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amicus("קוריהאמיקוס" curiae(במתכונתו.בלטינית"המשפטביתידיד"הוא
המתדייניםמהצדדיםאיששלולאהמשפטביתשלבידידמדוברהיהאכןהמקורית

לביתהציעואשר,הנדוןבסכסוךחלקנטלשלא,הצדמןניטרליצופהזההיה-
ניתן.שבעובדהאושבחוקבעניינים,שלוהאישיהידעעלבהסתמך,סיועהמשפט

שםעללמשפטיםהפקולטה,"משאביםמרכז-הקהילהבשירותהמשפט".דיןעורכת* למצבהנוגעבכלהרבהעזרתהעלכהןאליסד"לעותודות.אביב-תלאוניברסיטת,בוכמן

חשובחומרובמתןבהפניותבין,החיבורלהכנתשתרמולרבים,הברית-בארצותהמשפטי
.מועילותובהערותבקריאהובין
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אהרונימיכל

מקורואתשרואהמיגםויש,14-הלמאהעדהזההמוסדמקוראחרלהתחקות

.!הרומיבמשפט
במשפטחלהקוריההאמיקוסמוסדשלביותרוהמסיביתהמרשימהההתפתחות

קוריההאמיקוסהספיקזובתקופה.20-ההמאהשלהשנייהבמחציתהאמריקני
של"ידיד"ה.המשפטלביתעזרתואתהמציעניטרליצופההיותואתמזמןלשכוח

באחדבגלויתומך,מעורבגורםהואאך,יזםהואשלאמשפטילהליךמצטרףהיום
.משפטיכלוביסטזהבכליומשתמשמובהקבאופןאינטרסנטיהוא,מהצדדים
המשפטביתהחלטתסביבהברית-בארצותהרוחותסערומכברלא,לדוגמה

החלטה,לאוניברסיטאותבקבלהמיעוטיםשלמתקנתהעדפהבענייןהעליון
המשפטשלבהיסטוריההחשובותההחלטותכאחתמלומדיםידיעלשנחשבה

קוריהאמיקוסתזכירימשישיםלמעלההוגשוהעליוןהמשפטלבית.2האמריקני
)"Amicus Curiae Briefs"(אוניברסיטתשלהמתקנתההעדפהבמדיניותהתומכים

,סטודנטיםוארגוניאוניברסיטאותידיעלהוגשותזכיריםשלרבותעשרות.מישיגן

,למשפטיםסטודנטים922,13ביניהם-אדםלזכויותוארגוניםמיעוטיםארגוני
לשכת,הסוציולוגיםאגודת,הפסיכולוגיםאגודת,למשפטיםהדיקאניםאגודת

פחות.ועודסנטורים,פורדרלד'גלשעברהנשיא,היהודיהוועד,הדיןעורכי
ביותרוהחזקותהגדולותהחברותשלהתקדיםחסרתההתגייסותהייתהצפויה

גנרלים29שלוכןאלקטריקנרל'וגקולהקוקה,מייקרוסופטכגוןהברית-בארצות
כולםאשר,ואחריםשוורצקופףנורמןביניהם,הברית-ארצותצבאשלבדימוס
בקבלהמיעוטיםשלמתקנתבהעדפההתומכיםקוריהאמיקוסתזכיריהגישו

ביתקיבלנדירותשלעתים,אומריםאמריקנילמשפטמומחים.לאוניברסיטאות
.מהצדדיםבאחדרקהתומכיםתזכיריםשלרבכהמספרהמשפט

Webstenהיאהזמניםכלשלקוריההאמיקוסכשיאניתנחשבתשעדייןהעתירה

Reproductive Health ServicesןGeneraI of Missouriזועתירה.ג3,!ץ0"7ש,
אליהומשכה,הפלותלבצעהאפשרותצמצוםשלבחוקתיותעסקה,1989משנת

צדימשניאינטרסיםקבוצות420יחדיושייצגו,קוריהאמיקוסתזכירישמונים
,אחדתזכיררקהמשפטביתדחה,שהוגשוהתזכיריםשמוניםמבין.המתרס

.מהםעשר-אחדציטטובהחלטתו
קוריהאמיקוסבקשתכלכמעטבפועלמקבלהאמריקניהעליוןהמשפטבית

להיותיכולההבקשה.(צירופואתמאשריםאינםעצמםהצדדיםכאשרוזאת)

1(1963)1]Yale72"AdvocacyשKrislov "The Amicus Curiae Brief: From Friendship.5
694.

2(2003)306.u .s539,Grutter % Bollinger;(2003)244.U. S539,Bollingerו
~tGrat

וראו
.050Revא.8:זהבעניין of

Books

Dworkinאץ "The Court and the University" The.ן

(2003,15May(.
Missouri,492ט.3490.5 % Repinductive Health Services,0WebsteK Atto~ney General

זובעתירהמפורטדיוןלהלןראו.)0850WebsterאוWebsterפרשת:להלן)(1989)
.ובהשלכותיה
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,שונותאינטרסיםקבוצות,ממשלתייםולאממשלתייםגופים,יחידיםידיעלמוגשת
%13-לרק50-הבשנות:עצמהבעדמדברתהסטטיסטיקה.אחדכלובקיצור

1993בשנתואילו,קוריהאמיקוסתזכיריצורפוהמשפטבביתשנשמעומהתיקים

.4קוריהאמיקוסתזכיריצורפוהעליוןהמשפטבביתשנשמעומהתיקים%92-ל
פעילותשלהעיקריהכליהואהברית-בארצות"קוריהאמיקוס"כיספקאיןכיום

.הציבוריהאינטרסאתהמייצגיםוהארגוניםהקבוצותשלהמשפטיבשדה
עיניהםאתנשאובעולםאדםזכויותוארגוניאחרותבמדינותמשפטמערכות
.5האמריקניתבדרךללכתכדאיואםראויאםושאלו,הברית-בארצותלמתרחש

משני,בעיקרן,הןקוריההאמיקוסמוסדשלאימוצובענייןשעלוהתהיות
הציבוריהעותרלמעמדבנוגעגםונשאלה)עקרוניתהיאהראשונההשאלה:מינים
שניביןהמתנהללהליך,לסכסוךקשורשאינו,זרצדלצרףישמדוע:(ץ"בבג

אתתהפוךלאהמשפטיהדיוןבעתרחביםציבורייםאינטרסיםהצגתהאם?צדדים
בזכויותפגיעהבכךאיןהאם?השיפוטיבמעשהותפגעפוליטילגוףהמשפטבית

הפרקטימהתחוםהיאהשנייההשאלה?בהליכיםובשליטתםהמקורייםהצדדים
ותסרבלהמשפטביתעלמאודתכביד"ירידים"שלהמוניתהצטרפותהאם

?השיפוטיההליךאת

לכתלהרחיקניתןכמהעד:הפרוצדורהמתחוםרבותשאלותעולותמכאן

רקלהציגיוכלקוריההאמיקוסהאם?בהליכיםשליטהקוריהלאמיקוסולתת
להגישאופהבעללטעוןיוכלהאם?חדשותעובדותגםאומשפטיתפרשנות
צריךוהאם?ערעורוזכותנגדיתלחקירהזכותלותהיההאם?בלבדכתובתזכיר
המשפטבביתקוריהלאמיקוסנמוכותבערכאותקוריהאמיקוסביןהבדללהיות
?העליון

ביתפסיקתעללהשפיעהמעונייניםידיעללהישאלשצריכהנוספתשאלה
?כדאיבכללהואהאם:דהיינו-זהכלישליעילותושאלתהיאהמשפט

כהעדונקלט,ישראללמדינתמהוססבאופןעלה,"ידיד"ה,קוריההאמיקוס

והגופיםהארגוניםגם.מאודחלקיתקליטהזאתואף,בלבדהפסיקהידיעל
(ממצהלא)בדיקה:זהבכלימשתמשיםשאינםכמעטעדייןהשוניםהציבוריים

המשפטלביתהוגשוהמשפטביתכידידיהצטרפותבקשות35-כרקכיהעלתה

4(1998,the Puzzle of ,~ lnteresf Group Litigation

I

e
~

estport, Conneticut8"1"
50

,

Koshner.1.נ

1.
Can66the.3.:ראוקנדהלגבי5 courts~ lתןP.L . Bryden "Public Interest Intervention

490(1987).Rev.ראואפריקה-דרוםלגבי::the h)blic Interestאו]. Murray "LiUgating

240(1994)Haan Rights"01Afr10ן"Intervention and the Amicus Culiae.לגבי
0the,:ראואוסטרליה High Coultמנfilliams "The Amicus Curiae and Intervener".0

365(2000).Federal L.Rev28"Comparative Analysis8:Austra]ia.כלכילהעיריש
.למדינותיהםקוריהאמיקוסושלהתערבותשלנרחבמודלבהכנסתתומכיםהללוהמחברים
העולמיהסחרבארגוןמתקיימתקוריההאמיקוסמוסדסביבגדולהמחלוקתזאתלעומת

()WTO(,בהמשךראוכךועל.
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סמכותואתעקרונידיןבפסקהמשפטביתקבעשבה,1997שנתמאזהעליון
.6"משפטביתידיד=לדיוןלצרף

שביןמשמעותיכךהכללהבדללגרוםהיושעשוייםגורמיםמעטלאייתכנו
המעגנתחקיקההיעדר:קוריהבאמיקוסהשימושבענייןלישראלהברית-ארצות

;המשפטשיטותשתיביןומהותיפרוצדורלישוני;קוריהאמיקוסלהגישהזכותאת

ואולי,הברית-ובארצותבישראלהאדםזכויותארגונישלשונהארגוניתתרבות
ההבדליםבדיקת?הגדולהאמריקניהידידבחיקוישלנובפיגורהכולבסך,מדובר

לכךהסיבותועלקוריההאמיקוסמהותעלאורלשפוךיכולההמדינותשתיבין
.בישראלממשיבאופזכהעדהתפתחשלא

מודלאתלאמץוכדאיראויאםהשאלהאתלבחוןהיאזהחיבורשלמטרתו

ציבורייםאינטרסיםלקידוםהזההכלילפיתוחלפעולישואם,"האמריקניהידיד"
.בישראלהמשפטבמערכת

הברית-בארצותקוריההאמיקוס.ב

עמדתםאתלהציגהרוציםהברית-בארצותארגוניםבפניעומדותדרכיםשלוש
שלישירייצוגהיאהאחת:המשפטביתבפניוחוקתיציבורימשפטשלבסוגיות
בתיק"התערבות"שלבדרךהצטרפותהיאהשנייה,המשפטביתבפניהצדדים

)Intervention(קוריהאמיקוסתזכירהגשתהיאוהשלישית.
והיא,בחקיקהמעוגנתאינההראשונהבערכאהקוריהאמיקוסתזכירהגשת

.בחקיקה7מעוגןקוריההאמיקוסהערעורמערכאותהחלאך,הפסיקהשלתוצר
ביתבכלליעוגנההעליוןהמשפטבביתקוריהאמיקוסתזכירלהגישהאפשרות

ביתכללי:היוםועדמאזמהותיבאופןשונתהולא,19398בשנתהעליוןהמשפט
לתשומתרלוונטיענייןמביאאשרקוריהאמיקוסתזכירכי,קובעיםהעליוןהמשפט

טרםהענייןאםזאת-המשפטלביתממששלסיועמהווההמשפטביתשללבו
שאינו,קוריהאמיקוסתזכיר.הצדדיםידיעלהמשפטביתשללבולתשומתהובא
.בברכהיתקבלולא,המשפטביתעלהכבדהמהווה,זומטרהמשרת

דורשכעת.19979בשנתנעשהקוריההאמיקוסתזכירבכלליפרוצדורלישינוי
:הצדדיםלביןבינוהיחסיםטיבאתיגלהקוריההאמיקוסתזכירשמגישהמשפטבית

הםומה;התזכירבחיבורשותףהיהמהצדדיםמיהאם;הצדדיםשליועץהואהאם

עלהמידע.(קוזליעניין:להלן)529,554(1)נגר"פ,י"מ'נקוזלי96/7929ח"מ6
העליוןהמשפטביתשלהאינטרנטאתרפיעלהואהמשפטביתכידידלהצטרףהבקשות

חס2005.10.1)
~

visited18)[קעא://אט10.00,ט].שהוגשוהבקשותשלמסכמתטבלהוראו
.אחרותבערכאותהצטרפותבקשותבעניין2נספחגםוראו.1כנספחקוזליענייןמאז

729Rule,!1.App.14.Fed.26.(1995)324:גםוראו.Am. Jur4.
837,28rules,(2003)Supreme Court Rules.ולא,עצמוהעליוןהמשפטביתכילצייןיקם

.הכלליםאתשקבעהוא,הקונגרס
9(6)37rule)4,Ibid.
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תחושהמשקףאוליזהשינוי.קוריההאמיקוסתזכירמגיששלהכספייםהמקורות
לאמצעיקוריההאמיקוסתזכירמהפיכתהמשפטביתשלמסוימתנוחות-אישל

הצדדיםכוונתאתלחשוףנועדהתיקוןכיונראה,פוליטי-החברתיבמאבקגלוי
השינויהביאלאבפועלכימסתבראולם.בעמדותיהםרחבהתמיכהשלרושםליצור

כלבפניכמעטדלתואתלפתוחהעליוןהמשפטביתבמדיניותלשינויבחקיקה

.בציבור10במחלוקתהשנויותבסוגיותקוריההאמיקוסתזכיריבקשותמגישי
זכותלואין,להליךפורמליצראינוקוריההאמיקוס,המסורתיתבמתכונתו

החלטתעללערעררשאיאינוהוא.מסמכיםגילויולדרוששכנגדטיעוניםלהגיש
בדיוןהעוליםהנושאיםמבחינת.1'להחלטותיוכבולאינוגםוהוא,המשפטבית

נושאיםלהעלותיכולואינובתיקהנדוניםלנושאיםקוריההאמיקוסמוגבל
.חדשים
מצומצמותזכויותבעלאפואהואהאמריקניהעליוןהמשפטבבית"ידיד"ה

מתקיימתשאינהכמעטולמעשה,מוגבלתפהבעללטעוןזכותו:בהליךלמדי
שלזהזכויותצמצוםדווקאכידומהאולם.בהליךשליטהכללוואין,בפועל

שמבקשמילכלדלתותיואתלפתוחהמשפטלביתשאפשרהואקוריההאמיקוס

בכךישהמשפטכיתמבחינת.עצמםלמגישיםיותררבהנגישותויצר,להצטרף

אתלמנועוכן,המשפטיההליךשלוסרבולהכבדהמפניהחששאתלהפיגכדי
העליוןהמשפטלביתבאשרלומרניתןעוד.המקורייםהצדדיםבזכויותהפגיעה

עקרוניותסוגיותהמעליםתיקיםממילאהםבו12שנשמעיםהתיקיםמעטכי-
חששללאמהציבוררביםקולותלצרףעליושמקלמה,ראשונהממדרגהציבוריות

.בצדדיםפגיעהמפניממששל
ומחויבותכבדותהוצאותדורששאינו,קלבהליךמדובר-המצטרפיםמבהינת

המשפטיהדיוןבתוצאותהמגישאתומחייבכובלאינואףוהוא,ללקוחאתית
.כידידטיעוניונדחיםשבובמקוםעצמאייםבהליכיםלפתוחלוומאפשר
פעילותועיקרשם,הפדרליתבמערכתמדוברכאשרמשתנהזאתמצבתמונת

האמיקוסיכולאלהבהליכים.הנמוכותבערכאותדווקאהיאקוריההאמיקוסשל
גמישותישלמעשה.13עדיםלחקורואףראיותלהציג,המשפטביתברשות,קוריה
נתוןוהדבר,בהליךקוריההאמיקוסשלומעורבותושליטתומידתבהגדרתוערפול
.המשפטביתשללשיקולורבהבמידה

המתדייןהידיד-קוריהאמיקוסשלחדשסוגשצץעדרבכההואהערפול
)Litigating Amicus(-תיקיםבמספר.לצדהידידביןחדשכלאייםיצורשהוא

מסמכיםגילוידרשו,שכנגדטיעוניםהידידיםהציגוהפדרליהמשפטבביתשנדונו

.08T.W;זהבענייןראו10 Merrill "The Influence of Amicus Curiae Briefs1Kearney.0.1

762,743(2000).Rev.1ofPennrylvania138[,1ו!ו~the Supreme collntl

11328,327(1995).24.Am. Jur4.
.להלןראו,הברית-בארצותהעליוןהמשפטבביתהנשמעיםהתיקיםמיעוטבעטין12
13331,329(1995).24.Am . Jur4.
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נדחהדברשלבסופו.המשפטביתביזיוןשלבהליךהדיןפסקלאכיפתופעלו

~שלהמשפטביתידיעלזהתערובת-בן Sixth circuit-nאיןהפרשניםלדבריאך
.'הידיד4שלבמעמדווהתפתחויותשינוייםצפוייםועדיין,פסוקסוףזה

הברית-בארצותקוריההאמיקוסמוסדשלההתפתחותכי,לומראפואניתן
-האומריםויש)מרשיםריבוי,מחד:מנוגדותמגמותשתיביןמתחמציגה
מתאפשראשר,העליוןהמשפטלביתהמוגשיםקוריהאמיקוסתזכירישל(מופרז

.התזכיריםבהגשתהיחסיתוהקלותהידידשלהמצומצמותזכויותיובשלדווקא
,צדשללמעמדלחתורהנמוכותבערכאותקוריההאמיקוסשלניסיוןישנו,מנגד
המשפטמערכתשלהנגישותאתמצמצםאך,בהליךשליטתואתמגביראשרדבר

.לידידים

בישראלקוריההאמיקוס.ג

המצטרףכאשר,משפטילהליךהצטרפותשלשוניםסוגיםמכירהישראליהמשפט
לענייןנגיעהישכאשראזרחייםבהליכיםכצדלהצטרףניתן:מקוריצדאינו
כעותרים;לעתירהכמשיבים;ציבורייםכעותריםץ"בבגלהצטרףניתן;הנדון
מעוגןאינועצמוהידידמוסד.עתירותצירוףולבקשנפרדתעתירהלהגיש;נוספים

להליכיםלהצטרףלגופיםהמאפשריםספציפייםחוקיםמספרישנםאך,בחקיקה
מדוע?הידידלנומוסיףאפואמה.המשפטםביתידידשללזהדומהבמעמד

M:זהבענייןואו14 .K. Lowman Comments

:

The Litigating Amicus Curiae: When Does

1243(1992).Am. U.L. Rev41"?the Party Begin After the Friends Leave.מאמרמחבר
אתוהמדגימיםהמחוזייםהפדרליםהמשפטבבתישנדונודיןפסקיבמספרמתמקדזה

State,940כגון,המתדייןהידידשלהבעייתיות of

Michigan

Unitedו States of

America

143E(6*[נ[1991)

~

d-בענייןמישיגןמדינתנגדהמשפטיםמשרדשלתביעהשעניינו
לזכויותנוסףוארגוןבמישיגןהאזרחלזכויותהאגודה.כלאבתיבשלושההמאסרתנאי

Sixth(אשל-השלהפדרליהמשפטבית.זובתביעהמתדייןידידשלמעמדקיבלואסירים

שלמעמדלידידהעניקהמחוזיהמשפטשביתבכךכיוקבע,הזההמיוחדהמעמדאתביטל
Lowman,:ראו.לידידהצדביןקוהמותחות,האזרחיהדיןסדרתקנותאתהפרהוא,צד

.supra,אק.1279
עלהציבוריהאינטרסכנציגהליךלכללהצטרףיכוללממשלההמשפטיהיועץ:למשל15

:להלן)[חדשנוסח](לממשלההמשפטיהיועץהתייצבות)הדיןסדרילפקודת1סעיףפי

לניירותהרשותגםוכך,נוספותספציפיותחוקהוראותפיעלוכן("הדיןסדריפקודת"
והמועצההצרכןלהגנתוהרשות,1968-ח"תשכ,ערךניירותלחוק35טוסעיףפיעלערך

3ותקנה1982-ג"תשמ,האחידיםהחוזיםלחוק(א)16סעיףפיעללצרכנותהישראלית

ארגוניםמשפטילהליךלהצטרףיכוליםכןכמו.1983-ג"תשמ,אחידיםחוזיםלתקנות
,בעבודההזדמנויותשוויוןלחוק13סעיףמכוח,להפלותושאסורמישלכזכויותיוהעוסקים

חוק;1988-ח"תשמ,העסקייםההגבליםחוקפיעלנוספיםגופיםגםוכן1988-ח"תשמ
;1981-א"תשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק;1981-א"תשמ,(ללקוחשירות)הבנקאות

1992-ב"תשנ,(אזרחיותתביעות)סביבתייםמפגעיםלמניעתחוק;1959-ט"תשי,המיםחוק

.ועוד
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להסתפקהיהאפשר-איהאם?הישראליהמשפטלמערכתאותולהכניסהיהצריך

?הקיימיםההצטרפותבערוצי

הנשיאשלבהחלטתונמצאת,קוריההאמיקוסקבלתלענייןהמנחהההלכה
ביקשהזובפרשה.כץ16דניהילדברצחלמורשעיםחוזרלמשפטבבקשהברק

אתולהציג,קוריהכאמיקוסהחוזרהמשפטלבקשתלהצטרףהציבוריתהסנגוריה
אישרברקהנשיא.חוזרלמשפטכעילהלנאשםנאותייצוגהיעדרבנושאעמדתה

הןהפרקליטותהתנגדותחרףקוריהכאמיקוסהציבוריתהסנגוריההצטרפותאת
.ספציפיבאופןהסנגוריהלצירוףוהןבישראלקוריההאמיקוסמוסדלקבלת

ביתשלדעתולשיקולנתוןקוריהאמיקוסשלצירופוכימשתמעזומהחלטה
הדגישברקהנשיאואולם.הצדדיםשניבהסכמתמותנהשיהיהבלא,המשפט

שאינם)קריטריוניםכמהומנה,"לחודדעתושיקוללחודסמכות"כי,הדיןבפסק
שלהפוטנציאליתתרומתהכמו,הצירוףבדברהדעתלשיקול(כדבריו,ממצים
הנוהגתוהפרוצדורהההליךסוג,להצטרףהמבקשהגוףמהות,המוצעתהעמדה

.עצמםהצדדיםבזכויותפגיעהמפניוזהירותבו

הישראליהירידשלדמותו.1
אתמציגההיא,קוזליבפרשתהמשפטלביתהציבוריתהסנגוריהשהגישהבבקשה
מוסדלאמץהמשפטלביתראוימדועטיעוניהאתומעלהקוריההאמיקוסמוסד

כי,השארבין,הפרקליטותטענהקוריהלאמיקוסהתנגדותהבדברי.בישראלזה
.למיותרקוריההאמיקוסאתהופכתץ"בבגהעותריםשלהעמידהזכותהרחבת

שלבמעמדויפגעקוריהכאמיקוסהסנגוריהצירוףכי,הפרקליטותטענהכןכמו
.הרחבהציבוריהאןנטרסעלשמופקדכמילממשלההמשפטיהיועץ

אתמנתחוהוא,בתיקקוריהכאמיקוסהסנגוריהצירוףאתאישרברקהנשיא
.קריסלובהמלומדשלוהקנוניתההיסטוריתסקירתובסיסעלהמוסדמשמעות

:הדיןבפסקהמובאת,"המשפטביתידיד"הגדרתזוהי

סיועתוך,בהליכיםבלבדניטרליתעמדהלהצגתכליזהמוסדהיהבמקור"
'המשפט-ביתידיד'המוסדהתפתחבהמשךאך.המשפט-לביתאובייקטיבי

מתוקף-מייצגשהואאלא,ואובייקטיביניטרלידווקאשאינו,להליךכצד
בפנישיישמעוהראוישמןמומחיותאואינטרס-עיסוקואותפקידו

שלישיגורםקייםשבהםהמקריםבאותם,כך.ספציפיבסכסוךהמשפט-בית
,'המשפטביתידיד'כלצרפויהיהניתן-עצמובסכסוךמעורבשאינו-
,מסויםבענייןההלכהשללגיבושהלתרוםכדיבהליךבנוכחותויהאאם
ייצוגמתןותוךהנדוןבענייןהרלוונטיותהעמדותמלואהצגתיסודעלזאת

.(.א.מ-שליההדגשה)17"ומקצועייםמייצגיםלגופיםודעתפהופתחון

.6הערהלעיל,קוזליעניין16
.553'בע,שם17
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בזהירותאך,"ידיד"הבפנינפתחהאמנםהדלתכימשתמעברקהנשיאמדברי
מייצגיםגופים"אלא,לתיקיצורףקוריהאמיקוסלהגיששרוצהמיכללא:רבה

תמיכההיאמטרתהשכלקוריהאמיקוסבקשתתתקבללא;בלבד"ומקצועיים
.לדיון8ןייחודימשהוהתורמתכזורקאלא,מהצדדיםבאחד

שלהאינפורמטיביבתפקידמתמקדמאמץשהואהמודלכיאפואדומה
.הניטרלי,הקלאסיקוריההאמיקוסדמותאתיותרהרבהותואםקוריההאמיקוס
סלקטיביתהיאקריסלובדבריעלההסתמכותגםכי,זהבהקשרלהעיריש
מידידות"המשפטביתידידמוסדשעברהתהליךאתמתארקריסלוב-משהו
מרחיקיםומסקנותיוותיאורו-לאינטרסנטיותמאובייקטיביותכלומר,"לסנגור
בעלאמנםשהואכגוף,"ידיד"השלהמהוגןהתיאורמאשריותרהרבהלכת

,וחלקחדקובעקריסלוב.הצדדיםאחדשלאינטרסדווקאלאואך,כלשהואינטרס

הלקלקחתפוליטיותקבוצותלעודדהמשפטביתשלדרךהואקוריההאמיקוסכי
לתתרוצהגםאבל,אינפורמציהמהןלקבלרוצההמשפטבית.המשפטיבתהליך

הראליסטיתהמודעותשלתוצאהזוהי,לדבריו.בהליךשותפותשלתחושהלהן
.19וההברההמדיניותעיצובעלמשפיעהשיפוטישההליך,לכך

בישראלהעליוןהמשפטבביתשהתקבלוקוריהאמיקוסבקשותכידומה
אמיקוסבקשותהתקבלו:נשמריםקוזליבענייןשנקבעוהקריטריוניםכי,מראות

ישירבאופןתמכולאאשרמיוחדתמומחיותובעלימקצועייםגופיםשלקוריה
בפניהובאשלאאינטרסהציגואומבטנקודתושהוסיפו,הצדדיםמןאחדבאף
.לכן29קודםהמשפטבית

ביתבפתחיקוריההאמיקוסאתשהכניסהגוףכי,זהבהקשרלצייןמעניין
הסנגוריהאלא,(א(3())ממשלתי-לאציבוריארגוןהיהלאהעליוןהמשפט

מבחינהשכן,מקריהיהלאהנראהככלהדבר.המדינהשלגוף-הציבורית
הסנגוריהבפניהפתוחההיחידההדרךהייתהקוריהאמיקוסהגשתפרוצדורלית
שמייצגמי,כאמור.21המשפטביתבפניהעקרוניתעמדתהאתלהביאהציבורית

אך,הסנגוריהלצירוףהתנגד-המדינהפרקליטות-רגילבאופןהמדינהאת

לתרוםצריכיםקוריההאמיקוסוהןהציבוריהעותרהן,קוזליבענייןברקהנשיאפיעל18

.להצטרףהואמבקששאליוהצדידיעלנטענושכברעמדותעללחזורולא"מחדשתתרומה"
.555'בע,שם

,1Krislov,אק.19721 supra note.בקשתרקעעלברקהנשיאדבריאתלבדוקמעניין
דווקאמקריסלובציטטההציבוריתהסנגוריה.הפרקליטותותשובתהסנגוריהשלההצטרפות

לעומת.קוריההאמיקוסשלהאינטרסנטית,הפוליטיתדמותועלהמצביעיםקטעיםאותםאת
אותוהמציגותקוריההאמיקוסהוסדשלמילוניותהגדרותשתימביאההפרקליטות,זאת

הניטרליתההגדרהאתדווקאאימץברקהנשיאכידומה.הניטרלי-הקלאסיבנוסחו
.הנדוןבמקרההסנגוריהמעמדאתהולמתהיאכיסבראך-הפרקליטותשהציגה

ביתכידידהצטרפותבקשותכשבעשלבחינתןעלמבוססותהללוהמסקנותכילומריש20
.האחרונותבשניםשוניםגורמיםידיעלשהוגשוהמשפט

.הציבוריתהסנגוריהשלהמיוחדמעמדהעל,'זבפרק,להלןוראו21
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כאשר,להליךזרגורםשלצירופואתלעכלהמשפטלביתהיהיותרקלכידומה
ציבוריאינטרס,ותפקידוהגדרתומעצם,והמייצג,למדינההשייךבגוףהיהמדובר
.ביותררחב

כישנקבעלאחרהתקבלוהציבוריתהסנגוריהשלקוריהאמיקוסבקשות,ואכן
הןואיןנאשמיםשלרחבציבורעלהשלכהלהןשיש,עקרוניותבסוגיותמדובר
.22בדיוןהנמצאהקונקרטילענייןדווקאנוגעות

ידידלביןצדבין.2
,שקבעהקריטריוניםואתקוזליבענייןברקהשופטשלההנמקהאתבוחניםכאשר

לחידושהסיבה.כצדלדיוןשמצטרףמילביןידידביןמהותיהבדללראותקשה
הייתהלאלמעשה:פרוצדורליתבאמתנראיתהידידלקליטתולהסכמתוההלכה

ערוציבושאיןפליליבהליךהיהמדובר-הסנגוריהאתלצרףאחרתדרך
-חוזרלמשפטבקשהשלנדירפליליהליךזההיהלכךובנוסף,הצטרפות
שזולומראפשר.וציבוריתמשפטיתחשיבותבעלותשאלותמעלהמהותושבעצם

.ץ"לבגמחוץלהליכיםהציבוריהעותראתלהכניסברקהנשיאשלהדרךהייתה
בקושינתקלהאחריםלהליכיםהציבוריהעותררעיוןשלההרחבהכינדמהאולם

השניוהקושי,צדשאינומימשפטילדיוןלצרףהקושיהואהאחד:סוגיםמשני
בקשתנדחתהלמשלכך.האמריקניבנוסחוהמשפטיהלובירעיוןבקבלתהוא

להביעשביקשו,הברית-מארצותפרופסוריםקבוצתשלקוריהכאמיקוסהצטרפות
הבקשה.הגנוזותהמגילותבענייןהבינלאומיבמשפטיוצריםלזכויותבאשרעמדה
טמוןהיהשהקושיייתכןאך,"דיונייםפגמים"עלהסתמכותכדיתוךנדחתה
בתחוםהמוביליםהמומחים)פרופסוריםשקבוצתהרעיוןבעצם-אחרבמקום

דברילפי,(שוורץעניין:להלן)241,251-252(2)נדד"פ,י"מ'נשוורץ111א/99פ"עראו22
,287-288'בע,שם,קדמיהשופטשלהחולקתדעתואתראו,זאתלעומת.ביינישהשופטת

להיעשותצריךהצירוףכיוסוברלחלוטיןשונהבאופןהמשפטביתידידמוסדאתהרואה
הציבורמןמשפטיתמקצועיתעורהלהצעתנזקקאינוהמשפט-בית"שכן,נדיריםבמקרים
העומדתלבעיהאחראוכזהפתרוןשלבקידומוענייןלהםשישמאלהלאובמיוחד,הרחב

כורח"כשישהידידשלהזמנתואתלהגבילישלדעתולכן."בפניוהמתנהלבדיוןלהכרעה
והוגןתקיןדיוןשלקיומולהבטחתדרושההידידשלמעורבותושבהןבנסיבותכלומר,"דיוני

בסוגיהמשלועמדותלהציגמבקשהידידכאשרלאאך-לדיןהעומדהנאשםשלבעניינו
,אוקוןבועזהרשםמציין-2001בנובמברשניתנהבהחלטה,זאתלעומת.לדיוןהעומדת
המשפטביתכעמיתכתמידהפועלת,הציבוריתהסניגוריהעמדתנוכח"כימאליוכמובן

(אין-ומושיעאוניםחסריהעומדים,הפורמליתהכתובתנטוליהמתדייניםעמיתובעיקר)

לא)המרכזמחוזהמחוזיהפסיכיאטר'נפלונית00/1628א"רע)"סניגורמינויעלמורהאני
הנוגעותהחלטותשלבסדרהומצייןאוקוןהרשםמוסיףוכן(במערכתשמורעותק)(פורסם
הסנגוריהשלהמייהדמעמדהאת,כתיקפורמליייצוגשלקיומוחרףציבוריסניגורבמינוי

אבו99/6351פ"עראו.הולםייצוגשלבסוגיותבייחוד-המשפטביתכידידתהציבורית
לא)י"מ'נכהן98/6652פ"ע;1267(2)2003עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נטריף
עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נזבידאת99/5918פ"ע;249(1)2001עליוןתקדין,(פורסם
2001(1)92.
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מפורשבאופןויתמכויתערבו,"צד"כנפגעיםשאינם,(ובקנדההברית-בארצותזה
.23מהצדדיםבאחד
הידיד.כצדלהצטרפותכידידהצטרפותביןהמבחיניםגורמיםכמהלמנותניתן
עורךיחסיוביצירתבלקוחצורךאין;הטיעוןבטיביחסיתחופשיותמאפשר

שאינוהליךזהו;מהירההתארגנותהמאפשר,יחסיתפשוטהליךזהו;לקוח-דין
טיעוניושאםכך,הדיוןבתוצאותהמצטרףאתכובלואינוכבדותבהוצאותמחייב
חברתייםארגוניםשלהצטרפות.בעתידהמשפטלביתולפנותלשוביוכליידחו

:זההצטרפותערוץשלהיתרונותאתממחישהץ"בבגשנדונועתירותלשתי

ביתכידידילהצטרףביקשו"לעובדקו"וארגון"האזרחלזכויותהאגודה"
העתירה.הפנים24שרנגדאדםכוחוחברותבנייהחברותשהגישוץ"בבגהמשפט

להתחייכותכספיתערכותלצרףהפניםמשרדדרישתנגדכוונההמעסיקיםשל
ימיםעשרהתוךהארץאתיעזובהעובדשלפיה-הפניםלמשרדהמעבידשנותן
שניהצטרפו,במהותוכלכליאופישנשא,זהלדיון.שלוהרישיוןתוקףפקיעתמיום

ייצוגכללהניתןשלאמזוויתוטענוהזריםהעובדיםבזכויותהעוסקיםהארגונים
בהםפוגעתהערבותשדרישת,הזריםהעובדיםשלמבטםזווית-המשפטבבית
כגון,חוקייםבלתיצעדיםלנקוטהמעסיקיםאתמעודדתהיאשכן,חמורבאופן
."בריחתם"אתלמנועכדי,בכוחוגירושכליאהואףדרכוניםעיכוב
,המשפטביתכידידיהארגוניםצירוףאתאישרהמשפטשביתבלבדזאתלא
בדברהמצטרפיםהארגוניםלטיעוניכולוהמשפטיהדיוןאתהקדישגםאלא

סמכותהיעדרבדברהעותריםשלהמרכזיהטיעון.העובדיםבזכויותהפגיעה
הגדירוקוריההאמיקוסטיעוני.כללנדוןלאהערבויותאתלהטילהמדינהשל

השיפוטיתהביקורתתהליךאתהמשפטביתביצעשדרכההפרדיגמהאתאפוא
עמדתהאתלשקוללמדינההמשפטביתהמליץ,ענייןשלבסופו:זהבעניין
אתלבטלמתחייבתהיאשלפיה,הודעההמדינההגישהזאתובעקבות,מחדש

להעיריש.בהווההערבויותכספיאתלחלטולהפסיקבעתידהערבויותמדיניות
-המלךבדרךגםלהצטרףיכוליםהיוהזריםשהעובדים,זועתירהלגבי

,הדיוןשל"כלכלי"ההאופיבשלאולם.מההסדרנפגעותשזכויותיהםכמשיבים

זכויותהיהשעניינו,זהבערעור.817(3)נדד"פ,קימרוןכ1א~ח8אשתפ93/2790א"עראו23
שלארגוןמצדקוריהכאמיקוסהצטרפותבקשתהוגשה,הגנוזותהמגילותבפענוחיוצרים

ביקשהארגון.יוצריםבזכויותהמתמחיםהברית-בארצותלמשפטיםומרציםפרופסורים
קבעהמשפטשכית)קימרון.הבינלאומיבהיבטיוצריםזכויותכדברמקיפהתמונהלהציג
טענותוטעןקוריהכאמיקוסהארגוןלצירוףהתנגד(המגילותבפענוחיוצריםזכויותלושיש

ההצטרפותבקשתאתדחהאכןהמשפטבית.(הדיןלפסק32פסקה)מהותיותוטענותדיוניות
הרכיםהדיונייםהפגמיםכידומהאך,(הדיןלפסק34פסקה)הדיוניותכטענותשימושתוך

זה,האמריקנימהסוגקוריהבאמיקוסשמדוברלכךזאתבכלקשוריםבבקשהשנמצאו
.הצדדיםבאחדמפורשתתמיכהכדיתוךתאורטית-מקצועיתדעתחוותלהציגהמבקש

האגודה.1901(1)2001עליוןתקדין,(פורסםלא)הפניםשר'נאלונים.ע.ג.ע97/155ץ"בג24
.אלכסנדרדנהד"עוידיעליוצגולעובדקווארגוןהאזרחלזכויות
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הייתהכידידיםההתערבותכינראה,אדםזכויותשלבנושאיםכללעסקשלא

.הנכונההדרך
ביתכידיד,"זריםלעובדיםסיועמוקד"שלהצטרפותוהיאנוספתדוגמה

,מהארץלגרשהכדיונעצרהבזנותשהועסקהאישהשלץ"לבגבעתירה,משפט
ביתבפניגוללהמוקד.מהמעצרתלשחרורה,דיןעורךבאמצעות,עתרהואשר

אתהמייצגהדיןעורך:העתירהמאחוריהעומדתהעובדתיתהמסכתאתהמשפט

להוסיףכדילשחררהמעונייןאשר,זאתבאשההסוחרשלנציגובעצםהואהעותרת
תשוחררבאםכיגבוההסבירותישנה",המוקדטען,כןועל,בזנותולהעסיקה

זכתהזועמדהגם."יותרגרוע,באחראחדכלאהחלפתהדבריהיה[העותרת]

לשחררשלאהחליטאשר,המשפטביתהחלטתעלמכרעתולהשפעהנרחבלביטוי
לפתורכדיבדחיפותלפעולהמדינהלרשויותוקרא,מהמעצרזהבשלבהעותרתאת
.לכך26הקשורותהרבותהעוולותעםולהתמודד,בנשיםהסחרבעייתאת

בפניהפתוחההיחידההדרךהייתהכידידיםשההצטרפותודאיזהבמקרה

לאהמדינהפרקליטות:ברורזהבענייןההצטרפותשלהיתרון.הסיועמוקד
אתהמייצגהסנגורשלבכנותוספקהמטילים,טיעוניהאתלהעלותיכולההייתה

הציבוריותההשלכותאתהמשפטביתבפניהאירהסיועמוקדשלצירופו.העצורה
.עצמםמהצדדיםללמודיכולהיהשלאבאופן,לפניוהנדוןהתיקשלהרחבות

של,משפטביתכידידי,הצטרפותבקשתדחההמשפטבית,זאתלעומת
להצטרףביקשההתכנית.אביב-תלבאוניברסיטתולרווחהלמשפטהתכנית
בנוגע,אד270בזכויותהעוסקיםציבורייםגופיםכמהידיעלשהוגשהלעתירה
האמצעיכי,הודגשההצטרפותבבקשת.לפועלההוצאהבהליכיחייביםלמאסר
וזאת,כעותריםהצטרפותולא"משפטביתידיד"הואזהטיעוןלהגשתהמתאים

שלמשנתובהרחבההובאהבתזכירם.הטיעוןשלהמובהקהאקדמיאופיובשל
ההחלטה.לפועלההוצאהדיניבתחוםמשפטימלומד,(אזכתוארו)חריסרוןר"ד

כברהעותריםשלהאינטרסיםכיבהוצוין,לקוניתהייתההבקשהאתהדוחה
.העתירהאתשהגישוהגופיםידיעלמיוצגים

סיועמוקד.649(2)2001עליוןתקרין,(פורסםלא)הפניםמשרד'נזריצקייה01/1119ץ"בג25
.לבנקרוןנעמיד"עוידיעליוצגזריםלעובדים

ישנן,זהנושאשעוררהציבוריוהענייןהסיועמוקדעמדתשלהתקשורתיתהחשיפהבעקבות26
בזנותהמועסקותנשיםשייצוגלקבועהיאהאחת:בכנסתהנדונותחוקהצעותשתיהיום

נשיםלאותןלאפשרוהשנייה,הציבוריתהסנגוריהבידיייעשהמהארץגירושלשםוהנעצרות
,בהתאמה,ראו.המדינהשלאזרחימשפטילסיועהלשכהבעזרתשלהןהסרסוריםאתלתבוע
אדםבבניסחרשלמעבירהלנפגעלייצוגזכאות-תיקון)הציבוריתהסניגוריהחוקהצעת
סחראיסורחוקהצעת;(במערכתשמורלעותק3018/פח"ה,2001-ב"תשס,(בזנותלעיסוק

.(במערכתשמורעותק)1291/פח"ה,2003-ג"תשס,אדםבבני
עליוןתקרין,(פורסםלא)המשפטיםשר'נבישראלבעונילמלחמההתנועה01/538ץ"בג27

הלב"עמותת,בישראלהאזרחלזכויותהאגודהידיעלהוגשההעתירה.253(1)2002
.גןרמתבמכללתלמשפטיםבפקולטהאדםלזכויותוהחטיבה"במשפט
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לקלוטעדייןמוכןאינוהמשפטשביתלכךעדותזובדחייהלראות,אולי,ביתן

אקדמייםמוסדות,ארגוניםשלמהצטרפותםטבעיאיןשלפיו,האמריקניהדגםאת
בעלותבסוגיות,ציבורייםארגוניםשללעתירות"ידידים"כמשפטייםומלומדים
.28חברתיתחשיבות
נדמה,כידידיםלהצטרףופרטיםארגוניםשלהאחריםהמעטיםהניסיונותפיעל

הצורךדיבהיריםאינם,אחריםהצטרפותמערוציאותושמייחדומהזהמוסדכי
לעתירהלהצטרףביקשוגופיםשבהםמקריםלצייןניתןלמשלכך.לשופטיםגם

.כללזאתלנמקמבלי,29נוספיםכצדדיםאותםצירףהמשפטובית,כידידיםמסוימת
בסךלמנותניתן-1997שנתמאזמשפטבביתהידידיםצירוףרקורדאתכשבוחנים

דיוןנערךמקריםבשנירקומתוכן,פורמליתאושרהשההצטרפותפעמיםששהכול
שלושעוד.(שוורץובענייןקוזליבעניין)הצירוףובשיקוליהידידשלבמעמדוענייני
.30בתיקמעמדםאתלקבועמבלילהצטרףלמבקשיםאישורניתןפעמים
בהחלטתונמצאקוריההאמיקוסמוסדשלהבעייתיותאתהחושףמענייןדיון

,נוסףלדיוןכצדלצרכנותהמועצהלצירוףבנוגעאורהשופטשלהתקדימית
השופטעשה,2002מספטמבר,זאתבהחלטה.בזק31'נברזני01/5712א"בדנ
לכסוףאך,ידידלצירוףכנוגעקוזליכענייןברקהנשיאשלבנימוקיושימושאור
להצטרף,אגב,ביקשהעצמההמועצה.דברלכלכצדלצרכנותהמועצהאתצירף
טובההחלטהזוהיהאם.כידידלצרפההאפשרותאתכחלופהרקוהציעה,כצד

?לידידיםרעהאולידידים

המשפטביתלעמדתקשורההייתהקוריההאמיקוסשלהדחייההחלטתכי,זאתעם,ייתכן28
,ייתכןכן.מעמיקדיוןללאדברשלבסופונדחתההעתירהגםשכן,הראשיתלעתירהבנוגע

ואיןהעותריםביןמצוי(גןרמתמכללת)אחדאקדמישמוסדבכךדיכיסברהמשפטביתכי
.לעתירההאקדמימהסוגטיעוןבהוספתצורך

עליוןתקדין,(פורסםולאפניםלבטחוןהשר'נאדםלזכויותרופאים00/6006ץ"בבגלמשל29
הארגוןצורפולאחרונה.כמשיבוצורפהכידידלהצטרףביקשההדיןעורכילשכת.730(2)2001

רים=דביןהעליוןהמשפטכביתלהליכים"המזרחיתהדמוקרטיתהקשת"ו"בשכונותקול"
.לצאצאיהםכדירהזכותםאתלהורישהציבוריבדיורדייריםזכויותבעניין,"עמידר"לחברת
אין":ומוסיףמשפטביתידידלצרףהמשפטביתשלסמכותואתמצייןשחםעודדהרשם

כי,גםעולהשבפנייהחומרמן.ניכרתציבוריתחשיבותזולשאלהכיממששלמחלוקת
שלמאבקםאתליוואשרציבורייםגופיםבהיותםההליךלבירורלתרוםעשוייםהמבקשים

יביאלהליךהמבקשיםשלצירופםכילחשושיסודאוטענהכלאין,מנגד.הציבוריהדיורדיירי
מצטמצמתהמבקשיםבקשת:המתדייניםשלבאינטרסיםאוהדיוןביעילותממששללפגיעה
התנגדותכלהועלתהלאואףמהצדדיםמימטעםסיכומיםהוגשוטרם,בכתבתזכירלהגשת
ראו.כמעדבוההציבוריותהעמותותאתהרשםצירף-הללוהנימוקיםכללאחר."לבקשה

.775(3)2004עליוןתקדין,(פורסםטרם)וממיררשאשא'ני"מ03/10425א"ע
.גורלןואתהבקשותאתהמפרט1נספחראו30
הישראליתהמועצהמטעם02.9.12מיוםבקשה.922(6)נור"פ,בזק'נברזני01/5712א"דנ31

.דויטשסיניפרופסורד"עוייצגלצרכנותהמועצהאת.הנוסףלדיוןכצדלהצטרףלצרכנות
,הקודמותבערכאותדיןבעלתהייתהשלאפיעלאף,כצדלהצטרףביקשהלצרכנותהמועצה
.המשפטביתידידשלמעמדלהלאשר,תדחהבקשתהאם,כאופציהוהציעה
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לצרףשניתןוחומרקלהרי,כצדצורפההמועצהאםכילטעוןניתןאחדמצד
כינדמה.דנןבמקרהודאיאינו"וחומרקל"הענייןאולם.זהמעיןלהליךידידים
,בדברישיראינטרסלושיש,צדשלצירוףלעכליותרקלדווקאהמשפטלבית
.האדברסריתהמשפטיתהתפיסהעלמסויםאיוםבושיש-ידידשלצירוףמאשר
כי,מדגישלבסוףאך,קוזלימענייןידידשלהצירוףבנימוקימשתמשאורהשופט

כצדתצורףלצרכנותהמועצהשכן,הדיוןביעילותיפגעלאהצירוףהזהבמקרה

קוזליענייןשלבקריטריוניםהשימוש.המשפטיהדיוןלתוצאותכבולהותהיה

כערוץהידידשלייחודואת,נראהכך,מטשטש,כצדהמבקשיםאתלצרףכדי
.ואחרנפרדהצטרפות
לצירוףהעליוןהמשפטביתשלליחסובאשרתמיהותשמעוררנוסףדיןפסק
לשלוםהמועצהחברי.32ההפרדהגדרבעניץלאחרונהשניתןהדיןפסקהוא,ידידים
תוואינגדהפלסטיניםהתושביםלעתירתהמשפטביתכידידילהצטרףביקשווביטחון
תצהירצירפנו,הצדדיםבהסכמת":בתיקמעמדםאתכךמתארברקוהנשיא,הגדר

חופפתעמדתםכילקבועבכךשיהיהבלימהעתירהכחלק[...]שהגישו[...]נוסף
אםמפותלתכהמעמדלהגדרתלהודקקמדועהשאלהנשאלת."העותריםלעמדת
,"הידיד"שלמהותוזואץהאם?המשפטביתכידידיבפשטותלקבלםהיהאפשר

המשפטשביתהרושםאתיוצרתזוהגדרה?"העותריםלעמדתחופפתאינהעמדתו"ש
."המשפטביתידידי"כהמצטרפיםאתלהגדירלאכדישבידוכליעשה

,תצהיראותזכיר,צד,ידיד:בקטנותבדקדוקמדוברכי,שיאמרמיודאייהיה
לצירוףנודעההנזכרתבעתירהואמנם)הצירוףעצםהיאהחשובההתוצאה
כינדמהזאתובכל,(המועצהלעמדתלהתייחסהרבווהשופטים,רבהמשמעות
המשפטביתמעביר"המשפטביתידיד"כהמצטרףמעמדמהגדרתבהימנעות

.זההצטרפותמערוץרתיעהשלאףואוליהגבלהשלמסרהעליון

?"הישראליהידיד"שלפניולאן.ד

הדגםלכיוון"המשפטביתידיד"שלתפקידותפיסתאתלהרחיבמקוםישהאם

להעיריש,אלושאלותעללענותכדי?יצליחשהדברסיכויישוהאםהאמריקני
המשפיעים,נוספיםגורמיםולבחון,המשפטמערכותשתיביןהשוניעלתחילה

.הישראליבמשפטזהמוסדשלהתפתחותוכיווןעל

הפרוצדורליהמבניהגורם.1
לענותכדיובראשונהבראש,הברית-בארצותהתפתחקוריההאמיקוסתזכירמוסד
סכסוכיםהוכרעושבהםבתיקיםכצרלהופיעהפדרליהממשלשלצורךעל
שמנעהחוקתיתבעיהבשל.למדינותאזרחיםוביןעצמםלביןאורחיםבין

בגדההצבאכוחותומפקדישראלממשלת'נמוריקביתהכפרמועצת04/2056ץ"בג32
.807,824(5)נחר"פ,המערבית
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להזמיןהעליוןהמשפטביתהחל,33עצמםבתיקיםכצדמצורףלהיותמהממשל
,שניםבמשךהממשלאתשירתזהוכלי,קוריהאמיקוסתיקילהגישהממשלאת

קוריההאמיקוסהגשתאפשרותהתרחבהבהמשך.קרקעבענייניבתביעותבעיקר
.בחקיקהעוגנהלכךשהזכותעד,אינטרסיםולקבוצותלארגונים,לפרטיםגם

.בעיהמהווהאינולהליךכצדהמדינהרשויותצירוף,ואתלעומת,בישראל
לכללהצטרףהוסמך,הציבוריהאינטרסשלכמייצג,לממשלההמשפטיהיועץ
ציבוריתזכותאוישראלמדינתשלזכית"כאשרהמדינהכנציג,ערכאהככל,הליך
.34"המשפטביתשלפניפלוניבהליך[...]כרוכיםאומושפעיםציבוריענייןאו
מוטיבציהכלבישראלהשלטוןלרשויותהייתהלאמראשכילומרניתןכןעל

מהכיווןגםהמדינותשתיביןההבדלאתלהסביראוליניתן.זהמוסדלפתח
כלהייתהלאבישראלהשוניםולארגוניםלפרטים,הציבורייםלעותריםגם:ההפוך

ארגוניםשמייחסיםהרבהמשקלבשל,קוריההאמיקוסמוסדאתלפתחמוטיבציה
העליוןהמשפטביתאליחסיתוהקלההרבההנגישותובשלץ"בבגלהתדיינותאלה

המשפטביתשמעבשיאושם-הברית-בארצותמהמצבלהבדיל,זאת.בישראל

אחוזיםארבעהרק.למחציתכמעטעדמספרםיררוכיום,בשנהתיקים150העליון
ונדוניםמתקבליםהברית-בארצותהעליוןהמשפטלביתהמגיעיםהתיקיםמאלפי

הדלתאתסגראשר,הברית-בארצותהמשפטביתכי,לומרניתןזהבמובן.35בו
החלוןאתלפתוחכדידיונדיבהיה,הישיריםהמתדייניםבפנימוחלטכמעטבאופן
."ידידים"שלכניסתםאתולהקל

המשפטביתתפקידתפיסת.2
ניתןהאםאך,הציבוריהעותרשלבמעמדוהכירבישראלהעליוןהמשפטבית

ההתגוששותמזירתחלקהמשפטביתבהיותומלאהגלויההכרהבכךלראות
?במדינההפוליטית

שלתוצרהואזהכליפיתוחכי,מדגישיםקוריההאמיקוסבנושאהעוסקים
המשפטשביתככל.ההברהדמותאתכקובעעצמואתהעליוןהמשפטביתתפיסת

תהיהגםכך,פסיקותיושלהציבוריתבמשמעותיותרומכיריותראקטיביסטי
.יותר36פתוחהקוריההאמיקוסכלפיגישתו

זירתמשמשתשבו,האדברסריהמודלעלתיגרקריאתהואקוריההאמיקוס
החוקפיעלביניהםהסכסוךאתמכריעוהשופט,צדדיםשניביןקרב-לדוהמשפט

המשפטכיחשלמקוריתבסמכותהןמדינתיות-כיןתביעות,הברית-ארצותלחוקת3'ספיעל33
כסמכותרקהעליוןהמשפטביתמכהןהפדרליהממשלמעורבשבהןבתביעותואילו,העליון
והממשל,החוקתיהמכשולאתעוקפים-קוריהכאמיקוסהממשלצירוףידיעל.ערעור
,Krislov:ראו.העליקהמשפטביתבפניאותושמענייניםבתיקיםישירותלהופיעיכול supra

.ש1.150(ק.701
.הדיןסדרילפקודת1'ס34
10Merrill,אק.35817 . supra note4יKea~ney.
,Williamsש0ת5,אק.366:למשלראו36 supra,8,4(קק.66-35:וכן

~
10Koshner, supra.
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המשפט)בית(ידיד Amicus Curiaeה-שללדמותוקוויס-האמריקניהידיד

האמיקוסמבחוץ,זריםגורמיםשללהתערבותמקוםבהשיהיהמבליהקיים,
שלהפרוספקטיבייםבהיבטיםלעסוקהמשפטביתאתמובילזאת,לעומתקוריה,

כיחששמעורר,ובכךשלוהרחבותהציבוריותבהשלכות-בפניוהעומדהתיק

ייפגעו,לסכסוךהישיריםהצדדיםשלהאינטרסים
העולמיהסחרבארגוןמתנהלתבדיוקזאתסוגיהסביבבינלאומיתמחלוקת

) WTO (, השיפוטייםבגופיםקוריההאמיקוסמוסדאתלאמץהחליטאשר
ביזהמתנהליםהמשפטייםלדיוניםלהצטרףמדינותשאינםלגופיםולאפשרשלו

האמריקנית.המשפטיתהתרבותכמייצגקוריההאמיקוסבארגון,החברותהמדינות

בפניהמשפטביתדלתותאתפתחלמשפט,ובנגישותבשיתוףבפתיחות,הדוגלת

גםכמוהסביבהואיכותאדםזכויותשארגונילכךוהביאהאזרחית,החברה

ההתדיינותבגופיקולםאתלהשמיעיכוליםותעשייניםגדולותחברותשלליבי
המתנגדותהןהמתפתחותהמדינותכימסתברבארגון,החברותהמדינותבין

ליישובהמיועדבגוףשלהןהרובלאיבודמחששקוריה.האמיקוסלמוסדהגדולות
 , 3ייפגעוךשלהןהמידייםשהאינטרסיםלכךומחששמחלוקות,

פוליטייםארגוניםידיעלקוריהבאמיקוסהשימושהביאעצמהבארצות-הברית

קוריההאמיקוסהיא,אףמובהקתפוליטיתכזירההמשפטביתלתפיסתמובהקים

תקשורתי.קמפייןהפגנות,בצדהציבור,יהמאבקשלהפורמליסטיכקצהנתפס

טעניאמריקניםשופטיםביקורת,נחסכהלאזומפוליטיזציה , 38וכדומהעצומות

שופטיםעלציבורילחץמפעילקוריההאמיקוסמוסדכיהיום,גםוטועניםאז,
 , 39המשפטתוצאותאתומטהמהציבור,ולגיטימציהפופולריותהמחפשים

 •המשפטלביתלגיטימציהכמעניקקוריההאמיקוסמוסדעלהוויכוחואכן,
בלגיטימציההצורךהאםהמשפט,שלהפוליטיזציהשאלתשלנוסףפןהוא

שלפגיעהדווקאשזוהיאוהמשפט,ביתשלדמוקרטיזציהמשקףמהציבור
שנכוזמה,?האםהרשויותהפרדתבעקרוןדהיינו-הרמוקרטיהבעקרונותממש

וחשבוז,דיזלולתתוצריךהציבורמבחירתכוחואתהשואבפוליטיקאי,לגבי
טענובקנדה,זהבענייןשהתנהלה,?במחלוקתהשופטלגביגםנכוןלהיותצריך

המשפטלביתלגיטימציהמתןמשוםישההתערבותזכותבהרחבתכימשפטנים,
אתמשקפתלמתערביםלהקשיבהמשפטביתשלהנכונותראשית, :אופניםבשני

37 . C.P.R. Romano "The Americanization of International Litigation" 19 Ohio St. J. on Disp 
89 ) 2003 ( . Resol . 

38 710 . Krislov, supra note 1, at p • 
לשליחהמתגברהניהגעלהחמישיסבשנות ) Black (בלאקהשופטהתלונןלמשל,כ,ן 39

 Krislov, supraלחץ.הפעלתידיעלהשיפוטיתההכרעהעללהשפיעכדילשופטיסמכתביס

711 . note 1, at p פוזנרריצ'רדהמחיזיהשיפטטעןהתשעיםובשנית) Posner ( לאחךכי
בהיותסלשופטיס,טייעלאהמכריעשרובסקוריהאמיקיטתזכיריקריאתשלשניסשש-עשדה

קוריההאמיקוטבקשותאתלבקריהיהשטובלמטקנההגיעהואהצדדיס,עמדותעלחוזריס
הלחץנגדהיוצא ) Scalia (טקאליההעליוןהמשפטביתשופטגסוכךיותר,מדוקדקתבצורה
 . Kearney & Merrill, supra note 10, at p . 746המשפט,שלהטיההיצררהארגוניסשל
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למתערביםהזכותמתןעצם,שנית.מהציבורלאנשיםהשופטיםשרוחשיםהכבוד
על.הדין40פסקאתלכבדמוסריתמחויבותאצלםיוצר,דברםאתלהשמיע

שלפסיקותיוכי,בטענה,המשפטיתהמערכתמצדחריפהביקורתנמתחהזוגישה
שלפיההעולםהשקפת.החוקפיעלולגיטימיותמחייבותבהכרחהןהמשפטבית

פוגעת,המשפטביתשללגיטימציהיוצרתהמשפטיבהליךהרחבהההשתתפות
.41השיפוטיתהרשותשלבעצמאותהדהיינו-הדמוקרטיתהשיטהביסודות

ביןהשוניולמרותמהציבורבלגיטימציהלצורךבנוגעהדעותחילוקילמרות
ויכוחאיןשהיוםדומה,השונותהמשפטבשיטותהשופטיםשלהפוליטימעמדם

במערכתבפרט,המשפטביתפסיקתשלהפוליטיותלהשלכותבנוגעממששל
הואהמשפטביתאלא,שיפוטיתחקיקההמתקןהואהפרלמנטלאשבה,חוקתית
.הפרלמנט42חקיקתאתשמבקר

יאמצו(הםרקולא)שופטיםכמהעד.המידהשאלתכמובןהיאהשאלה
לתתצריך,אחרתציבוריתרשותכלכמו,המשפטביתשלפיהההשקפהאת

המקוםכאןכי,דומה?מהציבורללגיטימציהולצפותהחלטותיועלוחשבוןדין
שלהעמידהלזכותבהתייחסו.43אלוניבפרשתשמגרהנשיאשלדבריואתלהביא
:הכאיםהדבריםאתשמגרהנשיאאומר,הציבוריהעותר

,העליוןהמשפטלביתהפנייהשלהאמורההכללית-הציבוריתעילתהלאור"
,ומוסיפהמחדשתמה,לשאלהההתייחסות,וכיהמניה,כאמורמתבקשת
המבקש,נוסףמשיבשלאועותרשללערכאותהפנייה,פלוניבמקרה
בגדרהמשפטביתלפניממילאכברהבעיהמצויהבובשלבלדיוןלהצטרף
.תנאי-על-צוהוצאתאחריוכמהכמהאחתועל,שופטלפנישהובאהעתירה

שלהמתכונתלפימתנהלאינוהמשפטישההליך,בכךספקלהיותיכוללא
חיזוקצדכלמבקשבואשר,הדמוקרטיהציבורי-הפוליטיהוויכוחאוהבירור
הגבוההמשפטביתלפניההליך.האפשרככלנוספיםרביםמידיותמיכה
החתמהמעיןשלאועםמשאלמעיןשלבצורהלהתנהליכולאינוגםלצדק
אשר,המשפטייםההליכיםשלאופייםאתתואםאינוזהדבר;עצומהעל

מדעתתחליףלשמשאופוליטיותלהתמודדויותלזירהלהפוךצריכיםאינם
מטרתו.דווקאהרובלדעתבבואהאינםואשרפוליטיתמגמהבעלילמהלכים
,לכאורה,לכןאין.המשפטיתההכרעההיאהשיפוטיההליךשלהבלעדית
עלחזרהאלאאינהמשמעותהשכל,להליכיםבהצטרפותלהכירהצדקה
ממילאכברמצויהאשר,הציבורי-העקרוניהאינטרסמתהום,משפטיתטענה
פנהשכברמיעםזהיהיה,להזדהותביטוימתןאו,המשפטביתלפני

,5Bryden,ובקק.40509-508 supra note.
,Murrayש0מ5,אק.41248 supra.
4אק.42252

~
1.

.1(2)מאר"פ,המשפטיםשך'נאלוני86/852ץ"בג43
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Amicus~-השללדמותוקווים-האמריקניהידיד Curiae(המשפטביתידיד)

עםזהיהיהאוהמשפטיתהשאלהשללבירורהוהביאהמשפטלביתממילא

יתרה.המשפטביתשלהביקורתבשבטשעהאותהמועברתשהחלטתומי
להביאצדמכלהמצטרפיםריבויעלולבו,מצבלתארנקלהעלניתן,מזאת

בריבויאיןכללבדרך;המשפטביתשלפעולתולשיתוקאףאולפגיעה

,שבמחלוקתהסוגיהשלהנאותלבירורהלתרוםכדיכשלעצמוהדיןבעלי
והבירור,נכוןיהיההדברשלהיפוכוכי,ייתכןאף,מסוימותבנסיבות,וכאמור

.44"המתדייניםריבדיבשלדווקאיימנעוהראויההולםהמשפטי
.האלההדבריםכלבדיוקהוא,האמריקניבנוסחו,קוריההאמיקוםוהרי

אחרותבערכאותקוריהאמיקוס.3
נמוךהנובישראלהעליוןהמשפטבבית"ידידים"כההצטרפותבקשותמספראם

רוב.ממנונמוךעודהאחרותלערכאותההצטרפותבקשותמספרהרי,מאוד
החוקתיבתחוםולאוהפליליהאזרחיבתחוםמתנהליםבארץהמשפטייםהדיונים

אלהבהליכיםהרי,לעילצוינושכברספציפייםחוקיםכמהלהוציא.והמנהלי
לענייניהמשפטבתי.קוריהאמיקוסמלבדלהצטרפותאחרתאופציהכמעטאין

בבקשהציבורייםלארגוניםמיזמתםלעתיםפוניםלעבודההדיןוביתמשפחה
פרקטיקהמלהיותרחוקהדבראך,45המשפטביתכידידילהופיעאועמדהלהגיש

כמעטשההליךלחשובמקוםויש,הברית-בארצותשנהוגכפיושגרתיתמקובלת
.האחרות46בערכאותמוכרשאינו

.31'בע,שם44
כידידלהופיעבבקשההילדלשלוםלמועצהמסויםבענייןפנהמשפחהלענייניהמשפטבית45

בישראלהאזרחלזכויותומהאגודה"לעובדקו"מביקשלעבודההדיןובית,משפטבית
ע"בר.קוריהאמיקוסמעיןבכךלראותוניתן,בפניושנדוןמסויםבענייןכתובהעמדהלהגיש

01/1541818Xueאפשרעוד.(כמערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"בעכנייחדורי.א'נ
הורן'נהדיןעורכילשכת01/3010א"בש)לעכודההארציהדיןביתשלדיןפסקלהזכיר

שללזהדומהבמעמדהדיןעורכילשכתאתצירףאשר(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)
אתדחהאשרהאזוריהדיןביתהחלטתעלהלשכהערעוראתקיבלובכך,ציבוריעותר

לעבודההארציהדיןביתשלנוסףדיןפסקוכן.מעמדהיעדרשלבנימוקהלשכההצטרפות
אשר

"
שאינהאף,קיבוציבהסכםבדיוןבכתבטיעוןלהגישהתעשייניםלהתאחדותפשר

'נמקצועילאיגודהאגף-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות99/592ע"בר.לסכסוךצד
.9(4)1999ארציתקרין(פורסםלא)בישראלהתעשייניםהתאחדות

(לבנקרוןנעמיד"עוידיעל)זריםלעובדיםהסיועמוקדשלהצטרפותבקשתלמשלכך46

לעכבנאשמיםשלדיןעורךבקשתבעניין,אביב-בתלהמחוזיהמשפטלביתשהוגשה
לכלזכתהלא,מוקדמתעדותגבייתלצורךעצורותשהיו,זרותנשיםשלהארץמןיציאה

עותק)(פורסםטרם)רומנו'ני"מ01/1063ס"ת.המשפטבביתשנערךבדיוןהתייחסות
ומאסרההרשעתהבדברבחיפההמחוזיהמשפטבכיתכדיין,זאתלעומת.(במערכתשמור
למוקדהמשפטביתאפשר,חוקיתבלתיושהותלארץהסתננותבגיןבנשיםלסחרקורבןשל

(פורסםטרם)י"מ'נוק'גורדניצ03/3750פ"ע)ידועלנדחתהעמדתםאךכידידיםלהצטרף

יותרומוגשות,השונותבערכאותמסוימתהתפתחותחלהלאחרונה.(במערכתשמורעותק)
.2נספחזהבענייןראו.הדיןעורכילשכתידיעלבעיקר,הצטרפותבקשות
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אתלהביאניתןהמחוזיהמשפטבביתהידידשלולמוזרותולזרותוכדוגמה
שללבקשתהבנוגע,ל"זאזרעדיר"ד,המחוזיהמשפטביתרשםשלהחלטתו

המעניקהחברהביןבסכסוךהמשפטביתכידידתלהצטרףהדיןעורכילשכת

.47"מקורות"חברתלביןמשפטייםשירותים
בקשתאתלדחותשביקשהחברהאותהשלמהטענותהביאאזרהרשם

צריךאינוראשונהכערכאההמחוזיהמשפטשביתהטענהובכללן,ההצטרפות
כיהטענהוכן,המקרהבעובדותרקאלאהתיקשלעקרוניותבהשלכותלדון

,ככזובהלהכירואין,"המשפטביתידידת"כמעולםהוכרהלאהדיןעורכילשכת

הציבוראתהמייצגותלצרכנותומהמועצההציבוריתמהסנגוריהשונההיאשכן
.חלשותאוכלוסיותאוהרחב

המתאיםמקצועיכגוףהלשכהשלצירופהאתדברשלבסופואפשראזרהרשם
בדבר)המשפטיבדיוןשישהציבוריהענייןכיוקבע,"המשפטביתידיד"לשמש

בדיוןשנשמעוהטענות.הלשכהשלצירופהאתמחייב(המקצועגבולהסגת

הגופים,הידידשללטיבובאשרכעתהשוררהערפולמידתאתממחישותזה

.לצירוףהמתאימותוהערכאותההליכיםסוג,כידידיםלהצטרףהמתאימים

הידידשליעילותו.ה

נחסמתאינהבישראלהמשפטחוככיאלהאמריקניתבדמותו"הידיד"שלדרכו
,רעיוני"פארקהייד"להמשפטביתהפיכתשל,כזהמהלך.השופטיםידיעלרק

לבואצריךהוא-המשפטביתמצדרקלבואיכולאינו,מסוימותבסוגיות
אתלשאולאפואצריכיםבישראלהארגונים.עצמםמהארגונים,מהשטחכדרישה
.כדאיהדבראםוגם,זובמתכונתקוריההאמיקוסאתלאמץראויאםעצמם

אמיקוסושלהתערבותשלרחבבמודלהתומכים.זובשאלהחלוקותהדעות
באופןקוריהאמיקוסתזכירהשפיעשבהם,רביםמקריםלצטטיודעיםקוריה
,חוקתיותבסוגיותחשובותהלכותלצייןוכן,המשפטביתהחלטתעלמכריע

אלהישנם,מנגד.48הצדדיםטיעוניעלולאקוריההאמיקוסתזכיריעלהמסתמכות

(1965)ויעוץנכסיםניהולארנונה'נכישראלהדיןעווכילשכת(א"ת)03/22050א"בש47

.3533(1)2004מחוזיתקדין,(פורסםטרם)מ"בעמיםחברתומקורותמי"בע
u.s367.Mapp.643(1961)דיןבפסקהברית-בארצות,למשל,כך48 " Ohioתזכירזההיה

פירות"עקרוןשללאימוצוהביאאשר)ACLU(האזרחלזכויותהאגודהשלקוריהאמיקוס
בקנדה.הפליליבמשפטחוקיותבלתיבדרכיםשהושגוראיותקבלתהאוסר"המורעלהעץ
מתערבכארגוןשהופיעLEAFהפמיניסטיהארגלעמדתאתהעליוןהמשפטכיחאימץ

S.143:כפרשת . C.R1[1989]Andrews " IdW

,

is

~cietf afBrifish

(Jolumbiaפרשנותבנושא
,Williams:ראו-נוספותרבותדוגמאותוכןבשוויוןשעוסקקנדהלחוקת15לסעיף supra

Catholic.:וכן5note,אקק.376-371 U.L. Rev33"Ennis k ~Effective Amicus Briefs.8.נ

מכרעתהשפעההייתהקוריהלאמיקוסוכבהםלתיקיםרבותדוגמאותהמביא,(1984)603
.הדיןפסקעל
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Amicus~-השללדמותוקווים-האמריקניהידיד Cwiae(המשפטביתידיד)

שלבעוכריוהייתהקוריהלאמיקוסהמשפטביתשלהרבההפתיחותכי,הטוענים
חוזריםעצמםהתזכירים,פוליטיענייןבתזכיריםלראותהחלהמשפטבית.זהמוסד
.מטרדכלליבאופןומהווים,הצדדיםעמדותעל

מהווהשאינהתמונהמציגהברית-בארצותבאחרונהשפורסםמקיףמחקר
:בישראלקוריההאמיקוסשלאימוצולמעןלפעוללארגוניםממששלעידוד

בביתהמשפטתוצאותעלקוריההאמיקוסתזכיריהשפעתאתבדקוהחוקרים
החלטות6000שהם,1946-1995השניםביןהברית-בארצותהעליוןהמשפט

.49שניםשישיםבמשך
האמיקוסתזכיריבמספרהעצומההעלייהביןמתאםכלאין,ממצאיהםפיעל
עלאלהתזכיריםשלהשפעתםמידתלבין20-ההמאהשלהשנייהבמחציתקוריה
במשיביםהתומכיםקוריהאמיקוסתזכיריכי,הממצאיםהעלועוד.המשפטבית

שלביותרהרבהושההשפעה,בעותריםהתומכיםאלהמאשריותרהצליחו,דווקא

Solicitor~-הלזכותנרשמההפסיקהעלקוריהאמיקוסתזכירי General(שמעמדו

זכויותארגונישלהרקורד.(בישראללממשלההמשפטיהיועץשללזהדומה
תוצאותאין-אחידאינו,)ACLU(האזרחלזכויותהאגודהכמו,הגדוליםהאדם

מגישישלמאשריותררבותהארגוניםהצלחותאמנם.הצלחהשלעקביות
עדיין-להםשישהרבוהניסיוןהמקצועיותלמרותאך,האחריםקוריההאמיקוס
.משכנעיםאינםההשפעהשיעורי

tsolicitor~-השלהמרשימהלהצלחתוהסיבה Generalהיא,המחבריםאומרים
תרומהשמביא,מקצועיאובייקטיביכגורםכאלאליוהמשפטביתשליחסו

בפרשנותהמשפטלביתלסייעובתמיםבאמתושיכול,המשפטלביתייחודית
.50החוק

:הןהמחקרקוראשלבדעתולעלותשיכולותהמידיותהמסקנות

הטובהמשרתעדייןהוא,הממשלבשירותככלישהתחיל,קוריההאמיקוס.א
.51הממשלשלהאינטרסיםשלביותר
הציבורעידודולמרותקוריההאמיקוסמגישילכלהעצומההפתיחותלמרות.ב

שמצליחמידברשלבסופו-פלאזהראו,המשפטבביתדברואתלהשמיע

4910Menill , supra note4יKearney.
נתונהלהיות,כמובן,יכולה,הראשיהפרקליטשלהאובייקטיביותמידת.Ibid,אק.50818

ביחסיוטמונההראשיהפרקליטשלהרבהההצלחהכיהטענהגםנשמעת.במחלוקת
11181'1:זהבענייןוראו.בפניוהמרובותהופעותיובשל,המשפטביתעםהמיוחדים

Amicus Curiae Briefs and the01the sw-TO: The debate over the useא"Judicial Lobbying

62(2000)1]1',24Fordham24"experience.5.ט.
אומרקריסלוב.האדםזכויותארגונישלאלהעםזהיםאלהאינטרסיםפעםלאכי,להעיריש51

משרראצלדווקאהתחילהמשפטילובישלסוגלהוותיכולקוריהשהאמיקוסההבנהכי
החקיקהאתלהחילוניסיון,הרחבהציבוריהאינטרסעלהגנהשלתפיסהמתוך,המשפטים
עובדיםזכויות,הפליהשלבתיקיםכך.השמרניותהמדינותעל(יותרהליברלית)הפדרלית
.וכדומה

273ה"תשסן'יהמשפט



אהרונימיכל

-הקלאסיתבמתכונתו"ידיד"הדווקאהואהשיפוטיותההכרעותעללהשפיע

ניתןהאם.המשפטלביתחדשהזוויתוכתורם,כמקצוען,כאובייקטיבישנתפסמי
מוסדאלהברית-בארצותהמשפטביתשלשהפתיחותלעילהאמורמכללהבין

לקולותלתתמוכןאוליהמשפטובית,מדומהפתיחותאלאאינהקוריההאמיקוס
שאלהכיייתכן?להםלהאזיןממשמוכןאינוהואאך,בחללולהדהדהרבים

יעילותבדבר,(כאלייעשהשלא)יותרהרחבהדיוןבמסגרתלעלותצריכהזו
למרודוהדרכיםופוליטיחברתישינוייצירתלשםהמשפטייםבאמצעיםהשימוש
למשקפימבעדרקלאלהסתכלצריךקוריההאמיקוסעלכידומהאך,52זוהשפעה
המצומצמתההשפעהכי,להניחסביר."בשטח=המיידיותוהתוצאותהיעילות

האמיקוסלמגישיידועההמידיותהשיפוטיותההכרעותעלקוריההאמיקוסשל
ההסברמהו?פעםאחרפעםואתלעשותטורחיםהםאפואמדוע.השוניםקוריה
השניםבחמישיםהברית-בארצותקוריההאמיקוסתזכיריבהגשתהעצומהלגאות

בהגשתוהכספיתהטכניתהקלות:הסבריםשלשורהמציעיםהחוקרים?האחרונות
,המשפטביתשלוהאקטיביזםלקבלתוהמשפטביתשלהפתיחות;קוריההאמיקוס

חקיקה;ליטיגציהבאמצעותהמשפטאתלשנותשניתןהתחושהאתיצראשר
במספרעלייהואפילוחדשהפרשנותדרשהאשר,אדםזכויותכעניינימוגברת

.53הברית-בארצותהדיןעורכי
האמיקוסשלהאמיתיהקהלכי,האפשרותאתהחוקריםמציעים,השארבין
מוגשקוריההאמיקוס.עצמםהארגוניםחבריאלאהמשפטביתלאהואקוריה

חדשיםחבריםלמשוךוכדיאקטיביותלהוכיחכדי,הארגוןחבריאתלרצותכדי
מדיניותעלהמשפיעיםהםהארגוניםלאכילומרניתןזההסברפיעל.ותרומות

שליומםסדרואתדמותםאתשקובעזההואהמשפטביתאלא,המשפטבית
כלתופעהכילקבלקשה-אלהמדבריםהנושבתהציניתהרוחאףעל.הארגונים

.בכללותהוהחברההמשפטדמותעלהשפעהללאתיוותרוחזקהמשמעותיתכך
שחלחברתישינוימשקףקוריההאמיקוסשעברהמהפךכיאומרקריסלוב

שללחברהפרטיםשלמחברהשינוי-הברית-בארצותהפוליטיתבמערכת
מערכתמתוךיציאהמאפשרקוריההאמיקוס,ואכן.מאוגדיםוגופיםארגונים
ברורהדלכךיש.קהילתית-ציבוריתמערכתלעברוהפרטניתהפרטיתהיחסים

כשותפיםאלא,בנפרדהעובדיםכגופיםלאעצמםאתהארגוניםבתפיסתגם
כחלקהעליוןהמשפטבביתלדיוןהמגיעהעתירהכלהרואה,רחבהבקואליציה
.ציבורימקמפיין
לתפוצהזוכים(לקריאהונוחיםקצריםכללבדרךשהם)קוריההאמיקוסתזכירי

הארגוניםשלהאינטרנטבאתריומופיעים,הארגוןחבריביןולפרסוםרחבה

0.א.:ראו,החברהדמותעלהמשפטיתההתדיינותלהשפעתבאשר(ופסימי)נרחבלדיון52
(1991,.Rosenberg The Hollow Hope: Can courts Bring (zbout Social change

?

(Chicago

,4Koshner,אעק.105-100:ראו53 supra note10,א:וכןMerrill, supra note11Kearney

.קק.826-825
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מחלקיםלפעמים.ביותרגבוהההיאהארגוניםביןהפעולהשיתוףרמת.השונים
שיפיםהטיעוניםלעומתהראשיבתיקשייטענוהטיעוניםאתהארגוניםביניהם
שיידחוסיכוןישאשר,יותרנועזיםטיעוניםשהם,קוריההאמיקוסשללמסגרת

.המשפטביתידיעל
וטיעוניםדייןמבוססותשאינןדוקטרינות,השופטיםאתירגיזושאולינימוקים

האמיקוסידיעל"נטענים"חזקהמשפטיתאחיזהלהםשאיןהרגשימהסוג
.54קוריה
ציבוריתלמערכתמעבררקמשקףאינוקוריההאמיקוסכיוםכינראהאך

להשפיעהשאיפהואתהמשפטיתמהזירהלצאתהצורךאתאףאלא,וקהילתית

.להמעברהרבה
קורותאחרמהמעקבעולהקוריההאמיקוסשממלאלתפקידמרתקתדוגמה

,הפלותלבצעהאפשרותצמצוםשלבחוקתיותעסקהזועתירה.Webster55פרשת
.ממשלוואנשירייגןרונלדידיעלמונושופטיושרובמשפטבביתנדונהוהיא

המשפטבביתשנקבעהההלכהתתהפךהמשפטיבדיוןכיאפואהייתההציפייה

נשמרהואשר,חוקתיתזכותהיאהפלהלעשותהזכותשלפיה,197356בשנת
.העליוןהמשפטביתידיעלשניםאותןכלבקנאות

תזכירישלתקדיםחסרמספראליהמשכהWebsterבפרשתהעתירה,כאמור
קוריההאמיקוסתזכיריכלאתהמכנס57הכרסעבהקובץבפתח.קוריהאמיקוס

:המשפטיהדיוןסביבהאווירהמתוארת,זובפרשייהשהוגשו(במספרשמונים)

צדימשניארגונים.הקהלדעתעללהשפעהופעלותפילותערכו,צעדואלפים
הבינוהארגוניםמנהיגי.שקיבלוהתרומותואתחבריהםמספראתהגדילוהמתרס
,המשפטיתלמערכתמעברהרבהלהשפיעיכולהקוריהאמיקוסתזכירישהגשת
.קוריהאמיקוסשהגישמילכלבמהונתנה,בפרשהרבענייןגילתההתקשורתואכן

והיוקוריהאמיקוסתזכיריבהגשתלהרבותכדיביניהםבריתותיצרושוניםארגונים
Amicus("קוריהאמיקוסמתאם"יחדשכרואשרארגוניםגם Coordinator(כדי

.אנשיםשלהאפשרככלרבמספרעליהםלהחתיםוכדי,תזכיריםכתיבתלעודד
המקומותכלהיו,1989ביולי3-בהכרעתואתנתןהמשפטביתכאשר

העתקיאתהעבירווהכתבים,לאולםמחוץעמדומפגינים.תפוסיםהמשפטבבית
ביתניצבשבולרחובעדשהתמשכהבשורה,הקהללראשימעלההחלטות

,1Krislov,אק.54711 supra note.מבוססיםלגמריולאכללייםעובדתייםטיעוניםשלזהסוג
אתמוציא,קוריההאמיקוסתזכירימרביתשלהטיעוניםאופיכיונטען,ביקורתמעורר

אשר,ציבוריויכוחשלצביוןהמשפטילדיוןומעניק,המשפטימהתחוםהנדונותהסוגיות
A:יהבענייןראו.משפטיותדווקאלאו,אחרותרבותבזירותלהתנהליכול . P. MOITISS

Term Employment Law1998-1997' ~Private Amici Curiae and the Supreme coriltts

823(1999-1998)1.Rts!8!ןWm.
~

] Maty7"Jwisprudence.
553Webster case , ~upra note.
.U.113(1973)היאהפלהלבצעהחוקתיתהזכותאתשקבעההעתירה56 S410Wadeת.Roe

571990,Protti.תby Maria.06,Webster vs . Reproductive Health Services.
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וכונתה,ערבבאותוהחדשותמהדורותאתפתחההמשפטביתהחלטת.המשפט

להםנעלמושופטיםשלושהלפחות."המאהשלהמשפטיתההחלטה"בתקשורת
.הדיוןלאחרמידלאירופה

מומנטוםיצרה,להפלההחוקתיתבזכותכרסמהשאכן,המשפטביתהכרעת

המשפטביתאתלבחוןשניסומדינותכמההיואחדמצד-הכיווניםלשני
הניבשניומצד,הפלותלבצעהזכותאתלחלוטיןהמבטליםחוקיםשחוקקובכך

חקיקה)Pro-Choice(גופהעלהאשהבזכותהדוגליםשלהעצוםהציבוריהקמפיין
שנעשוסקרים.להפלההנזקקותלנשיםממשלתיבמימוןתמכהשאף,הקונגרסשל

תומךהציבוררובכי,הראוהעליוןהמשפטביתפסיקתלאחרהברית-בארצות
ביותרהשמרניםהפוליטיקאיםגםהתחילוזאתובעקבות,הפלהלעשותבזכות
הקריירהלהמשךלהזיקיכולהכזועמדהכיבהבינם,שלהםהרטוריקהאתלשנות
.58שלהם
-הארגוניידיעלשהושקעהעצוםהמאמץכי,נראהכןעל

~
pro-Choiceבחיבור

המשפטיתבזירהלהצלחהזכהשלאאף,לשוואהיהלאקוריההאמיקוסתזכירי
.59המידית

בחקיקההצורך.ו

ועושיםעשו-הברית-לארצותמחוץקוריההאמיקוסנושאעלהכותביםרוב

המשפטייםבהליכיםארגוניםשלנרחבותהתערבותזכויותבחוקלעגןבמטרהזאת
אמיקוסלהגשתאפשרותהמעגןחוקאיןשבה,באוסטרליהלמשלכך.60במדינתם

עלחריפהביקורתהמותח,מאמרלאחרונהפורסם,ארגוןשלהתערבותאוקוריה
דוחההמשפטביתכיטוען,ויליאמס,המחבר.61העליוןהמשפטביתמדיניות

Plarwed,הארגוןשלסקירתועלמבוססיםאלהדברים58 Parenthood Federation of

America

1999December.הארגוןשלהאינטרנטבאתךוראו:/[htqp ://www.plannedparenthood .org

(2005.9.101visited1851)]html.010300_~library/facts/webvrhs

בקשתהגישההנשיםשדולת-האחרונהמהעתזהלענייןישראליתדוגמהלהביאאפשר59
להשעותדרשאשראדומיםבמעלההוריםועדשללעתירההמשפטביתכידידתהצטרפות
01/6936ץ"בגראה.מיניתבהטרדהשהואשםבעירייההחינוךבמחלקתמנהלמתפקידו

שמורעותק)(פורסםטרם)אדומיםמעלהעירייתראש'נאדומיםמעלהעירוניהוריםועד
בהפרתהתמקדוהארגוניםשני.נוספתכעותרתהצטרפותבקשתהגישהת"נעמגם.(במערכת
דברשלבסופו.עצמהבעתירהעלהשלאנושא-מיניתלהטרדהבנוגעהמעבידחובות
בהןשהדיוןבטענהנדחוההצטרפותבקשותוגםהעתירהנמחקה,הושעהשהמנהללאחר
ציינוהשופטים,זאתעם.הדיוןאתמסרבלותהיושכן,מתקבלותהיולאמקרהובכל,נתייתר

יש.ההשעיהלהודעתדיןפסקשלתוקףלראשונהנתנווהם,רבבעיוןהבקשותאתקראוכי
הציבורייםהגופיםשללתמיכתםהיתהההצטרפותבקשותדחייתלמרותכילחשובמקום

.התוצאהעלהשפעהבעתירה
.5הערהלעילההפניותראו60
615Williams, supra note.
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שלמדיניותונוקט,הנמקהללאממשלתייםלאארגוניםשלהתערבותבקשות
להשמיעואףלהתערבכלכלייםארגוניםולנציגיממשללנציגיבהתירוואיפהאיפה

אך,(הקרקעעלינים'האבורגבזכויותהקשורותבסוגיותבמיוחד)פהבעלטיעונים
.אחרות62אינטרסוקבוצותאדםזכויותארגוניכלפיונוקשהמחמירהגישהנוקט

לוישכיקובעהמשפטשביתבכךדילאכיאפואמלמדהאוסטרליהניסיון
האמיקוסלקבלתברוריםקריטריוניםקביעתללא.קוריהאמיקוסלצרףסמכות
בלתילהיותהמשפטביתשלהמדיניותעלולהבחקיקההמוסדועיגוןקוריה
.הצטרפותבקשותבקבלתמפלהואףאחידה
מעונייןלהיותצריך,החקיקהשלכפרשןהמשפטבית.דילאבחקיקהגם,זאתעם

חקיקהעלאדםזכויותארגוניהתלוננובקנדהלמשלכך.הארגוניםשלבהצטרפות
,המשפטלביתנתון"ידיד"לצירוףהכלעדיהדעתשיקולכישקבעה,מדינוקשה
לטעוןהזכותבדבר-מצומצםדעתשיקולהקנתהוכןהצדדיםבהסכמתתלותללא
זהמשפטביתכימגלהבקנדההעליקהמשפטביתמדיניותבדיקתואולם.פהבעל
אישר,מכךויתרה,אינטרסיםקבוצותשלהתערבותבקשותבקבלתמאודנדיבהיה
.פהבעלטיעוניהםאתלהציגההתערבותבקשותמגישילרובכהעד

הארגוןכמו)קנדייםאדםזכויותארגוניכי,לקנדהבאשר,להזכירישעוד

counהנקראתבתכניתמיוחדממשלתילמימוןזוכים,)LEAFהפמיניסטי
Challenges Program-בסוגיותהארגוניםשלמשפטיתבהתערבותהתומכת

.שוויוןשל
שהצטברשהניסיוןלאחר,לאחרונהקוריההאמיקוסמוסדאתשאימצההמדינה
לחוקההמשפטביתכללי.אפריקה-דרוםהיא,בפניהמונחהיהאחרותבמדינות
.1995בשנתלתוקףנכנסואפריקה-בדרום

כמעטחסוםאפריקה-בדרוםלחוקההמשפטביתכי,זהבהקשרלצייןמעניין
המשפטבית,אפריקה-דרוםחוקתפיעל.63ישיריםעותריםכפנימוחלטבאופן
,ציבוריתוחשיבותדחיפותשלדופןיוצאותבנסיבותרקאליוישירהגישהיאפשר

חמורבאופןיפגעאחרותלערכאותפנייהידיעלהנוצרשהעיכובלכךהגורמות
במקריםאליוישירהגישההמשפטביתאפשרכהעד,ואכן.התקיןובממשלבצדק

ביותרחשובתפקידישקוריהלאמיקוסכי,מפליאזהאיןאולימכאן.בלבדבודדים
.מבוטלתלאהצלחהוגם,אפריקה-בדרוםלחוקההמשפטבבית

בהגשתעוסק,אפריקה-דרוםשבחוקתהמשפטביתבחוקיהחמישיהחלק
המשפטביתכימלמדאפריקה-דרוםשלהקצרהניסיון.קוריהאמיקוסתזכירי
השפעהישנהקוריההאמיקוסלתזכיריוכי,אלהתזכיריםהגשתמעודרשםלחוקה
שלהחוקתיותנדונהשבהבעתירהלמשלכך.64המשפטביתפסיקתעלמכרעת

.Ibid,אקק.62377-376
63the Enforcement and Protection of1תof the Constihltional court101טLanga "The.א.אן

1267,1259(1997)1.1Louis]541"South AfficaאוHuman
~

ghb.
ביתהכרעתבטרםהתביעהלמשיכתהביאהקוריהאמיקוסהגשתשבומקרהגםישנו64
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וכןשונותאינטרסלקבוצותביזמתולחוקההמשפטביתנשיאפנה,המוותעונש

להגישמהםוביקשההתערבותהליךאתבפניהםהציג,המתרסצדימשנילאקדמאים
נוגדהמוותעונשכישקבעה,המשפטביתהחלטת.בנושאקוריהאמיקוסתזכירי

,להדגישיש.שהתקבלוקוריההאמיקוסמתזכירירביםעלהסתמכה,החוקהאת
אחדמצד,כןועל,מובהקותחוקתיותבסוגיותרקעוסקאכןזהמשפטביתכי

,שניומצד,הנדונותבסוגיותמהציבוררביםקולותלשמיעתשישהחשיבותברורה
בצדדיםפגיעהמפניחששכגון,קוריההאמיקוסלמוסדהנלוויםהחששותקטנים

.ההליךוסרבולהמתדיינים

?בישראלבחקיקההידייבעיגוןצורךישהאם.ז

.בישראלקוריההאמיקוסשלתפקידולשאלתישירקשרקשורה,לחוקקאםהשאלה
למדישוליתפקידהממלא,העליוןהמשפטבביתשהתקבלבידידלהסתפקישהאם
?המקובליםהאחריםבערוציםהמצטרפיםושארהציבורייםהעותריםבצד

במיוחדנחוץקוריההאמיקוסכידומה,אחרותמשפטמשיטותשנלמדמהניסיון
אותזלאתריש,לכולראשית,כןעל.חסומההמשפטלביתהישירההדרךכאשר

,הישראליתהמשפטבמערכתגםלפתוריכולקוריהשהאמיקוסבנגישותחסימות

.פרוצדורליותבחסימותרקמדוברואין
נורמתקביעתהואחקיקהעללחשוביששבגינוהראשוןהמהותיהמישור

ביתבושבחרהמודלדווקאלאושהוא,הרצויהצירוףמודלויצירתהצירוף
בישראלהעליוןהמשפטבית,לעותריםנגישותואףעל.כהעדהעליוןהמשפט

בתרבותקוריההאמיקוסתופעתשמבטאתהפלורליסטיתמהמסורתמאודרחוק
.האמריקניתהמשפטית

-בארצותמעמיתותיקיםיותרהרבהשומעאמנםבישראלהעליוןהמשפטבית
הואאםוספק,בציבורהעמדותשלמייצגחתךשומעהואאםספקאבל-הברית

.קריסלובכדברי,"המשפטיבתהליךחלקלקחתפוליטיותקבוצותמעודד"אכן
אתרבהבמידהמעקריםהידידלצירוףהעליוןהמשפטביתשקבעהקריטריונים

למשוךהיהאמורלהגשההנוחאופיואשר,קוריההאמיקוסתזכירשלייחודו
קולםלהשמיע,להניהיש,רוציםשהיו,כישראלהחברהשכבותמכלענייןבעלי

לישראלקוריההאמיקוסתזכירהכנסת.המשפטבביתהנדונותהמרכזיותבסוגיות

בעולםהגדולותהתרופותחברותארבעיםאתהמייצגארגוןשלבתביעהמדובר.המשפט
)PMA(לייצרלההמאפשר,אפריקה-דרוםבחוקתלסעיףבנוגעאפריקה-דרוםממשלתנגד

בפטנטהמחזיקות,הגדולותהחברותידיעלהמיוצרותמאלוזולותלאידסתרופותולייבא
שיעוריעםכלכליתלהתמודדאפריקה-לדרוםלאפשרכדי,חוקקזהסעיף.התרופותלייצור
באידסלמלחמהארגוןידיעלקוריהאמיקוסהגשתבעקבות.זובמדינההאיומיםהאידס

)TAC(,לאחרוזאת,תביעתןאתהתרופותחברותמשכו,הארגוןשניהלציבוריוקמפיין
Phamaaceutical.שניםשלושבמשךשניהלומשפטימאבק .

~

Manufacturers

' ' Assocation"71 (2001)4198-4183,The President of .The Republic Of
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A

~

ica1"),,/4

.
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אתברורבאופןמסמלים-בדיוןצדלביןבינווהטשטושהקלאסיתבמתכונתו
המקצועייםהגופיםשלוהמוכרתהבטוחהבספרהלהישארהמשפטביתשלרצונו

ברורהחקיקהבהיעדר."פרחיארחי"כלבפניהדלתאתלפתוחולא,והמכובדים
החששנוצר,לאומייצורףמיבהחלטההמשפטלביתמוחלטדעתשיקולובמתן

.ואיפהאיפהשלממדיניות
לפרסםהצורךהואלחקיקהבנוגעלחשובניתןשעליוהשניהמהותיהמישור

.שמאחוריוהרציונלואתמעמדואתולהבהירומוכרידועלעשותו,הזההכליאת
:בפניהןהמתברריםוההליכים,האחרותלערכאותהנוגעבכלבמיוחדבולטהדבר

נשמעלא,בארץהמשפטשלרובורובאתהמהווים,והפליליהאזרחיבתחום
סכסוךבכללהתעוררעשויותציבוריותסוגיות.הרחבהציבורשלקולוכמעט
ובין,בומעורביםגדוליםכלכלייםגופיםאושהמדינהבסכסוךשמדוברבין
זוויתלהימצאעשויהכזהתיקבכל.פרטייםאנשיםשניביןבסכסוךשמדובר
שאין,שנפגעציבוריאינטרסאו,מסוימתאוכלוסייה,המשפטביתמעינישנעלמת

לגופיםבאשררבהבהירות-איישנהאלהבמקרים,לעילכאמור.אותושייצגמי
.בזהוכיוצאלצירוףהמתאימיםהדיוןלשלבי,ההליכיםלסוגי,להצטרףהרשאים
ביתכידידימסוימיםגופיםשלמעמדםאתבחוקלעגןהצורךהואנוסףמישור
כידידתהציבוריתהסנגוריהשלמעמדהעיגוןאתלשקולישלמשלכך.המשפט

היועץשללזכותו,נגדכמשקלאףואולי,בדומה,הערכאותבכלהמשפטבית

לכללהצטרף(התביעהשלהאינטרסאתכללבדרךהמייצג)לממשלההמשפטי
באופןלהצהירצריךוהמחוקק,בפסיקהדיאיןזהבענייןכידומה.חוקפיעלהליך

החשודיםציבורשלזכויותיהםכמגנתהסנגוריהשלשמעמדהכךעלמפורש
.65המשפטביתכידידתבחוקמעמדהעיגוןמחייבבפליליםוהנאשמים

לאבחקיקההציבוריתהסנגוריהשלמעמדהעיגוןכי,זאתעם,לבלשיםיש
זכויותהמייצגיםממשלתייםלאארגוניםכגון-אחריםגופיםשלבזכותםיפגע

להליכיםלהצטרף-קרבנותשלזכויותהמייצגיםארגוניםוכןונאשמיםחשודים
.המשפטביתכידידיפליליים

,לחקיקהבנוגעלהכריעצריךשבהם(ופרוצדורליתמהותית)המרכזייםהעניינים
:הם

אמיקוסשלרחבהקבלהשיאפשרוהקריטריוניםמהםלבחון:קריטריונים.1
ידיעלהמוגשקוריהאמיקוסהעדפתעלבמפורשלהצהירצורךישהאם,קוריה

.ציבוריותועמותותארגונים
שהוזמןקוריהלאמיקוסמיוחדמעמדלהיותצריךהאם:המשפטביתיוזמת.2

.המשפטביתביוזמתטיעוןלהגיש

צורךשיהיהייתכן,למשל,כך.בכאלהרקלאאבל-פלילייםבהליכיםבעיקרמדובר65
בהליךזכויותיושנפגעואדםשלנזיקיןבתביעתהמשפטביתכידידתהסנגוריהבעמדת
.הפלילי
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טיעוניםלהעלותזכותתהיהקוריההאמיקוסלמגישהאם:הטיעוןטיב.3
להגבילוהאם,המקרהשלהעובדהיתלמסגרתמוגבלשהואאוחדשיםעובדתיים
?רשמיאופיבעליסטטיסטייםאומדעייםנתוניםלהצגת

הבדללהיותצריךוהאם-התזכירהיקףאתלהגבילהאם:הטיעוןהיקף.4
.אחרותלערכאותהעליוןהמשפטביתבין

(זמןהגבלתבליאועם)פהבעללטיעוןזכותלעגןהאם:פהבעלטיעון.5

.משפטביתדעתלשיקוללהשאיראו
הסכמת)אפריקני-והדרוםהאמריקניהדגםאתלאמץהאם:הצדדיםהסכמת.6

שיקול-הקנדיהדגםאתאו(המשפטביתדעתשיקול-לאואםהצדדים
.מקרהבכלהמשפטביתשלדעתו
:הנמוכותבערכאותקוריהלאמיקוסבעיקרקשורהזושאלה:בהליךשליטה.7

גילוילדרוש,נגדיתלחקירה,עדיםלזימון.זכותקוריההאמיקוסלמגישתהיההאם
ובהתאם,ערעורזכותלותהיהוהאם,בזהוכיוצאטענותכתביעללהגיב,מסמכים

.המשפטביתלהחלטותשלוהכבילותמידתמה,לכך
,קוריההאמיקוסמגישתומךצדבאיזהלפרטצריךהאם:בצדתמיכה.8

.האמריקניהחוקבנוסחבזהוכיוצאהבקשהאתמגישהואמימטעם
ההצטרפותמודלשאלת,כאמור,היא,המחוקקבפנישתעמודהשאלותשאלת

?אמריקניידידאוקלאסיידיד-הרצוי

שמקרבם,הליברלייםהחוגיםשלחששםגםהואהאמריקניהידידמפניהחשש
,פוליטיזציהלהשיקראושיש,הדמוקרטיזציה:ץ"לבגהעותריםהארגוניםרובקמו
המשפטלביתמאפשרת,קוריההאמיקוסמבטאשאותה,המשפטמערכתשל

המרכזיותהמטרותאחתכינטעןשהרי,הגווניםמכלהקולותכלאתלשמוע
השיפוטיתולהכרעההמשפטלביתלגיטימציהמתןהיאקוריההאמיקוסשל

להישמעהציבורשככותלכלשניתנההזכותבשל,הציבורכעיניהספציפית
חוק"שלעמדותכיידוע-הפלילימהמשפטבדוגמהזאתלהמחישאם.בו

Crime"~-ו"וסדר Control"מאשרבציבורהנושבותהרוחותאתיותרמשקפות

לאלגמרישהן,ונאשמיםחשודיםשלאדםזכויותבדברהליברליותההשקפות

,קוריההאמיקוסשלהאמריקניהמודלשקבלתבחשבוןלקחתיש.פופולריות
הכותבים,ואכן.יותררבההשפעהגםואולייותררבביטויהללולהשקפותתיתן

עגלתעלהברית-בארצותשקפצוהראשוניםאמנםכימצייניםהברית-בארצות
שוויוןמראההסטטיסטיקההיוםאך-הליברלייםהארגוניםהיוקוריההאמיקוס

אפואחשוב.66כידידיםהמצטרפיםהשמרנייםלגורמיםהליברלייםהגורמיםבין
.לכולההיכלדלתותלהיפתחיכולותהידידשבאמצעות,להבין
הידידלכיווןהקלאסימהידיד"המדרגהעליית"בענייןההכרעהכיספקאין

אתממחישהרבותמשפטיותהכרעותכמו,ווהכרעה.פשוטהאינההאמריקני

supraד4,ב(קק.66604-603 note,45ות].
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הצורךלבין,ביותרוהיעילההוגןבאופןצדדיםשניביןלהכריעהצורךביןהמתח
.ממדיים-דולאואףממדיים-חדאינםכללשבדרך,החייםשלבמורכבותלהכיר

דברסוף.ח

הידיד.האמריקניוהידידהקלאסיהידיד:זהבמאמרהוצגוידידיםטיפוסישני
המשפטלביתמסייע;הצדדיםשלולאהמשפטביתשלידירהואהקלאסי
אוציבורשלקולמשמיע;הצדדיםידיעלהועלושלאובעובדותשבחוקבעניינים
הפסיקהשלהנרחבותההשלכותאתומראההמשפטבביתמיוצגשאינואינטרס

אופיועלהשומר,"מכובד"מקצועיגורםכללבדרךהואזהידיד.הנדוןבתיק

.בישראלהעליוןהמשפטביתידיעלשהתקבלהידידזהו.הדיוןשלהמשפטי
הוא.במפורשבוותומךהצדדיםאחדשלידידהואלעומתוהאמריקניהידיד

המשפטילהליךומצטרףנוספיםידידיםעםמלאפעולהושיתוףתיאוםתוךפועל
גופיםאותםרקלא-אחדכללהיותיכולהידיד.פוליטי-ציבורימקמפייןכחלק

שניביןמשפטיתמהכרעההדיוןאופיאתמשנהוהוא-"מכובדים"ומקצועיים
.כוללציבורילוויכוחצדדים

על"בעד"הטורמצביעהאמריקניהידידשלבעניינו"נגד"וה"בעד"הבמאזן
דעתעללהשפיעהאפשרותעל,מסמלשהואלמשפטהנגישותועלהפתיחות

המשפטביתשלהלגיטימציהחיזוקעל,המשפטיתלמערכתמעברהרבההקהל
חברתילשינויהארגוניםשלחיזוקםועלהרחבהציבורלביןבינוהניכורוצמצום

.לזהזהומסייעיםמסוימותסוגיותסביבמתלכדיםאשר
הישיריםהצדדיםבזכויותלפגיעההאפשרותעללהצביעניתן"נגד"הבטור

בעצמאותפגיעהעל,והשקולהמקצועיובאופיוהדיוןביעילותפגיעהעל,לדיון
ולבמהפוליטיתהתגוששותלזירתהמשפטביתהפיכתעל,המשפטמערכת

על,דברשלבסופו,שהשפעתוהליךידיעלזאתוכל,פופוליסטייםלטיעונים

.ביותרמוגבלתהיאהפסיקה
,הפלורליזםעומדיםהדמוקרטיהשלביסודהכילזכורישלנגדהבעדבין

הרי-הידידבפניעקרוניבאופןהדלתותשנפתחוברגע.והנגישותהפתיחות
הספרהעללשמורהרצון.מסוכנתלהיותעלולההמועדוןבשערהסלקציה
,הציבוריותבסוגיות,אליהולנתב,סטריליתלומרשלא,"טהורה"כהשיפוטית

עוסקהמשפטביתכאשר.בעוכריהכללבדרךהוא,אחידצלילבעליקולות
ניכוריוצרהוא-כולםאתלשמועמוכןאינואבל,כולםאתהמטרידותבסוגיות
.ידועיםהריוהדברים,אמוןוחוסר

:עליושחושביםמהכלאוליהוא,לעילשורטטהשדמותוהאמריקניהידיד

אותוהופכיםגםאלהכלאבל-משפטיתלגמרילאבשפהמדבר,המוני,קולני
?בקרבנומקוםלוישהאם.שהינוהצבעונילטיפוס
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1נספח

ענייןמאזהעליוןהמשפטלביתשהוגשו"המשפטביתידידי"כהצטרפותבקשות

.קוזלי
.המאמרבגוףמוזכרים,(')בכוכביתהמסומניםהתיקיםש
אינהשהיאייתכן-העליוןהמשפטביתבאתרחיפושעלמבוססתהרשימהש

.(2005לאוקטוברנכוניםהנתונים)ממצה
כעותרולא"משפטביתידיד"כהצטרפותבקשותורקאךכוללתהרשימהי

.כמשיבאונוסף

בבקשההחלטההתיקנושאהבקשהמגישיבתיק

כידידיצורפוהמבקשיםחוליםבתיסגירת"עוצמה","בזכות"05/2531ץ"בג

טיעוןהגישו,המשפטבית,פרטייםפסיכיאטרייםידיעלרופאוצביאל"ונופשהחלמה"
בדיוןפהבעלוטענובכתבעלתלונותבעקבות.דגןנטעד"עונתניהושירותיםמהול
.תפקודם-י"מ'נמ"בע

הבריאותמשרד

גםוכךנדחתההעתירהכמהלךעובדתפיטורי.ת"נעמ05/554ץ"בג
העמדה.ההצטרפותבקשת.פוריותטיפולי'נאשכנזישרהר"רס

בנוגףת"נעמשלהעקרוניתהמשטרהל"מפכ
התקבלההחוקלפרשנות

משלושתשנייםידיעל

.השופטים
'טעהדיןעורכילשכתנציגהמשפטביתנגישותעלהדיןעורכילשכת04/8127ץ"בג

החלטהאין.בדיוןפהבעלדיןלעורכיבחדרה-אבוריאדד"עוידימזרחיויקטורד"עו
לצירוףבנוגעפורמלית.פיסיתמוגבלותבעלי.פול-המשפטיםשר'נ
צורפההיאאך,הלשכהי"מ

להסדוומתןהמשאלהליכי
.בעתירהפשרה

.להרכבהועברהההחלטההנספיםשלרכושם.גרוסד"עו04/1202
.בשואהויתומיםילדים"יש"

שר'נשואהניצולי
המשפטים

ואגבנדחתההעתירהשלמצפוןסרבנותלזכויותהאגודה04/7802ץ"דנג
בקשתנםנדחתהכך.נשיםד"עוידיעלהאזרחהבטחוןשר'נמילוא

.האגודהשלההצטרפות.יקירדן
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כמוסדמפורטדיוןלאחרלרכישתמימוןמתןלעובדיםסיועמוקד04/11152א"ע
,"המשפטביתידיד"כחלק"ליווישירותי"והקליניקהזריםחברהמגדל'נפרדו

כמשיבותהמבקשותצורפופיצוייםמפסיקת,בנשיםבסחרלמאבקמ"בעלביטוח
.בהליך.דרכיםתאונתלנפגעהעבריתהאוניברסיטה

נעמיד"עוידיעל
.לבנקרון

כעותריםצורפוי"אבממבחןהפטורביטולהאגודה:י"אב03/1433ץ"בג
תנאיעלצוניתן.נוספים-חדלאמהותתעסוקהלזכויותהבינלאומיתהאוצרשר'נבחטין

.בעתירה.הוריותעל,ישראל-הילד
-פריבךדנהד"עוידי
.חפץ

ידיעלאושרההבקשהבדיורדיירשלזכותוקול"העמותות03/10425א"ע

,מנומקתבהחלטההרשםאתלהורישהציבורישיח"ו"בשכונותועמידרשאשא'ני"מ
העמותותאתצירףהואאך.לצאצאיוהדירההשיחלמען-חדשהלאומיתהחברה
ביתכידידותולאכמשיבותוהרבהדמוקרטי*בישראללשיכון

.המשפט-בישראלתרבותי
הדמוקרטיתהקשת

ידיעל"המזרחית
.חרבוןקלריסד"עו

הגשתאישרהמשפטבית.ההפרדהגדרתוואילשלוםהמועצה04/2056ץ"בג
,המועצהחברישלתצהירידיעל,ולבטחוןביתהכפרמועצת
מבלי"לעתירהצורףאשרמר,המועצהל"מנכממשלת'נמוריק
כילקבועבכךשיהיה.גבעולישאולומפקדישראל
לעמדתחופפתעמדתםבגדההצבאכוחות

המשפטבית."העותרים*המערבית
הדיןבפסקהתייחס
.המועצהלעמדתבהרחבה

בשלהן"נדחתההבקשהעתירות4-במדוברלהגינותהתנועה01/953ץ"בג
לגופווהןבהגשתההאיחורבענייןץ"לבגשונותידיעלשלטוניתעיריית'נסולודקין

."ענייןשלעזרחוקישלתוקפםר"יו,אייזנברנמרדכישמשבית
אוהאוסריםעירוניים.העמותה

.חזירמכירתמגבילים

אפשרהמשפטביתמתלוננתשלזכותהד"עוידיעלת"נעמ03/1435ץ"בג
,בעתירהלטעוןת"לנעמכנגדמיןעבירותעלמיכלר"ועועציוןגלינציבות'נפלונית
צורפהלאת"נעמאךלהיותמדינהעובד.ברוןהמדינהשירות

עמדת.לתיקפורמליתמשמעתיבדיוןנוכחת
ידיעלשנתמכה,העותרת.נגדו

.התקבלה,ת"נעמ
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.כמשיבצורףהמוקדהממשלההחלטתלעובדיםסיועמוקד03/3541ץ"בג
השעריםסגירתבדברד"עוידיעלזריםלעבודותחברהרורי

זריםעובדיםבפני.לבנקרוןנעמיסיבוסדניה,הנדסיות
.חדשיםממשלת'נמ"בע

שראל'
ללאנדחתההבקשהתביעהשלאישורההדיןעורכילשכת03/5161א"רנ
דחייתכדיתוך,הנמקהתקנהלפיייצוגיתד"עוידיעלבישראלניהולת.ש.א

.הנוסףבדיוןהעתירההדיןסדרלתקנות29.גרפיארנוןאדםוכחפרוייקטים
.האזרחיי"מ'נמ"בע
.למותבהועברהההחלטהלרבנותהבחירותלהגינותהתנועה03/2636ץ"בג

-
.הראשית.שלטוניתראש'ניבק

בתפקידוהממשלה

הדתותכשר

ידידי"כלהצטרףהבקשהקופתשלערעורים"בזכות"הארגונים02/9165א"ע

אושרה"המשפטביתעלוהמדינהחוליםידיעל"עוצמה"וכלליתבריאותשירותי
בהחלטההרשמתידיעלמשפטביתהחלטת.ליבוביץתרצהד"עו*הבריאותשר'נ

הדיוןתוצאת.מנומקתחלוקתבענייןמחוזי
תאמה(הערעוריםדחיית)העקרוניתהאחריות

.המצטרפותעמדתאתלביןהמדינהבין
בתחוםהחוליםקופות
.הנפשבריאות

נדחתהנוסףלדיוןהבקשהזראזרחשלזכותוהילדלשלוםהמועצה02/8916ץ"דנג
לשרהמלצהכדיתוךזוגומבןשהתגרשלימורד"עוידיעלמשרד'נדמיטרוב
כלליםלגבשהפניםלמעמדהישראלי.סלומוןהפנים

.הילדלטובתהנוגעיםבשלבארץחוקי
המועצהשלעמדתה.משותפיםילדים

צוטטההילדלשלום
.בהחלטהבהרחבה

כצדצורפההמועצהתביעהשלאישורהלצרכנותהמועצה01/05712א"דנ

פיעלנומקוצירופה-בשלצרכניתייצוגיתר"דד"עוידיעל*בזק'נברזני
ידיר"לצירוףהקריטריוניםגם,בפרסוםהטעייהביקשו)דויטשסיני

דיןמפסק"המשפטביתעצמוהתובעכאשר,כצדלהצטרף
צוטטהעמדתה.קוזלי.מההטעיהנפגעלאביתידידי"כולחלופין
הערעור.ד"בפסבהרחבה.("המשפט

.נדחה
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ניתנהוכןנדחההערעורציוןהרמלוןהרחבתעלישראלאיקומוס02/9183ם"עע
איננו":לאקוניתהחלטה,העתיקההעירבגבול.שחמקקרןד"עוידיהטבעלהגנתהחברה

לאפשרמקוםשישסבוריםהכרהשימנעדברשלמיסודוארגון)הוועדהר"יו'נ
להצטרףישראללאיקומוסזהבחלקבינלאומיתהממליץ,אונסקולתכנוןהמחוזית
."המשפטביתכידידכשייךירושליםשלשיוגדרואתריםעלירושליםולבניה

.העולמיתלמורשתלמורשתכשייכים
.(העולמית

מכיווןנדונהלאהבקשהאגודותשלאחריותהתעופהקלוב02/3265א"דנ
לדיוןהבקשהשנדחתהלפיצוייםתעופההאגודה,לישראלהשילוח'נבכר

.נוסףתאונהבגיןנזיקייםלתעופההישראלית'תעופה
לטייסשאירעהאגודת,זעירה

.לייט-אולטרההכלליתהתעופה
ד"עוידיעלבישראל

'יד"ועומיכלם'ג
.אפרת

02/769Nationalץ"בג Lawyersלדוןמבלינדחתההבקשהסיכול"החוקיות
וזאת,הצירוףכשיקולי."הממוקדGuildנגדהציבוריהועד

'נבישראלעינויים
~

Internationalהמבקשותביןהקשרבשלש
Assocationישראלממשלת of

I

המבקשות)לעותרות
Democratic Lawyersשלד"עוהידיעליוצגו

חוותכינקבע.(העותרותהפועלותעמותות)
תכללהמבקשותשלדעתןדמוקרטיהלמען

.העותרותבסיכומי.(בעולםאדםוזכויות
אביגדורד"עוידיעל

.פלדמן

בהחלטהנדחתההבקשהלהתמחותפסילהלצדקהתכנית01/9384פ"דנ
השארבין.מנומקתהדיןעורכיבלשכתאוניברסיטת,בפליליםלשכת'ננסאסרהאל

המשפטיהיועץכינטעןפלילירישוםבשלידיעל,אביב-תלהדיןעורכי
במקרהמייצגלממשלה.שהתיישן.הרמליןאיתיד"עו

.הציבוריהאינטרסאתזה
.נתקבלהעצמההעתירה

,להסכםהגיעוהצדדיםזריםעובדיםהבאתלעובדיםסיועמוקד00/8722ץ"בג
מוקד.נמחקההעתירהלישראלנוספיםד"עוידיעלזריםהקבלניםהתאחדות
בהחלטהמופיעהסיועהתאחדותידיעל.לבנקרוןנעמי'נבישראלוהבונים

."משיבים"כ.הקבלניםוהרווחההעבודהשר
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בנימוקהבקשהדחייתבהליכיחייביםמאסרלמשפטהתכנית01/538ץ"בג
,היטבמיוצגיםשהצדדים.לפועלההוצאהבאוניברסיטתורווחהלמלחמההתנועה

העתירוגםקצרזמןכעבורידיעל,אביב-תלשר'נבישראלבעוני
.נדחתה.אלביןעינתד"עו*המשפטים

אושרהלאהבקשהלשחררבקשהלעובדיםסיועמוקד01/1119ץ"בג
ניתןאך,**פורמליתאשהממעצרד"עוידיעלזריםמשרד'נזריצקיה
בדיוןלטעוןלמבקשתבזנותשהועסקה.לבנקרוןנעמי*הפנים

בהרחבהצוטטוודבריהד"עובאמצעות
המשפטביתבהחלטתידיעלהמועסק
.העתירהאתלדחות.הסרסור

נדחתהההצטרפותכקשתעירייתנציגימינוי,הימןבנימיןר"ד00/5361ץ"דנג
העתירה.הנמקהללאלוועדתירושלים.ד"עומ"הי'נפלק

.התקבלהעצמה.והבנייההתכנון

כעותרתצורפההעמותהבשלאדםפיטוריהמרכז"בזכות"00/7651ץ"בג
הסתייםהתיק.נוספת.פיסיתמוגבלותשלאדםלזכויותהכלליהמפקח'נגורן
.בפשרה,מוגבלויותעםאנשיםישראלמשטרתשל

.דגןנטעד"עוידיעל

,נדחוההצטרפותבקשותמחלקתמנהלהשעייתידיעלהנשיםשדולת01/6936ץ"בג
ביתכיהערהלאחרנגדושהוגשהחינוךיאיר-קניג'צד"עועירוניהוריםועד

,בעיוןאותןקראהמשפטבגיןאישוםכתבהוגשהגםזהבתיק)'נאדומיםמעלה
שכן,מתייתרותהןאךעד,מיניתהטרדהשלהצטרפותכקשתמעלהעירייתראש

ובכל,נמחקההעתירה.נגדוההליכיםלגמר.(לדיוןכצדת"נעמ*אדומים
מתקבלותהיולאמקרה
בית.הדיוןסרבולבשל

פסןשלתוקףנתןהמשפט
.המנהלשללהשעייתודין

,כמשיכהצורפההלשכהלקוייםמעצרתנאיעלהדיןעורכילשכת00/6006ץ"בג
אתמשכוהעותריםאךלפיהפרדהוהעדר.נחצביד"עוידיאדםלזכויותרופאים

קביעתבעקבותעתירתםעציריםביןהחוקפניםלבטחוןהשר'נ
.להפרדההסדרבמגרשהמשפטבבית

.הרוסים

מהנימוקנדחתההבקשהיוצריםזכויות93/2790Committeeא"ע
Eisenmanנ'of

concerned

פגמיםבהשנפלו.קומרןבמגילות
Intelectual*קימרון Propertfהערעורגם.פרוצדורליים

Educatorsנדחהידיעל.
.פרידמןאדוויןד"עו
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פי-עלאושרההבקשהעונשביצועעיכוב,הציבוריתהסנגוריה99/111פ"ע
,קוזליד"בפסהקריטריוניםלהחלטהעדמאסר.מןקנת'פרופידיעל*י"מ'נשוורץ

.התקבלהערעורגםשלבערעורו
.המורשע

העותראך,אושרההבקשהלחיילטיעוןזכות,הצבאיתהסנגוריה99/8868ץ"בג
קבלתכשלעתירתומחקלשחרורבהליכיםבןאהודד"עוידיעלקצין'נעמירם
ידיעלהעקרוניתעמדתו.צבאימכלאמוקדם.אליעזרצבאיתמשטרה

.המשיבים

והשפיעהאושרההבקשהעלערבויותהטלתלזכויותהאגודה97/155ץ"בג
שלאהמדינההתחייבותעלליצורכדיהמדינהידילעובדוקוהאזרחשר'נאלונים.ע.ג.ע

העתירה.ערבויותלהטילזריםעובדיםכבילתדנהד"עוידיעל*הפכם
.נמחקה.למעסיקים.אלכסנדר

כינקבעהבקשותבשתיעצורשליידועו-איהדיןעורכילשכת98/5121פ"ע
להגישיוכלוהמבקשיםעלח"מצבחקירתאביגדורד"עוידיעליששכרוברפאל'טור

מבלי,בכתבטיעוניםבעורךלהיוועץזכותווהסנגוריהפלדמןהצבאיהתובע'נ

.בהליךמעמדםאתלקבועלפסילתכגורם,דיןידיעלהציבוריתהראשי
.נגדוההליכיםד"ועומןקנת'פרופ
.קובועמי

תוכלשהמבקשתנקבעצבאייםשיקוליםעלהצבאיתהסנגוריה99/5404ץ"דנג
מבליעמדתהאתלהגישקיצורלשלילתכגורם.יקירדןד"עוידיהתנועה'נדותן

,בהליךמעמדהשנקבע.העותרשלעונשוהשלטוןלאיכות
בהחלטהצוטטהוהבקשהבישראל

לדיוןהעתירהאתלדחות
.נוסף

ובכךאושרההבקשהבשלחוזרמשפטהציבוריתהסנגוריה96/7929ח"מ

הנוהגתההלכהנקבעהשלבייצוגםפגמים.מןקנת'פרופידיעל*י"מ'נקוזלי
ידידשלצירופובדברעתה.הנאשמים

.המשפטבית

,"המשפטביתידיד"כהסיועמוקדשלשמוהדיןפסקבראשצויין,לגידוףפורמליאישורהיעדראףעל** .הפניםמשרדכצדשניכמשיבמופיעוהוא
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2נספח

.אחרותבערכאותשהוגשו"המשפטביתירידי"כהצטרפותבקשות
www.nevo["נבו"המשפטייםהמידעבמאגריחיפושעלמבוססתהטבלה .co .il[דטה"ו

awdata["ומשפטחוק .co .il1.www[(2005לאוקטוברנכוניםהנתונים).

בבקשהההלטהההיקנושאהכקשהמגישיבחוק

הדיןעורכילשכתעורךחסיוןתחולתהדיןעורכילשכת05/4196(ם-י)ש"ב
כמשיבותצורפווהסנגוריה.לקוח-דיןוהסנגוריהבישראלזוזישווילי'ני"מ

החלטהאין,מקדמיבדיון.הציבורית
הפורמליהצירוףלגבי
.בתיק

ביתכידידתצורפההלשכהבנקשלדרישההדיןעורכילשכת('חי-שלום)א"בש

מפורטדיוןלאחרהמשפטסיאגד"מעודיסקונטד"עוי"עבישראל05/5926
במוסדפישהשופטשלהתחייבותלקיים.פלביאןהדיןעורכילשכת

."המשפטביתידיד"הלרישוםאישיתד"עו'נבישראל
טופספיעל,משכנתאדיסקונטובנקסייאג

שעליוהתחייבותלמשכנתאות
.הבנקמחתים

ולשכת,נדחתההכקשהערעוררשותכקשת.דיסקונטבנק05/948('חי)ע"בר
צורפהבישראלהדיןעורכיהשופטהחלטתעלדיסקונטבנק

."המשפטביתידידת"כ-שלום)א""בש)פישלשכת'נלמשכנתאות
לצרף(05/5926('חיבישראלהדיןעורכי

הדיןעורכילשכתאת
.המשפטביתכידידת

בנימוקנדחתההבקשהכצדלהצטרףבקשההמפרץעיןקיבוץ05/6177('חי)א"בש
כברהעקרוניתשהסוגיהביתכידידיולחילופיןד"עוידיעל'ואחהמפרץעיןקיבוץ

המשרדידיעלהוכרעהפירוקלתיקהמשפט.קוטעופרתעשיות'נ
שקבע,הסביבהלאיכותהתעשיותמפעלאלקטרוכימיות

מסוכניםחומריםשאין,האלקטרוכימיות,מ"בע(1952)
.המפעלבשטחהימצאותבשלבפירוק

מסוכניםחומרים
.המפעלבשטח
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Amicus~-השללדמותוקווים-האמריקניהידיד Cwiae(המשפטביתידיד)

אתשביקשוהעמותותשלמנהליתעתירה"לעובדקו"עמותת04/1315(ם-י)מ"עת
צורפוכידידותצירופןהמעסיקותחברותדנהד"עוידיעלשירותנותניאיגוד
.להליךכמשיבותכנגדסיעודעובדי.חפץ-פריבך'נמ"בעסיעור
הלאומיהביטוחמכרזלאומילביטוחהמוסד

סףכתנאישהציב
במכרזלהשתתפות

עובדיםזכויותקיום
שנקבעלמהמעבר

.המגןבחוקי

בטענה,נדחתההבקשהבפנינאשםהודאתהדיןעורכילשכת04/1064('חי)ח"פ
שכן,רלוונטיתאינהכיוכאופן,מדובב.בישראלווהבה'ני"מ

המדובבפניהודההנאשםפסילת-ספציפי
התרגילי"נערךבטרםעודבשלההודאה

.המשטרתימשטרתי"תרגיל"
שלהתחזותשכלל
לעורךמשטרתיסוכן
.דין

לאחר,נדחתההבקשההדגיםחוותפרשתעל"צלול"עמותת04/1409('אי)א"בש

השופטשלמפורטדיון.אילתבמפרץ.ארד.מד"עוידיעמותה"צלול"
ביתידיד"במוסדשטיילהסביבהלאיכות
צייןהשופט."המשפט'נסוףיםולשימור

'ששנהעובדהאתבמיוחדהנמליםרשות
.לצירוףהתנגדוהצדדים

שבו,מפורטדיוןלאחרמטעםפליליהליךטבעאדם"עמותת(ש"ב-שלום)פ"ת
גישהשפסרהשופטהביעלאיכותהמשרדד"עוידיעל"ודין03/4814
לגביעקרוניתחיוביתזיהוםבענייןהסביבה.אילסרחנוךלאיכותהמשרד,י"מ

קבע,העמותהצירוףמפעלשלאווירתרכובות'נהסביבה
מקוםאיןכיהשופט.ברוםתרכובותמ"בעברום

העובדהנוכחלצירוף
להסדרהגיעושהצדדים

.טיעון
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ידיעלאושרההבקשהחברהביןסכסוךהדיןעורכילשכת(א"ת)א"בש
לאחרל"זאזרעדיהרשםבמתןהמתמחהמחוזועד,בישראל03/22050

ידיד"במוסדמפורטדיוןמשפטייםשירותים.א"תהדיןעורכילשכת
."המשפטבית.מקורותהברתלביןועד-בישראל

ביקשההלשכהארנונה'נמרכזמחוז
לטעוןכדילהצטרףויעוץנכסיםיהול:

גבולהסגתבנושאחכרתומקורותמ"בע
.המקצועמ"בעמים

מוסד"במפורטדיוןלאחרבהריוןאשהפיטוריהנשיםשדולת03/3743('חי)צב
"המשפטביתידידששהשמלאולפניד"עוידיעלבישראלהנשיםשדולת
,בנימוקהבקשהנדחתה.להעסקתהחודשיםוציונהכהןהליתינוןחברת'נבישראל
העקרוניתהמחלוקתכי.יאיר-קניגומחקריעוץהכנון

ובתיקהוכרעהכברמ"בע

רקהןהשאלותהנוכחי
.*עובדתיות

ידיעלהתקבלההבקשהלהצטרףבקשהעלידית"נעמארגון(א"ת)א"בש
דיוןלאחר,פוגלהשופטתביתידידת"כ.וצחורברוןד"עו00/3415

ביתידידמוסד"במפורטבתובענה"המשפטחברהכלל'ננעמת
."המשפטחברותנגדייצוגיתבבית)מ"בעלביטוח

בנושא,ביטוח(לעבודההאזוריהדין
בביטוחינשיםקיפוח

.מנהלים
אישרהגליקסמןהשופטתפסקלביטולבקשהשחקניאיגוד(א"ת)א"בש
שחקניארגוןצירוףאתאיבשלבוררותשלהכדורסל01/1013

,בהליךכטועןהכדורסלפיטוריןפיצוייפסיקתהעובדיםהסתדרותהעובדיםהסתדרות
עלהסתמכותכדיתוךעלכדורסללשחקןעלהחדשההכלליתהחדשההכללית

**.המשפטביתידידמוסדבטענה,בוררידי.שחמוןרויתד"עוידישחקניארגון-
לפסוקבסמכותושאיןסככי'נהכדורסל
.פיצוייםהדיןבבית)אשדוד
(לעבודההאזורי

,כעבודההזדמנויותשוויוןלחוק13'סעלגםנסמכותלעבודההדיןכבתילדיוניםההצטרפותבקשות
.להפלותושאסורמישלבזכויותיוהעוסקיםארגוניםשלצירופםהמאפשר,1988-ח"תשמ

עיריית'נאוריאלי01/1233ע"בעלעבודההארציהדיןביתשללהחלטתוזהבענייןמפנההשופטת'* פד,הרצליה
.עבודהבדיניהציבוריהעותרשלמעמדוכעניין,508לזע"
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