
 2016י ליוב 1, ו' בסיון תשע"הכ
 

 לכבוד 
  אפק שרון אלוף-תת

 הפרקליט הצבאי הראשי
 

 מכובדנו,
 

 תאיר קמינר
 

, ובתוכנו חברות וחברים באקדמיה המשפטית (סגל המחקר וההוראה וסגל הקליניקות למשפטים)אנו 
גיוון של עמדות בעניין הסירוב לשרת בשטחים והסירוב לשרת בצה"ל בשל מדיניות הממשלה. מה 

שמכנס אותנו למכתב משותף זה, הוא ביקורת על מדיניות צה"ל כלפי מי שמסרב לשרת מטעמי מצפון, 
 .וקונקרטית מדיניותו המתגלה בהווה כלפי תאיר קמינר

של כך שהשירות מחייבו לפעול באופן שלפי תפיסתו פוגע עמוקות סירובו של אדם לשרת בצה"ל, ב
ענישתו פוגעת בזכות זו, והיא מותרת רק  .בתפיסות יסוד מוסריות, הוא מימוש של זכותו לחופש מצפון

 אם היא עומדת בדרישת המידתיות. 
ם) לבין סר כשולל כל שימוש בכוח (פציפיזההבחנה בין סירוב לשרת בצבא מטעמים של פירוש המּו

סירוב בשל עמדה לפיה שיקולי מוסר מחייבים להימנע מלשרת בשל מדיניות מסוימת של הממשלה, 
עצם ההכרה בכך שמדובר במימוש זאת להבדיל מיכולה לבוא לידי ביטוי בקביעת התגובה לסירוב לשרת, 

אדם המסרב הזכות לחופש מצפון. והנה בנסיבות שבהן אין חשש ממשי כי תגובה מתונה יחסית כלפי 
לשרת תוביל רבים לסרב ותפגע בביטחון המדינה, המדינה אינה רשאית להטיל עונש מאסר ממושך על 

 אדם המסרב לשרת מטעמי מצפון. מאסר שכזה הוא בלתי מידתי. 
 . אנו סבורים שהמקרה של תאיר קמינר הוא דוגמא למדיניות בלתי ראויהלאור זאת, 

לפי שנית,  .מספר סרבני המצפון הפוטנציאלים אינו רבכי מגלה הישראלית המציאות ראשית, דומה ש
לאחרונה לכלא הצבאי בפעם השישית, והיא כלואה לתקופה  הנשלח 19-פרסומים בעיתונות, תאיר בת ה

מלקבל הצעות להשתחרר בדרך  נמנעה תאיר יום, כלומר יותר מחמישה חודשים. 170-מצטברת של כ
להמיר  תא מצהירה למן ראשית סרבנותה כי היא מבקשיב במיוחד, ההפרופיל הרפואי, וחשושל הורדת 

  .שירות אזרחיהצבאי באת מלוא חובת השירות 
 

  פרופ' יובל אלבשן
  פרופ' דוד אנוך

  פרופ' מיכאל בירנהק
  פרופ' ישי בלנק
  נפתלי-פרופ' ארנה בן
  אריה-ד"ר חמדה גור
  פרופ' חיים גנז

  פרופ' אייל גרוס

  פרופ' יוסי דהאן
  גיא דוידובפרופ' 

  פרופ' משה הירש
  פרופ' דפנה הקר
  פרופ' גיא הרפז
  ד"ר שרון וינטל
  פרופ' יונתן יובל

  פרופ' ברק מדינה
  אבן חן - ד״ר הילי מודריק

   "ר עפר מלכאיד
  פרופ' יובל מרין

  

  ד"ר אילן סבן
  ד"ר הלל סומר

  ד"ר עופר סיטבון
  פרופ' בועז סנג'רו

  ד"ר מיטל פינטו
  פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

  עו"ד נדיה צימרמן
  ד"ר סנדי קדר

  
  

  פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
  עו"ד תמי קצביאן

  פרופ' רועי קרייטנר
   אמיר ד"ר טלי קריצמן

  פרופ' מוטה קרמניצר
  ד״ר שירי רגב מסלם

  צבי- פרופ' איסי רוזן
  עו"ד הרן רייכמן

  שירן רייכנברגעו"ד 
  ד"ר ראם שגב

   פרופ' גילה שטופלר
  פרופ' יובל שני

 


