיתהשונותנטרולגישתאתליישםשניתן
הרלבנטיתהשונותנטרול,שלפנינובמקרה.זושונותהמגבשיםהםולוגיסטיים

הכשרהמסלולהכנת,נפרדיםמגוריםבבניית,למשל,ביטוילידילבואעשוי
אלו.נדרשיםשהםכמהעד,לנשיםמיוחדיםומחייהשירותלתנאיודאגהמיוחד

דרכןאת-בצדקולא-שחוסמים,התפקידשלממהותושאינםנתוניםהם
כההואזהשוניבומקום.השירותבתנאיהשוניהואכךלא.טיסלקורסנשיםשל

השירותורציפותהשירותמשך.התפקידשלממהותולחלקהופךהוא,משמעותי
גרידאלוגיסטיבקושימדובראין.התפקידממהותנפרדבלתיתנאיהואטייסשל

.ממשמתקנתכאפליהכמוה,זהמשוניהתעלמות."לנטרלו"שניתן
.הענייןאתלהבהירעשויהבדבריההשופטתהביאהאותהשדוגמאייתכן
במוסדלעבודהלהתקבלהמבקש,גלגליםבכיסאהנעזרנכהשלהיאהדוגמא

בגישההמוגבלות,השופטתלדעת.התפקידדרישותעלעוניםושכישוריוציבורי
לכן.סבירבמחירלנטרולוהניתנתהראויהרלבנטיתשונותיוצרתהעבודהלמקום
התקבלומשזהלעבודההנכהקבלתאתלשקולבבואוזומשונותהמעבידיתעלם

קשייוהאםברורלא,ראשות:הערותשתי.מתאימהגישהדרךלותוסדר
לזמרראוישמאאולהעסקתורלבנטיתשונותמהוויםאכןהנכהשלהטכניים

כרלבנטיבומכיריםשאנושוניקייםלאשמלכתחילה-ערכיתכהחלטה
פעמיתוחדנמוכהכספיתהשקעה,זובדוגמא:יותרוחשובשנית.לעבודהלקבלתו

אםביןרלבנטיהואאםבין-העבודהמקוםלענייןהשוניאתמנטרלתאכן
זכויותיו,לוגיסטיים-הפיזייםהקשייםנפתרוהיינו,הגישהדרךמשהוסדרה.לאו

אתבנפשכםשוואך.העובדיםשארשללאלהזהותהנכההעובדשלוחובותיו
חוזהעללחתוםלתפקידמועמדמכלדורשהציבורישהמוסדאלא,מקרהאותו

אותו.לתפקידהנדרשתוהיקרההארוכהההכשרהמשום,שניםחמשלמשךעבודה
?באפליהיואשם,הנכהאתלהעסיקשיסרבשהמוסדהייתכן.לחתוםמסרבנכה

שמדובראוהתפקידשלממהותואינההשניםחמששדרישתלטענןהייתכן
המועמדותאמנם.שלפנינוהמקרההואכךוהרי?לנטרלהשראוירלבנטיתבשונות
קצרזמןהצבאימהשירותלפרושכוונתןעלעםקבלמכריזותאינןהטיסלקורס
סנקציהנגדןשתופעלמבלי,בפועלכןלעשותביכולתןדיאך,הכשרתןלאחר

,מלאהשירותמחובתהנשיםאתפוטרעצמושהחוקהעובדה,כןכמו.כלשהי
לעמודשצריךהואתוקפו,האפליהמקורהואהחוקאם,שכן.לשנותכדיבהאין

,קייםנורמטיביממצביוצאפועלשהיאהצבאמדיניותשלהתוקףולא-למבחן
.הדיןפסקלאחרגםשונהשלא

האדםוכבודהשוויוןעקרון;הכפולהמבחן:דורנרהשופטת
קיימתלאשלדעתהלהביןניתןדורנרהשופטתשלמדבריה:הראשוןהשלב
וכי,שלהםהשוניםהשירותתנאיאתהמצדיקהרלבנטיתשונותהמיניםבין
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אני.דווקא28הנשיםאתלרעהמפלהלנשיםגבריםביןהשירותבתנאיהשוני
היהצריךדינהבפסקהשופטתקבעהאותםהמבחניםשלנכוןיישוםכיסבור

העיקריהמבחן.הגבריםאתלרעהמפליםל"בצההשירותשתנאילמסקנהלהוביל
שיקולים"שלהעילהאתהמשלבכפולמבחן,למעשה,הואהשופטתקבעהאותו
הציעהזהשילוב.היחסיות29העדראוהסבירותאיעילתואת"זרותומטרותזרים

בהשתייכותשיסודושיקולעלמבוססתההחלטהבהםבמקריםליישםהשופטת
אלהבמקריםשמעוררתהקשייםעלהתגברותולשם(דת,גזע,מין)קבוצתית
המיןשיקולהאם,ראשית:הואהכפולהמבחן.לשוויון30האריסטוטליתההגדרה

מבחן.3'הענייןלמטרותמוצדקתבוההתחשבותהאם,כןאם.רלבנטיהוא
השופטתשל"הרלבנטיתהשונותנטרול"מגישת,רעיונית,יותר"מעודן"זהכפול

הרלבנטיתשהשונותבכךמכיריםאנו"הכפולהמבחן"גישתלפי.כהן-שטרסברג
אינה,הענייןלמהותרלבנטיתאפילו,זוששונותמקריםשייתכנואלא,קיימתעדיין

.זהמסוגרלבנטישוניהשוניםאלשונהיחסלהצדיקכדידיהמשמעותית
שיקולכינניחאם:הבאההשאלהאתמעלהלענייננוהכפולהמבחןיישום

להתחשבישכמהעד,וחיילותחייליםשלהשירותתנאילקביעתרלבנטיהואהמין
.המיןשיקוללהצדיקיכולאותוהשירותבתנאיהשונימהו,אחרותכמיליםאו?בו

הייחודייםצורכיהןמבחןהוא,השופטתקבעהאותועזרבמבחןמצויההתשובה
וטיפולהנקה,לידה,הריון:הם,השופטתלדעת,אלהייחודייםצרכים.נשים32של

,אולם.בישראלהעבודהבתחיקתמוגנים,השופטתציינה,אלהצרכים.בילדים
,נשיםשלהייחודייםובצרכיםהביולוגיתבשונותמכיריםאלהחוקים,כאמור
טענתי.ואחריוהריוןלפנישליחסיתהקצרההתקופהלצורכיבנוגעבעיקר

נשואההיותה,האישהשלשגילההמחוקקבהנחתהואזומציאותשלשמקורה

בחוקההגבלהבפסקתהראשוןהתנאיעםאחדבקנהעולהל"צהמדיניותאםלבחוןבבואה28
ביןמבחיןהחוק"כיהשופטתקבעה(בחוקמפורשתהסמכה)וחירותוהאדםכבוד:יסוד
עניין:"המיניםביןמפלההואובכך,השירותחובתלמשךנוגעשהדברככלאישהלביןגבר
עלוללרעהנשיםהפלייתעלהאיסור"כיגםאמרההשופטת.143'בע,1הערהלעיל,מילר
כי-מקובליםמשפיליםסטריאוטיפיםעלהמבוססת-קביעהידי-עללאלמושםלהיות
.133'בע,שם:"אליהשונההתייחסות,מחייבתואף,מצדיקההגברמןהאישהשלשונותה

.447-510(ז"תשנ)הישראליהמינהליהמשפטזהב-הר'רראו,אלהבעילותנרחבלדיון29
הואשוויון":הואועיקרהבישראלהמשפטבתיבפסיקתלמעשההמקובלתהיאזוהגדרה30

הערהלעיל,מילהעניין:"שונותםמידתפי-עלשוניםכלפישונהויחסשוויםכלפישווהיחס

שללקביעתהמידהבאמתחוסרהוא,השופטתלדעת,זוהגדרהשלחסרונה.133'בע,1
.שם,שם:שוניםבעהשונירלבנטיות

האםלבחינההשופטתהתכוונה"מוצדקתבוההתחשבותהאם"שבאומרהנדמה.שם,שם31
שעצםודאי,רלבנטיהואשהשיקולקבענוכבראםשכן,מוצדקזהלשיקולשניתןהמשקל

מולזהלשיקוללתתשישהראויהמשקלאתלבחוןרקונותרמוצדקתבוההתחשבות
.השוויוןעקרוןביניהם,אחריםשיקולים

בשללרעהנשיםאפלייתשלהמודלבע"בינייםמודל"הואזהמבחן.141-142'בע,שם32
."למיןעיוורון"מתוךפורמלישוויוןשלהמודללביןהמיוחדותתכונותיהן
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משום,ומשמעותיותמיוחדותוהטבותהקלותמצדיקיםאינםלילדיםאםוהיותה
.נשיםשלההעסקהתנאילענייןרלבנטישונישאינם

קשה,מעביד-עובדיחסי(רעיונית)כמגבשל=בצההקבעשירותראייתמתוך
ההטבותשורתאת,הייחודייםבצרכיםההתחשבותשלהבינייםמודללפי,להצדיק
בדרךאותנולהובילחייבהיההבינייםמודל.הנשיםנהנותמהןהשירותבתנאי
מעברחורגותל"בצההשירותבתנאילנשיםהניתנותשההקלותמשום:הבאה
מפלהל"שצההיאהמתבקשתהמסקנה,הייחודייםצורכיהןעללשמירהלדרוש
.בכללותוהצבאיבשירותהגבריםאתלרעה

טיסלקורסמלהתגייסהעותרתמניעת,דורנרהשופטתלדעת:השניהשלב
ההגבלהפסקתבמסגרתנעשההשניבשלבהדיון,לכךבהתאם.בכבודהפגעה
שסגירתבקביעהוהסתכם(היסודחוק:להלן)וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקשל

.זובפסקההקבועההמידתיותדרישתעלעונהאינהנשיםבפניהטיסמקצוע
:הערות33מספרמחייבשלפנינובמקרההיסודחוקיישום

,המופלהאתמשפילהמיןמחמתאפליהכיסברהדורנרהשופטת,ראשית
מגןאכןהיסודחוקאםגם.היסודחוקהוראותלפיאסורהולכןבכבודופוגעת

ככוההצבאיהשירותשלנכונהשראייההרי,השוויוןבעקרוןזהמסוגפגיעהעל

מטענתהעוקץאתלהקהותכדיבהיש,הנשיםאתלטובהמפלהכללשבדרך
המקרהעלחלהיסודחוקשאיןלמסקנהולהובילהמסויםבמקרהההשפלה
.שלפנינו
מפלההנשיםבפניהטיסקורסשעריסגירתכיוטענהחזרההשופטת,שנית

כיהדגישוהמשיבים.הואכךשלאנדמהאך,בכבודן34פוגעתולכןמינןבשלאותן
איאתהמצדיקהואהנשיםשלבלבדההתנדבותיולעתיםהקצרהמילואיםשירות
אילו.בהחלטתםמכריעגורםהיווהלאלכשעצמוהמיןשיקול.הטיסלקורסגיוסן

-הגבריםשללזהבאורכוזההמילואיםבשירותהעותרתאתלחייבהדרךנמצאה
.הטיסלקורסלגייסהמניעההייתהשלאנדמה-ולידההריוןבזמניהתחשבותתוך

.מוטעיתמוצאנקודתמתוך,הכבודכלעם,נבעההשופטתשלזוקביעה,לדעתי
לשמשיכולהאינההאישהעללהגןשתכליתהתחיקה,בענייננו"כיסברההשופטת

עליהכפויהאינהשההגנה,כמובן,ובלבד)ההגנהעלויתרהאם,להפלייתהיסוד
בחוקלנשיםהמוענקותהיתרזכויותשאפילו,כאמור,סבוראני.35"...(...בחוק
לאוכפוניתןמשלאכללויתוראינועליהןהוויתור,קוגנטיותאינןביטחוןשירות

אתויתורידיעלנטרלההעותרתבומצבנוצרלא.מוויתורהבהתחזורהמוותרתאם

מיןמחמתאפליהועלבכללהשוויוןעקרוןעלהיסודחוקבתחולתדנההשופטתדינהכפסק33
,לשוויוןהזכותעל-ולענייננו,האדםזכויותעלהיסודחוקיהשפעתשלזוסוגיה.בפרט
ספקותשלממצהלאשורהלהעלותאלאמבקשאינניזהחיבורבמסגרת.נפרדדיוןדורשת
.שלפנינוהמקרהמנסיכותהעולותושאלות

.132-133,141,143'בע,1הערהלעיל,מילרעניין34
.140'בע,שם35
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משהאפליה.השיקוליםבמאזןלבדוהמיןשיקולאתוהותירההשירותבתנאיהשוני
,תכנונייםשיקוליםעלאלאהמיןשיקולעללאהתבססה(לדעתי,קיימתשאינה)

לא-השופטתגישתולפי-השפלהבהומשאיןהשפלהבהלראותיותרקשה
.היסודחוקהוראותעליהחלות
קוגנטיתאינהאם,האישהעלהמגנהתחיקהכיציינההשופטת:זואףזולא

השופטתאילו.אפלייתהאתלהצדיקיכולהאינה,זוהגנהעלויתרההאישהואם
ייתכן,כללויתוראינועתבכלממנולחזורשניתןשוויתורבכךמכירההייתה

לשמש"יכולההאישהעלהמגנההתחיקהשלפנינושבמקרהמסכימהשהייתה

לקורסנשיםגיוסאיהמצדיקהרלבנטיתשונותלגבש,היינו,"לאפלייתהיסוד
.טיס

נועדהאפילו,העותרתבפניהטיסמקצועסגירת,השופטתלדעת,שלישית
מעברהשוויוןובעקרוןבכבודהפגעה,(התכנוןוהקלתכספיחסכון)ראויהלתכלית
אתלבטלהצבאחיובהייתההמידתיותמדרישתהחריגהשלהתוצאה.לנדרש

חייבתהייתההמידתיותבדרישתעמידההאם.טיסלקורסנשיםולגייסמדיניותו
שלמוחלטתסגירהשלאחתלקיצוניותהפתרוןהאם?דווקאזולתוצאהלהוביל
אףעללנשיםהטיסקורספתיחתשלשנייהבקיצוניותטמוןנשיםבפניהטיסקורס
האםרקלאלבחוןמקוםהיה,לדעתי?שלהןוההתנדבותיהקצרהמילואיםשירות
תוצאתהאםגםאלאלנדרשמעברנעשתהולכבודלשוויוןהיסודבזכויותהפגיעה

מקוםהיההמקרהבנסיבות.לנדרשמעברהיסודזכויותעלמגינההדיןפסק
טייסותלביןטייסיםביןהשירותבתנאיהפעראתלצמצםניתןכמהעדלבחון
התכליותאתיותרטובלשרתוכדימהותילשוויוןהנשיםשלבזכותןלפגועמבלי

במערךהתכנוןוהקלתמהטייסותהתועלתמירבמיצוי,כספיחיסכוןשלהראויות
שירותןשלהקושיאתלפתורהצבאאתשמחייבתכפי,המידתיותדרישת.הטיס
,בפניהןהטיסקורססגירתמלבדאחריםבאמצעיםהנשיםשלודאיוהלאהקצר

השירותבתנאילנשיםהניתנותשההטבות-הראויותהתכליותלאור-מחייבת
פסקתוצאת,לדעתי.הייחודייםצורכיהןעללענותכדילנדרשמעברתהיינהלא

עללנדרשמעברהגנהידיעלנאותותתכליותלאותןמדינמוךמשקלנותנתהדין
.ולכבודלשוויוןהזכויות

תפקידאומקצועשסגירתהשופטתשלהברורהשדעתהלצייןראוי,רביעית
,היסודחוקלהוראותבניגודאותוומשפילהאותומפלהמינומחמתאדםבפני

צבאייםבמקצועותלשרתלהםלאפשרחייליםשללעתירותמענייןפתחפותחת
.דבריבראשיתשפורטוכפי,בלבדלנשיםכיוםהפתוחים

משפילהמינומחמתאדםבפניתפקידאומקצועסגירתאכןאם,חמישית
בתפקידאובמקצועלשרתאדםחיובלגבישווהגזירהלגזורניתןהאם,אותו

ביחידותלשרתבלבדגבריםשחיובהטענהלהיטעןעשויה,כןאם?מינומחמת
בשירותבלבדגבריםשלבפועלושחיובזאתמאפשרבריאותםמשמצבהשדה

הקבועההמידתיותלדרישתמעברבכבודםוכפגיעהכהשפלהכמוהםמילואים
היסוובחוק
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כאפליהמחובהפטור.4

,השירותמחובתלנשיםהניתןהפטורכילהביןניתןדורנרהשופטתשלמדבריה
-מקובליםמשפיליםסטריאוטיפים"מבססשהואמשום,לרעהאותןמפלה

שונההתייחסות,מחייבתואף,מצדיקההגברמןהאישהשלשונותהכי[הקובעים]
דווקאלרעהלהפלותעשוימשפטיתמחובהפטורמתןהאם,השאלה.36"אליה
גם,שכן,כעתבהלהרחיבצורךלנואין.מעניינת37שאלההיא,הפטורמקבלאת
הואאםבין-לרעהאותןמפלההשירותמחובתלנשיםהניתןשהפטורנניחאם

ליחידותלגייסןלא"תירכן"משמשהואאםוביןמקובליםסטריאוטיפיםמנציח
הגיונו,מילרבעניין.הפטורביטול-אחתהיאהאפליהלמיגורהדרך-קרביות

שישהקביעהאת,הכבודכלעם,חייב,הורנרהשופטתשהעלתההטיעוןשל
-העתירהובנסיבות)הגבריםשללאלוהנשיםשלהשירותתנאיאתלהשוות
להשתתףהזכותמתן.לרעההנשיםאפלייתאתלרפאכדי(טיסבקורסלפחות
המשפיליםהסטריאוטיפים"אתהשאיר,השירותחובתהשוואתללא,הטיסבקורס

.הטייסותמוללרעההטייסיםאפלייתאתלכךוצירףכנםעל"המקובלים
למקרהמהשוואהלהביןניתןמילרבענייןהמשפטביתבפסיקתהבעייתיותאת

שפטרחוקהוצדק,HoytןF38loridaבעניין.'כאפליהמחובהפטור'שלדומה
כמרכזנחשבתעדייןשהאישהבנימוקמושבעיםבחברהשירותמחובתנשים
אינהזוהלכה.כזולהיותהשיפריעונטליםעליהלהטילואין,המשפחהוהייהבית
הטלהידיעלנעשההאמורמהסטריאוטיפהאישהשחרור,אולם,היוםתקפה
היהניתן,מילרהלכתשלהרציונללפי.מושבעיםבחברהשירותחובתשלמלאה
ומשהסכימה,בכךרצונהאםרקמושבעיםבחברחברהלהיותלאישהלאפשר
עלהמוטליםמחובותאותהלפטורהיהניתן,המושבעיםבחברלשרתוהחלה

.133'בע,שם36
עשוילרעהאותןמפליםלנשיםהמוענקיםוהפטוריםשההקלותהטיעוןשלהגיונו:ודוק37

,כלפיהםיוצרהצבאימהשירותישיבותלבחוריהניתןהמוחלטשהפטורלמסקנהלהוביל
מחובתופטוריםהקלותשמאאו?הייתכן.הנשיםמאפלייתיותראףקשהאפליה,וחומרמקל

כאןוהרי,נפשךממה:הטועןויטעןאפשר.לרעהולאלטובהמקבלםאתמפליםהשירות
הישיבהבחורכדיןדינןאין.זכותהצבאיכשירותוהרואותלתרוםהחפצותבנשיםמדובר
כחובהאוכזכותל"בצההשירותסיווגכילהשיבישלכך.חוכהמשוםבשירותהרואה
לפיכחוכהאוכזכותיסווגל"בצההשירותכיהייתכן.אובייקטיבימכחןלפילהיעשותחייב

קשוריםוהחובההזכותמושגי)?הפרטשל-המשתנהולעתים-הסובייקטיביתהשקפתו
הנחהבתוכומבליע,הפטורמקבלכאפלייתכמוהומחובהשפטורהטיעוןשכן,לענייננו
בהמשפטשיטתמכיראניאין.(הפטורממקבלהנמנעותזכויותישנןהפטורההחובהשכצד

הואכךכיייתכןולאחקיקהלדבריהואפרשנותולפינקבעותהפרטשלוזכויותיוחובותיו
.שלפנינובמקרההדבר

.)Hoytעניין:להלן)368ט.57.5(1961)38
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,כאמור.שתחפוין39עתבכלהמושבעיםמחברלפרושלהולאפשרגבריםמושבעים
מבטלשאינורקלא,מילרבענייןהמשפטביתשמצאהפתרוןמסוג,כזהפתרון

האפליהמעצם,מעצימםאףאוליאלא,לנשיםבנוגעמושרשיםסטריאוטיפים
.ממנוהנובעתהנשיםלטובת

בחברהדומיננטירובעלמשפטיתהגנה.5
עילהבכללקיימתהאם,השאלהאתלהעלותעשויבישראלהשוויוןבשאלתדיון

בעליהנםהגבריםכיהטענהתיתכן.גבריםנגדאפליהבגיןשיפוטיתלהתערבות
שיפוטיתשהתערבותומכיוון,השלטוןרשויותבכלההכרעהבמוקדיהשליטה
,כללבדרך,להימנעיש,בחברהמיעוטקבוצותעללהגןנועדהאפליהלמניעת

זוטענה.וכלמכלזוטענהלשלוליש.מופליםגבריםלטובתשיפוטיתמהתערבות
הצדדיםאתלבחוןישואפליהשוויוןשלבשאלותלפיהמוטעיתהנחהמבליעה
בחברהנשיםמולגברים-שלפנינוובמקרה,ביותרהרחבהההכללהברמת

הנכונהההתייחסותקבוצתמהי,ענייןשללגופו,לבחוןיש,לדעתי.הישראלית
מולגבריםהיאהנכונהההכללהרמת,מילרבעניין.פסולהאפליהבפנינווהאם
הכללהברמותרק.טיסקורסלענייןנשיםמולגבריםאףואולי,בצבאנשים
הןהמתחשבותצודקותלתוצאותלהגיעניתן,מקרהכללנסיבותבהתאם,צרות
במעמדווהן(ערבי,יהודי,אישה,גבר)בחברה,כללבדרך,הפרטסוגשלבכוחו

חברה,גבוההלהשכלהמוסד,צבא)הדיוןנשואתהמצומצמתבמסגרתהמיוחד
.(ממשלתית
מוללגבריםשלפנינובמקרהההכללהרמתאתנצמצםאםגםוהרי:הטועןיטען
בהבמסגרתלרעהמופליםשגבריםייתכןכיצדהשאלהנשאלתעדיין,בצבאנשים
קיומההיאאחתאפשריתתשובה.פשוטהאינהלכךהתשובה.הדומיננטיהרובהם
שמרחיקה,ההחלטותמקבליהגבריםבקרבפטרנליסטית-שוביניסטיתגישהשל
אותםהםהנפגעים.בהןלעמודמסוגלותאינן,כביכול,שהןממטלותהנשיםאת

הצבאיהשירותבעוללשאתושנאלצים,המדיניותקובעיעםנמניםשאינם,גברים
השירותנטלבהשוואתמעונינותאינןעצמןשהנשיםהיאאחרתתשובה.לבדם
בהןכפגיעהידןעלמפורשלהיותעשויכזהמהלךולי,הגבריםשללזהשלהן
,סבירהבלתישאינה,נוספתתשובה.וכחברה40בצבאכשוותלשילובןכדרךולא

חלקלקחתלנשיםאפשר,מושבעיםבחברלשרתמהחובהנשיםשפטרהחוק97יע,בעניין39
.כןלעשותנכונותןעלהצהירואםרקזובחובה

~
שנוצרהנורמטיבילמצבדומהזהצב

שוויתרהאישה,כפלורידההחוקלפי:אחדמשמעותיבהבדל,מילרבענייןהפסיקהלאחר
,מושבעיםעלהמוטלותהחובותכלעליהחלו,מושבעיםבחברהשירותמחובתהפטורעל

שהחוקהמערערתידיעלנטעןHoytבענייןכילצייןמעניין,5ןכמו.כאחדונשיםגברים
להטילבמקוםמושבעיםבחברלשרתהאפשרותאתלנשיםשנתןמשוםדווקאחוקתיאינו

.כןלעשותהחובהאתעליהן
הבלחילנטלנוסףנטלמנשיםלחסוךהצורךעלגםמתבססת...בנותעלבהקלותהתמיכה"40
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כלוכינטלהואהצבאישהשירותבכךלהודותההחלטותמקבלישלסירובםהיא
.4!לטובהמופלה,ענייניתהצדקהללאממנוהפטור

זריםלצבאותאנלוגיה.6

על,הרובלדעת,ללמדשביקשוזריםמצבאותדוגמאותהובאוהדיןפסקלאורך
.קרבכטייסותולשרתטיסלקורסלהתגייסלנשיםלאפשרהחובהועלהאפשרות

מצבנו"שמשוםבעיקר,שלפנינומהמקרהאלהדוגמאותאיבחנההמיעוטדעת

אני.42"מדינותבאותןהשוררהביטחוניהמצבמןשינויתכליתשונההביטחוני
.שונהמבטמנקודתזולהשוואהלהתייחסמבקש

.זרים43צבאותלביןל"צהביןבכללותוהצבאיהשירותבאופיהשוני,ראשית
ושירותארוךכהחובהשירותנקבעבההיחידההמערביתהדמוקרטיההיאישראל
שלממוצעבאורךהואהחובהשירותאירופהמדינותברוב.תובעניתכהמילואים

המצפוניתהסרבנות,למשללימודיםבשללרובונדההגמישהגיוסמועד,שנה
וגםאירלנד,בריטניה,בלוקסמבורג.זניחהמילואיםונטלחריגואינהמוכרת
כבדשהנימוקללמדמטרתהזוקצרהסקירה.התנדבותיהואכולוהשירותב"בארה

והזכויותהחובותאגדאתלבחוןהצורךוכןנגדיתאפליהשל,לדעתי,המשקל
נכוניםהדברים.זריםבצבאותרלבנטייםואינםכמעט,בכללותוהצבאיבשירות

ומקל,ל"בצההשירותמחובתערוךלאיןקלותהשירותחובותבהםצבאותלגבי
הנוגעת,אלהבצבאותהחלטהכל.התנדבותיהואהשירותבהםצבאותלגביוחומר
.שםהשירותהסדרישלהשונההאופימתוךלהביןיש,בצבאולגבריםלנשים

,וכמקצוע.כמקצועכמוהוהזריםהצבאותשלהאווירבחילהשירות,שנית
עקבמהשירותההיעדרויותבהסדרתנעשתהכנשיםבנשיםהעיקריתההתחשבות

,ב"ארהלמשל)בצבאכטייסותלשרתלנשיםאפשרובהןבמדינות.ולידההריון

"השוויוןעל"רדאי'פ:"כלכלית-המוציובתחרותבהתמודדותןנושאותכברשהןשווה
.להלן49להערהבטקסטגםראו.241,261(ד"תשנ)כדמשפטים

השירותעללהצביעההחלטותמקבלינהנים,מסוימיםבמקרים.הערכיותדורבהזהבמישור41
אותםנמנעים,אחריםבמקרים.(חרדיםמולחילוניים,מיעוטיםבנימוליהודים)כנטלהצבאי
ובפיצויבתגמולהחוסרהןביותרהטובותהדוגמאות.מכךכמתבקשלפעולהחלטותמקבלי
החובהבשירותלחייליםהמשולמותהמגוחכותהמשכורות,המילואיםחיילישלמתאים
.לרעהמופלות-מהנטלהפטורותשנשיםוהסברה

.!17'בע,1הערהלעיל,מילרעניין42
:גםראו.121-145'בע,2הערהלעול,זיידמןאצלראוזרותבמדינותצבאייםהסדריםעל43

fhe IdWשWomenן.can4"CombatתוSymons "Under Fire: Canadian Women.8

.116-86(1988)H.H. Kay Sex-~Based

,

Discriminalion;477(991!-1990)

המחקר.97.7.1ביום"הארץ"בעיתוןשפורסםומקיףמשווהמחקרשלתוצאותיולמשלראי44
השירותאורךאתבחןהמחקר.בעולםביותר"המנוצל"הואהישראליהמילואיםחיילכיקבע
.למשרתיםהניתניםהתמריציםואתהכספיהתגמולאתוכן
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פטורניתןולאלנשיםגבריםביןהשירותבמשךשוניקייםלא(ואוסטרליהקנדה
שהועלומהדוגמאותלהסיקהיהניתן,למעשה.ולאימהותנשואותלנשיםמוחלט

להוציא-ולנשיםלגבריםזהההשירותחובתבהןבמדינותשרק,מילרבעניין
.כטייסותתשרתנהשנשיםמניעהאין-ולידההריוןזמני

-קדמיהשופטגםאליהםהצטרףזוובנקודה-הרובשופטי,שלישית
שאיןלמסקנהשנגיעלפניהטיסבקורסהנשיםאתולשלבלנסותשישסברו
ובמיוחדאחריםשלמניסיונםללמודמקוםשהיהנדמהכאז.כץלעשותמקום

אחרמעקב.לחיקוי45כמודלהרובשופטיידיעלהמובאתקנדהשלמניסיונה
שםשהניסיוןמגלהקרבייםבתפקידיםנשיםשירותבענייןהקנדיהחוקשליישומו
.המסים46משלםמכספידולרממיליוןיותרבושהושקעולאחר,נכשל

להוכיחכדיזריםמצבאותבדוגמאותנתלומילרבענייןהרובששופטינדמה
מהשירותהיעדרותהאתלצפותשניתן,טייסת47להיות,עקרונית,מסוגלתשאישה

עקרוןהגשמתלשםאלההיעדרויותשלהעלויותאתלספוגושישולידההריוןעקב
,שבהשוואההדיוקלשם,לדעתי,מקוםהיהאולם.חולק48אינניאלהכלעל.השוויון
וכן,זריםצבאותלביןל"צהביןהצבאיהשירותבאופיהמהותיתבשונותלהתחשב

זריםבצבאותקרבייםבתפקידיםנשיםלשלבכושליםלניסיונותמתאיםמשקללתת
.ולמחירם

ויעילותהשוויוניתחקיקהשלסיכוייה.7

.שגויה,הכבודכלעם,היאמילרבענייןהרובדעת,לדעתי,מדועלהראותניסיתי
,נשיםלביןגבריםביןהשירותתנאיהשוואתמתבקשתכי,עלהכהעדמהדברים

היחידההדרךשזומשוםוהןזהבתחוםכיוםהקיימתהאפליהאתלבטלכדיהן
טיסלקורסנשיםגיוסלענייןנשיםלביןגבריםביןהרלבנטיתהשונותאתלבטל

אתנסכםאםחוכתנוידינצאלא,אולם.בעתידדומיםולקורסיםשלפנינובמקדה
,האחת.לענייננומשמעותיותבעיותשתישלקיומןעללהצביעיש.בכךעמדתנו

עדהבהירותאי,השניה.יתבצעואכןשוויונייםחקיקהשתיקוניהנמוךהסיכוי

זהלנושאשהפסוחות,ואוסטרליהקנדההןמבחינתנוזהבתחוםהבולטותהדוגמאות..."45
שלההפליהומניעתהאדםזכויותשלהחוקתיהפיתוחבעקבותתנופהוקיבלהאצלןגברה
.112'בע,1הערהלעיל,מילרעניין:"נשים

.שםהמובאיםובמקורות84'בע,9הערהלעיל,רבי'גראו46
,שווהבמידה,להימצאעשויהצבאייםטיס-כלילהפעלתהנדרשתהמסוגלותכיחולקיןאין"47

.111'בע,1הערהלעיל,מילרעניין:"גבריםכבקרבנשיםבקרב
ממצאיםהוצגושם,128'בע,שם,מילרכענייןלמשלראו.זניחותאינןאלועלויותאםגם48

מבצעיותולפריסותלכוננותנשיםלשבץנבצרשבוהזמןמשך"לפיהם,ב"בארהשנאספו
גבריםלשבץנבצרשבוהזמןממשךארבעהפיגדול,ולידההריוןלרכות,שוניםגורמיםעקב

הקשורהביולוגימהשונירקנובעשהואובתנאי-השוויוןמחירזהו."כאלהלמשימות
.והלידהההריוןלתקופת
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נקיטתללא,בצבאהמיניםביןשוויוןשלמצבליצור,וחברתיתכלכלית,רצויכמה
.בכללותוהצבאיהשירותאופילשינוינוספיםצעדים

חובותלהטלתכוונתי,שוויוניתחקיקהבאמרי.שוויוניתלחקיקההנמוךהסיכוי
ואחרישלפניבתקופותרקבנשיםהתחשבותתוךונשיםגבריםעלוהותשירות
והנשים-הדתיותהמפלגותהםכזולחקיקההעיקרייםהמתנגדים.ולידההריון
שתוטלשתסכמנההנשיםואתהנשיםארגוניאתרוחיבעינירואהאניאין.עצמן
מאפשרבריאותןמשמצבלוחמתשרהביחידתלשרתהכלליתהחובהעליהן
שנתימילואיםשירותשתשרתנההאפשרותלנוכחאדישותשתישארנהאו.זאת

היוםעדהתבטאל"בצה"שוויון"להנשיםשלמאבקן.ובשמירותבאימונים
מאבקתוך,הגבריםלעומתוכלהןהשירותבתנאיהמשמעותיותמההקלותבהנאה
הבוחרותלנשיםרקוהמתגמליםהיוקרתייםהעליתקורסישעריאתלפתוחמקביל

אמירה('במיל)אלוף-תתשלדבריההםמאלפים.בלבדובאלהאלהבקורסים
בחוסרהיאקרובותלעיתיםהבעיה"כישאמרה,לשעברראשיתן"חקצינת,דותן

כנשים...יוקרתייםשאינםגברייםבמקצועותלהשתלבהנשיםשלמוטיווציה
מותנהזכויותשוויון.ומתפנקותמפנקותמדייותראנחנו,הישראליתבחברה
.49"ונסוגיםמוותרים,הקשייםעםלהתמודדבמקום.חובותבשוויון

שנמוכיםהסברהאתמחזקתהיאגםוהחרדיותהדתיותהמפלגותשלעמדתן
שלחובהגיוסעלהוויתוראםגם.זה50בתחוםשוויוניתחקיקהשלסיכוייההם

דרישותאתמיתן(ביטחוןשירותלחוק(ג)39סעיף)דתיותןעלהמצהירותנשים
שיסכימולהניחקשה,כולןהנשיםשלהצבאישירותןלגביהדתייםהכנסתחברי

.תתבצעשזולהניחקשה-ולפיכךכאמורשוויוניתלחקיקה
כילסבורהיהניתן.ל"בצהמלאשוויוןליצוררצויהקיימיםבתנאיםהאם
השירותחייביפוטנציאלאתתגדיל,נשיםלביןגבריםביןהשירותנטלהשוואת
ובתנאיםהסדירבשירות,אולם.המתגייסיםלכללהשירותמשךקיצוראתותאפשר
הסמויההאבטלהאתתגדילנשיםלביןגבריםביןהשירותחובתהשוואת,הקיימים

חייבישלמוגברסלקטיביגיוסותיצור-העורפיותהיחידותבקרבבעיקר-
היאמשמעותיתבצורההשירותמשךאתתקטיןהשירותחובתהשוואתאם.גיוס51

.יחסיתארוךבהןההכשרהשמשך,השדהיחידותמחייליהתועלתבמיצויגםתפגע
החייליםכמותשלבגיוסקושימסתמןאכןכאן.המילואיםבשירותהואכךלא

ומכיווןהחובהחייליממאגרבאיםהמילואיםשחיילימכיווןאולם.הדרושה52

.150-151'בע,9הערהלעיל,רכי'גאצלמובאיםהדברים49
.238-240'בע,9הערהלעיל,הופנונגראוזהלעניין50
:הבאותהאמרות,השארבין,מובאותשם,53-58'בע,2הערהלעיל,זיידמןראוזהלעניין51

,דאזא"אכראש)"לגייסיכולשהואהגיוסשנתוניכלאתלגייסיצטרךלאל"צהבקרוב"
"הגיוסחייביכלאתלגייסלהמשיךלעצמולהרשותיכולאינול"צה"ו(יאיריורםהאלוף

.(גורדון'שמ"אל)
מספרגיוסלשםכינאמר(849'בע,1995לשנת46שנתיח"דו)המדינהמבקרתח"בדו52

.כעתודהחייליםשלוהולךגדלמספרזימוןנדרש"למשימותמילואיםחיילישלמספיק
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כוללשינויללא-החובהלשירותנשיםשלשווהבגיוסהחסרונותעלשהצבענו

.הישועהתבואמכאןשלאנדמה-ל"בצההשירותבהסדרי

לשינויהצעות.8

שיקוללפי.גבריםשללרעהאפליהקיימתבכללותוהצבאיבשירותכיהראתי
נסבוראםשאפילוטענתי.טיסלקורסנשיםלגייסלאכדיבכךדי,הנגדיתהאפליה

,מהמיניםאחדלאאףמפליםאינםנשיםלביןגבריםביןהשוניםהשירותתנאיכי
הצבעתי.טיסלקורסנשיםגיוסאיהמצדיקהרלבנטיתשונותמגבשיםעדייןהם
אינהלבדהזוושחקיקהנמוךהואבתחוםשוויוניתלחקיקהשהסיכויכךעל

שנדמה,מילואיםבחייליהמחסורהן.דילאבכךאך.יעילהשאינהמשוםרצויה
אותנומחייביםנשיםשלעצמיתלהגשמההזנותוהן,הקרובותבשניםויגדלשילך

ולאהשוויוןעקרוןשלהגשמהתוך"גבריים"בתפקידיםלשרתלנשיםלאפשר
.מילרבענייןהמשפטביתהלךבהבדרך

.כוללניאונקודתישיהאיכולהפתרון
תפקידיםשל"סגורהרשימה"שיקבעלחוקתיקוןהוא(והקל)הנקודהיהפתרון
מלמד,אלהתפקידים.וארוךודאימילואיםושירותממושךהכשרהזמןהדורשים
הפטורים,התיקוןלפי.במיוחדואטרקטיבייםהתנדבותייםודאייהיו,הניסיון
.אלהבתפקידיםלשרתהמבקשותעליחולולאלנשיםהניתניםביטחוןמשירות

שוויוןעלשמירהתוךתפקידולכלחיללכלכמעטלהתגייסלנשיםיתאפשרכך

שללא,סבוראני.זהיםבתפקידיםהמשרתיםהגבריםלביןבינןומהותיאמיתי
.אלהמעיןלתפקידיםנשיםלגייסאין-כווחקיקה

שיפוטיתקביעההיא-הנקודתיהפתרוןבמסגרת-חלופיתהצעה
בלתיויתורוכי,קוגנטייםאינםהצבאיבשירותלנשיםהניתניםשהפטורים

במסגרת.דומים53בקורסיםאוטיסבקורסנשיםלשירותתנאימהווהעליהםחוזר

המצהירהטיסלקורסמועמדתכילקבועניתן,כדיספוזיטיבייםהפטוריםראיית
.יותר54מאוחרעליהלהחלתםמלטעוןמושתקתתהא,אלהפטוריםעלויתורהעל

עד'בדרגביחידותהעתודהזימוןמגיע,%150-כהיאהמקובלתהעתודה'אשבדרגבשעה
בחיילים...החסראתלהשליםנאלצים...מהמשימותבחלק...הקיצונייםבמקרים%500כדי

."סדירבשירות
תרומתה!חוקזה?חפץזה?חוזהזה"יה'פרוקצ'אלמשל,ראו,ודיספוזיטיביותקוגנטיותעל53

'ג;395(ס"תשמ)יחמשפטים"במשפט-היסחמושגילערפולהכלכלהשלהקונסטרוקטיבית

הדיספוזיטיביהדין"יה'פרוקצ'א;5(1990)סותשפטעיוני"הדיספוזיטיביהדיןעל"טדסקי
.385(1990)טומשפטעיוני"טדסקיגדפרופסורשלבאספקלריה

כהן'ונפרידמן'דראו,הישראליבמשפט"הבטחהמכוחההשתק"דוקטרינתהחלתעל54
,485,517-518(1)מטד"פ,נחמני'ננחמני93/5587א"ע;87-96(אכרך,א"תשנ)חוזים

העומדהצדאםגם,פרטעלהדוקטרינהאתלהפעילעקרוניתמניעהרואהאיני.525-528
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בקורסיםאוטיסבקורסמקוםעללהתמודדתורשהאלהפטוריםעלהמוותרתרק
.דומים

דיספוזיטיבייםכפטוריםביטחוןשירותבחוקלנשיםהניתניםהפטוריםפרשנות
וככל-וחירותוהאדםכבוד:יסודמחוק,לדעתי,המתחייבתפרשנותהיא

השוויוןעקרוןשלמקיומוגםמתחייבתהיא.זהבחוקמעוגןהשוויוןשעקרון
לנשיםמאפשרתזופרשנות.היסודבהוקמעוגןאינואםגם,בשיטתנועל-כעקרון
משיגההפרשנות.הגבריםלביןבינןהשירותבתנאיהרלבנטיתהשונותאתלנטרל
לתפקידיםנשיםלגיוסמלהתנגדהצבאמניעת,האחת.כפולהראויהתכלית

לביןנשיםביןהשירותבתנאיואמיתימהותישוויוןהשגת,השנייה."גבריים"
.והיםבתפקידיםהמשרתיםגברים

פטור"שלבסעדמיוחדשימושידיעלגםלהגיע,אולי,ניתןדומהלתוצאה

Constitutional("חוקתי exemption(.החוקמתחולתמוציאחוקתיפטורשלסעד
בפטורתלויההחוקחוקתיות.אנשיםשלמסויםסוגאוקבוצה-מדיהרחב-

,בחוקהכלולהמחובהמובחנתקבוצהפוטרחוקתיפטורשלסעד,כרגיל.זה55

מקיומהלאצומחהשוויוןאי,שלפנינובמקרה.מהותישוויוןלהשיגכדיכללבדרך
.נשיםעלהנכפהשירותמחובותפטורשלמקיומואלאנשיםעלהמוטלתחובהשל
כדי-החוקימהפטורחוקתיפטורדרוש-"הפוכה"ואףדופןיוצאתבדרך,לכן

המקילותהחוקהוראותמתחולתבכךהחפצותאתלפטוריש,היינו.שוויוןליצור
.אחרים56דומיםולקורסיםטיסלקורסלהתגייסשתוכלנהכדי,השירותבמשך
בחוק"הדיניםשמירתסעיף".במהותומפלהחוקהואביטחוןשירותחוק
הכלי.בוהמפליםהחלקיםביטולשלחוקתיסעדמונעוחירותוהאדםכבוד:יסוד

להצטעריש.מתחייבתואףראויההיאשהצגתיהפרשנות.פרשניכליהואשנותר
.מילרבענייןיושמהשלא

שלמחודשתבחינההוא,כאחדליישוםוהקשההעדיףשהוא,הכוללניהפתרון

מובן.כאלהבמקריםגםלהולוצריכיםיכוליםההסתמכותדיני.ציבוריתרשותהיאמולו
.אישיתלעבודהחוזהעלהחליםהמיוחדיםלדיניםכפוףהאמורשכל

באופן,עצמובחוקהקבועלפטורהכוונהאין.סעדשלסוגהואלענייננו"חוקתיפטור"55
.מובחנתקבוצהמתחולתושמוציא

במשפטבחיתוליהמצויהזותורה.חוקתיפטורשלבסעדשימושנעשהלאעדייןבישראל56
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משרתיםגבריםהחובהבשירות.בישראלכיוםשנוצרלמצבמקבילהמצאתילא
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