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הביטחוז1שר'נמילראלים94/4541צ"בגבעקבות

'פרידמןדניאל'פרופ

ל"לצהגויסההיא.אפריקהבדרוםלהשניתןטיסרשיוןבעלתהיאהעותרת
בהנדסתבטכניוןלימודיהאתשהשלימהולאחר,האקדמיתהעתודהבמסגרת

לסיוםקודםעוד.קצינותקורסועברהפעיללשירותהתייצבה,אווירונאוטיקה
,נדחתהבקשתהאך,טיסלקורסהתאמהלמבדקילזמנההעותרתביקשה,לימודיה
."לחימהמקצועות"בנשיםלשבץאיןהעליוןהפיקודהוראותפישעללהונאמר

כיצויןכןכמו.השוויוןבעקרוןפוגעתהצבאעמדתכיטענההעותרת
טייסשלמשרהקבלתשכן,האזרחיבשוקהתעסוקהבסיכוייפגיעהגוררהדבר

מסתברכןעליתר.האווירבחילהטייסבשירות,למעשה,מותניתעל-אלבחברת
גםוכי,טיסבמקצועותנשיםבהצלחהשולבואחרותמדינותשלשבצבאותיהן

.אחדותטייסותבעברשירתול"בצה
ששילובןהיההאחד:עיקרייםנימוקיםשניעלהתבססההצבאשלטונותתשובת

הנימוק."וערכיתתרבותית,חברתיתשאלה"מעוררלחימהבתפקידינשיםשל
ובמילואיםבסדירהנשיםששירותבכךהנעוציםתכנונייםטעמיםעלהתבססהשני
.הגבריםמשירותיותרקצר

הושתתהואהרי,השנילנימוקאשר.הפרקמן,למעשה,ירדהראשוןהנימוק
שירות.שנתייםולנשיםשניםשלושהיאלגבריםהחובהשירותשתקופתכךעל

,כןכמו.238גילעדרקהואנשיםשלואילו54גילעדהואגבריםשלהמילואים
להתנדבאפשרותקיימת,זאתעם.מילואיםמשירותפטורותואמהותבהריוןנשים

לבטלזוובדרך,לכךמוכנההייתההעותרת.מילואיםלשירותוכןסדירלשירות
אולם.בחוקשנקבעלנשיםגבריםביןהשירותתקופתאורךבדברהפעראתלמעשה

,פרופסור;למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסקל,למשפטיםהספרביתשלהיוצאהדיקאן* .אביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה
.(מילרעניין:להלן)94(4)מטר"פ1
'מסתיקון)ביטחוןשירותחוקראו.גבריםשלהמילואיםשירותתקופתקוצרהמאזאולם2

.36ת"ס,1997-ח"התשנ,(9
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האפשרותעלהצביעואלה.הצבאשלטונותשלרצונםאתהשביעהלאזונכונות
העותרתאםשגםציינווכן,ולידההריוןעקבזמןפרקילשרתתוכללאשאישה
.זומהתחייבותבהלחזורהחוקלהמתיר,מילואיםלשירותתתנדב
דעותברובהחליטהעליוןהמשפטבית

~

כהן-שטרסברג'ט,מצא'אהשופטים
שלעמדתםאתלדחות(טל'א'וצקדמי'יהשופטיםשלדעתםכנגדדוהנר'וד

.טיסלמבדקיהעותרתאתלזמןהמחייבםהחלטיצווליחןהצבאשלטונות
כהן-שטרסברג'ט,מצא'אהשופטים)הרובדעתבעיניכי,זהבשלבכבראציין

מצדיקאדםבניביןשוניכלשלאכךעלהצביעמצאהשופט.עדיפה(דורנר'וד
חוק.פסולההפליהבגדרהיאהרימותרתאיננהההבחנהואם,ביניהםהבחנה
דברבואיןאך,ונשיםלגבריםשונותשירותתקופותאמנםקובעהביטחוןשירות
.3"בצבאכלשהותפקידלמילוי,מינןבשל,נשיםשלטוטאליתפסילה"המחייב
שלמינהאכןאם,מסויםלתפקידמינהבגללתיפסלשחיילתאפשרותאמנםקיימת
.טיסלתפקידילפסילהיסודאיןאולם,זהלתפקידרלוונטישונייוצרהחיילת

שלהאווירבחילותטיסבתפקידיבהצלחהמשובצותשנשיםהיאעובדה
לקחיבעקבותב"בארהונבחנהשבהשהשאלהמסתבר,כןעליתר.אחרותמדינות
,שבעהכנגדשמונהשלברוב,המליצהבנושאשפסקהועדה.המפרץמלחמת

אך,(אחרותטיסממשימותלהבדיל)קרביבטיסלהשתתףלנשיםלאפשרשלא
שלשיתופןלאפשרוהחליטהמיעוטדעתאתדווקאאימץהאמריקאיההגנהשר

.קרבבמשימותטייסות
לאכי,קסםמילתאיננוהמדינהביטחוןכיציינהכהן-שטרסברג'טהשופטת

וכיבביטחוןממשיתפגיעהתגרוםהשוויוןעקרוןשהחלתסבירהאפשרותקיימת
איןשאםמחייבהמידתיותעקרת,כןעליתר.נזקכלייגרםשלאסבירסיכויקיים
לאשהפגיעהלהבטיחיש(לשוויוןהזכות,בענייננו)יסודבזכותמפגיעהמנוס
.הנדרשעלתעלה

:יסודחוקרקעעלההפליהסוגייתאתסוקרדורנר'דהשופטתשלדינהפסק

מוצדקתהיאהמפלהשההתייחסותלהוכיחהנטלכיצוין.וחירותוהאדםכבוד
אוטומטיתהפליהמצדיקהאיננהלנשיםגבריםביןהשונות.הרשותיעלרובץ
ביןשהשונותמכיוון,"למיןעיוורון"שלהמודלאתלאמץאין,מנגד.המיניםבין

;המידתיותעקרוןיסודעלשתיעשנההתאמהאוהתחשבותלחייבעשויההמינים

שלטונותשהנהיגוההפליהאתלהצדיקכדיהקיימתהשונותשלבכוחהאיןאך
.טיסלתפקידילגיוסבנוגעהצבא

רקלאפוגעתשהפליהכךעלדורנרהשופטתהצביעהדינהפסקסוףלקראת
אתל"צהמדיניותשוללת,בענייננו.כולהבחברהאלא,לרעההמופליתבקבוצה

.האוכלוסייהכמחציתהמהווהמהקבוצההתועלתמלואאתלהפיקהאפשרות

.111'בע,1הערהלעיל,מילתעניין3
.135-136'בע,שם4
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.החלטי,אפואהפךתנאיעלהצו

הערות

הדיןמפסקיאחד,בעיני,הואהילרבענייןהרובשופטישלדינםפסק.1
השירותעלהשלכותיו.צ"בגידיעלהאחרונותבשניםשניתנוביותרהחשובים

מנתעלאולם.לכתמרחיקותלהיותעשויותהישראליתהחברהועלל"בצה
האזרחיותהרשויותובעיקר,שהצבאנדרש,הראויהחותםאתיטביעזהדיןשפסק

.מהןהנובעכלעלמסקנותיואתיישמו,הביטחוןמערכתעלהמפקחות
שר'נרסלר86/910צ"בבגהדיןפסקאתלאזכרראויזהדיןלפסקבהקשר.2.

.העתירהנדחתהבוואשר,ישיבותתלמידישלשירותםבדחייתשעסק,הביטחוןנ
."הפוכיםכיוונים"מבהעוסקיםהםאך,סוגיהבאותהעוסקיםהדיןפסקישני
הנלוזההאדםכוחבמדיניותכרוכההדיןפסקישנישלבמרכזםשניצבההשאלה
.רבותשניםמזהל"בצההנוהגת

אפשרויותשתיביןהבחירהשאלתמתעוררתל"בצההאדםכוחניהולמבחינת
:בסיסיות

כלעליוטלשהנטלבאופן,האפשרככלשוויוניתבצורההנטלחלוקת(א
עליתרכבדיהיהלאשהנטללצפותניתןכוהבמקרה.בולשאתהמסוגלים

.רחבציבורביןמתחלקהואשכן,המידה
צריךאין.בולשאתהמסוגלתמהקבוצהבלברחלקעלהנטלעיקרהטלת(ב
שעה,מצומצמתקבוצהעליוטלהנטלשעיקרצפויזואפשרותשבגדרלומר

.ממנופעוטבחלקלשאתשיידרשואוהנטלמןישוחררושהיתד
:מסבענייניטיפוסיתשאלהמציבה,שתוארוהאפשרויותשתיבין,זובחירה

קבוצהעלגבוהמס'או(רחבמסבסיס)גדולציבורעליותרנמוךמסלהטילהיש
הטלתכלומר,הראשונהשהאפשרותלומרצריךאין?(צרמסבסיס)מצומצמת

,השנייההאפשרותמאשריותרוצודקתהגיוניתהיא,רחבבסיסעלנמוךמס
אחתלאאנועדים,זאתלמרות.יותרקטנהקבוצהעלגבוהמסהטלתהמחייבת

לכךשהטעםאצייןכלליתבלשון.השנייהבאפשרותדווקאבוחרשהשלטוןלכך
יעילהאך,הקצרכטווחנוחהפחותלרובהיאהראשונההאפשרות:זההוא

יותרנוחהלרובהיאהשנייההאפשרות,זאתלעומת.הארוךבטווחיותרומוצלחת
בסיסעלמסהטלת)הראשונההאפשרות.הארוךבטווחהרסניתאך,הקצרבטווח
,(הראשתבשלבלפחות)גדולותלאלעתים,קבוצותעםהתמודדותמחייבת(רחב

מקבוצותגבייהמחייבתהיאכןכמו.מהמסלהשתמטהמנסות,עוצמהבעלות

בטווחהקושיאפואזהו.וסבוכיםקשיםופעמיםנוחיםאינםמהןהגבייהשהליכי
.והיעילההצודקתבעשישהיא,הראשונההאפשרותשמציבה,הקצר

.(רסלרעניין:להלן)441(2)מבד"פנ
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מאלהגבייהעלמושתתתהיא.הקצרבטווחיותרנוחההשנייההאפשרות
מתנגדיםשאינםבאנשיםמדובררביםבמקריםכאשר,מהםלגבותקושישאין
הכרוךהקושינחסךגםבכך.בולשאתובצורךבערכומכיריםאףואולילמס

,כאמוראולם.קשההגבייהשמהםאלהעםאולמסהמתנגדיםאלהעםבחיכוך
שתמוטטסופהבהקיצוניתובחירה,הרסניתהיאהשנייההאפשרותהארוךבטווח

.כולההשיטהאת
הקבוצהעלהנטל.הפליהעלמושתתתזואפשרות.ברורהואלכךהגורם
נוספותקבוצותמנסותהזמןבמשך.כבד,הדבריםמטבע,הואבוהנושאת
יותרכבדנעשההנותריםעלהנטלואילו,גדלהזו.הפטורהלקבוצהלהצטרף
עדלהתקומםיחלובעולהנושאיםשאלה,אחתלאקורהאלהבנסיבות.ויותר

.לקריסתהיביאשבשיטההצדק-שאי
.קריטיים"צמתים"מספרעללהצביעניתןל"בצהלשירותהנוגעבכל.3
חווהכריתתלאחר,שניםכעשרכעבור,השני.הימיםששתמלחמתלאחר,האחד
שניםשהחלהגיוסבמחזוריהעצוםהגידולעם,השלישי.מצריםעםהשלום
הארכתעלהוחלט,הימיםששתמלחמתלאחר,1967בשנת.מכןלאחראחדות
שורהנלוותהזולהארכה.שניםלשלושוהצימשנתייםלגבריםהחוכהשירות

תפקידיםשלשורההתניית)עקיפיןבדרכיהחובהשירותשלנוספותהארכותשל
ושל('וכוצבאייםקדםקורסים,בהתנדבותחובהשירות,קבעלשירותבחתימה
שהיה)השירותאורךבדברביטחוןשירותשבהוקההוראות.המילואיםשירות
אתאיבדו(בשנהמילואיםיוםארבעיםועדלגבריםחובהשירותוחצישנתיים
והוארךביטחוןשירותחוק1995בשנתתוקןדברשלובסופו,למציאותהקשר
בין,ההפליהכלומר,הפערגדלבבדבד.שנים6לשלושלגבריםהחובהשירות
ביניהם)כללמשרתיםשאינםאלהלבין,והולךמתארךלשירותשנקראוהגברים
גדלוכן.(מלאבפטורפעםלאהמסתיימת,שירותמדחייתהנהניםישיבותתלמידי
שלהן(המילואיםושירות)החובהשירותשמשך,לנשיםגבריםביןוההפליההפער
כעשריםלאחרחובהמשירותבנותלשחררנוהגל"צה)קוצראףובפועל,הוארךלא

.(בחוקהקבועותהשנתייםמןפחותכלומר,שירותחודשיושניים
שמחריפהככל.מפלהלמיסויאופייניותתופעותהןלכךשנלווהתופעות

לבעליולהצטרףבמסהחייביםציבוראתלנטושהנטייהגדלהכןההפליה
הישיבותבנישלמספרםמדהיםבקצבצמחכך.ממנוהפטוריםהפריבילגיה
.(בלבדשירותבדחייתאמנםמדוברעקרונית)צבאימשירות,למעשה,הפטורים

במרכזעמדהל"בצהמשירותישיבותתלמידישלשירותםדחייתשלהסוגיה.4
ישיבותתלמידישלשירותםשדחייתטענוהעותריםכאשר,רסלרבענייןהדיןפסק

ההשתלשלותאתמפרטהדיןפסק.היתרשלהמילואיםשירותהארכתגוררת
שלהמקסימליתהמכסה,1977שנתמאג,בוטלהוכיצדהישיבותתלמידיבעניין

.440ת"ס,1995-ה"התשנ,(6'מסתיקון)ביטחוןשירותחוק6
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מאותשמונהעלזומכסהעמדהבשעתו)שירותדחייתניתנתשלהםישיבותבני
מלהתערבנמנעאך,העותריםשלהעמידהבזכותהכירהמשפטבית.(לשנהאיש

בענייןקליםלאדבריםשמגרהנשיאהשמיע,זאתעם.הביטחוןשרבהחלטת
אך,חוקיבלתיאיננואמנם"ההסדרכיבאומרו,ישיבותלתלמידיהנוגעההסדר

.(במקורההדגשה)7"...הדעתאתמניחבלתי...הואהענייניתהבחינהמן
הדעתניתנהאםהפרקליטותמתשובתברורלאכישמגרהנשיאצייןעוד

:הבאותלשאלות

...גיוסדחויישלהסבירההשנתיתהמכסהמהי(א)
...הצבאיהשירותאורךועלהגיוסמחזוריעלהמספריתההשלכהמהי(ב)

...הפטורבהיקףהגידולמשמעותאתלבדוקהוצעזהבהקשר
כלהיאהדחייהקבלתוהאםלדחייההמועמדיםלבחירתמידהאמתהיש(ג)
?צבאישירותעלתורהלימודלהעדיףהמחליטהצבאיוצאדעתבשיקולכולה

?ההסדרהפעלתאופןעלהפיקוחדרכימהן(ד)

לידישהגיעמהחומרהתרשמתילאעצמיאנילפיה,בהערהזהנושאאסיים.5
לעמדותיומנוגדותהיוהישיבותתלמידיבענייןהפוליטיהדרגשהחלטות,היוםעד
ורקהישיבותתלמידיאתלגייסבתוקףדרשוהצבאשלטונותכיאול"צהשל

ששלטונותלומרצריךאין.זאתמנעההאזרחיהדרגשלמשמעית-החדעמדתו
בעיניהםהנראיםנושאיםעלמאבקלנהליודעים,בכךחפציםהםכאשר,הצבא
,לתקציבהנוגעבכלנוהגיםהםכך.התקשורתלאמצעילפנותואףחשיבותבעלי
הארכתועלבתוקףעמדוכאשרלגבריםחובהשירותלאורךהנוגעבכלנהגווכך

לקדמותוהמצבאתלהחזירהצעהלכלסירבווכאשרשניםלשלושוחצימשנתיים
בענייןשההסדרשמעתילא,לפחות,אני.(וחצישנתייםשלחובהשירות,כלומר)

.לרוחם8איננוהישיבותתלמידי
שלפיה,עליהשהצבעתיהכלליתמהתופעהחלקלפנינוהרי,הדברכךאכןאם
ובמקום,בעייתייםחייביםעםלהתמודדשלאמעדיף,מסהגובהכגוף,הצבא
שלהשירותדחייתממדיאתלצמצםלפחותאו)ישיבותתלמידישללגיוסםלפעול

(השירותמשךאתלהאריך,היינו)המסעולאתלהכבידמעדיף,(אלהתלמידים

חייבתזושמדיניותהנזק.בעולמנשיאהמסתייגתשאיננההאוכלוסייהעלהמוטל
.בחשבוןהובאלאכנראההארוךבטווחלגרום

חסרותלא.הישיבותתלמידיבעייתשלהיפוכהאתמציגהבנותשירות.6
כאשר,קשותמשימותעצמןעלליטולהמוכנות,גבוההמוטיבציהבעלותבנות

.513'בע,5הערהלעיל,רסלרעניין7
לדחייתמכסהלקבועמבקשהצבאכיידיעותבעיתונותפורסמולדפוסהרשימההגשתלאחר8

,כבדנזקשנגרםלאחררבכאיחורבענייןנזכרשהצבאחוששני.ישיבותלתלמידישירות
.לתקנוקללאשהיום
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בכךשעמדהמיאתיזכההמשימהשלנאותשביצועהיאהמוצדקתהציפייה
.הראויהובהוקרהבהכרה

שירותמהווהרביםלגבי.הצבאיהשירותשלהנוסףההיבטנחשףזהבעניין
סודזהאיןשהרי,בצידושתועלתומסזהואחריםרביםלגביאולם.גרידאמסזה

,אחתלא,משמשהוא.האזרחייםבחייםלסייעעשויבישראלהצבאישהשירות

הבכיריםהקציניםרשימתאתלהציגצורךואין,הפוליטייםלחיים"כניסהכרטיס"
לתפקידישמונואועירלראשות,לכנסת,שחרורםלאחרקצרזמןפרק,שנבחרו

.בממשלהשר
בקיפוחן,בחלקולפחות,מקורובפוליטיקהנשיםשלהייצוגשתתגםייתכן
.הצבאיהשירותבמסגרת
במסגרתמקצועית-צבאיתבקריירהראשוןשלבמהווהעצמוהחובהשירות
,חובהבשירותבנותבפניצבאייםמקצועותשחסימתמאליומובן.הקבעשירות
.הקבעבשירותרחביםאפיקיםבפניהןחוסמת
ששירתמיבפנירקהפתוחיםאזרחייםמקצועותשקיימיםמסתבר,כןעליתר
צויןמילרבענייןהדיןבפסק,כך.ל"בצה(אחרמתאיםשירותאו)מקבילשירות
.ל"בצהכטייסיםששירתואלהמביןורקאךטייסיהאתבוחרתעל-אלשחברת
התעסוקהאפשרותאתרקלאחוסמתלחימהבמקצועותהשירותשחסימתנמצא

לעסוקהאפשרותאתאףלעתיםאלא,הקבעשירותבמסגרתאלהבמקצועות
.בהםלהיקלטהסיכוימןגורעתשהיאאוהאזרחייםבחייםמסוימיםבמקצועות
במבחניעומדתבנותלשירותהנוגעבכלהצבאמדיניותאםרבספקזומבחינה
.החוק
:כדלקמןקובעיםהעיסוקחופש:יסודלחוק5-ו3,4סעיפים.7

אומקצוע,עיסוקבכללעסוקזכאיהמדינהשלתושבאואזרחכל.3"
.ידמשלת

מדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלאהעיסוקבחופשפוגעיםאין.4
לפיאו,הנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויהלתכליתשנועד,ישראל
.בומפורשתהסמכהמכוחכאמורחוק

אזרחכלשלהעיסוקחופשאתלכבדחייבתהשלטוןמרשויותרשותכל.5
."תושבאו

-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקהואלאזכרושראוינוסףחוק.8
:כימורהלחוק2סעיף.91988

בכל...מינםמחמתעבודהדורשיביןאועובדיוביןמעבידיפלהלא(א)"
:מאלהאחד

."בעבודהההזדמנויותשוויוןחוק":להלן9
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;לעבודהקבלה(1)

;עבודהתנאי(2)

;בעבודהקידום(3)

"...מקצועיתהשתלמותאוהכשרה(4)

:ולפיוסייגנקבעזולהוראה

אומאופייםמתחייבתהיאכאשרזהסעיףלפיהפליהרואיםאין(ג)"
."המשרהאוהתפקידשלממהותם

שחקספקכלאין.9

-

הכלליהביטחוןשירותעלואףהמדינהעלחלהזוקח
האםהשאלהאתלעוררניתן,זאתעם.מיוחדיםולתפקידיםלמודיעיןהמוסדועל

המשפטיתלשאלהשאתייחסקודםאולם.אופןבאיזה,כןואםל"צהעלחלההיא

.תרבותי-החברתיהנושאעללהצביעראוי
שוויוןוחוקהעיסוקחופש:יסודחוקאתהכוללת,לעילשפורטההחקיקה
שבאהכפי,הישראליתהחברהשלעולמההשקפתאתמייצגתבעבודהההזדמנויות

שהיאוהערכיםתוכנהמבחינתזוחקיקההשוואת.הכנסתבחקיקתביטוילידי
מלמדת,חיילותשללשירותןהנוגעבכל,ל"צהשלהאדםכוחמדיניותעםמבטאת

הכקטישהמטהכךועלהשתייםשבין(הנתקעל:לומרעדיףואולי)הפערעל
ההזדמנויותשוויוןחוק.המשפטיתלשאלהמכאן.אחרבערלםמצויל"צהשל

היינו,עבודהדורשילרבות)עובד-מעבידביחסיהפליהבאיסורעוסקבעבודה
.(מעביד-עובדיחסיעימולקשורהמועמדיםאנשים

ההזדמנויותשוויוןחוק,אצלנוהמקובלהפירוששלפילומרניתןזהבעניין
המשרתיםהחייליםלביןל"צהשביןהיחסיםמערכתעלחלאיננובעבודה
אינםחייל-(המדינה:דברשללאמיתו)הצבאשיחסיהטעםמן,זאת.במסגרתו
המשרתיםאלהלגבירקלאיפהכוחםאלהודברים,עובד-מעבידיחסינחשבים
.הקבע10אנשילגביגםאלאחובהשירות

הנוהגהדיןביןאנלוגיהמותרתשלגביהםנושאיםשקיימיםברור,זאתלמרות
שילוחיתלאחריותהנוגעבכל,למשל,הדברכך.חייללגביהנוהגלדיןעובדלגבי
.י'(עובדיםלגבילאחריותדומהזואחריות)חייליםשלמעשיהםלגביהמדינהשל
שהדבריםלומרניתןבעבודהההזדמנויותשוויוןחוקשבגדרלסוגיההנוגעבכל
השוויוןעקרוןהחלתהואבעבודהההזדמנויותשוויוןחוקשללבולב.וחומרקל

להפלותשלא(מסוימיםלחריגיםבכפוף)נדרשהפרטיהמעביד.הפרטיבמישור
מעמד,מיניתנטייהדוגמתנוספיםגורמיםמחמתוכן)מינםמחמתעובדיובין

רשימהבגדרשאינםנושאים-השקפהאומפלגה,מוצא,דת,גזע,גיל,אישי
הנוגעבכלאך,אחרותציבוריותרשויותועלהמדינהעלגם,כמובן,חלהחוק.(זו

המשפטמכוחכפופותציבוריותרשויות.רבחידושבכךשאיןאפשר,אליהן

.169(1)כזד"פ,הבטחוןשר'נעובד72/279צ"בג10
.172'בע,שם11
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חוקשלהגדולחידושו.הפליהאיסורעליהןוחלהשוויוןלעקרוןממילאהציבורי
מתנגששבומגזר,הפרטיהמגורעלבהחלתונעוץבעבודהההזדמנויותשוויון
חלהחוק.שלוהקנייןובזכותהחוזהבחופש,הפרטשלבאוטונומיהזהעיקרון
אנשיםורקאךבבעלותוהנמצאבמפעללהעסיקהחפץפרטירכושבעלעלאפילו

אוהדתיתעולמולהשקפתהשותפיםכאלהורקאךאומסויםגועאומיןבני
בהתנגשותכיוקובע,זאתאוסרבעבודהההזדמנויותשוויוןחוק.המפלגתית

יחסיבתחום,הפרטשלהאוטונומיהלבין(ההפליהואיסור)השוויוןעקרוןשבין
.על-מעמדלמעיןשזכההשוויוןעקרוןגובר,העבודה

השוויוןעקרוןחל,לוכפוףכמובןל"שצה,הציבוריהמשפטבתחום,כאמור
,הצבאעלבמישריןחלאיננואםאף,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוק.ממילא
הנכלליםכאלהלנהוגציבוריתרשותצריכהכיצד,וחומרקלשלדרךעל,מלמד
שלמעמדבעליאלאעובדיםבגדרהםאיןתיאורטיתאםאף,שלההעבודהבכוח
.צבאאנשי
,שבפנינוהסוגיהעלהעיסוקחופש:יסודחוקשללתחולתובנוגעהשאלה.10
בכללעסוק"תושבאואזרחכלשלזכותואתקובעהחוק.שונהאופיבעלתהיא

כאמורפגיעהלמעט,זהבחופשפגיעהעלואוסר"ידמשלחאומקצוע,עיסוק
.(לעילשצוטט)לחוק4בסעיף
ליחסימוגבלואיננוהעיסוקחופשעלמגןשהואברור,החוקלהיקףהנוגעבכל
במקצועלעסוקאדםשלהחופשעלחלשהואספקאין,למשל,כך.מעביד-עובד

הבדוכיםעיסוקיםאותםעלגםמשתרעשהואלגרוסניתןמכאן.בצובתייכלשהו
האםהשאלהמתעוררת,זאתעם.צבאאנשישלמעמדלרבות,"מעמד"ברכישת

ממנומשתמעתשמאאו"נגטיבי"הואשעיקרובאינטרסרקמכירהיסודחוק
בתחוםלעסוקזכאישהפרטמשמעותו"נגטיבי"אינטרס.!כלשהםאקטיביתחובה

אם)בולעסוקרשיונואתלשלולואיןזהעיסוקעליולאסוראין,ולפיכך,לושייראה
משמעותהאקטיביתחובה.היסודלחוק4בסעיףהאמורבגדראלא,(רשיון13נדרש

העיסוקחופשאתלממשלפרטלאפשרמנתעללפעולמוטלהרשויותעלשלפחות
להצביעדי,לענייננו.!זו4בסוגיהבפירוטאדוןלא.לולהבטיחנועדהיסודשחוק
השלטוןמרשויותרשותכל"כיהמורההעיסוקחופש:יסודלחוק5סעיףהוראתעל

,כמובן,מטיללכבדהחיוב."תושבאואזרחכלשלהעיסוקחופשאתלכבדחייבת

אוהשלטוןרשויותכלפירקמופנותהעיסוקחופשכענייןההוראותהאםהיאנוספתשאלה12
פרשנות-במשפטפרשנותברק'אראו.לחברואדםביןביחסיםגםהשלכהלהןיששמא

.602-603(ד"תשנ)חוקתית
היאחייבתמסויםידמשלחאוכמקצועלעיסוקכתנאירשיוןקפלתהמחייכתהדיניםמערכת13

לתקופההשומרתמעברהוראת.העיסוקחופש:יסודלחוק4סעיףבדרישתלעמודעצמה
מצויה,לתוקפוהיסודחוקכניסתערבבתוקפםשעמדוחיקוקיםשלתוקפםאתמוגדרת
.העיסוקחופש:יסודלחוק10בסעיף

.ואילך363'בע,12הערהלעיל,ברקראוזהבנושא14
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שלטונותעלגםחלהשהיאברור,היקפהאתלהגדירקלשלאואף,אקטיביתחובה
.הצבא

ישירהחובהמטילהעיסוקחופש:יסודחוקאםהשאלהמתעוררת,לענייננו
במקצועותלעסוקבכךוהמעוניינותהמתאימותלבנותלאפשרהצבאשלטונותעל

היסודמחוקללמודניתןלאאפילואולם.בפניהןסגוריםהיוםעדשהיו,צבאיים
מחייבת,בוהמשתקפתהערכיםמערכתהרי,כזוחובהשלקיומהדבראתבמישרין

.לאורהלנהוגציבוריתכרשותל"צהשלטונותאת
גבריםעלמטילשהחוקהייתההצבאשלטונותשהעלוהעיקריתהטענה.11

זוהפליה.לרעהגבריםמפלה,היינו,נשיםעלמאשריותרארוכהשירותחוכת
שלאבכךשתתבטא,נשיםכלפי"נגדיתהפליה"שתגרורהראוימןהגבריםלרעת

וביןבסדירביןממושךלשירותמצפההצבאשבהםבמקצועותלשרתתובלנה
:מילראליסשלבקשתהדחייתבענייןהאווירחילמפקדאומרוכך.במילואים

המצויניםנתוניהלמרותנדחתהטיסלקורסלהתנדבהעותרתבקשת"
שירותהשמשךמשוםבעיקראלא,אישההיותהבשלולאוהאיכותיים

הסףדרישותאתתואםאינו(המילואיםשירותעלמושםוהדגש)הצפוי
.!5"אווירצוותאיששללהכשרתוהצבאיות

הייתהמילראליס.נדהתהובצדק,ממשזובטענההיהלא,לעותרתהנוגעבכל
:כיצייןמצאוהשופטהגבריםלשירותמקביללשירותלהתנדבמוכנה

,לרעהגבריםהפלייתשלאחרתאוזובמידהלוקהאכןהחוקכינניח..."
זכותהמבקשת,העותרתאתדווקאזהבטיעוןלנגחניתןכיצדרואהאינני

.16"בלבדלגבריםיוחדהטועניםגישתפישעל,בנטללשאתלעצמה
תהיינהשלאבנותאותןולגביאחריםבמצביםאמיתיקושימציבזהטיעוןאולם

שפסקשברורמשוםואת.חוקפיעלמהןהנדרשמעברלשירותלהתנדבמוכנות
שלבהקשררקלאהשוויוןעקרוןאתליישםהצבאאתמחייבמילרבענייןהדין
יופנושבנותמחייבהשוויוןעקרון,כןעליתר.החילותביתרגםאלא,האווירחיל

,(לחימהבתפקידיכולל)בלבדמתנדביםעלמבוססותשאינןביחידותלשירות
בהסתמכומכךלהימנעהצבאיוכלהאם.כאלהביחירותמשובציםשבניםכשם
?השירותבאורךהפערעל

לאמאודתחושהמעוררתהשירותמשךבסוגייתהצבאשעמדתחוששני.12
לגבריםיותרממושך(ומילואים)חובהשירותקובעבטחוןשירותחוק,אכן.נוחה
בחברהרביםשינוייםחלו,לראשונההדברשנקבעמאזאולם.לנשיםמאשר

,ומגווניםרביםבתחומיםהראוימקומןאתבהדרגהתופסותונשיםהישראלית

.109'בע,1הערהלעיל,מילדבענייןמצאהשופטשלדינומפסקהיאהמובאה15
.111'בע,שם16
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נותרל"צה.נוספיםרביםותחומיםאקדמיה.שפיטה,דיןעריכת,רפואהביניהם
וגדלהלךלבנותבניםביןהשירותבמשךהפער,כןעליתר.אלהלתהליכיםמחוץ
,צובאמצעות,הוארךבניםשלהתובהשירותכאשר,הימיםששתמלחמתלאחר

שללאמיתו.היוםעדבתוקפהעומדתזוהארכה.שניםלשלושוחצימשנתיים
זמןלפניורק,רבותשניםבמשךבספקמוטלההארכהחוקיותענייןהיה,דבר
,בנותשלהחובהשירותבפועלקוצרבבדבד.חקיקה7ובאמצעותהוסדררבלא

למעשההוכפלכך.חודשיםועשרהכשנהכעבורכיוםלשחררהצבאנוהגשאותן
הואחודשיםששהעלבשעתושעמדהפער)לבנותבניםביןהשירותבמשךהפער
(ונשיםגבריםבין)השירותבהיקףהפערשלזהמסוגגידול.(משנהלמעלהכיום

.רביםגבריםלגביבפועלשהוארך,המילואיםלשירותהנוגעבכלגםהתרחש
ממילא,כנראה,שישההעדפהאתמחזקותאלהשנסיכותתימהגםאין

שירותהמשרתים,בניםעלהעיקרייםהתפקידיםאתלהטילהצבאלשלטונות
("כדאיתפחות"בהןההשקעהולכן)יותרקצרששירותןהנשיםואילו,ממושך

בחלקוולפתות,הכנסתבידיעתהתרחשזהתהליך.לשולייםלהידחקממשיכות
המטהעלמוטלתלכךהמרכזיתשהאחריותברוראולם.מצידההשלמהתוך

ובד,גבריםשלהשירותהיקףלהרחבתפוסקבלתימאבקשניהלל"צהשלהכללי
.הנשיםשלשירותןלקיצורפועלהואבבד

העוברהתהליךשלהיפוכובדיוקשהואתהליךהתרחשל"שבצההיאהתוצאה
גבריםביןלשוויוןמגמהניכרתהישראליתשבחברהבעוד.הישראליתהחברהעל

,הפוכהנטייהל"בצהמשתקפת,(מהשלמהעדייןרחוקהתהליךאםאף)לנשים
שירותןאתולקצרהגבריםשירותאתלהאריך,המיניםביןהפעראתלהגדילהיינו
.הנשיםשל

הנשיםשללדחיקתןהמביאהקסמיםלמעגלהצבאשלטונותאחראיםגםכך
יחסיתהקצרהשירותכיזועקיםמכןולאחר,הנשיםשירותאתמקצרים.לשוליים

שיטעןמייהאשאםלשעררקניתן.ממששלתפקידיםעליהןלהטילמאפשראיננו
בהתחשבכיל"צהשלטונותלוישיבו,הנשיםשל(יחסית)הקצרהשירותכנגד

הנוכחיהשירותגםואולינוסףבשירותצורךאין,עליהןלהטילשניתןבתפקידים
שירותאתלקצראפשרותל"צהשלטונותראוזובדרך.המידהעליתרממושךהוא

ניתןביטחוןשירותחוקשמכוחאף,חודשיםושנייםעשריםעלולהעמידוהכנות
.לשנתייםלגייסן
והיא,חוקיתכבלתיהסתברהבנותלשיבתןהנוגעבכלהצבאמדיניות.13
וקצרתתבונהחסרתמדיניותזוהי,לכךמעבראולם.מילרצ"בבגוכצדקנהדפה
-יחסיתקטנהקבוצהעלהבטחוניהעולעיקרהטלהעלמושתתתהיא.ראות

בקוויםלעשותניתןהחישובאת.מכךפחותאףולמעשה,מהאוכלוסייה%40-כ
מדחייתנהניםאומשירותפטוריםבמחזורמהגברים%20מעל:כדלקמןכלליים

.6הערהלעיל17



37הנטלבחלוקתושוויוןלחימהבמקצועותנשיםשירות

%80-כעלמוטלשהנטלהרי,מחוורמכלכמחציתמהוותשנשיםבהנחה.שירות

,צויןשכברכפי.%40מאותםחלקעלרקנופלהעיקריהמילואיםנטל.ממחצית

.ארוךלטווחהרסניתאך,קצרלטווחנוחהשיטהזוהי
הצבעה"בהמתבטאת,מילואיםאנשישלחמורההתמרמרותגררהזושיטה
תמרוריםובכינהילהשמיעבמקום.סדירבשירותגםמוטיבציהוירידת"ברגליים

הנושאעםולהתמודדלכךהגורמיםאתלבחוןמוטבהמוטיבציהירידתעל
.!בשירות8שוויוניותיתרבאמצעות

לכךנוגעתדורנר19השופטתשלדינהבפסקבקצרהשנזכרהנוספתנקודה.14
.כולהבחברההיאהעיקריתהפגיעה.בהןרקפוגעתאיננהבצבאנשיםשהפליית
פוגעת(מהםאחדרקהואטיס)מקצועותשלארוכהשורהשסגירתברורבענייננו

האדםכוחמאגראתלערךאחוזיםבחמישיםמקטינהשהיאבכך,ל"בצהקשות

מתאימיםכישוריםבעלותהנןרבותשנשיםברור.אלהבמקצועותלשרתהעשוי
שכישוריהןבמפורשהודוהצבאושלטונות,בפניהןהסגוריםבמקצועותלשירות

מעטותלאשישנןלנחשגםאעז.גבריםשללאלהמקביליםהטיסלמקצוענשיםשל
להגבירעשויהלשוויוןנשיםשלחתירתןוכי,לשרתגבוההמוטיבציהבעלותשהנן

,לוגורמתזהעצוםאדםכוחלמאגרמלפנותנמנעשהצבאהעובדה.זומוטיבציה

.אדירנזק,כמובן
נדרשתשהיאבכך,לרעההמופלית,הגבריםלאוכלוסייתנגרםנוסףחמורנזק
הצבאלוחץשבהםמצביםלתארקושיאין,כןעליתר.יותרארוכהתקופהלשרת

שאותובעוד,בלבדלגבריםהמיועד,בתפקידלשרתחיילעל(כופהאףואולי)
שישנןמאודשייתכןשעה,זאת.אחרתפקידומעדיףבכךמעונייןאיננוחייל

,מהןזאתלמנועמעדיףהצבאאך,זהבתפקידלשרתמעוניינותשהיוחיילות
."במוטיבציהירידה"עללהתלונןזאתובמקום

הבנותלשירותנוגעתמילרדיןפסקבעקבותהמתעוררתמרכזיתשאלה.15
ששלטונותלקוותישזהלקורסהנוגעבכל.טיסקורסשללמסגרתמעברל"בצה
לאלהולאפשרהקורסבמסגרתבנותלקלוטממשימאמץיעשואכןהצבא

הואשהנושאברוראולם.האווירבחילכטייסותלהיקלטומסוגלותהמעוניינות
הוראתאת,למעשה,פסלצ"שבגכךעלולהצביעלחזורוראוירחביותרהרבה

הלכה,אמנם,קבעלאצ"בג.לחימהבתפקידינשיםשיבונןהשוללתהעליוןהפיקור
הנושאבחינתמחייבתשההלכהברוראך,אחריםלחימהתפקידיבדברמפורשת

,נשיםשלבשילובןקושיאיןבוודאימהםבאחדים.הלחימהתחומיכללגבי
.(ותותחיםטילים)מטוסיםנגדנשקמערכותבהפעלתאו,היםחילבספינותלמשל

הישראליתבחברההחמרנותדוגמת,נוספיםבגורמיםנעוצההמוטיבציהשירידתמאודייתנן!8
העדרכימאמיןלפחותאניאולם.בשטחיםשיטורבתפקידיל"צההפעלתלגביוהמחלוקת
.המוטיבציהלירידתמרכזיגורםמהווהבשירותהשוויונית

.145'בע,1הערהלעיל,מילרעניין19
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אך,והתאמותשינוייםולדרושיותרמורכבלהיותעשויהדבראחריםבתחומים
.זאתלעשותשישברור

הפערוהגדלתהבנותשירותקיצורשלהתהליךאתלהפסיקישלכךבהקשר
הארכהשרצויהאףייתכן.הבניםשירותלביןבינו(השירותמשךמבחינת)

לשוויוןשנתקרבכך,הבניםשירותבקיצורשתלווההבנותשירותשלמסוימת
בנותבהכשרתלהשקיע"כדאילא"שהטענהיותרתישמעולא,השירותבאורך
.יחסיתקצרהואששירותןהעובדהנוכח,אחראוזהלתפקיד

עליהםהממוניםהאזרחייםוהדרגיםהצבאשלטונותהאם,היא~מפתחשאלת
כולל)נוספיםתעסוקהמסלוליבעצמולפתוח,יוזמהלנקוטהצבאשעלמבינים

.צ"בגשלנוספותלהחלטותלהמתיןולאלבנות(הלחימהבתחומי
שלההפליהמדיניותאתלתקוףעשוימיהשאלהאתלהציגניתןלבסוף.16
היההעותרתשלהמעמד.לרעהשהופלתהחיילתזאתעשתהמילרבעניין.הצבא
אפשרותקיימתהאם.וחמורהקשה,ישירההייתהבההפגיעהוגםמאליומובן

הפלייתכיהטוען,חיילידיעלאו"ציבוריעותר"ידיעלתיעשהשהפנייה
שירותלהארכת,למשל,מביאהוהיא,לרעהגבריםהפלייתגםגוררתלרעהנשים

?לגבריםהמילואים

לדחייתבהקשר,רסלרבענייןשנדונההסוגיה,המתאימיםבשינויים,זוהי
להעריךאנסהולאפשוטהאיננהצ"לבגכזופנייה.ישיבותתלמידישלשירותם

שינויהואהראויהפתרון,בעיני.ניצבתהיאשבפניהםהקשייםאתאוסיכוייהאת
רקלאודאת,נשיםלשירותהנוגעבכלל"צהשלהאדםכוחבמדיניותיסודי

.עצמםהצבאשלטונותביוזמתייעשהכזהששינויהיהעדיף.טיסלקורסבהקשר
כשלעצמי.המתאיםלשינוייביאוהאזרחיוהדרגשהכנסתהראוימן,לאואם

הראויבכיווןתמריץיהווהמילרבענייןהדיןשפסקלהאמיןרוצהלפחותהייתי
.חדשהדרךשלוראשיתה




