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הצ,דמןניטרליצופהזההיה-המתדייניממהצדדימאיששלולא

סיוע,המשפטלביתהציעואשרהנדון,בסכסוךחלקנטלשלא

ניתןשבעובדה.אושבחוקבעניינימשלו,האישיהידעעלבהסתמך

שרואהמיגמ,ויש-14הלמאהעדהזההמוסדמקוראחרלהתחקות

 • 1הרומיבמשפטמקורואת

קוריההאמיקוסמוסדשלביותרוהמסיביתהמרשימהההתפתחות

בתקופה .-20ההמאהשלהשנייהבמחציתהאמריקניבמשפטחלה

המציעניטרליצופההיותואתמזמןלשכוחהאמיקוסהספיקזו

משפטילהליךמצטרףהיומשלה"ידיד"המשפט.לביתעזרתואת

מהצדדימ,באחדבגלויתומךמעורב,גורמהואאךיזמ,הואשלא

משפטי.כלוביסטזהבכליומשתמשמובהקבאופןאינטרסנטיהוא

החלטתסביבבארצות-הבריתהרוחותסערומכברלאלדוגמה,

בקבלהמיעוטימשלמתקנתהעדפהבענייןהעליוןהמשפטבית

ההחלטותכאחתמלומדימידיעלשנחשבההחלטהלאוניברסיטאות,

העליוןהמשפטלבית . 2האמריקניהמשפטשלבהיסטוריההחשובות

 " Amicus Curiae (אמיקוסתזכירימשישימלמעלההוגשו

" Briefs ( אוניברסיטתשלהמתקנתההעדפהבמדיניותהתומכימ

אוניברסיטאותידיעלהוגשותזכירימשלרבותעשרותמישיגן.

ביניהמ-אדמלזכויותוארגוניממיעוטימארגונימ,סטודנטיוארגוני

אגודתלמשפטימ,הדיקאנימאגודתמ,למשפטיסטודנטימ 13,922

היהודי,הוועדהדין,עורכילשכתהסוציולוגימ,אגודתהפסיכולוגימ,

הייתהצפויהפחותועו.דסנטורימפור,דג'רלדלשעברהנשיא

ביותרוהחזקותהגדולותהחברותשלהתקדימחסרתההתגייסות

וכןאלקטריקוג'נרלקוקה-קולהמייקרוסופט,כגוןבארצות-הברית

נורמןביניהמארצות-הברית,צבאשלבדימוסגנרלימ 29של

התומכימאמיקוסתזכיריהגישוכולמאשרואחרימ,שוורצקופף

מומחימלאוניברסיטאות.בקבלהמיעוטימשלמתקנתבהעדפה

מספרהמשפטביתקיבלנדירותשלעתימאומרימ,אמריקנילמשפט

מהצדדימ.באחדרקהתומכימתזכירימשלרבכה

עללמשפטיסהפקולטהמשאביס",מרכז-הקהילהבשירות"המשפטדין,עורכת

הנוגעבכלהרבהעזרתהעלכהןאליטלעו"דתודותתל-אביב.אוניברטיטתבוכמן,שס

ובמתןבהפניותביןהחיבור,להכנתשתרמולרביסבארצות-הברית,המשפטילמצב

מועילות.ובהערותבקריאהוביןחשובחומר
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היאהזמנימכלשלהאמיקוסכשיאניתנחשבתשעדייןהעתירה

Webster, Attorney General 01 Missouri v. Reproductive 

Health Services . שלבחוקתיות,עסקה 1989משנתזועתירה

תזכירישמונימאליהומשכה , 3הפלותלבצעהאפשרותצמצומ

המתרס.צדימשניאינטרסימקבוצות 420יחדיושייצגואמיקוס,

אח,דתזכיררקהמשפטביתדחהשהוגשו,התזכירימשמוניממבין

מהמ.אחד-עשרציטטובהחלטתו

בקשתכלכמעטבפועלמקבלהאמריקניהעליוןהמשפטבית

צירופו).אתמאשרימאינמעצממהצדדימכאשר(וזאתאמיקוס

ולאממשלתיימגופימיחידימ,ידיעלמוגשתלהיותיכולההבקשה

אחד.כלובקיצורשונות,אינטרסימקבוצותמ,ממשלתיי

מהתיקימ-13%לרק-50הבשנותעצמה:בעדמדברתהסטטיסטיקה

 1993בשנתואילואמיקוס,תזכיריצורפוהמשפטבביתשנשמעו

92ל תזכיריצורפוהעליוןהמשפטבביתשנשמעומהתיקימ-%

הואבארצות-הבריתקוריה""אמיקוסכיספקאיןכיומ . 4אמיקוס

והארגונימהקבוצותשלהמשפטיבשדהלפעילותאחדמספרהכלי

הציבורי.האינטרסאתהמייצגימ

נשאובעולמאדמזכויותוארגוניאחרותבמדינותמשפטמערכות

כדאיואמראויאמושאלובארצות-הברית,למתרחשעיניהמאת

 • 5האמריקניתדברךללכת

בעיקרן,הן,האמיקוסמוסדשלאימוצובענייןשעלוהתהיות

למעמדבנוגעגמ(שנשאלההעקרוניתהשאלהראשיתמינימ:משני

קשורשאינוזר,צדלצרףפתאוממהבבג"ץ):הציבוריהעותר

אינטרסימהצגתהאמצדדימ?שניביןהמתנהללהליךלסכסוך,

המשפטביתאתתהפוךלאהמשפטיהדיוןבעתרחבימציבוריימ

בזכויותפגיעהבכךאיןהאמהשיפוטי?במעשהותפגעפוליטילגוף

היאהשנייההשאלהבהליכימ?ובשליטתמהמקוריימהצדדימ

תכבידמ""ידידישלהמוניתהצטרפותהאמ-הפרקטימהתחומ

השיפוטי.ההליךאתותסרבלהמשפטביתעלמאוד

להרחיקכמהעדהפרוצדורה:מתחומרבותשאלותעולותמכאן

להציגיוכלהאמיקוסהאמבהליכימ?שליטהלאמיקוסולתתלכת

בעללטעוןיוכלהאמחדשות,עובדותגמאומשפטיתפרשנותרק

נגדיתלחקירהזכותלותהיההאמבלדב,כתובתזכירלהגישאופה

נמוכותבערכאותאמיקוסביןהבדללהיותצריךוהאמערעורוזכות

העליון?המשפטבביתלאמיקוס

עללהשפיעהמעוניינימידיעללהישאלשצריכהנוספתשאלה



 ' 1 ' 0אלירוא :וםליצזרים.םידבו Yשורגי

האמדהיינו-זהכלישליעילותושאלתהיאהמשפטתיבפסיקת

כדאי?בכללהוא

ונקלטישראל,למדינתמהוססבאופןעלהה"ידידי,'האמיקוס,

גממאו.דחלקיתקליטהזאתואףבלדב,הפסיקהידיעלכהעד

משתמשימשאינמכמעטעדייןהשונימהציבוריימוהגופימהארגונימ

הצטרפותבקשות-26כרקכיהעלתהממצה)(לאדביקה :זהבכלי

 ,' 997שנתמאזהעליוןהמשפטלביתהוגשוהמשפטביתכידידי

לדיוןלצרףסמכותואתעקרונידיןבפסקהמשפטביתקבעשבה

 • 6משפט"בית"ידיד

כךהכללהבדללגרומהיושעשויימגורמיממעטלאייתכנו

 :באמיקוסהשימושבענייןלישראלארצות-הבריתשביןמשמעותי

פרוצדורלישוניאמיקוס;להגישהזכותאתהמעגנתחקיקההיעדר

ארגונישלשונהארגוניתתרבותהמשפט;שיטותשתיביןומהותי

הכולבסךמדובר,ואוליובארצות-הברית,בישראלהאדמזכויות

ביןההבדלימדביקתהגדול?האמריקניהידידבחיקוישלנובפיגור

הסיבותועלהאמיקוסמהותעלאורלשפוךיכולההמדינותשתי

בישראל.ממשיבאופןכהעדהתפתחשלאלכך

וכדאיראויאמהשאלהאתלבחוןהיאזהחיבורשלמטרתו

הכלילפיתוחלפעולישואמ ,האמריקני""הידידמודלאתלאמץ

 ...בישראל.המשפטבמערכתציבוריימאינטרסימלקידומהזה

72 " s. Krislov "The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy 

694 ) 1963 ( Yaie L.J . 

) 2003 ( 244 . Gr!ltter v. Bollinger, 539 U.S. ;Gratz v. Bollinger, 539 U.S 

 R. Dworkin "The Court and the University "זה:בענייןוראו . 306 ) 2003 (

) 15,2003 The N. Y Rev. ojBooks 50 No. 8 (May . 

, Webster, Attorney Generai oj Missouri v. Reprodllctive Health Services 

) 1989 ( 490 . 492 U.S . 

, A.J. Koshner Solving the Puzzle oj lnterest Group Litigation (Westport 

1 ) 1998 , Conneticut . 

 P.L. Bryden "Public Interest Intervention in the Courts " 66ראו:קנדהלגבי

490 ) 1987 ( . Can. B. Rev . ראו:·אפריקהדרוםלגביC. Munay "Litigating in 

the Public lnterest: lntervention and the Amicus Curiae" 1 0 S. Ajr. J. on 

240 ) 1994 ( Human Rights . ראו:אוטטרליהלגביG. Williams "The Amicus . 

Curiae and Intervener in the High Court of Australia: a Comparative 

365 ) 2000 ( . Analysis" 28 Federal L. Rev . הללוהמחבריםכלכילהעיריש

זאתלעומתלמדינותיהם.אמיקוטושלהתערבותשלנרחבמודלבהכנטתתומכים

ועל ,) WTO (העולמיהטחרבארגוןמתקיימתהאמיקוטמוטדטביבגדולהמחלוקת

בהמשך.ראוכך

7929מ"ח 6 / עלהמידעקוזל,).עניין(להלן: 554,529נג(ן)פ"ד " oמניל, nק 96

המשפטביתשלהאינטרנטאתרפיעלהואהמשפטביתכידידלהצטרףהבקשות

מטכמתטבלהוראו .] http://court.gov.il] (Iast visited on 12.6.04 (העליון

 .ובנטפחלי nקענייןמאזשהוגשוהבקשותשל
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ת Iבארצות-הברקוט Iהאמב.

להציגהרוציםבארצות-הבריתארגוניםלבחוריכוליםדרכיםשלוש

המשפט:ביתבפניוחוקתיציבורימשפטשלבסוגיותעמדתםאת

היאהשנייההמשפט,ביתבפניהצדדיםשלישירייצוגהיאהאחת

והשלישית ) Intervention (בתיק"התערבות"שלבדרןהצטרפות

קוריה.אמיקוסתזכירהגשתהיא

מעוגנתאינההראשונהבערכאהקוריהאמיקוסתזכירהגשת

הערעורמערכאותהחלאןהפסיקה,שלתוצרוהיאבחקיקה

 • 7בחקיקהמעוגןהאמיקוס

העליוןהמשפטבביתקוריהאמיקוסתזכירלהגישהאפשרות

באופןשונתהולא , 81939בשנתהעליוןהמשפטביתבכלליעוגנה

תזכירכיקובעים,העליוןהמשפטביתכלליהיום:ועדמאזמהותי

ביתשללבולתשומתרלוונטיענייןמביאאשרקוריהאמיקוס

-הצדדיםידיעללבולתשומתהובאלאשעדיין-המשפט

שאינוקוריה,אמיקוסתזכירהמשפט.לביתממששלסיועמהווה

בברכה.יתקבלולאהמשפט,ביתעלהכדבהמהווהזו,מטרהמשרת

 • 91997בשנתנעשהקוריההאמיקוסתזכירבכלליפרוצדורלישינוי

אתיגלהקוריההאמיקוסתזכירשמגישהמשפטביתדורשכעת

האםהצדדים,שליועץהואהאםהצדדים:לביןבינוהיחסיםטיב

הכספייםהמקורותהםומההתזכיר,בחיבורשותףהיהמהצדדיםמי

שלתחושהמשקףאוליזהשינויקוריה.האמיקוסתזכירמגיששל

קוריההאמיקוסתזכירמהפיכתהמשפטביתשלמסוימתאי-נוחות

לחשוףנועדהתיקוןכיונראההחברתי-פוליטי,במאבקגלוילאמצעי

בעמדותיהם.רחבהתמיכהשלרושםליצורהצדדיםכוונתאת

במדיניותלשינויבחקיקההשינויהביאלאבפועלכימסתבראולם

בקשותמגישיכלבפניכמעטדלתואתלפתוחהעליון,המשפטבית

 • 1בציבורסבמחלוקתהשנויותבסוגיותקוריההאמיקוסתזכירי

פורמליצדאינוקוריההאמיקוסתזכירהמסורתית,במתכונתו

מסמכים.גילויולדרוששכנגדטיעוניםלהגישזכותלואיןלהלין,

כבולאינוגםוהואהמשפט,ביתהחלטתעללערעררשאיאינוהוא

מוגבלהאמיקוס-בדיוןהעוליםהנושאיםמבחינת . 11להחלטותיו

חדשים.נושאיםלהעלותיכולואינובתיקהנדוניםלנושאים

מצומצמותזכויותבעלאפואהואהעליוןהמשפטבביתהידיד

שאינהכמעטולמעשהמוגבלתפהבעללטעוןזכותו-בהליןלמדי

דווקאכידומהאן-בהליןשליטהכללוואיןבפועלמתקיימת

לפתוחהמשפטלביתשאפשרהואהאמיקוסשלזהזכויותצמצום

יותררבהנגישותויצרלהצטרף,שמבקשמילכלדלתותיואת

החששאתלהפיגכדיבכןישהמשפטביתמבחינתעצמם.למגישים

הפגיעהאתלמנועוכןהמשפטי,ההליןשלוסרבולהכדבהמפני

המשפטלביתבאשרלומרניתןעודהמקוריים.הצדדיםבזכויות

תיקיםממילאהם 2בושנשמעיםהתיקיםמעטכי-העליון

ענייןגםולכןראשונה,ממדרגהציבוריותעקרוניותסוגיותהמעלים

מפניממששלחששללאמהציבוררביםקולותלצרףעליומקלזה

בצדדים.פגיעה
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הוצאותדורששאינוקל,בהליןמדובר-המצטרפיםמבחינת

אתומחייבכובלאינואףוהואללקוח,אתיתומחויבותכדבות

בהליכיםלפתוחלוומאפשרהמשפטיהדיוןבתוצאותהמגיש

כידיד.טיעוניונדחיםשבובמקוםעצמאיים

שםהפדרלית,במערכתמדוברכאשרמשתנהזאתמצבתמונת

בהליכיםהנמוכות.בערכאותדווקאהיאהאמיקוסשלפעילותועיקר

לחקורואףראיותלהציגהמשפט,ביתברשותהאמיקוס,יכולאלה

שליטתומידתבהגדרתוערפולגמישותישלמעשה . 13עדים

לשיקולורבהבמידהנתוןוהדברבהלי,ןהאמיקוסשלומעורבותו

המשפט.ביתשל

הידיד-אמיקוסשלחדשסוגשצץעדרבכההואהערפול

ביןחדשכלאייםיצורשהוא- ) Litigating Amicus (המתדיין

הציגוהפדרליהמשפטבביתשנדונותיקיםבמספרלצ.דהידיד

פסקלאכיפתופעלומסמכיםגילוידרשושכנג,דטיעוניםהידידים

בן-תערובתנדחהדברשלבסופוהמשפט.ביתביזיוןשלבהליןהדין

הפרשניםלדבריאן , Sixth Circuitה-שלהמשפטביתידיעלזה

שלבמעמדווהתפתחויותשינוייםצפוייםועדייןפסוק,סוףזהאין

 • 14הידיד

בארצות-האמיקוסמוסדשלההתפתחותכילומר,אפואניתן

מרשיםריבוימח,דמנוגדות:מגמותשתיביןמתחמציגההברית

לביתהמוגשיםאמיקוסתזכירישלמופרז)-האומרים(ויש

המצומצמותזכויותיובשלדווקאמתאפשראשרהעליון,המשפט

שלניסיוןמנג,דהתזכירים.בהגשתהיחסיתוהקלותהידידשל

אשרדברצ,דשללמעמדלחתורהנמוכותבערכאותהאמיקוס

מערכתשלהנגישותאתמצמצםאןבהלין,שליטתואתמגביר

לידידים.המשפט

שראל Iבקוט Iהאמג.

משפטי,להליןהצטרפותשלשוניםסוגיםמכירהישראליהמשפט

אזרחייםבהליכיםכצדלהצטרףניתןמקורי:צדאינוהמצטרףכאשר

כעותריםבבג"ץלהצטרףניתןהנדון;לענייןנגיעהישכאשר

נפרדתעתירהלהגישנוספים;כעותריםלעתירה;כמשייבםציבוריים;

אןבחקיקה,מעוגןאינועצמוהידידמוסדעתירות.צירוףולבקש

להליכיםלהצטרףלגופיםהמאפשריםספציפייםחוקיםמספרישנם

לנומוסיףאפואמה . 1Sהמשפטביתידידשללזהדומהבמעמד

הישראלי?המשפטלמערכתאותולהכניסהיהצריןמדועהידיד?

הקיימים?ההצטרפותבערוצילהסתפקהיהאי-אפשרהאם

שלבהחלטתונמצאתוס,מיקהאקבלתלענייןהמנחהההלכה

 • 16כץדניהילדברצחלמורשעיםחוזרלמשפטבבקשהברקהנשיא

המשפטלבקשתלהצטרףהציבוריתהסנגוריהביקשהזו,בפרשה

ייצוגהיעדרבנושאעמדתהאתולהציגקוריה,כאמיקוסהחוזר

הצטרפותאתאישרברקהנשיאחוזר.למשפטכעילהלנאשםנאות

לקבלתהןהפרקליטותהתנגדותחרףכאמיקוסהציבוריתהסנגוריה



ספציפי.באופןהסנגוריהלצירוףוהןבישראלהאמיקוסמוסד

דעתולשיקולנתוןאמיקוסשלצירופוכימשתמעזומהחלטה

ואולמהצדדימ.שניבהסכמתמותנהשיהיהבלאהמשפט,ביתשל

לחוד",דעתושיקוללחוד"סמכותכיהדין,בפסקהדגישברקהנשיא

הדעתלשיקולכדבריו)ממצימ,(שאינמקריטריוניממספרומנה

המוצעת,העמדהשלהפוטנציאליתתרומתהכמוהצירוף,דבבר

בוהנוהגתוהפרוצדורהההליךסוגלהצטרף,המבקשהגוףמהות

עצממ.הצדדימבזכויותפגיעהמפניוזהירות

הישראליהידידשלדמותו . 1

קוזלי,בפרשתהמשפטלביתהציבוריתהסנגוריהשהגישהבבקשה

ראוימדועטיעוניהאתומעלההאמיקוסמוסדאתמציגההיא

לאמיקוסהתנגדותהבדבריבישראל.זהמוסדלאמץהמשפטלבית

העותרימשלהעמידהזכותהרחבתכיהשאר,יבןהפרקליטות,טענה

כיהפרקליטות,טענהכןכמולמיותר.האמיקוסאתהופכתבבג"ץ

המשפטיהיועץשלבמעמדויפגעכאמיקוסהסנגוריהצירוף

הרחב.הציבוריהאינטרסעלשמופקדכמילממשלה

והואבתיק,כאמיקוסהסנגוריהצירוףאתאישרברקהנשיא

והקנוניתההיסטוריתסקירתובסיסעלהמוסדמשמעותאתמנתח

המובאתהמשפט",בית"ידידהגדרתזוהיקריסלוב.המלומדשל

הדין:בפסק

מ,בהליכיבלדבניטרליתעמדהלהצגתכליזהמוסדהיה"במקור

המוסדהתפתחבהמשךאךלבית-המשפט.אובייקטיביסיועתוך

ואובייקטיבי,ניטרלידווקאשאינולהליך,כצדבית-המשפט''ידיד

אואינטרס-עיסוקואותפקידומתוקף-מייצגשהואאלא

ספציפי.בסכסוךבית-המשפטבפנישיישמעוהראוישמומומחיות

מעורבשאינו-שלישיגורמקיימשבהמהמקרימבאותמכך,

יהאאמהמשפט',ביתכ'ידידלצרפויהיהניתן-עצמובסכסוך

מסוימ,בענייןההלכהשללגיבושהלתרומכדיבהליךבנוכחותו

ותוךהנדוןבענייןהרלוונטיותהעמדותמלואהצגתיסודעלזאת

(ההדגשה?ןומקצועיימ"מייצגימלגופימודעתפהופתחוןייצוגמתן

 .).א.מ-שלי

ה"ידיד",בפנינפתחהאמנמהדלתכימשתמעברקהנשיאמדברי

לתיק,יצורףאמיקוסלהגיששרוצהמיכללארבה:בזהירותאך

אמיקוסבקשתתתקבללאבלדב;מ"ומקצועיימייצגימ"גופימאלא

התורמתזורקאלאמהצדדימ,באחדתמיכההיאמטרתהשכל

 • 18לדיוןייחודימשהו

האינפורמטיביבתפקידמתמקדמאמץשהואהמודלכיאפואדומה

הקלאסי,האמיקוסדמותאתיותרהרבהותואמהאמיקוסשל

הניטרלי.

היאקריסלובדבריעלההסתמכותגמכיזה,בהקשרלהעיריש

מוסדעלשעברהתהליךאתמתארקריסלוב-משהוסלקטיבית

מאובייקטיביותכלומרלסנגור",מ"ידידותהמשפטביתידיד

יותרהרבהלכתמרחיקימומסקנותיוותיאורו-לאינטרסנטיות

אינטרסבעלאמנמשהואכגוףה"ידיד",שלהמהוגןהתיאורמאשר

קובעקריסלובהצדדימ.אחדשלאינטרסדווקאלאואךכלשהו,

קבוצותלעדדוהמשפטביתשלדרךהואהאמיקוסכיוחלק,חד

לקבלרוצההמשפטביתהמשפטי.בתהליךחלקלקחתפוליטיות

שותפותשלתחושהלהןלתתרוצהגמאבלאינפורמציה,מהן

שההליךלכ,ךהראליסטיתהמודעותשלתוצאהזוהילדבריו,בהליך.

 ~ • 19והחברההמדיניותעיצובעלמשפיעהשיפוטי

29 Fed. R. App. P. , Rule . 4 . ) 1995 ( 324 :גמוראו Am. Jur. 2d . 

37 , 28 S!lpreme Court Rules (2003), ruies . העליוןהמשפטביתכילצייןיש

 .הכללימאתשקבעהואהקונגרטולאעצמו,

) 6 ( 37 Jbid, at ruie . 

 J.D. Keamey & T.W. Merriii "The Influence of Amicus :זהבענייןראוסו

Pennsylvania L. Rev. ןס. Curiae Briefs on the Supreme Court" 148 Univ 

762 , 743 ) 2000 (. 

 . 4Am. Jur. 2d . ) 1995 ( 327 , 328וו

להלן.ראובארצות-הברית,העליוןהמשפטבביתהנשמעימקימיהתמיעוטבענייןו 2

 . 4Am. Jur. 2d . ) 1995 ( 329 , 331ו 3

 M.K. Lowlnan "Comments: The Litigating Amicus Curiae : :זהבענייןראוו 4

When Does the Party Begin After the Friends Leave?" 41 Am. U. L. Rev. 

הפדרלימהמשפטבבתישנדונודיןפטקיבמטפרמתמקדזהמאמרמחבר .) 1992 ( 1243

 United Statesןס :כגוןהמתדיין,הידידשלהבעייתיותאתוהמדגימימהמחוזיימ

) 1991 . Michigan, 940 F.2d 143 (61h Cir ןסAmerica v. State -שעניינו

כלא.בתיבשלושההמאטרתנאיבענייןמישיגןמדינתנגדהמשפטיממשרדשלתביעה

דיידשלמעמדקיבלואטירימלזכויותנוטףוארגוןבמישיגןהאזרחלזכויותהאגודה

המעמדאתביטל Sixth Circuitה-שלהפדרליהמשפטבית .זובתביעהמתדיין

הואצ,דשלמעמדלידידהעניקיהמחוזהמשפטשביתבכךכיוקבע-הזההמיוחד

 :ראולידיד.הצדביןהפרדהשלקוהמותחותהאזרחי,הדיןטדרתקנותאתהפר

1279 . Lowman, supra, at p . 

עלהציבוריהאינטרטכנציגהליךלכללהצטרףיכוללממשלההמשפטיהיועץ :למשלו 5

חדש)נוטח[לממשלה)המשפטיהיועץ(התייצבותהדיןיטדרלפקודת 1טעיףפי

הרשותגמוכךנוטפות,טפציפיותחוקהוראותיפעלוכןהדין")טדרי"פקודת(להלן:

להגנת,והרשות 1 968-תשכ"חערך,ניירותלחוקטו 35טעיףפיעלערךלניירות

מ,האחידיהחוזימלחוקו(א) 6טעיףפיעללצרכנותהישראליתוהמועצההצרכן

להצטרףיכולימכןכמוו. 983התשמ"ג-אחידימ,חוזימלתקנות 3ותקנה-1982תשמ"ג

ו 3טעיףמכוחהפלותו,לשאטורמישלבזכויותיוהעוטקיממיארגונמשפטילהליך

חוקפיעלנוטפימגופימגמוכן 1988-תשמ"ח ,בעבודההזדמנויותשוויוןלחוק

 ; 1981תשמ"א-ללקוח),(שירותהבנקאותחוק ;-1988תשמ"חהעטקיימ,ההגבלימ

למניעתחוק ;-1959תשי"טהמימ,חוק ; 1981תשמ"א-ביטוח,יעטקעלהפיקוחחוק

ועו.ד 1992תשנ"ב-אזרחיות),(תביעותטביבתייממפגעימ

 . 6הערהלעילקתלי,עניין 16

 . 553בעישמ, 17

"תרומהלתרומצריכימהאמיקוטוהןהציבוריהעותרהןקתלי,בענייןברקפיעל 18

להצטרף.מבקשימהמשאליוהצדידיעלנטענושכברעמדותעללחזורולאמחדשת"

 . 555בע'שפ,

19 721 . Krislov, supra note 1, at p . רקעעלברקהנשיאדבריאתלדבוקמעניין

ציטטההציבוריתריההטנגוהפרקליטות.ותשובתריההטנגושלההצטרפותבקשת

האינטרטנטית ,הפוליטיתדמותועלהמצביעימקטעימאותמאתדווקאמקריטלוב

האמיקוטמוטדשלמילוניותהדגרותשתימיבאההפרקליטותזאתלעומתהאמיקוט.של

אתדווקאאימץברקהנשיאכידומההניטרלי.-הקלאטיבנוטחואותוהמציגות

הטנגוריהמעמדאתהולמתהיאכיטבראך-הפרקליטותשהציגההניטרליתההגדרה

 .הנדוןבמקרה
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בישראלהעליוןהמשפטבביתשהתקבלואמיקוסבקשותכידומה

התקבלונשמרימ:קחליבענווןשנקבעוהקריטריונימכימראות,

אשרמיוחדתמומחיותובעלימקצועוומגופימשלאמיקוסבקשות

מבטנקודתושהוסיפוהצדדימ,מןאחדבאףישירבאופןתמכולא

 , 2לכןסקודמהמשפטביתבפניהובאשלאאינטרסהציגואו

בפתחיהאמיקוסאתשהכניסהגוףכיזה,בהקשרלצווןמענוון

 ,) NGO (לא-ממשלתיציבוריארגוןהיהלאהעליוןהמשפטבית

לאהנראהככלהדברהמדינה,שלגוף-הציבוריתהסנגוריהאלא

הדרןהוותהאמיקוסהגשתפרוצדורליתמבחינהשכןמקרי,היה

עמדתהאתלהביאהציבוריתהסנגוריהבפניהפתוחההיחידה

באופןהמדינהאתשמווצגמיכאמור, , 21המשפטיבתבפניהעקרונית

דומהאןהסנגוריה,לצירוףהתנגד-המדינהפרקליטות-רגיל

להלי,ןזרגורמשלצירופואתלעכלהמשפטלביתהיהיותרקלכי

הגדרתומעצמוהמווצג,למדינה,השווןבגוףהיהמדוברכאשר

ביותר,רחבציבוריאינטרסותפקידו,

לאחרהתקבלוהציבוריתהסנגוריהשלאמיקוסבקשותואכן,

ציבורעלהשלכהלהןשישעקרוניות,בסוגיותמדוברכישנקבע

הנמצאהקונקרטילענווןדווקאנוגעותהןואיןנאשמימשלרחב

 , 22בדיון

ידידלביוצדביו . 2

ואתקחליבענווןברקהשופטשלההנמקהאתבוחנימכאשר

מילביןידידביןמהותיהדבללראותקשהשקבע,הקריטריונימ

לקליטתולהסכמתוההלכהלחידושהסיבהכצד,לדיוןשמצטרף

אחרתדרןהוותהלאלמעשהפרוצדורלית:באמתנראיתהידיד

ערוציבושאיןפליליבהליןהיהמדובר-הסנגוריהאתלצרף

למשפטבקשהשלנדירפליליהליןזההיהלכןובנוסףהצטרפות,

משפטיתחשיבותבעלותשאלותמעלהמהותושבעצמ-חוזר

להכניסברקהנשיאשלהדרןהוותהשזולומראפשרוציבורית,

ההרחבהכינדמהאולמלבג"ץ,מחוץלהליכימהציבוריהעותראת

משניבקשוומנתקלהאחרימלהליכימהציבוריהעותררעיוןשל

והקושיצ,דשאינומימשפטילדיוןלצרףהקושיהואהאחדסוגימ:

למשלכןהאמריקני,בנוסחוהמשפטיהלובירעיוןבקבלתהואהשני

מארצות-פרופסורימקבוצתשלכאמיקוסהצטרפותבקשתנדחתה

במשפטיוצרימלזכויותבאשרעמדהלהביעשביקשוהברית,

כדיתוןנדחתההבקשההגנוזות,המגילותבענווןהבינלאומי

במקומטמוןהיהשהקושיוותכןאןדיונוומ","פגמימעלהסתמכות

המובילימ(המומחימפרופסורימשקבוצתהרעיוןבעצמ-אחר

יתערבוכ"צד",נפגעימשאינמובקנדה),בארצות-הבריתזהבתחומ

 , 23מהצדדימבאחדמפורשבאופןויתמכו

כידידהצטרפותביןהמבחינימגורמיממספרלמנותניתן

איןהטיעון,בטיביחסיתחופשיותמאפשרהידידכצ.דלהצטרפות

יחסית,פשוטהליןזהודין-לקוח,עורןיחסיוביצירתבלקוחצורן

 34המשפט

כבדותבהוצאותמחוובשאינוהליןמהירה,התארגנותהמאפשר

וודחוטיעוניושאמכןהדיון,בתוצאותהמצטרףאתכובלואינו

ארגונימשלהצטרפותבעתי.דהמשפטלביתולפנותלשוביוכל

שלהיתרונותאתממחישהבבג"ץשנדונועתירותלשתיחברתוומ

התערבולעובד"ו"קוהאזרח"לזכויות"האגודהזה:הצטרפותערוץ

בנושאהמדינהלביןאדמכוחוקבלניבנווהחברותביןבמחלוקת

הארגונימ , 24להפקידנדרשימזרימעובדימשמעסיקיערבויות

מהסדרהסובלימהזרימ,העודבימשלקולמאתהשמיעוהחברתוומ

אחר,במקרהלכן,קודמבחשבוןנלקחהלאכללשעמדתמזה,

והציבממעצר,שחרורבהליכיזרימלעודבימסיועמוקדהתערב

השחרורשלפיהמשהו,המפתיעהבטענה,למדינההסנגורביןעצמו

בשני , 25העצורהשלהאינטרסאתדווקאמשרתאינוממעצר

שעמדההיחידההאופציהלמעשההוותההידידהצטרפותהמקרימ

 , 26השיפוטיתההכרעהאופיאתלגמרישינתהוהיאהארגונימ,בפני

להצטרףופרטימארגונימשלהאחרימהמעטימהניסיונותפיעל

הצטרפותמערוציאותושמווחדומהזהמוסדכינדמהכידידימ

לצווןניתןלמשלכןלשופטימ,גמהצורןדיבהירימאינמאחרימ,

מ,כידידימסוימתלעתירהלהצטרףביקשוגופימשבהממקרימ

כלל,זאתלנמקמבלי , 27נוספימכצדדימאותמצירףהמשפטובית

 1997שנתמאזמשפטבביתהידידימצירוףרקורדאתכשבוחנימ

אושרהשההצטרפותפעמימחמשהכולבסןלמנותניתן-

שלבמעמדוענוונידיוןנערןמקרימבשנירקומתוכןפורמלית,

שלושעודשוורץ),ובענווןקוזלי(בענווןהצירוףובשיקוליהידיד

מעמדמאתלקבועמבלילהצטרףלמבקשימאישורניתןפעמימ

 , 28בתיק

נמצאהאמיקוסמוסדשלהבעוותיותאתהחושףמענווןדיון

המועצהלצירוףבנוגעאורהשופטשלהתקדימיתבהחלטתו

5712דבנ"אנוסף,לדיוןכצדלצרכנות / בהחלטה , 29נזקנינחני 01

הנשיאשלבנימוקיושימושאורהשופטעשה , 2002מספטמברזו,

המועצהאתצירףלבסוףאןידי,דלצירוףבנוגעקחליבענווןברק

כצ,דלהצטרףאגב,ביקשה,עצמההמועצהדבר,לכלכצדלצרכנות

החלטהזוהיהאמכידי.דלצרפההאפשרותאתכחלופהרקוהציעה

לידידימ?רעהאולידידימטובה

וחומרקלהריכצ,דצורפההמועצהאמכילטעוןניתןאחדמצד

אינווחומר"ה"קלענווןאולמזה,מעיןלהליןידידימלצרףשניתן

לעכליותרקלדווקאהמשפטלביתכינדמהדנן,במקרהודאי

-ידידשלצירוףמאשרדבבר,ישיראינטרסלושישצד,שלצירוף

השופטהאדברסרית,המשפטיתהתפיסהעלמסוימאיומבושיש

לבסוףאןקחלי,מענווןידידשלהצירוףבנימוקימשתמשאור

המועצהשכןהדיון,ביעילותיפגעלאהצירוףזהבמקרהכימדגיש,

המשפטי,הדיוןלתוצאותכבולהותהיהכצדתצורףלצרכנות

המבקשימאתלצרףכדיקחליענווןשלבקריטריונימהשימוש

הצטרפותכערוץהידידשלווחודואתנראה,כןמטשטש,כצ,ד

ואחר,נפרד



שראלן"? Iהד Iד I"השלו Iפג.לאוד

המשפט"בית"ידידשלתפקידותפיסתאתלהרחיבמקומישהאמ

לענותכדייצליח?שהדברסיכויישוהאמהאמריקניהדגמלכיוון

מערכותשתיביןהשוניעלתחילהלהעירישאלו,שאלותעל

התפתחותוכיווןעלהמשפיעימנוספימגורמימולבחוןהמשפט,

הישראלי.במשפטזהמוסדשל

קרווזי Y.צילוס:כץדניחצברהנאשזכ'ס

הפרוצדורליהמבניהגורם . 1

בראשבארצות-הברית,התפתחקוריההאמיקוסתזכירמוסד

כצדלהופיעהפדרליהממשלשלצורךעללענותכדיובראשונה

וסכסוכימעצממ,לביןאזרחימביןסכסוכימהוכרעושבהמבתיקימ

להיותמהממשלשמנעהחוקתיתבעיהבשללמדינות.אזרחימבין

אתלהזמיןהעליוןהמשפטביתהחל , 30עצממבתיקימכצדמצורף

במשךהממשלאתשירתזהוכליאמיקוס,תיקילהגישהממשל

אפשרותהתרחבהבהמשךקרקע.בענייניבתביעותבעיקרשנימ,

עדאינטרסימ,ולקבוצותלארגונימלפרטימ,גמהאמיקוסהגשת

 ~בחקיקה.עוגנהלכךשהזכות

כידידהצטרפותבקשותכשבעשלבחינתןעלמבוטטותהללוהמטקנותכילומריש 20

 .האחרונותבשניםםישונגורמיםידיעלשהוגשוהמשפטבית

 .הציבוריתהטנגוריהשלהמיוחדלמעמדהבנוגע.יזבפרקלהלן,וראו 21

111ע"פראו 22 / 252-251 ) 2נ"ד( ,"מנישוווץ 99 לפישווץר),עניין(להלן: . 241,

בע' ,שסקדמי,השופטשלהחולקתדעתואתראוזאתלעומתביניש.השופטתדברי

הצירוףכיואומרלחלוטיןשונהבאופןהמשפטביתידידמוטדאתהרואה , 288- 287

מקצועיתעזרהלהצעתנזקקאינו"בית-המשפטשכןס,ינדירבמקריםלהיעשותצריך

כזהפתרוןשלבקידומוענייןלהםשישמאלהלאובמיוחדהרחב,הציבורמןמשפטית

אתלהגבילישלדעתולכןבפניו".המתנהלדביוןלהכרעההעומדתלבעיהאחראו

הידידשלמעורבותושבהןבנטיבותכלומרדיוני","כורחכשישהידידשלהזמנתו

לאאך-לדיןהעומדהנאשםשלבעניינווהוגןתקיןדיוןשלקיומולהבטחתדרושה

בהחלטהזאת,לעומת .לדיוןהעומדתבטוגיהמשלועמדותלהציגמבקשהידידכאשר

עמדת"נוכחכימאליוכמובןאוקון,בועזהרשםמציין- 2001בנובמברשניתנה

המתדייניםעמית(ובעיקרהמשפטביתכעמיתכתמידהפועלתהציבורית,הטניגוריה

מינויעלמורהאניאין)-ומושיעאוניםחטריהעומדיםהפורמלית,הכתובתנטולי

/1628רע"אטניגור". פורטם)(לאהמוממחחהמחחיהפיסיכאטוניפלונית 00

הנוגעותהחלטותשלבטדרהומצייןאוקוןהרשםףימוטוכןבמערכת),שמור(עותק

שלהמיוחדמעמדהאתבתיק,פורמליייצוגשלקיומוחרףציבוריטניגורבמינוי

 199ע"פ .הולםייצוגשלבטוגיותבייחוד-המשפטביתכידידתהציבוריתהטנגוריה

6652ע"פ ; 1267 ) 2 ( 2003עליוןתקדין ,"מניטירףאבו 6351 / תקדיןמ"י,ניכהן 98

5918ע"פ ; 249 ) 1 ( 2001עליון /  . 92 ) 1 ( 2001עליוןתקדיןמ"י,ניזדיבאת 99

2790ע"אראו 23 / 93 Eisenman ותיזכוהיהשעניינוזה,בערעור . 817 ) 3נד(קימוון,ני

שלארגוןמצדכאמיקוטהצטרפותבקשתהוגשההגנוזות,המגילותבפענוחיוצרים

Cלהארגוןיוצרים.בזכויותהמתמחיםבארצות-הבריתלמשפטיםומרציםפרופטורים

 'tי(שביתקימרוןהבינלאומי.בהיבטיוצריםזכויותדבברמקיפהתמונהלהציגביקש

 ~כאמיקוטהארגוןלצירוףהתנגדהמגילות)בפענוחיוצריםזכויותלושישקבעהמשפט

 ;:Cדחהאכןהמשפטיבתהדין).לפטק 32(פטקהמהותיותוטענותדיוניותטענותוטען

-יrדומה,אךהדין),לפטק 34(פטקההדיוניותבטענותמושישתוךההצטרפותבקשתאת

-§באמיקוטשמדוברלכךזאתבכלקשוריםבבקשהשנמצאוהרביםהדיונייםהפגמיםכי
 ;:Cתמיכהכדיתוךמקצועית-תאורטיתדעתחוותלהציגהמבקשזההאמריקני,מהטוג

הצדדים.באחדמפורשת

האגודה .במערכת)שמור(עותקפורטם)(לאהפניסשוניאלוניסע.גע. 197155בג"ץ 24

 .אלכטנדרדנהעו"דידיעליוצגולעודבקווארגוןהאזרחלזכויות

1119בג"ץ 25 / מוקדבמערכת).שמור(עותקפורטם)(טרםהפניסמשורניזויצקייה 01

 .לבנקרוןנעמיעו"דעל-ידייוצגזריםלעודביםטיוע

הארגוניםלמדינה.קופת-חוליםביןאזרחיךיבהלנעשהידידיםצירוףשלנוטףמקרה 26

קופתשללערעוריםלהצטרףביקשונפש,חוליבזכויותהעוטקיםו"עוצמה""בזכות"

העקרוניתהאחריותחלוקתבנושאהמחוזיהמשפטביתהחלטתעלוהמדינההחולים

אשרהעליוןהמשפטביתרשמתידיעלאושרהבקשתם .נפשבחוליהטיפולבנושא

אתמעכבתואינהמהצדדיםלמינזקכלגורמתאינה ,שהוגשהכפי"הבקשה,כיקבעה

שקולםעצמם,הנפשחולישלעמדתםאתהמשפטביתבפניהביאוהארגוניםהדיון".

וכךהערעורים,אתלדחותישכיהייתההארגוניםעמדתהצדדים.ידיעלהושמעלא

שללתרומתםמתייחטאינוהקצרהדיןפטקאך-העליוןהמשפטביתעשהאמנם

/10164ע"אלהחלטה.המצטרפים (טרםהביראותשוניכלליתביראותשיוותי 02

במערכת».שמור(עותקפורטם)

6006בבג"ץלמשל 27 / הדיןעורכילשכתפניס.לבטחוןהשונ.ידאסלזכויותוופאיס 00

כמשיב.וצורפהדידיכלהצטרףביקשה

גורלן.ואתהבקשותאתהמפרט 1נטפחראו 28

5712דנ"א 29 / שראליתיההמועצהמטעם 12.9.02מיוםבקשה . 922 ) 6נו(מק,ניבחני 01

טיניפרופטורעו"דייצגלצרכנותהמועצהאת .הנוטףלדיוןכצדלהצטרףלצרכנות

דיןבעלתהייתהשלאפיעלאףכצ,דלהצטרףביקשהלצרכנותהמועצה .דויטש

ידידשלמעמדלהלאשרתידחה,בקשתהאםכאופציה,והציעההקודמות,בערכאות

המשפט.בית

ביתשלמקוריתבטמכותהןבין-מדינתיותתביעותארצות-הברית,לחוקת 3טיפיעל 30

העליוןהמשפטביתהפדרליהממשלמעורבשבהןבתביעותואילוון,יהעלהמשפט

המכשולאתעוקפים-כאמיקוטהממשלצירוףידיעל .ערעורכטמכותרקמכהן

המשפטביתבפניאותושמענייניםבתיקיםישירותלהופיעיכולוהממשלהחוקתי,

 . Krislov, supra note 1, at p . 701 :ראו .העליון

 35המשפט
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אינולהליךכצדהמדינהרשויותצירוףזאת,לעומתבישראל,

האינטרסשלכמייצגלממשלה,המשפטיהיועץבעיה.מהווה

המדינהכנציגערכאה,בכלהליך,לכללהצטרףהוסמךהציבורי,

ציבוריענייןאוציבוריתזכותאוישראלמדינתשל"זכותכאשר

כןעל . 31I1המשפטביתשלפניפלוניבהליך ...כרוכימאומושפעימ

כלבישראלהשלטוןלרשויותהייתהלאמראשכילומרניתן

זה.מוסדלפתחמוטיבציה

ההפוך:מהכיווןגמהמדינותשתיביןההדבלאתלהסביראוליניתן

לאבישראלהשונימולארגונימלפרטימהציבוריימ,לעותרימגמ

בשלהאמיקוס,מוסדאתלפתחמיוחדתמוטיבציהכלהייתה

ובשלבבג"ץלהתדיינותאלהארגונימשמייחסימהרבהמשקל

בישראל.העליוןהמשפטביתאליחסיתוהקלההרבההנגישות

ביתשמעבשיאושמ-בארצות-הבריתמהמצבלהבדילזאת

כמעטעדירדמספרמוהיומבשנה,תיקימ 150העליוןהמשפט

המשפטלביתהמגיעימהתיקיממאלפיאחוזימארבעהרקלמחצית.

לומר,ניתןזהבמובן . 32בוונדוניממתקבלימבארצות-הבריתהעליון

כמעטבארפןהדלתאתטגראשרבארצרת-הבירת,המשפטביתכי

אתלפתרחדכיידרנידבהיההישירים,המדתייניםבפנימרחלט

 • nידידים nשלכניטתםאתרלהקלהחלרן

המשפטביתיד Pתפת Oתפי . 2

אךהציבורי,העותרשלבמעמדוהכירבישראלהעליוןהמשפטבית

חלקהמשפטביתבהיותומלאהגלויההכרהבכךלראותניתןהאמ

במדינה?הפוליטיתההתגוששותמזירת

תוצרהואזהכליפיתוחכימדגישימ,האמיקוסבנושאהעוסקימ

החברה.דמותאתכקובעעצמואתהעליוןהמשפטביתתפיסתשל

במשמעותיותרומכיריותראקטיביסטיהמשפטשביתככל

פתוחההאמיקוסכלפיגישתותהיהגמכךפסיקותיו,שלהציבורית

 • 33יותר

משמשתשבוהאדברסרי,המודלעלתגרקריאתהואהאמיקוס

הסכסוךאתמכריעוהשופטצדדימ,שניביןלדו-קרבהמשפטזירת

שללהתערבותמקומבהשיהיהמבליהקיימ,החוקפיעלביניהמ

המשפטביתאתמובילזאת,לעומתהאמיקוס,מבחוץ.זרימגורמימ

-בפניוהעומדהתיקשלהפרוספקטיביימבהיבטימלעסוק

האינטרסימכיחששמעוררובכךשלו,הרחבותהציבוריותבהשלכות

ייפגעו.לסכסוךהישירימהצדדימשל

בארגוןמתנהלתדביוקזאתסוגיהסביבבינלאומיתמחלוקת

האמיקוסמוסדאתלאמץהחליטאשר ,) WTO (העולמיהסחר

להצטרףמדינותשאינמלגופימולאפשרשלוהשיפוטיימבגופימ

בארגון.החברותהמדינותביןהמתנהלימהמשפטיימלדיונימ

בפתיחות,הדוגלתהאמריקנית,המשפטיתהתרבותכמייצגהאמיקוס

החברהבפניהמשפטביתדלתותאתפתחלמשפט,ונגישותשיתוף

ואףהסביבהאיכותאדמ,זכויותשארגונילכךוהביאהאזרחית,

בגופיקולמאתלהשמיעיכולימותעשיינימגדולותחברותשללובי
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המדינותכימסתבר .בארגוןהחברותהמדינותביןההתדיינות

לאיבודמחששהאמיקוס,למוסדהגדולותהמתנגדותהןהמתפתחות

לכךומחששמחלוקות,ליישובהמיועדבגוףשלהןהרוב

 • 34ייפגעושלהןהמידיימשהאינטרסימ

ארגונימידיעלבאמיקוסהשימושהביאעצמהבארצות-הברית

מובהקתפוליטיתכזירההמשפטביתלתפיסתמובהקימפוליטיימ

הציבורי,המאבקשלהפורמליסטיכקצהנתפסהאמיקוסהיא.אף

זומפוליטיזציה . 35וכדומהעצומותתקשורתי,קמפייןהפגנות,בצד

היומ,גמוטוענימאז,טענואמריקנימשופטימביקורת.נחסכהלא

המחפשימשופטימעלציבורילחץמפעילהאמיקוסמוסדכי

 • 36המשפטתוצאותאתומטהמהציבור,ולגיטימציהפופולריות

לביתלגיטימציהכמעניקהאמיקוסמוסדעלהוויכוחואכן,

האמהמשפט.שלהפוליטיזציהשאלתשלנוסףפןהואהמשפט,

המשפט,ביתשלדמוקרטיזציהמשקףמהציבורבלגיטימציההצורך

דהיינו-הדמוקרטיהבעקרונותממששלפגיעהדווקאשזוהיאו

השואבפוליטיקאי,לגבישנכוןמההאמהרשויות?הפרדתבעקרון

להיותצריךוחשבון,דיןלולתתוצריךהציבורמבחירתכוחואת

השופט?לגביגמנכון

כימשפטנימ,טענובקנדה,זהבענייןשהתנהלהבמחלוקת

המשפטלביתלגיטימציהמתןמשומישההתערבותזכותבהרחבת

למתערבימלהקשיבהמשפטביתשלהנכונותראשית,אופנימ:בשני

שנית,מהציבור.לאנשימהשופטימשרוחשימהכבודאתמשקפת

מחויבותאצלמיוצרדברמ,אתלהשמיעלמתערבימהזכותמתןעצמ

מצדחריפהלביקורתזכתהזוגישה . 37הדיןפסקאתלכדבמוסרית

בהכרחהןהמשפטביתשלפסיקותיוכיבטענה,המשפטית,המערכת

שלפיההעולמהשקפתהחוק.פיעלולגיטימיותמחייבות

ביתשללגיטימציהיוצרתהמשפטיבהליךהרחבהההשתתפות

בעצמאותהדהיינו-הדמוקרטיתהשיטהביסודותפוגעתהמשפט,

 • 38השיפוטיתהרשותשל

ולמרותמהציבורבלגיטימציהלצורךבנוגעהדעותחילוקילמרות

השונות,המשפטבשיטותהשופטימשלהפוליטימעמדמביןהשוני

שלהפוליטיותלהשלכותבנוגעממששלויכוחאיןשהיומדומה

הפרלמנטלאשבהחוקתית,במערכתבפרטהמשפט,ביתפסיקת

אתשמבקרהואהמשפטביתאלאשיפוטית,חקיקההמתקןהוא

 • 39הפרלמנטחקיקת

רק(ולאשופטימכמהעדהמידה.שאלתכמובןהיאהשאלה

ציבוריתרשותכלכמוהמשפט,ביתשלפיהההשקפהאתיאמצוהמ)

ללגיטימציהולצפותהחלטותיועלוחשבוןדיןלתתצריךאחרת,

מהציבור?

אחרותבערכאות Oו Pאמי . 3

העליוןהמשפטבביתכ/ידידימ"ההצטרפותבקשותמספראמ

לערכאותההצטרפותבקשותמספרהרימאו,דנמוךהנובישראל

מתנהלימבארץהמשפטיימהדיונימרובממנו.נמוךעודהאחרות



להוציאוהמנהלי,החוקתיבתחומולאוהפליליהאזרחיבתחומ

איןאלהבהליכימהרילעיל,צוינושכברספציפיימחוקיממספר

לענייניהמשפטבתיאמיקוס,מלרבלהצטרפותאחרתאופציהכמעט

ציבוריימלארגוניממיזמתמלעתימפונימלעבודההדיןויבתמשפחה

הדבראך , 40המשפטביתכידידילהופיעאועמדהלהגישבבקשה

בארצות-שנהוגכפיושגרתיתמקובלתפרקטיקהמלהיותרחוק

בערכאותמוכרשאינוכמעטשההליךלחשובמקומוישהברית,

 , 4האחרותן

ניתןהמחוזיהמשפטבביתהידידשלולמוזרותולזרותוכדוגמה

אזר,עדיד"רהמחוזי,המשפטביתרשמשלהחלטתואתלהביא

המשפטביתכידידתלהצטרףהדיןעורכילשכתשללבקשתהבנוגע

חברתלביןמשפטיימשירותימהמעניקהחברהביןבסכסוך

 , 42"מקורות"

אתלדחותשביקשהחברהאותהשלמהטענותמביאאזרהרשמ

כערכאההמחוזיהמשפטשביתהטענהובכללןההצטרפות,בקשת

רקאלאהתיקשלעקרוניותבהשלכותלדוןצריךאינוראשונה

מעולמהוכרהלאהדיןעורכילשכתכיהטענהוכןהמקרה,בעורבות

שונההיאשכןככזו,בהלהכירואיןהמשפט",ביתכ"ידידת

הציבוראתהמייצגותלצרכנותומהמועצההציבוריתמהסנגוריה

חלשות,אוכלוסיותאוהרחב

כגוףהלשכהשלצירופהאתדברשלבסופואפשראזרהרשמ

הציבוריהענייןכיוקבעהמשפט,"יבת"ידידלשמשהמתאיממקצועי

צירופהאתמחייבהמקצוע)גבולהסגת(רבברהמשפטירביוןשיש

הערפולמידתאתממחישותזהרביוןשנשמעוהטענותהלשכה,של

להצטרףהמתאימימהגופימהידי,דשללטיבובאשרכעתהשורר

לצירוף,המתאימותוהערכאותההליכימסוגכידידימ,

הידידשליעילותוה.

בישראלהמשפטתוככיאלהאמריקניתבדמותו"הידיד"שלדרכו

ביתהפיכתשלכזה,מהלךהשופטימ,ידיעלרקנחסמתאינה

לבואיכולאינומסוימות,בסוגיותרעיוני,פארק"ל"היידהמשפט

מהשטח,כדרישהלבואצריךהוא-המשפטביתמצדרק

אתלשאולאפואצריכימבישראלהארגונימעצממ,מהארגונימ

הדבראמוגמזו,במתכונתהאמיקוסאתלאמץראויאמעצממ

כדאי,

התערבותשלרחבבמודלהתומכימזו,בשאלהחלוקותהדעות

תזכירהשפיעשבהמרבימ,מקרימלצטטיודעימאמיקוסושל

הלכותלצייןוכןהמשפט,ביתהחלטתעלמכריעבאופןאמיקוס

ולאהאמיקוסתזכיריעלהמסתמכותחוקתיות,בסוגיותחשובות

הרבההפתיחותכיהטוענימ,אלהישנממנגד , 43הצדדימטיעוניעל

המשפטביתזה,מוסדשלבעוכריוהייתהלאמיקוסהמשפטביתשל

עלחוזרימעצממהתזכירימפוליטי,ענייןבתזכירימלראותהחל

 ...מטר.דכלליבאופןומהווימהצדדימ,עמדות

הדין,טדרילפקודת 1ט' 31

32 817 . Keamey & Merrill, supra note 10, at p . 

 Koshner, supra note 4, atוכן: , Williams, sllpra note 5, at p . 366למשל:ראו 33

45-66 . pp . 

34 C.P.R. Romano "The Americanization ofIntemational Litigation" 19 Ohio 

89 ) 2003 ( . St. J. on Disp. Resol . 

35 710 . Krislov, supra note 1, at p . 

מכתביםלשלוחהמתגברהנוהגעל-50הבשנות Blackהשופטהתלונןלמשל,כך, 36

 Krislov, supraלחץ.הפעלתעל-ידיהשיפוטיתההכרעהעללהשפיעכדילשופטים

1 71 . note 1, at p . שש-לאחרכיפוזנרריצ'רדהמחוזיהשופטטען-90הובשנות

בהיותםלשופטים,טייעלאהמכריעשרובםאמיקוטתזכיריקריאתשלשניםעשרה

האמיקוטבקשותאתלבקריהיהשטובלמטקנההגיעהואהצדדים,עמדותעלחוזרים

שלהלחץנגדהיוצא Scaliaהעליוןהמשפטביתשופטגםוכךיותר.מדוקדקתבצורה

 Keamey & Merrill, supra note 10, at p ..המשפטשלהטיההיוצרהארגונים

746 . 

37 508-509 . Bryden, supra note 5, at pp . 

38 248 . Murray, supra note 5, at p . 

39 252 . Jbid, at p 

להופיעבבקשההילדלשלוםלמועצהמםויםבענייןפנהמשפחהלענייניהמשפטבית 40

לזכויותומהאגודהלעודב"מ"קולאחרונהביקשלעבודההדיןוביתמשפט,ביתכידיד

בכךלראותוניתןבפניו,שנדוןמטוייםבענייןכתובהעמדהלהגישבישראלהאזרח

1541בר"עאמיקוט.מעין / 01 Xue Bin (עותקפורטם)(טרםעב"מבנייהדוירא,ני

(בש"אלעבודההארציהדיןביתשלדיןפטקלהזכיראפשרעודבמערכת).שמור

3010/ צירףאשרבמערכת»שמור(עותקפורטם)(טרםהורןניידהןעורכילשכת 01

ערעוראתקיבלובכךציבורי,עותרשללזהדומהבמעמדהדיןעורכילשכתאת

שלבנימוקהלשכההצטרפותאתדחהאשרהאזוריהדיןביתהחלטתעלהלשכה

להטתדרותאפשראשרלעבודההארציהדיןביתשלנוטףדיןפטקוכןמעמד.היעדר

בר"עלטכטוך.צדשאינהאףקיבוצי,בהטכםדביוןבכתבטיעוןלהגישהתעשיינים

592 / התאדחותנימקצויעלאינדוהאנף-הדחשההכלליתהעוירבםהסדתרות 99

במערכת).שמור(עותקפורטם)(לאיבשראלהתעשיינים

לבנקרון)נעמיעו"דידי(עלזריםלעודביםהטיועמוקדשלהצטרפותבקשתלמשלכך 41

לעכבנאשמיםשלדיןעורךבקשתבענייןבתל-אביב,המחוזיהמשפטלביתשהוגשה

זכתהלאמוקדמת,עדותגבייתלצורךעצורותשהיוזרות,נשיםשלהארץמןיציאה

1063ת"פהמשפט.בביתשנערךדביוןהתייחטותלכל / פורטם)(טרםרומנונימ"י 01

הרשעתהדבברבחיפההמחוזיהמשפטבביתדביוןזאת,לעומתבמערכת).שמור(עותק

ביתאפשרחוקית,בלתיושהותלארץהטתננותבגיןבנשיםלטחרקרבןשלומאטרה

3750ע"פידו.עלנדחתהעמדתםאךכידידיםלהצטרףלמוקדהמשפט / נודרניציוק 03

במערכת).שמור(עותקפורטם)(טרםנ'מי"

22050בש"א 42 / 2313אעיקריבתיק 03 / ניהולנ'ארנונהיבשראלהידןעוריכלשכת , 01

תל-אביבהמחוזי,המשפטביתבע"מ,מיםחברתומקורותעב"מ, ) 1965 (ייעוץנכסים

יפו.

זההיה Mapp v. Ohio, 367 U.S . 643 ) 1961 (דיןבפטקבארצות-הבריתלמשל,כך 43

עקרוןשללאימוצוהביאאשר ) ACLU (האזרחלזכויותהאגודהשלאמיקוטתזכיר

במשפטחוקיותבלתידברכיםשהושגוראיותקבלתהאוסרהמורעל"העץ"פירות

שהופיע LEAFהפמיניסטיהארגוןעמדתאתהעליוןהמשפטביתאימץבקנדההפלילי.

 Andrews v. Law Societyןס British Co/umbia ] 1989 [בפרשת:מתערבכארגון

143 . 1 S.C.R , דוגמאותוכןבשוויוןשעוסקקנדהלחוקת 15לסעיףפרשנותבנושא

 B.J. Ennisוכן: Williams, sllpra note 5, at pp . 371-376 :ראו-נוספותרבות

603 ) 1984 ( . EffectiveAmicus Briefs" 33 Cathoiic U.L. Rev ", דוגמאותהמיבא

הדין.פסקעלמכרעתהשפעההייתהלאמיקוסשבהםלתיקיםרבות
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 ' nןr7כrכוטיצילום:בושת.בתיל yיטהש(!

תמונהמציגבארצות-הבריתבאחרונהשפורטםמקיףמחקר

שלאימוצולמעןלפעוללארגוניםממששלעידודמהווהשאינה

האמיקוטתזכיריהשפעתאתדבקוהחוקריםבישראל:האמיקוט

השניםביןבארצות-הבריתהעליוןהמשפטבביתהמשפטתוצאותעל

 • 44שניםשישיםבמשךהחלטות 6000שהם , 1995-1946

במטפרהעצומההעלייהביןמתאםכלאיןממצאיהם,פיעל

מידתלבין-20ההמאהשלהשנייהבמחציתהאמיקוטתזכירי

הממצאים,העלועודהמשפט.ביתעלאלהתזכיריםשלהשפעתם

מאשריותרהצליחודווקא,במשיביםהתומכיםאמיקוטתזכיריכי

תזכירישלביותרהרבהושההשפעהבעותרים,התומכיםאלה

(שמעמדו Solicitor Generalה-לזכותנרשמההפטיקהעלאמיקוט

שלהרקורדבישראל).לממשלההמשפטיהיועץשללזהדומה

האזרחלזכויותהאגודהכמוהגדולים,האדםזכויותארגוני

) ACLU (, אמנםהצלחה.שלעקביותתוצאותאין-אחידאינו

האחרים,האמיקוטמגישישלמאשריותררבותהארגוניםהצלחות

שיעוריעדיין-להםשישהרבוהניטיוןהמקצועיותלמרותאך

משכנעים.אינםההשפעה

,אומרים Solicitor Generalה-שלהמרשימהלהצלחתוהטיבה

אובייקטיביכגורםכאלאליוהמשפטביתשליחטוהיאהמחברים,

באמתושיכולהמשפט,לביתייחודיתתרומהשמביאמקצועי,

 • 4Sהחוקבפרשנותהמשפטלביתלטייעובתמים

 38המשפט

הן:המחקרקוראשלבדעתולעלותשיכולותהמידיותהמטקנות

המשרתעדייןהואהממשל,בשירותככלישהתחילהאמיקוט,א.

 • 46הממשלשלהאינטרטיםשלביותרהטוב

עידודולמרותהאמיקוטמגישילכלהעצומההפתיחותלמרותב.

בטופו-פלאזהראההמשפט,בביתדברואתלהשמיעהציבור

הואהשיפוטיותההכרעותעללהשפיעשמצליחמידברשל

כאובייקטיבי,שנתפטמי-הקלאטיתבמתכונתוה"ידיד"דווקא

המשפט.לביתחדשהזוויתוכתורםכמקצוען,

המשפטביתשלשהפתיחותלעילהאמורמכללהביןניתןהאם

-מדומהפתיחותאלאאינההאמיקוטמוטדאלבארצות-הברית

אךבחללו,להדהדהרביםלקולותלתתמוכןאוליהמשפטובית

לעלותצריכהזושאלהכיייתכןלהם?להאזיןממשמוכןאינוהוא

השימושיעילותבדברכאן),ייעשה(שלאיותרהרחבהדיוןבמטגרת

והדרכיםופוליטיחברתישינוייצירתלשםהמשפטייםבאמצעים

רקלאלהטתכלצריךהאמיקוטעלכידומהאך , 47זוהשפעהלמדוד

"בשטח".המידיותוהתוצאותהיעילותלמשקפימבעד

ההכרעותעלהאמיקוטשלהמצומצמתההשפעהכילהניח,טביר

אפואמדועהשונים.האמיקוטלמגישיידועההמידיותהשיפוטיות

לגאותההטברמהופעם?אחרפעםזאתלעשותטורחיםהם

השניםבחמישיםבארצות-הבריתהאמיקוטתזכיריבהגשתהעצומה

הטכניתהקלותהטברים:שלשורהמציעיםהחוקריםהאחרונות?



לקבלתוהמשפטביתשלהפתיחות jהאמיקוטבהגשתוהכטפית

לשנותשניתןהתחושהאתיצראשרהמשפט,ביתשלוהאקטיביזם

זכויותבעניינימוגברתחקיקה jליטיגציהבאמצעותהמשפטאת

הדיןעורכיבמטפרעלייהואפילוחדשהפרשנותדרשהאשראדם,

 , 48בארצות-הברית

האמיתיהקהלכיהאפשרות,אתהחוקריםמציעיםהשאר,בין

עצמם,הארגוניםחבריאלאהמשפטביתלאהואהאמיקוטשל

אקטיביותלהוכיחכדיהארגון,חבריאתלרצותכדימוגשהאמיקוט

כילומרניתןזההטברפיעלותרומות,חדשיםחבריםלמשוךוכדי

ביתאלאהמשפט,ביתמדיניותעלהמשפיעיםהםהארגוניםלא

הארגונים,שליומםטדרואתדמותםאתשקובעזההואהמשפט

תופעהכילקבלקשה-אלהמדבריםהנושבתהציניתהרוחאףעל

המשפטדמותעלהשפעהללאתיוותרוחזקהמשמעותיתכךכל

בכללותה,והחברה

חברתישינוימשקףהאמיקוטשעברהמהפךכיאומרקריטלוב

שלמחברהשינוי-בארצות-הבריתהפוליטיתבמערכתשחל

מאפשרהאמיקוטואכן,מאוגדים,וגופיםארגוניםשללחברהפרטים

מערכתלעברוהפרטניתהפרטיתהיחטיםמערכתמתוךיציאה

אתהארגוניםבתפיטתגםברורהדלכךישציבורית-קהילתית,

רחבה,בקואליציהכשותפיםאלאבנפר,דהעודביםכגופיםלאעצמם

מקמפייןכחלקהעליוןהמשפטבביתלדיוןהמגיעהעתירהכלהרואה

ציבורי,

זוכיםלקריאה)ונוחיםקצריםכללדברך(שהםהאמיקוטתזכירי

באתריומופיעיםהארגון,חבריביןולפרטוםרחבהלתפוצה

הארגוניםביןהפעולהשיתוףרמתהשונים,הארגוניםשלהאינטרנט

הטיעוניםאתהארגוניםביניהםמחלקיםלפעמיםביותר,גבוהההיא

שללמטגרתשיפיםהטיעוניםלעומתהראשיבתיקשייטענו

עלשיידחוטיכוןישאשריותר,נועזיםטיעוניםשהםהאמיקוט,

דוקטרינותהשופטים,אתירגיזושאולינימוקיםהמשפט,ביתידי

אחיזהלהםשאיןהרגשימהטוגוטיעוניםדייןמבוטטותשאינן

 , 49האמיקוטידיעל"נטענים"חזקהמשפטית

ציבוריתלמערכתמעבררקמשקףאינוהאמיקוטכיוםכינראהאך

ואתהמשפטיתמהזירהלצאתהצורךאתאףאלאוקהילתית,

לה,מעברהרבהלהשפיעהשאיפה

בחקיקההצוררו.

עשו-לארצות-הבריתמחוץהאמיקוטנושאעלהכותביםרוב

שלנרחבותהתערבותזכויותבחוקלעגןבמטרהזאתועושים

באוטטרליה,למשלכך , 50במדינתםהמשפטייםבהליכיםארגונים

שלהתערבותאואמיקוטלהגשתאפשרותהמעגןחוקאיןשבה

מדיניותעלחריפהביקורתהמותחמאמר,לאחרונהפורטםארגון,

המשפטביתכיטועןויליאמט,המחבר, , 51העליוןהמשפטבית

הנמקה,ללאממשלתייםלאארגוניםשלהתערבותבקשותדוחה

ארגוניםולנציגיממשללנציגיבהתירוואיפהאיפהשלמדיניותונוקט

בטוגיות(במיוחדבעל-פהטיעוניםלהשמיעואףלהתערבכלכליים

מחמירהגישהנוקטאךהקרקע),עלינים Iהאבורגבזכויותהקשורות

 , 52אחרותאינטרטוקבוצותאדםזכויותארגוניכלפיונוקשה

המשפטשביתבכךדילאכיאפואמלמדהאוטטרליהניטיון

קריטריוניםקביעתללאאמיקוט,לצרףטמכותלוישכיקובע

המדיניותעלולהבחקיקההמוטדועיגוןהאמיקוטלקבלתברורים

בקשותבקבלתמפלהואףאחידהבלתילהיותהמשפטביתשל

הצטרפות,

החקיקה,שלכפרשןהמשפטביתדי,לאבחקיקהגםזאת,עם

בקנדהלמשלכךהארגונים,שלבהצטרפותמעונייןלהיותצריך

כישקבעהמדי,נוקשהחקיקהעלאדםזכויותארגוניהתלוננו

תלותללאהמשפט,לביתנתון"ידיד"לצירוףהבלעדיהדעתשיקול

הזכותבדבר-מצומצםדעתשיקולהקנתהוכןהצדדיםבהטכמת

בקנדההעליוןהמשפטביתמדיניותדביקתואולםפה,בעללטעון

התערבותבקשותבקבלתמאודנדיבהיהזהמשפטביתכימגלה

בקשותמגישילרובכהעדאישרמכך,ויתרהאינטרטים,קבוצותשל

פה,בעלטיעוניהםאתלהציגההתערבות

(כמוקנדייםאדםזכויותארגוניכיקנדה,לגבילהזכיר,ישעוד

בתכניתמיוחדממשלתילמימוןזוכים ,) LEAFהפמיניטטיהארגון

בהתערבותהתומכת- Court Challenges Programהנקראת

 ~שוויון,שלבטוגיותהארגוניםשלמשפטית

44 10 Keamey & Merrill, supra note . 

45 818 . Ibid, at p . להיותכמובן,יכולה,הראשי,הפרקליטשלהאובייקטיביותמידת

טמונההראשיהפרקליטשלהרבהההצלחהכיהטענהגםנשמעתבמחלוקת.נתונה

 P .זה:בענייןוראובפניו.המרובותהופעותיובשלהמשפט,ביתעםהמיוחדיםביחטיו

Ala' i "J udicial Lobbying at the WTO: The Debate Over the Use of Amicus 

62 ) 2000 ( . Curiae Briefs and the U.S. Experience" 24 Fordham Int '/ L.J . 

קריטלובהאדם.זכויותארגונישלאלהעםזהיםאלהאינטרטיםפעםלאכילהעיר,יש 46

אצלדווקאהתחילהמשפטילובישלטוגלהוותיכולשהאמיקוטההבנהכיאומר

להחילוניטיוןהרחב,הציבוריהאינטרטעלהגנהשלתפיטהמתוןהמשפטים,משרד

שלבתיקיםכןהשמרניות.המדינותעליותר)(הליברליתהפדרליתהחקיקהאת

וכדומה.עודביםזכויותהפליה,

ראו:החברה,דמותעלהמשפטיתההתדיינותלהשפעתבאשר(ופטימי)נרחבלדיון 47

/ G.N. Rosenberg The Hollow Hope: Can Courts Bring about Socia 

) 1991 , Change? (Chicago . 

 Keamey & Merrill, supraוכן: Koshner, sllpra note 4, at pp . 100-105ראו: 48

825-826 . note 10, at pp . 

49 711 . Krislov, supra note 1, at p . לגמריולאכללייםעודבתייםטיעוניםשלזהטוג

מוציאקוט,האמיתזכירימרביתשלהטיעוניםאופיכיונטעןביקורת,מעוררמבוטטים

ציבורי,ויכוחשלציבוןהמשפטילדיוןומעניקהמשפטי,מהתחוםהנדונותהטוגיותאת

 A.P .זה:בענייןראומשפטיות.דווקאלאואחרות,רבותבזירותלהתנהליכולאשר

Morriss "Private Amici Curiae and the Supreme Corut's 1997-1998 Term 

) 1998-1999 ( . Employment Law Jurisprudence" 7 Wm. & Mary Bill Rts. J 

823 . 

 . 5בהערהלעיל,ההפניותראו 50

51 5 Williams, sllpra note . 

52 376-377 . Ibid, at pp . 
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שהניסיוןלאחרלאחרונה,האמיקוסמוסדאתשאימצההמדינה

דרום-אפריקה.היאבפניה,מונחהיהאחרותבמדינותשהצטבר

 . 1995בשנתלתוקףנכנסודנרום-אפריקהלחוקההמשפטביתכללי

דנרום-אפריקהלחוקההמשפטביתכיזה,בהקשרלצייןמעניין

חוקתפיעל . 53ישיריםעותריםבפנימוחלטבאופןכמעטחסום

בנסיבותרקאליוישירהגישהיאפשרהמשפטביתדרום-אפריקה,

שהעיכובלכךהגורמותציבורית,וחשיבותדחיפותשלדופןיוצאות

בצדקחמורבאופןיפגעאחרותלערכאותפנייהידיעלהנוצר

אליוישירהגישההמשפטביתאפשרכהעדואכן,התקין.ובממשל

ישלאמיקוסכימפליא,זהאיןאולימכאןבלדנ.בודדיםבמקרים

וגםבדרום-אפריקה,לחוקההמשפטבביתביותרחשובתפקיד

מובטלת.לאהצלחה

עוסקדרום-אפריקה,שבחוקתהמשפטביתבחוקיהחמישיהחלק

דרום-אפריקהשלהקצרהניסיוןקוריה.אמיקוסתזכיריבהגשת

תזכיריםהגשתמעודדדנרום-אפריקהלחוקההמשפטביתכימלמד

ביתפסיקתעלמכרעתהשפעהישנההאמיקוסלתזכיריוכיאלה,

המוות,עונששלהחוקתיותנדונהשבהבעתירהלמשלכך . 54המשפט

וכןשונותאינטרסלקבוצותביזמתולחוקההמשפטביתנשיאפנה

ההתערבותהליךאתבפניהםהציגהמתרס,צדימשנילאקדמאים

המשפט,ביתהחלטתבנושא.אמיקוסתזכירילהגישמהםוביקש

מתזכירירביםעלהסתמכההחוקה,אתנוגדהמוותעונשכישקבעה

רקעוסקאכןזהמשפטביתכילהדגיש,יששהתקבלו.האמיקוס

החשיבותברורהאחדמצדכן,ועלמובהקות,חוקתיותבסוגיות

שני,ומצדהנדונות,בסוגיותמהציבוררביםקולותלשמיעתשיש

פגיעהמפניחששכגוןהאמיקוס,למוסדהנלוויםהחששותקטנים

 .ההליךוסרבולהמתדייניםבצדדים

הידידבעיגוןצוררישהאםז.

בישראל?בחקיקה
האמיקוסשלתפקידולשאלתישירקשרקשורהלחוקק,אםהשאלה

העליון,המשפטבביתשהתקבלבידידלהסתפקישהאםבישראל.

ושארהציבורייםהעותריםבצדלמדישוליתפקידהממלא

המקובלים?האחריםבערוציםהמצטרפים

נחוץהאמיקוסכידומהאחרות,משפטמשיטותשנלמדמהניסיון

ראשיתכן,עלחסומה.המשפטלביתהישירההדרךכאשרבמיוחד

גםלפתוריכולוסמיקשהאבנגישותחסימותאותןלאתרישלכול,

פרוצדורליות.בחסימותרקמדוברואיןהישראלית,המשפטבמערכת

קביעתהואחקיקהעללחשוביששבגינוהראשוןהמהותיהמישור

המודלדווקאלאושהואהרצוי,הצירוףמודלויצירתהצירוףנורמת

לעותרים,נגישותואףעלכה.עדהעליוןהמשפטביתבושבחר

הפלורליסטיתמהמסורתמאודרחוקבישראלהעליוןהמשפטבית

האמריקנית.המשפטיתבתרבותהאמיקוסתופעתשמבטאת

תיקיםיותרהרבהשומעאמנםבישראלהעליוןהמשפטבית

 40המשפט

מייצגחתךשומעהואאםספקאבל-בארצות-הבריתמעמיתו

פוליטיותקבוצות"מעודדאכןהואאםוספקבציבור,העמדותשל

שקבעהקריטריוניםקריסלוב.כדבריהמשפטי",בתהליךחלקלקחת

ייחודואתרבהבמידהמעקריםהידידלצירוףהעליוןהמשפטבית

למשוךהיהאמורלהגשההנוחאופיואשרהאמיקוס,תזכירשל

להניח,ישרוצים,שהיובישראל,החברהשכבותמכלענייןבעלי

הכנסתהמשפט.בביתהנדונותהמרכזיותבסוגיותקולםלהשמיע

והטשטושהקלאסיתבמתכונתולישראלקוריההאמיקוסתזכיר

המשפטביתשלרצונואתברורבאופןמסמלת-דניוןצדלביןבינו

המקצועייםהגופיםשלוהמוכרתהבטוחהבספרהלהישאר

בהיעדרפרחי"."ארחיכלבפניהדלתאתלפתוחולאוהמכודנים,

בהחלטההמשפטלביתמוחלטדעתשיקולובמתןברורהחקיקה

ואיפה.איפהשלממדיניותהחששנוצרלא,ומייצורףמי

הואלחקיקהבנוגעלחשובניתןשעליוהשניהמהותיהמישור

אתולהבהירומוכרידועלעשותוהזה,הכליאתלפרסםהצורך

הנוגעבכלבמיוחדבולטהדברשמאחוריו.הרציונלואתמעמדו

האזרחיבתחוםבפניהן:המתברריםוההליכיםהאחרות,לערכאות

כמעטנשמעלאבארץ,המשפטשלרובורובאתהמהוויםוהפלילי,

בכללהתעוררעשויותציבוריותסוגיותהרחב.הציבורשלקולו

גדוליםכלכלייםגופיםאושהמדינהבסכסוךשמדוברבין-סכסוך

בכלפרטיים.אנשיםשניביןבסכסוךשמדוברוביןבו,מעורבים

המשפט,ביתמעינישנעלמתזוויתלהימצאעשויהכזהתיק

שייצגמישאיןשנפגע,ציבוריאינטרסאומסוימת,אוכלוסייה

לגופיםבאשררבהאי-בהירותישנהאלהבמקריםלעיל,כאמוראותו.

לצירוףהמתאימיםהדיוןשלביההליכים,סוגילהצטרף,הרשאים

בזה.וכיוצא

מסוימיםגופיםשלמעמדםאתבחוקלעגןהצורךהואנוסףמישור

שלמעמדהעיגוןאתלשקולישלמשלכךהמשפט.ביתכידידי

בדומה,הערכאות,בכלהמשפטביתכידידתהציבוריתהסנגוריה

(המייצגלממשלההמשפטיהיועץשללזכותונג,דכמשקלאףואולי

פיעלהליךלכללהצטרףהתביעה)שלהאינטרסאתכללדנרך

להצהירצריךוהמחוקקבפסיקה,דיאיןזהבענייןכידומהחוק.

שלזכויותיהםכמגנתהסנגוריהשלשמעמדהכךעלמפורשבאופן

בחוקמעמדהעיגוןמחייבבפליליםוהנאשמיםהחשודיםציבור

 • 55המשפטביתכידידת

הציבוריתהסנגוריהשלמעמדהעיגוןכיזאת,עםלב,לשיםיש

לאארגוניםכגוןאחרים,גופיםשלבזכותםיפגעלאבחקיקה

ארגוניםוכןונאשמיםחשודיםזכויותהמייצגיםממשלתיים

ביתכידידיפלילייםלהליכיםלהצטרףקרבנותשלזכויותהמייצגים

המשפט.

כאמור,היא,זה,בהקשרהמחוקקבפנישתעמודהשאלותשאלת

אמריקני?ידידאוקלאסיידיד-הרצויההצטרפותמודלשאלת

החוגיםשלחששםגםהואהאמריקניהידידמפניהחשש

לבג"ץ:העותריםהארגוניםרובקמושמקרבםהליברליים,



המשפט,מערכתשלפוליטיזציה,להשיקראושישהדמוקרטיזציה,

כלאתלשמועהמשפטלביתמאפשרתהאמיקוט,מבטאשאותה

שלהמרכזיותהמטרותאחתכינטעןשהריהגוונימ,מכלהקולות

השיפוטיתולהכרעההמשפטלביתלגיטימציהמתןהיאהאמיקוט

הציבורשכבותלכלשניתנההזכותבשלהציבור,בעיניהטפציפית

ידוע-הפלילימהמשפטדבוגמהזאתלהמחישאמבו,להישמע

יותרמשקפות " Crime Control "ו-וטדר""חוקשלעמדותכי

דבברהליברליותההשקפותמאשרבציבורהנושבותהרוחותאת

ישפופולריות,לאלגמרישהןמ,ונאשמיחשודימשלאדמזכויות

תיתןהאמיקוט,שלהאמריקניהמודלשקבלתבחשבוןלקחת

יותר,רבההשפעהגמואולייותררבביטויהללולהשקפות

הראשונימאמנמכימציינימבארצות-הבריתהכותבימואכן,

הליברליימהארגונימהיוהאמיקוטעגלתעלבארצות-הבריתשקפצו

הליברליימהגורמימביןשוויוןמראההטטטיטטיקההיומאך-

להבין,אפואחשוב , 56כידידימהמצטרפימהשמרניימלגורמימ

 ,לכ-ו-ל-מההיכלדלתותלהיפתחיכולותהידידשבאמצעות

הקלאטימהידידהמדרגה""עלייתבענייןההכרעהכיטפקאין

הכרעותכמוזו,הכרעהפשוטה,אינההאמריקניהידידלכיוון

שניביןלהכריעהצורךביןהמתחאתממחישהרבותמשפטיות

במורכבותלהכירהצורךלביןביותר,והיעילההוגןבאופןצדדימ

דו-ממדיימ,לאוגמחד-ממדיימלאכללבדרךשהמהחיימ,של

lo.n דברף

והידידהקלאטיהידידזה:במאמרהוצגוידידימטיפוטישני

שלולאהמשפטביתשלידידהואהקלאטיהידידהאמריקני,

שלאובעודבותשבחוקנימבענייהמשפטלביתמטייעהצדדימ;

שאינואינטרטאוציבורשלקולמשמיעהצדדימ;ידיעלהועלו

הפטיקהשלהנרחבותההשלכותאתומראההמשפטבביתמיוצג

השומר"מכודב",מקצועיגורמכללדברךהואזהידידהנדון,בתיק

ביתידיעלשהתקבלהידידזהוהדיון,שלהמשפטניאופיועל

בישראל,העליוןהמשפט

בוותומךהצדדימאחדשלידידהואלעומתוהאמריקניהידיד

ידידימעממלאפעולהושיתוףתיאומתוךפועלהואבמפורש,

 ,ציבורי-פוליטימקמפייןכחלקהמשפטילהליךומצטרףנוטפימ

מקצועיימגופימאותמרקלא-אחדכללהיותיכולהידיד

ביןמשפטיתמהכרעההדיוןאופיאתמשנהוהוא-ו"מכובדימ"

כולל,ציבורילוויכוחצדדימשני

טורמצביעהאמריקניהידידשלבעניינווה"נגד"ה"בעד"במאזן

האפשרותעלמטמל,שהואלמשפטוהנגישותהפתיחותעלה"בעד"

חיזוקעלהמשפטית,למערכתמעברהרבההקהלדעתעללהשפיע

הציבורלביןבינוהניכורוצמצומהמשפטביתשלהלגיטימציה

מתלכדימאשרחברתילשינויהארגונימשלחיזוקמועלהרחב

לזה,זהומטייעיממטוימותטוגיותטביב

הצדדימבזכויותלפגיעההאפשרותעללהצביעניתןה"נגד"בטור

והשקול,המקצועיובאופיוהדיוןביעילותפגיעהעללדיון,הישירימ

לזירתהמשפטביתהפיכתעלהמשפט,מערכתבעצמאותפגיעהעל

ידיעלזאתוכלפופוליטטיימ,לטיעונימובמהפוליטיתהתגוששות

ביותר,מוגבלתהיאהפטיקהעלדבר,שלבטופושהשפעתו,הליך

עומדימהדמוקרטיהשלביטודהכילזכורישלנגדהבעדבין

באופןהדלתותשנפתחוברגעוהנגישות,הפתיחותהפלורליזמ,

להיותעלולההמועדוןבשערהטלקציההרי-הידידבפניעקרוני

לומרשלאכ"טהורה",השיפוטיתהטפרהעללשמורהרצוןמטוכנת,

אחי,דצלילבעליקולותהציבוריות,בטוגיותאליה,ולנתבטטרילית,

בטוגיותעוטקהמשפטביתכאשרבעוכריה,כללבדרךהוא

יוצרהוא-כולמאתלשמועמוכןלאאבלכולמ,אתהמטרידות

ידועימ,הריוהדברימאמון,וחוטרניכור

מהכלאוליהוא ,לעילשורטטהשדמותוהאמריקניהידיד

-משפטיתלגמרילאבשפהמדברהמוני,קולני,עליו:שחושבימ

בקרבנו?מקומלוישהאמצבעוני,דיטיפוטהואבינינו,אבל

 ) 43-42בעמודים(להלן 1נספח

קוזליענייןמאזהעליוןהמשפטלביתשהוגשוהמשפטביתכידידיהצטרפותבקשות

המאמר,בגוףמוזכרים ,) oובכוכביתמטומניםההתיקים +

-השופטתהרשותבאתרחיפושעלמבוטטתהרשימה +

 ,) 2004ליונינכונים(הנתוניםממצהאינהשהיאייתכן

משפט"ביתכ"ידידהצטרפותבקשותורקאךכוללתהרשימה +

כמשיב,אונוטףכעותרולא

53 Court in the Enforcement וe of the Constitutiona וH.P.N. Langa "The Ro 

) 1997 ( and Protection ofHuman Rights in South Africa" 41 St. LO!lis L.J. 

1259, 1267 . 

המשפט.ביתהכרעתבטרםהתיבעהלמשיכתהביאהאמיקוטהגשתשבומקרהגםישנו 54

 ) PMA (בעולםהגדולותהתרופותחברותארבעיםאתהמייצגארגוןשלבתיבעהמדובר

לייצרלההמאפשרדרום-אפריקה,בחוקתלטעיףבנוגעדרום-אפריקהממשלתנגד

המחזיקותהגדולות,החברותידיעלהמיוצרותמאלוזולותלאיידטתרופותולייבא

כלכליתלהתמודדקהילדרום-אפרלאפשרכדיחוקק,זהטעיף ,התרופותלייצורבפטנט

למלחמהארגוןידיעלאמיקוטהגשתבעקבות .זובמדינההאיומיםהאיידטשיעוריעם

 ,תביעתןאתהתרופותחברותמשכוהארגון,שניהלציבוריוקמפיין ,) TAC (באיידט

 Pharmaceuticaiשנים.שלושבמשךשניהלומשפטימאבקלאחרוזאת

4183-98 , rica ןSouth A ןסacturers Association v. The President ןManu 

) 2001 (. 

בעמדתצורךשיהיהייתכן ,למשלכך,רק.לאאבל-פלילייםבהליכיםבעיקרמדובר 55

הפלילי.בהליךזכויותיושנפגעואדםשלנזיקיןבתביעתהמשפטביתכידידתהטנגוריה

56 603-604 . Ennis, supra note 43 , at pp . 
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בבקשההמלטההתיקנושאהבקשהמגישייתיק

953בנ"ץ / נדחתההבקשהבענייןלבנ"ץשונותעתירות-4במדוברידיעלשלטוניתלהנינותהתנועה 01

לנוףוהןבהנשתההאיחורבשל"הןהאוטריםעירונייםעזרחוקישלתוקפםהעמותה.יו"ראייזנברנ,מרדכישמשביתעירייתניסולודקין

 ·העניין"חזיר.מכירתמנביליםאו

1435בנ"ץ / לנעמ"תאפשרהמשפטביתמיןעבירותעלמתלוננתשלזכותהעציוןנליעו"דידיעלנעמ"ת 03

נעמ"תאךבעתירה,לטעוןלהיותמדינהעודבכננדברון.מיכלועו"רהמדינהשירותנציבותנ'פלונית

לתיק.פורמליתצורפהלאננדו.משמעתידביוןנוכחת
שנתמכההעותרת,עמדת

התקבלה.נעמ"ת,ידיעל

3541בנ"ץ / כמשיב.צורףהמוקדהשעריםטנירתדבברהממשלההחלטתזריםלעודביםטיועמוקד 03

חדשים.זריםעודביםבפני .לבנקרוןנעמיעו"דידיעלהנדסיות,לעבודותחברהדורי

ישראלממשלתנ'בע"מסיבוסדניה

5161דנ"א / הרכב.להחלטתהועברייצוניתתביעהשלאישורהידיעלהדיןעורכילשכתניהולא.ש.ת 03

האזרחי.הדיןטדרלתקנות 29תקנהלפינרפי.ארנוןעו"דמ"יניבע"מאדםובחפרוייקטים

2636בנ"ץ / למותב.הועברהההחלטההראשית.לרבנותהבחירותשלטונית.להנינותהתנועה 03

בתפקידוהממשלהראשנ'ריבק
הדתותבשר

9165ע"א / כידידיםלהצטרףהבקשהוהמדינהחוליםקופתשלערעורים"בזכות"ו"עוצמה"הארנוניםב'- 02

/10164ע"א בהחלטההרשמתידיעלאושרהבענייןמחוזימשפטביתהחלטתעלליבוביץ.תרצהעו"דידיעל 02

מנומקת.המדינהביןהעקרוניתהאחריותחלוקתבלליתבריאותשירותי

הערעורים)(דחייתהדיוןתוצאתהנפש.בריאותבתחוםהחוליםקופותלבין *הבריאותשרנ'

המצטרפות.עמדתאתתאמה

8916דננ"ץ / נדחתה,נוטףלדיוןהבקשהזונומבןשהתנרשזראזרחשלזכותוהילדלשלוםהמועצה 02

לנבשהפניםלשרהמלצהכדיתוךבשלבארץחוקילמעמדהישראליטלומוןלימורעו"דידיעלהפניםמשרדנ'דמיטרוב

היל.דלטובתהנונעיםכלליםמשותפים.ילדים
הילדלשלוםהמועצהשלעמדתה

בהחלטה.בהרחבהצוטטה

5712דנ"א / -כצדצורפההמועצהצרכניתייצוניתתביעהשלאישורהידיעללצרכנותהמועצה 01
הקריטריוניםפיעלנומקוצירופהבפרטום,הטעייהבשלדויטשטיניד"רעו"דבזק*נ'ברזני

קחלי.דיןמפטקידידלצירוףמההטעיה.נפנעלאעצמוהתובעכאשרנםכצ,דלהצטרף(ביקשו
בפט"ד.בהרחבהצוטטהעמדתההמשפט).ביתכידידיולחלופין

9183עע"ם / החלטהניתנהוכןנדחההערעורהעתיקה,העירבנבולציוןהרמלוןהרחבתעו"דידיעלישראלאיקומוט 02

שישטבורים"איננולאקונית:זהבחלקבינלאומיתהכרהשימנעדברשחמון·קרןהוועדהיו"רנ'הטבעלהגנתהחברה

ישראללאיקומוטלאפשרמקוםהעולמית.למורשתכשייךירושליםשלאונטקו,שלמיטודו(ארנוןירושליםולבניהלתבנוןהמחוזית

המשפטי.'ביתכידידלהצטרףשיונדרואתריםעלהממליץ
העולמית).למורשתכשייכים

3265דנ"א / מכיווןנדונהלאהבקשהלפיצוייםתעופהאנודותשלאחריותלישראל,התעופהקלוב 02

נוטף.לדיוןהבקשהשנדחתהשאירעהתאונהבניןנזיקייםזעירה,לתעופההישראליתהאנודהתעופההשילוחנ'בבר

אולטרה-לייט.לטייטבישראלהכלליתהתעופהאנודת

מיכלטניעו"דידיעל
אפרת. Iיועו"ד

769בנ"ץ / 02 & National Lawyers Guild בשיקולילדוןמבלינדחתההבקשההממוקד".ה"טיכולחוקיות

ביןהקשרבשלוזאתהצירוף, Intemational Association ofעינוייםנגדהציבוריהועד

(המבקשותלעותרותהמבקשות Democratic Lawyersישראלממשלתנ'בישראל

העותרות).שלעוה"דידיעליוצנולמעןהפועלות(עמותות
שלדעתןחוותכינקבעבעולם).אדםוזכויותדמוקרטיה

בטיכומיתכללהמבקשותפלדמן.אבינדורעו"דידיעל

העותרות.

9384דנ"פ / שידוןלהרכבהועברהההחלטהעוה"דבלשכתלהתמחותפטילהבפלילים,לצדקהתכנית 01

בקשתהונשהזהדביוןבתיק. .שהתיישןפלילירישוםבשלתל-אביב,אוניברטיטתאלנסאסרה

היועץשלמצדונםהצטרפותהרמלין.איתיעו"דידיעלהדיןעורבילשבתני

לממשלה.המשפטי
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בבקשההמלטההתיקנושאהבקשהמגישייתיק

8722בג"ץ / להסכמ,הגיעוהצדדימלישראלנוספימזרימעודבימהבאתזרימלעודבימסיועמוקד 00
 .נמחקההעתירה .הקבלנימהתאחדותידיעללבנקרוו.נעמיעו"דידיעלהקבלניםהתאחדות

בהחלטהמופיעהסיועמוקדבישראלוהבונים
 ."כ"משיבימוהרווחההעבודהשרני

538בג"ץ / שהצדדימבנימוקהבקשהדחיית .לפועלההוצאהבהליכיחייביממאסרורווחהלמשפטהתכנית 01

זמוכעבור ,היטבמיוצגימ ,תל-אביבטתיבאוניברסבישראלבעונילמלחמההתנועה

 .נדחתההעתירהנמקצר .אלביועינתעו"דידיעלהמשפטיםשרני

1119בג"ץ /  ,**פורמליתאושרהלאהבקשהאשהממעצרלשחררבקשהזרימלעודבימסיועמוקד 01

דביוולטעוולמבקשתניתואךבאמצעותבזנותשהועסקהלבנקרוו.נעמיעו"דידיעל *הפניםמשרד 'נזריצקיה
בהחלטתבהרחבהצוטטוודבריה .הסרסוריידעלהמועסקד"עו

 .העתירהאתלדחותהמשפטבית

5361דנג"ץ / להחלטתהועברה(הבקשהאיוירושלימעירייתנצינימינויהימו.בנימיוד"ר 00

 .ההרכב)והבנייה.התכנוולוועדתהי"מניפלק

6936בג"ץ / נדחו,ההצטרפותבקשותהחינוךמחלקתמנהלהשעייתידיעלהנשימשדולת 01

קראהמשפטביתכיהערהלאחרבגיואישומכתבננדושהוגשקנינ-יאירציעו"דנ'אדומיםמעלהעירוניהוריםועד

מתייתרות,הואךבעיוו,אותוננדו.ההליכימלגמרעד ,מיניתהטרדהבקשתהונשהגמזה(בתיקאדומים.מעלהעירייתראש

נמחקה,העתירהשכולדיוו).כצדנעמ"תשלהצטרפות

מתקבלותהיולאמקרהובכל

המשפטבית .וויהדסרבולבשל

להשעייתווידפסקשלתוקףנתו
 .המנהלשל

6006ץ"בג / בה,יכמשצורפההלשכההפרדהוהעדרלקוייממעצרתנאיידיעלהדיועורכילשכת 00

עתירתמאתמשכוהעותרימאךעצירימביוהחוקלפינח.צביעו"דאדםלזכויותרופאים

 .להפרדההסדרקביעתבעקבות .הרוסימבמגרשהמשפטבביתפניםלבטחוןהשרנ'

2790ע"א / 93 Committee of concemed מהנימוקנדחתההבקשה .קומרובמגילותיוצרימזכויות

Eisenman lntelectual Property Educators פרוצדורליימ.פנמימבהשנפלו

נדחה.הערעורנמפרידמו.אדוויוד"עוידיעל *קימרוןני

111ע"פ / הקריטריונימעל-פיאושרההבקשהמאסרעונשביצועעיכובהציבורית,הסנגוריה 99

 .התקבלהערעורגמקתלי,בפס"ד .המורשעשלבערעורולהחלטהעד .מוקנתפרופיידיעל *י"מנ'שוורץ

8868בג"ץ / מחקהעותראך ,אושרההבקשהבהליכימלחיילטיעווזכותהצבאית,הסניגוריה 99

עמדתוקבלתבשלעתירתוצבאי.מכלאמוקדמלשחרור .אליעזרבואהודעו"דידיעלצבאיתמשטרהקציןניעמירם

המשיבימ.יידעלהעקרונית

155בג"ץ / עלוהשפיעהאושרההבקשההמדינהידיעלערבויותהטלתהאזרחלזכויותהאגודה 97
להטילשלאהמדינההתחייבותלמעסיקימ.זרימעודבימכבילתליצורכדיעו"דידיעללעודבוקוהפנים*שרניאלוניםע.ג.ע.

נמחקה.העתירהערבויות.אלכסנדר.דנה

5121ע"פ / נקבעהבקשותבשתימצ"חבחקירתעצורשלדועוייאי-עו"דידיעלהדיועורכילשכת 98

להגישוכלויהמבקשימכידיו,בעורךלהיוועץזכותועלהציבוריתוהסניגוריהפלדמואבינדור 'ניששכרוברפאל 'טור

לקבועמבליבכתב,טיעונימ .ננדוההליכימלפסילתכגורמ .קובועמיועו"דמוקנתפרופיידיעלהראשיהצבאיהתובע
בהליך.מעמדמאת

5404דנג"ץ / להגישתוכלשהמבקשתנקבעכגורמצבאיימשיקולימידיעלהצבאיתהסננוריה 99

מעמדהשנקבעמבליעמדתהאת .העותרשלעונשוקיצורלשלילת .קירידועו"דלאיכותהתנועהנ'דותן

בהחלטהצוטטהוהבקשה,ךיבהלבישראלהשלטוו

 .נוסףלדיוורהיהעתאתלדחות

7929מ"ח / נקבעהובכךאושרההבקשהפגמימבשלחוזרמשפטהציבוריתהסניגוריה 96

דבברעתההנוהגתההלכההנאשמימ.שלבייצוגממו.קנתפרופ'ידיעל *מ"יינקוזלי

 .המשפטביתידידשלצירופו

2577ץ"בג / אין.עדייו .ניעליוהכפרבאזורההפרדהגדרתוואי ,ולביטחוולשלומהמועצה 04

המועצה,מנכ"לידיעלהממשלהראשנ'חיוואג'האל
נבעולי.שאולמר

הפנימ.משרדבצדשניכמשיבמופיעוהואהמשפט",ביתכ"ידידהסיועמוקדשלשמוהדיופסקבראשצוייולצירוף,פורמליאישורהיעדראףעל **

 43המשפט


