
מצפון

מתחת

לרדאר
ישראלעלעברותהפוכותהרבה

הגיעואז1983ספטמברמאז

רוקלמופעאדםבניאלף15כ-

אמניםהופיעושבובאכזיב

למעןהמיינסטריםשללבומלב

גבול״.״ישהסרבניםתנועת

השמאלבמעמקיגם2016ב-

מצפוןסרבנותלמצואקשה

נשפטהשבובשבועפומבית.

קמינרתאירהגיוססרבנית

זהבכלאנוספיםימים25ל-

צומחיםהאםלשאול:טובזמן

אובשמאל,סרבניםפחות

אותם?להשתיקלמדשהצבא

גלזרהילו גלזרהילו

אפלבאוםתומרצילום:

שהוציאהלתקשורתהראשונהההודעה\"^

מאודמהרשהפכה19ה-בתקמינרתאיר

הסרבנות,תנועתשלהחדשהלפרזנטורית

לי־אביב,בתלמגוריהחשובים:פרטיםכמהנשמטו

מודיה

$TS1$לימודיה$TS1$

$DN2$לימודיה$DN2$בוהחינוכי)שהאקליםא׳עירוניבתיכון

למ־נצרהיותהובעיקרהשמאל(עםבמובהקמזוהה

שפחה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$דפנהסבתה,ענפה:סרבניתמורשתבעלת

נועםדודה,בשחור״;״נשיםממייסדותהיאקמינר,

בכ־וישבגולניבסיירתבעברשירתהמנוח,קמינר

לא

$TS1$בכלא$TS1$

$DN2$בכלא$DN2$כחייללבנוןבמלחמתלשרתסירובועלפעמיים

הלךתאיר,שלדודהבןקמינר,מתןובנו,מילואים;

לתקופהנכלאמעשוריותרכשלפניבעקבותיו,

מצפון.סרבניחמישהשלמקבוצהכחלקממושכת

הש־הובלטוקמינרששיחררהבהצהרהזאת,תחת

תייכותה

$TS1$השתייכותה$TS1$

$DN2$השתייכותה$DN2$ההתנדבותיתוהפעילותהצופיםלתנועת

הזאתהסלקציהשירות.שנתמגרעיןכחלקבשדרות

י-

סרבנות״שלדורות״שלושהשללשושלתנצרבינואר.26ב-בבקו״םקמינרתאירהגיוסבסרבניתתמיכההפגנת



קמינרמתןהדודבןאומריותר״,ומבודדאמיןשלה״המעשהבבקו״ם.קמינרתאירהגיוססרבנית

'בא79נזראם:תצי

לביןהגיוסביןקשרשאיןאותנולשכנע״הצליחוקנזינר:תאיר

לאשזהלהתגייס,שחייביםברירה,שאיןאותנוחינכושלי.העמדות

זהצבאשלנובמציאותבדיחה,הריוזאתחושב.שאנילמהקשור

עםלשיחותפלטפורמהמבחינתיהואהסירובשיש.פוליטיהכיהדבר

לפקפק״להםלגרוםוהזדמנותאנשים

הרושםאתליצורברורה:ותכליתהמקריתאיננה

גםמקום,בכללצמוחיכולמשמאלמצפונישסירוב

ומשפחתייםסביבתייםבהקשריםנטועאיננוכשהוא

הזאת.לאסטרטגיהמתכחשתלאקמינרספציפיים.כה

לדבר׳מותר׳למישלבישראלברורמאודשיח״יש

נחי־שלמעמדהמראשמתחילהשאנילזהומעבר

תות

$TS1$נחיתות$TS1$

$DN2$נחיתות$DN2$שלבטייטלאותיכששמיםצבא,עשיתילאכי

למשבצתאותימכניסישרזהא׳,ועירוניאביבתל

שהת־הפגישהבפתחהסבירהשמאלנית׳״,׳עודשל

קיימה

$TS1$שהתקיימה$TS1$

$DN2$שהתקיימה$DN2$הגיוסבלשכתשהתייצבהלפנייומייםעמה

רוצהלאשאנילזה״ומעברימים,20ל-ונכלאה

אמורלאשלישהמעשהחושבתאניככה,להיתפס

להיותצריךלאהזאת.מהמשבצתלאנשיםרקלדבר

שק־מיכללסרב.כדי׳קיצוני׳שמאלאוחד״שמצביע

צת

$TS1$שקצת$TS1$

$DN2$שקצת$DN2$דב־יגלהבשטחיםשקורהמהעלויקראיתעניין

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$הואאוליאותםיודעהיההואשאםייאמנו,שלא

הזה״.הצעדאתלעשותבוחרהיה

דופן,יוצאזאתבכלהואקמינרשלהצעדבינתיים

הר־ראשעודה,איימןהכנסתחברשאפילוכךכדיעד

שימה

$TS1$הרשימה$TS1$

$DN2$הרשימה$DN2$כדילביתהעצמואתהטריחהמשותפת,הערבית

ביקרגםשבועיים)וכעבורהדרךברכתאתלהלתת

משפחתבביתביקורואתארבע(.בכלאקמינראצל

בלירצינידברשוםלהזיזאפשרש״איבכךנימקקמינר

מישהירואהכשאניולכןוערביםיהודיםשלשותפות

אישימחירומשלמתכזה,אמיץצעדשעושהתאירכמו

אותה״.לחבקשצריךחושבאניכך,כלגבוהוחברתי

נראהלאזהאםעודהאתשאלתיהתארךכשהביקור

מק־בכנסתבגודלההשלישיתהרשימהשראשמוזרלו

דיש

$TS1$מקדיש$TS1$

$DN2$מקדיש$DN2$סרבנות.שלבודדלמקרהכךכלרבהלבתשומת

גםיפספסהפרט,אתמכבדולאהיחידעלשפוסח״מי

כש־״בטחהשיב,הכלל״,אתיכבדולאהקולקטיבאת

מדובר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$ההת־שלצדאלאומרגש״.חשובכךכלבסיפור

רגשות

$TS1$ההתרגשות$TS1$

$DN2$ההתרגשות$DN2$,שלותיקידידגםהואעודההאותנטית

סי־מהקמינרים״,חמישהלפחותמכיר״אניהמשפחה.

פר,

$TS1$,סיפר$TS1$

$DN2$,סיפר$DN2$וקוריוזיםזיכרונותלחליפתהמפגשהמשיךומכאן

חד״ש.במזכירותראובןסבאעםהמשותפיםהימיםמן

הקמ־אתשמלוויםוהאנשיםקמינרשללזכותם

פיין

$TS1$הקמפיין$TS1$

$DN2$הקמפיין$DN2$עמההישירהתקשורתישבדיאלוגייאמרשלה

הפ־הטבעית.סביבתהאתלהסתירניסיוןכלהיהלא

גישה

$TS1$הפגישה$TS1$

$DN2$הפגישה$DN2$תלבמרכזבדירההתקיימהאיתההראשונה

שאתואחותה,הוריהעםמתגוררתהיאשבהאביב

המש־הכיבושנגדכרזותקולאז׳מסמןאליההדרך

חית

$TS1$המשחית$TS1$

$DN2$המשחית$DN2$שוב־ז׳נבה,יוזמתעכשיו,שלוםשלוסטיקרים

רים

$TS1$שוברים$TS1$

$DN2$שוברים$DN2$תיכוןמבוגריכמהפירסמולמחרתועוד.שתיקה

שנערכהובהפגנהבקמינרתמיכהמכתבא׳עירוני

שללשושלתכנצרהוצגההיאהגיוסבלשכתלכבודה

להפ־הגיעואיש50כ-סרבנות״.שלדורות״שלושה

גנה

$TS1$להפגנה$TS1$

$DN2$להפגנה$DN2$,וב־אדומיםבדגליםמנופפיםמהםרביםהזאת

עלונים

$TS1$ובעלונים$TS1$

$DN2$ובעלונים$DN2$והבליטוהדרך״,״זוהקומוניסטיהביטאוןשל

לא־אמיצההיא)״תאירלמדימגווןשיריםרפרטואר

ללה

$TS1$לאללה$TS1$

$DN2$לאללה$DN2$טנ־ולאפקידה״לאוגםורמאללה״מעזהצאו

קיסטית

$TS1$טנקיסטית$TS1$

$DN2$טנקיסטית$DN2$ופמיניסטית״(.סרבנית

מוכרפעילותיק,מכראליפנהלקריאותמבעד

פומבייםסירובשמעשישסיפרהרדיקלי,בשמאל

ונו־כך,בשלאולינדירים.ונעשיםהולכיםאלומעין

כח

$TS1$ונוכח$TS1$

$DN2$ונוכח$DN2$הצי־היוםלסדרלהעלותהחד־פעמיתההזדמנות

בורי

$TS1$הציבורי$TS1$

$DN2$הציבורי$DN2$ההפגנהנחתמההמצפון,סרבנותסוגייתאת

סליםהגדול״,״האחמביתהטריהמודחשלבנאום

הק־נורא״,לאאבלפופוליסטיקצתזה״אולימרעי.

דימה

$TS1$הקדימה$TS1$

$DN2$הקדימה$DN2$לפניחצי־התנצלותלוינועהההפגנהמנחת

הת־דקותכמהכעבורהריאליטי.פליטאתשהציגה

ברר

$TS1$התברר$TS1$

$DN2$התברר$DN2$משתלמת.היתההזאתהרגעיתשאי־הנוחות

כות־היתהגיוס״בסרבניתתומךמרעיסלים״צפו:

רת

$TS1$כותרת$TS1$

$DN2$כותרת$DN2$פלוס״.״פנאישלבאתרשפורסמההידיעה

הטובותהשנים

תנו־הראשונה,לבנוןמלחמתימי1983ב-שםאי

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$רכילותידיעתלקוששצריכההיתהלאהסרבנות

אותהבספטמברבשיח.להתקייםכדיבידורבשבועון

שה־באכזיברוקלמופעאדםבניאלף15כ-הגיעושנה

כנסותיו

$TS1$שהכנסותיו$TS1$

$DN2$שהכנסותיו$DN2$רוחלתתכדישהוקמהגבול,ישלתנועתנותבו

והאמניםהעצרת,אתהנחהגפןיהונתןלסרבנים.גבית

חנוך,שלוםהמיינסטרים:שללבומלבהגיעוהמופיעים

בח־צמחלאהזההכוחמפגןבנזין.ולהקתבתזהדויד

לל

$TS1$בחלל$TS1$

$DN2$בחלל$DN2$.שמו־בעיתוניםיוםמדיהתפרסמוימיםבאותםריק

תיהם

$TS1$שמותיהם$TS1$

$DN2$שמותיהם$DN2$הצהירובלבנון,לשרתשסירבומילואיםחיילישל

הבכירמחיר.כךעללשלםמוכניםוהיובגלויכךעל

השריון,בחילחטיבהמפקדגבע,אליאל״מהיהשבהם

בפריצהחייליואתלהובילמוכןאיננוהואכישהודיע

אז־באוכלוסייהנרחבתלפגיעהמחששביירותלתוך

רחית

$TS1$אזרחית$TS1$

$DN2$אזרחית$DN2$מתפ־פרשכךובשלחיילים,שלמיותרומוות

קידו.

$TS1$.מתפקידו$TS1$

$DN2$.מתפקידו$DN2$עלהמצפוןסרבנימספרהתייצבהמלחמהבסוף

ישעיהופרופ׳ונכלאו.נשפטומתוכם150וכ-000,3כ-

והוסיףישראל״גיבוריהם״הסרבניםכיאזאמרליבוביץ

החלטתזהישראל,מדינתאתלהצילשיכול״מהכי

לש־מוכניםשאינםאנשיםאותםשלקולקטיביתסירוב

רת

$TS1$לשרת$TS1$

$DN2$לשרת$DN2$ובלבנון״.בשטחים

סר־עצומתגבולישיזמההראשונהבאינתיפאדה

בנות

$TS1$סרבנות$TS1$

$DN2$סרבנות$DN2$,וחיילים.קצינים005,2כ-חתמושעליהנוספת

אוס־ותקוותרביןממשלתאתהביאההאינתיפאדה

לו,

$TS1$,אוסלו$TS1$

$DN2$,אוסלו$DN2$פעילותה.אתהסרבנותתנועתדוממהשבימיהן

הגלבימין.בעיקרהיוסרבנותשלנקודתייםגילויים

ומ־השנייההאינתיפאדהבימיהגיעהבאהמשמעותי

בצע

$TS1$ומבצע$TS1$

$DN2$ומבצע$DN2$שמיני־מכתבישלפעימותשתיעםמגן,חומת

סטים

$TS1$שמיניסטים$TS1$

$DN2$שמיניסטים$DN2$350כ-חתמו)שעליהם2002ו-2001בשנים

2002הלוחמיםו״מכתבהכל(בסךנוערבני
״,

שעליו

להקמתבסיסושימשמילואיםחייליכאלףחתמו

״פורייה״שנההיתה2003גםלסרב״.״אומץתנועת

הטייסים״״מכתבשלפרסומםעםהסרבנות,לתנועת

החו־הצהירושבהםמטכ״ל״,סיירתלוחמיו״מכתב

תמים

$TS1$החותמים$TS1$

$DN2$החותמים$DN2$הפ־לדיכויהמובילותלפעולותידייתנולאכי

לסטינים

$TS1$הפלסטינים$TS1$

$DN2$הפלסטינים$DN2$שלהם.האדםזכויותושלילתבשטחים

סר־חמשתשלהמאוחדמשפטםנפתחשנהבאותה

בני

$TS1$סרבני$TS1$

$DN2$סרבני$DN2$מאוראדםמטר,חגיבהט,נעםצמרת,שמריהמצפון

אחתמאסרשנתעליהםנגזרהשבסופוקמינרומתן

הח־הדיןגזרמחבוש(.שלומעלהלשנה)שהתווספה

ריג

$TS1$החריג$TS1$

$DN2$החריג$DN2$,שס־הציבוראת״להרתיעהשופטים,לדברינועד

רבני

$TS1$שסרבני$TS1$

$DN2$שסרבני$DN2$פעיליםבעקבותיהם״.לגרורמבקשיםהמצפון

הכבדהמחיראםגםכיאזהעריכוהסרבנותבתנועת

הג־האידיאולוגיתהסרבנותאתיבלוםמאסרשנתשל

לויה,

$TS1$,הגלויה$TS1$

$DN2$,הגלויה$DN2$ה״סרבנותשללהתעצמותהדווקאיביאשהואהרי

שאינןבדרכיםפטורשמשיגיםלאלוהכוונההאפורה״.

נישואים,קב״ן,סדורה:עולםבהשקפתבהכרחמעוגנות

ועוד.כלכליתמצוקהדתית,הכרהמטעמיפטור

הבאותבשניםהתגשמה.שהנבואהמאודייתכן

ור־הכלואים,הסרבניםבמספרתלולהירידהחלה

בים

$TS1$ורבים$TS1$

$DN2$ורבים$DN2$להשתח־עוקפותדרכיםנקטוהמצפוןמסרבני

רר

$TS1$להשתחרר$TS1$

$DN2$להשתחרר$DN2$.ב״מכתבמוחשיביטויקיבלהזומגמהמצה״ל

כוונ־עלנוערבני50כ-הכריזושבו2014הסרבנים״

תם

$TS1$כוונתם$TS1$

$DN2$כוונתם$DN2$הצהירובעתבהאךמצפון,מטעמילהתגייסשלא

ועדהדרךפטורלהשגתייפנוכיבגלוימהםרבים

המ־בטיקטדבקואחדיםנפשי.רקעעלאורפואית

צפוני־פומבי

$TS1$המצפוניפומבי$TS1$

$DN2$המצפוניפומבי$DN2$בהםשונות,כליאהלתקופותונשפטו

נו־טפטופיםאל.בביתשהתגוררדתינחמני,יחיאל

ספים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$בש־הגיעומשמאלאידיאולוגיתסרבנותשל

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$נגןמחיפה,בלנקנתןשלמכיוונםהאחרונות

קפ־וירוןמע׳ארמכפרסעדעומארהדרוזיהוויולה

לן

$TS1$קפלן$TS1$

$DN2$קפלן$DN2$,מו־איננוהואכיהודיעהאחרוןשבאפרילמלוד

כן

$TS1$מוכן$TS1$

$DN2$מוכן$DN2$לשירותהתגייסשכברלאחרמצפוןמטעמילשרת

במדים.שנתייםוהשליםבנח״לקרבי

הסירובבתנועתמרכזיתפעילהלוי,נועהלדברי

הסירוב״תנועתהאחרון,הסרבניםמכתבאתשליוותה

והובלאורגן2014שלהמכתבהשתנתה.היאקטנה,לא

בעבראםהעין.ראשחדרה,ים,מבתנוערבניידיעל

אנ־האחרוניםבגליםאזהגדולות,בעריםהיההגרעין

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שרי־מטר,חגיגםלפריפריה״.ייצוגיותררואים

כז

$TS1$שריכז$TS1$

$DN2$שריכז$DN2$ש״אנחנוסבור2001ב-השמיניסטיםמכתבאת

מאודהסרבניםשלהפרופילשבהבתקופהנמצאים



המובהקהמשפחתיהרקעלמרותתאיר,גםמתגוון.

רב״.זמןזהלכלאשנכנסתראשונהאשההיאשלה,

סרבניתורדי,שסהרמאזחלפושניםשבעואמנם,

לק־התנגדותהבשללכלאנכנסה״קלאסית״,פוליטית

חת

$TS1$לקחת$TS1$

$DN2$לקחת$DN2$שת־לכךהסיבותאחתזוהכיבוש.במפעלותחלק

שומת

$TS1$שתשומת$TS1$

$DN2$שתשומת$DN2$קמינר,שלבקמפייןמושקעתכךכלרבהלב

הפמיניס־והפעילההתקשורתיועצתידיעלשמלווה

טית

$TS1$הפמיניסטית$TS1$

$DN2$הפמיניסטית$DN2$הגיוס/שתאריךהיאנוספתסיבההלחמי.ביתחנה

״מסרבות״,שללהקמהבסמוךנפלקמינרשלסירוב

ישבסירוב:התומכיםהארגוניםכלאתהמאגדתרשת

אמהות40אורפוד,פורוםהדרוזי,היוזמהועדגבול,

פו־לארגוןבהכרחמשתייכיםשאינםשוניםופעילים

רמלי.

$TS1$.פורמלי$TS1$

$DN2$.פורמלי$DN2$והסי־שבועות,כמהלפנילפעולהחלההרשת

רוב

$TS1$והסירוב$TS1$

$DN2$והסירוב$DN2$שלה.השקהקמפייןלמעיןכאמורנהפךקמינרשל

בחשבוןלוקחים״מסרבות״שמאחוריהאנשים

אישיותיפרופילבעלתסרבניתקמינר,שלשההבלטה

בבואםמסוימיםחוגיםלחמשעלולהלמדי,ייחודי

שי־ובועתיתשוליתתופעההיאשהסרבנותלטעון

כולה

$TS1$שיכולה$TS1$

$DN2$שיכולה$DN2$לארלוזו־ג׳ורג׳קינגשביןבערוגותרקלצמוח

רוב.

$TS1$.לארלוזורוב$TS1$

$DN2$.לארלוזורוב$DN2$שהיאורדי,סהראומרתקיים״,הזה״החשש

תמידהציבוריהשיחמבחינת״אבלירושלמית,דווקא

לכךההוכחהוהנהאליטיסטיםצפונבוניםנישאר

ודוגמאותלגמרי,שונהבפועלהמציאותקמינר.תאיר

זה״.אתממחישותפררהאוריאלשלכמו

חו־שבע,מבארחרדיתלמשפחהכןפררה,ואמנם,

בש

$TS1$חובש$TS1$

$DN2$חובש$DN2$מארגנטי־ששבגיללישראלשעלהשחורה,כיפה

נה,

$TS1$,מארגנטינה$TS1$

$DN2$,מארגנטינה$DN2$ברמתלפחותלקמינר,ראיתמונתאכןהוא

בעיןעיןרואיםדווקאהםהרעיוניבמישורהארכיטיפ.

177מאסרתקופותעשרשריצהפררה,שגםמשום

סירב2014בדצמברפטורשקיבלעדבמצטבר(יום

הבלתי־שגר־הרקעלכיבוש״.לתרוםלא״כדילשרת

תי

$TS1$הבלתישגרתי$TS1$

$DN2$הבלתישגרתי$DN2$רבה,תקשורתיתלבתשומתגררפררההגיעשממנו

להש־״רצינולוי,לדבריקצר.זמןלאחרגוועהזואך

קיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$אחריאבלרעש,יותרמזהלעשותשלו,בסיפור

שנ־בנימוסביקשהאלי,ניגשהשלואמאכתבותכמה

פסיק

$TS1$שנפסיק$TS1$

$DN2$שנפסיק$DN2$בר־הולכתכשהיאעוברתהיאמהליוסיפרה

חוב,

$TS1$,ברחוב$TS1$

$DN2$,ברחוב$DN2$כנסת.לביתבדרךסופגתשהיאהקללותעל

הפ־אתלשיםיכולההיאיקרה.לאכנראהזהלתאיר

רצוף

$TS1$הפרצוף$TS1$

$DN2$הפרצוף$DN2$לאאוליבצופיםהחברהולשרוד.שלהבחזית

הפריביל־עליה.יירקלאאחדאףאבלזה,אתיאהבו

גיה

$TS1$הפריבילגיה$TS1$

$DN2$הפריבילגיה$DN2$.איתה״.לעשותבוחראתהמההיאהשאלהקיימת

שב-אביב,תלמאוניברסיטתאלגזיגדיפרופ׳גם

״(,27ה-)״קבוצתהתיכוניסטיםקבוצתמיוזמיהיה1979

כךבשלונידוןבשטחים,לשרתסירובםעלשהכריזו

ורקאךלהתבונןטעות״זוכיסבורמאסרים,שללסדרה

לשלםשמוכניםוהעקרונייםהאידיאולוגייםבסרבנים

בפ־שפתוחהאופציההואהמצפוניהסירובהמחיר.את

ני

$TS1$בפני$TS1$

$DN2$בפני$DN2$צריךאבלותומכת,חזקהבסביבהשמוקפיםמעטים

אפורה:סרבנותשלהביטוייםמגווןאתבחשבוןלקחת

אותםכשמכניסיםועוד.פרופילהורדתעריקה,הימנעות,

אמ־הישראליתהחברהשלשהמחלהרואיםלתמונה,

נם

$TS1$אמנם$TS1$

$DN2$אמנם$DN2$פומביתמחאהשלנגדתגובתמייצרתבהכרחלא

צו־באינספורמתבטאתכןהיאאבלחדשים,סמליםאו

רות

$TS1$צורות$TS1$

$DN2$צורות$DN2$והתכנסות״.פרישהחריקה,ייאוש,של

אשרתלא'אניחד־משמעיבאופןהיוםשאומר״מיזונשיין:דוד

לכלאלהיכנסבשבילכלום.בלאאצלונגמרכללבדרךזהבשטחים/

משחררזהאחדמצדלהתאמן.ממשצריךאתהכזוהתבטאותעל

שניומצדהמערכת,עםמיותריםעימותיםומונעאנשיםמהרבהלחץ

הציבורי"מהשיחאותוודוחקהסירובאקטאתמשתיקדיזה

שפתוחהאופציההואהמצפוני״הסירובאלגזי.

לבאוםתונזראצילום:מעטים"בפני

ממניעיםעריקותאומקב״ןפטורביןהחיבור

רופף.להישמעעשויפוליטילסירובכלכליים

הפרט.ברמתמתקייםהזהשהחיבורטועןלא״אני

שישבמשברמצויההישראליתשהחברההיאהכוונה

לכדיבהכרחמתארגנותשאינןתגובהצורותשלללו

כאן,קורהמהלהביןכשרוציםועדיין,פוליטי.ביטוי

עצ־אתשמפריטהחברהבחשבון.אותןלקחתצריך

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$ולהיהרגלהרוגמאנשיםדורשתבעתובהלדעת

מאוד״.עמוקהפנימיתבסתירהנמצאתבשבילה

השקופיםהסרבנים

״הסרבנותהיקףלגביפורמלייםנתוניםבהיעדר

מושגזהוכזהפילוחלמסורמסרבצה״להאפורה״

מתנהלהסרבנותתנועתבתוךזאת,עםלמדי.ערטילאי

לדב־לתופעה.לייחסלבתשומתכמהבשאלהערדיון

רי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,לה־שקוראתזוגישות:שתיביןבוויכוח״מדוברלוי

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$הגישהלעומתומחאתי,פומבילאקטהסירובאת

למ־לעזורכלומרהאפורה.בסרבנותלהשקיעשקוראת

שתמטים,

$TS1$,למשתמטים$TS1$

$DN2$,למשתמטים$DN2$לקב״ןשהולכיםלאלוהכלכליים,לסרבנים

ועללצבאיתגייסואנשיםשפחותשכמהלשאוףוכר,

בחברה.המיליטריזציהמינוניאתלהפחיתכךידי

אתראיתישליוויתיהאחרוןהסרבנים״במכתב

לוי.ממשיכההאלה״,הגישותשתיביןההתלבטות

הרעיוןעםבנוחהרגישושלאנוערבנימעטלא״היו

נראהזהכגיבורים.עצמםאתלשיםקרדיט,לקחתשל

כוחשלדינמיקהבשכפולאומדי,מרטירילהם

אומרים:מהםשרביםהיאהתוצאהלצבא.שאופיינית

אש־חברים,עםאדבראניפומבי.ללכתרוצהלאאני

כנע

$TS1$אשכנע$TS1$

$DN2$אשכנע$DN2$,מתנדבים״.במעגליאשתתףמתלבטים

לגיטימציהישהסרבנים״בקרבכימוסיףמטר

שפ־בעודכלא.כוללשאינולמסלולוגוברתהולכת

עם

$TS1$שפעם$TS1$

$DN2$שפעם$DN2$תפי־ישהיוםלשלם,שמוכרחיםהמחירהיהזה

סה

$TS1$תפיסה$TS1$

$DN2$תפיסה$DN2$שללנראטיבנצמדתשפחותיותר,ומכילהרחבה

ממנו״.מסתייגתקצתואפילוהגבורה

שהסוכנותבכךענייןישלצה״לשגםנראה

50ב-סרבנותלכדיותפוצלתדהההעזההאידיאולוגית

הצי־הוועדמנכ״למנוחין,ישילדבריאפור.שלגוונים

בורי

$TS1$הציבורי$TS1$

$DN2$הציבורי$DN2$למד״הצבאגבול,בישמרכזיופעילעינוייםנגד

דרכיםומוצאסרבנותשלגילוייםעםלהתמודד

ברמההדבריםאתלבחון״צריךברביבאי.

כפירצילום:המערכתית״

בצוקחלק.לקחתמוכניםשאינםמיאתבשקטלשחרר

אחדכאלה.מילואימניקיםשישהליוויתילמשל,איתן,

שו־והשארבמחנהגדודימאסרשבועייםקיבלמהם

חררו.

$TS1$.שוחררו$TS1$

$DN2$.שוחררו$DN2$,לאמבצעיתפעילותשלבעיצומהאפילוכלומר

למלש״ביםביחסגםנכוןזהסנקציה.שוםנגדםננקטה

המקוריתשהכוונהה״ג(הביטחון,לשירות)מיועדים

דוחףפשוטהצבאמצפון.מטעמילסרבהיאשלהם

פעםאחת,פעםלכלאאותםמכניסיםלקב״ן.אותם

נפ־עללצאתלהםשעדיףלהביןלהםוגורמיםשנייה,

שי.

$TS1$.נפשי$TS1$

$DN2$.נפשי$DN2$המצפוני״.בסירובמתמידיםמעטים

האדםכוחאגףראשברביבאי,אורנה)מיל׳(אלוף

מפקדתבעברשהיתהוחצי,כשנהלפניפרישתהעד

הנחיהכל״איןכימבהירהשבע,בארגיוסלשכת

׳ידי־יותרלאזוריםהמצפוןסרבןאתלנתבשקוראת

דותיים

$TS1$׳ידידותיים$TS1$

$DN2$׳ידידותיים$DN2$לסמןכדיהצדהאותולהזיזאולמשתמש׳

להסתכלצריךזאת,עםאחרת.סירובבעילתאותו

%24ש-כךעללמשל,המערכתית.ברמההדבריםעל

ממניעיםרובןמתגייסות,אינןבשנתוןמהנשים

הדעתעליעלהשלאמשוםסביר,לאנתוןזהדתיים.

בוודאידתיות,הןבארץמהנערותמחציתשכמעט

הנ־בשיעורמתמידגידולשישבחשבוןלוקחיםאם

ערות

$TS1$הנערות$TS1$

$DN2$הנערות$DN2$להתגייס״.בוחרותשדווקאהדתיות

האקד־מהמרכזקנובלרחייםפרופ׳)מיל׳(אל״מ

מי

$TS1$האקדמי$TS1$

$DN2$האקדמי$DN2$,בצה״ל,הנפשבריאותמחלקתראשלשעברפרם

מיטשטשיםלעתיםמכוונת,ידבהיעדרשגםסבור

״ישלדבריו,םרבנויות.שלשוניםסוגיםביןהגבולות

הנ־המצוקהעללכסותמנסיםחייליםשבהםמקרים

פשית

$TS1$הנפשית$TS1$

$DN2$הנפשית$DN2$סרבנותשלברטוריקהשימושידיעלשלהם

אלאנפשיתאיננהשלישהבעיהלהצהירמצפון.

ברמהוגםחוץכלפיגםיותרנוחזהאידיאולוגית

נפ־לטיפולהבסיסיהתנאיכיידועשהריהפנימית,

שי

$TS1$נפשי$TS1$

$DN2$נפשי$DN2$אנ־בעיה.שישבכךלהודותכלקודםהואמוצלח

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$יגיעולאמצפוניתהתנגדותעלשמצהירים

חיצוני,גורםידיעלאליוהופנוהםאםאלאלקב״ן,

הסתגלותמקשיינובעשהסירובלעתיםמגליםואן

וכיו״ב״.המשפחתיתמהסביבהלהיפרדקושילשירות,

מסת־הםרבנויותסוגיביןלזיקהנוספיםביטויים

ננים

$TS1$מסתננים$TS1$

$DN2$מסתננים$DN2$פטורלתתשבםמכותןהמצפוןלוועדותלעתים

אזר־ונציגצה״למנציגיומורכבותפציפיזםמטעמי

חי־אקדמי

$TS1$אזרחיאקדמי$TS1$

$DN2$אזרחיאקדמי$DN2$פרופ׳לדבריבפילוסופיה.רקעבעלאחד

ללימודיוהתוכניתלפילוסופיהמהמחלקהשגיאאבי

במכוןבכירמחקרועמיתבבר־אילןותרבותפרשנות

רבותשניםהמכהןצה״ל״״רוחמסמךממנסחיהרטמן,

שמבק־אלו״לעתיםמצפון,מטעמיהפטורבוועדות

שים

$TS1$שמבקשים$TS1$

$DN2$שמבקשים$DN2$מקב־מצפונייםמנימוקיםהוועדהבפנילהופיע

לים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$יושבבכדילאאחרים.מטעמיםפטורלבסוף

בריאותמתחוםצה״לשלנציגפסיכולוג,גםבוועדה



מש־אמנםשלפנינושהאדםלקבועעשויוהואהנפש,

תמש

$TS1$משתמש$TS1$

$DN2$משתמש$DN2$היהלאהואאבלמצפון,סרבןשלברטוריקה

וב־בעומקלהגןמטרהמתוךדווקאהנה.להגיעאמור

רצינות

$TS1$וברצינות$TS1$

$DN2$וברצינות$DN2$מקשיישסובלמיכללאהמצפון,סרבניעל

המצפוןסרבןכזה.פטורשיקבלראויהתאקלמות

וכבודו״.ייחודועללשמורוראוילחברהחשוב

הנכונותהמילים

ב״הארץ״כהןגילידיווחהאיתןצוקמבצעבמהלך

לשי־להתייצבסירבומילואיםאנשיארבעהלפחותכי

רות

$TS1$לשירות$TS1$

$DN2$לשירות$DN2$בכ־למאסרנשלחוכךובשלאידיאולוגיותמסיבות

לא

$TS1$בכלא$TS1$

$DN2$בכלא$DN2$.להתייצבשסירבהלפרן,גלעדהיהמהםאחדצבאי

חייב״הייתיבכלא.ימים21ל-נידוןכךובשלללחימה

וזהכלשהו,מחירלשלםרציתיקיצוני,מעשהלעשות

עםרקולאסולידריותמתוךלעשותשרציתיהמעט

עםגםאלאמשפחותיהם,אתשאיבדומסכניםעזתים

זאת,עםהלפרן.הסבירבניהם״,אתשקברוהורים64

כיאזהעריכומצפוןסרבניהמלוותבתנועותפעילים

גםהיהבהםבהרבה.גבוההאפורים״״הסרבניםמספר

אסטר־ונקטהדרוםבאזורמילואיםלשירותשזומןפ׳,

טגיה

$TS1$אסטרטגיה$TS1$

$DN2$אסטרטגיה$DN2$שלה־״הבנתיסירובו.אתכשנימקיותרמעורפלת

תחיל

$TS1$שלהתחיל$TS1$

$DN2$שלהתחיל$DN2$בתקופהעולםותפיסותאידיאולוגיהעללדבר

כךכללאזההמדינה,אתששוטףהשנאהבגלהזאת,

קיב־ביורוקרטייםתירוציםמיניבכללבסוף,מתאים.

לתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$הלפרןשלהמקריםביןהשוניסיפר.תנאי׳״,׳על

מפו־הוראהבהיעדרגםשלפיההסברהאתמעלהופ׳

רשת,

$TS1$,מפורשת$TS1$

$DN2$,מפורשת$DN2$הסי־את״להכיל״לעתיםמעדיףשהצבאנראה

רוב,

$TS1$,הסירוב$TS1$

$DN2$,הסירוב$DN2$ובלבדרועש,שאינונקודתיבסירובשמדוברבהנחה

לעו־יאייםאותקשורתימומנטוםיצבורלאשהמעשה

רר

$TS1$לעורר$TS1$

$DN2$לעורר$DN2$נפח.בעלתתנועהסביבו

האחרון,באפרילהיטב:זאתמדגיםהבאהסיפור

מצה״לשוחררסעדעומארהדרוזיהסרבןשבובשבוע

רועש,ציבוריקמפייןשעוררהממושכתכליאהלאחר

גאלבעורווהנוסף,סרבןבחיפההגיוסללשכתהגיע

כה־תוכנןסייףשלהסירובמעשהיאנוח.מהכפרסייף

פנינג

$TS1$כהפנינג$TS1$

$DN2$כהפנינג$DN2$משכו־שיצאההפגנהאירגנותומכיוממש:של

נת

$TS1$משכונת$TS1$

$DN2$משכונת$DN2$חתןתהלוכתשלבמתכונתוהתנהלהניסנאסואדי

עלונישאהחתןתפקידאתמגלםכשסייםמסורתית,

אתסייףהקריאהתהלוכהבסיוםהגיוס.ללשכתכפיים

לבסוףכשנכנסאךתשואות,לקולשלוהסירובמכתב

שפטרהאי־התאמהלוועדתמידנשלחהלשכהבשערי

אחד.יוםאפילובכלאשישבבלימשירותאותו

פטורקיבלשהואמשוםחריגנחשבסייףשלהמקרה

הכיבושבעוולותסירובואתשכרךפיעלאףבמקוםבו

מוצה־מצפוןלסרבנינוגעשזהככלאךמפורש,באופן

רים

$TS1$מוצהרים$TS1$

$DN2$מוצהרים$DN2$כללי״ב״פציפיזםסירובםאתשמנמקיםכאלה

פני־ועדההקיםהצבאבהרבה.שכיחבענייןמדובר

מית

$TS1$פנימית$TS1$

$DN2$פנימית$DN2$פציפיס־וסרבניותסרבניםשלבפניותשמטפלת

טים

$TS1$פציפיסטים$TS1$

$DN2$פציפיסטים$DN2$שפירא,יונתןלדברילפטור.זכאיםהםאםומחליטה

כימתאים,מאודזה״למערכתהטייסים,מכתבמיוזמי

משתחרראתההנכונותהמיליםאתאומרשאתהברגע

מובהקאינטרסישלצבאלסטטיסטיקה.להיכנסבלי

הסיקוראתלהצניעהפוליטית,הסרבנותאתלהשתיק

הכלבירידה.שהיאהרושםאתוליצורשלההתקשורתי

התודעה״.עלהקרבבשירות

למי־תהליךשלבעיצומוצה״למצויכאןשגםנראה

דה

$TS1$למידה$TS1$

$DN2$למידה$DN2$להתייצבשביקשהנ׳,שלבמקרההתאמות.וביצוע

דווקאהפגיןהצבאאחדות,שניםלפנימצפוןועדתבפני

הראשונהבפעםנדחתהנ׳למעשה,מסוימת.קשיחות

והה־שעירערהאחרירקמצפוןמטעמיפטורוקיבלה

מנה

$TS1$וההמנה$TS1$

$DN2$וההמנה$DN2$לד־הוועדה.בפניטיעוניהאתלשטוחנוספתפעם

בריה,

$TS1$,לדבריה$TS1$

$DN2$,לדבריה$DN2$אנאליפציפיסטשלרושםליצורצריך״אתה

זה,אתרואהשאניבאופןאידיאולוגי.פציפיסטולא

לעמ־שליהמצפוניתהתפיסהביןלהפרידאפשראי

דות

$TS1$לעמדות$TS1$

$DN2$לעמדות$DN2$לע־חשובמאודהיהלוועדהאבלשלי,הפוליטיות

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$שלביטויאיזשהותראהאםהזאת.ההבחנהאת

קריאהשלסממןבושישסירובכלומראזרחי,סירוב

שאיןתרמוזאוהחברהפניאתלשנותיומרהפומבית,

זושלךהאמונותמזבחעללכלאלהיכנסבעיהלך

במילהבהכרחהשתמשתלאאםגםמבחינתם.בעיה

שוביניס־היאכאןשהחברהאמרתרקאלא׳כיבוש׳,

טית,

$TS1$,שוביניסטית$TS1$

$DN2$,שוביניסטית$DN2$הט־היתהזוהפטור.אתתקבללאוכר,אלימה

עות

$TS1$הטעות$TS1$

$DN2$הטעות$DN2$שלמיינדאוףבסטייטבאתיהראשונה.בפעםשלי

האזרחיכשהנציגהשנייה,בפעםהעולם.אתלשנות

אוחברתיתקריאהלקרוארוצהאניאםאותישאל

אישי.בענייןשמדוברהשבתיאישי,בענייןשמדובר

ופ־מסוגרתיותרוהיתההותאמהשליהגוףשפתגם

חות

$TS1$ופחות$TS1$

$DN2$ופחות$DN2$,הפטור״.אתקיבלתיואכןלוחמנית

הנציגשגיאאביפרופ׳היההשנייהבהתייצבותה

לי־לסמןנחשבשגיאנ׳.שלהפטורבוועדתהאזרחי

ברלי

$TS1$ליברלי$TS1$

$DN2$ליברלי$DN2$לכהןשמתנדביםהאזרחייםהנציגיםברשימת

רואהאינושהואמשוםהשארביןהמצפון,בוועדות

תנאיהקונקרטייםמהקשריוהמצפוניהמרכיבבניתוק

שלךהיסודעמדתשאםהיא״עמדתיפטור.לקבלת

אירועמכלשתסלודמאודהגיוניפציפיסטית,היא

לאהריפציפיסטהכיבוש.גםזהובכללאלימות,של

אתכוללכאן,המציאותאתחווההואהירח,עלחי

לש־שמתבקשחיילשבהבמציאותהאלימים.מופעיה

רת

$TS1$לשרת$TS1$

$DN2$לשרת$DN2$פניםבשוםהואאבלבמחסום,ולעמודבשטחים

אז־אוכלוסייהעםלעימותיםלהיכנסמוכןלאואופן

רחית,

$TS1$,אזרחית$TS1$

$DN2$,אזרחית$DN2$לביןוערכיועולמוביןמתחשמתקייםבוודאי

מצ־סרבןאיננושהואאומרזההאםהצבאית.חובתו

פון

$TS1$מצפון$TS1$

$DN2$מצפון$DN2$פציפיסטיתעמדהאיזוניסחלאשהואמשוםרק

לקבל.מוכןלאשאניהבחנהזוכוללת?

שלו,בחוויהפציפיסט.בהכרחאינומצפון״סרבן

ואיום.נוראמבחינתווזהסובליםאנשיםרואההוא

מב־פוליטיים,לכאורההםפהשהנימוקיםלמרותלכן,

חינתי

$TS1$מבחינתי$TS1$

$DN2$מבחינתי$DN2$מת־איננהשלנוהזהותלפטור.זכאיכזהאדם

ממשת

$TS1$מתממשת$TS1$

$DN2$מתממשת$DN2$ובמרחבהציבורי,במרחבאלאחדרים,בחדרי

המ־היסודמההיאהעיקריתהשאלהנפגעת.זהותוזה

ניע

$TS1$המניע$TS1$

$DN2$המניע$DN2$99׳ליושב,אנישבהןבוועדותהפעולה.אתהעיקרי

שלי,שהמדיניותמשוםהפטור,אתמקבליםמהאנשים

ספקיששכאשרהיאעמי,מסכימיםחבריכללובדרך

לבקשתשהמניעלזהותשניתןמאודנדירספק.אין

אואגוצנטרייםמשיקוליםנובעמצפוןמטעמיהפטור

אינניאנימקרה,בכלהצבא.עללעבודניסיוןמתוך

שבוחריגמקרהאפילוהיהלמעשה,ולב.כליותבוחן

מצ־לסרבןפטורלתתשלאהחלטהעללחתוםסירבתי

פון,

$TS1$,מצפון$TS1$

$DN2$,מצפון$DN2$הצלי־שהוועדהסבירבלתילינראהשהיהמשום

חה

$TS1$הצליחה$TS1$

$DN2$הצליחה$DN2$החייל״.שלנפשונימילחקרלרדת

התבק־היאהוועדהבפניהראיוןשלפניסיפרהנ׳

שה

$TS1$התבקשה$TS1$

$DN2$התבקשה$DN2$התעסוקתיבניסיוןהשאר,ביןשעסק,שאלוןלמלא

לב־להתרשמותה,נועד,השאלוןשלה.הענייןובתחומי

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$המצפוני.העיקרוןכלפישלההעקביותמידתאת

סי־ובמקבילבמסעדהשעבדתכותבתאת״אםלדבריה,

מנת

$TS1$סימנת$TS1$

$DN2$סימנת$DN2$עםהסתדרזה׳איךאותך:שואליםטבעונית,שאת

נאמנהאתאםבודקיםבשר?׳להגישצריכהשהייתזה

מכשילות.ממששאלותגםהיושלך.העולםלתפיסת

תי־רואההייתיאםמגיבההייתיאיךנשאלתילמשל,

נוק

$TS1$תינוק$TS1$

$DN2$תינוק$DN2$אותוודוחפתמתערבתהייתיהאםלכבישרץ

אלימות׳״.שלסוגמבחינתיזהשגםאוהצדה?

סבורשגיאפרופ׳הספציפי,למקרהלהתייחסבלי

בהחלטתתפקידלשחקאמורלאהעקביות״ש״מדד

לתפי־״הציפייהלדבריו,הפטור.אתלתתאםהוועדה

סה

$TS1$לתפיסה$TS1$

$DN2$לתפיסה$DN2$הפציפי־שלמוחלטעיוותהיאועקביתטוטאלית

זם

$TS1$הפציפיזם$TS1$

$DN2$הפציפיזם$DN2$להיותאמורלאהמצפוןסרבןהמצפון.סרבנותושל

במציאותועכשיו,כאןמסרבהואהעולמות.בכלמרבן

אחדזההפנימי.עולמועםאחדבקנהעולהשלאהזאת

לווע־שעמיתימצפוןסרבניעםבדיאלוגהיפיםהדברים

דה

$TS1$לוועדה$TS1$

$DN2$לוועדה$DN2$שמו־שמילטעוןעשוייםהםמבינים.אינםלעתים

פיע

$TS1$שמופיע$TS1$

$DN2$שמופיע$DN2$והנה,באתרים,קראשהואמהאתמדקלםמולם

סרבןהואאםאומר,ואנילסתירות.נקלעהואפתאום

היאסרבנותלסתירות.ייקלעשהואטבעירקזהמצפון

מנמקכשאדםמהראש.לאמהבטן,שצומחתעמדה

אניכלומרעלי׳.אוסר׳מצפוניאומרהואאותה

זהואיךלמהעלי.׳כופה׳הואהמצפון,שלהאובייקט

אדםכבנישלנובזהותאותי.לענייןאמורלאזהקורה?

סרבנים,לגביכנ״לקיטועים.סתירות,להיותיכולות

מושלמים״.יצוריםאוצדיקיםלהיותאמוריםלאהם

אמותיהםבדל״תמסרבים

בעיקרחלקלוקחשגיאהאחרונותבשנים

ומנמקמילואיםלחייליהמיועדותמצפוןבוועדות

שלבוועדותלשבתשלאמעדיףש״אניבכךזאת

ידיעלכללבדרךמובלותשהןמשוםמלש״בים

אינטרסנטמטבעושהואהגיוס,לשכתשלנציג

הת־מילואיםלאנשיהפטורבוועדותלגייס.עניינו

חושה

$TS1$התחושה$TS1$

$DN2$התחושה$DN2$הואהאנשיםאתהמנחהשהעיקרוןהיא

במדינהאדםלבניהמוקנותהזכויותאתלהבטיח

ליברלי־דמוקרטי״.הואבההערכיםשסט

התייצבותלכדימגיעיםאינםכשהדבריםגםככלל,

רבותפעמיםמעדיףצה״לכינראהמצפון,ועדתבפני

שעלוללעימותיםלהיקלעולאהסירובאת״לספוג״

שלשבפעימותבעודוכך,בומרנג.אפקטלהםלהיות

המי־חייליעמדו2000ה-שנותוראשית80ה-שנות

לואים

$TS1$המילואים$TS1$

$DN2$המילואים$DN2$לכלאונכנסוהסרבנותתנועתשלהחניתבחוד

ול־פרטני,באופןלרובנעשיתמחאתםהיוםבהמוניהם,

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$בדל״תמסרבאיש־אישציבורי.להדזוכהאיננההיא

האמורבכלבעיקרהתאמות,מבצעתוהמערכתאמותיו

שבהסלקטיבית,סרבנותגםהמכונהחלקית,לסרבנות

חסר.לאדוגמאותגזרה.אומשימהתלויהואהסירוב

״אחרימספר:קרבית,ביחידהסרןבדרגתקציןאסף,

סדיר.באופןלמילואיםגויסתיהחובהשירותאתשסיימתי

המ־עםחיכוכיםמעטלאליהיושטחים,קוויכשתפסנו

פקדים

$TS1$המפקדים$TS1$

$DN2$המפקדים$DN2$במחסומים,שראיתילהתנהלותביחסשמעלי

יש־ערביםאזרחיםשללאפליהביחסספציפיובאופן

ראלים,

$TS1$,ישראלים$TS1$

$DN2$,ישראלים$DN2$שהתורברורנפרד.בנתיבלחכותשהתבקשו

ארוךיותרמשמעותיתהיהישראליםלערביםשיועד

מהיגיוןיותרצריךהייתילאמדוקדקות.יותרוהבדיקות

לקציניםוכשפניתיחוקי,לאשזהלהביןכדיבריא



הס־ובהמשךקיים,לאשזהבהתחלהטענוהםשמעלי

בירו

$TS1$הסבירו$TS1$

$DN2$הסבירו$DN2$כךאחרמגורים.מקוםבסיסעלנעשיתשההפרדה

המחסום.לאזוריותרלהגיעשלאמהםביקשתי

אבלהמלחמה,נגדהפגנתייצוקהעופרת״בתחילת

פני־ונכנסתימדיםעלעליתיהצואתשקיבלתיברגע

מה

$TS1$פנימה$TS1$

$DN2$פנימה$DN2$.לביןהפוליטיותעמדותיביןהפרדהעשיתילעזה

המל־אחרירקשלי.החייליםכלפילישישהאחריות

חמה,

$TS1$,המלחמה$TS1$

$DN2$,המלחמה$DN2$שהפערהבנתינוסף,קותפסנושבוהבאבזימון

חלקלוקחשאניהעובדהלביןשליהעולםהשקפתבין

התאיםלאזהלגישור.ניתןבלתיהואבכיבושאקטיבי

מש־זהכיאומבאס,זהכילאהרגשית.ברמהיותר,לי

עמם,

$TS1$,משעמם$TS1$

$DN2$,משעמם$DN2$נטואלאמילואים,מדייותרעשיתיכברכיאו

שמ־למפקדיםכשניגשתיהפוליטית.הסיטואציהבגלל

עלי

$TS1$שמעלי$TS1$

$DN2$שמעלי$DN2$האפ־אתבחשבוןלקחתיהמצב,אתלהםוהסברתי

שרות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$עלה,לאזהאיתםבשיחותאבלבכלא,שאשב

אתעזבתייוםבאותומרומז.אועקיףבאופןלאאפילו

שבסו־למרותמצפון,לוועדתזומנתיובהמשךהיחידה

פו

$TS1$שבסופו$TS1$

$DN2$שבסופו$DN2$ביחי־משובץאניהיוםבפניה.הופעתילאדברשל

דה

$TS1$ביחידה$TS1$

$DN2$ביחידה$DN2$,בכיבוש״.ישירבאופןמעורבתשלאאחרת

הר־מדיניותואתשינהלאמעולםכאמור,צה״ל,

שמית

$TS1$הרשמית$TS1$

$DN2$הרשמית$DN2$חדשנוהלעיגןאופוליטייםלסרבניםבנוגע

מילואיםשירותשלאחרזונשיין,דודבהם.לטיפול

שע־2002הלוחמים״מכתבמיוזמיהיהעזהברצועת

ליו

$TS1$שעליו$TS1$

$DN2$שעליו$DN2$פע־בעצמוונכלאמילואים,חייליכאלףחתמו

מיים,

$TS1$,פעמיים$TS1$

$DN2$,פעמיים$DN2$הזאתהתופעהשלהטבעיתלהתפתחותהעדהיה

שהשתחררתיאחרישנתייםאו״שנהמראשיתה.עוד

תא״ל,בדרגתקציןעםישבתיבכלא,השנימהסיבוב

שאיןבמפורשלישאמרבשטחים,מאודבכירמפקד

כלולכןמילואימניקים,עםיותרלהתעסקכוונהלו

זוב־מספראיתו״,בעיהלנותהיהלאמפקדהואעוד

שיין,

$TS1$,זובשיין$TS1$

$DN2$,זובשיין$DN2$עד)שפעלהלסרב״״אומץתנועתממקימי

אית־מסכיםלאאמנם׳אניאז:ליאמר״הוא(,2007

כם,

$TS1$,איתכם$TS1$

$DN2$,איתכם$DN2$מגו־אנשיםכברשאתםבחשבוןלוקחאניאבל

בשים,

$TS1$,מגובשים$TS1$

$DN2$,מגובשים$DN2$ולכןפראיירים,לאשאתםלכם,שמקשיבים

שניםשלושובאמת,האלה׳.הצרותאתצריךלאאני

שלו.בגזרהמילואימניקיםהיולאכךאחר

מי־היוםמשרתיםאמנםבגדהידיעתי״למיטב

לואימניקים

$TS1$מילואימניקים$TS1$

$DN2$מילואימניקים$DN2$בהת־ככהגםמתגורריםמהםרביםאבל

נחלויות

$TS1$בהתנחלויות$TS1$

$DN2$בהתנחלויות$DN2$עלמגיניםהםכימתאיםזההזהבמובןאז

חד־מש־באופןהיוםשאומר״מיזונשיין.מוסיףהבית״,

מעי

$TS1$חדמשמעי$TS1$

$DN2$חדמשמעי$DN2$אצ־נגמרכללבדרךזהבשטחים׳,אשרתלא׳אני

לו

$TS1$אצלו$TS1$

$DN2$אצלו$DN2$כזוהתבטאותעללכלאלהיכנסבשבילכלום.בלא

ביטויישהזאתלתופעהלהתאמץ.ממשצריךאתה

ומונעאנשיםמהרבהלחץמשחררזהאחדמצדכפול:

מש־דיזהשניומצדהמערכת,עםמיותריםעימותים

פרופ'

$TS1$'משפרופ$TS1$

$DN2$'משפרופ$DN2$מהראש.לאמהבטן,שצומחתעמדההיא"סרבנותשגיא:אבי

אניכלומר,עלי/אוסר'מצפוניאומרהואאותהמנמקכשאדם

לאזהקורה?זהואיךלמהעלי.'כופה'הואהמצפון,שלהאובייקט

סתירות,להיותיכולותאדםכבנישלנובזהותאותי.לענייןאמור

אוצדיקיםלהיותאמוריםלאהםסרבנים,לגביכנ״לקיטועים.

מושלמים״יצורים

הציבורי״.מהשיחאותוודוחקהסירובאקטאתתיק

מי־חיילישהפיצוהסרבניםמכתבממוביליגלעד,

לואים

$TS1$מילואים$TS1$

$DN2$מילואים$DN2$מק־עדהיהשעבר,בספטמבר8200ביחידת

רוב

$TS1$מקרוב$TS1$

$DN2$מקרוב$DN2$עם״כשיצאנולדבריו,כפול״.״ביטוילאותו

פו־מהלךעלשהלכתיעליכעסמאודגיסיהמכתב

מבי

$TS1$פומבי$TS1$

$DN2$פומבי$DN2$קר־בהנדסהלוחםשהיהבעצמו,שהואלמרות

בית,

$TS1$,קרבית$TS1$

$DN2$,קרבית$DN2$לאהואכיתפקידאותושיעבירומזמןלאביקש

הז־לגמריהואכלומרבשטחים.לשרתיותרמסוגל

דהה

$TS1$הזדהה$TS1$

$DN2$הזדהה$DN2$עםלרוץצריךלמההביןלאאבלהמהות,עם

לאהיאשהסרבנותלךשמראהמהלתקשורת.זה

הרדיקלי־סהרורי״.בשמאלרקשקיימתתופעה

מרבנישלמקריםהמוןמכיר״אנישפירא,לדברי

בשט־זהכימגיעיםלאשהםשאמרושברגעמילואים

חים,

$TS1$,בשטחים$TS1$

$DN2$,בשטחים$DN2$חבראחר.למקוםאותםלהעבירדרךנמצאהמיד

בסודלוגילתההקישורשקצינתליסיפרזהאתשעשה

שהםואמרוצילצלושלומהגדודאנשיםהרבהשכבר

פת־להםסידרוואיכשהובשטחים,לשרתמוכניםלא

רון

$TS1$פתרון$TS1$

$DN2$פתרון$DN2$אולסטטיסטיקהייכנסלאשזהכדיהמג״דדרך

לרדאר.מתחתמאסותישלכותרת.יהפוך

טייסיםמכיר״אנישפירא,ממשיךמזה״,״יותר

בעקבותקשהמאודחוויהחוואנשיםשהרגושאחרי

אמ־שלהם,למפקדכךאחרניגשועשו,שהםהפשע

רו

$TS1$אמרו$TS1$

$DN2$אמרו$DN2$מב־הםובתמורהרעש,לעשותמתכווניםלאשהם

קשים

$TS1$מבקשים$TS1$

$DN2$מבקשים$DN2$למשימותיותראותםיצוותולאוהלאהשמעתה

שלו,למפקדהאפור,לסרבןמתאים:זהלכולםחיסול.

הלאה״.וכןשלוהמפקדשללמפקד

דרךכאלהבמקריםהתבוננותכיסבורהברביבאי

לדבריה,וחסרה.חלקיתתהיההסרבנית״״הפריזמה

ובראשהמערכתיתברמההדבריםאתלבחון״צריך

לשירותסדירשירותביןהבחנהלעשותובראשונה

במודלדבקהצבאהסדירשבשירותבעודמילואים.

במ־מזמןכבראנחנוהמילואיםבשירותהעם׳,׳צבא

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$,מע־מתוגמלת:נבחרתשלהואכשהמודלאחר

רך

$TS1$מערך$TS1$

$DN2$מערך$DN2$המשימות״.לאופיומותאםאפקטיבייותר,קטן

מלכיבןאיציקצילום:מחבוששללשנהשהתווספהמאסרשנתשלחריגע/נשמאור.ואדםבהטנעםקמינר,מתןצמרת,שמרימטר,חגימימין:2003שלהגיוססרבני



המ־למערכת,הסרבןביןהאינטרסיםלמפגשפרט

שמש

$TS1$המשמש$TS1$

$DN2$המשמש$DN2$אפש־הסבריםישאפורה,לסרבנותפורהכר

ריים

$TS1$אפשריים$TS1$

$DN2$אפשריים$DN2$היוםנראיתהסרבנותשתופעתלכךנוספים

בתוךנטועהואיננהספורדיותיוזמותשלמקריכתצרף

תקווההיעדרבשיח:תמידיתנוכחותבעלתתנועה

כלליתאדישותבשטחים;הכיבושלסיוםלעיןנראית

צידואווירתה״םבבים״;ביןהמרווחיםהתקצרותנוכח

אלגזי,פרופ׳לדבריומםלימה.מתמשכתשמאלנים

במ־הסתבכהשישראלפעםבכלפשוט.לכך״ההסבר

לחמה

$TS1$במלחמה$TS1$

$DN2$במלחמה$DN2$גדלהסרבניםמספרלאלטרנטיבה,סיכויוהיה

נס־80וה-70ה-שנותשלהסרבנותמשמעותי.באופן

מכה

$TS1$נסמכה$TS1$

$DN2$נסמכה$DN2$הישראליתבחברהרחביםבחלקיםתקווהעל

איננה.הזאתהתקווהמהכיבוש.להיפטרשאפשר

׳קלאסיות׳,מלחמותמנהלתלאכברישראל״היום

מתמשכתקולוניאליתלוחמהשלבמצבמצויהאלא

האנ־אצלומחסלתהחברהשללברוטליזציהשגורמת

שים

$TS1$האנשים$TS1$

$DN2$האנשים$DN2$״אנ־אלגזי.ממשיךלשנות״,בסיכויהאמונהאת

שים

$TS1$״אנשים$TS1$

$DN2$״אנשים$DN2$מקבליםהמבצעים,לשגרתבהדרגהמתרגלים

התק־אצלםפוחתתולכןשלה,המחזוריההיגיוןאת

ווה

$TS1$התקווה$TS1$

$DN2$התקווה$DN2$האין־ברירה,פוליטיקתזוממנה.לצאתשאפשר

היתהשרוןואריקברקשלאהודלדבר׳,מיעם׳איןשל

בע־מצפוןסרבנותשלה.בהטמעהמכריעהתרומה

לת

$TS1$בעלת$TS1$

$DN2$בעלת$DN2$היאייאוש,מתוךלצמוחיכולהלאציבוריאופי

הקהל״.דעתאתלעוררולפוטנציאללמחויבותזקוקה

שהתגייסההשחורההכבשה

ישבהעודשבועותכשלושהלפניחמישיביום

יכולשבקלותהנעיםבסלוןמשפחתה,בחיקתאיר

עכשווית.אמנותשלפופולריתלגלריהעצמולהסב

מותגמייסדתגולדפיינר,סיבילאמה,ישבועמה

גודיח,קרולעם)ביחדקום־איל־פוהיוקרתיהאופנה

שדווקא24רומיהאמצעיתוהאחותמיכהאביה

״הכ־בבדיחותעצמהאתמכנהכןועללצבאהתגייסה

בשה

$TS1$״הכבשה$TS1$

$DN2$״הכבשה$DN2$אלי־הגדולה,)האחותהמשפחה״שלהשחורה

נור,

$TS1$,אלינור$TS1$

$DN2$,אלינור$DN2$פציפיזם(.ממניעיפטורקיבלהאךהתגייסה,לא

הצ־עםזאתבכלמזדההחינוך,בחילששירתהרומי,

עד

$TS1$הצעד$TS1$

$DN2$הצעד$DN2$מלמ־חוויהבשביליהיההצבא״אמנםתאיר.של

דת

$TS1$מלמדת$TS1$

$DN2$מלמדת$DN2$משפחתמגבולותאביב,תלמגבולותיצאתי

הגלגלאתלהחזיריכולההייתיאםאבלקמינר

הג־״כשאניאמרה.שוב״,מתגייסתהייתילאלאחור

עתי

$TS1$הגעתי$TS1$

$DN2$הגעתי$DN2$הכיהתפקידאתעושהשאניחשבתיחינוך,לחיל

ער־איזהבסיםעלהבנתיבדיעבדרקבצה״ל.נאור

כים

$TS1$ערכים$TS1$

$DN2$ערכים$DN2$:צה״ל?רוחהנשק?טוהרמלחמה?קדושתחינכתי

לצדדים״.מסתכללאאתההמערכתבתוךכשאתה

״הצליחומועד.מבעודדומהעמדהגיבשהתאיר

קשרשאיןמחדל,ברירתזהשהצבאאותנולשכנע

שמ־חבריםהרבהלייששלי.העמדותלביןהגיוסבין

סכימים

$TS1$שמסכימים$TS1$

$DN2$שמסכימים$DN2$ברירה,שאיןאותנוחינכואבללגמרי,איתי

חושב.שאנילמהקשורלאשזהלהתגייס,שחייבים

הכיהדברזהצבאשלנובמציאותבדיחה,הריוזאת

לשי־פלטפורמהמבחינתיהואהסירובשישי.פוליטי

חות

$TS1$לשיחות$TS1$

$DN2$לשיחות$DN2$לפקפק״.להםלגרוםוהזדמנותאנשיםעם

והאנשיםקמינרישבובערבחמישייוםבאותו

שבולרגעוהמתינובפייסבוקריפרשושמסביבה,

הש־שלמהפיד״תצאשהעלתההמצולמתההצהרה

מאלנים״.

$TS1$.השמאלנים״$TS1$

$DN2$.השמאלנים״$DN2$ההתייצבותלפנישעותכמהיומיים,כעבור

הבוקריומןהנכונה.בדרךשהםהיהנראהבבקו״ם,

ביקורואפילונרחבאייטםלההקדישב׳רשתשל

כשב״מעריב״מקומירעשעוררעודהח״כשלההזדהות

לממשלההמשפטיליועץפנוימיןפעיליכיפורסם

חסינותואתמעודהלשלולבדרישהוינשטייןיהודה

בצה״ל.שירותנגדהסתהבגיןלדיןולהעמידו

פנימיתועדההקיםהצבא

סרבניםשלבפניותשמטפלת

שפיראיונתןלדבריפציפיסטים.

הטייסים,מכתבמיוזמי)בתמונה(,

כימתאים,מאודזה״למערכת

המיליםאתאומרשאתהברגע

בלימשתחרראתההנכונות

ישלצבאלסטטיסטיקה.להיכנס

הסרבנותאתלהשתיקאינטרס

הסיקוראתלהצניעהפוליטית,

אתוליצורשלההתקשורתי

בירידה״שהיאהרושם

הכניסהלקראתכתבהב״מבט״שודרהגםהשבוע

נשפ־היאהשנייהבפעםלכלאקמינרשלהצפויה

טה

$TS1$נשפטה$TS1$

$DN2$נשפטה$DN2$-שתקשורתהיאהאמתאבלנוספיםימים25ל

הנושא,עלמסתערתבדיוקלאבישראלהמיינםטרים

בתחנתבעולם.רבענייןמעוררשהואפיעלאףוזאת

קמי־שלבסירובבהרחבהעסקוrtהרוסיתהטלוויזיה

נר

$TS1$קמינר$TS1$

$DN2$קמינר$DN2$הבריטי.בפרלמנטלדיוןהגיעאפילוועניינה

חבריהאירגנוהגיוסבלשכתההזדהותבעצרת

החכ־הקופים״שלושתברוחסמלימיצגקמינרשל

מים״

$TS1$החכמים״$TS1$

$DN2$החכמים״$DN2$מכסההשניפיו,אתבידיומכסהמהםכשאחד

אחדכלאוזניו.אתמכסהוהשלישיעיניואת

המצויהציוניהשמאלןעלפרודיההיהמה״קופים״

אנייהיהשזה״עדיףכגוןבנימוקיםלהתגייסשבוחר

שלאדבריםשםאראה״אםוגםאחר״מישהוולא

המזדמנתהעקיצהשתיקה״.אשבוראנילינראים

שלההגליהמקרית.איננהשתיקהלשובריםהזאת

דרישהכדיעדלא־לגיטימיים,למחוזותהזההארגון

מה־שתיקה,ששובריםהשכיחולחוק,מחוץלהוציאו

קמתה

$TS1$מהקמתה$TS1$

$DN2$מהקמתה$DN2$סר־השוללתעקביתעמדהמביעההיום,ועד

בנות.

$TS1$.סרבנות$TS1$

$DN2$.סרבנות$DN2$לחטוףצפויהבהחלטהסירובתנועתזאת,עם

הארגוןנגדשמתנהלהשיסוימקמפייןריקושטים

נחשביםשתיקה״כששובריםהאחרונים.בשבועות

כלפיהתפיסהמהברוראזלשיח,ומחוץרדיקלים

״באופןלוי.מסבירהלשרת״,מסרביםשמראשאנשים

השיח.התמיינותשלברורהדימגמהישכללי

נמ־לאהשמאל,כלכמוהסרבנות,תנועתהזה,במובן

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$פעם״.נמצאההיאשבובמקום

בעקביותכשל״ישכילויאומרתענייןשללגופו

אניבעצם?אומריםהםמהשתיקה.שובריםשלבקו

רעים,שהםחושבשאנידבריםאעשהידי,אתאלכלך

אותםלעשותאמשיךאבלשלי,לחברהשמזיקים

לה־למהרע,שזהחושבאתהאםשלי.החברהבשביל

משיך?

$TS1$?להמשיך$TS1$

$DN2$?להמשיך$DN2$בשבילשתיקהשוברשאתהתגידאללפחות

חייליםהרבהכךכלאםעצמך.בשבילשזהתגידהחברה,

הדבריםעםלחיותמסוגליםלא׳אנחנוואומריםבאים

אותם?״נעשהלאשמראשכדאיאוליבשלום׳,האלה

לה־אבלמוסרילאהואשמשהולהגיד״הבחירה

משיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$מבינה״,לאשאניבחירההיאאותולעשות

שה־חושבתאניזאת,״לעומתורדי,סהרגםאומרת

עדויות

$TS1$שהעדויות$TS1$

$DN2$שהעדויות$DN2$סופר־חשובותהןאוספיםשתיקהששוברים

ולהסבירלסרבצריךלמהלאנשיםלהראותכדי

אפשרי״.בלתיפשוטזהבמחסוםטובחיילשלהיות

אתמזכיראנילדברמגיעשאנימקום״בכלשפירא:

זהבעינישלהם.לאתראנשיםושולחשתיקהשוברים

מסוגליםשלאאנשיםפוגשכשאניקיימים.שהםטוב

יכולשלאמיעדות׳.תןלפחות׳אזלהם,אומראנילסרב

כמושאנשיםכדישלו,הפשעיםעליספרשלפחותלסרב

איךולהחליטהאלההעדויותאתלקרואיוכלותאיר

חד־משמעית״.היאמהןשעולההמסקנההרילפעול.

הדורותפער

הראשונההטלפוןבשיחתכימספרתםיבילהאם

לעצורהצליחהלאבתהמהכלאלתאירשהתאפשרה

חז־נשמעההיאהבאותבשיחות״אבלהדמעות.את

קה

$TS1$חזקה$TS1$

$DN2$חזקה$DN2$דרךלהצפויהשעודמבינהשהיאואמרהיותר

לארוז,קמינרהתבקשהאחדיםימיםכעבורארוכה״.

הממוקםארבעלכלאעתליתשלידששמכלאוהועברה

לפ־בשבתמדוע.להשהוסברבליצריפין,מחנהבתוך

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$הרא־הכליאהתקופתתוםלקראתשבועיים,כמעט

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$,מוללהפגיןשמאלפעילי80כ-הגיעושלה

המסעדןגםהיובהםלשחררה.בתביעההכלאשערי

בס־ועקביפומביכתומך)שידועטנאזאבוהמוזיקאי

רבנות

$TS1$בסרבנות$TS1$

$DN2$בסרבנות$DN2$,)אתלשיר)שהתנדבשפיראיונתןמשמאל

קמינר.מתןהדודבןוגםבעצרת(״התקווה״

כימתןאמר״הארץ״,מוסףעםבשיחהלמחרת,

כחלק2001מ-שלוהסירובלמעשהבהשוואה

בה־אמיץהואבת־דודושלהצעדחמישייה,מאותה

רבה.

$TS1$.בהרבה$TS1$

$DN2$.בהרבה$DN2$,חלקהייתי״אנידורי.הואלכךההסברלדבריו

אמ־ילדיםכשהיינואוסלו.תקוותעלשגדלמהדור

רו

$TS1$אמרו$TS1$

$DN2$אמרו$DN2$כש־לכן,צבא.יהיהלא18לגילשנגיעשעדלנו

פרצה

$TS1$כשפרצה$TS1$

$DN2$כשפרצה$DN2$הדיכויהגיעואיתההשנייה,האינתיפאדה

התחנכנושעליוהאתוסביןהפערמגן,חומתשל

רחביםמעגליםשבקרבכך,כלגדולהיהלמציאות

מעגללתוךמהצלילהאי־נחתהיתהנוערבנישל

שנ־הכלליהציבוריבשיחגםהתבטאזההאלימות.

תן

$TS1$שנתן$TS1$

$DN2$שנתן$DN2$:אלינוהצטרפואבלנוער,בניהיינואמנםגיבוי

הטייסיםמכתבשלהגלבאואזרביםמילואימניקים

שלהדורכברהואתאירשלהדורהסיירות.ומכתב

נקודתהיום.הציונותזוערכים׳.זהערבים׳לשנוא

שלההמעשהולכןקשה,יותרהרבהשלההמוצא

יותר״.ומבודדאמיץ

בהשראתאולישהשבוע,מכךעידודשואבקמינר

בגיוסבלשכתשאןמביתגולןטניהגםהתייצבהתאיר,

לכיבוש.התנגדותהבשללשרתסירובהעלוהצהירה

שבכ־מחולוןטרנסג׳נדריתנערהגםהודיעהלאחרונה

וונתה

$TS1$שבכוונתה$TS1$

$DN2$שבכוונתה$DN2$מחו־תסיסה״ישדומים.מנימוקיםבקרובלסרב

דשת,

$TS1$,מחודשת$TS1$

$DN2$,מחודשת$DN2$הואממנה״,יתפתחמהלראותצריכיםאנחנו

נו־ובניסתוםלמבויהגענוששובהיא״התחושהאמר.

ער

$TS1$נוער$TS1$

$DN2$נוער$DN2$סי־תנועתישאחרת.דרךמחפשיםזהאתשמבינים

רוב,

$TS1$,סירוב$TS1$

$DN2$,סירוב$DN2$הסיכויים״.כלכנגדמחדשצומחתוהיא


