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 .ÒÌÂÎÈ. ו ."פט ישראלימש�ידיד בית"של 

 מבוא. א

ההלי� המשפטי מתואר לרוב , בתפיסת העול� המסורתית של המשפט המקובל
. דינ��ידי עורכי�כזירת התגוששות שבה נוכחי� השופט ושני היריבי� המיוצגי� על

כבר בימי הביניי� השכילו להבי� כי מלאכת השפיטה מורכבת וזקוקה לעתי� ג� , בר�
המשפט �הצור� בכלי משפטי שיכול לעזור לבית. יצוניי� להלי�לעזרה של גופי� ח

משמעותו . שמקורו במשפט הרומי, �AMICUS CURIAEבמלאכתו הביא לאימו� ה

 
ר ישראל דורו� הוא מרצה בפקולטה לבריאות ורווחה ובפקולטה למשפטי� "ד  *

, תואר שני במשפטי�בעלת  אהיוברא� 'ג� מנאל תותריי�ד�רכתעו. באוניברסיטת חיפה
המחברי� מבקשי� להודות . מסלול משפט חברה ופוליטיקה, אביב�אוניברסיטת תל

לקורא ; על התמיכה והסיוע, השופט רחמי� כה�,  ולעור�ËÙ˘Ó ÈÏÚלמערכת כתב העת 
 –המשפט בשירות הקהילה " מיכל אהרוני מי�ד�רכתעול; האנונימי על הערותיו המועילות

ל משתתפי הסדנא ולכ, אביב� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל"מרכז משאבי�
יו� באביב � תלשנערכה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת" המשפט�ידיד בית"בנושא 
 .על הדעות והתגובות לעמדות המובעות במאמר זה, 12.2.03
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בהקשר ". המשפט�ידיד בית "אהי, השאוב מהשפה הלטינית, המושגשל המילולית 
אחד שאינו , צד דרכו רשאי  פרוצדורליאמצעי א משמעותו של המושג היהמשפטי

עובדות המצויות בידו או להציג את להציג , הלי� השיפוטיב המתדייני� הפורמליי�
 . כדי לעזור לו במילוי מלאכתו השיפוטיתהמשפט �בפני ביתעמדתו 

בעיקר במסגרת , השוואתיהמשפטי ההמשפט מוכר בקונטקסט �מוסד ידיד בית
רחב שנעשה ש� המוסד זכה להכרה ארוכת שני� בגי� השימוש הנ .המשפט האמריקני

כאשר הוא , ממשלתיי� ולא ממשלתיי�, גופי� ציבוריי� ופרטיי�כלי זה פותח בידי  .בו
 �. המשפט�יבפני בת, ידי הצדדי��שלא הועלו על, ות שונות עמדעלאתלההיווה מנו

המדיניות לעיצוב ידי גופי� שוני� תר� � על"המשפט�ידיד בית"השימוש בכלי 
מזה , יתרה מזו .הלי�ל י� פורמלידדי�להיות צהפכו שאות� גופי�  א� מבלי הפסיקתית
נטרסי� של קבוצות י וגופי� המייצגי� א,גופי� העוסקי� בזכויות אד� ואזרח שני� רבות

ל לקידו� מטרות "את הכלי הנ באופ� אסטרטגי מנצלי�, בחברהאו מיוחדות חלשות 
י�  הפוליטירואי� בו אחד מאמצעי הלובי והלח�ה�  .� וכלכליות למיניהחברתיות

א� כי בשני� . הלגיטימיי� והחשובי� במסגרת מכלול אמצעי השכנוע הדמוקרטיי�
�ידיד בית", האחרונות התעוררו ספקות ביחס להיק� הראוי של השימוש בכלי זה

הוכרעו   רבי� וחשובי� רבי�די��פסקי עדיי� כלי חשוב אשר א האמריקני הו"המשפט
 .וידי�ת שהוצגו עלושפעו מהטענוהלאחר שעמדות השופטי� 

 "המשפט�ידיד בית", למרות קיומו ארו� השני� של כלי זה בשיטות משפט זרות
 שבו ˜ÈÏÊÂדי� בעניי� � נית� פסק1999בשנת , כ�. הופיע במשפט הישראלי רק לאחרונה

בכ� . 1"המשפט�ידיד בית"ניתנה האפשרות לגו� שאינו צד להלי� להגיש סיכומי� כ
למרות . "המשפט�ידיד בית" מוסד ,ה השיפוטית הישראלית לראשונה בהיסטורי,הוכר

, הכלי החדש לא זכה להתייחסות נרחבת מצד הגופי� המקצועיי�, התפתחות חשובה זו
למעט מאמר יחיד בנושא שפורס� , מצד האקדמיה מצד המחוקק הראשי וג� לא

לי נדמה כי הנושא הבשיל במידה הדורשת דיו� באופ� עיצוב כ,  א� כ�.2לאחרונה
המשפט או לארגוני זכויות האד� אשר החלו �שיפוטי חשוב זה א� מעבר לפרוזדורי בתי

מטרתו של מאמר זה תהא לנסות לתרו� לדיו� בתחו� עיצוב , כ��על�אשר. לאמצו
 .כ� חשיבותו�דבר שלא נעשה עד כה ועל, "המשפט�ידיד בית"מעמדו של 

�ידיד בית"של מוסד ג במאמר יסקרו את ההיבטי� ההיסטוריי� �סעיפי� ב ו

 באופ� כללי ואילו "המשפט�ידיד בית"סעי� ב יסקור את התפתחות מוסד ": המשפט
סעי� ד יוקדש לניתוח הקונטקסט . סעי� ג יסקור את התפתחותו במשפט הישראלי

 
הדי� �פסק). ˜ÈÏÊÂעניי�  –להל�  (529) 1(ד נג"פ, ÈÏÊÂ˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 7929/96ח "מ  1

המשפט הישראלי בסעי� � פירוט נרחב להתפתחות מוסד ידיד ביתראו. 16.2.99נית� ביו� 
 .ג למאמר

ידיד בית  (�Amicus Curiae קווי� לדמותו של ה–הידיד האמריקני "אהרוני ' ראו מ  2
 .2004 (30 (ËÙ˘Ó‰ 18)" המשפט
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בסעי� זה תוצג הטענה .  הישראלי"המשפט�ידיד בית"הישראלי הייחודי שלתוכו נולד 
 הישראלי בלי להביא בחשבו� "המשפט�ידיד בית"תח את שלפיה לא נית� להמשי� ולפ

בתגובה . ˜ÈÏÊÂאת ההתפתחויות החוקיות הייחודיות שהתרחשו בשני� שקדמו להלכת 
ינסה להציג , הסעי� האחרו�, סעי� ה, להיבטי� הקונטקסטואליי� של הסעי� הקוד�

�ידיד בית"תמונה מאוזנת יותר של מכלול הסיכויי� והחששות הכרוכי� באימו� מוסד 

אשר יתאימו את , ויציע כיווני התפתחות רצויי� לעתיד,  במשפט הישראלי"המשפט
 .המוסד האמריקני למשפט הישראלי

 ההיסטוריה והשלכותיה. ב

שורשיו , כפי שיפורט בסעי� זה להל�. היסטוריה ארוכת שני�" המשפט�ידיד בית"ל
ת ההכרה בטרנספורמציה חשיבו. עמוקי� ולאור� השני� הוא התפתח ושינה את פניו

את ריבוי , ההיסטורית נעוצה בכ� שהיא מאפשרת את הבנת מורכבות המושג
היא ג� . המשמעויות שלו בהקשר המודרני ואת יכולתו להתאי� עצמו לנסיבות משתנות

זו היוצרת את המודעות לצור� בנקיטת אמצעי זהירות ובחינה מדוקדקת לפני שבוחרי� 
 . ט הישראלילאמ� את השימוש בו במשפ

  3הקלאסי" המשפט�ידיד בית. "1

 :� כ�AMICUS CURIAEסטורי הוגדר היבאופ� ה

“A friend of the court. A term applied to a bystander, who without 

having an interest in the cause, of his own knowledge makes 

suggestion on a point of law or of fact for the information of the 

presiding judge”4. 

היסטורית  את המציאות ה�שיקשמו של המוסד במובנו המילולי , במילי� אחרות
לב הנחל� לסיוע �צופה ניטרלי ות�: והרציונל אשר הצדיק את קיומו, שבמסגרתה צמח

דמותו וזהותו של מתערב חיצוני זה לבשה ופשטה . המשפט לש� עשיית צדק�בית
חשוב  מעמד לאמיקוסבמשפט הרומי היה , כ� לדוגמה. נות לאור� השני�צורות שו

ידי השופט לסייע בידו לש� �די� שמונה על� עור�ללכר� האמיקוס היה בד: ומוכר

 
 S. Krislov “The Amicus Curiea Brief: From: על המאמר ברובו  זה מבוסססעי�  3

Friendship to Advocacy” 72 Yale L.J. (1963) 694 .ראו ג� אהרוני ,Ì˘ ,וכ� , 32' עמ
פרשת  –להל� ) (טר� פורס� (Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï '‚‡ÈÈÒ � 5926/05) 'חי(א "בש

‚‡ÈÈÒ.( 
4  Krislov ,Ì˘ ,694 'עמ. 
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מעי� . דעת לא מחייבת לגבי המצב המשפטי והחוקי החל על המקרה�גיבוש חוות
צע את מלאכתו המשפט שאמור לסייע בידו לב�מטע� בית" מומחה משפטי ניטרלי"

 .5השיפוטית
 במקצת מזה קיבל ממד שונההאמיקוס  , של ימי הביניי�במשפט המקובל האנגלי

התקיי� בכיכר ש, �14ההלי� השיפוטי האופייני במאה ה. שהיה קיי� במשפט הרומי
 א� למי , כ�.קהללהתערבות ה הרבה יותר  היה פתוח,העיר לעיני הציבור המקומי

 אותו צופה היה, המשפט�שנסתר מעיניו של בית, י או משפטימהצופי� היה מידע עובדת
 סיפור מוכר .המשפט בידע שלו בנושא�לשת� את ביתולבקש " קפו� לזירהל"יכול 

שבמהלכו נטענה טענה , אודות חבר פרלמנט שצפה בהלי� שיפוטי הואבהקשר זה 
 פרלמנט חבר ה יצא,כ� ממשי� הסיפור, באותו מקרה. בדבר פרשנותו של חוק מסוי�

ו המקורית  את כוונתוהציג בפנילוהמשפט �של בית" ידידו"כביקש להתייצב , מהקהל
 בהקשר "המשפט�ידיד בית" .והדבר נית� לו,  הפרלמנט בעת שהעביר את החוקשל

אלא יכול היה , די� או בעל השכלה משפטית דווקא� להיות עור�חייבלא היה קלאסי זה 
המעמד של אותו , בנוס�. לקידו� ההלי� השיפוטילהיות כל אד� שיש ביכולתו לתרו� 

, ככזה, המשפט הד� במקרה ולא היה לצופה�היה תלוי לחלוטי� בחסדיו של בית" ידיד"
המסגרת כולה הייתה נתונה באופ� , דהיינו. המשפט�ידידו של ביתכלשמש " זכות"

 "משפטה�ידיד בית" של ביניימית�ימיהדמות ה .6המשפט�דעתו של בית�מוחלט לשיקול
פי �על, המשפט�היא איפשרה לבית :האנגלי הייתה א� כ� פשוטה ואפילו רומנטית

�המבקש לסייע בתו�, אד� זר וניטרלי להלי�לאפשר ל, דעתו הכמעט אבסולוטי�שיקול

 .להשמיע את דברו,  באמצעות מידע עובדתי או משפטיהמשפט�לב לבית

 הידיד המודרני. 2

 פונקציהב התחוללו שינויי�, מקובלע� חלו� השני� והתפתחות המשפט ה
התפיסה המסורתית של . "המשפט�ידיד בית"  אותה מילא מוסדהמשפטית והחברתית

 יצרה – קרב בי� שניי� –" דואל"מעי� כסרי ברשראתה בהלי� האד, המשפט המקובל
ולמעשה לא איפשרה , צדדי� שלישיי�לצר� מת� אפשרות הדבר נגע לכאשר קשיי� 

נוצלה הגמישות של , על רקע מציאות משפטית נוקשה זו. �7 שכאלהרו� צדדייכמעט צ
� לידיעת ביתלמקרי� שבה� היה צור� להביא לש� מת� פתרו� חלקי אמיקוסכלי ה

 של צדדי� יה�זכויותב  אפשרות פגיעה של תביעות סותרות או� קיומאת דברהמשפט 
, "המשפט�יד ביתיד"גמישותו של מוסד ,  במילי� אחרות. חיצוניי� להלי�שלישיי�

�הפכו אותו לכלי יעיל על, המשפט באופ� השימוש בו�הדעת הרחב הנתו� לבית�ושיקול

 
5  Ì˘ ,696 'עמ. 
6  Ì˘ ,695 'עמ. 
 .695 'עמ, ˘Ì ;ידוע ומקובלהיה כפי שמאחר וה� נתפסו כמי שמפריעי� להלי� המשפטי   7
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לפחות ככל שהדבר נוגע לאפשרות , מנת להתגבר על מכשולי� פרוצדורליי� פורמליי�
 אמיקוסזה בכלי ה" חדשני"שימוש בר� . רופ� של צדדי� שלישיי� להלי� המשפטייצ

בהלי� " �יבעל עני"ל" צד ניטרלי"במצב זה הפ� להיות מ" ידיד"וה, אופיושינה את 
בשל קשיי� פרוצדורליי� נמנע ממנו בדר� אחרת להביא את זכותו רק  אשר ,השיפוטי

 .8 כצד פורמליהמשפט�וטענותיו בפני בית
. משפט האמריקני התרחשה ב"המשפט�ידיד בית" במוסד מיוחדתשונה והתפתחות 

 ייחודיות שלא זכו להתמודדות  משפטיות לבעיותגר� הברית�המבנה הפדרלי של ארצות
דהיינו במסגרת יחסי� בי� , בתביעות פדרליות.  במשפט המקובלה העתעד לאות

ההלי� המשפטי נחש� בפני , )כגו� (הברית�צותבי� ארלאו בי� יחיד המדינות השונות 
� בהלי� נטרסי� אשר חרגו בצורה ניכרת מהממד הצר של היריבי� הישיריימכלול של א

� צדדי� שלישיי� להלי� ורמדיניות ציג� המשפט האמריקני היה נוקשה בע� זאת . גופו
צדדי� לתביעות כ צדדי� להצטר� באופ� עצמאי אות�  שלהיכולתהכביד על ו, השיפוטי

המשפט האמריקני עוד � כ� הדגיש בית.המשפט הפדרליי� בפרט�ולתביעות בבתי, בכלל
די� �די� ישיר להופיע בפני בתי�מעוניי� בהלי� ושאינו בעל שאי� זכות לצד ה1806בשנת 

 לצר� המדיניות השיפוטית שצמצמה את האפשרות. 9פדרליי� ולהצטר� כצד פורמלי
נטרסי� שקול� י אפשרות לאות� אמת�צדה בלהלי� השיפוטי חייבה שלישיי� צדדי� 

צאה בגמישות התשובה נמ. המשפט�לבוא לידי ביטוי בצורה אחרת בפני בית, לא נשמע
  מדורגבאופ�התחולל  �19לאור� המאה ה ו"המשפט�ידיד בית"הפרוצדורלית של כלי 

השינוי לידי תחילה בא . שינוי מהותי במשפט האמריקני בכל הנוגע לאופ� השימוש בו
מדינות להציג הכלליי� של התובעי� איפשרו ל המשפט האמריקניי��ביטוי בכ� שבתי

, מגמה זול בהמש�. "המשפט�ידיד בית"מעמד של המשפט ב�את עמדת� בפני בית
משפט אמריקניי� להעניק מעמד �החלו בתי, יסטיושוב באופ� הדרגתי ועל בסיס קזוא

תביעות כדוגמת מסגרת בהדבר התרחש  .לצדדי� פרטיי�ג�  "המשפט�ידיד בית"של 
 או י� בעלותילענ" חפצא"תביעות ; תביעות פטנטי� שנגעו למשתמשי� או מוכרי� רבי�

 .10יני מיסי�ינדיאני� או תביעות בעניתביעות בנוגע לזכויות של א; זכויות במקרקעי�
 להעניק לצדדי� טוהמשפט נ�בה� בתיש� של תביעות ינייאופיהסוגי� האלו היו 

  . על א� שלא היו צד פורמלי להלי�, בכדי שעמדת� תישמעאמיקוספרטיי� מעמד של 
�ר בכ� שהשיקולי� המנחי� בהקשר של המשפט האמריקני הכי� הזמ� ביתבחלו

ג� בתביעות שאינ� קנייניות .  רק לתביעות מסוג זהי� מיוחד�תביעות חפצא אינ
עלולי� להיות מושפעי� מההלי� המשפטי וראוי לעתי� לאפשר את " משקיפי� מ� הצד"

המגמה הכללית . המשפט�ידי הגשת דוח במעמד של ידיד בית�שמיעת קול� על

 
8  Ì˘ ,697 'עמ. 
9 Strawbridge v. Curtis 7 U.S. (3 Cranch) 267 (1806). 
שה� , המשפט הבחי� בחשיבות תביעות אלה מאחר וה� התייחסו לזכויות קנייניות�בית  10

 .תקפות כלפי כולי עלמא ולכ� חשובה השתתפות� של כל המעורבי� בנושא
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תאפיינה בהגמשה הדרגתית ומתמשכת של הרחבת הנכונות לאפשר שה, שתוארה לעיל
המשפט �הביאה לכ� שבמאה העשרי� ידיד בית, נוספי� להשמיע את עמדת�" ידידי�"ל

 הסתמ�  של המאה העשרי��30 בשנות ה.קיבל משמעות חדשה שלא נודעה בעבר
י� שוני� ידי ארגוני� לא ממשלתי�עלוס האמיק כלי הול� וגובר של שימוש ,לראשונה

נית� כבר באותה עת . מתיימרי� לייצג ה� ואותש הציבור נטרסי� שלי� קידו� האלש
המשפט �צד ניטרלי שבא לסייע לבית"המשפט חדל מלהיות �היה לזהות כי ידיד בית

המלומדי� , ואכ�. והפ� להיות צד אקטיבי במאבק המשפטי, "� פרטי משלויללא עני
 סטוריתיהגדירו את הטרנספורמציה הה, ל"שחקרו את התפתחות הכלי המשפטי הנ

 From Friendship to“, 11"סינגור"ל" ידידות" כמעבר משהתחוללה באותה עת

Advocacy” או בנוסח אחר :“From Neutrality to Partisanship” 12.  
 הביאה לצור� "המשפט�ידיד בית"הטרנספורמציה שהתחוללה באופי של מוסד 

 בחקיקה "המשפט�ידיד בית" עוג� לראשונה מוסד 1937 בשנת, כ�. בהסדרתו הפורמלית
מנת להגיש סיכומי� מטע� האמיקוס יש �ההסדר הסטטוטורי קבע כי על. 13האמריקנית

בשנת . המשפט� וכ� את אישור ביתהצדדי� הפורמליי� להלי�צור� בקבלת הסכמת 
שפט המ� באישור בית סיכומי�להגישאמיקוס ל תוק� ההסדר החוקי כ� שהותר, 1949

  סיכומי� מטע� כי הבקשה להגישהוספה הדרישה א� ,א� ללא הסכמת הצדדי�
 נדרש שהבקשה , כמו כ�.14אמיקוס תוגש בפרק זמ� סביר לפני מת� ההחלטה בתיקה

 שוב שונו במקצת 1954בשנת . 15להגשת הסיכומי� תהא נפרדת מהסיכומי� עצמ�
 �5י� תהא מוגבלת ל הבקשה להגשת הסיכומשלפיהוהפע� הוספה דרישה , הכללי�

יקוזז זמ� הטיעו� שלו , הפ�ליבקש לטעו� בעאמיקוס הנקבע שא� , בנוס�. עמודי� בלבד
  .צד שהסכי� להגשת הסיכומי�למהזמ� המוענק 

שצמצמו או הגבילו במקצת את יכולת , למרות ההסדרי� הפורמליי� שתוארו לעיל
מוסד זה הברית כלפי �הגישה הכללית בארצות, "המשפט�ידיד בית"במוסד השימוש 
מחקרי� מאוחרי� גילו עלייה במידת הנכונות של .  חזרה להיות ליברלית�60בשנות ה

 
" ידיד המודרניה"ש כאלה שמתייחסי� לאמיקוס בצורתו החדשה כאל היו� י  11

“The modern friend of the Court” . ראוRegan W. Simpson The Amicus Brief: How to 
Write it and Use it Effectively (Tort and Insurance Practice, 1998). 

12  Krislov) ÏÈÚÏ , 704 'עמ, )3הערה. 
 . Ct. rules 27:9(b), 338 U.S. 959 (1937)ראו   13
לרוב הגשת , ידי האמיקוס�הסדר זה ביטא את הבעייתיות שנגעה לזמ� הגשת הדוח על  14

 .הדוח באיחור גרמה לעיכוב מיותר בהליכי�
טר� הגשת הבקשה לשופט היושב בדי� אי� הוא יכול לעיי� : נראה שהרציונל כא� ברור  15

ראוי . שכ� הוא יכול להיות מושפע בהחלטתו א� לקבל את הבקשה א� לאובסיכומי� 
 .לציי� כי סעי� זה בוטל וכיו� נית� להגיש את הבקשה יחד ע� הסיכומי�
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 מגמה .16המשפט�של בית" ידידי�"המשפט להתיר הגשת נייר עמדה מטעמ� של �בתי
בשעה , הברית�זו הגיעה לשיאה בשנות הפריחה של תנועת זכויות האזרח בארצות

 אימצו ,�Jewish Congressאו ה, �ACLU כדוגמת ה, ומגווני�ארגוני זכויות אזרח שוני�ש
או  לכמעט כל הלי� משפטי שבצורה זו אמיקוסדוחות ית של הגשת במדיניות אגרסי

 מחקרי� אחדי� שנעשו בנדו� הצליחו .17רגוני�ינטרסי� של אות� איאעירב אחרת 
ארגוני�  אפשר ל"המשפט�ידיד בית"של להראות כיצד שימוש נכו� ומושכל בכלי 

המשפט � להצליח ולהשפיע על בתימוחלשותשביקשו לשנות מצב חברתי של קבוצות 
  .18בפסיקת�

שתוארה לעיל , "המשפט�ידיד בית"של  היסטוריתחשוב להדגיש כי ההתפתחות ה
כללית במשפט ובחברה ההתפתחות שלא נית� להפרידו מה, הייתה חלק מתהלי� מורכב

 מראשית המאה העשרי�יאות חדשה במסגרתה  התפתחות זו יצרה מצ.19האמריקנית
ידי גופי� וארגוני� �שימוש הול� וגובר בכלי האמיקוס עלנעשה  זההועד עצ� היו� 

�ידיד בית,  בשלב התפתחותי זה.20כלכליי� ופוליטיי�,  חברתיי�נטרסי�י אהמייצגי�

שהכיל למעשה שלושה סוגי� נפרדי� ושוני� של " מושג על"המשפט הפ� להיות 
 : 21"די�ידי"
 שאי� לו אינטרס ישיר בהלי� המשפטי והדומה במהותו –האמיקוס הקלאסי  .1

 .לאמיקוס במובנו ההיסטורי והמקורי

 
 J.D. Kearney, T.W. Merrill “The Influence of Amicus Curiae במאמר� של 69הערה   16

Briefs on the Supreme Court” 148 U. Pa. L. Rev. (2000) 743. 
, Krislov) ÏÈÚÏראו הרחבה בנדו� . ג� ארגוני זכויות אד� אחרי� עשו שימוש רב בכלי זה  17

 . 710 'עמ, )3הערה 
יש לציי� כי לפחות חלק . 79�77הערות , )16הערה , Kearney & Merrill) ÏÈÚÏראו   18

שיש לניירות העמדה מטע� ידידי מהמחקרי� האמפיריי� אודות מידת ההשפעה בפועל 
המשפט על ההכרעה הסופית בסכסו� הצביעו על כ� שבסופו של דבר תמיכה של �בית

. בצד מסוי� לא הביאה לעלייה בשיעור ההצלחה של אותו צד בהכרעה הסופית" ידידי�"
המחקר האחרו� . סוגיה זו שנויה במחלוקת ובנדו� ישנ� ממצאי� מחקריי� סותרי� ושוני�

 & Kearneyהמחקר של הוא , סכ� ג� את ממצאי המחקרי� הקודמי� שנער� בנדו�והמ
Merrill) ÏÈÚÏ , 16הערה.( 

: ל כחלק מהתפתחות סוציולוגית כוללת ורחבה יותר"יש שניתחו את הטרנספורמציה הנ  19
לחברה המבוססת על , Face to face, המעבר מחברה המבוססת על יחסי� אישיי�

ההתפתחות והיצירה של ארגוני� ציבוריי� לא ממשלתיי� ;  פרסונליתביורוקרטיה לא
המעבר מחברה ; נטרסי� כלליי� וכלכליי� של קבוצות מגוונות בחברהייצגי� איהמ

הלי� ; בעלת ממדי� קולקטיביי�, אורבנית, ידואליסטית לחברה מתועשתווינדיחקלאית א
. עות חברתיות ופוליטיות ועודהמשפט ומעורבות היתר שלה� בהכר�הפוליטיזציה של בתי

 .705�704 'עמ, )3הערה , Krislov) ÏÈÚÏ ראו בהרחבה
20  Ì˘ ,708 'עמ. 
21  Simpson )ÏÈÚÏ , 4 'עמ, )11הערה . 
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 שיש לו אינטרס אישי או ישיר בהלי� ואשר תומ� –" התומ�"האמיקוס המודרני  .2
 .לצור� כ� באחד הצדדי�

שמטרת� היא , טרס המופיע בצורת קבוצות אינ–" הפוליטי"האמיקוס המודרני  .3
 .חברתי שלה� ללא קשר הכרחי למי מהצדדי� הספציפיי�/נטרס הפוליטייקידו� הא

 ?בחזרה לידיד הקלאסי. 3

האפשריות " זהויות"תפקידו של האמיקוס וריבוי הבההתפתחות המודרנית במעמדו ו
. המשפט�ידיד ביתבקשות להצטר� כהברית ב�המשפט בארצות�הצפת בתישלו הביאה ל

 �85%בכ, ציה בשימוש בכלי זה יצרה מציאות שלפיה בסו� המאה העשרי�האינפל
דעת אחת �הוגשה לפחות חוות, המשפט העליו� הפדרלי�מהתיקי� שנטענו בפני בית

ביקורת ב מציאות זו גרמה לראקציה ולעלייהבאופ� טבעי  .22"המשפט�ידיד בית"מטע� 
היק�  ול"המשפט�ידיד בית "ביחס לגבולות הלגיטימיי� של מוסדשיפוטית הציבורית וה

אלא ג� האופי והתוכ� של , לא רק הכמויות וההיקפי� של הפניות גברו. השימוש בו
סיו� להפעיל לחצי� פוליטיי� ינות פוליטית או ניהפניות לבשו יותר ויותר צורה של התדי

 . 23המשפט�על בתי
מבקרי ההתפתחות המודרנית טענו כי ההתרחקות מההגדרה המסורתית של 

המשפט במלאכתו �קרי לעזור לבית, אמיקוס חוטאת למטרה אותה הוא נועד לשרתה
 ההתפתחות המודרנית הפכה את ההלי� לטענת המבקרי�, יתרה מכ�. השיפוטית

הגוררת , המשפטי לזירה פוליטית של קידו� אינטרסי� של קבוצות שונות בחברה
ביקורת זו . המשפט�תפקידו של ביתלתופעות לוואי שליליות בכל הנוגע למעמדו ו

 נית� למצוא במשפט האמריקני ביטוי לעמדות הקוראות �90הביאה לכ� שבשנות ה
 שוב תוקנו הכללי� הפדרליי� 1997בשנת , כ� למשל. הגבלת מוסד האמיקוסללצמצו� ו

. 24תו� הטלת הגבלות נוספות על מידת הגמישות והיכולת להצטר� במעמד שכזה
לחשו� את היחסי� בינו לבי� " המשפט�ידיד בית"במסגרת התיקו� הוטלה חובה על 

 
המשפט העליו� �המשפט בפני בית�לניתוח סטטיסטי של היק� השימוש בכלי ידיד בית  22

 Kearneyטי בשיעור השימוש בו ראו אצל ולנתוני� המצביעי� על הגידול הדרמ, האמריקני
& Merrill) ÏÈÚÏ , הגידול הוא לא רק בשיעור התיקי� שבה� . 752�751 'עמ, )16הערה

כ� . אלא ג� בכמות דוחות האמיקוס השוני� המוגשי� פר תיק, מוגשי� דוחות אמיקוס
שבה� , ניהמשפט העליו� האמריק�אי� זה נדיר למצוא תיקי� עקרוניי� בפני בית, לדוגמה
, אזרחי� ובעלי עניי� אחרי�, גופי�,  דוחות אמיקוס מטע� מאות ארגוני�Â¯˘Ú˙הוגשו 

 ".המשפט�ידידי בית"מכוח היות� 
בדומה , המשפט�של בית" שתדל�"או " לוביסט"יש שתיארו את האמיקוס המודרני כמעי�   23

 A. Whol “Friends with: ראו אצל; ללוביסטי� או שתדלני� במסגרת הפרלמנטרית
Agendas-Amicus Curiae Breifs May Be More Popular Than Persuasive” 82 A.B.A 

Journal (1996) 46. 
24  Federal Rule. App. P. 29�1.12.98ואשר נכנס לתוק� ב, �1.12.96 שתוק� ב.  
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הצדדי� להלי� וכ� לחשו� את זהות הגופי� שהשתתפו במימו� הכנת נייר העמדה 
�על שנית� די��התפתחות חשובה נוספת התרחשה באותה שנה במסגרת פסק. 25מטעמו

 Chicago“� את בקשת הPosnerבאותו עניי� דחה כבוד השופט . Posnerי השופט יד

Board of Trade”  עמודי� במעמד של אמיקוס17להגיש סיכומי� בכתב באור� של . 
שונות מאלה שהיו ידועות ה נכשל מלהציג עמדות השופט כי האמיקוסקבע בהחלטתו 

 נימוק זה היה בבחינת ביטוי נוס� לעמדה .26המשפט ולכ� דחה את הבקשה�לבית
, במילי� אחרות. המשפט�הביקורתית שקראה לחזור לפרשנות הקלאסית של ידיד בית

מ� הראוי , המשפט�שאינו ידוע לבית, מידע עובדתי או משפטי חדש" ידיד"רק א� ל
 ו נחלקהדעותכאשר , להד ציבורי נרחבזכה ל "הדי� הנ�פסק. להתיר לו להציג את עמדתו

ובי� אלה שסברו כי מדובר בצעד , 27בי� אלה שסברו כי המגמה היא חיובית ורצויה
 . 28 במובנו המודרני"המשפט�ידיד בית"ישגי� ובמעמד של לאחור הפוגע בה

 
ערעורי� המשפט ל�המשפט העליו� האמריקני ובבתי�הוא כי בביתהמצב נכו� להיו�   25

רק לצור� הצגת מידע רלוונטי שאינו מצוי " המשפט�ידיד בית"הפדרליי� נית� להצטר� כ
�ידיד בית"מי שאינו גו� ממשלתי מוסמ� אינו רשאי להצטר� כ; המשפט�בפני בית

אינו רשאי לטעו� " ידיד"ה; המשפט�ללא הסכמת הצדדי� או ללא אישור בית" המשפט
הגשת המסמכי� והבקשה ; המשפט�שובה ללא אישור ביתפה או להגיש סיכומי ת�בעל

וישנ� דרישות פרוצדורליות שונות שאות� יש למלא ,  בזמני� ובהיקפי�תלהצטרפות מוגבל
המשפט �רוט מכלול ההוראות הפדרליות בנדו� ראו כללי ביתילפ. לצור� הגשת הבקשה

 �The Rule of United State Supreme Court, Rule 37. Brief of anהעליו� הפדרלי ב
Amicus Curiae ,הקובע בממד המהותי כי :An amicus curiae brief that brings to the 

attention of the court relevant matter not already brought to its attention by the parties 
may be of consideration help to the Court. An amicus curiae brief that does not serve 

this purpose burdens the court, and its filing is not favored ;הדי� �וראו את תקנות בתי
 �United States Court of Appeals, Rule 29. Brief of an Amicusלערעורי� הפדרליי� ב

Curiae. 
26 Ryan v. Commodity Futures Trading Commission, 125 F. 3d 1062 (7th cir. 1997) .

 The brief failed to inform us of a material consideration of“:  השופט פוזנרודכדברי כב
which we might otherwise be unaware”. 

27 M.J. Harris “Amicus Curiae: Friend or Foe? The limits of Friendship in American 
Jurisprudence” 5 Suffolk J. of Trail & Appellate Advoc. (2000) 1 . במאמרו האריס

כאשר בגישתו הכללית הוא דוגל בהגבלה ככל , מדבר על האמיקוס הפרטי והציבורי
מאחר שה� עושי� , )דהיינו הארגוני� הלא ממשלתיי�(האפשר על האמיקוס הפרטי 

 המגבילה את המעמד לכ� הוא ביר� את החלטת השופט פוזנר. ל"שימוש לרעה בכלי הנ
 . המשפט�של הארגוני� כידידי בית

 L.T. Munford “When Does The Curiae Need Anלהרחבה בנדו� ראו מאמרו של   28
Amicus?” 1 Journal of Appellate Practice and process (1999) 279 . יצוי� כי ג� מנפורד

בר� מנפורד מבקר את . טיותסבור שהחלטת השופט פוזנר הייתה נכונה בנסיבות הקונקר
מבח� שבאופ� ניסוחו , המבח� העקרוני שפוזנר העמיד לש� דחיית הבקשה של האמיקוס
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 תוצר ייחודי של אנית� לראות כי האמיקוס האמריקני של היו� הומהסקירה האמורה 
הסבר מלא ומקי� של . הנמצא כיו� במצב של התגוננות, תהלי� היסטורי ממוש� ומורכב

ריקני חורג מגמת ההצרה והביקורת על מעמדו של האמיקוס המודרני במשפט האמ
את אחד ההסברי� האפשריי� הוא לנתח ע� זאת בראייה היסטורית . ממסגרת מאמר זה

אשר בעקבות שיא בהגמשה ובליברליות של הענקת , התופעה כמעי� תנועת מטוטלת
�נעשה כיו� ניסיו� להחזיר את המגמה לאחור על, אפשרות להשתמש באמצעי האמיקוס

 נוס� של מגמה זו נעו� בעלייה במודעות הסבר. הגבלת אפשרות השימוש בו ידי
הביקורת ". המודרני"המשפט �להיבטי� השליליי� הפוטנציאליי� של כלי ידיד בית

יתרו� שיש ב, מתמקדת כיו� בשימוש ההול� וגובר בכלי זה כמניפולציה פוליטית
נטרס חזקות ומגובשות בשימוש בכלי הזה או בשימוש לרעה בשיטות מחקר ילקבוצות א

 המתח הקיי� כיו� בתחו� זה .29יות נטולות בסיס או מעורערות מבחינה מדעיתאמפיר
לכל הפחות עד , במשפט האמריקני ימשי� ככל הנראה להתקיי� ג� בעתיד הנראה לעי�

 . מצא נקודת איזו� חדשה בתחו� זהישת
�ידיד בית"כי ועל הרקע שיתואר להל� עולה על רקע התיאור ההיסטורי דלעיל 

�נולד בקונטקסט משפטי, הברית�כפי שהתפתח בארצות, ו המודרניבמובנ" המשפט

ברור שאי� מקו� , יתרה מכ�. היסטורי שונה לחלוטי� מהקונטקסט הישראלי העכשווי
לאמ� כיו� במשפט הישראלי את המוסד האמור מתו� רצו� לשחזר את הצלחותיו 

השינויי� מי ובהתעל� מהניסיו� האמריקנו,  בקונטקסט האמריקני�60 וה�50משנות ה
היכולת של המשפט הישראלי ללמוד מהניסיו� .  במוסד זה�90שהתחוללו בשנות ה

מחייבת אותו לבחור קווי� מנחי� אשר יאפשרו למשפט הישראלי להימנע , האמריקני
או מתופעות שליליות העלולות להתרחש במקרה של שימוש לא " סינדרו� המטוטלת"מ

 ". המשפט�ידיד בית"מושכל ב

  הישראלי"המשפט�דיד ביתי" .ג

המשפט הישראלי התפתח באופ� שונה בתכלית מזה שהתפתח במשפט �ידיד בית
ידיד ", למרות קיומו במערכות המשפט השונות מזה שני�. משפט המקובלבהאמריקני ו

 במובנו הקלאסי לא הוכר במשפט הישראלי ככזה אלא עד סו� שנות " המשפט�בית

 
מחו� להלי� המשפטי ללא סיבה מוצדקת ולפיכ� הינו רחב " ידידי�"עלול להותיר הרבה 

 . מדי ולא רצוי
 M. Rustad, T. Koenig “The Supreme Court and Junk: ראו לדוגמה את מאמר� של  29

Social Science: Selective Distortion in Amicus Briefs” 72 N.C. L. Rev. (1993) 91. 
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הדי� �זה נעשתה במשפט הישראלי במסגרת פסקההכרה הראשונה במוסד . �9030ה
�בסעי� זה נסקור את פסק). ˜ÈÏÊÂהלכת  („�ıÎ Èשנית� בבקשה למשפט חוזר בפרשת 

  .31הדי� ואת הרקע להתפתחות המשפטית שהביאה ללידתו

 הלכת קוזלי : לידתו של המוסד .1

הסעירה בזמנו את המדינה ולמעשה מעול� לא ירדה מסדר היו� „�ıÎ È פרשת 
הנער דני : סיפור הרקע האנושי נסב סביב התרחשות טרגית. הציבורי והמשפטי בישראל

כעבור שלושה ימי� נמצאה . 8.12.1983נעל� מביתו בחיפה ביו� ,  לער�14ב� , ל"כ� ז
כאשר הראיות הצביעו על כ� שהנער נרצח , גופתו העירומה במערה ליד מושב יעד

על  לדי� חמישה חשודי� שנמצאו אשמי� בעקבות המעשה הועמדו. בנסיבות חמורות
� על ההרשעה הוגש ערעור לבית.32תימוכי� נוספי�ו הודאותיה� בפני המשטרה סמ�

  .33אשר נדחה פה אחד, המשפט העליו�
אשר כללה טענות רבות בדבר , לשר המשפטי�כוח הנאשמי� �בא תבעקבות פניי

�נבח� הנושא על, ה זכוהאופ� שבו הושגו הודאות הנאשמי� וטיב ההגנה המשפטית של

דוח . המשנה ליוע� המשפטי לממשלה, די� יהודית קרפ�ידי ועדה בראשות עורכת
הוועדה קבע במסקנותיו כי אכ� קיימות כמה תמיהות וקושיות בתיק היכולות לבסס 

 סוגיית הכשל נכללהבי� יתר הסוגיות שעלו בהקשר זה . עילה לקיומו של משפט חוזר
לנאשמי� בערכאה ) או לא הוענק(המשפטית שהוענק המקצועי במער� ההגנה 

 היה לקוי 34הטענה הייתה כי הייצוג המשפטי בערכאה הראשונה, בתמצית. הראשונה
ל "בעקבות מסקנות הוועדה הנ. במידה כזו שהיה בו כדי להשפיע בשאלת החפות

, )סדרי הדי� במשפט חוזר(המשפט �תקנות בתיל בהתא� .35הוגשה בקשה למשפט חוזר
. מזהומדינת ישראל , מזההיו הנאשמי� הצדדי� בבקשה למשפט חוזר , �1957ז"יתש

 
, למע� הצדק ההיסטורי ראוי לציי� כי אזכורי� של המוסד היו קיימי� בפסיקה ג� בעבר  30

' ·ÔÂÈˆ Ô � 173/83א "לדוגמה ראו ע. בר� מעול� לא חרגו מרמת האיזכור הפורמלי בלבד
È�¯Â‚,המוסד ביחס למעמדו של נאמ� בהליכי פשיטת רגל אתהמזכיר (757) 3(ד לט" פ ( ;

בפרשה זו נדונה שאלת חלקות  (430דיני� עליו� נד  ,‚¯ËÎ˘ 'ÔÂÙ˘�È¯ � 116/91א "רע
הדי� כתב כבוד השופט � לפסק3בפסקה . עיזבו� שעליו הוטלו עיקולי� ושיעבודי� שוני�

ביעילות ביסודיות , התייצב לפני וטע�, מי ומר קליב�בקשתי את תגובת הכונס הרש": לוי�
 רמת ,כאמור ").בבקשה בלתי מוגנת זו,  של בית המשפט�amicus curiaeכ, כדרכו

וג� ללא , ללא דיו� אמיתי במהות המוסד, בלבד" אזכור"ההתייחסות הייתה בצורה של 
 . שימוש במובנו המודרני כפי שתואר בפרק ההתפתחות ההיסטורית

 ).2 הערה ,ÏÈÚÏ(ראו ג� תת פרק ג במאמרה של אהרוני ). 1הערה , ÈÏÊÂ˜) ÏÈÚÏעניי�   31
 ).„�ıÎ È פרשת –להל�  ()פורס�לא ( ˜Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 'ÈÏÊÂ 349/84) 'חי(פ "ת  32
 .1825) 2(91על �תק, ÈÏÊÂ˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 915/85פ "ע  33
 .המשפט�ידי בית� נפרד שמונה עלדי��ידי עור��בשעה שכל נאש� יוצג על  34
 ).1הערה , ÈÏÊÂ)ÏÈÚÏ ˜עניי�   35
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היוע� המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו באשר לבקשה לקיי� משפט , במסגרת זו
 במצב דברי� זה פנתה .36עמדה שהשתנתה ע� חילופי הגברי בתפקיד הנדו�, חוזר
�ו"תשנ, גוריה הציבוריתהפועלת מכוח חוק הסני, המשפט הסניגוריה הציבורית�לבית
הסניגוריה הציבורית ". המשפט�ידיד בית"והגישה בקשה להצטר� להלי� כ, 199537

ולנוכח , טענה כי מכוח מומחיותה והתפקידי� שהוקנו לה בחוק הסניגוריה הציבורית
ראוי לאפשר , השאלות העקרוניות שהתעוררו בתיק ביחס לטיב הייצוג המשפטי ואיכותו

הסכימו , מבקשי המשפט החוזר.  ולהביע את עמדתה בסוגיות אלהלה להצטר� להלי�
באמצעות היוע� המשפטי , המדינהואילו  ,לבקשת ההצטרפות של הסניגוריה הציבורית

הטע� העיקרי להתנגדות היוע� המשפטי היה כי הכרה בסניגוריה . התנגדה, לממשלה
אופ� מלא ובלעדי את יביא לפגיעה במעמדו כגו� המייצג ב, הציבורית בהלי� הפלילי

המדינה טענה כי אי� לסניגוריה הציבורית , ברמת הסמכות, מעבר לכ�. העניי� הציבורי
�ברמת שיקול, לבסו�. סמכות להופיע בהלי� כאשר אי� היא מייצגת בו נאש� ספציפי

המדינה כי היענות לבקשה תביא להפרת האיזו� היסודי שבשיטת המשפט טענה , הדעת
תח להצטרפות� של גופי� רבי� אחרי� אשר יצביעו על עניי� הישראלי ותפתח פ

נענה לבקשת ,  השופט אהר� ברק,המשפט העליו�� נשיא בית.38לכאורה בהלי�
 .הסניגוריה הציבורית והתיר לה להגיש את עמדתה בנושא

 
את הסכמתו לבקשה , היוע� המשפטי לממשלה דאז, מלכתחילה הגיש מר מיכאל ב� יאיר  36

ציי� מר ב� יאיר כי פרקליטות המדינה מצדה הייתה סבורה כי יש , בי� היתר. למשפט חוזר
המשפט לאפשר לה �ה א� היא ביקשה מביתהפרקליטות מצד. להתנגד לקיו� משפט חוזר

הנשיא ברק דחה את בקשת . להביא בפניו את הטעמי� העומדי� ביסוד עמדתה
. הפרקליטות בשל היעדר מעמד בדי� לפרקליטות במסגרת הלי� של בקשה למשפט חוזר

בה בשעה ציי� הנשיא כי אי� כל מניעה לצר� את עמדת הפרקליטות במסגרת הצגת עמדת 
לאור העובדה שהנשיא ביקש לקבל הבהרות על עמדת היוע� . שפטי לממשלההיוע� המ

ידי �הפע� על, הוגשה עמדה מחודשת, ידי מר ב� יאיר�המשפטי לממשלה אשר ניתנה על
אשר א� שחזר על ההתנגדות , מר אליקי� רובינשטיי�, היוע� המשפטי לממשלה החדש

 היריעה ביחס לעמדת פרקליטות השתמש הפע� בבמה בכדי להרחיב את, להיענות לבקשה
 . המדינה בנדו�

 . חוק הסניגוריה הציבורית– להל�  37
התנגדה להצטרפותה של הסניגוריה הציבורית להלי� , מאיד�, ]המדינה[המשיבה "  38

בהיעדר סמכותה של הסניגוריה הציבורית להופיע , בי� היתר, התנגדות זו הוסברה. שבפניי
כי מת� מעמד לסניגוריה , עוד נטע� בפניי. בו נאש� ספציפיבהלי� כאשר אי� היא מייצגת 

הציבורית יפתח הפתח בפני הצטרפות� של גורמי� אחרי� שיצביעו על עניי� לכאורה 
והמשפט , כל זאת תו� הפרת האיזוני� היסודיי� שביסוד שיטת המשפט בכלל, בהלי�

ור� בהופעת הסניגוריה בייחוד הדגישה המשיבה את הכפילות ואת ייתור הצ. הפלילי בפרט
נוכח מעמדו המיוחד של היוע� המשפטי לממשלה , כ�. הציבורית בהלי� של משפט חוזר

דעת מעי� אלו של �חוות, כ��על. כשהוא מייצגו המובהק של אינטרס הציבור, בהלי� זה
"  צרי� שתהיינה מוגשות א� באמצעות היוע� המשפטי לממשלה ועל דעתו–הסניגוריה 

 .553' עמ ,)1הערה , ÏÊÂ È)ÏÈÚÏ˜עניי� 
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ברובד הראשו� הציג הנשיא את מוסד . נימוקי הנשיא התבססו על שלושה רבדי�
תו� שהוא מציי� את העובדה , ר את הרקע ההיסטורי שלווסק" המשפט�ידיד בית"

 מסגרות � את העובדה כי ישנוכ�, שהמוסד אינו מוכר בחוק החרות הישראלי
ברובד השני ד� הנשיא . 39סטטוטוריות אחרות הממלאות פונקציה חברתית דומה

השיב  ברק הנשיא.  להיענות לבקשהמוסמ�המשפט �מצב החוקי ביתהבשאלה א� לאור 
ידיד "את הבסיס לקיומה של הסמכות לאפשר צירופו של זר בדמותו של . כ� בחיובעל 
מהסמכות לצר� צדדי� להלי� ביוזמת : למד הנשיא ברק משני מקורות" המשפט�בית
מעמד ידה ויצירת ומהרחבת זכות העמ, המשפט כאמור בתקנות סדר הדי� האזרחי�בית

ד� הנשיא בשאלת אופ� הפעלת ,  ברובד האחרו�.�40"בפני בג" ציבוריעותר "של 
�ידיד בית"המשפט לבקשתו של �מתי ובאילו מקרי� ייעתר בית, לאמור, הדעת�שיקול

תשובתו של הנשיא ברק לסוגיה זו היא שכל מקרה ייבח� . להציג את עמדתו" המשפט
ע� זאת הנשיא ברק ממשי� . פי מכלול הנסיבות המיוחדות של אותו מקרה�על, לגופו

תוחה ולא ממצה של שיקולי� שיש להביא� בחשבו� בעת הפעלת ומפרט רשימה פ
 :41ובה�, הדעת�שיקול
‡ .˙ÚˆÂÓ‰ ‰„ÓÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ‰ ‰ÓÂ¯˙‰ – בהקשר הנדו� מצטט הנשיא 

שבה� נאמר כי יש מקו� לאפשר זכות עמידה לעותר , די� מתחו� זכות העמידה�מפסקי
ת הצד אליו הוא מבקש מתו� בקשתו נראה כי הוא מוסי� לעמד"מקו� שבציבורי 
�שהיא בעלת , בהצטרפות� יהיה כדי לתרו� תרומה מחדשת"במקו� שבו  או 42"להצטר

מקו� , מאיד� גיסא, וא� יש, המשפט�משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת לפני בית
� .43"לחשש שהבירור הנאות ילקה בשל אי צירו� צד נוס

· . Û¯Ëˆ‰Ï ˘˜·Ó‰ ÛÂ‚‰ ˙Â‰Ó– ו מפרט למה הכוונה ברק אינשהנשיא למרות ,
המייצג אינטרסי� בעלי חשיבות או , נית� להניח כי ככל שמדובר בגו� בעל ממד ציבורי

הנטייה היא לתת לכ� משקל חיובי לצור� היענות , כלכלי או פוליטי, עניי� חברתי
 .לבקשה

‚ .Â˙ÂÈÁÓÂÓ ,‰˘ ‚ÂˆÈÈ‰Â Â�ÂÈÒÈ�"„È„È "‡Ï ˜È�ÚÓÈ ˘˜·Ó ‡Â‰ ÂÓ˘·˘ Ò¯Ë�
 Û¯Ëˆ‰Ï– או ידע / יותר ורבה בעל מומחיות אנראה כי ככל שהידיד הור זה בהקש

לא תמיד לצדדי� . כ� תגדל הנטייה לאפשר לו להציג את עמדתו, וניסיו� רב יותר
מקרי� בו, המשפט המומחיות הנדרשת בתחומי� הנדוני� בפניה��הפורמליי� או לבית

אינ� , שפט עצמוהמ�לא מועטי� א� המומחי� מטע� הצדדי� או המומחה מטע� בית

 
39  Ì˘ ,554�553 'עמ. 
40  Ì˘ ,555�554 'עמ. 
41  Ì˘ ,הדי� עצמו השופט ברק מסתפק באיזכור הנקודות המרכזיות �בפסק. 555�554 'עמ

 . הפרשנות של הנקודות ה� של המחברי�. בלבד
5368/86� "בג  42 � ÈÒÁ�Ù '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,373 ' עמ,364) 4(ד נ"פ. 
5883/93� "בג  43 � ÌÂÏ‰È 'ÈÏÏÎ‰ Á˜ÙÓ‰ ,2102) 2(94על �תק. 
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, מת� אפשרות למומחי� נוספי�. שולטי� בכל רזי המטריה המדעית בתחו� הספציפי
המשפט והצדדי� להיבטי� נוספי� �להאיר את עיני בית, עניי� וידע, בעלי ניסיו�

 ".המשפט�ידיד בית"רציונל המסורתי של מוסד ה מתיישבת ע�
„ .Â· ˙‚‰Â�‰ ‰¯Â„ˆÂ¯Ù‰Â ÍÈÏ‰‰ ‚ÂÒ –פות סוג ההלי� והפרוצדורה  לעתי� תכו

את ממד החשיבות הציבורית שלו או את משקל , במידה מסוימת, י�הנוהגת בו משקפ
� על פסיקה של "או בג, הלי� של דיו� נוס�, כ� לדוגמה. האינטרסי� העומדי� על הפרק

הדי� הארצי לעבודה ה� הליכי� שבמהות� מעוררי� שאלות בעלות משקל ציבורי �בית
באות� הליכי� הנטייה תהא לאפשר ביתר קלות לקבל ג� עמדות מטע� . ומשפטי ניכר

 .משפט לתביעות קטנות�בהשוואה להלי� הנדו� בבית, "המשפט�ידידי בית"
‰ .ÂÓˆÚ ÍÈÏ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ ˙Â‰Ê – באופיו ובמהותו מייצג  מקו� שהצד להלי�

)  לצורכי רווחגו� לצורכי רווח לעומת גו� שאינו, לדוגמה גו� פרטי לעומת גו� ציבורי(
המכסי� ג� את המידע או זווית המבט של , אינטרסי� ציבוריי� או נקודת מבט רחבה

ככל , מנגד.  הנטייה תהיה באופ� טבעי שלא לאפשר לידיד להוסי� את עמדתו,הידיד
זווית התייחסות צרה יותר או שתהיה , בשל אופיי� או מהות�, הצדדי� להלי� ייצגוש

כ� תגבר הנטייה ,  ביכולות או בזוויות המבט והאינטרסי�בינ� ובי� הידיד פערי�
 . להלי�" ידיד"לאפשר הוספת ה

Â .˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ˙˘˜· ‰˘‚Â‰ Â·˘ ·Ï˘‰ –נית� להניח כי ככל שהשלב ,  באופ� טבעי
כמו . שבו הוגשה הבקשה להצטר� יהיה מוקד� יותר כ� תגבר הנטייה לאשר את הבקשה

 מונעת, תייחס לבקשת ההצטרפות בצורה נאותהפנייה מוקדמת מאפשרת לצדדי� לה, כ�
הולמת יותר את עיקרי הצדק ופגיעה בצדדי� הפורמליי� להלי� בשל הארכה של ההלי� 

 .הטבעי
Ê .‰Ú¯Î‰Ï ˙„ÓÂÚ‰ ‰È‚ÂÒ‰ Ï˘ ‰˙Â‰Ó – באופ� סביר כי ככל להניח נית� , ג� כא�

עה כללית כלכליי� או אחרי� בעלי השפ,  מערבת שיקולי� חברתיי�המהותשהסוגיה ב
. המשפט להציג את עמדת��כ� תגבר הנטייה להתיר לידידי בית, ועקרונית גדולה יותר

 צרה בממדיה , היא מצומצמת בהשלכותיה החברתיותהמהותבשהסוגיה ככל , מנגד
, המשפטיי� ובעלת השפעה מוגבלת מבחינת האנשי� והאינטרסי� המושפעי� מכוחה

 . את עמדת�לצר�" ידידי�"כ� תקט� הנטייה לאפשר ל
 "המשפט�ידיד בית" הצדדי� הפורמליי� באשר להצטרפותנראה כי ג� עמדת 

ייתכ� כי . המשפט כאשר הוא מחליט בבקשה�מהווה שיקול רלוונטי שאליו נזקק בית
הוא נשמט מרשימת השיקולי� ,  בגדר דבר ברור מאליוהואבשל העובדה ששיקול זה 

� זאת נדמה שאי� חולק כי מכוח כללי ע. ˜ÈÏÊÂידי הנשיא ברק בפרשת �שפורטו על
הצדק הטבעי עמדות הצדדי� הפורמליי� עצמ� צריכות להיות מובאות בחשבו� בי� יתר 

ככל שהצדדי� הפורמליי� עצמ� יהיו מוכני� ונכוני� . השיקולי� הרלוונטיי� לסוגיה
דעתו �כ� יתווס� משקל חיובי לשיקול, "המשפט�ידיד בית"לאפשר את הגשת עמדת 

 . ולהיפ�,"ידיד"המשפט להיעתר לבקשת ה�ביתשל 
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 הגיע הנשיא ברק למסקנה כי יש ,במקרה הנדו� בהפעילו את אמות המידה דלעיל
, ראשית". המשפט�ידיד בית"מקו� לאפשר לסניגוריה הציבורית להגיש את עמדתה כ

הסוגיה שהתעוררה עניינה טיבו של ייצוג ראוי והשפעתו של ייצוג לקוי על משפט 
גוריה יתפקידה העיקרי של הסנ. ועילה למשפט חוזר בפרט, אה הדיונית ככללבערכ

דבר המחייב אותה לדאוג לרמה נאותה ,  ייצוג נאשמי� בהליכי� פליליי�הואהציבורית 
כ� �ועלהמשפט �בפני ביתזו מתבררת לראשונה מעי�  סוגיה .של ייצוג בהליכי� פליליי�

מדובר בהלי� פלילי מיוחד ,  שנית.44 הנדו� במקרהעמדת הסניגוריה הציבוריתחשיבות 
ובהלי� כזה יש חשיבות לקבלת עמדת גופי� ומוסדות שיש , ולא הלי� רגיל או שגרתי

הצור� בקבלת עמדת הסניגוריה  ,לבסו�. המשפט בבירור הפרשה�ביד� כדי לסייע לבית
 הציבורית מתחזק ג� נוכח חילוקי הדעות הקיימי� בעמדת היוע� המשפטי לממשלה

הנשיא ברק אפשר לסניגוריה ,  להשלמת התמונה יצוי� כי ברמה הפרוצדורלית.45ועצמ
הציבורית להגיש סיכו� טענות בכתב בשני נושאי� מוגדרי� וכ� אפשר לשני הצדדי� 

 .46להלי� להשיב בכתב לטענות הללו
כפי שבאה לידי ביטוי " המשפט הישראלי�ידיד בית"של " לידתו"נית� לסכ� את 

המשפט בישראל מוסמכי� להתיר �בתי: כדלקמ� ˜ÈÏÊÂ בעניי�ברק יא הנשבעמדת 
� להציג בפני בית,שאינ� צדדי� פורמליי� להלי� משפטי, מוסדותלגופי� ול, ליחידי�

הדעת בבסיס הפעלת �שיקול. המשפט�המשפט את עמדת� בכפו� לקבלת היתר מבית
ול מגוו� רחב של לקהמשפט נבח� בכל מקרה לגופו ועל יסוד שי�הסמכות מטע� בית

 .47אשר הוצגו לעיל, נתוני�

 הישראלי" המשפט�ידיד בית"הרקע ללידתו של  .2

השאלה . של מוסד משפטי פרוצדורלי חדש איננו דבר של מה בכ�, יש מאי�, לידתו
הישראלי בעיתוי שבו נולד " המשפט�ידיד בית"המתבקשת בהקשר זה היא מדוע נולד 

צד נית� להסביר את הנכונות ואת הרצו� להוסי� כלי כי. ומדוע עוצב באופ� שבו עוצב
 .המשפט העליו��משפטי זה לאינוונטר השיפוטי היצירתי בדר� של פסיקת בית

במישור הספציפי הסבר אחד . ספציפי וכללי: נית� להסביר את העניי� בשני מישורי�
� הייתה פשוט ההזדמנות הראשונה שבה הוצבה לפתחו של בית˜ÈÏÊÂהוא שפרשת 

באמצעות היוזמה המקורית והברוכה של , משפט העליו� האפשרות לעשות כ�ה

 
 .556�555 'עמ, )1הערה , ÈÏÊÂ)ÏÈÚÏ ˜עניי�   44
 .556 'עמ, ש�  45
 .11.9.97ראו החלטת הנשיא מיו�   46
בר� בהלכות מאוחרות .  לא קובעת מסמרות˜ÈÏÊÂהלכת , באשר למסגרת הפרוצדורלית  47

להגיש בקשה פורמלית " המשפט�ידיד בית"� כיותר נקבע כי על המבקש להצטר� להלי
' ‡ÔÓÊÈÈ � 2790/93א "ראו ע. הנתמכת בתצהיר ולקבל את תגובת הצדדי� להלי� לבקשה

ÔÂ¯ÓÈ˜ ,817) 3(ד נד"פ . 
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המשפט �בית, לפי הסבר אחר. קנת מ�' פרופ, הסניגוריה הציבורית ושל העומד בראשה
מנת לסייע לסניגוריה הציבורית לבסס את מעמדה �על" המשפט�ידיד בית"הכיר במוסד 

הפוטנציאלית של היווסדות מוסד ללא קשר לתרומה , כגו� ציבורי בעל מעמד ועוצמה
או לצור� בקבלת העמדה המהותית של הסניגוריה במקרה , בכלל" המשפט�ידיד בית"

המשפט �נכונות ביתב לראותנדמה כי נית� ,  בכל הנוגע למישור הכללי.48הספציפי
התפתחויות נרחבות הרבה מכחלק ממגמות ו, בתחו� זה" הרי� את הכפפה"העליו� ל

, כאמור ."המשפט�ידיד בית" הישראלי בשני� שבה� עוצב מוסד יותר שחלו במשפט
ע� זאת נית� להצביע על ,  על הסיבות המדויקות שגרמו לפיתוח מוסד זהלהצביעקשה 

היכולות להסביר את התפתחותו של המוסד בעיתוי שבו , חלק מאות� מגמות כלליות
 .ננסה לתאר בקצרה חלק ממגמות כלליות אלה. 49הוא פותח

)‡( "ÈÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯" 

המשפט העליו� � מתוארת מגמה בפסיקת בית50מנח� מאוטנר' בספרו של פרופ
ניכרת בפסיקתו של בית המשפט העליו� בשנות , בהשוואה לעשורי� הקודמי�"שלפיה 

מגמה ל במקביל .51" ירידה במעמדה של תפיסת העול� הפורמליסטית של המשפט�80ה
א� כי ". ערכי�"� מאוטנר כי נית� לזהות עלייה בתפיסת עול� המבוססת על זו טוע

 
ע� זאת . ידי הקורא החיצוני של המאמר�לב� של המחברי� על�נקודה זו הובאה לתשומת  48

המשפט את החלטתו הייתה טענת הכשל � ביתנראה בדיעבד כי אחת הסיבות שעליה� ביסס
 .ידי הסניגוריה הציבורית� טענה שהועלתה על–ביייצוג 

והתהליכי� והשינויי� המתוארי� בהמש� , למע� הסר ספק יצוי� כי מדובר בהשערות בלבד 49
ייתכ� כי קיי� ג� ממד מקרי ביחס לעיתוי שבו התקבלה , לפיכ�. ה� כלליי� וממושכי�

 .˜ÈÏÊÂ ההחלטה בפרשת
 .33' עמ, )ג"תשנ (ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èמאוטנר ' מ  50
: כתפיסת עול� משפטית המבוססת על ארבעה עיקרי�" פורמליז�"מאוטנר מגדיר   51

הנורמות המשפטיות מאורגנות במערכת בעלת היגיו� פנימי והייררכי בדומה למערכת 
החוקיי� מבוססי� על נורמות " חומרי הגל�"טי וההלי� השיפו; גאומטרית או מדעית

; משפט קיימות ולא יעדי� ערכיי� שנית� להביא למימוש� באמצעות כללי המשפט
ההנחה היא כי לכל סכסו� משפטי תמצא הנורמה המשפטית המתאימה שמוכנה מראש 

הרי , וג� א� איננה קיימת במפורש, ידי הרשות השופטת�על" טכנית"לצור� החלתה ה
את הנורמה החלה על " חשו�"נית� ל" הנמקה משפטית"קטיבי של יבתהלי� אוביש

בעל מאפייני " מוצר"המשפט נתפס כ, בהתבסס על העקרונות הקודמי�, ולבסו�; העניי�
העלולה לגרו� לשינוי בציפיות " חיצונית"אשר מידת היכולת של התערבות , ודאות גבוהה

ור שמזווית מבט פורמליסטית ההצדקה היחידה בר.  נמוכה ביותראשל צרכני המשפט הי
סיוע : מקורי�היא רק בקונטקס ההיסטורי" המשפט�ידיד בית"האפשרית לקיומו של מוסד 

�ידיד בית", במבט שכזה. המשפט�מצב חוקי שאינו ידוע לבית/בהצגת עובדות" טכני"
עלת החוק ביישו� והפ" פורמלי"המשפט למלא את תפקידו ה�רק מסייע לבית" המשפט

 .פרק א, ˘Ìראו ; "נכונה"וה" מדויקת"בצורתו ה
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הרי שכמה טיעוני� ומגמות , "המשפט�ידיד בית"מאוטנר אינו עוסק במישרי� במוסד 
שהוא מצביע עליה� מתיישבי� במישרי� וא� מסבירי� את ההצדקה לפיתוח מוסד זה 

נת את המעבר לתפיסת עול� מגמה אחת המאפיי. במובנו המודרני במשפט הישראלי
ערכית היא ירידת התפיסה של המשפט כאמצעי להכרעה בסכסוכי� ועליית התפיסה של 

להשפיע על התכני� הערכיי� השוררי� "המשפט כמכשיר חינוכי שתכליתו ג� 
,  מגמה נוספת היא הרחבת קהל היעד של הפסיקה אל החברה בכללותה.52"בחברה

פי �בדימויי� שה� מובני� ובעלי משמעות עלהמשפט מדבר בשפה ו�באופ� שבית
חלשות המעמד י הוא מתאר את ה.53התרבות המשפטית�התרבות הכללית ולא רק בתת

 ,כגו� זכויות האזרח, זכויות, והעלייה במעמד� של זכויות כלליות" זכויות ספציפיות"של 
  .54שתחולת� חורגת מההקשר הספציפי של מער� היחסי� בי� הצדדי� לסכסו�

אנשי� שאינ� ל במובנו המודרני ומת� האפשרות לגופי� ו"המשפט�ידיד בית"ד מוס
נטרס ישיר בהלי� לתרו� את זווית מבט� הייחודית למכלול השיקולי� והידע יבעלי א

משתלבי� היטב ע� הרציונל העומד בבסיס גישה ערכית ולא , המשפט�שעומד בפני בית
,  זיהוי ועיצוב ערכי� כמו חינו�,יז�ברגע שבו מתנתקי� מכבלי הפורמל. פורמליסטית

תרבות או זכויות כלליות מחייבי� הרבה פעמי� צור� בהתייחסות רחבה מזו הניתנת 
ידי מת� במה להשמיע קולות �הדבר נעשה על. ידי הצדדי� עצמ��המשפט על�לבית

 . שלא היו נשמעי� לולא כ�

)·(  ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈË¯˜ÂÓ„‰Â ‰ÈˆÊÈËÈÏÂÙ‰ 

 חקיקת חוקי היסוד החדשי� הדיו� הציבורי התלהט בנוגע לממד הדמוקרטי בעקבות
. ידי בית המחוקקי��המשפט העליו� לפסול חוקי� שהתקבלו על�הטמו� בסמכות בית

המשפט �הביקורת נגעה למידת הלגיטימיות הדמוקרטית שבסמכות הניתנת לשופטי בית
לא פחות חשובי� מתחומי� בנוס� השתרבבו לדיו� ענייני� . שאינ� נבחרי הציבור

מידת , מינוי�אופ� , המשפט העליו� בישראל�כגו� זהות שופטי בית, סמוכי� ורלוונטיי�
 כמוב� שסקירה מקיפה של .55ה של הטרוגניות החברה הישראלית ועודאהיות� בבו

בר� נית� בנקל לראות כיצד . דיוני� וטיעוני� אלה חורגת בהיקפה מגדרי מאמר זה
מסירה במקצת את משקל " המשפט�ידיד בית"פה של מוסד כמו ההכרה או ההוס

 
52 Ì˘ ,35 'עמ. 
53  Ì˘ ,36 'עמ. 
54  Ì˘, בי� שיח זכויות לשיח זהות: החברה והמשפט בישראל"שגיא ' ראו ג� א. 39 'עמ "

ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ 37) א"תשס( טז . 
� בי� יושבביטוי בולט לעימות הערכי והעקרוני בסוגיה זו נית� למצוא בחלופת הדברי�  55

סביב , השופט אהר� ברק, המשפט העליו��ובי� נשיא בית, כ ראוב� ריבלי�"ח, ראש הכנסת
רובי ריבלי� לא : ברק"כספי ' ראו י. המשפט לפסול חוקי� של הכנסת�סמכות� של בתי

 .ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ38) 2000 (18 " מבי� מה זאת דימוקרטיה
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הופ� את ההלי� " המשפט�ידיד בית" במוב� זה ש,המשפט העליו��הביקורת כנגד בית
אינטרסי� וזרמי� , הוא מאפשר להביא לידי ביטוי קולות: השיפוטי ליותר דמוקרטי

ו צד פורמלי אלא א� הי(בחברה שבאופ� רגיל לא היו מסוגלי� להשמיע את עמדת� 
זווית מבט נוספת דרכה נית� להבי� את הנכונות , דהיינו. המשפט�בפני בתי) להלי�

עלייה  היא למשפט הישראלי" המשפט�ידיד בית"להכיר בחשיבותו ובחיוניותו של 
חשיבות  של תהעקרוניבדמוקרטיזציה של המשפט הישראלי שנובעת מההכרה 

מימוש . על כלל הציבורהעקרוניות ויות החוקת �המשפט והשלכותיה�של ביתהכרעות ה
נטרסי� החברתיי� הנוגעי� בסוגיה ימלוא האידי פריסת �אותה הכרה נעשית על

�ידיד בית"בעזרת כלי� כמו , המשפט בעת שהוא מכריע בעניי��ביתהספציפית מול 

 . "המשפט

)‚(  ˙ÈËÂÙÈ˘‰ ‰Ú¯Î‰Ï ËÒ˜Ë�Â˜‰ ˙Â·È˘Á ˙ÈÈÏÚ 

במובנו " המשפט�ידיד בית"דו ותפקידו של ממד חשוב נוס� התור� להבנת מעמ
 �criticalהמודרני טמו� בביקורות פמיניסטיות ובגישות ביקורתיות נוספות כדוגמת ה

legal studiesביקורות אלה גורסות , על קצה המזלג.  על הגישה המשפטית הפורמליסטית
ה שלפיה ההלי� וההכרע, כי היומרה של הפילוסופיה המשפטית הפוזיטיביסטית

לא רק " אבסטרקטית"ו" יקטיביתיאוב ","ניטרלית" על שיטה שהיא י�השיפוטית מבוסס
אלא היא בעצ� מסווה מתוחכ� להפיכת המשפט לכלי מדכא , שהיא משוללת כל יסוד

חלצות� של קבוצות יחברתיי� קיימי� ואינו מאפשר ה, המשמר יחסי כוחות פוליטיי�
ההלי� השיפוטי מעורב עמוקות , ת אלהפי ביקורו�על.  מנחיתות� הקיימתמוחלשות

המשפט �כאשר בתי. בדעות קדומות ובמוסר נוהג, בפוליטיקה החברתית הקיימת
והשופטי� ה� למעשה כלי שרת בידי הכוחות החברתיי� המנציחי� את מער� הכוחות 

והכלי שבאמצעותו ה� עושי� זאת הוא הסוואת פעילות� בשימוש במושגי� כמו , הקיי�
 .56"קטיביותיאובי" ו"ניטרליות"

 ,אובייקטיבי, הלי� ניטרלי, במהותו, א� אכ� ההלי� השיפוטי אינו יכול להיות
מוסריי� וקונטקסטואליי� ,  הרי ששיקולי� פוליטיי�–המבוסס על ניתוח אבסטרקטי 

בכדי להגיע להכרעה שיפוטית . עול� המשפטבהופכי� להיות חלק חשוב ואינטגרלי 
אלא חייבת , "ניטרליות"י� לראות לא רק את העובדות ההמשפט חייב�בתי" צודקת"

 
דוברות הבולטות בענ� האחת מ. ה בתחו� זהבעשורי� האחרוני� התפתחה ספרות עשיר  56

אשר הדגישה בביקורת , Catharine MacKinnon אהפמיניסטי של ביקורת זו הי
�הלא, פויזיטיביסטית את הממד הפוליטי�"גברית"הפמיניסטית שלה על הפילוסופיה ה

: ראו לדוגמה. המשפט�יקטיבי של החוק ושל פעילות בתייאוב�והלא, ניטרלי
C. MacKinnon Towards a Feminist Theory of the State (1989) . מלומדות אחרות כינו

 A. Scales “The Emergence of:כגו� אצל, The Tyranny of Objectivityאת התופעה בש� 
Feminist Jurisprudence: An Essay” 95 Yale L.J. (1986) 137. 
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האירוע התרחש פוליטי שבמסגרתו �להיות מוצגת בפניה� תמונת הקונטקסט החברתי
את בעלה מהקונטקסט החברתי " רוצחת"לא נית� לבודד אירוע שבו אישה . הספציפי

נטקסט והכולל בחובו מציאות של דיכוי נשי� או מיצוב� בקו, את האירוע" עוט�"ה
או אשר באופ� היסטורי ,  גיסא מחד–הכאת� או התעמרות בה� , המאפשר השפלת�

  .57 גיסא מאיד�–" משוגעות"או " מכשפות"שרטט נשי� הרוצחות את בעליה� כ
ידיד "היא נקודה שבה למוסד כגו� " משפט"וה" קונטקסט"נקודת המפגש בי� ה

זרי� שבידיה� תמונה או ל דווקא. יכולה להיות תרומה חשובה ביותר" המשפט�בית
המשפט את �יש את היכולת לתרו� לבית,  רחבה מזו של הצדדי�אזווית מבט שהי

" ידידי�"מת� אפשרות ל. הקונטקסט הרחב של המציאות שבמסגרתו מתחולל הסכסו�
חיצוניי� לשפו� אור על מציאות שאינה בידיעת הצדדי� או בידיעת שופטי� יש בה כדי 

 . חוסר שוויו� הכוחות הקיי�את  הניטרליות ולמת� במקצת את חוסר

)„( ˙ÂÈËÂÙÈ˘ ˙ÂÈÂÚË ¯ÂÚÊÈÓ 

המשפט מבססי� �בתי, בעת האחרונה קיימת מודעות גדלה והולכת לעובדה שלעתי�
פרשות שונות שזכו בשני� האחרונות להד . את הכרעותיה� על נקודות מוצא שגויות

סדר היו� הציבורי את האפשרות העלו על , ·¯�Òכדוגמת פרשת , ציבורי נרחב בישראל
 לטעויות שיפוטיות יש .58אפילו בדיני נפשות, המשפט נופלי� קורב� לטעויות�שבתי

לכות מרחיקות לכת שכ� אלה מנציחות את עצמ� מכוח עקרו� התקדי� שלעתי� ה
. המחייב או מכוח מנהג� של בתי משפט להסתמ� בפסיקותיה� על פסיקות קודמות

שדה מוקשי� "תיארו את הגיאוגרפיה של ההלכות המשפטיות כיש ש, בלשו� מטפורית
לפחות באופ� ,  יש בו"המשפט�ידיד בית" אימו� מוסד כדוגמת .59"של מידע מוטעה

בכ� שהוא יאפשר את , בכדי לתרו� למיזעור התרחשות� של שגיאות אלה, פוטנציאלי

 
בייחוד במסגרת הפילוסופיה , ושא זהג� בנ בעשורי� האחרוני� התפתחה ספרות עניפה  57

בהקשר של מידת היכולת של " קונטקסט"על חשיבותו של ה. והביקורת הפמיניסטית
 J. Grimshaw Philosophy and:  ראו לדוגמה אצל,המשפט להגיע לתוצאה צודקת

Feminist Thinking (1986) .וראו ג� לדוגמה אצל:M. Minow “Justice Engendered” 101 
Harv. L. Rev. (1987) 10. 

 בקשתו 2002התקבלה בשנת , 354) 3(ד נו" פ,�˙ Ò�¯·'Ó „ÈÏ‡¯˘È � 3032/99ח "במ  58
מר ברנס הורשע על סמ� הודאתו . אשר בעקבותיה בוטלה הרשעתו, לקיו� משפט חוזר

מאז הרשעתו טע� ברנס כי . ועונשו נגזר למאסר עול�, ל" ברצח רחל הלר ז1976בשנת 
רק בדיעבד ולאחר שני� ארוכות של . וכי לא ביצע את הרצח,  שלא כדי�הודאתו נגבתה

 . מאבק ציבורי הסתבר כי אכ� נפלו פגמי� דיוניי� חמורי� באופ� גביית הודאתו
 R.A. Posner The Problems of Jurisprudence: ראו אודות מגבלות ההלי� השיפוטי אצל  59

(1990), p. 210 .ופעה ראו אצללניתוח יותר ספציפי של הת:J. Jacoby “Judicial Opinions 
and Journal Articles as ‘Minefields of Misinformation’” New York U. Center for 

Law and Business, Working Paper #CLB 03-02 (2002). 
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אשר בדר� כלל המצוי בידי ארגוני� וגופי� , פתיחת היכלי המשפט לידע חברתי נרחב
הוא ימנע התבססות על מקורות ידע בלעדיי� או . נעדרי� מההלי� המשפטי הפורמלי

לבחו� את הנחותיה� החברתיות , לכל הפחות, המשפט�ויאפשר לבתי, בעלי עניי� וכוח
ג� א� אי� בכ� ערובה למניעת טעויות . בראי הידע המצוי בידי גופי� מגווני� ושוני�

 . משו� שיפור הבטוחות למניעת התרחשות� של טעויות כאלהיש בכ� בהחלט , בעתיד

 בקונטקסט הישראלי הייחודי" המשפט�ידיד בית" .ד

מתארת את ההתפתחות ההיסטורית של מוסד ,  שהוצגה בסעי� הקוד�˜ÈÏÊÂהלכת 
הסעי� הנוכחי יציג ביקורת אפשרית כנגד הלכת .  במשפט הישראלי"המשפט�ידיד בית"

ÈÏÊÂ˜למשפט "המשפט�ידיד בית" בטענה כי לא נית� לאמ� את מוסד  שמתמקדת כולה 
במשפט , כפי שיתואר להל� בהרחבה. הישראלי בהתעל� מהקונטקסט הישראלי הייחודי

הישראלי נית� לזהות לפחות שני הקשרי� ייחודיי� המחייבי� התייחסות והתחשבות 
ייחודי ראשו� הקשר ". המשפט�ידיד בית"מיוחדת בשעה שבאי� לעצב את עתידו של 

נוגע להסדרי� החקיקתיי� השוני� שהתפתחו ע� השני� במשפט הישראלי ואשר בפועל 
ההקשר הייחודי ". המשפט�ידיד בית"מילאו את החלל שהיה קיי� בהיעדרו של מוסד 

המשפט העליו� הישראלי כנגד תוכ� והיק� �השני נוגע לביקורת פנימית שהופיעה בבית
 . ˜ÈÏÊÂהלכת 

 אלטרנטיבות ישראליות ייחודיותהתפתחות . 1

הממד הייחודי הראשו� שעליו צרי� לית� את הדעת בעת שבאי� להערי� את 
 הישראלי הוא הפיתוח של קשת רחבה של "המשפט�ידיד בית"התפתחותו של 

. אלטרנטיבות פרוצדורליות ומהותיות שנעשה ע� השני� בחקיקה ובפסיקה הישראלית
משפטיי� אשר " תחליפי�"פותחו , משפט העליו�ה�תקנות ובפסיקת ביתב, בחוקי�

בהקשרי� רבי� תחליפי� ". המשפט�ידיד בית"מילאו לאור� השני� את הפונקציה של 
ולעתי� , מסוגי� שוני� להשמיע את קול�" ידידי�"אלה הקנו אפשרויות נרחבות ל

נתאר להל�  .˜ÈÏÊÂ רחבות מהאפשרות שהוענקה לה� במסגרת הלכת אפשרויות אלו ה�
�ידיד בית"מידת התאמת� לשמש כתחליפי� ראויי� לונעמוד על תחליפי� אלה 

 .60"המשפט

 
, חיי�בהליכי� אזר" המשפט�ידיד בית"יש לציי� כי בהיעדר חקיקה המסדירה את מעמד   60

ראו לעניי� זה . �1984ד"תשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי24נעזר בתקנה המשפט �בית
מהדורה  (ÈÁ¯Ê‡‰ ÔÈ„‰ È¯„Ò זוסמ� ' וכ� ראו י9פיסקה , )3הערה , ÈÈÒ) ÏÈÚÏ‡‚בפרשת 

המשפט �לעניות דעתנו מסלול זה אינו מקביל למוסד ידיד בית. 185 'עמ, )1995, תשביעי
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)‡(  ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï˘ÓÓÏÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰· ·¯Ú˙‰Ï 

המשפט �הטוב ביותר של בית" ידידו"המחוקק הישראלי סבר כי , באופ� היסטורי
קי� מעמד לפיכ� נית� למצוא חוקי� שוני� המעני. הוא היוע� המשפטי לממשלה

משפטי ייחודי ליוע� המשפטי לממשלה בכל הנוגע לסמכותו לבקש להצטר� כצד 
כ� לדוגמה נית� לציי� את הוראות . לנקוט עמדה בסכסו� העומד לדיו� אולהלי� משפטי 

 � לחוק הכשרות המשפטית 69סעי� , �196561ה"תשכ,  לחוק הירושה153סעי
לה מעניקי� ליוע� המשפטי לממשלה חוקי� א. 63 ועוד�196262ב"תשכ, והאפוטרופסות

 .אפשרות לבחור בי� להיות צד להלי� המשפטי או רק להתייצב ולטעו� בנושא הדיו�
בר� הוראת החוק העיקרית המעניקה סמכות רחבת היק� ליוע� המשפטי לממשלה 

פקודת סדרי הדי� היא , )בכפו� לתנאי� מסוימי�(להתייצב בכל הלי� משפטי 
מסמיכה פקודה זו . �1968ח"תשכ, ]נוסח חדש[) שפטי לממשלהיצבות היוע� המיהת(

בכל הלי� , להתייצב להלי� משפטי ולהשמיע את דברו, את היוע� המשפטי לממשלה
�Ú Â‡ ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÎÊ Â‡ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ˙ÂÎÊ Â·˘È È¯Â·Èˆ ÔÈ"משפט �בפני בית

ÌÈÎÂ¯Î Â‡ ÌÈÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Â‡ ÌÈÎÂ¯Î Â‡ ÌÈÚÙ˘ÂÓ"64.  ההוראה משמעות
 אוטומטית ליוע� המשפטי לממשלה לקבל מעמד של  כמעטהיא הענקת זכותלעיל 

 
די� כצד פורמלי להלי� להבדיל �ס למחיקת� והוספת� של בעלישכ� הסדר זה מתייח

 .משמיעת דעת� של מי שאינ� צדדי� פורמליי� להלי�
המשפט רשאי לפנות אליו כל מי שמעוני� �בכל עניי� המסור לפי חוק זה לבית: "שקובע  61

א� הוא סבור שיש בדבר עניי� , כוחו�כ� רשאי היוע� המשפטי לממשלה או בא; בדבר
ולהתייצב ולטעו� בכל הלי� , לרבות ערעור, לפתוח בכל הלי� משפטי לפי חוק זה, ציבורל

 ."כזה
א� ה� סבורי� שטובתו של , כוחו רשאי��היוע� המשפטי לממשלה או בא: "שקובע  62

, לפתוח בכל הלי� משפטי ,די� או של חסוי או טובת הכלל מחייבת זאת�של פסול, קטי�
 ".ה וכ� להתייצב ולטעו� בכל הלי� כזהלפי חוק ז, כולל ערעור

זכות התערבות  שכותרתו �1969ט"תשכ, חוק בית הדי� לעבודה ל30לדוגמה סעי�   63
י� כשבהלי� פלוני שלפני בית הדי� כרו, ראה היוע� המשפטי לממשלה": קובעבהליכי� 

 ציבורית או זכות, זכות של מדינת ישראל, רוכי� או נפגעי�כאו עלולי� להיות , או נפגעי�
או , להתייצב באותו הלי� ולהשמיע דברו, לפי ראות עיניו, רשאי הוא, י� ציבורייאו ענ

, אגידי מי� וביובתחוק  ראו ג� את ".להסמי� במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו
נציג היוע� המשפטי לממשלה יוזמ� לכל הלי� : "כי) ד(122הקובע בסעי�  �2001א"תשס

חוק הסעד וכ� ראו את , "יי� מינוי מפרק או כונס נכסי� לחברהשנפתח בבית המשפט בענ
רשאי ": 8הקובע בסעי�  �1955ו"תשט, )חולי נפש ונעדרי�, סדרי די� בעניני קטיני�(

חולה נפש או נעדר , א� הוא סבור שטובת קטי�, היוע� המשפטי לממשלה או בא כוחו
לטעו� בכל משפט שבו נדוני� וכ� להתייצב ו, לפתוח בכל הלי� בבית משפט, דורשת זאת

 ". � חולה נפש או ניד� נעדרוניד� קטי� או ניד
 �1968ח"תשכ, ]נוסח משולב) [היוע� המשפטיהתייצבות ( לפקודת סדרי הדי� 1סעי�   64

 .)ההדגשה שלנו ()פקודת סדרי הדי� –להל� (
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נטרס יהחורגת מהממד הצר של א, מקרי�בקשת רחבה ביותר של " המשפט�ידיד בית"
ת ו בעלותל תביערק עהסמכות משתרעת ,  אמנ�. משרד ממשלתי כזה או אחרשלישיר 

ובכל המקרי�  משמעות רחבה מאודזה מושג א� בפועל הוענקה ל, "י� ציבורייענ"
שבה� הצטר� היוע� המשפטי לממשלה להלי� המשפטי כלל לא נדונה השאלה א� 

המשפט �בכמה מקרי� בית,  יתרה מכ�.65"העניי� הציבורי"באמת מתקיימת דרישת 

 
ממשלה השתמש היוע� המשפטי לקיימות דוגמאות רבות ומגוונות למקרי� שבה�   65

 Habboud Bros. Co.� ' Nike 2736/98א "רעבכ� נדו� המקרה . בסמכותו והצטר� לדיו�
Intenational Ltd. ,המשפט לתת סעד זמני בתביעה � שבו התבקש בית614) 1(ד נד"פ

המשיבה ביקשה צו מניעה לאסור הכנסת נעלי ספורט . שעניינה הפרת סימ� מסחרי
ידי המערערת והיו אמורי� להיות מועברי� לעיר �שיובאו על, דר� נמל אשדוד, מזויפי�

 1לפי סעי� , היוע� המשפטי לממשלה הצטר� לדיו�. עזה שבשטח הרשות הפלסטינית
בפועל לא נער� דיו� ואי� כל ". עניי� ציבורי"בטענה שמדובר ב, לפקודת סדרי הדי�

 כ� ג� ניתנה החלטה ".בעניי� ציבורי"א� אכ� היה מדובר התייחסות לבדיקת השאלה 
7029/95� "בגב � ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 'Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·,שבו , 63) 2(ד נא" פ

המשפט �בית, ו כדי להשיב על שאלה ז.הוא ארגו� עובדי�עמית א� ארגו� נדונה השאלה 
 היוע� המשפטי לממשלה ?מהו ארגו� עובדי�: הצטר� להשיב על השאלה המקדמית

אלא ג� לפי פקודת סדרי הדי� , לא רק מטע� המדינה כמשיבה, משפטה�ביתהתייצב בפני 
כיוו� ש, ציי�היוע� המשפטי לממשלה ]. נוסח חדש) [התייצבות היוע� המשפטי לממשלה(

טעות אשר לה השלכות , על ידי בית הדי�, כי נפלה טעות מהותית בפסק הדי�"שהיה סבור 
לכ� יש בעתירה עניי� ציבורי  ,"שראלמרחיקות לכת על התפתחות מערכת יחסי העבודה בי

דעת מטעמו והביע עמדה �היוע� המשפטי לממשלה הגיש חוות. שדורש את התערבותו
ראו בהקשר זה ג� את . בשאלה הכללית מהו ארגו� עובדי� וא� עמית הינו ארגו� עובדי�

337/85� "בג ¯ ˙ÚÈÒ"� ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ· ˘ ' ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯
‰ÔÂ¯˘, בג; 23) 3(86על �תק" �546/81 � È‡‚¯˘ 'ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È·,332) 3(ד לז" פ ;

�"בג 811/75The Russian Ecclcsiastical Mission in Jerusalem �  ' ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
‰Ï˘ÓÓÏ ,המשפטי להשמיע את דבריו ש� ג� ( 317) 3(ד לא"פ �נדונה סמכותו של היוע

ונקבע שהזכות ) התייצבות היוע� המשפטי לממשלה( לפקודת סדרי הדי� 1בתוק� סעי� 
 233/98א "וראו ג� ע). להישמע כוללת בתוכה ג� את הרשות לחקור עדי� ולהביא ראיות

� ıÎ 'ÌÈÏÂÓ‚˙Â ‰ÈÒ�ÙÏ ÊÎ¯Ó ˙Ù˜Ó Ô¯˜ ,התקבלה , מאות הללובכל הדוג. 493) 4(ד נד"פ
א� כי בשורה (הצטרפות היוע� המשפטי לממשלה ללא כל דיו� בשאלת הסמכות 

ההחלטה לאשר את הצטרפות היוע� המשפטי התחתונה אנו סבורי� כי בכל המקרי� הללו 
יצוי� ג� כי חיפוש ). הדי��היה ראוי להתייחס לשאלת הסמכות בגו� פסק, הייתה נכונה

י המידע המשפטיי� לא הצליח לגלות שו� מקרה שבו נדחתה בקשת ממוחשב במאגר
� "בגבהקשר זה ראוי לציי� את המקרה של  .היוע� המשפטי להצטר� להלי� משפטי

747/87 � ¯ÙÂ‰ 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘, בי� השאר, דובר שהוגשהעתירה  ב.158) 3(87על �תק ,
ש בסמכותו לפי  טע� מדוע לא יעשה שימושנדרש לתתנגד היוע� המשפטי לממשלה 

�ח"תשכ, ]נוסח חדש[) התייצבות היוע� המשפטי לממשלה( לפקודת סדרי הדי� 1סעי� 
המשפט המחוזי �ידי עותרת ביחד ע� אחרי� בבית�יצב בערעור אשר הוגש עלי ולהת1968

היוע� המשפטי סירב להצטר� ולהתייצב כצד . יצוגיתיתביעה כאשר דובר ש� ב, בירושלי�
�בהדגישו כי א� יראה צור� להביא הנושא אותו העלתה העותרת בבית, בתיק האמור
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ביקש מהיוע� המשפטי להצטר� לעתירה או להביע עמדה , מתו� יוזמה עצמית, עצמו
וראוי לפיכ� כי " עניי� ציבורי"ט סבר שנושא הדיו� מעורר המשפ�משו� שבית, בנושא

למידה מסוימת של ביקורתיות באופ�  העדות היחידה. 66עמדת היוע� המשפטי תישמע
' È�˙� ˙ÈÈ¯ÈÚ‰ � 65/85א "עידי היוע� המשפטי לממשלה מצויה ב�הפעלת הסמכות על

ˆ�"Ú· ‰È�˙� ·"Ó67.  

 
המשפט בדונו �בית. יעשה זאת בדר� ובמועד שיבחר, המשפט להכרעה לפני הערכאות

 פקודת סדרי הדי�בשאלת הצור� בהצטרפותו של היוע� המשפטי לממשלה לעתירה לפי 
 דעתו של היוע� המשפטי כידוע רק לעתי� נדירות יתערב בית משפט זה בשיקול": קבע

עניינו הציבורי של ; ידי צדדי� שוני��לממשלה להצטר� כצד לדיוני� אשר יפתחו על
לא בהכרח , דהוא ידי מא��היוע� המשפטי לקחת חלק בהליכי� משפטיי� שנפתחי� על

ועצ� פתיחת הלי� כזה לא בהכרח מחייב , זהי� ע� האינטרס של אות� תובעי� או נתבעי�
לא מצאנו כל מקו� להתערב בשיקול הדעת של , יק הצטרפותו של היוע� המשפטיאו מצד

החלטה זו משקפת שני קווי ,  כאמור".י� דנ� ועתירה זו דינה להידחותיהיוע� המשפטי בענ
המשפט ככלל משתדל להימנע מהצור� להכריע בשאלה �שבית, ראשית: מדיניות חשובי�

, שנית. דעתו של היוע� המשפטי לממשלה�לומשאיר זאת לשיקו" עניי� ציבורי"מהו 
המשפט להתערב בשיקולי היוע� המשפטי לממשלה �רצו� בית�ההחלטה מעידה על אי

מדיניות זו מתיישבת . ל"דעתו הנ�בכל הנוגע להחלטה א� ומתי לעשות שימוש בשיקול
�שיקוללמעמד שבמהותו נתו� ליוזמתו ו, "המשפט�ידיד בית"ע� המעמד הקלאסי של 

 ".ידיד"דעתו הבלעדי של ה
) 4(ד לה"פ, "˜‰ÒÊÂÓ '˘Á‚ ‡˘È„˜ ˙¯·Á"‡ –" ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ � 492/79א "בע, לדוגמה  66

נדונה בקשה של המערערי� לרשו� את התארי� הגרגוריני על מצבתו של , 160' עמ, 157
המשפט חסר סמכות לדו� �ובית, קברות הוא מקו� קדוש שבית, המשיבה טענה. אביה�
בדבר ) שהועברה לו מהנציב העליו�(וכי יש להעבירה לשר הדתות לפי סמכותו , הבתביע

 לדבר המל� 2לפי סימ� . 1924 ,)המקומות הקדושי�) (י"א(המל� במועצה על פלשתינה 
השופט . המשפט בישראל לא יברר ולא יחליט בשו� עניי� הקשור במקומות הקדושי��בית

בשל חשיבותה החוקית "יוע� המשפטי בהלי� ביקש את התערבות ה) כתוארו אז(שמגר 
השוללת סמכות , הלכאורית של השאלה ובשל אופיה יוצא הדופ� של הוראת הדי� האמורה

משפט ומעבירה את הנושא לידיה של זרוע של הרשות �ההכרעה השיפוטית מבית
) 'חי(' המ  ראו ג�. אול� היוע� המשפטי החליט במקרה זה שלא להתערב,"המבצעת
4017/95 � Û˘¯ 'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ „Â‚È‡ ˜�·"Ó, במקרי� .2864' עמ, 2862) 3(98מח �תק 

�ידיד בית"אלה שוב מודגשת התפיסה שלפיה היוע� המשפטי לממשלה הוא מעי� 
מנת להגיע לתוצאה השיפוטית �המשפט יכול וא� ראוי לו להיעזר בו על�שבית, "המשפט
ל המצביע על מידת השימוש בפועל אי� עדיי� מחקר אמפירי בישרא, למצער. הנכונה

ויש לקוות כי בעקבות מאמר זה יווצר " המשפט�ידיד בית"ביוע� המשפטי לממשלה כ
 .התמרי� לחקר הממדי� האמפיריי� של הלי� זה

לוי� לעמדת הערכאה '  מתייחס כבוד השופט ד59 'בעמ. 59 ' עמ,29) 3(ד מ"פפורס� ב  67
השופט המלומד בדרגה הראשונה " :י לממשלההראשונה בנוגע להצטרפות היוע� המשפט

לא חס� שבט ביקורתו מהתייצבותו זו של היוע� המשפטי לצד עיריית נתניה בסכסו� 
אני תמה מה ראה היוע� המשפטי להתערב " :התבטא לאמור, בי� היתר. המיוחד דנ�

במקרה דנ� ולתמו� ברשות מקומית שטעתה בהתייחסותה לכל הפרשה והסתבכה בפרשה 
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 מאיד�,  והיוע� המשפטי לממשלה, גיסאמחד, המשפט�באופ� מעשי התנהגות בתי
פקטו להצטר� כצד או � לממשלה מסוגל דההיוע� המשפטייצרו מציאות שלפיה , גיסא

כי יש , דעתו�פי שיקול�על, להשמיע את עמדתו בכמעט כל הלי� משפטי שבו הוא סבור
מציאות זו יצרה יתרו� " המשפט�ידיד בית" מזווית המבט של מוסד .צור� בהתערבותו

שמעותי ליוע� המשפטי לממשלה על פני כל גו� אחר המבקש למלא תפקיד דיוני מ
. דיוני שכזה לנציג המדינה איננה ייחודית לישראל" יתרו�"מעניי� לציי� כי הענקת . דומה

מוענק יתרו� דיוני לא רק " המשפט�ידיד בית"בקונטקסט של מוסד , הברית�ג� בארצות
  .68ארגוני� ממשלתיי� רשמיי�אלא א� למדינות השונות ול, לתובע הכללי

 
 ,סבור הייתי כי. רה של חוסר שליטה וסטייה רצינית מאורחות ממשל ומנהל תקיני�חמו

ושמירה והקפדה שמי שחת� על חוזה יקיימו כלשונו במיוחד א� הוא גו� ' קדושת החוזי�
חשובה וראויה להגנה ג� מצד היוע� המשפטי לא פחות מהקפדה על קיומ� של , ציבורי

מכל מקו� זהו בס� הכל . שור שר הפני�י בדבר אהוראות שבתקנות לפי פקודת העיריות
 השופט שלמה לוי� ".?סכסו� בי� שני צדדי� לחוזה ומה לו ליוע� המשפטי להתערב בכ�

שות� אני לביקורתו של סג� ": 68�67 'לוי� וכתב בעמ' הצטר� לביקורת של השופט ד
, עתי היאג� ד. הנשיא המלומד על החלק שנטל היוע� המשפטי לממשלה בהליכי� אלה

א� יש לראות את , ככל שהדבר נוגע לשאלה, שלא היה מקו� להתערבותו בהליכי�
 שהעירייה תישאר בודדה – א� בכלל –שלעניינה מוטב היה , העירייה כצד לחוזה

שבאו לשכנע שהעירייה לא חייבת בהשבת כספי� שקיבלה , ראיתי פג� בטענות .במערכה
על , לוי�' ד, ה נראית לי ביקורתו של חברי הנכבדולעניי� ז, על חשבו� חוזה שאינו תק�

' עמ, ˘Ì, נתניהו' השופטת ש'  וראו ג� את דברי כב".התערבות היוע� המשפטי לממשלה
72�71. 

נטרס יל בי� מעמדו של היוע� המשפטי לממשלה כמייצג את הא"הנההבחנה , כאמור  68
�ידיד בית"מעמד המדינה כבאופ� היסטורי . הציבורי נמצאת ג� במשפט האמריקני

 attorney“זכה לעיגו� חקיקתי במסגרת הענקת סמכויות התערבות לתובע הכללי " המשפט
general”ג� לאחר ההתפתחות ההיסטורית המודרנית . המדינה  המוסמ� לייצג את אינטרס

הכללי� הפדרליי� קבעו כי המדינה ומי שמייצג אותה ואת , "המשפט�ידיד בית"של מוסד 
�נטרס שלה יכולי� להגיש דוח של אמיקוס א� ללא הסכמת הצדדי� או אישור ביתיהא

�ידי גו� אחר יידרש להסכמת הצדדי� או אישור בית�דוח המוגש על. המשפט היושב בדי�
להבדיל מגופי� , כלומר. זו לא מוענקת לארגוני� אחרי�" הטבה", כאמור. המשפט

�הרי , המשפט�כמת הצדדי� או לאישור ביתהזקוקי� להס, ממשלתיי��פרטיי� או חו
�המשפט העליו� הפדרלי בארצות� הכלל בבית,שביחס לתובע הכללי ולגופי� ממשלתיי�

 No motion for leave to file an amicus curiae brief is necessary if .4“: הברית הוא כי
the brief is presented on behalf of the United States by the Solicitor General; on 
behalf of any agency of the United States allowed by law to appear before this Court 
when submitted by the agencys authorized legal representative; on behalf of a state, 
Commonwealth, or possession when submitted by its Attorney General; or on behalf 
of a city, county, town, or similar entity when submitted by its authorized law  
officer” Supreme court of the U.S. – Rules, part VII, Practice and Procedure, Rule 

37(4) (www.law.cornell.edu/rules/supct/37/html). 
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נית� לטעו� כי ,  גיסאמחד.  בהקשר זה ה� מורכבות˜ÈÏÊÂההשלכות של פיתוח הלכת 
 ובמבט לפני� אי� מקו� ˜ÈÏÊÂלפחות ליוע� המשפטי לממשלה לא היה כל צור� בהלכת 

דווקא מתו� ,  גיסאמאיד�. במשפט הישראלי לשי� דגש על פיתוח ההלכה בכיוו� זה
 בי� מעמדו של היוע� המשפטי לממשלה ובי� ˜ÈÏÊÂוויו� ששרר לפני הלכת הכרת אי הש
הלכת . המשפט הישראלי�נית� לטעו� כי ישנה חשיבות לפיתוח ידיד בית, גופי� אחרי�

ÈÏÊÂ˜מאזנת ברמה המשפטית ומעניקה הזדמנות ומעמד יותר שוויוניי� לגופי� חו� �

 .ממשלתיי� בעמידת� בפני המערכת המשפטית בישראל

)·( ÂÈ‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰Ú‰ ı˘Ó‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ  ˙¯‚ÒÓ· ‰¯È˙ÚÏ‚·"ı  

�בשלב הראשו� ביתלפיה  כזו שאהדי� הגבוה לצדק הי�הפרוצדורה בפני בית

�בית, דהיינו, המשפט בוח� באופ� מקדמי א� ראוי כלל להתחיל בתהלי� השיפוטי

כלשהו להמש� א� היא קנטרנית וא� יש טע� , דק א� העתירה מגלה עילהובהמשפט 
נוסח התקנות מעלה תמונה שלפיה באופ� תיאורטי הדיו� המקדמי בשלב זה . 69בירורה

לתקנות סדר ) ב(7תקנה ואול� . אמור להתקיי� בדיו� פנימי או במעמד צד אחד בלבד
מקו� שהמשיב בעתירה הוא אד� שהיוע� ב, המשפט� מסמיכה את בית�70"הדי� בבג

להזמי� את היוע� המשפטי , המשפט�י ביתפנבהמשפטי לממשלה רשאי לייצגו 
הזמנת היוע� המשפטי לממשלה לדיו� ,  למעשה.71ל"דיו� המקדמי הנלממשלה ל

. המקדמי גורמת לכ� שהדיו� הופ� להיות במעמד שני צדדי� במקו� במעמד צד אחד
 יכול להעלות ,קרי היוע� המשפטי לממשלה, במסגרת אותו דיו� המשיב המוזמ�

בשעה שהתקנות כלל לא מבהירות אלו טענות מקומ� ,  כנגד העתירהטיעוני� מגווני�
תקנה זו , כ�. 72להתברר בשלב זה ואילו טענות יש להעלות לאחר שהוצא צו על תנאי

וית ראייתו לעתירה לפני שנית� ומאפשרת ליוע� המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו וז
טענות וללא גבולות מוגדרי� כל זאת ללא כל צור� להגיש תצהיר בתמיכה ל, צו על תנאי

 . 73או ברורי� ביחס לתוכ� הטענות אות� רשאי היוע� המשפטי להעלות במסגרת תגובתו

 
 .133' עמ, )1991, מהדורה ראשונה (ÔÈ„‰ ¯„Ò˜„ˆÏ ‰Â·‚ ËÙ˘Ó‰ ˙È ··הר זהב ' ר 69
 .�1984ד"תשמ, תקנות סדר הדי� בבית המשפט הגבוה לצדק  70
בית המשפט רשאי להזמי� את המשיב לדיו� בעתירה א� הוא סבור כי יהיה בכ� כדי "  71

היה המשיב אד� שהיוע� המשפטי לממשלה רשאי לייצגו  ;לסייע לבירורה היעיל והנכו�
 ". יוזמ� היוע� המשפטי לממשלה לדיו� בעתירה–פני בית המשפט לפי כל די� ל

המשפט לדו� ולהחליט בעתירה כאילו כבר נית� צו על �מסמיכה את בית) ג(7שכ� תקנה   72
 . בכפו� להסכמת המשיב–תנאי 

הבהירות באשר לפרטי� שצריכה הודעת התשובה לכלול מורגשת �את ההתלבטויות ואי 73
ראו , די פרקליטות המדינה המוסמכת לייצג את עמדת היוע� המשפטי לממשלהי�ג� על

 . 164 'עמ, )69הערה , ÏÈÚÏ( הר זהב
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 נותנת ליוע� המשפטי לממשלה בכל ,"פיתוח ישראלי "אשהי, סמכות זו, בפועל
 .74"המשפט�ידיד בית"את המעמד של ,  גו� ממשלתיואהבה� המשיב שאות� מקרי� 

ועתירות רבות מסתיימות בשלב הדיו� , מוש רב בסמכות זו נעשה שיהלכה למעשה
מעבר לעתירת אשר  כהדיו� מסתיי�, בעצ�. 75 צו על תנאיהמקדמי בשאלה א� להוציא

 היוע� המשפטי תו בכתב של תגובא היהמשפט� כל אשר עומד בפני ביתהעותר
שה זו מהווה למעפרוצדורה ייחודית ". המשפט�ידיד בית"כלממשלה בתוק� תפקידו 

המשפט �הדבר נכו� בשל כ� שלבית". המשפט�ידיד בית"מעי� תחלי� ישראלי למוסד 
, 76"ידיד"דעת כמעט מוחלט לבקש לקבל את עמדתו של �הגבוה לצדק מוענק שיקול

כל זאת בלי שהעותרי� סברו כי יש צור� , שלצור� העניי� הוא היוע� המשפטי לממשלה

 
, �2000ס"תש, לעניני� מינהליי�ראוי לציי� בהקשר זה כי לאחר חקיקת חוק בתי המשפט   74

לא , המשפט המחוזי�המשפט הגבוה לצדק לבית�שהעביר מספר רב של סמכויות בית
שיש בה כדי להעדי� את מעמדו של היוע� ) ב(7ה הוראה כגו� זו המופיעה בתקנה הועתק

ע� . לבוא ולטעו� בשלב כה מקדמי של העתירה, המשפטי לממשלה על פני כל גו� אחר
, עילות" :שכותרתו, לעניני� מינהליי� לחוק בתי המשפט 8זאת יש לציי� את סעי� 

יני� מינהליי� ידו� בעתירה מינהלית בית משפט לענ" :הקובע כי" סמכויות וסעדי�
 ולסעדי� שלפיה� ד� בית המשפט העליו� ÂÈÂÎÓÒÏ˙, ובערעור מינהלי בהתא� לעילות

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בשינויי� המחויבי� לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור 
הוא  לעניני� מינהליי� לחוק בתי המשפט 8נראה כי סעי� ). ההדגשה שלנו" (מינהלי

�המשפט המינהלי לנהוג כפי שבית� לביתסמכות מוענקת  שבה,בבחינת הוראה כללית
והשאלה היא א� סמכות זו כוללת , המשפט הגבוה לצדק נוהג בכל הנוגע לסמכויות שלו

הפסיקה עדיי� לא , בחוק חדיש יחסיתשמדובר מאחר ). ב(7ג� הסמכות הטמונה שבתקנה 
 במידת האימו� של מוסד , בסופו של דבר,רעה בה תלויההביעה את עמדתה בנושא וההכ

 .כפי שהדבר נדו� בהמש� המאמר, המשפט במובנו הכולל�ידיד בית
  שנותמהתרשמות אישית של המחבר בראשית . 135 'עמ, )69הערה , ÏÈÚÏ( ראו הר זהב  75

שלבי �ו� חדהמשפט הגבוה לצדק לקיי� די�העדפה ברורה של ביתיש  נמצא כי �90ה
, שלבי�דו" רגיל" לעומת קיו� דיו� ,)ב(7תקנה המתרכז בשלב המקדמי של הדיו� לפי 

 כנראה מהסיבה ,זאת .המורכב מדיו� בבקשה לצו על תנאי ולאחר מכ� דיו� בעתירה לגופה
המשפט לדו� � כדי ליעל את ההלי� מאחר והיא מסמיכה את בית)ב(7תקנה יש בש

" לחסו�"יש בתקנה לעיל כדי , בפועל, כלומר.  בעתירה כאילו נית� צו על תנאיולהחליט
מניסיונו האישי של המחבר במסגרת , יתרה מכ�. המשפט דיו� בצו על תנאי�מאת בית

) ב(7היה ידוע כי השימוש בתקנה , � שבפרקליטות המדינהצי"התמחותו במחלקת הבג
שימוש טקטי ג� נעשה בו בפועל . יוע� המשפטיהעניק בפועל יתרו� משמעותי לעמדת ה

במידה , רב לצור� העברת עמדות וטענות אשר לא תמיד נית� היה להעלות� כה בקלות
והיה מוצא צו על תנאי והמסגרת המחייבת הייתה כרוכה בתצהיר ובסיכו� כי בסופו של 

 .יו� יינת� צו מוחלט
שאי להזמי� את המשיב לדיו� בעתירה א� ר "המשפט הגבוה לצדק�לפי נוסח התקנה בית  76

 כלומר התקנה אינה מפרטת ...."הוא סבור כי יהיה בכ� כדי לסייע לבירורה היעיל והנכו�
דעתו המוחלט �קוליאלא משאירה את העניי� לש, את התנאי� הראויי� לשימוש בסמכות זו

 .תבהירו�דבר אשר יוצר שרירות מסוימת ואי, המשפט הגבוה לצדק�של בית
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, היכולת. ית דעתו צריכה להישמע ככזולצרפו כצד להלי� ומבלי שמבחינה פרוצדורל
 ללא תצהיר ומבלי להיות צד ,להציג עמדה ציבורית, בשלב פרוצדורלי כה מוקד�

בפוזיציה , לפחות באופ� תאורטי,  ליוע� המשפטי לממשלה להתמק�תמאפשר, פורמלי
" המשפט�ידיד בית"המשפט את קולו של �כמעט אידאלית של מי שמשמיע בפני בית

,  להסדר הקיי�˜ÈÏÊÂבאשר לתרומה של הלכת . חו הפורמלי של צד להלי�כו�ולא כבא
מזווית היוע� המשפטי לממשלה לכאורה : הרי שג� כא� נית� לתאר אותה באופ� דואלי

, ממשלתיי��לעומת זאת מזווית מבט� של גופי� חו�;  כל ממש˜ÈÏÊÂלא היה בהלכת 
 . הכוחות המשפטי איפשרה יצירת יתר איזו� ושוויו� במארג˜ÈÏÊÂהלכת 

)‚( "˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰"ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ·  

נית� , ידי הכנסת�בעיקר על, שהתקבלו בעשור האחרו�במספר חוקי� או תיקוני חוק 
ידיד "מעמד של המחוקק הישראלי העניק בהקשרי� חקיקתיי� ספציפיי� למצוא כי 

להתפתחות חקיקתית זו הגורמי� . לא ממשלתיי� ארגוני� ציבוריי�כמה ל" המשפט�בית
, בי� היתר נית� להצביע על עליית מספר הארגוני� הלא ממשלתיי�. רבי� ומגווני�

 בייחודוחשיבות� בעיצוב המציאות המשפטית והחברתית , משקל� הפוליטי והמשפטי
�היעדר אחר הוא הסבר . בעיד� שבו השיח אודות החברה האזרחית מקבל משנה תוק

המצב של היעדר , כלומר.  בישראל"המשפט�ידיד בית"סד הסדרה חוקית אחרת של מו
ממשלתיי� �הסדרי� חקיקתיי� כוללני� או פסיקתיי� מתאימי� שאיפשרו לגופי� חו�

 .חייב הסדרה חקיקתית ספציפית, להתערב בהליכי� משפטיי� בעלי ממד ציבורי ועקרוני
נית� , שפטהמ�שוני� לבתי" ידידי�"את מכלול הוראות החקיקה החדשה המכירה ב

חיצוני " ידיד" חקיקה המעניקה סמכות לאסוג אחד הו: לחלק באופ� כללי לשני סוגי�
 חקיקה המעניקה אסוג שני הו; להלי� משפטי המפורט בדבר החקיקהˆ„ ÈÏÓ¯ÂÙ להיות 

במוב� " המשפט�ידיד בית"לרשימה סגורה או מוגדרת של גופי� את הסמכות להיות 
דוגמה לסוג . ת� א� מבלי להפו� לצד פורמלי להלי�כלומר להביע את עמד, הקלאסי

חוק למניעת מפגעי� סביבתיי� ל 6סעי� כגו� ,  בחוקי�למצואהראשו� של החקיקה נית� 
 �Ú·Â˙ ˘È‚‰Ï‰ש� הוענק מעמד לעמותות מסוימות , �1992ב" תשנ,)תביעות אזרחיות(

‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ77 . ובענות אזרחיות להגיש ת" אד� טבע ודי�"מכוח הוראה זו נית� לעמותת
תחת קטגוריה זו נית� למצוא עוד . כנגד מזהמי� ומפרי חוק בתחו� איכות הסביבה

 .78 נוספותדוגמאות

 
עמותה רשומה שמטרתה העיקרית היא הגנה על איכות הסביבה זכאית ":  קובע6סעי�   77

 ."להגיש תובענה א� לפחות אחד מחבריה היה זכאי לכ�
 ˙Â�Ú·Â˙": קובע, �1998ח"תשנ,  לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות12סעי� , למשל  78

 היציג באותו ארגו� העובדי�) 2(; בדעו) 1: (יכול שיוגשו בידי, בשל הפרת הוראות פרק זה
הנציבות ) 3(; ארגו� העובדי� שהעובד חבר בו, ובאי� ארגו� עובדי� כאמור, מקו� עבודה
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חוק שוויו� נית� למצוא ב, והיותר חשובה לענייננו,  לסוג השני של החקיקהדוגמה
·˙Ù‰ Ï˘· ˙Â�Ú·Â¯˙ " :13 נקבע בסעי� בחוק זה. �1988ח" תשמ,הזדמנויות בעבודה

 ‰Ê ˜ÂÁ ÂÎ¯„ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ÌÈ˘� ˙ÂÈÂÎÊ· ˜ÒÂÚ‰ ÔÂ‚¯‡Ï ˙˙Ï ‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È· È‡˘¯
‰¯ÂÈ˘ Í¯„·") לארגו� העוסק בזכויות נשי� היא מעמד שכזההענקת  .)ההדגשה שלנו 

  .79"המשפט�ידיד בית"למעשה הכרה מלאה במעמדו של ארגו� זה כ

 
 "ובלבד שהעובד הסכי� לכ�, או ארגו� העוסק בקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות

ותרתו זכות  שכ7 קובע בסעי� �1987ז"תשמ, חוק שכר מינימו�, בנוס�). ההדגשה שלנו(
תביעת עובד לתשלו� שכר מינימו� יכול שתוגש לבית הדי� לעבודה בידי : "תביעה כי

 –ובאי� ארגו� עובדי� כאמור , העובד או בידי ארגו� העובדי� היציג באותו מקו� עבודה
תיקוני ) (דרכי ענישה(חוק איכות הסביבה ". בידי ארגו� העובדי� שהעובד חבר בו

על עבירה לפי חוק זה ) א( – קובלנה )11(2" : קובע)11(2 בסעי� ,�1997ז"תשנ, )חקיקה
כל ) 1: ( לחוק סדר הדי� הפלילי68רשאי� המנויי� להל� להגיש קובלנה כאמור בסעי� 

 –רשות מקומית ) 2(; לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק –אד� 
גופי� הציבוריי� והמקצועיי� הקבועי� כל אחד מה) 3(; לגבי עבירה שנעברה בתחומה

ההדגשה ( "�1992ב"התשנ, )תביעות אזרחיות(בתוספת לחוק למניעת מפגעי� סביבתיי� 
 – זכות התביעה. 9" : קובע9בסעי� , 1996ו "תשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. )שלנו

 ארגו� העובדי� היציג באותו )2(; העובד) 1(תובענה לפי חוק זה יכול שתוגש בידי ) א(
בידי ארגו� העובדי� שהעובד , ובאי� ארגו� עובדי� כאמור ובהסכמת העובד, מקו� עבודה

ארגו� ', בסעי� זה;  בידי ארגו� העוסק בזכויות נשי�–בהסכמת העובד ) 3(; חבר בו
�ט"יתש, חוק המי�. "�1957ז"התשי,  כמשמעותו בחוק הסכמי� קיבוציי�– 'עובדי� יציג

 לחוק סדר הדי� 68קובלנה כאמור בסעי� ": קובע" קובלנה" שכותרתו כה20 בסעי�, 1959
רשאי להגיש אחד , 1 לפי סימ� אעל עבירה, �1982ב"התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 

 לגבי כל עבירה –כל אחד מהגופי� הציבוריי� והמקצועיי� המנויי� בתוספת  )3: (מאלה
בהתייעצות ע� שר המשפטי� ובאישור ועדת , יבההשר לאיכות הסב ;לפי סימ� זה

התפתחות מעניינת נוספת בתחו� זה נית�  ."רשאי לשנות את התוספת, הכלכלה של הכנסת
�ב"תשס ,)תיקוני חקיקה(חוק ההכרה בארגוני צרכני� למצוא בתזכיר הצעת החוק של 

לארגוני צרכני�  שתכלית כול� לתת, אשר כולל בחובו סדרה של תיקוני� חקיקתיי�, 2002
מעמד להגיש תביעה בש� קבוצת אנשי� שלה� עילת תביעה מכוח , בתחומי חקיקה שוני�

 .החוק
בשירותי� , חוק איסור הפליה במוצרי�דוגמה נוספת לסוג כזה של חקיקה נית� למצוא ב  79

. 7" : כדלהל�7הקובע בסעי�  �2000א"תשס, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי�
תובענה בשל עוולה לפי חוק זה יכול שתוגש ) א( :מעמד תאגיד העוסק בהגנה על זכויות

ובלבד שא� , בידי תאגיד העוסק בהגנה על זכויותיו של מי שאסור להפלותו לפי חוק זה
בתובענה בשל ) ב(. אותו אד� הסכי� לכ�, סוי�מעילת התביעה היא הפליה כלפי אד� 

ÚÈÓ˘‰Ï ‡˙ ) א(שאי בית המשפט לתת לתאגיד כאמור בסעי� קט� עוולה לפי חוק זה ר
Â¯·„ ,‰¯ÂÈ˘ Í¯„·") חוק שכר שווה לעובדת ל 10סעי� את וראו ג�  ).ההדגשה שלנו

קובע כי בתובענה לפי אשר " התערבות בתובענות: "שכותרתו, �1996ו"תשנ, ולעובד
לעובד העלול , ו� העוסק בזכויות נשי�הדי� לעבודה לתת לארג�רשאי בית "לעיל החוק

ג� א� , 9להיפגע מהתובענה או לארגו� עובדי� יציג או ארגו� עובדי� אחר כאמור בסעי� 
 ".בדר� שיורה, להשמיע את דבר�, אינ� צדדי� לתובענה
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" המשפט�יתידיד ב"חוקי� חדשי� אלה מביאי� לידי ביטוי אימו� מובהק של מוסד 
 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוקי� 9בעוד שסעי� , שכ�. בחקיקה הישראלית

 10סעי� , בעיקר לעמותות,  לגופי� שוני�ÈÓÚ ˙ÂÎÊ„‰אחרי� שהזכרנו לעיל מעניקי� 
המשפט �לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד וסעיפי� אחרי� כדוגמתו קובעי� כי בית

� וזהו בדיוק תפקידו ·ÚÈÓ˘‰ÏÂÈ¯·„ ,ÍÈÏ‰Ï „ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ ‡˙ תאגיד /מוסמ� לתת לגו
עיגו� מוסד . להשמיע את דבריו בלי להיות צד פורמלי בהלי�": המשפט�ידיד בית"של 

 מוגבל, א חלקיוה: בחוקי� שהובאו לעיל כרו� בבעייתיות מסוימת" המשפט�ידיד בית"
וביחס , �תביחס לסוגיות המתעוררות במסגר, י� ספציפיי�רק בנוגע לחוקו א� וחל

הג� שייתכ� כי ירצה , הארגו� להגנה על זכויות הילד. 80מוגדרי� בלבד" ידידי�"ל
שזווית מבטו תישמע והג� כי ייתכ� שלגופו של עניי� יהא ביכולתו לתרו� מהותית 

כפי שג� ארגוני , נשאר מחו� למסגרת החקיקתית, "המשפט�ידיד בית"כלעשיית הצדק 
בשעה שתחו� העניי� חרג מהמסגרת החקיקתית הנשי� נותרו מחו� למסגרת זו 

 . הספציפית שעוגנה בחוק
 לגופי� בנוס� למנגנוני� דלעיל העניק המחוקקלהשלמת תמונה זו ראוי לציי� כי 

בהקשרי� אלא ג� , לא רק בהלי� שיפוטי בבתי משפט דווקא" ידיד"של  מעמד נבחרי�
י� בפני טריבונלי� מחו�  או מינהליי� המתקיימאחרי� של הליכי� מעי� שיפוטיי�

קביעת גופי� (צווי התכנו� והבניה  , לדוגמה כ�.81המשפט האזרחי�למער� בתי
מפרטי� רשימת גופי� הרשאי�  )ציבוריי� ומקצועיי� לעניי� הגשת התנגדות לתכנית

לחוק ) 3(100לפי סעי� בפני ועדות התכנו� המוסמכות להגיש התנגדות לתוכניות מתאר 
החברה להגנת : בי� היתר כוללת הרשימה גופי� כדוגמת. �1965ה"שכת, התכנו� והבניה

המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהו� אויר ; המועצה לאר� ישראל יפה; הטבע
 התפתחות זו דומה במהותה . ועוד;האגודה הגיאוגרפית הישראלית; )ז"מלר(בישראל 

 היכולת להפו� הענקת, לאמור(לסוג הראשו� של החקיקה הספציפית שתוארה לעיל 
וסובלת מהמגבלות שתוארו לעיל בכל הנוגע לחלקיות העניינית , )להיות צד להלי�

 .82והמוסדית

 
חיפוש ממוחשב אודות איזכור בפסיקה של סעיפי חוק אלה לא הצליח להעלות דוגמאות   80

א� ועד כמה הוראות חוק אלה אכ� ידועות לארגוני� ה מעניינת היא שאל. לשימוש בה�
התשובה לשאלות אלה חורגת . ועד כמה נעשה בה� שימוש בפועל, השוני�הרלוונטיי� 

של הוראות אלה למציאות " חדירה"ה�ההצלחה או אי� ברור כי איבר�. מתחו� מאמר זה
" המשפט�ידיד בית" של מנגנו� כללי בצורת המשפטית מחזקת את הצור� בפיתוח עצמאי

 .כפי שנטע� בהמש� המאמר
לחוק ) א(16מעמד הרשות להגנת הצרכ� והמועצה הישראלית לצרכנות מכוח סעי� , למשל  81

טו לחוק 35מעמדה של הרשות לניירות ער� מכוח סעי� ; �1982ג"תשמ, החוזי� האחידי�
 .�1968ח"תשכ, ניירות ער�

בחוק ייצוג גופי� ביטוי באה לידי , שהדיו� בה חורג מגדר מאמר זה, ת מעניינתהתפתחו  82
, מכוח חוק זה. �2002ג"תשס ,)תיקוני חקיקה(ציבוריי� שעניינ� בשמירת איכות סביבה 
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� צרי� מהסמכות הרחבה י� הסטטוטוריי� המפורטי� לעיל האי� ספק כי ההסדר
ידיד "ואי� בה� כדי ליתר את הצור� וההצדקה שבפיתוח , ˜ÈÏÊÂשפותחה במסגרת הלכת 

 משלימה את החקיקה הספציפית ˜ÈÏÊÂהלכת ,  במוב� מסוי�.ישראלי" משפט�בית
שתוארה לעיל בכ� שפותחת את הדלת בפני ארגוני� וגופי� שאינ� מפורטי� בה 

ע� זאת החקיקה הספציפית שתוארה . ומאפשרת לה� לתרו� את תרומת� הייחודית
ד  המעמ.ÈÏÊÂ˜83לעיל מעניקה אפשרויות שה� רחבות מאלו המוענקות במסגרת הלכת 

 לעתי� בעל עוצמה הוא, החוקי שחוקי� ספציפיי� אלה מעניקי� לארגוני� מסוימי�
יישו� האופ� , לפיכ�". המשפט�ידיד בית"וסמכות רחבה מזו המוענקת במסגרת מוסד 

 בקונטקסט הישראלי מחייב הערכה "המשפט�ידיד בית"והעיצוב העתידי של מוסד 
 . כפי שיובהר בהמש�, טוטורית זומדוקדקת יותר אשר מביאה בחשבו� התפתחות סט

)„( ‚·· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÂÎÊ ˙·Á¯‰"ı 

במש� השני� המשפט הישראלי פיתח מנגנו� משפטי אלטרנטיבי שייתר את הצור� 
דיני זכות של   הדרמטיתהתפתחותוהכוונה היא ל" המשפט�ידיד בית"בכלי כגו� 

ורי� בשני העש  שהתחוללה בעיקר,התפתחות מרשימה זו. �"העמידה בפני בג
הביאה לכ� שמרבית הארגוני� המעונייני� להביע עמדה בהלי� המשפטי , האחרוני�

התהלי� בתחו� זה היה  .84המשפט ולהיות צד להלי��רשאי� כיו� לעתור במישרי� לבית
ידי הגמשה בהגדרת התנאי� הנדרשי� �והתחולל על, נמש� לאור� שני�, הדרגתי

 במקביל התחוללהשינוי . 85לצדקהמשפט הגבוה �בבית" זכות העמידה"להוכחת 
תו� , המשפט העליו� במכלול המסגרת הפוליטית�לשינויי� בתפיסת מקומו של בית

 
אלא ה� מקבלי� , "ידידי�" כבר מקבלי� מעמד שאיננו רק ממשלתיי� שוני��חו�ארגוני� 

למעשה להיות חלק אינטגרלי מהגו� הופכי� בכ� ו, טוטוריות השונותועדות הסטוייצוג ב
: "המשפט� ביתדידי"זהו שיא חדש בהתפתחות של מוסד , במובני� רבי�. מקבל ההחלטה

 . לאמור לחלק אינטגרלי מהמערכת, ולבסו� לשות�,  לסניגורמידיד
, יי� אזרחיי� נוספי�הליכי� משפט. א� התמונה שתוארה לעיל איננה שלמה לחלוטי�  83

כ� ". המשפט�ידיד בית"נותני� א� ה� מענה מעשי לרציונל ההיסטורי והמודרני של הלי� 
בנוס� להיותו צד , הענקת היכולת להגיש תובענה ייצוגית מאפשרת ליחיד לשמש, לדוגמה

ככל שהדבר נוגע לכל אות� יחידי� שאינ� " המשפט�ידיד בית"ג� מעי� , ישיר להלי�
ליתר הרחבה אודות הלי� זה ומשמעויותיו . המשפט�י� באופ� אישי בפני ביתמופיע

התפתחות התובענה הייצוגית " עפרו� 'י , גולדשטיי�'החברתיות הרחבות יותר ראו אצל ס
 .27) ס"תש(א  ËÙ˘Ó ÈÏÚ" בישראל

 .227 'עמ, )1993, מהדורה שנייה (Ï ‰Â·‚‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÂÎÊˆ„˜ סגל' ז  84
פגיעה אפשרית . 1: מנת שיוכר מעמדו בדי��תנאי� על כמהבעבר היה על העותר להוכיח   85

. נטרסיישירות הא. 4 ;ייחוד האינטרס. 3 ;נטרס אישייפגיעה בא. 2 ;בזכותו החוקית
חסמה והגבילה את  , שהתייחסה לזכות העמידה של עותרי� פרטיי�,רשימה זו של תנאי�

 .  עותרי� ציבוריי� וארגוני� ציבוריי�זכות העמידה של
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ג� . ועיגו� מקומו כמי שמופקד על שמירת שלטו� החוק ועל חוקיות השלטו� חיזוק
 בכ�התפתחויות בתחו� הפילוסופיה השיפוטית והנכונות להכיר בצורה פתוחה וגלויה 

זכויות ולקד� את " ליצור"את החוק אלא ג� " לחשו�" הוא לא רק תפקיד השופטש
המשפט �התוצאה הייתה כי בית. 86שלטו� החוק תרמו לשינוי המשמעותי בתחו� זה

, נעתר בסופו של יו� לשמוע קובלנותיה� של אזרחי� ולאחר מכ� של ארגוני� ציבוריי�
 וכ� השתרשה 87 החוקשכל עניינ� היה קידו� שלטו�, נעדרי אינטרס מיוחד בעתירה

, �90שיאה של התפתחות זו התרחשה בראשית שנות ה. זכות העמידה בעתירות ציבוריות
בשעה שעתירות של ארגוני� ציבוריי� שעניינ� הכללי הוא איכות השלטו� ורמתו 

 גובשו הכללי� המגדירי�  עתירות אלה בעקבות.88המוסרית היו לתופעה רווחת במיוחד
 שעומדי� כללי�, ה של העותר הציבורי והארגוני� הציבוריי�את יסודות זכות העמיד

 . 89בעינ� עד היו�

 
 יזËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " על השקפת עול� בדבר משפט ושיפוט ואקטיביז� שיפוטי"ברק ' א  86

 .475) ג"תשנ(
 .239 'עמ, )84הערה  ,ÏÈÚÏ( ראו סגל  87
המשפט הגבוה לצדק ד� בעתירות ציבוריות � מצא עצמו בית1993במרוצת שנת , כ� למשל  88

שביקשו להורות ליוע� ,  זכויותיה� וכשרות כהונת� של ארגוני� ואזרחי�שעניינ�
4281/93� "כדוגמה נית� למנות את בג. המשפטי לממשלה לנהוג בצורה כזו או אחר 

� Ï‡¯˘È· Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÈ˘ ÈÂ�È˘Ï ‰ÚÂ�˙‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ,בג; 1237 )2(94על �תק" �
4267/93 È˙ÈÓ‡ –Ï‰�Ó ÔÚÓÏ ÌÈÁ¯Ê‡ � ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂËÂ ÔÈ˜˙  'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ,ד "פ

4319/93� " בג;441) 5(מז � Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,
למניעת המש� " עתירות ציבוריות" עוד מספר ויחד ע� עתירה זו הוגש, 404) 5(ד מז"פ

לאחר שהיוע� המשפטי לממשלה החליט לה בממש ,אריה דרעי, של שר הפני�כהונתו 
. ופנה לכנסת בבקשה לנטילת חסינותו, להעמיד את השר לדי� פלילי בעבירות חמורות

 .  העתירות נתקבלו,כזכור
428/86� "ההתייחסות הראשונה לזכות העמידה של עותר ציבורי הייתה בבג  89 � ÈÏÈÊ¯· '

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,יי�ענ –להל�  (505) 3(ד מ"פ ÈÏÈÊ¯·( ,נדונה ובו  1986 באוגוסט שהוכרע
� נקרא להכריע "בג". כ"פרשת השב"עתירת� של משפטני� וחברי כנסת במה שנודע כ

באותו מקרה . בשאלת סמכותו של נשיא המדינה לחו� חשודי� בעבירות בטר� הרשעה
המקרה השני שבו ". יותעתירות ציבור"בכ� נפתח שער רחב לו, הוכר מעמד� של העותרי�

ה הי, התעוררה שאלת זכות העמידה של עותר ציבורי ואשר היה בו מחלוקת בי� השופטי�
852/86� "בבג � È�ÂÏ‡ 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘,עניי� –להל�  (1 )2(ד מא" פ È�ÂÏ‡( , שבו נקבע כי
. שינטרס ישיר וממיאשר לו א, המשפט יית� משקל לעובדה שאי� בנמצא עותר אחר�בית

, אי� בנושא שלפנינו גור� בישראל שהוא בעל נגיעה ישירה ביותר"המעמד יוכר כאשר 
אינו צרי� לשלול , וקיומ� התיאורטי של גורמי� נוספי� דומי� בעלי זיקה שוות משמעות

ובלבד , א� הוגשה על ידי מי שהוא בעל עניי� כ� בהיבט המשפטי שלה, את הדיו� בעתירה
אשר , המצדיק יציאה מ� התחומי� הרגילי�, טי מרכזי ומהותישאכ� המדובר בנושא משפ

ע� זאת אי� בנמצא . )23 'עמ ,˘Ì( "אות� התווה לעצמו בית המשפט בנושא זכות העמידה
המשפט הגבוה לצדק יכיר בזכות עמידה �רשימה סגורה של מקרי� או נסיבות שבה� בית

 שניתנו בעניי� היו רק ציוני דר� המשקפי� את הגבול ההחלטותו, של עותרי� ציבוריי�
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היו� כל עמותה שהביאה לכ� , שתוארה לעיל, �"התפתחות דיני זכות העמידה בבג
� מקו� שמדובר בעתירה כנה "רשאי� לעתור לבג, או כל גו� אחר, יחיד, יבוריתצ

עקרונית ובעלת זיקה לנושא �יתהנוגעת לשאלה משפט, בעלת אופי ציבורי, ורצינית
הלכה למעשה לארגוני� העניקה הרחבת זכות העמידה משמעות . חוקתי מרכזי

וללא תלות , � באופ� עצמאי"הציבוריי� הלא ממשלתיי� את האופציה של הגשת בג
 .ידי הפסיקה�שעוצבו עלבכפו� לגבולות , בקיומו של עותר קונקרטי לעמוד מאחוריו

פשרה למלא אחר רציונלי� יבת זכות העמידה הגשימה או אהרח, במוב� זהלמעשה 
המשפט �רבי� העומדי� בבסיס הרציונל וההיגיו� של מת� האפשרות למעי� ידידי בית

יש צור� כיו� , ˜ÈÏÊÂבעקבות הלכת , לפיכ�. 90המשפט� בפני ביתיה�תולהגיש את עמד
פק בהגשת לזהות שיקולי� נוספי� אשר יכריעו בשאלה א� להצטר� כצד או להסת

 .יפורטו בהמש�אלה  שיקולי� .עתירה כעותר ציבורי

 ההתנגדות הפנימית להלכת קוזלי .2

 הצטבר גו� של פסיקה שבה� נעשו ניסיונות לעשות שימוש במוסד ˜ÈÏÊÂמאז הלכת 
המשפט העליו� �בכמה מקרי� נית� לזהות כי בית". המשפט�ידיד בית"החדש של 

ומתנגד לאימו� , את המוסד בהקשרו הישראליהישראלי ער לצור� לעצב בזהירות 
 דוגמה בולטת לכ� נית� למצוא בפרשת .91אוטומטי של הדמות האמריקנית של המוסד

ı¯ÂÂ˘92 .המשפט העליו� בסוגיה עקרונית הקשורה להלי� �באותה פרשה ד� בית

 
. המשפט הגבוה לצדק לבי� הימנעות מהפעלתה�הראוי שבי� הביקורת השיפוטית של בית

א� בהעלאת , "העותר הציבורי"מספר נוסחאות להכרת מעמדו של נקבעו בפסיקה  ,ואול�
� "בג(א� בהעלאת בעיה בעלת אופי ציבורי , )·¯ÈÏÈÊ עניי�(בעיה חוקתית מובהקת 

910/86 � ¯ÏÒ¯ 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,וא� בהעלאת עניי� יוצא דופ� הנוגע , )441) 2(ד מב"פ
 שהענקת מעמד  תו� הדגשת העובדה הברורה מאליה.)‡È�ÂÏ עניי� (לעקרונות שלטו� החוק

התולה את , צעה נוסחה כוללת יותרהו, משפטה�דעת בית�נתונה לשיקול" עותר ציבורי"ל
, ÏÈÚÏ(סגל  ראו ;המעמד בהוכחה לכאורה של טענה בדבר פגיעה מהותית בשלטו� החוק

  .275 'עמ, )84הערה 
סגל בספרו מעיר ואומר כי התופעה המתגברת של עתירת ארגוני� ציבוריי� ' פרופ  90

 על הרמה הגבוה של עומדסגל ' פרופ.  תופעה ראויהיאבנושאי� בעלי משמעות כללית ה
 הנושא העומד את כאשר היכולת להציג ,ציבוריי�הארגוני� הידי �הטיעוני� הנטעני� על

 .בידי מי שלו אינטרס אישי ומיוחד בנושא הבקשהקיימת תמיד  אינה  באופו ראוילדיו�
העותר ,  להכרה של ארגו� ציבורי– הוא מדגיש – È¯Á‚‰פשרות תתכ� ג� א, לדעתו, לפיכ�

סגל  ;אפילו בעל האינטרס המיוחד החליט שלא לעתור, בנושא בעל משמעות כללית
)ÏÈÚÏ , 239 'עמ, )84הערה. 

, השופט ברק, המשפט העליו��ייתכ� כי עמדה זו משקפת בעיקר את גישתו של נשיא בית  91
 .המשפט העליו� אינ� בהכרח מחזיקי� באותה גישה�ואילו יתר שופטי בית

 .)˘ı¯ÂÂ פרשת –להל�  (241) 2(ד נד"פ, ı¯ÂÂ˘ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 111/99פ "ע  92
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 אמות מידה תידו� בקשה לעכב ביצוע עונש לופי א�באילו נסיבות ועל, מתי: הפלילי
: עובדות המקרה היו כדלקמ�. של אד� שהורשע בפלילי� וערעורו תלוי ועומדמאסר 

. המשפט המחוזי בעבירה של אינוס ובביצוע מעשה סדו��ארנולד שוור� הורשע בבית
 מה� שלוש שני� מאסר בפועל ושנה אחת – בגי� הרשעתו נידו� לארבע שנות מאסר

�הדי� נעתר בית�ד השמעת גזרבמוע.  חויב לפצות את המתלוננת וכ�–מאסר על תנאי 

כוחו של המבקש ודחה את מועד תחילת ריצוי עונש �המשפט המחוזי לבקשת בא
המשפט העליו� ובד בבד הגיש �הדי� לבית�הנאש� ערער על פסק. המאסר בחודש ימי�

המשפט העליו� �לאור העובדה שבפסיקת בית. בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר
המשפט �החליט נשיא בית, מדיניות הראויה בסוגיה זוהתעוררה דיסהרמוניה ביחס ל

 לאחר קביעת .93הרכב מורחב של תשעה שופטי�להעליו� להעביר את הדיו� בבקשה 
המשפט בקשה �הגישה הסניגוריה הציבורית לבית, הבקשה לדיו� בפני הרכב מורחב
המבקש , „�ıÎ Èבדומה לפרשת ". המשפט�ידיד בית"להגיש טיעו� בכתב במעמד של 

פשרה יהמשפט קיבל החלטת ביניי� שא�בית. הסכי� לבקשה ואילו המדינה התנגדה
א� הותיר את ההחלטה א� לקבל את הטיעו� א� לאו , לסניגוריה להגיש את הטיעו�

הדי� �אשר כתבה את פסק, כבוד השופטת ביניש. לשלב מת� ההחלטה בגו� הבקשה
. ע לבקשת הסניגוריה הציבוריתבכל הנוג" המשפט�ידיד בית"התייחסה לסוגיית , בנדו�

, „�ıÎ Èבקבלת הבקשה ודחיית התנגדות המדינה יישמה כבוד השופטת את הלכת 
  .94ובחנה את מכלול השיקולי� הרלוונטיי� כמפורט ש�

למעט , ניש הצטרפו שאר השופטי� שישבו בדי�לעמדה זו של כבוד השופטת בי
ידיד "עמדתו בנושא , יחידדעת על א� שעמדת השופט קדמי הייתה . כבוד השופט קדמי

באמצעותה נית� לאתר נקודות ביקורת חשובות נוספות על כלי . חשובה" המשפט�בית
סמכותו של בית המשפט לצר� לדיו� "נקודת המוצא של כבוד השופט קדמי היא כי . זה

ולפיכ� יש לעשות " הינה בבחינת חריג לאופיו של ההלי� השיפוטי הנוהג אצלנו' ידיד'

 
 .השתלשלות האירועי� מתוארת ש�  93
לת הסוגיה המתעוררת בעניי� שבפנינו הינה שאלה בע: "מסקנתה בנדו� הייתה כדלהל�  94

�היא מתעוררת ונדונה על דר� השיגרה בפני בתי; חשיבות כללית בתחו� ההלי� הפלילי
דיוננו בסוגיה איננו מתמקד . ומטבע הדברי� היא נוגעת לציבור רחב של נאשמי�, המשפט

אלא בשאלה עקרונית המתעוררת בי� היתר על , בעיקרו בעובדות הקונקרטיות של המקרה
שתפקידה , בדיו� מסוג זה יש לסניגוריה הציבורית. הלכהרקע חוסר האחידות הנוהגת ב

בהתחשב במומחיותה . עניי� ברור, פי חוק הוא ייצוג נאשמי� בהליכי� פליליי��על
צירופה להלי� מהסוג שבפנינו עשוי , ובניסיונה של הסניגוריה הציבורית בייצוג נאשמי�

יבורית בשלב שבו הוגשה צירו� הסניגוריה הצ, מנגד. לתרו� להעמקת הדיו� ולהבהרתו
שאינו אלא הלי� ביניי� , אי� בו כדי להכביד באופ� ממשי על ניהול ההלי�, בקשת הצירו�

סברנו כי יש לאפשר את , בהתחשב בשיקולי� אלה. במסגרת תיק הערעור התלוי ועומד
פרשת ; "'המשפט�ידיד בית'צירופה של הסניגוריה הציבורית להלי� שבפנינו במעמד של 

ı¯ÂÂ˘) ÏÈÚÏ , 252' עמ, )92הערה. 
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אי� , ג� א� נית� לחלוק עליה, נקודת מוצא זו". במקרי� נדירי� ביותר"מוש רק בה שי
 :ע� זאת ראוי להביאה להל�. בה משו� חידוש או ביקורת על עצ� מהות ההלי�

)1 (‰‰ ÔÈ· ‰�Á·"„È„È " ÔÈ·Â"¯ÊÂÚ "Ï¯‰ÂÂÂÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â‰ÓÏ ‰Ï˘ ˙ÂÈË�: 
' סיוע'להושיט לבית המשפט ' ידיד'העובדה שבכוחו של "כבוד השופט קדמי קובע כי 

בסיס מספיק , כשלעצמה, לפתרונה של בעיה משפטית העומדת בפניו אינה מהווה
של ' עוזר משפטי'ל' ידיד'יהפו� ה, שא� כ� נאמר. להצטר� לדיו�' ידיד'להזמנתו של 
דעת , במובני� רבי�. 95"לא זו היא תכלית קיומו של מוסד זה, לשיטתי. בית המשפט
ונתו המקורית וההיסטורית כפי כבמת" המשפט�ידיד בית" מכוונת למוסד השופט קדמי

עמדת כבוד השופט קדמי היא כי , במילי� אחרות. שהוצגה בחלק הראשו� של רשימה זו
ככלי מוגבל , הרי שיש לאמצו רק במובנו המקורי, ג� א� יש מקו� לאמ� את המוסד

, תפתחותו המאוחרת יותרולא במשמעות ה, המשפט� ביתשלומצומצ� למניעת טעות 
 .ככלי במסגרת מאבקי� חברתיי�

)2 ( ÍÈÏ‰· ÔÂÈÂÂ˘‰ ¯„ÚÈ‰"˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰ "‰ ˙Ï‡˘Â"˙Â‡�‰ ÌÂ¯ÂÙ" : �מוסי
 : כבוד השופט קדמי וקובע

מוסד הסניגוריה הציבורית הוק� לצרכי הבטחת ייצוג משפטי , לטעמי"
מי� בתורת ואי� הוא מופקד על קידו� עניניה� של כלל הנאש... לנאש�
ג� אילו הופקד על הגנת זכויותיה� של הנאשמי� , ומכל מקו�. שכאלה

' ידיד בית המשפט'אי� בכ� כדי להקנות לו מעמד של , בדר� כלל
שש� לו למטרה לקד� את עניינ� של , ולהעדיפו על פני כל אירגו� אחר

הגופי� המטפלי� בהגנת : כגו�, אחרי� בהלי� הפלילי, מעורבי�'
קידו� עניינ� של כלל הנאשמי� מ� .  של קורבנות העבירותזכויותיה�

 ".'הראוי שייעשה במקו� אחר ולא במסגרת הדיו� בעניינו של נאש� נתו�

הדיו� הכללי והעקרוני בסוגיות , ראשית: שני נושאי� עולי� מביקורת זולמעשה 

 כל ש� יכולי�, במסגרת הפרלמנטרית, כלומר" אחרת"כלליות צרי� להיעשות במסגרת 

הגופי� והארגוני� החברתיי� הנוגעי� לסוגיה ספציפית להביא את עמדת� לידי ביטוי 

יוצר חוסר שוויו� מסוי� " המשפט�ידיד בית"הלי� , שנית. באמצעות נציגיה� הנבחרי�

�ידיד בית"את כלל הציבור להשתת� כ" מזמי�"במוב� זה שאי� הלי� פומבי וציבורי ה

בתו� "רק אלו המצויי� , וכפי שג� עולה בפרשה דלעיל, באופ� טבעי, לפיכ�". המשפט
על יכולי� לדעת , ולרוב ג� אלה בעלי היכולת ובעלי קישורי� ע� מידע פנימי" הענייני�

 
: לאמור, 'כורח דיוני' לנסיבות של 'ידיד'להגביל את זימונו של , לשיטתי, ראוי אפוא"  95

נו  דרושה להבטחת קיומו של דיו� תקי� והוג� בעניי'ידיד'לנסיבות שבה� מעורבותו של ה
 להציג עמדות משלה� 'ידידי�'להבדיל מנסיבות שבה� מבקשי� , של הנאש� העומד לדי�

 .)288 'עמ, ˘Ì( "בסוגיה העומדת לדיו�



 ישראלי" משפט�ידיד בית"והתפתחותו של לידתו  ו"תשס ה משפט עלי

99 

 

 �קבוצות ואזרחי� שאינ� בעלי מידע ". ידיד"כבו אודות הלי� שיפוטי שראוי להצטר

אינ� יכולי� , עלי ממו�ממשלתיי� ב�שאינ� בעלי אמצעי� או נעדרי ארגוני� חו�, כזהש

 .ולפיכ� אינ� יכולי� ליהנות מפירות הלי� זה" ידידי�"לקחת חלק כ
קשה לנתק את הביקורת של כבוד השופט קדמי מעמדה יותר רחבה ביחס להלי� 

ברור למשל כי תפיסה . השיפוטי ולמקו� הפסיקה והשיפוט במכלול היצירה השיפוטית

תביא בעקבותיה ג� ניסיונות להרחיב את " מחוקק"צרה הדוחה את תפיסת השופט כ

יריעת השיקולי� והענייני� שאמורי� לבוא בפני השופט עובר להכרעה בסכסו� 

, לעומת זאת גישה הרואה בהלי� השיפוטי שות� פעיל להלי� החקיקתי. הקונקרטי

הליכי� שיאפשרו יתר שיתו� ומעורבות הציבור בכל , וא� תחייב, באופ� טבעי תראה

א� , במוב� זה. טי בעל משמעויות ציבוריות שמעבר לצדדי� הפרטיי� בהלי�הלי� שיפו

המשפט �ידי לפחות שמונת שופטי בית� עמדה שנדחתה עלאשעמדת השופט קדמי הי

ידיד "יש בה חשיבות בהדגישה את הזיקה המהותית שבי� הכלי הפרוצדורלי של , העליו�
. ות ההלי� השיפוטיובי� תפיסת עול� רחבה בהרבה ביחס למה" המשפט�בית

שעה שהמשפט הישראלי נמצא עדיי� בשלבי התהוות וגיבוש , בקונטקסט הישראלי

ביקורתו של השופט קדמי חשובה בכ� שהיא מזכירה לנו כי בעת שאנו שוקלי� , עמדות

אנו מחויבי� להביא בחשבו� את " המשפט�ידיד בית"את המש� התפתחותו של מוסד 

 .ימת כנגדו במשפט הישראליהמתח וההתנגדות הפנימית הקי

 הערכת מצב ומבט לעתיד. ה

הא� מדובר בהתפתחות ? ˜ÈÏÊÂמהי א� כ� התמונה האמיתית בעקבות הלכת 

אשר תשמש אב� דר� בעיצוב דרכי הפעולה של ארגוני� חו� , משפטית חשובה ומרכזית

אשר מידת , או שמא מדובר בהתפתחות מאוחרת ומוגבלת? ממשלתיי� בישראל
ובתחו� המשפט ככלי לשינוי , וההשפעה שלה על המשפט הישראלי בכללהתרומה 

בסעי� הקוד� סקרנו את המציאות המשפטית ?  תיוותר שולית וזניחה,חברתי בפרט

ונטענה הטענה כי לא נית� ,  הישראלי"המשפט�ידיד בית"הייחודית שאליה נולד 

�ידיד בית"להתעל� ממציאות זו כאשר שוקלי� את המש� התפתחותו של מוסד 

לתת , בסעי� זה ננסה לענות על החששות שהוצגו בסעי� הקוד�.  הישראלי"המשפט

וכ� להציע כיווני , תמונה יותר מאוזנת ביחס לחשיבותו של האמיקוס הישראלי

 .96ההתפתחות רצויי� תו� התייחסות לאופיו הייחודי של המשפט הישראלי בנדו�

 
. חקיקהב" המשפט�ידיד בית"מוסד א� ראוי לעג� את בשאלה עוסקי� בדיו� להל� איננו   96

 .39' עמ, )2 הערה ÏÈÚÏ (� בעניי� זה ראו אצל אהרונילדיו� מקי
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 הסיכוי וההזדמנות .1

זר השלישי וחשיבות הארגוני� הלא ממשלתיי� בעיצוב כיו� לאחר עליית המג
במסגרת המשפט " המשפט�ידיד בית"הפיתוח של , החברה בכלל והמשפט בפרט

הזדמנויות שנוצרו בעקבות הקשת הסיכויי� ו. הישראלי מהווה אקט חשוב מאוד
נפתח , לראשונה.  למשפט הישראלי עשירה בגווניה"המשפט�ידיד בית"הצטרפות מוסד 

 חלו� הזדמנות להציג את עמדת� מוחלשות ארגוני זכויות האזרח וארגוני קבוצות בפני
במסגרת " המשפט�ידיד בית"ידי שימוש בכלי �על, העקרונית בנושאי� מהותיי�

התפתחות זו יכולה ג� . פעילות� הציבורית א� ללא הצור� להיות צד פורמלי להלי�
ר דמוקרטיזציה של ההלי� וג� להביא לית, לרענ� את השיח המשפטי הישראלי

להעשרתו בערכי� ובקונטקסטי� עובדתיי� וחברתיי� שנעדרו בעבר מההלי� , השיפוטי
השיפוטי ועלולה לגרו� לצמצו� הכרעות שיפוטיות לא נכונות הנשענות על עובדות 

מעבר לנימוקי� הערכיי� . מוגבלת ובעלת הטיה, מוטעות או על תמונה חברתית צרה
המשפט למשפט �אימו� ידיד ביתלסעי� ג ושהביאו לפיתוח והכלליי� שתוארו ב

אימו� כלי זה מעניק ג� יתרונות פרקטיי� מגווני� לכל אות� גופי� וארגוני� , הישראלי
במסגרת שיקולי� אלה נית� לציי� את השיקולי� . החפצי� לפעול בזירת השינוי החברתי

 : המרכזיי� הבאי�

)‡( ÁÈÂÚ�ÓÈ‰Â ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÏÚ· ÔÂÎÒ ÍÈÏ‰Ï ÈÏÓ¯ÂÙ „ˆ ˙ÂÈ‰Ï· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒ‰Ó ˙ 

דווקא ישנ� יתרונות כלכליי� במוב� זה שאינ� " המשפט�ידיד בית"להצטרפות כ
הוצאות אלה (צרי� לשל� את אגרת המשפט הכרוכה בהגשת התביעה או הגשת הערעור 

דעת או �חוות, בהקשרי� רבי� הכנת נייר עמדה). ידי הצדדי� הפורמליי��נישאות על
) א� כי לא תמיד(גת תשתית עובדתית היא פשוטה יותר וכרוכה במקרי� רבי� הצ

בעלויות נמוכות בהשוואה לנטל המקצועי והכלכלי הכרו� בהכנת מלוא המסמכי� 
הוצאות , במידה וההלי� מסתיי� בכישלו�.  צד פורמלי להלי�למי שהואהדרושי� 

והסיכו� הכרו� , משפטה�המשפט מושתות על הצדדי� הפורמליי� ולא על ידיד בית
 .97בספיגת עלויות ההפסד מוצאות ממכלול השיקולי�

)·( ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Â�ÚË‰ ˙¯ÈÁ·· ˙ÈË˜Ë ˙Â˘ÈÓ‚ 

צד פורמלי להלי� אינו יכול להרשות לעצמו שלא להעלות את כל הטענות 
לעומת זאת כאשר צד . איש לא יעשה זאת במקומו, שכ� א� לא יעשה כ�, האפשריות

יש לו את חופש הבחירה להתמקד בטיעו� משפטי או " ידיד"ר מציג את עמדתו בתו

 
על כולה מוטלת ידי האמיקוס יש עלות כספית שהיא �הדעת המוגשת על� לחוות,מצד שני  97

 .בחזרההוצאות אלה הוא לא יקבל  צד להלי�היותו �איבשל שכ�  ,האמיקוס
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" נימי�"ואת ה, הטיעו�" טו�"את חופש הבחירה לבחור את לו יש , עובדתי יחיד
נית� לתכנ� חלוקה של טיעוני� , ברמת שיתו� הפעולה". לפרוט"שעליה� הוא רוצה 

בשעה שה� " יישמעו טוב"מתו� ידיעה או הכרה שטיעוני� מסוימי� לא , מסוימי�
בעוד שאות� טיעוני� ייראו כיותר , ידי הצדדי� הפורמליי� להלי��מועלי� על

�של בית" ידידי�"כדוגמת , חיצוניי�" זרי�"ידי �בשעה שיועלו על" לגיטימיי�"

 . המשפט

)‚( ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈˆÈÏ‡Â˜Â ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘ ˙¯ÈˆÈÏ ˙Â�Ó„Ê‰ 

� פעולה למע� השגת המשפט מאפשרת לגופי� שוני� לשת�הצטרפות כידיד בית
ג� א� אי� הסכמה מלאה או שלמה בי� הארגוני� ובי� הגופי� בדבר , מטרה משותפת

. האסטרטגיה המשפטית הנכונה או ביחס לטיעוני� המהותיי� אות� צרי� להעלות
ככל שהדבר " חלוקת גזרות אחריות"או " חלוקת עבודה"שיתו� הפעולה יכול לכלול ג� 

. נפרדי� ושוני�" ידידי�"שונות שגופי� יכולי� לטעו� בתור נוגע להיבטי� או טענות 
שיתו� פעולה שכזה יכול להשתלב היטב ג� כחלק מקמפיי� ציבורי רחב יותר לשינוי 

  .98חברתי

)„( Í¯ÂÚ ÈÒÁÈ· Í¯Âˆ‰Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰‰�ÔÈ„- ÁÂ˜Ï 

לפחות ככל שהדבר נוגע , "המשפט�ידיד בית"אחד היתרונות המרכזיי� שיש לכלי 
וכ� , לקוח" לחפש"כ� שה� משתחררי� מהצור� ב נעו�,  לא ממשלתיי�לארגוני�

�די��ברמה האתית הקשר עור�. לקוח�די��מהצור� להתקשר ע� אותו לקוח בקשרי עור�
, אשר לעתי� מונעת את חופש הפעולה המשפטי והענייני, לקוח יוצר מחויבות מקצועית

הדברי� משתלבי� לא . לבדב" ידיד"שמתאפשר במציאות בו הארגו� מציג את עצמו כ
אלא , רק ע� החופש הטקטי שתואר לעיל ביחס לסוג הטענות שנית� לטעו� או לא לטעו�

ככל שהדבר נוגע לניגודי ענייני� אפשריי� בי� האינטרסי� , ג� ברמה האתית ציבורית
ובי� תפיסת העול� והאידאולוגיה של הארגו� או המוסד , הלגיטימיי� של הלקוח הבודד

  .99לייצג אותוהמבקש 
נית� להיווכח כי למרות החששות שהוצגו בסעי� הקוד� באשר להלכת , לסיכו�

ÈÏÊÂ˜ ,יוצר הזדמנות , ע� כל מגבלותיו, המשפט הפסיקתי הישראלי�פיתוח ידיד בית
 . וסיכוי לאופני פעולה שלא היו קיימי� בעבר

 
 .25 ' עמ,)2הערה , ÏÈÚÏ( וניאהר ראו בנדו� אצל  98
99  �עריכת " זיו ' נממשלתיי� ראו אצל�על הקשיי� האתיי� הכרוכי� בסוגיה זו לארגוני� חו

וג משפטי של דילמות אתיות בייצ? מהי המטרה?  מיהו הציבור–די� למע� מטרה ציבורית 
 .171 )א"תשס(  וÏ˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "קבוצות מיעוט בישראל
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 הסיכוני� והחששות. 2

בפיתוחו טמוני� ג� ,  שהוצגו לעיל כפי"המשפט�ידיד בית"למרות יתרונותיו של 
וזאת א� מעבר לביקורות , חסרונות וסכנות ה� ברמה המוסדית ה� ברמה הפרקטית

 : להל� ננסה לתאר את עיקרי חולשות אלה. המהותיות שנסקרו בסעי� ד

)‡( "˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰"Î ˙ÂÈÙÈÙ ·¯Á 

� עשויה חיצוניי" ידידי�"פתיחת הצוהר לצדדי� חיצוניי� להביע את דעת� כ
 .100חלשות להשמיע את דעת�מולאפשר לא רק לארגוני זכויות אד� או לנציגי קבוצות 

ישנה יכולת , ובעלי אחיזה במוקדי כוח ושליטה, דווקא לגופי� בעלי עוצמה כלכלית
דעת �המשפט בחוות�הצפת בתי. טובה ומוצלחת א� יותר לעשות שימוש בכלי זה

 אשר בעבור תמורה כלכלית הולמת יוכלו ,של מומחי� בעלי שיעור קומה, "מטע�"
כל זאת באמצעות , לדרישות לקוחותיה� החזקי�" מתאימי�"להפיק את הממצאי� ה

" סיכו� בר מימוש"וא� הוכחה כ,  איננה בגדר חזו� תעתועי�,די� מנוסי� ויקרי��עורכי
 חשש נוס� שעלול להשפיע על ארגוני� חברתיי� בשאלה א� .101בהקשר האמריקני

יש לזכור כי בתור . שימוש בהלי� נוגעת להיעדר היכולת לשלוט בהלי� השיפוטילעשות 
והצדדי� הפורמליי� , המשפט בסופו של דבר מידת המעורבות היא מוגבלת�ידיד בית

, דעת��פי שיקול�על, ומסוגלי�, ה� אלה בסופו של דבר השולטי� במושכות ההלי�
" ידידי�"להתייע� בנדו� ע� האו להתפשר ללא כל חובה , לדחות, להחליט למחוק

עלולה , בלבד" ידיד"בחירה אסטרטגית להצטר� כ, ג� כא�. שהוסיפו את קול� להלי�
להסתבר בדיעבד כהכרעה מוטעית עקב חוסר יכולת לשלוט בניהול מהותי של ההליכי� 

 .לגופ�

)·( "˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰"‰Ùˆ‰Ó ˘˘Á‰Â  

כדי ב המשפט�ימו� ידיד ביתא בהיהכי יחשש אפשרי נוס� הוא , בהיבט הדיוני

 המשפט�לשטוח את דברו בפני בית" מקופח עלי אדמות"לפתוח פתח לכל דיכפי� וכל 

 
המשפט ובי� יחסי הכוחות בהלי� השיפוטי ראו דברי �לעניי� הזיקה בי� מוסד ידיד בית  100

 .13פיסקה , )3 הערה ,ÈÈÒ‡‚ )ÏÈÚÏ בפרשת השופט דניאל פיש
 Kearney & Merrillראו אצל . ברמה מסוימת בניסיו� האמריקניחשש מסוג זה אכ� אושש   101

)ÏÈÚÏ , ידידי�" שכ� ממצאי מחקר� מראה כניירות עמדה של 746' עמ, )16הערה "
הינ� בעלי ) להבדיל מהעותרי�(די� מנוסי� מטע� המשיבי� �ידי עורכי�שהוגשו על

 .המשפט�השפעה רבה יותר על הכרעת בית
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 יטיל עומס בלתי נסבל על השופטי� היושבי� בדי�  זהדבר. 102"ידיד"על תק� של 

הדבר . "בעלי עניי� כללי"מ, בצורה של עשרות סיכומי� בעלי מאות וא� אלפי עמודי�

יעה מהותית ביעילות ההלי� השיפוטי ובפגיעה בזכויות הדיוניות של עלול לגרו� לפג

במציאות להודות שיש ג� א� מבלי לחטוא בדעות קדומות . הצדדי� הפורמליי� להלי�

יתר או ניצול  קיימת האפשרות לשימוש, הדי��הישראלית הליטיגטיבית ורוויות עורכי

  .באמצעי כדוגמת האמיקוס

)‚( "˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰"ÙÂ ÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈËÈÏÂ 

אודות האופי , שתוארו בסעי� ג, יש לזכור כי הביקורות הפמיניסטיות והאחרות

עדיי� עומדת בתוקפה הגישה , כנגד�. הפוליטי של ההלי� השיפוטי ה� שנויות במחלוקת

, הפוזיטיביסטית המנסה לנטרל את הממד הסובייקטיבי והפוליטי מההלי� השיפוטי

באימו� , לפי גישה אחרונה זו". בית מחוקקי� זוטא"המשפט להפו� ל�ולמנוע מבית

 קיי� חשש כ� כי .המשפט קיי� סיכו� מהותי לפוליטיזציה של ההלי� השיפוטי�ידיד בית

ידי גופי� פוליטיי� ישווה להלי� השיפוטי אופי של ויכוח �שימוש בכלי האמיקוס על

 המשפט� בית. ביומו הכנסת מידי יו�בדומה לזה שאנו עדי� לו במליאת, ציבורי פוליטי

שופטי�  .103רעיוני" הייד פרק"למעי� , י וניטרליביקטיי יהפו� ממקו� דיו� אובבצורה זו

ועצמאות� העניינית עלולה , יהיו נתוני� למער� לחצי� החורגי� מאלה הקיימי� כיו�

. בקרב ארגוני� חברתיי� חזקי� שוני�" פופולריות"להישחק שעה שיעמדו במבחני 

מעמד , המשפט ואת מעמדו הציבורי והחברתי�מגמה שכזו תשחק את אמינותו של בית

 . קריטי להצלחתו למלא את תפקידו הדמוקרטישהוא

חששות וספקות אלה אינ� ייחודיות למשפט הישראלי וה� אינ� ייחודיות רק לדיו� 

ו� הרחבת כג, ה� הועלו ג� בדיוני� דומי� בסוגיות. המשפט�בהקשר של מוסד ידיד בית

 ע� זאת .104זכות העמידה וא� הוכחו ברמה זו או אחרת כמוצדקות בניסיו� האמריקני

בהחלט ראוי לתת עליה� את הדעת במסגרת עיצוב קווי הפיתוח העתידיי� של מוסד זה 

 . במשפט הישראלי

 

 
" אינפלציה"תומ� כאמור בטענה שקיי� חשש ל, כפי שתואר לעיל, הניסיו� האמריקני  102

, Kearney & Merrill) ÏÈÚÏראו תיאור מציאות זו אצל . המשפט�בשימוש בכלי ידיד בית
 ).16הערה 

קיימות כבר עדויות לפוטנציאל השלילי הטמו� בשימוש היתר בכלי זה , במובני� רבי�  103
 . הברית�במסגרת הניסיו� ההיסטורי של ארצות

 .סעי� ב, ÏÈÚÏראו   104
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 "משפט ישראלי�ידיד בית"פיתוחו של : המלצות לעתיד. 3

המשפט הישראלי � ולמוסד ידיד ביתÈÏÊÂ˜ברור כי להלכת , בשלב זה של הדיו�
חלק ממאפייני� אלה ה� . הפסיקתי צדדי� חזקי� וחיוביי� א� ג� חולשות וסיכוני�

הדר� הראויה והנכונה להתבונ� לדעתנו . וחלק� ייחודי לקונטקסט הישראלי, כלליי�
 היא להכיר בכ� שמדובר בהתפתחות משפטית חשובה הפותחת ˜ÈÏÊÂכיו� על הלכת 

" המשפט�ידיד בית"ע� זאת מימוש הסיכוי מותנה בהתאמת . סיכוי והזדמנותפתח ל
בחלק זה של הרשימה ננסה א� כ� להתוות כיווני התפתחות . להקשרו הישראלי הייחודי

 :המביאי� בחשבו� את מצב התפתחותו של המשפט הישראלי נכו� להיו�, רצויי� לעתיד

)‡(  „ÓÚÓ ˜ÂÊÈÁ ˙Â·È˘Á"˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰"˜‰ ÈÒ‡Ï 

המשפט הוא מוסד ראוי �ידיד בית, מסורתי שלו�נדמה שאי� חולק כי בגרעי� הקלאסי
' אפילו אלה הדוגלי� בעמדתו של כב, כלומר. שנכו� היה לאמצו א� במשפט הישראלי

יש מידע , שאיננו צד להלי�, השופט קדמי יסכימו כי באות� מקרי� שבה� לגו� זר
" זר"ראוי לאפשר לאותו , ה בסכסו� קונקרטי חיוני להכרעאשהו, עובדתי או משפטי

אי� ספק כי מסגרת פרוצדורלית גמישה . המשפט והצדדי� מידע זה�להציג בפני בית
לחשיפת האמת ולמניעת טעויות , ל יכולה לתרו� לעשיית צדק"בהקשר הקלאסי הנ

הישראלי " המשפט�ידיד בית"נדמה של, אלה" שמרני�"במסגרת קווי� . שיפוטיות
 .תפקיד חיוני וחיובי, לפחות בפוטנציה, שמור

�בעיד� של עליית המגזר השלישי והתמקצעות הארגוני� החו�, יתרה מכ�

תרומת� להלי� בו" המשפט�ידיד בית"ההכרה במעמד� של ארגוני� אלה כ, ממשלתיי�
במעורבות ארגוני� אלה , כ� כיוו� ההתפתחות הרצוי�על. מקבלת משנה תוק�, השיפוטי

שאינו מצוי כיו� לא , ניסיו� הייחודי שלה�בידע וביכה להתמקד בעיקר צר" ידידי�"כ
זה נית� להמחיש את כיוו� . אלא א� לא בידי הצדדי� להלי�, המשפט�רק בידי בית

אזרחית של בעתירה זו נדו� עניינה . ÈÈ˜ˆÈ¯Ê 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó105‰ � �1119/01 "בפרשת בג
שראל היא הועסקה כנערת ליווי ע� הגעתה לי. אוקראינה שהגיעה לישראל שלא כדי�

כשנה לאחר מכ� היא נעצרה והוחזקה במעצר עד . ידי מעסיקיה�ודרכונה נלקח ממנה על
עד , � וביקשה לשחררה מהמעצר למש� שבועיי�"העותרת פנתה לבג. לגירושה

לקראת תחילת הדיו� בעתירה הוגשה בקשה דחופה מטע� מוקד . ליציאתה מ� האר�
אשר , במסמ� הסיכומי�". המשפט�ידיד בית" להגשת סיכומיו כ106הסיוע לעובדי� זרי�

המשפט תמונה �תיאר המוקד בפני בית, המוקד לשחרורה של העותרתהתנגד במסגרת� 

 
 .15.4.01ההחלטה ניתנה ביו� , פורס�לא   105
עמותה אשר חבריה פועלי� בהתנדבות למע� עובדי� זרי� ולמע� קורבנות הוא המוקד   106

 .בידה מצוי מידע רב באשר לקורבנות הסחר בנשי�. הסחר בנשי�
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הדי� המייצג את �ולפיה עור�, ידי מי מהצדדי� בהלי� הפלילי�שלא הוצגה בפניו על
המשפט � בפני ביתבהקשר זה תיאר המוקד. העותרת הוא בעצ� נציגו של הסוחר באישה

יני� לשוב להעסיק אישה י המעונ,כיצד אחת השיטות הנפוצות בקרב סוחרי הנשי�
למרות שבפועל מונה (אשר כביכול מייצג אותה , די��היא לשלוח אליה עור�, שנעצרה

אלא ,  לא מתו� רצו� כ� להביא לה חירות–מנת להביא לשחרורה �על) ידי סוחריה�על
ישנה ", כפי שנטע� בסיכומי המוקד. י� ולהעסיק אותה בזנותנטרס כלכלי להמשימתו� א

גרוע , יהיה הדבר החלפת כלא אחד באחר] העותרת[סבירות גבוהה כי בא� תשוחרר 
עמדה זו של המוקד באה בסופו של דבר לידי ביטוי מכריע בהחלטתו הסופית של ". יותר
ידיד " מעמד של  תו� כדי הענקה בפועל למוקד107המשפט אשר דחתה את העתירה�בית
 . 108בלי דיו� ענייני בבקשה" המשפט�בית

�ידיד בית"החשיבות העצומה והתרומה המהותית שהייתה לסיכומי המוקד כ

, מהותי ורלוונטי, המשפט נבעה מיכולתו להציג מידע חשוב�על החלטת בית" המשפט
חזק ראוי ל, במבט לפני�, לכ�. המשפט�היה נעל� מעיני בית" ידיד"שללא מעורבות ה

המוכרי� " מודרניי�"בשונה מידידי� , "ידידי� קלאסיי�"ולטפח דווקא את מעמד� של 
    . מהניסיו� האמריקני

)·(  ÌÈÈÏ¯Â„ˆÂ¯Ù ˙ÂÏÂ·‚ ˙·ˆ‰ ˙Â·È˘Á 

המשפט במשפט �נית� להתמודד ע� החששות השוני� שהועלו כנגד אימו� ידיד בית

המשפט לאמ� נוהג �אוי לביתר, כ� למשל. באמצעות מנגנוני� פרוצדורליי�, הישראלי

דעת בטר� נתקבלה תגובת �פרוצדורלי שלפיו אי� להתיר הגשת סיכומי� או חוות

ראוי לדרוש מהידיד כי יפרט ויגלה את העניי� שלו בהלי� . הצדדי� או הסכמת�

�המהימנות והנפקות של הנתוני� האמפיריי� שהוא מגיש , השיפוטי ולהוכיח את התוק

המשפט ידרוש מהידיד לפרט �חשוב שבית). בקש להסתמ� עליה�א� ועד כמה שהוא מ(

את כישוריו ואת מלוא המידע הרלוונטי לצור� הערכה ניטרלית ואובייקטיבית של אות� 

אשר " דלת פתוחה"המשפט יימנע מאימו� מדיניות �חשוב שבית. נתוני� שהוא מציג

 
ÂÈ˙Â�ÚË ˙Â·¯Ï  –אחר שמיעת טענות הצדדי� ל" להחלטה כותב השופט ברק 7בפסקה   107

„˜ÂÓ‰ Ï˘ – לעת הזו אי� מקו� לשחרר את העותרת למש� 'כי ) 15.2.2001ביו� ( החלטנו
14� . )ההדגשה שלנו ("...' יו� עד ליציאתה מ� האר

מעניי� לציי� כא� כי פרוצדורה זו נוגדת את הפרוצדורה הקבועה בחוק הפדרלי האמריקני   108
ש� נקבע כי מי . מבחינה פרוצדורלית ומהותית, "המשפט�ידיד בית"המסדירה את מעמד 

, פרד מהטיעוני�המשפט חייב להגיש את בקשת ההצטרפות בנ�שמבקש להיות ידיד בית
המשפט לא יושפע �בית ,בהחלטתו א� לאשר או לא לאשר את ההצטרפותשוהרציונל הוא 

 נית� להבחי� כי בהיעדר עיגו� וכא�). ראו פירוט בסעי� ב של המאמר (מהתוכ� של הבקשה
בלי ו נושאבלי דיו� ענייני בהבקשה של העמותה התקבלה , פרוצדורלי ומהותי של הכלי

 . שהתאפשר לצד שכנגד להביע עמדה בנושא
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תה צדדי� מגישי� אשר במסגר, )arms race" (מלחמת חימוש"תעודד מעי� תרבות של 

המשפט לא בגלל תרומת� הייחודית אלא רק בכדי למנוע �לבית" ידידי�"ניירות עמדה כ

 .109בכמות התומכי� בו" ינצח"מצב שבו הצד השני 

)‚(  ˙Ï·‚ÂÓ ˙È�ÂˆÈÁ‰ ˙Â·¯Ú˙‰‰ ˙ÏÂÎÈ Ì‰·˘ ËÙ˘Ó ÈÓÂÁ˙· ˙Â„˜Ó˙‰ 

וסס על  מב˜ÈÏÊÂ הפסיקתי והלכת "המשפט�ידיד בית"כיוו� התפתחות נוס� של 

במיוחד בזיקתו לאלטרנטיבות , ראייתו בקונטקסט המשפטי הכללי של מוסד זה

לזכור כי לצד החוקי� הספציפיי� חשוב בהקשר זה . החקיקתיות שנוצרו ע� השני�

 אי� עדיי� אלטרנטיבה �קיימי� תחומי� משפטיי� שבה, שוני�" ידידי�"שהכירו ב

ניסיונו וזווית , לידי ביטוי את עמדתוחקיקתית שבמסגרתה יכול צד זר להלי� להביא 

למרות התפתחויות . דוגמה לתחו� שכזה הוא התחו� הפלילי. המשפט�מבטו בפני בית

, שבו המדינה, "סגור"ההנחה הכללית היא שמדובר בהלי� , חקיקתיות מסוימות

ואילו , משקפת את האינטרסי� הכלל ציבוריי�, באמצעות רשויות התביעה הכלליות

 ˜ÈÏÊÂבר� פרשת . מסוגל לשק� את מלוא טיעוני הגנתו, כוחו�מצעות באבא, הנאש�

. בעצמה מהווה דוגמה קלאסית לפרובלמטיות של תפיסת עול� זו בקונטקסט הפלילי

 היא דוגמה טובה ˜ÈÏÊÂהמקרה של פרשת , ושוב(ג� כאשר נאש� מיוצג , יתרה מכ�

בי� היתר בשל , ה לתביעהבמעמד חלש בהשווא, לעתי� קרובות, הוא עדיי� נמצא) לכ�

היכול לתמו� בגרסת הנאש� או (אי� אפשרות לצר� צד ג , כ� שבשונה מההלי� האזרחי

לפחות במבנה המשפט הפלילי הקיי� היו� , לפיכ�). להפרי� את גרסת התביעה

שנעדר כמעט כל חלופות המאפשרות לתת ביטוי לזוויות מבט רחבות יותר , בישראל

כמו ,  תפקיד חשוב"המשפט�ידיד בית"יש למוסד , המשפט�להיות מובאות בפני בית

 .110בתחומי� נוספי� שבה� עדיי� אי� חלופות הולמות או מספקות

 
 והשפעתה על האינפלציה בהגשת סיכומי� מטע� ידיד �arms raceלדיו� אודות תופעת ה  109

 .824' עמ, )16הערה , Kearney & Merrill) ÏÈÚÏהמשפט ראו אצל �בית
נספורמציה במשפט לציי� כי אפילו ההלי� הפלילי הקלאסי עובר טרראוי בהקשר זה   110

, אשר כוללת בחובה יתר פתיחות לקולות נוספי� במסגרת ההלי� הפלילי, הישראלי
במיוחד ככל שהדבר נוגע להגברת יכולתו של קורב� העבירה לקחת חלק יותר פעיל 

 מחקר –הזכויות החוקתיות של הקורב�  " גרוס' עראו בנדו� אצל. ואקטיבי בהלי�
. �2001א"תשס, ראו ג� חוק זכויות נפגעי עבירה. 419 )2002(יז ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ " השוואתי

בהלי� הפלילי תהיה תלויה בי� היתר " המשפט�ידיד בית"מידת הצור� להיזקק למוסד 
 . ההלי� הפלילי" פתיחת"בהתפתחויות החוקיות של המש� 
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)„( ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â·È˘Á , ÏÎ˘ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ÂÓÂÈ˜Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰Â ‰¯·Ò‰‰ 
·"˙È· „È„È�ËÙ˘Ó‰" 

 הישראלי היא מידת "המשפט�ידיד בית"אחת הבעיות במציאות הנוכחית של מוסד 
. הדי� וקהילת המשפטני� בישראל�ות הנמוכה אודות דבר קיומו בקרב עורכיהמודע

הדבר בא לידי ביטוי ג� . הדבר בא לידי ביטוי בממצאי הסקר האמפירי שהוצג בסעי� ד
,  שנערכה בנדו�ה לציו� סדנהבהקשר זה ראוי. במיעוט הדיו� האקדמי או הציבורי בנדו�

ת המספקת לקיומו של כלי זה ר המודעואשר ג� במסגרתה עלתה לדיו� בעיית היעד
נדמה שראוי לממסד האקדמי והמקצועי , במבט לפני�, לפיכ�. 111אופ� השימוש בוול

, הדי� ביחס לקיומו�בישראל להגביר את החינו� וההכשרה המקצועית בתחו� עריכת
 .  בישראל"המשפט�ידיד בית"מקומו של מוסד לחשיבותו ול

 יכו�ס .ו

, ˜ÈÏÊÂהמשפט העליו� בהלכת �על ידיד בית" המשפט� ביתידיד"יצירתו של מוסד 
היא יצרה הזדמנות חדשה . היוותה נקודת ציו� חשובה וחדשנית במשפט הישראלי

ופתחה צוהר ליתר דמוקרטיזציה של ההלי� השיפוטי ולמעורבותה של החברה האזרחית 
 ˜ÈÏÊÂ המשפט העליו� בהלכת�הדר� אותה התווה בית. בעיצוב פני הפסיקה בישראל

�מאופיינת בגישה התפתחותית רב" המשפט הישראלי�ידיד בית"בכל הנוגע למוסד 

המשפט העליו� קבע כי בתחו� זה יש �בגישה התפתחותית הכוונה לכ� שבית. ממדית
 מתו� מגמה להימנע ככל האפשר ,עדיי� צור� להחליט בכל מקרה לגופו של עניי�

מקרה אחר , הנושא בצורה הדרגתיתהדבר בעצ� מאפשר לפתח את . מלקבוע מסמרות
, ההנחה היא שבדומה לתחומי� שיפוטיי� אחרי�. ובכל מקרה לגופו של עניי�, מקרה

�ברב. של פסיקה אשר יגבש ויסדיר את התחו� באופ� כולל" גו�"ע� חלו� הזמ� יצטבר 

 קובע כי יש להביא בחשבו� במסגרת ˜ÈÏÊÂהמשפט בהלכת �ממדיות הכוונה לכ� שבית
" ידיד"הדעת קשת רחבה ביותר של שיקולי� והיבטי� לצור� ההכרעה בבקשת ה�שיקול

אי� מדובר בשיקול אחד מכריע או בנתו� עובדתי יחיד ומהותי . לצר� את עמדתו להלי�
ידיד  הלעההלי� השיפוטי בהקשר זה מחייב גישה המתבוננת . אשר לפיו יישק דבר

 . מזוויות מגוונות

 
�ברסיטת תלאוני, שהתקיי� בפקולטה למשפטי�" המשפט�ידיד בית", 12.2.03מיו� סדנה   111

�ר� שנערכה בהנחיית עוהבסדנ.  מרכז משאבי�–ביוזמת המשפט בשירות הקהילה , אביב
נעמי די� �עורכת, קנת מ�' פרופ,  מיכל אהרוניי�ד�רכת ספיבק השתתפו עוירו די�ד

די� ופעילי� של �בנוכחות עורכי, ר ישראל דורו�"וד, אדוי� פרידמ�די� �עור�, לבנקרו�
 .נטרסי� ציבוריי�יגוני� הפועלי� לקידו� אאר
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המשפט �ה� מאפשרי� לבית:  ברורי� ומוכרי�ÊÂ˜ÈÏהיתרונות של גישת הלכת 
א� בד בבד לעשות זאת בצורה , לבצע שינוי מאוד משמעותי במצב המשפטי הקיי�

המשפט העליו� מבקש לשגר מסר כי ג� א� הוא פתח �בית, ג� כא�. זהירה והדרגתית
ע� זאת . הרי שהמימוש יעשה בזהירות ובעדינות, פתח חדש ובעל פוטנציאל משמעותי

�ידי פסיקת בית� על"המשפט�ידיד בית"אמר זה הציג ג� טיעו� שלפיו יצירת מוסד מ

מוסד פסיקתי כה " אמ�"וכי לא נית� ל, המשפט העליו� לא הייתה משוחררת מבעיות
 .חשוב בלי שמביאי� בחשבו� את הקונטקסט המשפטי הישראלי הספציפי

  בה�יש להשתמשש משו� הזדמנות ואתגר ˜ÈÏÊÂיש לראות בהלכת , כ��על�אשר
בהקשר זה יש לשי� דגש . בזהירות ותו� הכרה ומודעות למוגבלויות של ההלי� החדש

ובאות� תחומי� שבה� , במובנו הקלאסי" המשפט�ידיד בית"על שימוש ופיתוח 
. המשפט הישראלי עדיי� לא יצר אלטרנטיבות סטטוטוריות ייחודיות וספציפיות

 אתגר משפטי אהישראלי הו" המשפט� ביתידיד"במובני� רבי� המש� פיתוחו של 
ובגרותה של , בכלל, העשוי ללמד על מידת בגרותה של החברה האזרחית בישראל

 .בפרט, מערכת המשפט

 

 


