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א .מבוא
חובת של נשי ישראליות לשרת בצבא היא בעת ובעונה אחת הסמל המובהק של
שוויו נשי בישראל ודוגמה מאירת עיניי ליחס השונה אליה תחת כסות של
שוויוניות .שירות של נשי ישראליות בצבא הוא סמל לשוויו מאחר ששירות חובה של
נשי אינו נורמה מקובלת במדינות אחרות ,והנהגתו בחוק א נחשבה למהפכנית בעת
שהוחלט עליה ,סמו לאחר הקמת המדינה .1במקביל זוהי דוגמה לפרקטיקה של יחס

∗

1

פרופסור מ המניי ומופקדת הקתדרה למשפט וביטחו ע"ש סטיוארט וג'ודי קולטו,
הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת תלאביב .אני מודה על הערותיה לליאורה בילסקי,
אייל גרוס ,דפנה הקר ,נטע זיו ,קלריס חרבו ,אורית קמיר ,רועי קרייטנר ויופי תירוש ,וכ
למשתתפי הסמינר המחלקתי בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת תלאביב .המחקר
לכתיבת המאמר נתמ על ידי המרכז הישראלי להעצמת האזרח.
באופ מסורתי השירות הצבאי היה מ הסממני המובהקי של האזרחות המלאה ,ולכ
אישירות של נשי בצבא היה חלק בלתי נפרד ממעמד האזרחי המופחת; ראו למשל
Susanne Baer “Citizenship in Europe and the Construction of Gender by Law in the
European Charter of Fundamental Right” Gender and Human Rights (Karen Knop
ed., 2004) 83, 94 (“a particularly long-lasting vision of citizenship was based on the
conjunction of citizenship and defence of one’s mother country. The formula of
)” .citizenship and participation was fight and voteעל כ מאבקי על השתלבות בצבא,
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שונה לנשי ,הנחשפת רק לעיניו של מי שבוח את החוק לפרטיו ,בשל הפטורי
והסייגי המיוחדי שחלי על שירות של נשי מכוח החוק וכ לנוכח המדיניות
המסורתית שצידדה בהגבלת שירות של נשי לתפקידי שאינ תפקידי לחימה .2נוס
על כ ,שירות של נשי בתפקידי של פקידות ,כוח עזר ו"לוויית ח" 3לצבא תר
לעיגו מעמד הנחות בחברה האזרחית בישראל ,4בייחוד כאשר נלוותה לו לעתי נורמה

ובייחוד בתפקידי צבאיי ,מזוהי ע הפמיניז הליברלי החותר לשוויו הזדמנויות בכל
תחומי החיי ,ובייחוד בתחומי שנחשבו בעבר לגבריי.
התייחסה למאבק זה בציניות על ידי תיאור מפגש היפותטי בשמי בי לוחמת בצבא לבי
פעילה פמיניסטית“The feminist says to the soldier, ‘we fought for your equality’. :
”’ ;The soldier says to the feminist, ‘oh, no, we fought for your equalityראו Catharine
Catharine MacKinnon

”)A. MacKinnon “Difference and Dominance: On Sex Discrimination (1984

 .Feminism Unmodified – Discourses on Life and Law (1987) 32, 35להיסטוריה של
המאבק על שירות נשי בארצותהברית השוו Linda K. Kerber “‘A Constitutional Right
to be Treated Like... Ladies’: Women, Civic Obligation and Military Service” U.

2

3
4

 .Chi. L. Sch. Roundtable (1993) 95המפנה בתחו של גיוס נשי לשירות בצבא של
מדינות מערביות אחרות חל בראשית שנות השבעי ועלה בקנה אחד ע המאבק
הפמיניסטי שנוהל באותה תקופה לשוויו הזדמנויות לנשי .ראו Cynthia Enloe
.Maneuvers – The International Politics of Militarizing Women's Lives (2000), 47-48
מעניי לציי כי הרעיו של שירות לאומי שווה לנשי ולגברי נזכר ג בספרו של הרצל
"אלטנוילנד" כחלק מ החזו של חברת המופת החדשה המתוארת בו" :כל אנשי החברה
החדשה ,גברי ונשי ,חייבי להקדיש שנתיי מחייה לשירות הציבור ,בדר כלל בי
גיל שמונהעשרה לעשרי ,לאחר סיו הלימודי"; ראו תיאודור הרצל ‡„ÏÈÂËÏ
)תרגמה מרי קראוס .89 ,(2002 ,ע זאת דברי אלה נאמרו בהקשר שבו "בחברה
החדשה שלנו אי צבא"; ˘ ,Ìבעמ' .90
ניצה ברקובי כתבה בעניי זה" :מצד אחד ,הנשי נקראות לתרו כמו הגברי ולהשתת
השתתפות פעילה במשימות הלאומיות/הקולקטיביות .רעיו השוויו מתבטא כא בשוויו
חובות .מצד אחר ,תרומת ואופ השתתפות שוני משל הגברי .ה מכוננות כ'אחרות'
א ה'אחרות' שלה אינה מדירה אות לחלוטי מהקולקטיב הישראלי ,אלא מפנה אות
לנתיב השתתפות שונה ,זה העובר דר התפקידי המשפחתיי/הביתיי" )ניצה ברקובי
"'אשת חיל מי ימצא?' נשי ואזרחות בישראל"  ˙ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒב )תש"ס( ,277
.(309
ראשי התיבות של חיל הנשי שפעל במש שני רבות – ח" – שימשו בסיס למשחק
מילי מקובל שהדגיש את תרומת החיילות לח בצבא.
כפי שכתבה דפנה יזרעאלי" :המשטר המגדרי של הצבא הישראלי ,המבוסס על חלוקת
עבודה ועל מבנה כוח ממוגדרי ,מקיי ומנציח את התפקיד שיועד לנשי כדבר מוב
מאליו – להיות 'עזר שכנגד'"; דפנה יזרעאלי "מגדור בשירות הצבאי בישראל" ˙‰È¯Â‡È
.86 ,85 (1999) 14 ˙¯Â˜È·Â
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של הטרדות וניצול מיני מצד מפקדי .5על רקע זה המאמר יבח את המאבקי
המשפטיי שנסבו על היקפ של חובות השירות הצבאי של נשי ואת משמעות
מבחינת החתירה לשוויו זכויות של נשי ולביצור מעמד האזרחי.
היקפ של חובות השירות של נשי עמד במרכזה של מחלוקת ערה בעת שנחקק חוק
שירות ביטחו .6בהמש התגבש סטטוס קוו שלפיו נשי משרתות בצבא ,א שירות
שונה במשכו ובאופיו משירות של הגברי .הדיו הציבורי במשמעותה של הפשרה
דע במידה רבה לבד מההתייחסות החוזרת ונשנית לנושא אישירות של נשי דתיות,
שבו הוכנסו שינויי מסוימי בתיקוני חקיקה .רק בשלב מאוחר יחסית הגיעה המחלוקת
ג אל בית המשפט בשני פסקי די ,המייצגי לכאורה מאבקי שוני שיש ביניה מתח
חרי :מחד גיסא ,ניצב פסק הדי בעניי ‡ ,7¯ÏÈÓ ÒÈÏשנסב על עתירה להרחיב את
שוויו ההזדמנויות של נשי בצבא ,ובאופ ספציפי יותר – לשנות את המדיניות
ההיסטורית שלפיה לקורס הטייס היוקרתי של חיל האוויר התקבלו רק גברי .מאיד
גיסא ,ניצב פסק הדי בעניינה של  ,8‡ÂÏÈÓ ‰¯Â‡Ïשנסב על עתירה לפטור את העותרת
משירות צבאי מטעמי מצפוניי .אלה ה פסקי די בעניינ של עותרות שהעלו תביעות
בעלות אוריינטציה ציבורית הפוכה :האחת ביקשה לשרת במתכונת קרבית מלאה
כטייסת ,והשנייה ביקשה לסרב לשירות צבאי מכל סוג שהוא .ג הטענות המשפטיות
שהועלו בשני מקרי אלה נמצאות לכאורה במגמת התנגשות .אליס מילר ביקשה להחיל
עליה את חובת השירות במתכונת דומה לזו המוחלת על גברי .לעומת זאת לאורה
מילוא ביקשה לבסס את טענתה לפטור משירות צבאי על אחת מהוראות החוק הכוללות
פטורי מיוחדי משירות לנשי – באופ ספציפי יותר ,על ההוראה המקנה פטור
"מטעמי מצפו" לנשי ולא לגברי .המאמר יבח עתירות אלה ואת פסקי הדי שניתנו

5
6

7
8

ראו בג"  ,ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ' ˙ÈÂÏÙ 1284/99פ"ד נג)) 62 (2להל :עניי .(˙ÈÂÏÙ
התודעה לבעייתיות של ניצול והכפפה מיניי של חיילות בצבא מצאה ביטוי ג בספרות
ובקולנוע; ראו למשל מיכל זמיר .(2005) ˙Â·‰ ˙ÈÙÒ
כיו מחייב נוסחו של חוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו ,1986ס"ח  .107נוסח זה
הוא גלגולו המאוחר של החוק שנחקק לראשונה כחוק שירות בטחו ,תש"ט ,1949ס"ח
) 271להל :חוק שירות ביטחו משנת תש"ט( ,ונוסחו המשולב הראשו היה חוק שירות
בטחו ,תשי"ט] 1959נוסח משולב[ ,ס"ח  .286המאמר מתייחס לנוסחי השוני של
החוק תו שימוש בש המשות לכול ,להל :חוק שירות ביטחו/החוק .במקרי שבה
יש להבחנה בי הנוסחי חשיבות ,היא מאוזכרת במפורש.
בג"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ¯ÏÈÓ 4541/94פ"ד מט)) 94 (4להל :עניי .(¯ÏÈÓ
בג"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ‡ÂÏÈÓ 2383/04פ"ד נט)) 166 (1להל :עניי .(‡ÂÏÈÓ
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בה ,ובהמש לכ יערי את תרומת של המאבקי שנוהלו בעניי זה – מאבקה של
טייסת ומאבקה של סרבנית מצפו – 9לשוויו זכויותיה של נשי בישראל.

ב .הסדרי שוני בצל של הכרזות שוויו
כבר בעת שנחקק כלל חוק שירות ביטחו מסר עקרוני של שוויו שהיה שלוב לבלי
הפרד בהסדרי שוני לגבי נשי וגברי .המסר השוויוני בא לידי ביטוי בקביעתה של
חובת שירות שחלה ,באופ עקרוני ,על גברי ועל נשי כאחד .קביעה זו נחשבה
למהפכנית והתקבלה למרות הסתייגות חריפה של חוגי מסורתיי שהתנגדו לשירות
נשי במסגרת מחייבת מחו למשפחה או לקהילה .הסתייגות זו הולידה בהמש ג
מחלוקת קשה סביב החלופה של שירות לאומי .10ע זאת עקרו הבסיס שנקבע באופ
שוויוני סויג בהוראות שכללו פטורי מיוחדי מחובות שירות שחלו על נשי בלבד ,וכ
פרטי נוספי שהגדירו את חובת השירות של נשי כחובה מופחתת ,כזו שמשכה קצר
יותר – ה מבחינת אורכו של שירות החובה ה מבחינת הגיל המרבי שעד אליו נית לזמ
לשירות מילואי .באופ ספציפי יותר ,הסדרי הפטור לנשי סייגו את חובת השירות כ
שלא תחול על נשי נשואות ,נשי הרות או אימהות וכ על נשי הרואות עצמ מנועות
מלשרת מ"טעמי שבמצפו או טעמי שבהכרה דתית" .11הפטור מטעמי אלה )של
מצפו או הכרה דתית( הוענק תחילה על יסוד הצהרה של האישה הנוגעת בדבר .12בשנת
 1952תוק החוק באופ שחייב הוכחה של טעמי אלה בפני ועדה .13בהמש ,בעקבות
המהפ הפוליטי של שנת  ,1977התקבל תיקו נוס שנועד להקל על הלי הפטור של

9

10

11
12
13

הטייסת וסרבנית המצפו ה ,במקרה זה ,שתי נשי נפרדות ,בשונה מ הצירו "טייס סרב
מצפו" שנכנס לתודעה הציבורית בעקבות עצומה שחתמו עליה טייסי בשנת  ,2004ובה
הודיעו על סירוב להשתת במשימות של הפצצה באזורי של אוכלוסיה פלסטינית .נית
להוסי כי עד לאחרונה המונח "טייסת" שימש בחיל האוויר רק לצור התייחסות ליחידת
מטוסי ,ולא לאישה העוסקת בטיסה )לנוכח היעדר של נשי טייסות בחיל מאז תקופת
מלחמת העצמאות ועד לשנות התשעי(.
חוק שירות לאומי ,תשי"ג ,1953ס"ח  163נועד לעג חובת שירות לאומי של שנתיי
שתחול על מי שקיבלה פטור משירות מטעמי מצפו או הכרה דתית .החוגי הדתיי
התנגדו לעיקרו של שירות לאומי מחייב ,והמחלוקת הביאה לפרישתה של אגודת ישראל
מ הממשלה .המחלוקת הולידה ניסוח שעיג בחוק את העיקרו ,א השעה את הפעלתו.
לפי סעי  21לחוק זה" :ביצועו של חוק זה לא יחל אלא לאחר שהממשלה תחליט על
כ".
סעי )11ד( לחוק שירות ביטחו משנת תש"ט.
˘.Ì
חוק שירות בטחו )תיקו( ,תשי"ב ,1952ס"ח .138
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נשי דתיות והנהיג מחדש את השיטה של פטור לנשי דתיות המבוסס על תצהיר
)שעניינו ההכרה הדתית ואורח החיי הדתי של חייבת השירות( .14תיקו זה הותיר על
כנו את המנגנו של פטור על סמ החלטה של ועדה לגבי מי שמבקשת פטור "מטעמי
מצפו" או "טעמי שבהווי משפחתי דתי" )חלופה שנוספה בתיקו זה והרחיבה את
הפטור הדתי מעבר לתחו של אמונה דתית במוב הצר( .חר ביקורות שנמתחו מעת
לעת על ההבחנה בי היק חובות השירות של גברי ושל נשי ,היא נחשבה ,בדר
כלל ,כמשקפת את ההסכמה הרחבה בחברה הישראלית .כאשר הועלתה נגד הבחנה זו
טענת הפליה על ידי איש נטורי קרתא שהועמד לדי בגי איהתייצבות לשירות צבאי,
דחה בית המשפט העליו את הטענה מכול וכול .השופט זוסמ הצדיק את ההבחנה
שבחוק והסביר" :בהטילו את חובת השירות על נשי ,הרחיב המחוקק הישראלי את
מסגרת הגיוס המקובלת בעול ,אול ביחד ע זה ,הואיל ואי האישה מסוגלת לשמש
בכל תפקידי החייל ,וכ מתו רצו להתחשב בהשקפותיו של חלק מהאוכלוסיה ,לא
חייב את האישה בשירות בצבא במידה שווה ע הגבר" .15חשוב להדגיש כי מבחינת
הדוקטרינה המשפטית של ריבונות הכנסת ,טענת ההפליה שכוונה כנגד הסדרי
סטטוטוריי הייתה צריכה להידחות בכל מקרה ,א בית המשפט העליו בחר לדחות
אותה ג לגופה.
הדילמה לגבי שירות של נשי בצבא מלווה את חוק שירות ביטחו כבר מ הדיוני
שעסקו בו במהל חקיקתו בכנסת הראשונה .16הצעת החוק המקורית שהוצגה בכנסת17
כללה את החלתה של חובת השירות ג על נשי ,עניי שהיה נושא למחלוקת מרה ע
נציגי המפלגות הדתיות וחברי הכנסת הערבי ,שחלקו עמדה שמרנית משותפת.18

14
15
16

17
18

חוק שירות בטחו )תיקו מס'  ,(13תשל"ח , 1978ס"ח .176
ע"פ  ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ‚¯·ÈÈË˘ 5/51פ"ד ה .1068 ,1061
הדיוני שליוו את הליכי החקיקה של חוק שירות ביטחו בכנסת הראשונה ה אלה:
דיו בנושא חוק שירות הבטחו ,תש"ט ,15.8.49 ,1949ד"כ ) IIתש"ט( ;13421336
דיו בנושא חוק שירות הבטחו ,תש"ט ,29.8.49 ,1949ד"כ ) IIתש"ט( ;14471438
דיו בנושא חוק שירות הבטחו )המש הדיו( ,30.8.49 ,ד"כ ) IIתש"ט( ;14581448
דיו בנושא חוק שירות הבטחו )המש הדיו( ,1.9.49 ,ד"כ ) IIתש"ט( ;15311517
דיו בנושא חוק שירות הבטחו ,תש"ט ,5.9.49 ,1949ד"כ ) IIתש"ט( ;15721550
דיו בנושא חוק שירות הבטחו ,תש"ט ,8.9.49 ,1949ד"כ ) IIתש"ט( ;16151607
דיו בנושא חוק שירות הבטחו ,תש"ט) 1949סו הדיו( ,8.9.49 ,ד"כ ) IIתש"ט(
 .16331616בהמש אתייחס לחלקי השוני של הדיו בכנסת ,תו שימוש בכותרת
משותפת – להל :הדיוני בחוק בכנסת הראשונה.
הצעת חוק שירות הבטחו ,תש"ט ,1949ה"ח ) 185להל :הצעת חוק שירות הבטחו או
הצעת החוק(.
ראו דברי חבר הכנסת קלמ כהנא מ החזית הדתית המאוחדת ,הדיוני בחוק בכנסת
הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ'  ;14461445שר הסעד הרב לוי ,Ì˘ ,בעמ' ;14471446
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ההתנגדות של חברי הכנסת הדתיי לשירות של נשי לא הייתה מבוססת רק על עמדה
הלכתית ,אלא ג על השקפה כללית יותר בדבר טבעה של האישה ומקומה בבית
ובמשפחה .חלק מחברי הכנסת התייחסו א לחששות שנגעו לשמירה על הצניעות
והמוסר וכ להשלכות שעשויות להיות לשירות בצבא על הילודה.
א שהצעת החוק נקטה עמדה עקרונית בעד גיוס של נשי ,היא כללה הבחנות
משמעותיות ביותר בי השירות המיועד לנשי לבי זה המיועד לגברי .חובת השירות
של נשי הוגבלה בה לשנה בלבד בהשוואה לשירות החובה ב השנתיי של הגברי.
פער זה היה משמעותי ביותר בהתחשב בכ שעל פי הצעת החוק ,השנה הראשונה של
השירות בצבא הייתה מיועדת להכשרה חקלאית ,לאחר אימו צבאי בסיסי של כמה
שבועות ,וזאת כחלק מהשקפת העול של בגוריו שהועיד לצבא מקו מרכזי בכור
ההיתו של הממלכתיות הישראלית .המשמעות המעשית של הדברי הייתה שהשירות
הצבאי של נשי לא היה אמור להיות רק קצר יותר ,אלא ג מוגבל במידה רבה לפ
האזרחי של הצבא – הרחק מאוד מ הגרעי של פעילות צבאית במוב הצר .הצעה זו ג
הגבילה את גיל המקסימו לשירות ביטחו של נשי באופ דרסטי לגיל  ,26וכללה את
הפטורי המיוחדי לנשי שכבר צוינו לעיל .בעת הצגתה של הצעת החוק התייחס דוד
בגוריו לפטורי המוצעי כ" :ביחס לנשי ,פטרנו מחובה זו ארבעה סוגי :אשה
נשואה ,אשה שיש לה ילד ,אשה הרה ,ואשה שומרת דת ,יהודית ,נוצרית או מושלמית,
שהכרתה הדתית מונעת ממנה לשרת בשירות הבטחו" .19בשלב מאוחר יותר של
הדיוני בהצעת החוק הסביר בגוריו כי יש בה איזו בי שני שיקולי :מחד גיסא,
הכרה בכ ש"האשה אינה אשה בלבד היא ג אישיות ,בדיוק כמו הגבר" ,ומאיד גיסא,
העלאה על נס של "הייעוד המיוחד של האשה ,ייעוד האמהות" .20לשיטתו של ב
גוריו ,נכו לתת לנשי פטור משירות ככל שפטור זה משרת את המטרה הלאומית של
לידת ילדי והקמת משפחה .רציונל זה נמצא מצדיק לא רק את הפטור לנשי הרות
ואימהות לילדי ,אלא א את הפטור לנשי נשואות ,שאמורות להפו להיות

19
20

חבר הכנסת אונא מהחזית הדתית המאוחדת ,Ì˘ ,בעמ'  ;1522חבר הכנסת שאג מהחזית
הדתית המאוחדת ,Ì˘ ,בעמ'  ;1524חבר הכנסת אלזועבי מהרשימה הדמוקרטית של
נצרת ,Ì˘ ,בעמ'  ;1525חבר הכנסת ג'רג'ורה מהרשימה הדמוקרטית של נצרת ,Ì˘ ,בעמ'
 .15291528חבר הכנסת ורהפטיג מהחזית הדתית המאוחדת ,Ì˘ ,בעמ'  ;1559חבר
הכנסת גלוסקא מרשימת התימני ,Ì˘ ,בעמ'  ;1559חבר הכנסת פנקס מהחזית הדתית
המאוחדת ,Ì˘ ,בעמ'  ;15621561חבר הכנסת גרינברג מהחזית הדתית המאוחדת,Ì˘ ,
בעמ' .16091608
˘ ,Ìבעמ' .1339
˘ ,Ìבעמ' .15691568
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אימהות .21גישתו של בגוריו ,שהחוק עוצב במידה רבה בדמותה ,לא הייתה מבוססת
על תפיסה של שוויו מלא לנשי .זו הייתה גישה של שוויו זכויות מוגבל לנשי,
בכפו לייעוד האימהי.22
מבי כל הפטורי שניתנו לנשי רק הפטור שנית מטעמי דת נתפס על ידי דוד ב
גוריו כפשרה של "בלית ברירה" ,והוא א הביע תקווה שלא כל הנשי הדתיות יממשו
את הפטור הנית לה .23פשרה זו מלווה עד היו את חוק שירות ביטחו )בכפו
לתיקוני חקיקה בנושא הפרוצדורה של הפטור( ,והיא משקפת את הוויתור של מדינת
ישראל על אזרחות המלאה של נשי החברות בקהילות מסורתיות .אכ ,חשוב
שהמדינה מגלה סובלנות תרבותית כלפי קבוצות מיעוט ,א יש קושי בכ שקבלת
הנורמות המסורתיות זוכה להתחשבותיתר בכל הנוגע לנשי .ראוי להדגיש בהקשר זה
כי ההתנגדות הדתית לשירות של בני ישיבות בצבא לא הפכה להיות חלק מ ההסדר
הסטטוטורי א שהייתה ידועה כבר במועד חקיקתו של חוק שירות ביטחו.
בסופו של דבר ,החוק שהתקבל כלל כאמור את הפטורי המיוחדי שהצעת החוק
התייחסה אליה – לנשי נשואות ,לנשי הרות ,לאימהות ולנשי שמנועות לשרת
מטעמי דת – א הפטור הדתי נוסח באופ רחב יותר לכאורה והתייחס לטעמי מצפו או
להכרה דתית .השאלה א להרחבה זו נודעת חשיבות תחזור ותעלה בהמש הדברי.24
מכל מקו ,הסדרי אלה הותירו את רישומ ,לשני רבות ,על היק השתתפות של
נשי בשירות צבאי .שיעור של הנשי המקבלות פטור משירות ביטחו עולה על שליש
ושיעור בקרב המשרתי בצבא הוא כשלושי אחוז .25הסיבה העיקרית לשיעור
ההשתתפות הנמו יחסית של נשי בשירות החובה היא הפטור מטעמי של הכרה
דתית.26
21
22

23
24
25
26

בגוריו הסביר את הפטור לנשי נשואות בשני טעמי :ראשית ,הרצו לאפשר למי
שנישאה "לשמוח ע בעלה" ,ושנית ,בכ ש"אי להפריע לאשה נישאת מהיות לא",Ì˘ .
בעמ' .1571
˘ ,Ìבעמ'  .1569התייחסות דומה לתפקידי האישה כא וכרעיה באה לידי ביטוי ג
בדיוני שליוו את חקיקתו של חוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א ,1951ס"ח ) 248להל:
חוק שיווי זכויות האשה( .ראו פנינה להב "'כשהפאליאטיב רק מקלקל' :הדיו בכנסת על
חוק שיווי זכויות האשה" .149 (1993) 4746 ÌÈÓÊ
הדיוני בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ' .1339
ראו פרק ד להל.
הנתוני לקוחי מדוח מבקר המדינה משנת  2002בנושא שירות נשי בצה"ל; ראו „Á"Â
˘˙) ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡53 Èתשס"ג( ) 135להל :דוח מבקר המדינה(.
בשנת  2001היה שיעור של הנשי שקיבלו פטור משירות ביטחו כ .38%שיעור הנשי
שקיבלו פטור מטעמי של הכרה דתית היה כ) 27%כלומר הגיע לכדי כ 70%מכלל
הפטורי שקיבלו נשי( )˘ ,Ìבעמ'  .(145בהמש ,ע המעבר לשירות קבע ,יש ירידה
נוספת בשיעור הנשי בצבא; ראו ˘) 2002 Ú„ÈÓÂ ÌÈÂ˙ ÊÂÎÈ¯ – Ï‡¯˘È· ÌÈשדולת
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הצעת החוק המקורית לא עסקה במישרי בתפקידי שיועדו לנשי בצבא ,א
אורכה המיועד )והשונה( של תקופת השירות של נשי הכתיב למעשה את הפניית
לתפקידי עזר ולא לתפקידי לחימה .מ הפרוטוקולי של הדיוני בכנסת עולה כי כל
חברי הכנסת שהשתתפו בה הניחו ,ובמידה רבה ג צידדו בכ ,שנשי לא ישובצו
בתפקידי לחימה .בהתייחסו להתנגדות לחובת הגיוס של נשי ,בניגוד למקובל בעול,
הסביר בגוריו כי "ג אנו איננו מתכווני לגייס נשי ליחידותקרב – אכי איש לא
יוכל להבטיח ,שא חלילה נותק ונצטר לעמוד על נפשנו ,לא נצטר לגייס איש
ואשה ,מנער ועד זק ...האשה לא תהיה חייבת בשירות השנה השניה ,שהיא כולה
צבאית ,אלא א תתנדב לכ – ורצוי שתתנדב למקצועות מיוחדי :שירות רפואי ,קשר,
ראדיו ,טלפו ,נהגות ,עבודה משרדית וכדומה" .27ההכוונה של נשי לתפקידי לא
קרביי א סייעה לטענותיה של חברי הכנסת הדתיי ששירות חובה כללי של נשי
אינו נחו .כדברי חבר הכנסת גרינברג מהחזית הדתית המאוחדת" :הרי הכל מודי שלא
יקחו את האשה ללחימה ,לחפירות ולמשלטי .ככוח עזר ולצרכי מיוחדי אי צור
בגיוס כללי של הנשי ,בפרט א מביאי בחשבו שלא כל הגברי יהיו מוכשרי
ללחימה בחזית" .28חברת הכנסת יהודית שמחונית ממפא"י ,שהקדישה נאו ארו
לחיוב שבשירות נשי בצבא ,התייחסה בי השאר לכ ש"ישנ תפקידי ,שהצבא זקוק
בה לאשה ,ג כדי לשחרר בחורי צעירי לשירותי אחרי וג מפני יעילות היתירה

27

28

הנשי בישראל – המרכז למידע ולחקר מדיניות .118 (2002 ,שינוי זה נובע מגורמי
אחרי ,ובה הפתיחות המוגבלת של המערכת הצבאית לקידו נשי ולשילוב במקצועות
מגווני ,נושא שיידו בפרק ג להל .למשמעות המעשית המוגבלת של הפטור לנשי
נשואות ,מול המשמעות הסמלית שלו ראו דפנה הקר "מעבר ל'בתולה זקנה' ול'סקס והעיר
הגדולה' :רווקות כאפשרות חשובה לנשי ויחסו של המשפט הישראלי כלפיה" ÈÂÈÚ
 ËÙ˘Óכח )תשס"ה( .934932 ,903
הדיוני בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ'  .1570עמדתו השוללת של בגוריו לגבי
שירות של נשי בתפקידי קרביי הוצגה עוד קוד לכ בדיוניה של הוועדה לענייני חו
וביטחו שבה התקיימו הדיוני המכיני בנוסח החוק .הציטוטי מדיוני הוועדה לקוחי
מ הפרוטוקולי הניתני לעיו בגנז המדינה .בישיבת הוועדה מיו  11.5.49הבהיר ב
גוריו" :ודאי שיש תפקידי שנשי תמלאנה יותר טוב מגברי אבל לא תהיינה יחידות
לוחמות של נשי .ה תהיינה בשרותי שג ה מלחמתיי :קשר ,נהגות ,מודיעי"
)ישיבת הוועדה לעניני חו וביטחו ,11.5.49 ,בעמ'  .(26בישיבת הוועדה מיו 6.6.49
הוא הוסי והדגיש" :לא נשלח נשי ליחידות לוחמות ,ולא יהיה חילרגלי שבתוכו
נשי ,ולא יהיה גדודתותחני שבתוכו נשי .לא נשלח נשי למלחמה ,אי הכרח בזה,
אי צור בזה ואי טע בזה .דבר זה ג לא מקובל בשו מקו בעול" )ישיבת הוועדה
לעניני חו וביטחו ,6.6.49 ,בעמ' .(11
הדיוני בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ' .1609
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של נשי בתפקידי אלה" .29כלומר ,דבריה היו מבוססי על ההנחה שנשי ישרתו
בתפקידי אחרי מאלה של גברי .במסגרת הדיוני בהצעת החוק כפי שהובאה
להצבעה בכנסת הציג בגוריו טע תדמיתי נוס לאיהצבת של נשי בתפקידי
לחימה :החשש מפני העברת מסר של מצב חירו במדינה .לדבריו" :עלול להיווצר
רוש מוטעה בעול ובתוכנו שאנו רואי עצמנו במצב כל כ קריטי ,שעלינו לגייס
נשי ליחידותקרב – מה שלא עשינו אפילו בשעת המלחמה ואי בכוונתנו לעשות זאת
עכשיו" .30הנמקה זו מעוררת עניי רב ג משו שאינה מדויקת לנוכח השתתפות של
נשי בקרבות במלחמת העצמאות )ג א בשיעורי פחותי מאלה של הגברי(,
בייחוד של לוחמות שהיו קוד לכ חברות מחתרות.31
נית להוסי כי חלק מ התומכי בשירות נשי הביעו חשש שתקופת השירות
הקצרה יותר של נשי לא תאפשר להכשיר אפילו לתפקידי עזר בצבא .בעניי זה אמר
חבר הכנסת ספיר מ הציוני הכלליי" :האשה מילאה תפקידי חיוניי בשירות לא
קרבי .מתי תהיה האשה מוכנה לתפקידי אלה – א תשעה חדשי תעשה במכבסה
באיזה מקו?" 32הצעת החוק שגובשה בוועדה לקראת ההצבעה בכנסת העמידה את
שירות החובה של נשי על  18חודש ובכ צמצמה את הבעיה ,א לא העלימה אותה.
חברת הכנסת חנה למד ממפ" הציעה לקבוע שתקופת השירות של נשי תאר
שנתיי ,כמו זו של הגברי ,והתריעה:
"הנערות לא יוכלו לרכוש לעצמ הכשרה מקצועית ,צבאית,
אדמיניסטראטיבית וחברתית במידה הדרושה ,א ישרתו בצבא בשנת
השירות השניה רק  6חדשי .הנערה לא תוכל להשיג את ההישג הדרוש,
א תקופת שירותה תהיה מחצית השנה בלבד .שו קצי רציני ושו
מדרי לא ירצו להשקיע כוחות בהדרכתה ,שתהיה קשרית הראויה לש
זה או שתדע למלא איזה תפקיד אדמיניסטראטיבי בצבא .הוא יפטור
אותה בל ושוב ויבטל את זמנה לריק".33

29
30
31
32
33

˘ ,Ìבעמ' .1451
˘ ,Ìבעמ' .1618
פסק די המתייחס לכ בעקיפי הוא ע"א Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' ÔÂÈˆ Ô· 8704/99
 ,ÌÈ„·ÂÚ‰פ"ד נח) ,120 (1שעסק באופ ההנצחה של לוחמת בחטיבת "הראל" שנפלה
בקרב.
הדיוני בחוק בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ' .1441
˘ ,Ìבעמ' .16131612
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בכל מקרה ,בסופו של דבר רוב חברי הכנסת ,ובה ג דוד בגוריו שהציג את
עמדת הממשלה ,צידדו בהגבלת מש השירות של נשי ל 12חודשי ,וכ אמנ הורה
החוק בנוסחו המקורי.34
בשנת  1950הוכנס בחוק שירות ביטחו תיקו שהארי את תקופת השירות של נשי
לשנתיי ,א תיקו זה היה מלווה בהסמכה של שר הביטחו להתקי תקנות שיגבילו את
סוג התפקידי שבה תוכלנה נשי לשרת .35הצור בהסמכה זו התעורר רק ע הארכת
שירות של נשי כ שיחרוג מתקופת השנה הראשונה שנועדה להיות מוקדשת ,על פי
התפיסה המקורית של החוק ,להכשרה חקלאית .בתוק סמכות זו הותקנו תקנות שירות
בטחו )תפקידי אשה בשירות סדיר( ,תשי"ב .361952תקנות אלה כללו תפקידי בתחו
השירותי והפקידות וכ תפקידי מקצועייטכניי ,א לא מקצועות לחימה .בכ
התקבעה למש שני רבות מתכונת השירות של נשי .נית להוסי כי בהמש הדר
הוארכה תקופת השירות של גברי ,בעוד שירות החובה של נשי לא הואר מעבר
לשנתיי.
הלכה למעשה ,המדיניות המגבילה לגבי שירות של נשי במקצועות לחימה הייתה
קפדנית א יותר ממה שעלה מנוסח של התקנות .התקנות התנו את שירות של נשי
במקצועות אחרי בהתנדבותה של החיילת ,אול מדיניות הצבא הייתה כי במקרה
הרגיל התנדבות מסוג זה ,ג כאשר ניתנה ,לא התקבלה .כלומר ,בפועל התקנות לא רק
קבעו כלל של חובת התנדבות ,אלא שיקפו את מדיניות הצבא לגבי התפקידי שבה
יוצבו חיילות ,א כאשר הייתה קיימת נכונות להתנדב לתפקידי אחרי ,כפי שמדגימה
היטב הפרשה שנידונה בעניי .¯ÏÈÓ
המגבלות לגבי המקצועות והתפקידי הצבאיי הפתוחי בפני נשי פורטו ג
בפקודות הצבא .בהמש בוטלה ההוראה שמכוחה הותקנו התקנות בדבר המקצועות
הפתוחי בפני נשי ,א ביטול זה לא השפיע על הפרקטיקה הצבאית .היה זה ביטול
מקרי ,שלא נבע מדיו ציבורי אלא משינוי כללי יותר בהסדר לגבי ההכשרה החקלאית

34
35

36

סעי )6ג( לחוק שירות ביטחו מתש"ט.
הכוונה לחוק שירות בטחו )תיקו( ,תש"י ,1950ס"ח  .77הארכת תקופת השירות של
נשי הביאה לעדכונו של סעי )6ג( לחוק שירות ביטחו מ ,1949ואילו הסמכתו של שר
הביטחו לקבוע בתקנות את תפקידיה של נשי בצבא נכללה בסעי )6ו() (2לחוק החדש,
שלפיו" :תקופת שירותה הסדיר של אשה ,לאחר תקופת ההכשרה החקלאית ,תוקדש
לתפקידי שייקבעו בתקנות" .בדבר ההסבר להצעת התיקו – הצעת חוק שירות בטחו
)תיקו( ,תש"י ,1950ה"ח  – 79נכתב בעניי זה כ" :לפי סעי )6ג( להחוק הקיי חייבת
אשה בשירות סדיר של שנה אחת .החוק המוצע מארי את תקופת שירותה הסדיר של אשה
לשנתיי ,וקובע שתקופת שירותה ,לאחר תקופת ההכשרה החקלאית ,לא תוקדש אלא
לתפקידי ששר הבטחו יקבע בתקנות".
ק"ת .650
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בצבא )תו החלפת הכלל של הכשרה חקלאית בהסדר המאפשר לייעד חלק מתקופת
השירות להכשרה חקלאית( .37מדיניותו הכללית של הצבא להגביל את תחו התפקידי
הפתוח בפני נשי ,בייחוד בכל הנוגע לתפקידי לחימה ,נותרה בעינה .המגבלות בתחו
זה נקבעו בפקודות הצבא.38

ג .אליס מילר והמאבק על שוויו ההזדמנויות
ההגבלות המיוחדות לגבי שירות של נשי עיצבו את שירות של חיילות בצבא
במש שני ארוכות .חיילות שירתו שירות קצר יותר ,בייחוד בתפקידי פקידותיי וכ
בתפקידי בעלי אופי מקצועי וטכני .עובדה זו השפיעה על שילוב ועל קידומ ג
במסגרת צבא הקבע .באופ מסורתי הקצינה הבכירה בצבא הייתה קצינת ח" )חיל
נשי( ראשית ,והיא הייתה מופקדת על הטיפול בתנאי השירות של חיילות ועל השמירה
על זכויותיה .מעת לעת נפתחו תפקידי חדשי בפני נשי ,א בלי לשנות את תפיסת
היסוד ששירות של נשי מוגבל לתפקידי סיוע או לתפקידי מקצועיי לא קרביי.39

37

38
39

הכוונה לחוק שירות בטחו )תיקו מס'  ,(2תשמ"ז ,1987ס"ח  137שהחלי את סעי 21
לחוק שירות ביטחו .סעי )21א( החדש קבע כי ")א( שר הבטחו רשאי ,באישור ועדת
החו והבטחו של הכנסת ,לקבוע בתקנות כי תקופה שלא תעלה על שני עשר החדשי
הראשוני לשירותו הסדיר של יוצא צבא תוקדש ,לאחר אימו צבאי ראשוני ,להכשרה
חקלאית או הכשרה חלוצית אחרת".
עניי  ÏÈÚÏ ,¯ÏÈÓהערה  ,7בעמ' .105
הפקודה המרכזית בנושא שירות של חיילות הייתה הוראת הפיקוד העליו " 2.0701שירות
חיילות בצה"ל )ח"( – ייעוד ,תפקידי ,הכשרה ותנאי שירות" )להל :הפקודה( .פקודה זו
הסדירה ה את הפ המוסדי של פיקוח על תנאי השירות של חיילות בצבא במסגרת מער
הח" )חיל נשי( ה את הפ הפרטני של שיבו חיילות בתפקידי .בהתייחס לפ המוסדי
נקבע )בסעי  12לפקודה( כי באופ עקרוני ,בכל יחידה תמונה מפקדת ח" שתפקידיה ה
"לייע למפקד היחידה ולהדרי את קציניו ואת חייליו בכל הנוגע להוראות הקשורות
לחיילות ביחידה"; "לוודא מילוי הוראות הצבא בכל הנוגע לשירות חיילות"; "לפקח על
סדרי תורנויות ,על חופשות ,על נושא משטר ומשמעת ,על נושאי תברואה ועל נושאי
הת"ש הנוגעי לחיילות ביחידה"; "לעקוב אחר תפקוד החיילות ,קידומ ,השתלבות
והתאמת עיסוק להגדרת תפקיד"; "לשפוט חיילות ,בהתא לפקודות הצבא" .המפקדת
של מער זה הייתה קצינת הח" הראשית )סעי  13לפקודה( .בהתייחס לפ הפרטני של
שיבו החיילות לתפקידיה קבע סעי  4לפקודה כי "החיילות בצה"ל יועסקו בכל
המקצועות הצבאיי ,המוגדרי ברשימת המקצועות הצבאיי )רמ"( כמקצועות ,שנית
לשב בה נשי ,למעט המקצועות בשדה אוגד לחימה ,בהתחשב בנתוניה ,ביכולת
ובתנאי השירות המיוחדי לה כנשי" .בצדו של כלל זה נקבע בסעי  5לפקודה החריג
שלפיו" :חיילת רשאית להתנדב לתפקידי החורגי ממסגרת ההגדרה שבסעי  4לעיל
לאחר שתחתו על הצהרת התנדבות מתאימה ,והתנדבותה לתפקיד תאושר עלידי קצינת
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גישה זו התקבלה ללא ערעור כמעט על ידי כל הנוגעי בדבר ,ובקשות של בודדות שהיו
מעוניינות למלא תפקידי אחרי לא הביאו לשינוי .במידה רבה היא השפיעה על
ההתייחסות לשירות נשי בצבא ,לרבות מצדו של בית המשפט .באחד מפסקי הדי
שבה נדרש למדיניות הענישה של בחורות שהשתמטו משירות צבאי על סמ הצהרה
כוזבת על הכרת הדתית ,הסביר השופט לנדוי ששירות של בחורות בצבא הוא חשוב
"כדי להגדיל את כלל כוח האד ,העומד לרשותו של צה"ל ,ולשחרר בזה את אחיה
מתפקידי צבאיי ,שג הבת מסוגלת למלא" .40אופיי של התפקידי שמילאו חיילות
א שימש כטיעו מסייע להמש ההתנגדות לשירות נשי בקרב חוגי דתיי .זה הוצג
כמיותר ,זניח וא כלא מכובד.41
במחצית הראשונה של שנות התשעי הועמדו ההסדרי המיוחדי בנושא שירות
של חיילות במרכזו של דיו ציבורי בעקבות מאבקה של אליס מילר להתקבל לקורס
הטיס של חיל האוויר ,יותר מארבעי שנה לאחר שנחקק חוק שירות ביטחו .העתירה
לא תקפה את ההסדרי הסטטוטוריי החלי על שירות ביטחו של נשי ,ומבחינה
פורמלית ג לא יכלה לערער על תוקפ המחייב .היא הייתה מוגבלת לתקיפת מדיניותו
של הצבא ,שדחתה את האפשרות של התנדבות נשי לתפקידי שלא הוגדרו כתפקידי
הפתוחי בפני נשי .בעת הגשת העתירה מדיניות זו לא נסמכה עוד על הסדרי החוק
אלא על שיקול דעתה של מערכת הביטחו .קורס הטיס שבו הייתה מעוניינת אליס מילר
הוא מסלול שירות המחייב התנדבות ג אצל גברי .בשונה מ הדיו בבקשות של
גברי במצבה ,בקשתה של אליס מילר נדחתה על הס בשל היותה אישה ,והיא עתרה

40
41

הח" הראשית וראש אכ"א" .הוראות אלה יישמו את ההסדר של חוק שירות ביטחו ואת
התקנות שהותקנו מכוחו ) ÏÈÚÏהערה  (35ונתנו לו ביטוי במתכונת של פקודה צבאית .ה
הולכות בעקבות הכלל של ייחוד מקצועות מסוימי לחיילות בכפו לאפשרות להתנדב ג
למקצועות אחרי .מהוראת הפיקוד העליו עצמה ,כמו ג מ התקנות ,לא היה נית ללמוד
מהו היק המקצועות הפתוחי בפני חיילות ,ומהי מדיניותו של הצבא באשר להיענות
לבקשות התנדבות של חיילות לשירות בתפקידי אחרי .הוראת הפיקוד העליו הנדונה
בוטלה רק בינואר  .2003ביטולה לא נבע מזניחת העיקרו שנשי אינ מוצבות לתפקידי
צבאיי רבי .כפי שיובהר בהמש ,במהל השני אמנ נפתחו תפקידי נוספי בפני
חיילות ,א בלי לבטל את התפיסה העקרונית שלפיה יש תפקידי צבאיי שאינ פתוחי
בפני חיילות .ביטול הפקודה התחייב בעיקר בשל השינוי המוסדי שחל בשירות של
חיילות – לנוכח ההחלטה לבטל את מער הח" .התפקיד המסורתי של ייעו לרמטכ"ל
בנושאי של שירות נשי נמסר ליוהל" )יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי( ,א היא קצינה
בדרגת תתאלו .בשונה מקצינת ח" ראשית בעבר ממלאת תפקיד זה שוב אינה עומדת
בראשו של מער קצינות המטפלות בנושא שירות של נשי.
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' È˜Ò·Â˜ËÂ˜ÔÂ·Ï 886/80פ"ד לה).423 ,421 (2
ראו למשל תמר רפופורט ,ענת פנסו ,יוני גארב "'זה דבר חשוב בארישראל לתת לציבור'
נערות ציוניותדתיות תורמות ללאו" ˙.229 ,223 (1995) 7 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
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לבג" .עתירתה של אליס מילר הייתה ,מבחינה פורמלית ,עתירה פרטית המכוונת קוד
כול למימוש יכולותיה ומאווייה המקצועיי ,אול במידה רבה היא נוהלה ונתפסה
כעתירה ציבורית כנגד מדיניותו של הצבא הפוגעת בציבור הנשי .42בהקשר זה נטע כי
מדיניותו של הצבא פוגעת בדימוי החברתי של נשי ,בסיכוייה להתקד בצבא
לתפקידי בכירי שהקידו לה מותנה במילוי תפקידי במער הלוח וכ בסיכויי
השתלבות בשוק התעסוקה האזרחי המושפע מ התפקידי שמילאו אנשי בצבא
)ובתחו הטיסה במיוחד ,לנוכח מדיניותה של חברת אלעל באותה עת לקלוט טייסי
ששירתו בחיל האוויר(.43
העתירה טמנה בחובה פוטנציאל לקריאת תיגר על מדיניותו הכוללת של הצבא
בנושא ההגבלות על שירות של נשי ,אול בסופו של דבר הדיו בה השתרע על פני
יריעה מוגבלת מאוד בשל העמדות הטקטיות שאומצו על ידי העומדי משני עברי
המתרס .מצד אחד ,באות כוחה של העותרת נמנעו מהצגת העתירה כביקורת כוללת על
מדיניותו של הצבא והתמקדו בתקיפת הפסילה הגורפת של נשי לתפקידי לחימה .44מ
הצד האחר ,עמדתו של חיל האוויר הוצגה כמבוססת רק על "טעמי תכנוניי" ,כלומר
על החשש ששילוב של נשי בקורס הטיס יפגע ביכולתו של הצבא לתכנ את מער
הכוח הלוח שלו לנוכח זמ השירות הקצר יותר של נשי והפטורי שה עשויות
ליהנות מה במהל חייה )כנשי נשואות ואימהות( .ההסתייגות החברתית מ
האפשרות של שירות נשי בתפקידי לחימה ,ובהקשר זה בעיקר המשמעות הפסיכולוגית
של נפילת נשי בשבי ,לא נידונו בפסק הדי לאחר שהודגש כי שיקול זה לא הובא
בחשבו ,ובהתא לכ נמנע בית המשפט מלהידרש אליה.

לנוכח יריעת המחלוקת הצרה כפי שהוגדרה על ידי באי כוח של שני הצדדי
הייתה מלאכתו של בית המשפט קלה באופ יחסי .בית המשפט הצביע על כ שעמדת
הצבא התבססה על חששות משוערי לגבי חוסר היכולת ליהנות משירות ארו טווח של
נשי שיתנדבו לשרת כטייסות א ששו ניסוי לא התקיי בנושא .בנסיבות אלה יכלו
שופטי הרוב לקבל את העתירה בלי שהחלטת תהיה כרוכה בהתערבות ממשית בשיקול
דעת המקצועי של רשויות הצבא .לא נטע ולא הוכח שיכולת של נשי כטייסות היא
נמוכה .הועלו חששות הנוגעי לתחו התכנוני בלבד בלי שאלה התבססו על תשתית

42
43

44

אליס מילר יוצגה על ידי עורכת די נטע זיו מ האגודה לזכויות האזרח ועל ידי עורכת די
רחל בנזימ משדולת הנשי בישראל.
עניי  ÏÈÚÏ ,¯ÏÈÓהערה  ,7בעמ'  .106להשפעה של איהשוויו בצבא על איהשוויו
באזרחות ראו ג איריס ג'רבי ˙Â¯È˘Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ‰˘‡‰ ‰„ÓÚÓ – ÏÂÙÎ‰ ¯ÈÁÓ‰
˘) Ï"‰ˆ· ÌÈתשנ"ז(; יזרעאלי ÏÈÚÏ ,הערה Ruth Halperin-Kadari Women in Israel ;4
.– A State of Their Own (2004) 155
עניי  ,Ì˘ ,¯ÏÈÓש.
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ראייתית של ממש .על כ נית היה לחייב את רשויות הצבא לקבל נשי שיעמדו
במבדקי לקורס טיס ,ולו במתכונת ניסוייתמוגבלת ,בכפו להפעלת תהליכי בדיקה
ביחס להצלחתו של ניסוי זה.
מיד לאחר שנית פסק הדי בעניי  ¯ÏÈÓהוא נחגג כהישג פמיניסטי .פסק הדי נחשב
להישג מטעמי ברורי :הוא ביטל הפליה הפוגעת בשוויו ההזדמנויות של נשי ,והוא
עשה זאת בתחו שהייתה לו חשיבות סימבולית רבה לנוכח גבריותו המובהקת של
הממסד הצבאי ומרכזיותו בשוק התעסוקה ובחיי הציבוריי בישראל .הער הסימבולי
בלט ביתר שאת לנוכח הבקעתו של מעוז יוקרתי בתו המער הצבאי הלוח ,זה של
"הטובי לטיס" .במישור המעשי פסק הדי דרב את הצבא למהל של פתיחת מקצועות
צבאיי רבי נוספי בפני נשי ,לרבות מקצועות לחימה ,45בכפו להתנדבות של
החיילות להארכת תקופת השירות שלה .46במקביל ,נעשו פעולות להרחבת שיבוצ של
נשי ג במער המילואי בניגוד למדיניות שנהגה בעבר ,ולפיה רוב הנשי קיבלו
פטור משירות מילואי מיד ע תו שירות החובה שלה .47בהקשר הרחב יותר של
הפעילות הפמיניסטית שימש פסק הדי בעניי  ¯ÏÈÓכמקור השראה ועידוד למאבקי
נוספי וכאסמכתה לתביעות שוויו שהוצגו בפני מערכות השלטו ובתי המשפט.48
ההלכה שנקבעה בעניי  ¯ÏÈÓהשפיעה ג על החקיקה .בשנת  2000הוכנס בחוק שיווי

45

46
47

48

דוח מבקר המדינה בנושא מתייחס לפתיחת  2,325מקצועות צבאיי נוספי בפני נשי
במער התחזוקה ,במער הטכני ובמקצועות לחימה .נתוני אלה מובאי לצד ביקורת
שעניינה היעדר היערכות מתאימה לשילוב נשי בחלק מ המקצועות )התאמה מאוחרת
של "סרגל המאמצי" ,הימנעות מקיו ראיונות ע נשי בשלב המיו לגיוס לש בדיקת
התאמת לשרת בחיל קרבי ,בשונה מ המקובל לגבי מועמדי לגיוס גברי ,ועוד(; ראו
דוח מבקר המדינה ÏÈÚÏ ,הערה  ,25בעמ' .143137
˘ ,Ìבעמ' .143
ע זאת לפי דוח מבקר המדינה ,מאחר שרוב הנשי אינ מוסמכות בטירונות שלה א
לרמת הרובאות הנמוכה ביותר שקיימת בצה"ל ,אי מתאפשר שיבוצ לתפקידי חיוניי
רבי במער המילואי; ראו ,Ì˘ :בעמ'  .144143לדיו בתמורות בשירות המילואי של
נשי ראו עוד זאב לרר ,ליאורה רובינשטיי "נשי במילואי" ) 394 ˙ÂÎ¯ÚÓתשס"ד( .80
העובדה שהשירות במקצועות המחייבי הכשרה מותנה בהארכת שירות החובה ובשירות
מילואי היא מוצדקת ,א מעוררת דילמה נוספת :החתירה לשוויו כרוכה בנטילת
מעמסות נוספות ובוויתור על פריבילגיות )בהתחשב בכ שנטל שירות מופחת הוא סוג של
פריבילגיה( .הלכה למעשה ,נשי נוטלות על עצמ מעמסות כאלה א שבפועל ה
ממשיכות לשאת בנטלי חברתיי אחרי שטר הוסרו מה ,למשל הפליה בעבודה
המכוונת כנגד נשי אימהות לילדי ,יותר מאשר כנגד גברי שה הורי; ראו פרנסס
רדאי "על השוויו"  ÌÈËÙ˘Óכד )תשנ"ד( .262 ,241
לחשיבותו של פסק הדי כאסמכתה משפטית בהתדיינויות ובמאבקי ציבוריי וכגור
מעודד לפעילות המכוונת לקידו זכויותיה של נשי ראו ג Gad Barzilai Communities
.and Law – Politics and Cultures of Legal Identities (2003), 195-196
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זכויות האשה תיקו חשוב ,49שכלל ,בי השאר ,התייחסות לשוויו זכויות בצבא .לפי
סעי 6ד)א( ,שהוס בחוק העיקרי" :לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחו ,או
המשרתת בה ,זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד ,או להיות מוצבת בכל
תפקיד" .50הוראה דומה הוספה ג בסעי 16א החדש לחוק שירות ביטחו.51
את תרומתו של פסק הדי יש לבחו ג לאור הביקורות שנמתחו עליו – ה מצד מי
שהזדהו ע מאבקה של אליס מילר ,א התאכזבו מ המגבלות של ניצחונה המשפטי,
וה מצד מי שמלכתחילה פקפקו בערכו של מאבקה.
ראשית ,א המאבק של אליס מילר נועד לביטולה של ההפליה בשירות של נשי,
הצלחתה של העתירה הייתה חלקית .פסק הדי לא ביטל את לגיטימיות ההבחנה בי
שיבוצ של נשי לבי שיבוצ של גברי לתפקידי לחימה ,אלא רק מית את אופ
יישומה וחייב את הצבא לבחו את התאמתה להקשרי שוני .אכ ,העתירה לא יכלה
להשיג יותר מכ לנוכח הסעדי הזהירי שהתבקשו בה ונבעו מ ההעדפה הטקטית
להתקד בדר של "עקב בצד אגודל" ,אול לעמדה זו ,שהייתה כנראה חיונית מבחינת
סיכויי התקבלותה של העתירה ,יש מחיר .52המדיניות העקרונית של הבחנה בי שירות
גברי לשירות נשי נותרה בעינה .יתר על כ ,מאחר שהעתירה העלתה טענות במישור
המינהלי ,לא נידונו כלל ההבחנות שבחוק שירות ביטחו עצמו בי נשי לבי גברי,
הבחנות שקיומ משלי על יעילות הצבת של נשי לתפקידי המחייבי שירות ממוש
הכרו בהכשרה יקרה.
שנית ,העתירה חיזקה את המודל של הכפפת שירות של נשי בתפקידי לחימה
להתנדבות .לפי פסק הדי בעניי  ,¯ÏÈÓנשי נותרו בגדר מי שאי להציב לתפקידי
לחימה במקרה הרגיל .הוא פתח את האפשרות לשרת בתפקידי אלה למתנדבות ,ובכ
ביסס את התפיסה שאלה ה השונות ,היוצאות מ הכלל .אמנ ,ג עבור גברי
הצטרפות לקורס טיס היא התנדבותית ,אול לא כ לגבי תפקידי לחימה אחרי ,למשל

49
50
51
52

חוק שיווי זכויות האישה )תיקו מס'  ,(2תש"ס ,2000ס"ח .137
סעי 6ד)א( לחוק שיווי זכויות האשה.
חוק שירות ביטחו )תיקו מס'  ,(11תש"ס ,2000ס"ח .64
דוגמה דומה של עתירה שהצליחה ג בשל המתינות שהפגינו העותרי בסעדי שביקשו
נית להביא מבג"  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' Ô‡„Ú˜ 6698/95פ"ד נד) .258 (1במקרה זה
הודגש כי העותרי ,שתקפו את המדיניות של הקמת יישובי ליהודי בלבד ,מכווני
עתירת כלפי העתיד בלבד .ג במקרה זה ייצגה את העותרי עורכת די נטע זיו מ
האגודה לזכויות האזרח; ראו נטע זיו "עריכתדי למע מטרה ציבורית – מיהו הציבור?
מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצותמיעוט בישראל"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óו
)תשס"א( .165164 ,129
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בשריו ובתותחני .ג תיקוני החקיקה בנושא זה בחוק שיווי זכויות האשה ובחוק
שירות ביטחו מתייחסי לזכותה של אישה ,ולא לחובתה ,לשרת בכל תפקיד.53
שלישית ,הלכה למעשה ,פסק הדי אמנ יצר תקדימי של טייסות ונווטות ,א
מבחינה כמותית לא חולל שינוי של ממש בדמותו של חיל האוויר ,לפחות לעת עתה,
כעשור מאז נתינתו .לפסק הדי היה ער מחנ ומעצב בכ שתר ,לצד גורמי נוספי,
לפתיחת תפקידי שקוד לכ היו חסומי בפני נשי ,54אול תפקידי הליבה של
יחידות הלחימה נותרו סגורי בפניה .ג חיילות המוכשרות לתפקידי במער הלוח,
שנפתחו בפני נשי ,נתקלות מעת לעת במגבלות לגבי אפשרויות השיבו שלה .התיקו
בחוק שיווי זכויות האשה ,שנחקק בעקבות עניי  ,¯ÏÈÓפתוח ליישו גמיש בקבעו כי
"לא יראו פגיעה בזכות זו א הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד" .55הוא
הדי בסעי 16א לחוק שירות ביטחו המאפשר הבחנות בי גברי לנשי בהתא
למהותו או לאופיו של התפקיד ומקנה לשר הביטחו סמכות לקבוע בתקנות סוגי
תפקידי שחיילות יוכלו להתנדב לשרת בה .בהתא לכ הותקנו תקנות שירות ביטחו
)קביעת תפקידי לשירות נשי בהתנדבות( ,תשס"א .562001תקנות אלה כוללות
מקצועות צבאיי מובהקי ג מחו לקורס הטיס – כולל "לוחמת חי"ר קל"" ,לוחמת
משמר הגבול" .ע זאת ה משמרות את הגישה הבסיסית שלפיה לא כל התפקידי
הצבאיי פתוחי בפני נשי .כ למשל התקנות מתייחסות ל"צוללת מי רדודי" ,ובכ
ה מבהירות שאינ חלות על שירות אחר ביחידות צלילה .כתשע שני לאחר עתירתה
החלוצית של אליס מילר הוגשה לבג" עתירה נוספת על ידי קצינה במער הנ"מ ,יערה

53

54
55
56

פרנסס רדאי סבורה כי הפתרו של פתיחת האפשרות להתנדב בפני נשי ללא שוויו
בחובת השירות הוא פשרה רצויה .היא מסבירה כי "א יונהג שוויו מוחלט בצבא ,יקופחו
נשי ,המהוות ממילא מעמד מקופח ,עוד יותר .אותו נטל כפול של קריירה ומשפחה
שנשי רבות עדיי נושאות על כתפיה ,ייהפ לנטל משולש :קריירה ,משפחה ושירות
צבאי .סיכוייה של נשי להצטר לאליטה של ההייררכיה הצבאית וליהנות מהיתרונות
החברתייהכלכליי הנלווי לה יישארו מזעריי" .ע זאת לדעתה" ,נשי ג משלמות
מחיר כבד של הפסד הזדמנויות ופגיעה בתדמית בשל אישילוב המלא ,וזאת למרות
העובדה שאוכלוסיות שלמות של גברי אינ משרתות כלל ,ושרק מיעוט מבי הגברי
המשרתי בצבא משרת ביחידות קרביות" .לאור כל אלה מסקנתה היא כי לפי שעה "יש
להסתפק בפתיחת מסלול של התנדבות ,כפי שנעשה ,ללא שוויו בחובת השירות"; ראו
פרנסס רדאי "הצבא – פמיניז ואזרחות" ˆ·‡ ) ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Áדפנה ברקארז עורכת,
תשס"ב( .216 ,185
באותה תקופה ג שונתה המגבלה החוקית לגבי שירות נשי במשמר הגבול; חוק שירות
בטחו )תיקו מס'  7והוראת שעה( )שירות במשטרה ושירות מוכר( ,תשנ"ה ,1995ס"ח
.440
כאמור בסיפה לסעי 6ד)א( לחוק שיווי זכויות האשה.
ק"ת .230
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שטולברג ,שבקשתה לשיבו במער מתקד )המכונה "מחבט"( נדחתה בשל היותה
אישה ,א שהתפקיד של "לוחמת מער נגד מטוסי של חיל האוויר" הוא אחד מאלה
שנפתחו בפני נשי ,על פי התקנות החדשות .א כ ,ג פתיחתו של מקצוע צבאי בפני
נשי עדיי אינה מבטיחה אפשרויות שיבו וקידו זהות לאלו של הגברי שרכשו אותו
מקצוע צבאי .הדיו בעתירה זו נמנע הודות להתמשכות ההלי המשפטי מעבר למועד
שחרורה של העותרת .אמנ ,שדולת הנשי הצטרפה לעתירה כעותרת ציבורית ,א
בסופו של דבר העתירה נמחקה בעצת בית המשפט.57
עד כה הוצגה הביקורת על עתירתה של אליס מילר מנקודת מבט המזדהה ע
שאיפתה הבסיסית לשוויו הזדמנויות בצבא .ביקורת זו התמקדה בחוסר יכולתה של
העתירה להגשי את יעדה ,ומבחינה זו הייתה ביקורת "פנימית" .ביקורות אחרות
שנמתחו על עתירה זו היו "חיצוניות" למאבק על שוויו זכויות בצבא והטילו ספקות
בחשיבותו ובערכו בהשוואה למאבקי פמיניסטיי אחרי .במרכז המחלוקת ניצבה
הטענה שהמאבק על פתיחתו של קורס הטיס היוקרתי של חיל האוויר בפני נשי הוא
רלוונטי רק לבנותיה של אוכלוסיות חזקות ,אלה שמלכתחילה יכולות להתקבל
לקורסי יוקרתיי מסוג זה .ביקורת זו הוצגה בעיקר על ידי פמיניסטיות מזרחיות ,שראו
באליס מילר "ילדת שמנת" שה"צעצוע" היחיד שחסר לה הוא השתתפות בקורס הטיס
היוקרתי .לגישת ,אליס מילר נאבקה בהפליה היחידה שממנה סבלה בתור מי שנמנית
על האליטה החברתית ,אליטה שההשתייכות אליה מקנה פריבילגיות רבות אחרות,
שאינ נחלת של נשי עניות ולא משכילות ,על פי רוב ממוצא מזרחי .58ביקורת זו
הייתה רלוונטית כמוב ג לנקודת המבט של האזרחיות הערביות בישראל ,שמלכתחילה
אינ משרתות בצבא ,וכנראה א אינ מזדהות בדר כלל ע השאיפה לשירות קרבי
בצבא בשל המורכבות המיוחדת של ההתייחסות לשירות בצבא בקרב הציבור הערבי
בישראל .59ביקורות אחרות הושפעו מ הפמיניז התרבותי ,המציג עמדה מסתייגת
מקבלת אתוס הלחימה שמייצג השירות בצבא )ובייחוד השירות הקרבי בו( ומ
הפמיניז הרדיקלי ,ששולל השתלבות במוסדות פטריארכליי כמו הצבא .60ביקורות

57
58
59
60

בג" ) ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ‚¯·ÏÂË˘ 6757/03לא פורס ,נית ביו  .(28.2.05בפסק הדי
נכתב רק כי "העותרת נעתרה לעצתנו והודיעתנו על מחיקת העתירה".
ראו הנרייט דהאכלב "פמיניז בי מזרחיות לאשכנזיות" ) ‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ¯„‚ÈÓ ÔÈÓדפנה
יזרעאלי ואחרות עורכות.243 ,217 (1999 ,
ראו חס ג'בארי "לקראת גישות ביקורתיות של המיעוט הפלסטיני :אזרחות ,לאומיות
ופמיניז במשפט הישראלי" ˆ·‡ ) ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Áדפנה ברקארז עורכת ,תשס"ב( ,53
.7063
דילמה דומה ליוותה את הדיוני שהתקיימו בקהילה ההומולסבית בנושא המאבק על
השתלבות בצבא .השוו אייל גרוס "מיניות ,גבריות ,צבא ואזרחות :שירות הומואי
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אלה ג ביטאו תפיסות המזהות את הפמיניז ע פעילות אנטימלחמתית 61וע תרומה
ליישוב סכסוכי.62
מבט ביקורתי נוס על פסק הדי שנית בעניי  ¯ÏÈÓמתייחס לשאלה של בחירה בי
מאבקי שוני לשוויו :הא היה נכו להאבק נגד סגירת בפני נשי של תפקידי
שרוב הנשי המתגייסות אינ מעוניינות בה ,או שמא היה צרי להתמקד בבעיות
אחרות ,שכיחות יותר ,של התייחסות לא שוויונית לנשי בצבא? שאלה זו רומזת לכ
שעד אותה עת לא התנהל מאבק משפטיפמיניסטי בנושא של הטרדות מיניות וניצול
מיני של חיילות בידי מפקדי ,גילוי בולט נוס וא שכיח יותר של איהשוויו בצבא.
לפחות מבחינה כמותית ,בעיה זו העיקה על החיילות המשרתות בצבא יותר מחוסר
יכולת להתנדב לקורס טיס .שני ספורות לאחר שנית פסק הדי בעניי  ¯ÏÈÓהגיע
נושא זה אל קדמת הבימה הציבורית בעקבות עתירה אחרת שהגישה חיילת משוחררת
נגד קידומו של תתאלו ניר גלילי על רקע מערכת היחסי המינית שקיי עמה בעת
שהייתה פקודתו הישירה .63לשאלה זו ,שעניינה בחירה בי מאבקי שוני ,אי מקו
ככל שהיא מכוונת לאליס מילר כאד פרטי ,א יש לה חשיבות בכל הנוגע לארגוני

61

62

63

ולסביות בצה"ל במשקפיי השוואתיי" ˆ·‡ ) ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Áדפנה ברקארז עורכת,
תשס"ב(  .181173 ,95לביקורת נוספת המדגישה את הבעייתיות הכרוכה במאבקי
המתמקדי בהשתלבות במערכות מיליטריסטיות בלי לקרוא תיגר על ההנחות שביסוד
ראו .Barzilai, supra note 48, at p. 197
ראו ) .Sara Ruddick Maternal Thinking – Toward a Politics of Peace (1989בישראל
פעלו במהל השני תנועות שלו רבות של נשי ,כדוגמת "נשי בשחור"" ,ארבע
אימהות"" ,מחסו  "Watchו"שובי"; ראו למשל שרה הלמ ,תמר רפופורט "'אלה נשי
אשכנזיות ,לבד ,זונות של ערבי ,לא מאמינות באלוהי ,ולא אוהבות את ארישראל':
'נשי בשחור' ואתגור הסדר החברתי" ˙.175 (1997) 10 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
תפיסה זו מצאה ביטוי מובהק בהחלטה  1325של מועצת הביטחו Resolution 1325
 ,S/RES/1325 31 October 200אשר מכירה בכ שנשי וילדי ה הקרבנות העיקריי של
מלחמות וקוראת לשיתו נשי בפתרו סכסוכי ובתהליכי שלו; ראו עוד ‡ÌÈ˘‰ ‰ÙÈ
ÈÈËÒÏÙÈÏ‡¯˘È‰ ÍÂÒÎÒ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯„‚Ó ÌÈË·È‰ :1325 ÔÂÁËÈ·‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ?ÔÏÂÎ
)שרי אהרוני ,רולא דיב עורכות .(2004 ,בישראל נית להזכיר בהקשר זה את חוק שיווי
זכויות האישה )תיקו מס'  ,(4תשס"ה ,2005ס"ח  ,717המורה )בסעי  (2על ייצוג הול
של נשי בוועדות ציבוריות ובצוותי אחרי של עיצוב מדיניות לאומית ,לרבות בנושאי
של "מניעה ,ניהול או פתרו של סכסו מדיני או בילאומי ,לרבות ניהול משא ומת,
ובכלל זה לקראת חתימה על הסכ ביניי או על חוזה שלו".
עניי  ÏÈÚÏ ,˙ÈÂÏÙהערה  .5ראו ג בג"  ,ÏËÈ·‡ ÛÂÏ‡‰ ' „ÚÂÓ Ó"‚Ò 106/01פ"ד נו)(2
.145
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הנשי שבחרו להציב את עתירתה בחזית המאבק על שוויו נשי בצבא .64באופ חלקי
נית להשיב על השאלה באמצעות הצבעה על הקו שנמתח בי הגבלת של חיילות
לתפקידי פקידות וסיוע לבי ההתייחסות המועדת אליה כאובייקטיבי לניצול מיני.
קיבוע של נשי בתפקידי משניי ,המשרתי את הלוחמי האמיתיי ,תור בעקיפי
להתייחסות המבטלת אליה ,ובהמש לכ לעתי ג לציפייה ל"שירותי נוספי" .מכל
מקו ,כפי שכבר צוי ,החל בסו שנות התשעי הפ המאבק בהטרדות מיניות ,בצבא
ומחוצה לו ,לנושא מרכזי בתודעה הפמיניסטית הישראלית.65

ד .לאורה מילוא והמאבק על הסרבנות
חר הביקורות השונות ,בשני שלאחר נתינתו ייצג פסק הדי בעניי  ¯ÏÈÓאת הקול
הדומיננטי במאבק של נשי על השירות הצבאי ,מאבק שהתמקד בשילוב ובשוויו
הזדמנויות .כעשר שני מאוחר יותר הגיעה אל בית המשפט עתירתה של לאורה מילוא.
ג עתירה זו העמידה במרכזה את היק השתתפות של נשי בשירות צבאי ,א מ
הכיוו ההפו .העותרת ,בוגרת תיכו שעמדה בפני גיוס לצבא לאחר שנת שירות בעיירת
פיתוח ,ביקשה שלא לשרת בצבא כלל ולקבל פטור משירות ביטחו מטעמי מצפו
"נוכח התנגדותה למדיניות צה"ל בשטחי" .66היא ביססה את בקשתה על הוראת החוק
המיוחדת המסדירה את הפטור של נשי משירות צבאי מ"טעמי שבמצפו או טעמי
שבהווי משפחתי דתי" .לפי נוסח החוק ,אישה המסתייגת משירות מטעמי אלה זכאית
לפטור ,ובלבד שהוכיחה את טעמיה להנחת דעתה של ועדת הפטור.
ועדת הפטור שדנה בעניינה של לאורה מילוא סירבה להעניק לה פטור מאחר
שהתייחסה להסתייגותה ממדיניות הצבא בשטחי כאל הסתייגות פוליטית ,להבדיל
מהסתייגות מצפונית .החלטה זו של ועדת הפטור שיקפה את מדיניות הצבא בעניינ של
סרבני שירות גברי אשר מקבלי פטור משירות רק כאשר ה מסתייגי משירות צבאי
בכלל מטעמי פציפיסטיי ,ולא כאשר הסתייגות משירות קשורה במדיניות הממשלה
לגבי האזורי שבה נלחמי או ביעדי הלחימה )למשל הסתייגות מלחימה בלבנו או
משירות בשטחי(.67

64
65
66
67

חס ג'בארי מציי במאמרו כי בניגוד למאבקה של אליס מילר ,העתירה נגד קידומו של ניר
גלילי נהנתה מאהדה ומהזדהות ג של פמיניסטיות ערביות ,משו שה ראו בו "מאבק של
נשי בלאמרכאות"; ראו ג'בארי ÏÈÚÏ ,הערה  ,59בעמ' .69
בהקשר זה ראויה לציו חקיקתו של החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח ,1998ס"ח .166
עניי  ÏÈÚÏ ,‡ÂÏÈÓהערה  ,8בעמ' .170
ראו בג"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ÔÈÈ˘ 734/83פ"ד לח) ;393 (3בג" ' ÔÈÈ˘ÂÊ 7622/02
 ,È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰פ"ד נז).726 (1
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השאלה המשפטית העיקרית שעוררה עתירתה של לאורה מילוא הייתה א הפטור
הסטטוטורי "מטעמי מצפו" מקנה לנשי שיש לה הסתייגות מצפונית משירות בצבא
זכות לקבל פטור שהיקפו רחב יותר מזה של הפטור הנית לגברי על פי מדיניות הצבא.
חוק שירות ביטחו אינו כולל הוראה כללית בנושא של פטור מטעמי מצפו,
ולכאורה אינו מכיר בפטור מטעמי אלה ככל שמדובר בגברי .הצעות לכלול בחוק
פטור כזה עלו במסגרת הליכי החקיקה של חוק שירות ביטחו בנוסחו המקורי ,א ה
לא התקבלו .68ע זאת מערכת הביטחו נוהגת ,כעניי שבמדיניות ,לתת פטור משירות
ג לסרבני שירות גברי ,ובלבד שה מתנגדי לכל שירות צבאי )כלומר אינ סרבני
"סלקטיביי"( ,מכוח סמכותו הכללית של שר הביטחו לתת פטור משירות ג
"מטעמי אחרי" )לפי סעי  36לחוק בנוסחו הנוכחי( .לעומת זאת בהתייחס לנשי,
חוק שירות ביטחו כלל הוראה מפורשת של פטור מחובת השירות ג "מטעמי מצפו".
השאלה היא כיצד יש לפרש הוראה זו – הא הפטור לפי סעי  39לחוק ,המוענק לנשי
בלבד ,חל רק על סירוב מצפוני פציפיסטי ,או ג על סירובי מצפוניי אחרי? יתר על
כ ,הא הייתה בכלל כוונה להכיר בפטור של נשי מטעמי מצפו ,שהוא נפרד ועצמאי
מ הפטור שנית מטעמי דתיי?69
נוסחו של חוק שירות ביטחו מבחי לכאורה בי פטור מטעמי מצפו לבי פטור
מטעמי דתיי ,א השיקולי שהביאו לניסוחו בדר זו אינ עולי בבירור מ התיעוד

68

69

בי השאר ,התייחסה לכ חברת הכנסת רחל כה ממפלגת הנשי ויצ"ו .לדבריה" :אינני
יכולה לא לקבל טעמי מצפוניי – ולאו דווקא דתיי .ג לגברי ישנ טעמי מצפוניי
שאינ מרשי לשרת בשירות קרבי"; ראו הדיוני בחוק בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה ,16
בעמ'  .1519בהתייחסו לאותה נקודה אמר חבר הכנסת הררי מ המפלגה הפרוגרסיבית
ש"אינני מקבל את ההנחה ,שעני המצפו וההכרה הדתית שיי באשה בלבד" ,א הדברי
נאמרו דווקא כדי להתנגד לפטור מלא מטעמי מצפו .לשיטתו ,מי שמתנגד לנשיאת נשק
יכול לשרת בצבא בתפקידי אחרי ולשאת בעול ג כ ,Ì˘ .בעמ'  .1625בסופו של דבר,
הוחלט שלא לקבוע בחוק פטור מפורש לגבי טעמי מצפו בכפו לכ שסמכותו הכללית
של שר הביטחו לפטור משירות יכולה להיות מופעלת ג לגבי מי שטועני להסתייגות
מצפונית משירות בצבא .בעת הצגת נוסחה של הצעת החוק שהובאה להצבעה בכנסת,
לאחר הדיוני בוועדת החו והביטחו ,הסביר חבר כנסת אהרונובי ,יושב ראש הוועדה,
כי "בוועדה נתעוררו שאלות שונות לגבי דינ של בעלי משפחה מרובתילדי ,לגבי
אנשי המתנגדי מטעמי מצפו לשירות בצבא ,ועוד .התשובה לשאלות אלה ודומות לה
כלולה בסעי  ,12המטפל באופ הרחב ביותר בעניני של שחרורי ודחיות" ,Ì˘ .בעמ'
.1607
ההתייחסות המשותפת לחופש דת ומצפו תו התייחסות אליה כשני מונחי נפרדי
מופיעה ג בהכרזת העצמאות ,שנכתבה באותה תקופה .לפי נוסח ההכרזה ,מדינת ישראל
"תבטיח חופש דת ,מצפו ,לשו ,חינו ותרבות" )הכרזה על הקמת מדינת ישראל ,תש"ח
 ,1948ע"ר .(2
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של הדיוני בנוסח החוק בוועדת החו והביטחו ובמליאת הכנסת .70מצד אחד ,נית
להצביע על כ שהדיוני בפטור לנשי מטעמי של השקפת עול התמקדו בעניינ של
נשי דתיות ומסורתיות .מצד אחר ,חשוב לציי כי חלק מחברי הכנסת נדרשו באריכות
לשאלה א יש להכיר ג בטעמי מצפו של גברי )חלק בחיוב וחלק בשלילה(,
ומכא נית להבי שהאפשרות של פטור מטעמי מצפו שאינ דתיי לא נעלמה מעיני
המתדייני .71חבר הכנסת משה אונא מהחזית הדתית המאוחדת א העלה את ההצעה
לשלב את הפטור לבחורות דתיות בתו הוראה כללית שעניינה פטור מטעמי מצפו.72
ראוי להוסי כי באות שני ממש התקיימו דיוני בשאלות הנוגעות להכרה בסרבנות
מצפו ג בקשר לחקיקתו של חוק שיפוט צבאי ,וג מדיוני אלה נית ללמוד כי
האפשרות של הסתייגות מצפונית משירות שלא על בסיס דתי הייתה מוכרת וזכתה
להתייחסות .73הנוסח שכלל התייחסות ה ל"טעמי מצפוניי" ה ל"הכרה דתית" הוצג
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בהצעת חוק שירות הביטחו עדיי לא הופיע המושג "טעמי מצפו" .סעי )11ג( להצעה זו
התייחס להענקת פטור ל"יוצא צבא ,אשה ,שהצהירה ,באופ שייקבע בתקנות ,שהיא
שומרת דת ושהכרתה הדתית מונעת אותה מלשרת בשירות בטחו" .לעומת זאת בנוסח
שהתקבל בסופו של דבר הוגדר הפטור כמוקנה "ליוצאצבא ,אשה ,שהצהירה כי טעמי
שבמצפו או טעמי שבהכרה דתית מונעי אותה מלשרת בשירות בטחו".
ראו  ÏÈÚÏהערה .68
הדיוני בחוק בכנסת הראשונה ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ'  .1522בהמש דבריו העלה אונא
את האפשרות של הבחנה מסוימת בהסדרי לגבי פטור מטעמי מצפו לגברי ולנשי ,א
בכפו להנחת היסוד שפטור מטעמי מצפו יינת ג לגברי .לדבריו" :ייתכ שיהיה
מוצדק להבחי בי איש לאשה בשאלה זו של שחרור מטעמי מצפו :שהאיש המסרב
מטעמי מצפו יהא פטור רק מענשי; ואילו לאשה יש לתת את הזכות להשתחרר
מלכתחילה על סמ טענה זו" ,Ì˘ .בעמ' .1523
סעי  76לחוקת השפוט תש"ח ,שנית לה תוק בתקנות שעת חירו )חוקת השפוט
תש"ח( ,תש"ח ,1948ע"ר תוס' ב  ,106הכיר ב"טעמי מצפו" כטע להקלה בעונשו של
חייל שעבר עבירה .שאלת הכללתו של הסדר דומה ג בחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו
 ,1955ס"ח  171נידונה בכנסת ,א בסופו של דבר הוא לא אומ בחוק זה .אמנ ,נושא זה
זכה להתייחסות מיוחדת מצד חברי כנסת דתיי ,שביקשו להג על חיילי דתיי שיקבלו
פקודה המנוגדת לצו אמונת; ראו דיו בנושא חוק השיפוט הצבאי ,תש"ט,1949
 ,10.8.49ד"כ ) IIתש"ט( ) 1314 ,1309חבר הכנסת ורהפטיג מהחזית הדתית המאוחדת(;
דיו בנושא חוק להארכת תוק של תקנותשעתחירו )חוקת השיפוט תש"ח( )מס' ,(2
תש"י ,9.8.50 ,1950ד"כ ) VIתש"י( ) 25312530 ,2522חבר הכנסת ורהפטיג(; דיו
בנושא חוק השיפוט הצבאי ,תשי"ד) 1954המש הדיו( ,22.6.54 ,ד"כ ) XVIתשי"ד(
) 2019 ,2012חבר הכנסת קלמ כהנא מפועלי אגודת ישראל( .אול ג חברי כנסת
חילוניי התייחסו לסוגיה של סרבנות מצפו במישור העקרוני – לחיוב ולשלילה; ראו
למשל דיו בנושא חוק השיפוט הצבאי ,תשי"ד) 1954המש הדיו( ,22.6.54 ,ד"כ XVI
)תשי"ד( ) 20032002 ,1998חבר הכנסת יוחנ בדר מתנועת החירות מתנגד להתחשבות
בטעמי מצפו(; דיו בנושא חוק השיפוט הצבאי ,תשי"ד) 1954המש הדיו(,23.6.54 ,
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בפני הוועדה לענייני חו וביטחו כ"ההצעה של מפא"י" .74באותה ישיבה הוקדשה
עיקר תשומת הלב דווקא לתחולתו האפשרית של סעי הפטור ג על נשי מוסלמיות
מסורתיות .יושב ראש הוועדה ,חבר הכנסת אהרונובי ,הסביר כי הענקת הפטור על יסוד
טעמי מצפו בלבד הייתה נותנת מענה לעניינ של הבחורות היהודיות הדתיות ,א כדי
להסיר ספק באשר לתחולתו של הפטור ג על בחורות ערביות הוספה התייחסות
מפורשת ג ל"הכרה דתית".75
אינדיקציות מנוגדות באשר לתכליתו של הפטור הסטטוטורי מטעמי מצפו נית
למצוא ג בדיוני שליוו את התיקו לחוק שירות ביטחו משנת  ,1952תיקו שהחלי
את ההסדר של פטור מטעמי מצפו או הכרה דתית על בסיס תצהיר במנגנו של הוכחה
בפני ועדה .76דבריו של דוד בגוריו בעניי זה מתיישבי ע הגישה הרואה בטעמי
המצפו סרח עוד של הפטור לנשי הדתיות וקושרת אות ע ההסתייגות הדתית
משירות בצבא .77ע זאת א שהצעת הנוסח של הוועדה כפי שהובאה להצבעה בכנסת
כללה השמטה של עילת הפטור "מטעמי מצפו" )שהופיעה בנוסח המקורי של החוק
משנת  ,(1949עילה זו שולבה מחדש אל תו הצעת החוק בעקבות הסתייגות של חבר
הכנסת יצחק באהר ממפ".78
במהל השני שחלפו מאז נחקק חוק שירות ביטחו נוצרה בצבא פרקטיקה של מת
פטורי לנשי המסתייגות משירות מטעמי מצפו ג כאשר לא היו דתיות .בשונה מ
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ד"כ ) XVIתשי"ד( ) 2020חבר הכנסת ריפתי ממפ" מביע תמיכה בהתחשבות בטעמי
מצפו( .לסקירה היסטורית נוספת ראו גדי אלגזי "להקשיב לקול הסירוב" ÈËÙ˘Ó
) ÌÈ·¯Ò‰דב חני ואחרי עורכי ,תשס"ד( .11
דיוני הוועדה לענייני חו וביטחו ,7.9.49 ,בעמ' .2
חבר הכנסת אהרונובי הסביר זאת כ" :הכוונה לאפשר לעדה המושלמית שש דבר זה
הוא פי כמה חמור מאשר אצל הדת היהודית ,לאפשר לממשלה במקרי מסויימי לשחרר
אנשי אלה מגיוס .א מוציאי את המלה 'דתית' לא נשארת שו אפשרות .המלה מצפו
אצל היהודי יש לה מושג שאומר משהו אבל אצל העדה הערבית המושג מצפו אינו
חופ את שאלת הדת .בעני האשה המושלמית הייתה אינטרוונציה רצינית מצד אנשי
אשר מטפלי בעניני הערביי ,ה חזרו והדגישו שזה יכול להכניס ערבוביה בעדה
הערבית ומשו כ השארנו את הנסוח של הכרה דתית .לגבי האשה היהודית נשאר המושג
מטעמי מצפו .ג אנשי הדת לא רצו שנכתוב הכרה דתית א לאחר שקבענו את המושג
מטעמי מצפו הסכימו לדבר זה .התביעה למלה "דתית" היא בהתחשב ע העדה
המושלמית" ,Ì˘ .בעמ' .32
ראו  ÏÈÚÏהערה .13
דיו בנושא חוק שירות בטחו )תיקו( ,תשי"ב) 1952קריאה ראשונה( ,26.2.52 ,ד"כ XI
)תשי"ב( .1437
דיו בנושא חוק שירות בטחו )תיקו( ,תשי"ב) 1952קריאה שנייה וקריאה שלישית(,
 ,6.3.52ד"כ ) XIתשי"ב( .15591558
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הפרקטיקה לגבי גברי ,רשויות הצבא התייחסו לבקשות הפטור של נשי כעניי של
זכות לאור ההסדר הסטטוטורי המיוחד בעניינ .בספרו של הפרקליט הצבאי לשעבר ד"ר
צבי הדר על חוק שירות ביטחו מוסבר כי לפי החוק "נשי בלבד זכאיות לפטור
משירות ביטחו ,משני טעמי נפרדי ,כלומר :מטעמי מצפו או דת" .79בהמש נאמר
כי החוק אינו מפרש אילו טעמי ייחשבו כטעמי מצפו לעניי זה .80נתוני מספריי
לגבי פעולתה של ועדת הפטור לנשי מטעמי מצפו מלמדי כי בכל אחת מ השני
האחרונות נענה הרוב המכריע של בקשות לפטור מטעמי מצפו ,ובס הכול נענו בחיוב
למעלה ממאה בקשות כאלה מדי שנה .81נתוני אלה מעידי לכאורה על גישה סובלנית
ומקלה לבקשות פטור מטעמי מצפו שהוגשו על ידי נשי.
נית לשער כי תפיסתה של המערכת הצבאית באשר לחיוניות הפחותה של הנשי
המשרתות בו אפשרה להפעיל גישה מקלה ביחס לבקשותיה של בחורות המעוניינות
שלא להתגייס על סמ זכות הסטטוטורית לפטור מצפוני .ע זאת ככל שתופעת
הסרבנות לשירות גברה ,חל פיחות בגישה סובלנית זו .82בקשתה של לאורה מילוא
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צבי הדר ) Â˘Â¯ÈÙÂ ˜ÂÁ‰ – ÔÂÁË· ˙Â¯È˘ ˜ÂÁתשל"ט( .77 ,גישה זו שלפיה הפטור
מטעמי מצפו הוא עצמאי ונפרד מ הפטור הדתי ,הייתה מקובלת ג על פרשני אחרי
של החוק .כ למשל מנח הופנונג ביקר את ההסדר החדש המאפשר קבלת פטור מטעמי
דת על סמ תצהיר בלבד בשל הפרת השוויו בינו לבי הפטור )הנפרד( מטעמי מצפו;
ראו מנח הופנונג .243 ,(1991) 1948-1991 ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÂÓ ‰È„Ó‰ ÔÂÁË· – Ï‡¯˘È
הדר ,Ì˘ ,ש .טענה לתחולתו של הפטור מטעמי מצפו נידונה בבג" ' ıÈ·Â¯Â‰ 269/51
‡ ,Ï"‰ˆ ,‰"‡ÊÓ ÔÂÚÓ˘ ÛÂÏפ"ד ה  ,1656א ללא דיו נרחב בהיק תחולתה של
ההוראה .במקרה זה טענה המבקשת כי כאישה נשואה מצפונה מורה אותה להימנע
משירות בצבא משו שהוא עלול לפגוע בחיי המשפחה שלה .בית המשפט דחה את
העתירה וקבע כי "לא למצפו מסוג זה נתכוו המחוקק" )˘ ,Ìבעמ'  .(1657על פני
הדברי נראה כי במקרה זה הדיו היה מיותר ,מאחר שהעותרת הייתה זכאית שלא לשרת
על יסוד הפטור המיוחד המוקנה לכל אישה בתוק נישואיה.
הנתוני שנמסרו לצור כתיבת המאמר על ידי הפרקליטות הצבאית ה כדלקמ :בשנת
 2001הוגשו  119בקשות ,מה התקבלו  97על ידי ועדות הפטור .בשנה זו נידונו  18מקרי
בפני ועדת הערר על ועדות הפטור 17 .מ העררי התקבלו ורק  1נדחה; בשנת 2002
הוגשו  173בקשות ,מה התקבלו  118על ידי ועדות הפטור .בשנה זו נידונו  28מקרי בפני
ועדת הערר על ועדות הפטור 23 .מ העררי התקבלו ו 5נדחו; בשנת  2003הוגשו 167
בקשות ,מה התקבלו  60על ידי ועדות הפטור .בשנה זו נידונו  64מקרי בפני ועדת הערר
על ועדות הפטור 47 .מ העררי התקבלו ו 17נדחו; בשנת  2004הוגשו  128בקשות ,מה
התקבלו  52על ידי ועדות הפטור .בשנה זו נידונו  70מקרי בפני ועדת הערר על ועדות
הפטור 51 .מ העררי התקבלו ו 19נדחו.
כנקודת ציו של השינוי במדיניות זו משמש "משפט הסרבני" שנער בשנת  ,2003ובו
הועמדו לדי בחורי שסירבו להתגייס בפני בית די צבאי )מט' È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ 151/03/
 ,¯ËÓפדאור  .(191 (13) 03חלקיו העיקריי של פסק הדי מובאי בספר ÌÈ·¯Ò‰ ÈËÙ˘Ó
)דב חני ואחרי עורכי ,תשס"ד( .223205 ,העמדות העקרוניות שהוצגו במשפט זה
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לקבל פטור משירות ,שהתבססה במפורש על הסתייגותה מהמש השליטה בשטחי,
נדחתה ,וכ הביאה אל בית המשפט את שאלת היקפו של הפטור הסטטוטורי מטעמי
מצפו שנית לנשי בלבד.
בית המשפט העליו דחה את עתירתה של לאורה מילוא תו אימו פרשנות
מצמצמת לסעי  39לחוק שירות ביטחו .השופטת פרוקצ'יה ,שעמה הסכימו השופטי
מצא ולוי ,קבעה שסעי  39לחוק מקנה לנשי פטור משירות רק כאשר הטע המצפוני
לסירוב קשור במסורת קהילתית או דתית .לדברי השופטת פרוקצ'יה" ,פטור 'מטעמי
מצפו' בהקשר המיוחד של הוראה זו קשור קשר הדוק ע טעמי שבהכרה דתית,
מסורתית או מינהגיתעדתית ,המונעי מאישה מלשרת שירות ביטחו באשר הוא שירות
ביטחו" .83בהמש היא מוסיפה ומסבירה כי "הפטור מטעמי מצפו הנית לאישה
מכוח הדי נועד להג על מעמד של נשי בעדות מסורתיות אשר עלפי תפיסת בני
העדה ,שירות בצבא אינו מתיישב ע שמירה על כבוד וצניעות ,ופעמי א סותר
הוראות מפורשות בציוויי הדת החלי עליה" .84פרשנות זו הסמיכה את "טעמי
המצפו" שבסעי  39לחוק ל"טעמי שבהווי משפחתידתי" ויצרה מה רצ אחד תו
מחיקת האפשרות של פטור עצמאי מטעמי מצפו לא דתיי מכוחו של הסעי .בהתא
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מצד התביעה וההגנה חידדו את ההתנגדות ההחלטית של המערכת הצבאית לסרבנות
המוגדרת סלקטיבית והקשורה במדיניות שהצבא מוציא לפועל )בשונה מפציפיז( .על
רקע זה רשויות הצבא התקשו לאפשר פטור מטעמי מצפו לבחורות שסרבנות ג היא
סלקטיבית לפי אמת מידה זו .הפטור שנהג הצבא לתת לבחורות שסרבנות נחשבת
לסלקטיבית עלה במשפט באופ עקי בלבד .עו"ד דב חני ,סניגור של הנאשמי ,הסביר
לי כי בחר להתייחס לפטור מטעמי מצפו שהצבא נהג לתת לסרבניות סלקטיביות בעיקר
לצור הטענה המקדמית של "הגנה מ הצדק" כדי להדגיש את איההצדקה להתייחסות
המחמירה של הצבא אל הנאשמי )ריאיו ע דב חני .(8.3.05 ,במשפט הוצג מכתבה של
הדס גולדמ )מתארי  ,(11.3.02שביקשה פטור מטעמי מצפו וקיבלה .מכתב זה מסביר
בהרחבה את הסתייגותה המצפונית להתגייס לצבא המתפקד כ"צבא כיבוש".
סרב שירות נוס ,יונת בארצי ,טע כנגד השוני במידת נכונותה של הוועדה הדנה
בבקשות פטור מטעמי מצפו לקבל בקשות מסוג זה בעניינ של בחורי בהשוואה
לבחורות ,וזאת במסגרת עתירה לבג" שבה דרש כי הפטור אשר קיבל בסופו של דבר יוכר
כפטור מטעמי מצפו ,להבדיל מפטור בשל "איהתאמה" .פסק הדי שנית בעניינו מאזכר
את הטענה ,א לא ד בה לגופה ,לאחר שנקבע בו כי אי טע מספיק להתערב בהחלטות
שהתקבלו בעניינו של העותר .ההתייחסות לטענה בפסק הדי באה לידי ביטוי במשפט
הכללי הזה" :העותר מציג נתוני סטטיסטיי ,מה עולה כי בעוד שמעטי ה הבני
המקבלי פטור מטעמי מצפו ,הרי שאצל הבנות הנכונות לקבל טענה זו גדולה בהרבה";
ראו בג"  ,ÔÂÁË·‰ ¯˘ ' Èˆ¯‡ Ô· 3238/04תקעל  1934 ,1932 ,(2)2005פסקה  5לפסק
הדי.
עניי  ÏÈÚÏ ,‡ÂÏÈÓהערה  ,8בעמ' .186
˘ ,Ìש.
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לכ ,פטור של נשי מטעמי מצפו ,במידה שהוא קיי ,מבוסס על החלטות פטור מכוח
סעי  36הכללי ,המאפשר לפטור משירות ג "מטעמי אחרי" ,ולכ הוא זהה בהיקפו
לפטור הנית לגברי .בהתא לכ נקבע כי א מדיניותו הנוכחית של הצבא שוללת את
ההכרה בסרבנות מצפו "סלקטיבית" של גברי ,שאינה פציפיסטית אלא קשורה
במדיניות הצבא או בדרכי פעולתו ,מתחייבת ג שלילת ההכרה בסרבנות "סלקטיבית"
של נשי .עתירתה של לאורה מילוא לקיי דיו נוס בפסק הדי העקרוני שנית בעניינה
נדחתה .85השופט מישאל חשי ,שהחליט על כ ,קבע כי פסק הדי בעניי  ‡ÂÏÈÓסותר
אמירות בפסקי די קודמי שמה עולה כי הפטור הנית לנשי מטעמי מצפו מבוסס
על סעי  39לחוק שירות ביטחו.ע זאת הוא סבר שאי הצדקה לקיי דיו נוס בפסק
הדי מאחר שאמירות אלה לא היו בגדר הלכה פסוקה ,86וכ משו שג א ייקבע
שסעי  39לחוק מקנה לנשי פטור מטעמי מצפו לא דתיי ,יהיה נכו לפרש פטור זה
לאור ההבחנה בי סרבנות סלקטיבית לסרבנות מצפו מלאה .87נוס על כ סבר השופט
חשי כי דווקא אופיו הייחודי והמיוחד של המקרה – עתירה בודדת של סרבנית מצפו
אישה – אינו מצדיק לקיי דיו נוס בנושא.88
מהי חשיבות עתירתה של לאורה מילוא מבחינת המאבק הפמיניסטי על שוויו
זכויות של נשי ומה ה השפעותיו של פסק הדי שנית בעניינה על מאבק זה? לכאורה,
יש מקו לטענה שהעתירה נעדרת משמעות פמיניסטית .הדרישה שהציגה העותרת –
לקבל פטור משירות מטעמי מצפו – מבוססת על השקפת עול ששותפי לה )או
חולקי עליה( גברי ונשי .בעבר גברי רבי במצבה של לאורה מילוא לא קיבלו
פטור משירות צבאי מטעמי מצפו שאינ פציפיסטיי .מבחינה זו ,לכאורה ,לאורה
מילוא נטלה חלק במאבק אזרחי כללי על מידת ההגנה על הזכות לחופש מצפו שג
נשי שותפות לו .ראוי להוסי כי התבטאויותיה הציבוריות של העותרת לא התייחסו
למשמעות של מאבקה מבחינת של נשי בישראל.
ע זאת בהתבוננות נוספת ומעמיקה יותר לא נית להתעל מ המשמעות
הפמיניסטית של המאבק שניהלה לאורה מילוא .משמעות זו מתבהרת לרקע של עובדות
היסוד הנוגעות לשירות של נשי בצבא .כפי שכבר צוי ,מרבית הנשי המשרתות

85
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דנג"  ,ÔÂÁË·‰ ¯˘ ' ‡ÂÏÈÓ 7802/04תקעל ) 719 (4)2004להל :הדיו הנוס בעניי
.(‡ÂÏÈÓ
˘ ,Ìבפסקה  9לפסק הדי.
˘ ,Ìבפסקאות  1211לפסק הדי.
לדברי השופט חשי" :לא נעל ממנו כי סרבנות מצפו – בעיקר סרבנות מצפו סלקטיבית
– הופכת בשני האחרונות לתופעה שכיחה משהייתה בעבר ,ואול מבחינה סטטיסטית
מדובר ,בשלב זה ,במקרי ספורי בלבד .אשר לנשי ,נתקלנו עד כה במקרה אחד יחיד
ומיוחד – עניינה של העותרת" ,Ì˘ .בפסקה  10לפסק הדי.
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בצבא אינ נוטלות חלק בתפקידי לחימה ואינ צפויות לשירות הכרו בעימות ישיר ע
האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית בשטחי המוחזקי .89יתר על כ ,מאחר שנשי
נחשבות לחיוניות פחות לצבא מפני שלא נית לשבצ למילוי תפקידי לחימה ,קל לה
יותר ,באופ יחסי ,לקבל פטור משירות צבאי )לא באופ פורמלי ,כמוב( .90על רקע זה
הסרבנות הנשית ,א יותר מ הסרבנות הגברית ,היא עמדה פוליטית ולא רק ביטוי
למצוקה מצפוניתאישית של מי שצפוי להתעמת ע שירות בשטחי.
אכ ,לאורה מילוא עצמה לא התבטאה באופ שייחס משמעות להיותה אישה ,אול
המשמעות הציבורית המלאה של מאבקה נקבעת לא רק על פי הצהרותיה ,אלא בהתא
להקשר הרחב שבו פעלה .הקשר זה מחייב התחשבות ה בדרישתה לקבל פטור על סמ
הוראות בחוק שירות ביטחו שה מיוחדות לנשי ,ה בבחירתה ללכת בדר הקשה של
מאבק משפטי )להבדיל מפנייה לפרקטיקה של מדיניות מקלה כלפי נשי המבקשות
שלא לשרת בצבא( וה בעובדה שמאבקה שימש סנונית ראשונה שבישרה על הצהרות
סרבנות של נשי צעירות נוספות.91
התופעה החדשה יחסית של סרבנות מצפו של נשי מבטאת את רצונ של נשי
בישראל להיות חלק מ הדיו הציבורי המתקיי בנושא מרכזי שנמצא על סדר היו
הפוליטיביטחוני :המש שליטתה של ישראל בשטחי המוחזקי .ה חותרות להיות
שותפות מלאות לדיו זה לא פחות מ הגברי .סרבני המצפו על רקע המדיניות בנושא
הפלסטיני נוקטי צעד זה לא רק כדי להימנע מפעולה הקשה לה מבחינה מצפונית,
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לפי הנתוני בדוח מבקר המדינה בשנת  2002היו הלוחמות כ 1%מכלל הנשי בשירות
חובה; ראו דוח מבקר המדינה ÏÈÚÏ ,הערה  ,25בעמ' .140
לא מיותר לחזור ולהזכיר בהקשר זה את שיעור הגבוה של נשי שאינ משרתות בצבא.
בשנת  2001קיבלו כ 38%מ הנשי פטור משירות ביטחו .ראו  ÏÈÚÏהערה  .26מעניי
להוסי כי נשי דתיות המקבלות פטור משירות מטעמי דתיי מאבדות בכ לחלוטי את
האפשרות להביע מחאה באמצעות סרבנות שירות .בתקופה שבה יושמה תכנית ההתנתקות
נידונה באופ אינטנסיבי האפשרות של סרבנות של חיילי ישיבות הסדר .דיו זה התמקד
שוב רק בסרבנות של גברי מ הטע הפשוט שמרבית הנשי הצעירות השייכות
לאוכלוסיה שהייתה מועדת לסרבנות בהקשר זה אינ משרתות בצבא כלל אלא בשירות
לאומי .במקביל נשי צעירות ,בייחוד תלמידות תיכו ,כ נטלו חלק ,ולעתי א חלק
משמעותי ,בפעולות המחאה והמאבק נגד ההתנתקות בספרה האזרחית.
נית להוסי כי יש סרבניות הקושרות את עמדת בנושא השירות בצבא לעמדה
הפמיניסטית המתנגדת למיליטריז ולמערכות פטריארכליות שנזכרה  ÏÈÚÏבטקסט
להערות  .6261כאמור ,עמדה זו לא באה לידי ביטוי במאבקה של לאורה מילוא ,והיא
אינה נחלת של כל סרבניות המצפו .היא זכתה לייצוג מובהק במאבקה של סרבנית הגיוס
עיד חלילי ,שנימקה את התנגדותה לשירות בצבא בטעמי פמיניסטיי של הסתייגות מ
הצבא כארגו פטריארכלי מכפי ומדיר; ראו יעל שושני "שחרור האשה" .18.11.05 ¯ÈÚ‰
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אלא כדי לאתגר את סדר היו הציבורי בישראל .סרבניות המצפו מעוניינות להיות חלק

מכ .ה רוצות להיות שותפות לעמדה המכירה בערכה של "הזכות הגדולה לומר לא"92

ובכ לאתגר את המסורת הציבורית בישראל אשר במסגרתה רק גברי היו גורמי
פעילי בשיח הסרבנות )ואילו נשי נאלצו להסתפק בהפגנות עבור או בדאגה לה(.
א שעתירתה של לאורה מילוא היא בעלת משמעות פמיניסטית ,לפחות מבחינת
היותה ביטוי לשאיפה לשותפות נשית מלאה בחיי הציבוריי ,היא ג מעוררת קשיי
מבחינת מי שתומ במאבק של נשי לשוויו זכויות מלא .93העתירה התבססה על
הוראת חוק המקנה פטור משירות "מטעמי מצפו" לנשי בלבד ,כלומר עשתה שימוש
בפריבילגיה חוקית שהוענקה לנשי ושנבעה מתפיסה פטרנליסטית לגבי ההגנה
המיוחדת שהחברה פורסת על נשיה .הא ראוי לבסס מאבק פמיניסטי על הוראות חוק
המבוססות על הבחנה גורפת ולא בהכרח עניינית בי נשי לגברי ?94למעשה ,כדי
שסרבניות המצפו יזכו להכרה פוליטית דומה לזו של סרבני המצפו הגברי ,דרישתה
של לאורה מילוא לקבלת פטור משירות בנסיבות שבה הגברי אינ יכולי לקבלו
וללא עימות ע המערכת הצבאית ,חייבת להידחות .מבחינה זו ,חשיבותה של העתירה
שהגישה מתבטאת בעצ הגשתה ולא בהצלחתה .כישלונה תור לכ שג בעתיד יהיה
הד ציבורי לסרבנות שירות נשית.
פסק דינה של השופטת פרוקצ'יה משק במידה רבה את הדילמה הפמיניסטית
המיוחדת שמעוררת עתירתה של לאורה מילוא .כפי שכבר צוי ,השופטת פרוקצ'יה לא
הסכימה לקבל את ההנחה שהפטור המוענק לסרבניות מצפו הוא רחב מזה שמוענק
לסרבני מצפו .היא השתיתה את פסק דינה על ההנחה שנשי כגברי יקבלו פטור
מטעמי מצפו רק כאשר ה מסרבי מטעמי מצפוניי שאינ "סלקטיביי" .כדי
להגיע לתוצאה זו היא בחרה לפרש באופ מצמצ את הפטור הסטטוטורי המיוחד
שמעניק החוק לנשי .לגישתה ,פטור זה חל רק בנסיבות שבה המניעה לשרת נובעת
מטעמי מצפו דתיי .מנקודת מבטה ,השופטת פרוקצ'יה כתבה פסק די שוויוני .זהו
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בהשאלה מנת ז "שיר  noטיפוסי" ‡ .59 (1984) ÔÂ˜ÈÁÓÈËזכות זו נשללה בעבר מיולי
תמיר בעת שביקשה לחתו על "מכתב הקציני" של תנועת "שלו עכשיו" ,משו שלא
שירתה כלוחמת; ראו צלי רש ˘ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘‰ „ÚÂ ÌÈÈˆ˜‰ ·˙ÎÓÓ – ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
).2120 ,(1996
יש להדגיש כי הניתוח המוצע כא מוגבל להיבטי הפמיניסטיי של הדיו בשאלת
הסרבנות .הוא אינו בוח את השאלות שמעוררת העמדה המצדדת בסרבנות שירות
במישורי אחרי.
דר אחרת להציג את השאלה היא א לא עדי מבחינה פמיניסטית שג נשי סרבניות
ישבו בכלא וישלמו את מחיר הסירוב ,כמו סרבני השירות הגברי ,כחלק מ המאבק
הציבורי שהסרבנות נועדה לקד.
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פסק די המבטא תפיסת עול של פמיניז ליברלי ,העוי הסדרי המבחיני בי גברי
לבי נשי ג כאשר לכאורה ה מיטיבי עמ בטווח הקצר .ע זאת פסק הדי אינו
מוביל למצב משפטי שבו חלי הסדרי שוויוניי לגבי שירות של גברי ונשי .הוא
נית על רקע מצב משפטי שבו יש פטורי משמעותיי שניתני לנשי ולא לגברי )על
רקע מצב משפחתי או השקפת עול דתית( .איההכרה בפטור מטעמי מצפו כוננה
שוויו בי סרבני לסרבניות ,אבל לא השפיעה על תמונת השירות של נשי ועל
התפיסה ששירות של נשי הוא כנראה "משהו שונה" .היא ג הכפיפה עצמה לתפיסה
שלפיה ההסדרי החלי על נשי צריכי להתאי עצמ להסדרי החלי על גברי,
אשר ממשיכי לשמש כמודל לנורמה .95נוס על כ היא העצימה וחידדה את
ההתייחסות השונה של המשפט לנשי דתיות וחילוניות.96
פרשנותה של השופטת פרוקצ'יה מתעלמת מ השוני הבסיסי בי ההסדרי הקיימי
לגבי שירות של נשי וגברי .במסגרת הקיימת של חוק שירות ביטחו נית למצוא
היגיו ג בפרשנות המכירה בפטור סטטוטורי מטעמי מצפו חילוני לנשי א בהיעדר
הכרה מקבילה בפטור כזה באשר לגברי .לא נוח להודות בכ ,א ההנחה שביסודו של
חוק שירות ביטחו היא שנשי ה אוכלוסיה חיונית פחות לצבא ,ולכ נית לוותר על
שירות בש אינטרסי חברתיי חשובי .הכרה בקושי מצפוני לשרת היא אינטרס
חברתי חשוב ,שיכול להצדיק מת פטור משירות לא פחות מקושי דתי .טיעו זה אינו
מכוו להצדקת ההבחנה שמנהיג חוק שירות ביטחו בי גברי לנשי ,אלא רק להצביע
על הקושי שבהתעלמות ממנה כאשר דני בפרשנות החוק .נית להוסי כי עמדתה
הפרשנית של השופטת פרוקצ'יה א לא הייתה חיונית לצור דחיית בקשתה של לאורה
מילוא לקבל פטור משירות .כפי שהסביר השופט חשי במסגרת הבקשה לקיי דיו נוס
בפסק הדי בעניי  ,‡ÂÏÈÓהיה נית לדחות את העתירה ג על יסוד פרשנות המצמצמת
את הפטור הסטטוטורי של נשי רק למצבי של סרבנות מצפו כללית )פציפיסטית
באופייה(.97

95
96

97

השוו נויה רימלט "על מצפו ,מגדר ושוויו :גלגוליה של סרבנות המצפו הנשית בי חוק
שירות ביטחו לבג" לאורה מילוא"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכט )תשס"ו( .449
השוו Hadar Aviram “Women’s Conscience, Women’s Religion: Differential Polices
in Exemptint Women from Military Service as a Reflection of Differential
Citizenship, following HC 2383/04 and AD 7802/04 Laura Milo v. the Minister of
).Security” Isr. L. Rev. (forthcoming

ראו הדיו הנוס בעניי  ÏÈÚÏ ,‡ÂÏÈÓהערה  ,85בפסקאות  1211לפסק הדי.
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ה .הפמיניז הישראלי והמאבק על האזרחות
כפי שנאמר בפתח הדברי ,שתי העתירות המפורסמות שנסבו על אופ המימוש של
חובת השירות הצבאי של נשי מצטיירות כמייצגות שני מאבקי הפוכי :אליס מילר
חתרה לשילוב האולטימטיבי בתו הצבא כטייסת; לאורה מילוא שאפה שלא לשרת בו
כלל .מבחינה זו אליס מילר הייתה חלק בלתי נפרד מ האתוס הציוני וערכיו ,בעוד
סרבניות המצפו אינ רואות עצמ מחויבות להגשמת מרכיב חשוב מאוד בתפיסת
האזרחות הציונית – השירות בצבא .98שוני נוס מתבטא בכ שאליס מילר ביקשה
מבית המשפט לצמצ את ההבחנות הנוהגות בי גברי לנשי בכל הנוגע לשירות
הצבאי ,ואילו לאורה מילוא ביססה את עתירתה על הוראה המקנה פטורי נרחבי
משירות צבאי – פטורי שבאופ חלקי השפיעו על סגירת תפקידי קרביי בפני נשי
כמו אליס מילר .הצלחתה של אליס מילר הייתה קשורה בתוצאותיה של ההתדיינות ,בכ
שעתירתה התקבלה; לעומת זאת הצלחתה של לאורה מילוא באה לידי ביטוי בעצ
הגשת העתירה שמיקמה ג את הנשי בזירה הפוליטית של הסרבנות ,והיא קשורה
במידה מסוימת בכ שעתירתה לא התקבלה .על רקע כל אלה ,השאלה המתעוררת היא
א אלה מאבקי זרי זה לזה או שיש לה ג מ המשות.
חר השוני הרב – ה בהשקפת העול שברקע העתירות וה במטרותיה – נראה
שקיימות נקודות דמיו משמעותיות בי המאבקי של אליס מילר ולאורה מילוא .שתי
העתירות ,השונות כל כ לכאורה ,מבוססות על הכרה במרכזיותו של השירות הצבאי
לחיי בישראל .עתירתה של אליס מילר הדגישה את חשיבותו של השירות הצבאי
מבחינת שוויו ההזדמנויות בחיי המקצועיי והציבוריי .עתירתה של לאורה מילוא
ביקשה להשפיע על השיח הציבורי בישראל ,והדר האפקטיבית ביותר שנמצאה לש
כ הייתה נקיטת עמדה בכל הנוגע לשירות הצבאי .נית להניח כי אלמלא סירבה לשרת
בצבא קולה של לאורה מילוא ,בחורה צעירה שזה עתה סיימה תיכו ,לא היה נשמע
ברמה בשיח הציבורי בישראל .א כ ,שתי העותרות הבינו שהאזרחות המלאה בישראל,
להבדיל מאזרחות פורמלית בלבד ,עוברת דר הצבא .99שתי העתירות ,כל אחת

98
99

להשוואה בי פמיניז ציוני שנאבק על שוויו הזדמנויות במוסדות המדינה ,לבי פמיניז
אציוני המוכ לביקורת של הקולקטיב ומוסדותיו ,ראו אורית קמיר ˘‡– „Â·Î Ï˘ ‰Ï
) Ì„‡‰ „Â·ÎÂ ˙ÂÈÏ‡¯˘Èתשס"ה() 212179 ,פרקי  8ו.(9
לקשר שבי שירות בצבא לאזרחות בישראל ראו למשל משה ליסק ,ברו קניפז "ישראל
לקראת שנתאלפיי :עול הול ומשתנה" ,‰¯·Á – 2000 ˙Â˘ ˙‡¯˜Ï Ï‡¯˘È
) ˙Â·¯˙Â ‰˜ÈËÈÏÂÙמשה ליסק ,ברו קניפז עורכי ,תשנ"ו( ") 432 ,408הזיהוי המוחלט
בי שירות צבאי לבי המסר הנורמטיבי ,שהמשרת בצה"ל הוא 'האזרח המושל' ,היה
אחד האתוסי המרכזיי של החברה הישראליתהציונית"(.
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מכיוונה ,חשפו בצורה ברורה את מרכזיותו של השירות בצבא לכל היבט של חיינו
בישראל.
יתר על כ ,שתי העותרות – ה אליס מילר וה לאורה מילוא – ביטאו מחויבות
גבוהה לתרומה למדינת ישראל .בעתירתה של אליס מילר הודגש ,בנוס לפגיעה
במימוש העצמי שלה ,ג רצונה "לתרו את חלקה לביטחו המדינה" .100בדומה לכ,
לאורה מילוא הייתה מחויבת לא פחות לתרומה למדינת ישראל ,א כי מחו למסגרת
השירות הצבאי .לפני גיוסה לצה"ל היא יצאה לשנת שירות מטע "השומר הצעיר"
בירוח וא ביקשה להמשי לאחר מכ בעבודה קהילתית במסגרת שירות לאומי
שיתבצע כתחלי לשירות צבאי .במכתב שבו הביעה את סירובה לשרת בצבא כתבה:
"למרות הביקורת הנוקבת והחריפה שלי נגד מדינת ישראל ,אני מרגישה
שחובתי לשנות ולעצב אותה .תפקידי כאזרחית במדינה זו הוא להמשי
להאבק נגד כל גילוי של איצדק .את זאת אני בוחרת לעשות כרגע בתחו
של הפערי הכלכלייחברתייתרבותיי בחברה הישראלית".101
דברי אלה מבטאי מחויבות מלאה לחברה הישראלית ,ג א לא בהכרח שותפות
לשיח הציוני המסורתי.
העתירות חולקות תכונה משותפת נוספת :בשני המקרי העותרות לא ביקרו את
ההבחנות הבסיסיות של חוק שירות ביטחו בי נשי לגברי ,אלא ניהלו את מאבק
במסגרת הבחנות אלה .אכ ,מבחינה פורמלית ה לא יכלו להעלות טענות כנגד
ההסדרי הסטטוטוריי השוני שנקבעו לגבי שירות גברי ונשי מאחר שה מוגני
מפני ביקורת חוקתית .102ע זאת אי אפשר להתעל מבחירת שלא לבטא חוסר נוחות
בנוגע להבחנות החוקיות שעליה הסתמכו .מבחינה מעשית ,שתי העותרות השלימו ע
מצב משפטי שבמסגרתו מוענקות לנשי פריבילגיות בכל הנוגע לשירות.
אליס מילר הסתפקה בטענה שחוק שירות ביטחו אינו מורה על הבחנה בי נשי
לגברי בכל הנוגע לשיבו לתפקידי לחימה .היא לא ביקשה ביטול מוחלט של
ההבחנות הקיימות לגבי שירות של נשי .בקשתה הייתה צנועה הרבה יותר :לחייב את
הצבא לשקול את התנדבות של נשי לתפקידי לחימה מסוימי ,כדוגמת טיס .התוצאה
האופרטיבית של פסק הדי לא רק ביטלה את הפליית של נשי לרעה בתחו זה ,אלא
 100עניי  ÏÈÚÏ ,¯ÏÈÓהערה  ,7בעמ' .106
 101מצוטט מתו מכתבה של לאורה מילוא לרשויות הצבא לש קבלת פטור ,הנושא את
הכותרת "מכתב מצפו" .אני מודה לעו"ד סמדר בנת שייצגה את לאורה מילוא
בעתירתה לבג" ואפשרה לי עיו במכתב המלא ,שקטעי ממנו מצוטטי בפסק דינו של
בג".
 102מכוח פסקת שמירת הדיני )סעי  (10בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ,ס"ח תשנ"ב .150
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ג הקנתה לה פריבילגיה נוספת ,מעבר לאלה הקבועות בחוק .נשי ,בשונה מגברי,
יוכלו כעת לבחור בתפקידי לחימה מסוימי ,א לא יחויבו לשרת בתפקידי לחימה
אחרי ,שמבחינת של גברי אינ בעלי אופי התנדבותי .במילי אחרות ,נשי יוכלו
לבחור בקורס טיס ,א לא יידרשו לשרת כחיילות חי"ר פשוטות .בדר זו ,ההישג של
אליס מילר מסייע להגשמה אישית של נשי ,א איננו מחולל שינוי במעמד האזרחי של
נשי באופ כללי .הוא ג מתמקד בתפקידי שאינ חלק מ "הגרעי הקשה" של
ההתנהלות היויומית של הצבא .אמנ ,בעקבות הפסיקה בעניי  ¯ÏÈÓנפתחו תפקידי
רבי בצבא בפני נשי ,א בהתבוננות כוללת חיילות עדיי נחשבות לחיוניות פחות
מחיילי .כאשר מתקיי דיו ציבורי בתביעות של חיילי דתיי שלא לשרת לצד של
חיילות ביחידות קרביות ,שירות של נשי ביחידות אלה עדיי נראה חשוב פחות
משירות של הגברי הדתיי .103נית להוסי כי הצלחת של הנשי המשרתות
בתפקידי לחימה לא נתפס בהכרח כהוכחה לכשירות של כלל הנשי למלא תפקידי
מסוג זה אלא כביטוי לשונות )ולעדיפות( בהשוואה לרוב החיילות.104
באופ דומה ,א כי בנסיבות שונות ,ג עתירתה של לאורה מילוא הייתה מבוססת
כל כולה על שימור התפיסה של זכויותיתר לנשי בכל הנוגע לשירות בצבא .בשולי
ההחלטה שדחתה את הבקשה לקיי דיו נוס בעניי  ‡ÂÏÈÓהעיר אפילו השופט חשי
כי לעניי מיצוי הדי ע העותרת יש אולי מקו להתחשב בהסדרי המיוחדי שנקבעו
בחוק לגבי שירות נשי.105
מעניי לשי לב ג לפרופיל החברתי הדומה של העותרות בשני המקרי – בחורות
משכילות השייכות לאוכלוסיה החזקה והמבוססת של מדינת ישראל .התבוננות מפורטת
יותר מגלה עוד נקודות דמיו :שתי העותרות לא נולדו בישראל ,וה גדלו במדינות
מערביות – דרו אפריקה )במקרה של אליס מילר( וצרפת )במקרה של לאורה

 103ראו למשל "הודחתי כי אני בחורה"  .27 ,25.4.05 ˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„Èכתבה זו מביאה את
סיפורה של הדס מילר )להבדיל מאליס מילר ,(...לוחמת בגדוד תותחני ,שהועברה
מתפקיד ששירתה שבו בהצלחה לאחר מסלול הכשרה מלא משו שלסוללה שבה שירתה
הגיעו חיילי ישיבות הסדר שהתקשו לשרת לצדה של אישה.
 104לפי מחקר שהתמקד בעמדותיה של חיילות ששירתו בתפקידי קרביי ,נטו ג ה לבדל
עצמ מנשי אחרות ,שנתפסו על ידיה כחלשות ומפונקות; ראו אורנה ששולוי "חתרנות
בתו דיכוי :כינו זהויות מגדריות של חיילות בתפקידי 'גבריי'" ÌÈ‚ÂˆÈÈ ?ÈÏÂ˜ ÚÓ˘˙‰
˘) ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·¯˙· ÌÈ˘ Ïיעל עצמו עורכת ,תשס"א( .289292 ,277
 105לדברי השופט חשי" :למותר לומר כי אינני ד בשאלה מה ייעשה בעותרת ,וא נכו
לשפוט אותה ולשולחה לכלא .שאלה זו לא הועמדה להכרעתי וממילא לא אכריע בה.
אעיר ע זאת ,כי לא נוכל להתעל מ העובדה שבנושא זה של גיוס לצבא נקבעו בחוק
הסדרי מיוחדי לנשי ,בשונה מ ההסדר החל על גברי" .הדיו הנוס בעניי ,‡ÂÏÈÓ
 ÏÈÚÏהערה  ,85בפסקה  13לפסק הדי.
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מילוא( .106בשני המקרי העתירות הוגשו על ידי בחורות שהיה לה לכאורה הכול לבד
משוויו הזדמנויות מלא ע גברי .כזכור ,על מאבקה של אליס מילר נמתחה ביקורת
שבאה מקרב הפמיניסטיות המייצגות את הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית –
אלה שממילא אינ מגיעות לקורס הטיס .107מה צריכה להיות התייחסות של
פמיניסטיות מקבוצות אלה למאבקה של לאורה מילוא? לכאורה זהו מאבק קרוב אליה
יותר משו שהוא מתרחק מ המוסכמה החברתית התומכת בשירות בצבא ומזוהה ע
החוגי ההגמוניי .108אול לאמיתו של דבר ,ג הוא מרוחק מאוד ממציאות חייה של
הנשי המוחלשות בחברה הישראלית .לניהול מאבק כמו זה של לאורה מילוא נדרשי
השכלה ,מודעות פוליטית ופנאי רגשי .יתר על כ ,מאבק כזה יכולה לנהל רק מי שהצבא
מעוניי להיאבק על שירותה בשורותיו .בחורות מזרחיות מעיירות פיתוח אינ מגויסות
במקרי רבי משו שהצבא סבור כי אינו זקוק לה .נית להוסי כי מאבק מסוג כזה
יכולה לנהל רק מי שאינה זקוקה לשירות הצבאי לש הרחבת מעגלי של הזדמנויות
חברתיות וכלכליות.109
בשל נקודות הדמיו שצוינו ,שתי העתירות מעוררות ג שאלות משותפות .שאלה
ראשונה מתמקדת בסוגיית הייצוג ,היינו בהתייצבות של נשי מסוימות כעותרות
"בש" ציבור הנשי .הא ראוי שאישה כמו אליס מילר ,החפצה בקריירה צבאית,
תבקש לבטל פריבילגיה המוקנית לציבור הנשי כאשר רובו של ציבור זה אינו מעוניי,
ככל הנראה ,בביטולה של הפריבילגיה? הא אי זה בעייתי להגיש עתירה בנושא
106

107
108
109

הרקע של אליס מילר כעולה שגדלה בדרו אפריקה מצוי בחלק העובדתי של פסק הדי
העוסק בעניינה .ההתייחסות לכ הייתה חשובה כדי להסביר את הרקע שלה בתחו הטיס
האזרחי" :מאז נעוריה ,בדרואפריקה ,גילתה עניי רב בטיס .היא הכשירה עצמה לכ
וקיבלה רישיו טיסה ,המוכר כתק במדינות רבות ,א עד כה טר מילאה את הדרישות
לקבלת רישיו טיסה אזרחי בישראל" .עניי  ÏÈÚÏ ,¯ÏÈÓהערה  ,7בעמ'  .103באופ עקי
הרקע של אליס מילר כעולה חדשה מחזק את האופי הציוני המובהק של עתירתה .פסק
הדי בעניי לאורה מילוא אינו מתייחס לרקע האישי של העותרת ,וממילא איננו מזכיר את
העובדה שחלק מנעוריה עברו עליה בצרפת .לאורה מילוא עצמה מתייחסת לנעוריה בפריז
במכתב שכתבה לרשויות הצבא )ונזכר  ÏÈÚÏבהערה " :(101מאז ילדותי בפריז ,השתייכתי
לתנועת הנוער 'השומר הצעיר' .בתנועה זו למדתי לבקר את מדינת ישראל ובעיקר לחשוב
מה אנו רוצה לשנות בה ובכלל בעול".
המחקר הקיי לגבי נשי המשרתות בתפקידי "קרביי" בצבא מאשש את הטענה שרוב
המכריע ה ממוצא אשכנזי וממעמד בינוני או בינוניגבוה; ראו ששולוי ÏÈÚÏ ,הערה
 ,104בעמ' .282
כ למשל אנשי תנועת "הפנתרי השחורי" ,שהובילה את המאבק המזרחי לשוויו זכויות
במהל שנות השבעי ,לא שירתו ברוב בצבא; ראו סמי שלו שטרית ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜·‡Ó‰
·) 1948-2003 Ï‡¯˘Èתשס"ד(.132 ,
על הצבא כאמצעי למוביליות חברתית של קבוצות שוליי בחברה הישראלית ראו יגיל לוי
ˆ·‡ ‡.(2003) Ï‡¯˘È· È¯ÓÂÁ ÌÊÈ¯ËÈÏÈÓ – Ï‡¯˘ÈÏ ¯Á
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על טייסות וסרבניות מצפו :מאבק אחד או מאבקי שוני?

סרבנות מצפו של נשי באופ שעלול להביא ,בעקיפי ,לצמצו הפרשנות הנוהגת
לגביה? שאלה נוספת ומרכזית א יותר היא א נית לנהל מאבקי פמיניסטיי בלי
לתקו את ההבחנה הבסיסית שמבצע החוק בי גברי לבי נשי .הא ייתכ שוויו של
נשי בכל הנוגע לשירות הצבאי כאשר החוק מגדיר את שירות של נשי כדבר כה
"שונה" ואולי א כסוג של מותרות – רק לרווקות חילוניות?
אליס מילר ולאורה מילוא ה נשי שהעזו להתייצב בראשו של מאבק נגד מערכת
הביטחו ,א באופ עמוק יותר קיבלו את "כללי המשחק" של הממסד הצבאי והפוליטי
באר .שתיה הדגישו את רצונ לתרו למדינה .שתיה באו מקרב הקבוצה המשכילה
והמבוססת בחברה הישראלית ,פעלו במסגרת ההנחה הרווחת לגבי מרכזיותו של
השירות הצבאי ולא קראו תיגר על שימור ההסדרי השוני לגבי נשי – לפחות לעת
עתה .על כ המאבקי של שתיה היו מוגבלי מראש מבחינת יכולת לחולל שינוי מ
היסוד.
הדגשת האופי המוגבל של שתי העתירות אינה מכוונת לבקר את העותרות או את
השותפי לעיצוב דרישותיה ,אלא רק לחדד את המלכוד הטמו בהפניית של מאבקי
חברתיי אל הנתיב המשפטי .מ הבחינה המשפטית הפורמלית ,בשני המקרי העותרות
לא יכלו לתקו את חוקתיותה של ההבחנה הבסיסית בי גברי לבי נשי כפי שנקבעה
בחוק .יתר על כ ,ככל שהיו מציגות בבית המשפט טענות רדיקליות יותר ,כ היו קטני
סיכוייה של העתירות להתקבל .כ למשל נית להניח כי אילו כפרה אליס מילר באופ
מוחלט במגבלות על שיבו נשי לתפקידי לחימה ,לא היה בית המשפט נוטה להיעתר
לאתגר שהוצב בפניו .זוהי אפוא הדילמה :הא ראוי לבחור במאבקי המקבלי את
כלליה של המערכת? מאבקי כאלה ה מוגבלי מראש מבחינת יכולת לחולל
מהפכות גדולות ועשויי לתת לגיטימציה להנחות יסוד בעייתיות ,110א ה בעלי סיכוי

 110הכותבת הפמיניסטית  Audre Lordeכתבה בעניי זה“For the master's tools will never :
dismantle the master’s house. They may allow us temporarily to beat him at his own
” ;game, but they will never enable us to bring about genuine changeראו Audre
Lorde “The Master’s Tools will Never Dismantle the Master’s House” Sister
 .Outsider (1984) 110, 112בדומה לכ כתבה ג ליאורה בילסקי" :לפעולה החתרנית יש

ג מחיר פוליטי ,שכ דווקא הצבעה על קיומו של מרחב פעולה מסוי עבור נשי ,מרחב
המאפשר לצמצ את הפער בי חוק לצדק ,עשויה לשמש לחיזוק אותה מערכת חוקי
שממנה סובלות נשי רבות אחרות ולמת לגיטימציה לה .אלה ה שני פניה של הפעולה
החתרנית :פעולת ההתנגדות משנה רק במעט ומאשררת את הקיי"; ראו ליאורה בילסקי
"פמיניז ומשפחתיות בישראל :קריאה חדשה במגילת רות" ·‡ ‡¯ÂÓ ÏÚÂ Ì‡ ˙·‰‡ ÏÚ
– ) ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÚ ¯Á‡ Ë·Óאביעד קליינברג עור.214 ,194 (2004 ,
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דפנה ברק ארז

עיוני במשפט ,מגדר ופמיניז

מסוי לחולל מינימהפכות ,ואלה עשויות לשמש בסיס לרפורמות נוספות בהמש
הדר .התשובה לדילמה זו היא ,במידה רבה ,פוליטית ותלוית השקפת עול .בכל
מקרה ,ככל שמשפטני ומשפטניות ימשיכו לפעול בשירות של מהפכות חברתיות ,ג
המאבקי ההירואיי ביותר ילבשו אצטלה מתונה והדרגתית.
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