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  : �"פסיקת הוצאות לעותרי� ציבוריי� בבג

  ?הא� כל השערי� ננעלו

  מאת

  **ונדיב מרדכי* ענבר לוי

עותרי� "להחמרה בהטלת הוצאות לחובת  מגמה � מהעת האחרונה קיימת"בגבפסיקת 

 הוצאות נפסקו שבה�  בולטי�די� בכמה פסקי  מגמה זו באה לידי ביטוי".ציבוריי�

פסיקה זו הובילה לדיו� ציבורי ומשפטי  . עותרי� שוני�כבדות וחריגות לחובת ארגוני

שמגמת פסיקת ההוצאות משקפת תפנית שמרנית של בית המשפט  שנשמעה בו הטענה

פעילות� של הארגוני� לשיבוש ב� ו"בבג" זכות העמידה"אשר תוביל להצרת , העליו�

תחילה . הדי�  המגמה שעולה מפסקימציע תפיסה שונה מעט של המאמר .הציבוריי�

לא דיונית  התנהלות הוא על השתת ההוצאות ניתוח פסקי הדי� מעלה כי הרקע להחלטות

א שינתה את דיני  ל– עד כה –פסיקת בית המשפט וכי , עותרי� ציבוריי�אחראית של 

הניתוח התאורטי המוצע ,  לצד ניתוח הפסיקה. בלבדצאותדיני ההוהמעמד אלא את 

 של יעילות מקד� שיקולי�כהוצאות הל� פסיקת  להבי� את מהבמאמר מעלה כי אפשר

 וא� באופ� שהלכה למעשה יכול להוביל לשיפור בפעילות העותרי� הציבוריי�דיונית 

  .�"לשיפור נגישות הצדק בבג

‡Â·Ó .‡. È·ÈËÓ¯Â� Ú˜¯ :‚·· ËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰"ı .·. È¯Â·Èˆ‰ ¯˙ÂÚÏ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙˜ÈÒÙ :

 ˙¯È˜Ò‰Ó‚Ó‰ .‚.  ÁÂ˙È�‰Ó‚Ó‰ :ÂÎÊ ÌÂˆÓˆ ÔÈ· ˙ÂÏÈÚÈ ÔÈ·Ï ‰„ÈÓÚ‰ ˙)˙Â�È‚‰Â (

˙È�ÂÈ„ .1.ניהול יעיל של ההלי� . 2 ;בי� דיני המעמד לדיני ההוצאות:  השינוי המבוצע

מדינה חובת הפסיקת הוצאות ל: הרחבת המבט. 3; המשפטי ככלי להגשמת זכויות

בפסקי הדי� המשקפי� את . È˙¯Â˜È· ÔÂÈ„ .1. „ ;ומחילה על הוצאות לעותר מ� הציבור

 המשפטי החדש פועל המצב. 2; התנהלות העותר הציבורי הצדיקה הוצאות: גמההמ

  .ÌÂÎÈÒ ;כמה שאלות פתוחות לדיו�: מבט לעתיד. 3; לטובת עותרי� מריטוקרטיי�

 
 . דוקטורנטית למשפטי� באוניברסיטת אוקספורד  *

אוניברסיטה העברית ב רציונליותחקר ה בפקולטה למשפטי� ובמרכז לתלמיד מחקר לתואר שני   **

  . מכו� הישראלי לדמוקרטיה בעוזר מחקר; בירושלי�

, צבי�איסי רוז�' לפרופ ,יואב דות�' פרופל, מרדכי קרמניצר' הכותבי� מבקשי� להודות לפרופ  

יואל ל, ד שלו� לוי"עול, ר מיכל טמיר"דל, ד ד� יקיר"לעו ,ד יובל רויטמ�"עול, טליה פישר' לפרופ

, � פוליאקרונל, יונת� לבניל, איתמר מירו�ל, ורד שפילמ�ל, עמיר פוקסל, זמר בלונדהיי�ל, אור�ב�

 ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó ‡˙¯ולמעי� שנדרובי� וחברי מערכת  ;מועילותההערות העדי מרדכי על לב� שור� ול

 .האחריות לכתוב היא שלנו בלבד. על העבודה המצוינת
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  מבוא

 "עותרי� ציבוריי�"בעת האחרונה מתקיי� דיו� משפטי וציבורי בנושא פסיקת הוצאות ל
 מגמה של הטלת  מסתמנתדשי� האחרוני�של החו בפסיקת בית המשפט העליו�. �"בבג

 מגמה זו באה לידי ביטוי. על ארגוני עותרי� שוני�, לעתי� כבדות וחריגות, הוצאות
 בבית החולי�  בפסקי הדי� בעתירה בעניי� הפעלת שירותי הבריאות הפרטיי�בולט

; "פרשת הרפז"בדרישה לפתיחה בחקירה ב� "בעתירת ארגו� אומ; הציבורי באשדוד
אד� טבע ודי� והתנועה לאיכות השלטו� נגד החלטת הממשלה בעניי� ההסכ�  תבעתיר

 בש� נשי� שביקשו "גישה"עמותת של  פסק הדי� בערעורב ;מפעלי י� המלחע� 
חקיקת נגד  שמואל קניאל'  של פרופ בעתירתו1;רכי פולח�וכנס מעזה לישראל לצילה

לפסוק הוצאות בשיעורי� � "בג בחר בפסקי די� אלה 3. ובעתירות נוספות2;תמלוגי הגז
קרי לארגו� , "עותר ציבורי"ההוצאות נפסקו לחובת .  לשיעורי� המוכרי�יחסיתגבוהי� 

 ואשר עתירותיו ,�"אשר מתדיי� באופ� חוזר ונשנה בפני בג, חברתי שלא למטרות רווח
 "פרטיי�"מוגשות על פי רוב בש� אינטרס ציבורי כללי או בש� קבוצת עותרי� 

נשמעה פסיקת בית המשפט  לאור.  שהוא סבור שיש להג� על זכויותיה�מוחלשי�
המגמה מסוכנת ומדאיגה  לפיהשבחודשי� האחרוני� טענת� של ארגוני העותרי� 

ד ד� יקיר מהאגודה לזכויות האזרח ציי� כי עד "עו 4. בפעילות�ניכרותוביל לשיבוש 

 
) 15.8.2012 ,בנבופורס�  (Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ � �2114/12 "בג  1

בה נפסקו ש ,י בריאות פרטיי� בבית חולי� שיוק� באשדודעתירה בעניי� חוקתיות הפעלת שירות(

 ‰ÓÂ‡ ˙ÚÂ�˙"� ı '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ �4567/12 "בג; )ח"ש 45,000הוצאות בשיעור כולל של 

עתירה בדרישה לפתיחה בחקירה בפרשה ) (3.9.2012וכ� החלטה מיו�  15.7.2012, בנבופורס� (

ודחיית בקשה מיוחדת ; ח"ש 15,000אות בסכו� של בה נפסקו הוצש, "פרשת הרפז"הידועה בכינוי 

 ‡‚ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡– ˙�‚‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ‰„Â  �112/12 "בג; )לביטול או הפחתה של ההוצאות שנפסקו

� ‰·È·Ò‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ)  עתירה כנגד ההסכ� שבי� משרד האוצר ) (24.5.2012, בנבופורס�

˘¯ ' ˜ÈÂ‡˘È � �4620/11 "עע; )ח"ש 15,000בה נפסקו הוצאות בסכו� של ש, ומפעלי י� המלח

 ÌÈ�Ù‰) ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני� מנהליי� בבאר שבע) (7.8.2012, בנבופורס� ,

 במקו� ח"ש 12,000�בו הופחת סכו� ההוצאות לש, רכי פולח�ובעניי� כניסה לישראל מעזה לצ

  ).ח"ש 25,000של  ,הסכו� המקורי שנפסק בבית המשפט לענייני� מינהליי�
 לנשיא נאור  לפסק דינה של המשנה61–57, 2' פס, Ô‡È„Â„ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î � �3734/11 "ראו בג  2

שבה� מתעכב בית המשפט על שקילת שיקולי� , 63–62' במיוחד פס ו,)15.8.2012, בנבופורס� (

  .הוצאות בעתירת קניאל לפסיקת באשר
, י� בטענות להפרטת שירותי הרכבת בישראלהיא עתירת� של מספר פעילי� חברתי נוספת הדוגמ  3

קיומו של סעד חלופי , ח בשל שיהוי" ש30,000 הוצאות לחובת העותרי� בסכו� של שנפסקו בה

‰˙˘˙�ÂÈ '‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó , ˙ÂÁÈË·‰Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ‰ � �1802/12 "ראו בג. ה מוקדמתיוהיעדר פני

 ÌÈÎ¯„·) 14.3.2012, בנבופורס� .( 
, האגודה לזכויות האד� בישראל( ÂÈÂÎÊÏ‡¯˘È· Ì„‡‰ ˙: ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ 2012 35–38ראו טל דה�   4

2012 (www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/12/tmunat2012.pdf)  מחקר הנוגע למידת
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זה  � שהגישה האגודה"גלא הוטלו הוצאות בעתירות לב � מהעת האחרונה"לפסיקת בג
� אמר כי " אריה אבנרי מעמותת אומ5.וג� אז היה זה במסגרת ייצוג עותר פרטי,  שנה30

לא חייב בהוצאות משפט ]ש []...[מתגעגע לימי� של הנשיא לשעבר אהר� ברק "הוא 
זכות " א� ביצעו קישור בי� המגמה לפסיקת הוצאות לבי� הצרת  אחדי�חוקרי� 6".כאלה

� מני� "בג"לפיה שגד ברזילי ' במקו� אחד הובעה עמדתו של פרופ. �"בג ב"העמידה
ועלול לגרו� נזק קשה , דגל שחור מעל עתירות המוגשות על ידי ארגוני זכויות אד�

 פסיקת ההוצאות  שלפיהאת הטענההביע דניאל פרידמ� ' פרופ 7."לחברה האזרחית
י לא לחינ� בחרו הארגוני� נראה כ, ואכ� 8. של ממש"מהפכה חוקתית שנייה"משקפת 

השתת הוצאות בסכומי� נכבדי� על ארגוני� .  בעניי� זה"לצאת לתקשורת"החברתיי� 
 עשויה ,המתבססי� על תרומות ופועלי� במסגרת משאבי� מוגבלת, שלא למטרת רווח

� וא� ליכולת� להוציא לפועל מיזמי� "בבגה�  ליכולת הליטיגציה שלקשהלהוות מכה 
להניח שפסיקת הוצאות בשיעורי� כבדי� מהווה פגיעה במסגרת סביר . נוספי�

 מתמחי�כאלה הלפחות במקרי� של ארגוני עותרי� קטני� או , התקציבית של פעילות�
 פסיקת הוצאות אינטנסיבית משליכה ג� על עתירות המוגשות לבית 9.בהגשת עתירות

חלחלי� לערכאות � מ"שכ� דיני ההוצאות שמפותחי� בבג, המשפט לענייני� מנהליי�
   10. של המהל�"האפקט המצנ�"אלה באופ� המגביר את 

 
 התקציבית של הארגוני� חורג מגדרי רשימה הפעילות בראיהפגיעה של סכומי ההוצאות שנפסקו 

 ). זו
 ı¯‡‰ 17.8.2012" � מקשה על עתירות חברתיות" בג:פת גרוניסבתקו"תומר זרחי�   5

www.haaretz.co.il/news/law/1.1803612) יקיר התייחס בדבריו ; ")� מקשה"בג"זרחי� : להל�

  ).1989 (297) 4(ד מג"פ, ÔËÈ·‡ 'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ � �528/88 "לבג
 . 5ש "לעיל ה, "� מקשה"בג "זרחי�  6
 ‰‡¯ı" � מני� דגל שחור מעל עתירות ארגוני זכויות האד�"בג: משפטני� מזהירי�"ראו תומר זרחי�   7

19.8.2012 www.haaretz.co.il/news/law/1.1804679.  רבי� "ברזילי כי ' פרופ אמר אחרבמקו�

זה למעשה לא אבל , מצביעי� על העובדה שבית המשפט העליו� יותר מחמיר ע� עותרי� ציבוריי�

זה מלמד אותנו שבית המשפט מתחיל מגמה ] ...[בית המשפט העליו� מחמיר ג� ע� המדינה , נכו�

 ובתחילת שנות 90�נוכח שט� העתירות שאפיי� את המשפט הישראלי בשנות ה, של סגירת השערי�

פרה ע ראו ,"זו למעשה המסקנה העיקרית שהייתי אומר על שנתו הראשונה של גרוניס. האלפיי�

 ı¯‡‰ 1320.2.3 /law/news/il.co.haaretz.www" שנה לכהונת אשר גרוניס: שומר הס�"אידלמ� 
1.1940758. 

 .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È– 24˙ÂÚ˘  28.8.2012 ,8 ,danielfriedmann˙ " המהפכה השנייה"ניאל פרידמ� ד  8 
com/wp-content/uploads/2012/08/20120928-Yediot-The-Second-Revolution.pdf. 

התנועה : נעצרו התרומות"גנ� �למשל רוני לינדרעני� מצב� הכלכלי של עותרי� ציבוריי� ראו ל  9 

  .TheMarker 9.10.2012 www.themarker.com/career/1.1838839" לחופש המידע בסכנת סגירה
ליי� תקנות בתי משפט לעניני� מינה; 2000–ס"התש, חוק בתי משפט לענייני� מינהליי� ל8' סראו   10

בתי משפט ) (75' תיקו� מס(הצעת חוק בתי משפט לעניני� מינהליי� ; 2000–א"התשס, )סדרי די�(

 "צי"די� הבג" ה"קליטת" לדיו� ב.1243  הממשלהח"ה, 2011–ב"התשע, )שלו� לעניני� מינהליי�
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הא� ? מה המשמעות של הרתעת עותר ציבורי באמצעות סכומי הוצאות מוגדלי�
 להבי� את אפשרלכאורה ? � בפני עותרי� שכאלה"מדובר בסגירה מוחלטת של שערי בג

, אשות הנשיא גרוניסבר, בית המשפט העליו�. המהל� שבוצע בפסקי הדי� בצורה פשוטה
 וכי העיד� שבו בית המשפט קיבל ,"סוגר את השערי�"מאותת לעותרי� ציבוריי� כי הוא 

פסיקת (פרוצדורליי� מסר זה מוטמע באמצעי� . עבר לובברכה עותרי� ציבוריי� חל� 
 גרוניס לנשיא השופטלייחס את השימוש באמצעי זה למינויו של ) אולי(ונית� ) הוצאות

 שמאז מינויו של השופט גרוניס משו� טענה זו מושכת את הלב בעיקר 11.בית המשפט
התפנית "לנשיא בית המשפט העליו� מחפשי� פעילי� חברתיי� וחוקרי� משפטיי� את 

פסיקת ההוצאות המחמירה לכאורה  ו, יבצע"בית המשפט של גרוניס" ש12"השמרנית
תפיסה . ולה מפסקי הדי� המגמה שעהנוכחי מציע תפיסה שונה שלהמאמר . היא הנותנת

 להבי� את המהל� של אפשראנו סבורי� כי .  ניתוח תאורטי של המשפטזו מבוססת על
 "�"סגירת שערי בג"מסר של , בהכרח, פסיקת הוצאות לעותרי� ציבורי� לא כמשק�

 של יעילות באופ� שהלכה למעשה יכול  מסוימי�בפניה� אלא ככזה המקד� שיקולי�
 וייתכ� שא� ישפר את הנגישות לצדק ,ות העותרי� הציבוריי�להוביל לשיפור בפעיל

הרקע להחלטה על השתת ההוצאות ניתוח פסקי הדי� מעלה כי , כפי שנראה. � ממש"בבג
עובדה זו דווקא מחזקת את המסקנה .  התנהלות לא אחראית של העותר הציבוריהוא

" מריטוקרטיות" לפיה פסיקת ההוצאות הנוכחית מנסה להבחי� בי� עתירותש ההפוכה
ואי� מטרתה לסגור את , בה� קיימת התנהלות בעייתית של העותר הציבורישלעתירות 
 בפני עותרי� ציבוריי� רציניי� אשר עתירת� אכ� משרתת מטרה  כליל�"שערי בג

 העובדה שפסיקת בית הואהשיקול המרכזי שמוביל אותנו למסקנה זו  .ציבורית חשובה
אפילו ,  בלבדצאותדיני ההו את דיני המעמד אלא את א שינתה ל–Î „Ú‰  –המשפט 

   .במקרי� שבה� הדיו� שבהנמקה השיפוטית מתייחס לזכות העמידה
 נסקור את מגמת פסיקת ההוצאות שניבחלק ה.  נציג את הדי� הרלוונטיראשו�בחלק ה

 פסקי די� 450רשמי� ראשוניי� ממאגר ב� , בקצרה, לעותר ציבורי מהעת האחרונה ונציג
 ננתח את שלישיבחלק ה. �"בה� נפסקו הוצאות לעותרי� שוני� בבגשחלטות עבר וה

 
רפורמה בשיפוט המינהלי "מני מזוז ראו , תו� הצבת הדמיו� והשוני, בבתי המשפט המינהליי�

 251–250, 233 ו Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" 2000–ס" תש,משפט לענייני� מינהליי�� חוק בתי–ישראל ב

 . 255–252' בעמ, ראו ש�, ליחס הראוי בי� סדר הדי� האזרחי וסדר הדי� המינהלי. )2001(
� כל העת מייחסי� את המגמה הנוכחית לתפיסתו של הנשיא "נציגי הארגוני� המופיעי� בפני בג  11

 מתיימר לייחס לשופט כזה או אחר את אינוהמאמר הנוכחי . 7�ו 5 ש"בהלעיל מקורות ראו ה. גרוניס

  . הוא אגרגציה של עמדות שופטיו"�"בג"אנו רגישי� לכ� ש. המגמה הנסקרת בו
נחשב גרוניס לתשובה , בהיותו שופט שמר�: "לפיהו, 7 ש"לעיל ה, בחנתה של אידלמ�הראו למשל   12

קיוו שבפורמליז� המיוחס .  דורית ביניש ואהר� ברק–לאקטיביז� השיפוטי של הנשיאי� הקודמי� 

א� . ויימנע מלהתערב בחקיקת הכנסת ובפעולות הממשלה, לו יקפיד באדיקות על הפרדת הרשויות

 אותו פורמליז� מפורס� התברר כחרב –גיעו ניצני� ראשוני� להתפכחות זמ� לא רב לאחר מינויו ה

 ". ואחד מחודיה הופנה כלפי הממשלה, פיפיות
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השינוי המבוצע תו� הבחנה בי� דיני המעמד לבי� דיני ההוצאות ותו� הצגת תפיסת 
נראה כי לצד פסיקת ההוצאות ג� במסגרתו . לצדקנגישות היעילות הדיונית כמקדמת 

בחלק . סיקת הוצאות לחובת המדינה לזהות מגמה ראשונית של פאפשרלעותר ציבורי 
 העותר הציבורי הצדיקה ההתנהלות הדיונית של  נדו� במקרי� מובהקי� שבה�רביעיה

לפיה עותרי� מריטוקרטיי� צריכי� לבר� על שנציג את עמדתנו ; את פסיקת ההוצאות
  . נסכ�אחרו�בחלק ה.  כיווני� להמש�כמהנציע והמגמה 

   �"בגהוצאות משפט ב: רקע נורמטיבי. א

� לצור� המש� הדיו� שנערו� בחלקי� "חלק זה יציג בקצרה את דיני ההוצאות בבג
הלי� משפטי הוצאות המשפט ושכר טרחת עורכי הדי� נתפסי� כסעד טפל ב. הבאי�

א� בתחו� , בשל מאפיי� זה דיני ההוצאות לא תמיד מפותחי� די הצור�. לסעד העיקרי
א� שבספרות ובפסיקה מתקיי� דיו�  13.�"ולא כל שכ� בבג, המשפט האזרחי בישראל

 מקובל – 14 בעיקר הא� הוא תרופתי או עונשי–בשאלת מקורו של החיוב בהוצאות 
 להשיב לצד כדיה� נפסקות . לומר כי הוצאות שנפסקו לבעל די� אינ� עונש על הפסדו

 �שכר ; שכר בטלה של עדי�; אגרות בית המשפט(שזכה את העלות של ניהול ההלי
, במסורת המשפטית בישראל ).שכר טרחת עורכי הדי� ועוד; הוצאות נסיעה; מומחי�

הכלל "  משפט הואהכלל החל בעניי� הוצאות, וא� שאי� הדבר קבוע במפורש בתקנות
הוצאות לפי "(קובע כי בעל הדי� שהפסיד משל� הוצאות לבעל הדי� שזכה ה, "האנגלי
."תוצאות נושא בפסיקת ההוצאות  על א� הביקורת בדבר חוסר האחידות ב15)
 ונקלט ג� בדיני ההוצאות 17 חל במשפט האזרחי"המפסיד משל�" כלל 16,בישראל

   19). ובבתי המשפט לענייני� מנהליי��18"בבג(בהליכי� ציבוריי� 

 
 391) 1(ד ס"פ ,"ÚÈÒ" ˜ÈÏ‡È·10 "� ' ˙ÚÈÒ"˜ÈÏ‡È·Ï „È˙Ú ˘È˙  9535/04א " לכ� הוא עהדוגמ  13

כות כי ראוי להבחי� גרוניס להזכיר לשופטי הערכאות הנמו) כתוארו אז(בו טרח השופט ש, )2005(

  . לפסק דינו10–7' פס, ש� ראו. במפורש בי� הוצאות המשפט לבי� שכר טרחת עורכי הדי�
 739–139, 389  טוÌÈËÙ˘Ó" הוצאות לטובת המדינה"לדיו� חלוצי בסוגיות אלה ראו צבי זילברטל   14

)1986 .( 
מיטרד "ראו שלו גנוסר ) costs to follow the event" (הוצאות לפי התוצאות"להרחבה על הכלל   15

 לניתוח של ;)1970 (234–231 ,221 ב ÌÈËÙ˘Ó" וטרדנות בהליכי משפטקינטור ,  נגישה–ליריב 

,  שימוש בכלי� של הגישה הכלכלית למשפטושל אחיו האמריקני תו�" הוצאות לפי תוצאות"הכלל 

 ,ËÙ˘ÓÏ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˘È‚‰ 997 ,1003–1007 ,1012–1015" סדר הדי� האזרחי"אלו� קלמנט ראו 

  .)2012, אוריאל פרוקצ�יה עור� (1054–1051, 43ש "ה, 1020
Â„" ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÂÚÈÈ ÈÎ¯„ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ‰ Á הנהלת בתי המשפט: ראו המלצות ועדת רונ� בנושא  16

ÌÈÈËÙ˘Ó‰ 11–13 )2008(. 
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 המותירי� לא מעט שיקול דעת � מאופייני� בכללי� גמישי�"ת בבגדיני ההוצאו
 נראה שכיו� המגמה בהקשר זה .לבית המשפט לש� פסיקת הוצאות בכל מקרה ומקרה

וכי בתי המשפט במדינות שונות מפתחי� , ניתנת להסבר כמעבר מכללי� לסטנדרטי�
המקני� לה� שיקול דעת רחב מזה של ) בתחומי משפט שוני�(דיני הוצאות גמישי� 

 דיני ההוצאות קובעי� את 20.הפסיקה הבינרית שקובע הכלל האנגלי ומקבילו האמריקני
א� (דומי� ה�  ו,והכללי� להשתת הוצאות על עותרי� פרטיי� וציבוריי�אמות המידה 

 חלק שהואמדובר בתחו� ייחודי , למעשה .לדיני ההוצאות במשפט האזרחי) לא זהי�
 מקור הסמכות לפסוק הוצאות 21. בחיתוליוהוא עדיי�שבישראל , "סדר הדי� הציבורי"מ

 
' Â�˙Ú· ‰·"� Ó �891/05 "בבג זה ראו הדיו� בעניי�. לא נהוג לפסוק הוצאות ראליותעדיי� בישראל   17

‡Â·È ˙Â�ÂÈ˘È¯ Ô˙ÓÏ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ˙Â˘¯‰ ,הלכת  :להל�) (2006 (19 'בפס, 600) 1(ד ס"פ‰·Â�˙ :(

כלומר , ריאליות הוצאות בדינו שזכה הדי� לבעל לפסוק יש, מוצא וכנקודת, כעניי� שבעקרו�"

 נקודת יאה  אי�.בלבד מוצא נקודת זוהי, זאת ע� יחד. להוציא שהתחייב או בפועל שהוציא ההוצאות

, סבירות בהוצאות המדובר ולבדוק א� הנטע� ההוצאות שיעור את לבחו� בדי� היושב על שכ�, סיו�

  ".העניי� בכלל נסיבות בהתחשב ההלי� לניהול והכרחיות מידתיות
של ) השווה(להערה על מעמדה . לצור� החלת הכלל" רגיל"שעה שהמדינה נתפסת כבעל די�   18

  .25' בפס, ההוצאות ראו ש� המדינה כבעלת די� בעניי�
 לתקנות 41 'תקבבית המשפט לענייני� מינהליי� חלה . �"הוצאות בבגרשימה זו מתמקדת בפסיקת   19

נראה כי בעת הנוכחית , שמדובר בהסדר מפורט מעט יותרעל פי א� . בתי משפט לעניני� מינהליי�

כי המגמה הנסקרת משפיעה  נראה .� מיוש� ג� על ידי השופטי� המינהליי�"הדי� שמתפתח בבג

שעה שהחלוקה בי� שופטי� ; בצורה חזקה ג� על פעילות העותר הציבורי בבית המשפט המינהלי

אפיו� . לפחות בשלב זה, ודאות רבה�ומחוזות בערכאה זו מובילה לפסיקת הוצאות לא אחידה ולאי

� .ד ד� יקיר על הערה בעניי� זה"אנו מודי� לעו. הנושא מצרי� ניתוח נוס
נעיר רק  .ניתוח תאורטי ואמפירי מפורט של הכלל האנגלי ומקבילו האמריקני חורג מגדרי הרשימה  20

 חוקרי� בכירי� של המשפט הדיוני ההשוואתי ושל , אלה"ותיקי�"למרות קיומ� של שני כללי� כי 

בשיטות ש מאחר , מתעתעתהכללי�בחנה בי� ההמחקר האמפירי של המשפט הדיוני סבורי� שה

ראו למשל את הפרק השני במאמר� .  לומר שאחד מהכללי� חל באופ� מובהקאי אפשרבות משפט ר

 :המנתח את פסיקת ההוצאות בבתי המשפט המחוזיי� בישראל, צבי�פישר ורוז�, של אייזנברג

Theodore Eisenberg, Talia Fisher & Issachar Rosen-Zvi, When Courts Determine Fees in a 

System with a Loser Pays Norm: Fee Award Denials to Winning Plaintiffs and Defendants 

(Cornell Legal Studies Research Paper No. 13-08, 2013), available at papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=2205765 ; לדיו� והצעה לרפורמה בכלל האמריקני ראוIssachar 

Rosen-Zvi, Just Fee Shifting, 37 FLA. ST. U. L. REV. 717 (2010).  
 ËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰ ‡˘Â�· ˙È˙‡ÂÂ˘‰ ‰¯È˜Ò– ¯˜ÁÓ ˙‡¯˜Ï מרגל ויפעת טרבולוס �ראו קר� וינשל  21

 Ï‡¯˘È· È¯ÈÙÓ‡)תורת הממצא "  לפיתוחהדוגמ .)2012,  הרשות השופטת שלמחלקת מחקר

  הישנה של הסמכותה לפיתוח,אחרונהמהעת ה, תו של דקלהצעהיא   בשפיטה ציבורית"העובדתי

המשפט לענייני� �ת� ובבי"חקירה נגדית בבג"עומר דקל ראו  . מצהירי� בעתירות ציבוריותירתלחק

 ).2012 (151 לה ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" מנהליי�
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ד " ע� פרק ל�22" המיוחדות בבגלתקנות סדר הדי�) ב(�20 הוא בצירו� של תקנה "בבג
, �"בפני בג 24). האזרחיהמסדיר את הוצאות המשפט (23לתקנות סדר הדי� האזרחי

 25."סוגיית ההוצאות מסורה לשיקול דעתו ולתחושת הצדק של בית המשפט הד� בתיק"
 שוקל שיקולי� שוני� הנוגעי� 26)הרש�, בפעמי� רבות (�"בגוצאות הבפסיקת ה

 הדר� בהקשר זה ה�השיקולי� המרכזיי� . ל התיק שהובא לפניולנסיבות הספציפיות ש
ובכלל זה בחינת מידת ההקפדה על עילות הס� בשלב  (27הדיונית שבה נהג בעל הדי�

שלפני הגשת העתירה ובחינת ניהול הלי� או הליכי משנה שלא לצור� בשלב שלאחר 
ק והזמ�  מורכבות התי29; הסעד שנטע� בעתירה והסעד שנפסק בפועל28;)הגשתה

מבח� ( בעלי הדי� מבחינתחשיבות העניי� ; )"טרחה"רכיב ה(שהושקע בהכנתו 
בה� מדובר ש ובכלל זה החשיבות הציבורית במקרי� 30,)"האינטרס הרטרוספקטיבי"
  מסוימת מסורתקיימתא� במשפט האזרחי בישראל , יתרה מזאת. "עתירה ציבורית"ב

 
תקנות סדר הדי� : להל� (1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� בבית המשפט הגבוה לצדק) ב(20 'תק  22

א� , לפי שיקול דעתו, בכל עני� שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט: "לשו� התקנה; )�"בבג

 'ראו ג� תק". לנהוג כדר� שנוהגי� במשפט לפני בית משפט מחוזי, ראה צור� בכ� לעשיית צדק

בשינויי� , �" לתקנות סדר הדי� האזרחי על ההלי� בבג518 'המחילה במפורש א� את תק) ג(20

 . המחויבי�
  .8' פס, 17 ש"לעיל ה, ˙�Â·‰הלכת  ;1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי 514–511' ס  23
הסמכות המוקנית בתקנה זו נוגעת . �" לתקנות סדר הדי� בבג6 'מקור סמכות רלוונטי נוס� היא תק  24

 כי פסיקת בית נראה. � לקבוע כי מדובר בעתירה שכזו" וכדי להפעילה על בג,"עתירת סרק"ל

' È„ÚÒ‰ � �3731/95 "לקביעה שכזו ראו בג. המשפט העליו� לאור� השני� מיעטה להשתמש בתקנה

ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï, ליחס שבי� תק; )19.6.1995, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט זמיר 10' פס' 

�ÏÓ¯Î‰ ˜Â˘ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰ËÁ˘Ó‰ 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ � 8/86נ " ראו ד6 'לבי� תק) ב(20·È·‡ÂÙÈ  ,2(ד מ"פ( 

  ).1986 ( לפסק דינו של הנשיא שמגר5' פס, 157
'  בעמ, ש� הסקירה ג� וראו)ÈÏ‰�ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰ :ÌÈ„ÚÒ 247 )2012אליעד שרגא ורועי שחר ראו   25

243–262.  
 . 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט  99 'ראו ס, �" השיפוטי של בג"שמאי" השהוא  26
 .לתקנות סדר הדי� האזרחי) ב(512 'תקרש בשיקול המופיע במפו  27
'  ÂÙ¯˙ ��5961/10 " ראו בג.� א� פוסק הוצאות אישיות לבאי כוח של צדדי�"במקרי� נדירי� בג  28

ÔÈÏ·È¯ ËÙÂ˘‰) 3.10.2010,  בנבופורס�( ;�10976/02 "בג � ÌÈ‰¯·È‡ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) בנבופורס�  ,

 –מיטרד ליריב "שלו גנוסר פט האזרחי ראו לדיו� בהטלת הוצאות משפט אישיות במש; )5.2.2003

לקריאה ; )1971 (575–569, 553 ב ÌÈËÙ˘Ó" )המש� (קינטור וטרדנות בהליכי משפט, נגישה

באמצעות הטלת הוצאות , לחיזוק הסנקציות הדיוניות כלפי מי שנוקט התנהלות דיונית לא ראויה

: רעה וחוסר תו� לב בהלי� האזרחישימוש ל"עיני ודורו� דורפמ� �' רבינובי�ראו ארנה, אישיות

אשר ( ÔÈÂÏ ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒ 255 ,291–295" רסרי למודל ייצוג מסורתיבאד�הפער שבי� מודל דיוני פוסט

  ).2013, אליעזר ריבלי� ומיכאיל קרייני עורכי�, גרוניס
  ).ב(512 ' ראו תק.שיקול המופיע במפורש ג� בתקנות סדר הדי� האזרחי  29
 .24' בפס, 17 ש"לעיל ה, ˙�Â·‰הלכת   30
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 חל בדי� "הוצאות לפי תוצאות" הקביעה כי כלל ה– 31לפיה הכלל האנגלי חלש
הדבר נובע מהיבטי� חוקתיי� הנוגעי� . הפוזיטיבי בהליכי� ציבוריי� לא תהיה מדויקת

� "להטלת הוצאות משפט כמו ג� לדיני הוצאות שוני� מעט שהתפתחו בפסיקת בג
  . נפרט מעט על שני רבדי� אלה. בעיקר באמצעות החלטות רשמי בית המשפט, בנושא

קרוניי� נוגעי� לקשר שבי� פסיקת הוצאות בהלי� ציבורי לבי� כמה היבטי� ע
בי� הטלת הוצאות לבי� זכות הגישה ששיקול ראשו� הוא הקשר . שיקולי� חוקתיי�

 הטלת הוצאות אינטנסיבית מרתיעה צדדי� מלהביא סכסוכי� בפני בית 32.לערכאות
הטלת "לעומת זאת  ו, ובכ� מאיינת היבטי� גרעיניי� של זכות הגישה לערכאות,המשפט

הוצאות נמוכות עשויה דווקא לתמר� הגשת הליכי� בעלי סיכויי� נמוכי� או 
להטלת הוצאות משפט יש השלכות רגרסיביות .  שיקול שני הוא חלוקתי33."אפסיי�

כפי שמצייני� . שיקול שלישי נוגע לשלטו� החוק.  פערי� חברתיי� בי� העני לעשירבשל
הרשות השופטת אינה יוזמת הליכי� ", הפרדת רשויותבמבנה חוקתי של , שרגא ושחר

 א� הוצאות המשפט 34."משפטיי� אלא נדרשת להליכי� הנפתחי� ביוזמת בעלי די�
 יכול להיווצר מצב שבו נושאי� שראוי שיפותחו על ידי בית 35,ירתיעו את בעלי הדי�

שאב  שיקול רביעי נוגע למ36.המשפט לש� שמירה על שלטו� החוק לא יגיעו לפתחו
 של בית המשפט מדיניותו, ממפתחי הדי� בנושא,  מרזלהשופטכפי שמציי� . השיפוטי

על מהות� של , מספר ההליכי� הנדוני� בבית המשפט"בתחו� ההוצאות משפיעה על 
   37."הליכי� אלו ועל אופ� ניהול� על ידי הצדדי�

 
 & Eisenberg, Fisher ראו .ונראה כי המחקר האמפירי מעלה שהמציאות היא מעט אחרת  31

Rosen-Zvi ,20 ש"לעיל ה . 
 למערכת זכות הגישה"מעמדה החוקתי של הזכות לגישה לערכאות ראו אהר� ברק לניתוח עדכני של   32

בתי המשפט והסדרי� "אשר גרוניס וטל סלע ; 29' בעמ, 28ש "לעיל ה, ÔÈÂÏ ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒ" השיפוטית

' Ú· ÌÂÈ�ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡"� Ó 733/95א "ראו ע, לדיו� פסיקתי בזכות הגישה; 77' בעמ, ש�, "דיוניי�

Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜"Ó,993/06א "רע; )1997 (630–628, 591–590, 577) 3(ד נא" פ � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '

È�‡¯È„ ,לאחרונה נטענה ). 18.7.2011, פורס� בנבו(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ26–21' פס

על ידי האגודה לזכויות האזרח הטענה כי מגמת פסיקת ההוצאות מובילה לצמצו� זכות הגישה 

על כ� שנגישות . 35' בעמ, 4ש "עיל הל, Ï‡¯˘È· Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ : ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙2012 ראו .לערכאות

 ).ËÙÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï 161–164) 2009ראו שלמה לוי� " עותר טרד�"� מתמרצת "מוגברת לבג
 . 244 'בעמ, 25ש " לעיל ה,שרגא ושחר  33
  .246 ' בעמ,ש�  34
ביטוח " ראו בהקשר זה ח� בריר .כו� שבהוצאות משפט יכולי� לבטח את הסיצדדי� מתוחכמי�  35

 ). 1985 (105 טו ÌÈËÙ˘Ó" הוצאות משפט
הימנעות מפסיקת הוצאות מפחיתה , לפי טענה זו. ההפוכה) האלמנטרית(אפשר לטעו� ג� את הטענה   36

באופ� שמאפשר לבית המשפט לבחור סכסוכי� מבי� , את עלות המשפט של עתירה ציבורית לאפס

 .  העלות הנמוכהבשלור עתירות המוגשות ספ אי�
  .16 'פס, 17 ש"לעיל ה, ˙�Â·‰הלכת   37
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 יהפוזיטיבההוצאות לדי� לצד העקרונות החוקתיי� שוני חשוב ומעשי נוגע 
� "הוצאות בבגה בדבר לומר כי לכל הפחות הדי� אפשרבהקשר זה . �"שהתפתח בבג

 מדובר בדי� כיולטעמנו  ,"ההוצאות לפי התוצאות"מקיי� מאפיי� שונה מזה של כלל 
 שבו נית� לכאורה – השוני המרכזי נוגע לכ� שבניגוד להלי� אזרחי 38. ומיוחדשונה

ר בכ� שהתוצאה בהליכי� המובאי� בפניו � מכי" בג– "מפסיד" ו"זוכה"להצביע על 
� בהקשר זה הוא כי כאשר " הכלל המשפטי המרכזי שהתעצב בפסיקת בג39.אינה בינרית

א� א� , היא לא תיתפס כהפסד של העותר, עתירה הובילה לשינוי בעמדת המשיבי�
 –בה� שינוי שכזה בעמדת המשיבי� שיהיו מקרי� , יתרה מזאת. נמחקה או נדחתה

להראות כי אפשר  העותר א� יהיה ÂËÏ·˙ א� יוביל לפסיקת הוצאות –שנמחקה בעתירה 
 כפי שמצייני� שרגא 40.למעשה הוא קיבל רכיבי� עיקריי� מהסעד שביקש בעתירה

במקרי� רבי� מחליטי� הרשמי� לפסוק הוצאות לטובת עותרי� בעתירות , ושחר
�‡Ï החלטת הרש� בעניי� 41.שנמחקו‰¯Ò‡Ò�,42א� 43, בהקשר זה המצוטטת כתקדי� 

נקבע בה כי כדי לפסוק הוצאות במקרה שכזה . קבעה אמות מידה למצבי� שכאלה
מיצוי ההליכי� אצל הרשויות הרלוונטיות בטר� ; הצידוק בהגשת העתירה:  אלהייבחנו

 
מקו� בכלל היא א� יש ,  די הצור� במאמר זההשלא נוכל לפתח, שאלה טקסונומית מעניינת ביותר  38

, רות האקדמיתהמגמה בספ. להבחי� בי� הוצאות במשפט האזרחי לבי� הוצאות במשפט הציבורי

בולטת בהקשר זה . בחנות המשפטיות המסורתיותההיא דווקא לנוע לכיוו� נטישת ה, להבנתנו

אשר מציעי� הבניה טקסונומית חדשה של היחס אל הפרוצדורה מתו� , צבי ופישר�כתיבת� של רוז�

ות כושל) מול סדרי די� אזרחיי�אל סדרי די� פליליי� ( הקטגוריות הישנות בהיות� שלהכרה 

צבי וטליה פישר �ראו יששכר רוז�. בהתמודדות ע� חיי המעשה של הסכסו� המשפטי בעיד� המודרני

, ·Ó„� Â�Ï ,˙Â¯È‰Ê‰ ÏÎ‰ .)2009 (489 לח ÌÈËÙ˘Ó" סדר חדש לסדרי הדי�: מעבר לאזרחי ולפלילי"

‰ÓÂ„ ÍÏ‰Ó ˙Úˆ·Ó ÂÊ ‰ÓÈ˘¯· ˙Á˙Â�Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ˘ , ˙ÂÏÂ·‚‰ ˘ÂË˘Ë Ï˘

¯Â„ˆÂ¯Ù‰ÌÈÈÏ ,ÈÁ¯Ê‡‰ ËÙ˘ÓÏ È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÈ· ÌÚÙ‰. 
מחקר אמפירי שבח� את כל התיקי� . דוגמה ממחקריו של יואב דות� יכולה להמחיש טיעו� זה  39

בתחו� עתירות נגד הריסת בתי� ) 1995–1990בשני� ( � בפרקליטות המדינה"שנפתחו במחלקת הבג

 תיקי� שנדגמו התקבלה רק 157ה כי מבי� העל) 1945, )חירו��שעת ( לתקנות ההגנה119' לפי תק(

העותר השיג את " עתירות ככאלה שבה� 39� לעומת זאת דות� אפיי� כ.עתירה אחת בפסק די�

המשיב חזר בו מכוונתו " עתירות ככאלה שבה� 19ועוד " מטרותיו באופ� חלקי באמצעות פשרה

È�ÂÈÚ " ת והלקוח האינדיווידואליהמטרה הציבורי, הדי��עור�"יואב דות� ראו ". לבצע את צו ההריסה

ËÙ˘Ó הציבוריתהמטרה "דות�  :להל�) (2000 (16–13ש "ה, 1 טבלה ,706, 697 כג"(. 
  .261–249, 25ש " לעיל ה,שרגא ושחר  40
  .44 ש" ה254' בעמ, ש�הפניה לדוגמאות   41
 ). 1994 (217) 4(ד מח"פ ,˘¯ ‰·Ò‡Ò� Ï‡ 'ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È¯‰ � �842/93 "בג  42
 כאמת המידה לבחינת פסיקת ההוצאות מפי הרכבי שופטי� ראו �Ï‡ ‰¯Ò‡Òלהתייחסות להלכת   43

 ;)11.7.2010, פורס� בנבו (¯‡˘ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ '‡·È˜Ú ¯Â‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ � �3582/05 "בג

 ). 18.12.2008, פורס� בנבו (˘¯˙ ‰Ì‰˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 'ÍÂ�ÈÁ � �4714/02 "בג
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קשר הסיבתי שבי� הגשת העתירה לבי� הסעד או הקיומו של ; היעדרו של שיהוי; הגשתה
   44.�"וד לפני בירור העתירה בפני בגהשינוי בהתנהלות המשיב ע

המסורת הפסיקתית מתייחסת ברגישות מיוחדת , וכפי שמצייני� שרגא ושחר, לבסו�
 ג� בכל הנוגע 45,שאי� לו אינטרס אישי בעתירה, ילעתירה ציבורית ולעותר ציבור

גמי� פ חשיפת שני� בכ� שבעתירות שכאלה �� הכיר לאור"בג. לפסיקת הוצאות
באינטרסי� ציבוריי� חיוניי� או הצבת שאלות משפטיות , ו� החוקמהותיי� בשלט

   46.פסיקת הוצאות ממש�חשובות ה� שיקולי� להפחתת ההוצאות או לאי

  המגמהסקירת : פסיקת הוצאות לעותר הציבורי. ב

 תכלול ההצגה דיו� בשני תחילה. חלק זה יציג את המגמה החדשה בפסיקת בית המשפט
) כתוארו אז(תנו מפי השופט ישנ, � את ראשיתה של המגמהפסקי די� שלטעמנו מסמני

 שמבטאי�, לאחר מכ� יוצגו פסקי הדי� שניתנו בתקופת נשיאותו של גרוניס. גרוניס
כפי שה� ,  מאפייני� נוספי� של המגמהכמהבהמש� נציג . שיאה של המגמהאת לטעמנו 

 
ובכלל זה קביעה שלפיה אפילו , 25ש " לעיל ה,שרגא ושחרראו הדיו� המפורט בעניי� זה אצל   44

). 257–254' בעמ, ש�(המילה האחרונה טר� נקבעה , הנשלט על ידי החלטות רשמי�, בתחו� זה

, � בקשיי� שוני� שהיא מעוררת תו� דיו– על עתירה ציבורית �Ï‡ ‰¯Ò‡Òליישו� ההחלטה בעניי� 

הוספת שתי אמות מידה תו� ו,  הסיבתיות שבי� הגשת העתירה לפעילות הרשותבעיקר בשאלת

¯˘ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ÊÎ¯Ó‰‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈÏ È˙ÏÈ‰˜‰ ¯Â‚�ÒÏÂ �  ' ˙Â �11269/02 "בג ראו –נוספות 

¯Â„È˘‰) ראו בג.ל הוצאותבה� עותר ציבורי מקבש מקרי� קיימי�). 28.10.2003,  בנבופורס� " �

1678/10 � ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÚÂÈÒ „˜ÂÓ 'ÌÈ�Ù‰ ¯˘) ח"ש 6,500ס "ע) (23.6.2011,  בנבופורס� (

,  בנבופורס� (‰˘¯ ÏËÂ˜ '˙„ È˙Â¯È˘Ï¯ � �5753/10 "והחלטתו של הרש� גיא שני בבג

 ).ח"ש 13,000ס "ע ()21.11.2012
בכל הנוגע להישגי� בפועל ; 279–277' בעמ, 28 ש"לעיל ה, עיני ודורפמ��'רבינובי� להרחבה ראו  45

 משל בעתירות הריסות בתי� מצליחי� להגיע להישגי� טובי� "עורכי די� ציבוריי�"מצא דות� ש

חלק מההסברי� שהוא נות� לתופעה זו נוגע .  אשר מייצגי� בעתירות אלה"עורכי די� פרטיי�"

הדי� �נית� לייחס את האפקטיביות של עורכי", לגישתו. ציבוריי� מפתחי�למומחיות שעורכי הדי� ה

היכרות טובה ע� מערכת [...] התמחות מקצועית כתוצאה מנסיונ� הרב : הציבוריי� לגורמי� שוני�

משאבי� ואולי ג� לנכונות להשקיע [...] המשפט ובפרקליטות המדינה �קבלת ההחלטות בבית

 ,"הציבוריתהמטרה  "דות�ראו ". ווקא מ� המוטיווציה האידיאולוגיתומאמצי� בהתדיינות הנובעת ד

להצגת פסיקה בשאלת זכות עמידה במקו� שבו קיי� עותר שלו אינטרס . 712' בעמ, 39ש "לעיל ה

; )1993 (17ש " ה495, 489 א Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó "הפליה לטובת אחר"דות� ישיר בעתירה ראו יואב 

שנית� נגד דעתו ) (1992 (852) 2(ד מו"פ, Ú· Ï‚¯˜"� Ó '˙ÂÚ˜˘‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰�ÈÓ �287/91 "ראו בגו

 ). החולקת של השופט שלמה לוי�
 5' פס, 13ש "לעיל ה, "ÚÈÒ" ˜ÈÏ‡È·10˙ וראו עניי� ; א ריש249' בעמ, 25ש " לעיל ה,שרגא ושחר  46

  .פסק דינו של השופט רובינשטיי�ו, גרוניס) כתוארו אז(לפסק דינו של השופט 
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י לקבל  וכד–לבסו� . החלטות מהחודשי� האחרוני�משה� משתקפי� מפסקי די� ו
 ולבסס את הטענה כי מדובר במגמה פרספקטיבה מסוימת על שנעשה בתחו� זה בעבר

 פסקי די� והחלטות 450� רשמי� ממאגר נתוני� שברשותנו הכולל ככמהנציג  – חריגה
) פרטיי� וציבוריי�(בה� נפסקו הוצאות משפט לעותרי� ש, 2011–1963שניתנו בשני� 

   .�"בבג
ראשו� הוא . שרו על הנכונות לפסוק הוצאות לעותר ציבוריבי מוקדמי� שני פסקי די�

 מדובר בעתירה של Á‡ Í¯„ .47¯˙בפרשת גרוניס )כתוארו אז(השופט פסק דינו של 
ועדה שבחנה את מדיניות ו הלראשותאית� ששינסקי ' נגד מינוי של פרופעותרת ציבורית 

כבר במהל� הדיו� . משאבי הנפט והגז בישראל בטענה כי הוא מצוי בניגוד ענייני�
א� , היא נטולת יסודשהתריע ההרכב בפני העותרת כי עליה לחזור בה מהעתירה היות 

גרוניס פסק ) כתוארו אז( הרכב שופטי� בראשות השופט 48.בההעותרת ביקשה שיכריע 
כאשר , ככלל. ששינסקי'  הוצאות שחולקו בי� אוצר המדינה לבי� פרופח"ש 50,000

 על אודות פסיקת  מנמק את החלטתואינו הוא 49,ק הוצאות� פוס"הרכב שופטי� בבג
בצעד נדיר בחר השופט  .ההוצאות ורוחב היריעה המוקדש לחלקי� אחרי� של ההנמקה

 חוסר שביעות הרצו� של בשל  בעניי�גרוניס לנמק את פסיקת ההוצאות ולפרוס שיקולי�
  : מהתנהלות העותרתההרכב

 את העותרת בתשלו� הוצאות סבורי� אנו כי במקרה הנוכחי יש לחייב
לא היה זה מ� הראוי לעשות , ראשית. וזאת מכמה סיבות, משמעותיות

על . שימוש בלשו� בוטה כלפי פרופסור ששינסקי עד כדי השחרת שמו
בית המשפט להג� על שמו הטוב של אד� מפני ביטויי� פוגעניי� 

מי� יש להרתיע גור, שנית. די��המוטחי� כלפיו ללא הצדקה בכתב בי
שמטרת� לנצל את במת , הפוני� לבית המשפט בעתירות חסרות שחר

יש למנוע מצב בו אנשי� , שלישית. המשפט בדר� בלתי ראויה�בית
ראויי� יהססו מלהתמנות לתפקידי� ציבוריי� בשל החשש שמא ימצאו 

הדבר . עצמ� מתגונני� בפני טענות שווא המועלות נגד� בראש חוצות
כאשר פרופסור ששינסקי פועל בהתנדבות , וכחינכו� במיוחד במקרה הנ

 
פרשת : להל� ()13.12.2010, בנבופורס�  (˘¯ ‰‡ÂÓÚ‰� ˙¯Á‡ Í¯„ ÌÂ„È˜Ï  '¯ˆÂ˙‰ �6259/10 "בג  47

˙¯Á‡ Í¯„( . 
עותרת הודעה זו של ה: "לפיהש,  נכונותה של העותרת לחזור בהבדברראו את עמדת בית המשפט   48

' צירו� ייזו� של פרופ (1.9.2010 כ� ראו החלטה מיו� .)2' בפס, ש�" (הינה בגדר התחכמות גרידא

דחיית בקשת העותרת להקדמת  (21.9.2010והחלטה מיו� ) ששנסקי כמשיב על ידי בית המשפט

  ).מועד הדיו� בעתירה
בקשות לפסיקת הוצאות מצד שלפי רוב מכריע ב, בניגוד למצב שבו ההוצאות נפסקות על ידי הרש�  49

 . עותרי�



  ג"תשע ו משפטי� על אתר  נדיב מרדכי וענבר לוי

46  

העותרת שהגישה עתירה , לסיכו�. ראש הוועדה�בתפקידו כיושב
  50.שמשקלה כמשקל נוצה ראוי לה שתחוייב בהוצאות שמשקל� כבד

� גרוניס בעתירה) כתוארו אז(נית� פסק די� נוס� של השופט , 2011באפריל , בהמש
 ברמה 51.ד שמעו� מזרחי"בתחו� הספורט לעושתקפה את ההחלטה להעניק פרס ישראל 

  ניגוד ענייני�בטענת קיומו שלעתרו  שהפורמלית מדובר בעתירות של עותרי� פרטיי�
 "יד למינהל תקי��ימית"ארגו� בש� א� ש, נהל תקי�ִמבטענות להיעדר ו 52בוועדת הפרס

רוניס  פסק השופט גת מפורטהחלטהלאחר שכתב . להצטר� לעתירה, בשלב מסוי�, ניסה
 למדינה ועוד ר טרחהח שכ" ש20,000)  בעניי� זהאליו הצטרפו השופטי� ארבל ומלצרו(

,  קריאת פסק הדי� מעלה במפורש.שייצג את עצמו כמשיב, ד מזרחי" לעוח"ש 20,000
מסוי�  עותר פסיקת הוצאות לחובתבהבדל החד שבי�  ‰·Â�ÈÁכי שופטי ההרכב , לטעמנו

השופט גרוניס הרהר , למשל.  בענייני פרס ישראלפ� גור�לבי� צמצו� זכות העמידה באו
� א, בכל הנוגע לפרס ישראל והמעמדבפסק דינו בדבר הצור� בשינוי דיני השפיטות 

והשופטי� ארבל ומלצר טרחו להדגיש במפורש ,  לא הצטרפו יתר חברי ההרכברהוריולה
ת התפיסה שלפיה את העובדה שאשר לזכות העמידה בעניי� פרס ישראל ראוי להותיר א

 53.אי� לוותר על מת� זכות עמידה לעותר ציבורי במקרי� המתאימי� המצדיקי� זאת
 ובשניה� , ראשיתה של המגמה הנוכחיתה� ‚ÏÈ ובעניי�  „¯Á‡ Í¯˙פסקי הדי� בפרשת

  . גרוניס) כתוארו אז(ההחלטה החריגה על פסיקת ההוצאות הייתה של השופט 
 המרכזי שבה� 54.פסקי די� מהעת האחרונהכמה  מצטרפי� לשני פסקי הדי� דלעיל

 כמהבמקרה זה . בעתירה בעניי� שירותי הרפואה הפרטיי� באשדוד הוא פסק הדי�
ארגוני� ציבוריי� חשובי� הביאו בפני בית המשפט טענות שונות הנוגעות לחוקתיות 

 להפריט רכיבי� –  בחוק של הכנסתחוקקהשבסופו של יו� א� , משלההמת החלט
, כעולה מפסק הדי�. י� של שירותי רפואה בבית חולי� חדש המוק� באשדודמרכזי

 
 . גרוניס) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 8' פס, 47 ש"לעיל ה, „¯Á‡ Í¯˙פרשת   50
 ).26.4.2011, בנבופורס�  (˘¯ ‰ÏÈ‚ 'ÍÂ�ÈÁ � �2324/11 "בג  51
 בדבר ניגוד ענייני� של ועדת הטענה, לטעמנו, "דר� אחרת"נעיר כי בניגוד לטענה שבעתירתה של   52

 בטענה הדבר ג� משתק� בפסק דינו של בית המשפט אשר קיי� דיו�. הפרס הייתה ראויה לדיו�

 . והבהיר מדוע אי� לקבלה
פסק דינה של ; גרוניס) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 16� ו11, 9' פס, 51 ש"לעיל ה, ‚ÏÈעניי�   53

˘‡È Â·˘ ‰¯˜Ó Â‰Ê˘ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÈˆ Û˘ ( לפסק דינו של השופט מלצר 2 'פס; שופטת ארבלה

˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Í‡ ÚÈ˙¯‰Ï( . לנו נדמה ג� כי הערותיו של השופט)באשרגרוניס ) כתוארו אז 

. לצמצו� מרחב הביקורת השיפוטית על הפרס נגעו לסוגיית השפיטות ולא לסוגיית זכות העמידה

לפיה פרס ישראל הוא תחו� ששאלת שפיטותו שלהיות מוב� ג� על רקע העובדה עניי� זה יכול 

 הביקורת השיפוטית המוגבלת על פרסי� ובשל(  ייחודיותהבשלנתפסת כמיוחדת בפסיקה ובספרות 

 ).2000( 181  ה‰ËÙ˘Ó "שפיטות החלטות בעניי� פרס ישראל"למשל דניאל פרידמ�  ראו). בכלל
  .1 ש"ראו לעיל ה  54
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העתירה הוגשה לפחות ארבע שני� וחצי לאחר המועד שבו פרסמה המדינה את הבקשה 
 שכללה את התשתית העובדתית לטענות ,)RFI(המקדמית לקבלת מידע להצעות למכרז 

פ היה "חולי� תכלול שירותי שרלפיו הפעלת בית השמנתו� זה עולה כי המידע . העותרי�
א� רצו להשפיע על , או לכל הפחות היה צרי� להיות ברשות�(ברשות העותרי� זה זמ� 

טענות לשחיתות שלטונית בניהול המיז� או העתירה לא העלתה  55).המדיניות בתחו� זה
השיהוי בהבאתה בפני היו מצדיקות את  שתכ�י שי,נהל תקי�טענות הנוגעות להיעדר ִמ

� לא היה כלל הערכאה שלה היה צרי� "לכ� מצטרפת הטענה שלפיה בג . המשפטבית
עניי� , להגיש את העתירה משו� שבשלב שבו הוגשה תקפה העתירה את תנאי המכרז

חולי� ה�  הקמת והפעלת בית 56.המסור לסמכותו הראשונית של בית המשפט המנהלי
 � גורמי� פרטיי�ה� דורשות משאבי� רבי� ומשתתפי� בה. פעולות מורכבות

עצירת , במקרי� רבי�, � בנקודת זמ� מאוחרת משמעותה" של בגוהתערבות. וממשלתיי�
 מטעמי� אלה בחר בית המשפט לפסוק לעותרי� .המהל� עד למת� הכרעה שיפוטית

  . הוצאות ולא להסתפק רק בדחיית עתירת�
 שיפוטישיאו של השיח הלטעמנו ,  מהווה˜ÈÂ‡˘Èבעניי� " גישה"ערעור עמותת 

 לפסקי הדי� באשרמתינות   מבטא58,מפי השופט פוגלמ�,  פסק די� זה57. בנושאהנוכחי
 באופ� חדשני פסק הדי� .שבה� נפסקו לעותרי� הציבוריי� הוצאות בשיעורי� גבוהי�

 דיני ההוצאות של העותר הציבורי במסגרת משק� נטייה להרחבת ההנמקה בסוגיות
פסק ופט פוגלמ� להפחית סכו� הוצאות ש בחר הש˜ÈÂ‡˘Èבעניי� .  של ההרכבהפסיקתא

השופט  59.רטט אמות מידה לפסיקת הוצאות לעותר ציבוריסבית המשפט המנהלי ול
קביעת סכו� ההוצאות בעניינ� של עותרי�  פוגלמ� ראה לנכו� לציי� במפורש כי

 פסיקת ההוצאות תכליות  מלבדציבוריי� מחייבת התחשבות בשיקולי� נוספי�
בשל הרצו� , יש לנהוג באיפוק בהטלת הוצאות על עותר ציבורי, תועל פי הנמק. המוכרות

להימנע מהכבדה שתוביל להרתעת יתר ולהימנעות מנקיטת הליכי� ציבוריי� שתכלית� 

 
או למצער היה , העותרי� ידעו. העותרי� התעכבו זמ� ממוש� בהגשת העתירה: "בלשונו של הנשיא  55

, כי בית החולי� באשדוד צפוי לספק לציבור ג� שירותי רפואה פרטיי�, לפני שני�, עליה� לדעת

החלו , ובה� אסותא, רמי� רבי�גו. המידע בנושא זה היה פומבי ונגיש לציבור. במסלול בחירת רופא

מ� . לצור� הקמת בית החולי�, עד עתה, כספי� רבי� הוצאו. לפעול להקמת בית החולי� לפני שני�

לא הוכח על ידי העותרי� כי מת� שירותי רפואה פרטיי� בבית החולי� עשוי להוביל , העבר השני

בנסיבות , הוי בהגשת העתירהלפגיעה קשה וחמורה בשלטו� החוק מ� הסוג העשוי להאפיל על השי

 ‰‡‚Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â �2114/12 "בג" ( מדחיית העתירה מחמת שיהוי‡ÒÂ�Ó ÔÈ, משכ�. המקרה

Ï‡¯˘È· ,מ"נו ל"ע–ההדגשה הוספה () 7' פס, 1 ש"לעיל ה(.  
 . ת הראשונה לחוק לתוספ5משפט לעניני� מינהליי� בצירו� פרט �לחוק בתי) 1(5' ראו ס  56
 .1 ש"לעיל ה, ˜ÈÂ‡˘Èניי� ע  57 
, לנשיא נאור בהסכמת השופט שה� ותו� עמדה מסתייגת לעניי� הפחתת ההוצאות מפי המשָנה  58

 . כעולה מפסקי דינ� הקצרי� ש�
 .ק הדי� של השופט פוגלמ� לפס12–9 'פס, 1 ש"לעיל ה, ˜ÈÂ‡˘Èעניי�   59
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 ,א� כי ג� עותר ציבורי איננו פטור מנשיאה בהוצאות א� עתירתו נדחתה, ראויה
� בהמש� לפסיקה בעניי� . באופ� מכביד חסר עילה או נוהלהוא  שניהלובמיוחד א� ההלי

את בית המשפט המנהלי במקומות שבה� הוא סבור " לתק�"� ממשי� "זה נראה כי בג
ארז �בערעור מנהלי נוס� קיבלה השופטת ברק, למשל. שפסיקת ההוצאות אינה במקומה

את בקשת� של ארבעה עותרי� ציבוריי� לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט 
 בהחלטה זו 60.ח בעתירה מנהלית שנדחתה" ש35,000ס "לו� הוצאות עהמינהלי לתש

ארז על נטייתה להרחיב את זכות העמידה של עותר ציבורי �א� העירה השופטת ברק
 וא� התחשבה בכ� שמדובר בעתירה נגד מכרז שיוביל לתהליכי 61,בענייני מכרזי�

 �פ "ס בעניי� השרובשי� לב לפסק דינו של הנשיא גרוני(הפרטה של שירותי חינו
, משני ערעורי� אלה אפשר ללמוד). נדמה לנו כי התייחסות זו חשובה, באשדוד
ג� עותר ציבורי איננו פטור מנשיאה � בכ� ש"כי לצד ההכרה של שופטי בג, בזהירות

, לפחות בקרב חלק משופטי בית המשפט, קיימת זהירות, בהוצאות א� עתירתו נדחתה
נטייה לפסוק הוצאות לעותר הציבורי והכרה בתפקידו מאיתות חזק מדי בכל הנוגע ל

   .הציבורי החשוב לבירור עתירות ציבוריות
נוספי� " לתת סמני�"נבקש לסקור בתמצית כמה פסקי די� מרכזיי� פחות כדי 

 א� דומה שמחלק� אפשר 62,בהחלטות קצרות, על פי רוב, מדובר. במגמה הנוכחית
במקרה . רי� לפרוט את המגמה למרכיביהבהחלט לשאוב מאפייני� משפטיי� המאפש

שביקשה , "רגבי�" נמחקה עתירתה של תנועת 63,בפסק די� קצר מפי הנשיא גרוניס, אחד
 הטמונה הסכנה בשל" חובב�נאות "לאתר בקרבה המצוי ספר בית של לסגירתו להביא
 ממועד שני� שלוש לאחר הוגשה" רגבי� "עתירת, הדי� מפסק כעולה. שכזו בקרבה
 העתירה ("מרחב באותו המצוי נע��אל�ואדי הכפר תושבי מצד דומה עתירה של הגשתה

 בחר העותרי� מצד תגובה היעדר בשל נמחקה הראשונה שהעתירה א�"). הראשונה

 
בי� טענות הארגוני� ). 4.4.2013, בנבופורס�  (ÂÚÏ Â˜ ˙˙ÂÓÚ 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó·„ � �868/13 "עע  60

 מפעילות� רב בשביל�עלתה ג� טענה כי סכו� ההוצאות שהושת יחייב אות� להסיט סכו� שהוא 

' פס, ראו ש� ( ההוצאותעניי� שמחזק את טענתנו כי הארגוני� נפגעי� מפסיקת, הציבורית השוטפת

9.( 
  .12' פס, ש�  61
כ� למשל לפסיקת הוצאות לעותר .  ההחלטות הרלוונטיות·ÏÎוג� אי� לנו יומרה לטעו� שמדובר   62

 ˘¯ ‰˙˘˙Ï‡¯˘È· ˜Ï„‰ ˙Â�Á˙ ÈÏÚ·Â ÌÈ�ÎÂÒ ÔÂ‚¯‡ '˙ÂÈ � �4668/08 " ראו לאחרונה בג"מגזרי"

ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ  �5538/10 " עירייה ראו בג לפסיקת שכר טרחה בעתירת.)3.1.2013, בנבופורס� (

� ˙ÂÚ¯ ÌÈ·ÎÓ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ)  לפסיקת הוצאות בעניי� הענקת סיוע כספי ). 29.1.2013, בנבופורס�

ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ' ˙¯Ë˘Ó � �2312/10 "רכי ייצוג משפטי ראו בגולקציני משטרה לצ

Ï‡¯˘È) 30.5.2012, פורס� בנבו.(  
�‡Ï �4627/09 " ראו החלטה בבג.ו השופטי� חיות וסולברגשאליו הצטרפ  63� ˘‡ÙÚ ' ˙�‚‰Ï ¯˘‰

‰·È·Ò‰)  �5150/12 " אשר אוחד במקור ע� בג,)21.3.2013, בנבופורס�  ˙ÚÂ�˙� ÌÈ·‚¯ ' ¯˘

ÍÂ�ÈÁ‰ ,21.3.2013 נית� פסק הדי� ביו� שבעניינו. 
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 שיהיו כדי הנראה ככל 64,העתירה את" להחיות"ו בה שנית� הדי� פסק את לבטל �"בג
". רגבי� "עתירת את לדחות ההרכב החליט זה מהל� לצד. הישירי� הנפגעי� בפניו
 ‚ÛÂ"ב מדובר כי היה, המשפט בית של בלשונו, רגבי� עתירת לדחיית המרכזי הטע�
È¯Â·Èˆ מיהרה" רגבי� "כי נקבע 65.)מ"נו ל"ע – הוספה ההדגשה(" לו לא בריב שמתערב 

"� שאי� א�, הכפר בני ושל הספר בבתי שלומדי� הילדי� של" לאפוטרופא עצמה להפו
 לטובת טרחה בשכר תישא" רגבי� "כי נקבע האמור לאור. לנושא נייניע קשר כל לה

 66).המדינה בפרקליטות צי�"הבג מחלקת ידי על שיוצגו (ציבוריי� משיבי� שלושה
 המשפט שבית ראוי שלפיה לגישה מסוימת חזרה שכזו בהחלטה לראות בהחלט אפשר
 לו וישיר אישי אינטרס אשר קונקרטי עותר עומד מולו כאשר ציבוריי� בסכסוכי� יכריע
 את" החיה "�"שבג מכ� להתעל� אי�, ולטעמנו, זאת ע�. השלטונית מההתנהלות נפגע

 מהטו� ג� כמו) שכזה" ריב "בפניו היה לא החייאתה שלפני, קרי (הכפר בני של העתירה
 זה עניי�, הדי� פסק מלשו� עולה אינו שהדבר א�". רגבי� "כלפי �"בג של ביותר הציני
 כדי ציבורי עותר של מהירה הצטרפות, �"בג שלעמדת והיא נוספת למסקנה אותנו מוביל

 מבחינה א� יבח� הציבורי שהעותר וראוי, רצויה אינה קיי� סכסו� על" להתעבר"
 אפשר, מזאת יתרה. הסכסו� לניהול בהצטרפותו אמתי משפטי צור� קיי� עובדתית

 בשל" רגבי� "תנועת ע� �"בג של מהיכרותו הנובע ככזה ג� שבפסק המהל� את לפרש
 שלפיה למסקנה להוביל יכולה הייתה שכזו היכרות 67.בפניו ומתדיי� ששב עותר היותה

 
�‡Ïעניי�  ראו .הדבר נעשה בהסכמת המשיבי�  64˘‡ÙÚ ,2' פס, 63 ש"לעיל ה . 
�·¯ �26/76 "ראו בג לפסיקה ישנה המונעת עתירות ציבוריות באותו האופ�. 4' פס, ש�  65� ÌÂÏ˘ '

Ú¯ÂÊ,על העותר מ� הציבור, בדעת מיעוט,  דברי השופט ברנזו�ראו ו.)1977 (796) 1(ד לא" פ ,

משפט זה ישנ� מקילי� ומחמירי� בעני� �יתאינני מגלה סוד כשאני אומר שבי� שופטי ב: "לפיה�ש

כי נדמה לי שכולנו מחמירי� , או אולי יותר נכו� לאמר מחמירי� פחות ומחמירי� יותר, זה

א� בל , את הטרדני� נדע לטרוד מעלינו[...] המידה ע� הפוני� אלינו מהסוג הנדו� כא� �על�יתר

, משפטית או חברתית,  חשיבות חוקתיתנשלי� יחד עמה� את הרציניי� הבאי� אלינו ע� בעיה בעלת

בל נשפו� את : כלשו� הפתג� העממי. ומבלעדינו אי� גואל ומושיע, הדורשת את פתרונה ואת תיקונה

המשפט �כי דעה זו היא פחות או יותר נחלת בית, דומני שאפשר לאמר. התינוק ע� המי� המלוכלכי�

וראו עמדות השופטי� ויתקו� ואשר ; 801–800' בעמ, ש�" (על המקילי� והמחמירי� שבו, כולו

 ).807–805 'בעמ
  .ח"ש 3,000ס "ע  66
לדיו� בעותרי� ציבוריי� כשחקני� חוזרי� ראו להל� (� " היא שחק� חוזר בעתירות בפני בג"רגבי�"  67

תנועת רגבי� שמה לה למטרה להשפיע על כלל מערכות  ":כעולה מאתר האינטרנט שלה). )2(ג פרקב

לשמירה , עקרונות היסוד הציוניי� ולממש� להלכה ולמעשה הביא� לפעול לאורל, השלטו� במדינה

אר� ישראל ולמניעת השתלטות� של גורמי�  אוצרות הטבע והנו� של ועל על אדמות הע� היהודי

 נראה כי העתירה .)www.regavim.org.il/index.php/about-us/objectives( "אלו זרי� על משאבי�

שתכליתה להג� על רווחת� של תלמידי בית הספר מפני סכנות , "בי�רג"אשר הגישה תנועת 

חורגת ממטרת התנועה המוצהרת וייתכ� שבשל כ� נהג בית המשפט בחשדנות כלפי , סביבתיות

בבקשה לאסור על הממשלה  ,"רגבי�"לעתירה לדוגמה של תנועת . במקרה זה" רגבי�"תנועת 
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 אלא הזיהו� סכנת בגלל והתושבי� התלמידי� בפינוי אינו התנועה של האמתי העניי�
 שלפיה המשפט בית של לשונו מובנת, זה ובמוב� (כליל מהאתר התושבי� בפינויי

 בחזרה מדובר אי� שכזה במצב). הכפר לבני טובה" אפוטרופא "הייתה לא" רגבי�"
 העותר של לרעה מניצול רוח מורת בהבעת אלא" הספציפי הנפגע "לתפיסת מוחלטת
 ג� בעקבותיה אשר, האוויר בחלל מרח� זרי� שיקולי� של כשריח, ההלי� את הציבורי

  . ההוצאות נפסקו
 עותרי� שני ביקשו ש� ÂÎÓÔ ÌÈÏ˘Â¯È ˜„ˆÏ.68 בעניי� הדי� פסק איה נוספת הדוגמ
 רישו� הלי� של וחוקתיות את – קונקרטי עותר וללא כללי באופ� – לתקו� ציבוריי�

 �"בג. 2010–ע"תשה, דת לחסרי הזוגיות ברית בחוק המעוג� ,דת לחסר הזוגיות ברית
 שמדובר משו� העתירה את למשו� לה� הציע ובסופו בדיו� העותרי� טענות את שמע

 שלא משו�; קונקרטי נפגע של בשמו פוני� אינ� שהעותרי� משו� 69;ראשונית בשאלה
 שדחה, המשפט בית לבקשת רבויס העותרי�. הרלוונטיות הרשויות אצל הליכי� צוומ

 של להתנהלות הדוגמ היא זו עתירה ג� 70.הוצאות עליה� המטיל קצר בפסק העתירה את
 בית בפני מופשטת�תאורטית שאלה ובהצבת הליכי� מיצוי בהיעדר הכרוכה ציבורי עותר

 כי נדמה. קונקרטי נפגע וללא מוקד� בסכסו� יכריע שהאחרו� דרישה תו� המשפט
� בהיעדר רואה המשפט בית הבשלות לעילת הנוגעת השיפוטית למגמה בהמש

 שכ� כל לא, הציבורי העותר מצד לגיטימית לא תהתנהלו ההלי� של קונקרטיזציה
 כי נראה א�, "מופשטת "בשאלה הכרעה על עומד הציבורי רהעות שבה� במקרי�
 ציבורית לעתירה נוגע שלישי מקרה. בעתיד סכסו� אגב בה להכריע אפשר יהיה למעשה
ÓÏ ‰ÈÏˆ¯‰ ˙˙ÂÓÚÚ Ô בעניי�. שרה לתפקיד כנסת חברת של מינויה את למנוע בדרישה

� ‰È·˘Â˙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,מבית דרשה, ריותציבו מטרות מקדמת עצמה שהגדירה עמותה 
 את דחה המשפט בית 71.עובדתי בסיס חסרת הנדמית בטענה המינוי את למנוע המשפט
   72.המדינה אוצר לטובת הוצאות ופסק העתירה

 
� " ראו בג– בנושא ההתיישבות הבדואית בנגב "הצעת החלטה"להעלות ) המצויה בתקופת מעבר(

648/13 � ÌÈ·‚¯ ˙ÚÂ�˙ '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯) ללא פסיקת , )25.1.2013, פורס� בנבו �אשר נדחתה על הס

 .הוצאות
מפי השופט דנציגר , )18.10.2012, בנבופורס�  (‰ÔÂÎÓ ÌÈÏ˘Â¯È ˜„ˆÏ � '˙Ò�Î �1143/11 "בג  68

  .ארז�ובהסכמת השופטי� פוגלמ� וברק
 . בעתירה זו התכתב בית המשפט ע� עילת הבשלות, הבנתנול  69
  .ח"ש 6,000ס "ע  70
 מכיוו�, הכנסת בגי� שרפה בבית עסק לא מורשה בדבר הצור� לפתוח בחקירה פלילית נגד חברת  71

 .הנה במועד השרפה כראש העיר שבה פעל העסקיהכנסת כ שחברת
, בנבופורס�  (ÓÏ ‰ÈÏˆ¯‰ ˙˙ÂÓÚ� ‰È·˘Â˙ ÔÚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �2000/13 " ראו בג.ח"ש 2,500ס "ע  72

14.3.2013 .( 
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 ש� עמדה בפני בית Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚È‡.73מקרה רביעי הוא הערעור המנהלי בפרשת 
פסוק לו המשפט הזדמנות נוספת לצמצ� את זכות העמידה של עותר ציבורי או ל

עסק בסמכותה של המשטרה להוציא צווי סגירה לחברות המספקות הערעור . הוצאות
חברות הגישה  .גישה לאינטרנט המורי� על סגירת� של אתרי הימורי� שבשליטת�

.  בחרו שלא לממש את זכות� לעתור נגד הצווי�– הנפגעי� הישירי� –ומפעילי האתרי� 
אשר פעל , ת עתירת איגוד האינטרנט הישראלילמרות זאת קיבל בית המשפט המנהלי א

פסק הדי� חשוב . כעותר ציבורי המייצג את האינטרסי� של גולשי האינטרנט בישראל
נדונה בו על , כעותר ציבורי,  ששאלת זכות העמידה של איגוד האינטרנטמשו�לענייננו 

ו הוצאות נפסקו בבסופו של דבר  שוכ� משו�ידי שניי� משופטי ההרכב שהיו במחלוקת 
˙·ÂËÏלפיה המשטרה  ו– השופט סולברג כתב את חוות הדעת הראשית 74. הארגו�

, לעמדתו, ערעור לגופ�הא� שד� בטענות של .  ונותר במיעוט–מוסמכת להוציא את הצו 
ומלכתחילה היה , המתעבר על ריב לא לו, אי� להכיר בזכות העמידה של איגוד האינטרנט

 המצדדת "עמדת קצה" לומר שהשופט סולברג הציג אפשר 75.ראוי למחוק את העתירה
לצמצו� זכות  ˘ÂÏעל נטייתו אולי  של מעמד העותר הציבורי וא� תעידבבחינה חשדנית 

 
�È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ· �3782/12 "עע  73� Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó· ÂÙÈ 'ÈÏ‡¯˘È‰ Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚È‡)  פורס�

  ).‡Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚Èעניי�  :להל�) (24.3.2013, בנבו
נזכיר כי . זו של רשימה ממסגרתהניתוח מלא של פסק הדי� יכול לפרנס רשימה נפרדת ואינו חלק   74

שתי הטענות המהותיות שנדונו בפסק הדי� ה� שאלת הפגיעה בחופש הביטוי וזכות הגישה למידע 

, לחוק העונשי�) 1)(א(229' של גולשי האינטרנט ופרשנות של סמכות מפקד המחוז לפי ס

קרי להיכלל בגדריו של סעי� , "מקו�"א� אתר אינטרנט יכול להיחשב ובמיוחד  (1977–ז"התשל

  ).הסמכה שבחוקה
עיקר טעמיו .  לפסק דינו של השופט סולברג14–10' פס, 73 ש"לעיל ה ,‡Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚Èעניי�   75

בהקשר זה נגעו לכ� שהבאת הסכסו� על ידי האיגוד ולא על ידי הנפגעי� הישירי� יוצרת חסר 

. על בית המשפט להגיע להכרעה טובהבתשתית העובדתית שלפני בית המשפט באופ� שיקשה 

, È„¯˜�Ë �6698/08 "ראו למשל בג,  עמדות דומות לגישה זו בקרב שופטי בית המשפטקיימות

� ˙È�·Ïˆ‰ ˙˘¯ÂÓ‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰˙ÂÓÚ‰ 'Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘Ó È�È„Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ¯˜ÁÏ ÔÂÎÓ‰, 8–4' פס 

ואתו פסק הדי� של (ה פסק די� ז, לטעמנו). 9.11.2010, בנבופורס� ( לפסק דינו של השופט הנדל

 בשאלת  עושה כי בפועל הבחינה שבית המשפטהמעל) ‡Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚È עניי�השופט סולברג ב

ובכלל זה העילות ( חודרת לבחינת התשתית העובדתית של הסכסו� עצמו "קיומו של נפגע ישיר"

. עשהבי� טענת הס� לבי� הבחינה המהותית הלכה למשבאופ� שמקהה את ההבדל החד ) הנטענות

מעניי� כי בתגובה לטענתו של השופט פוגלמ� כי ניתוק האתרי� נעשה ללא הסכמה מפורשת של 

 , דרכי� לממש את זכויותיה�כמהטרח השופט סולברג להדגיש שוב כי לספקי� היו , ספקי הגישה

אמת מידה של "אי� הצדקה לנקוט כלפיה� , )מ� ההגדה של פסח(וכי בניגוד לזה שאינו יודע לשאול 

‡Â‚È„ עניי� " (וה� נמנעו במודע מלבוא בה�, Ì‰È�ÙÏ ÌÈÁÂ˙Ù ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯Ú˘˘Î', את פתח לו'

Ë�¯Ë�È‡‰ ,מ"נו ל"ע –ההדגשה הוספה ( ) לפסק דינו56' פס, 73 ש"לעיל ה( . 
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השופט ,  לעומתו76. שהדבר לא נעשה במקרה הנוכחי א� על פיהעמידה הציבורית
 שכ� לצור� ,לפיה המשטרה פעלה בחוסר סמכותופוגלמ� כתב את חוות דעת הרוב 

במסגרת הנמקתו התייחס בהרחבה .  מקו� להסמכה מפורשת בחקיקההיההוצאת הצווי� 
השופט . ובאופ� עקרוני לשאלת זכות העמידה של עותר ציבורי תו� הצגת ההלכה בנושא

על בית המשפט להימנע מלדחות מעל פניו את מי שטוע� כי , ככלל"קבע כי א� פוגלמ� 
 שמא המסקנה –שו� שאי� לו עניי� אישי בדבר רשות מינהלית פגעה בשלטו� החוק רק מ

 77".שתנבע מכ� היא כי ניתנה גושפנקא לאותה רשות להמשי� ולפגוע בשלטו� החוק
המשטרה בחריגה לפעילותה של היות שבמקרה הנוכחי טענות איגוד האינטרנט נוגעות 

 –  וא� מדובר בניסיו� ראשו� להגדיר את סמכות המשטרה לפי סעי� ההסמכה,מסמכות
ג� עמדתו של ,  לטעמנו– מת� מעמד מוצדק לאור ההגנה על שלטו� החוק המגול� בה

 המציגה גישה רחבה ומזמינה ביותר כלפי מוסד "עמדת קצה" היאהשופט פוגלמ� 
לאור החלטתו לקבל את הערעור הציע השופט פוגלמ� לחייב את . העתירה הציבורית

   .ח"ש 25,000 על ס� די� ר�עוטרחת  מפקד המשטרה לשל� לאיגוד האינטרנט שכר
 מחלוקת ה� בשאלת נטושהדי� קצרצר כי בי� השופטי�  הנשיא גרוניס ציי� בפסק

בסוגיית . הס� של זכות העמידה וה� בשאלה המהותית של סמכות מפקד המשטרה
שקיבל את (הוא ציי� כי היות שהשופט סולברג . המעמד בחר הנשיא שלא להביע עמדה

מסכי� שראוי " הוא –עבר לדו� בשאלת הסמכות ) ד אי� מעמדטענת המדינה שלאיגו
ר� דעתו לעמדתו של השופט יבשאלת הסמכות הוא צ. "להתייחס לגופ� של דברי�

 לפסיקת ג�הצטר�  הנשיא. "למחוקק הפתרוני�"וקבע כי , שהייתה לרוב, פוגלמ�
 ובכלל ,תרעמדת הנשיא היא המעניינת ביו, לטעמנו. ההוצאות לטובת איגוד האינטרנט

 "עמדת אמצע" ,לפחות במקרה הנוכחי, היא משקפת. זה הצטרפותו לפסיקת ההוצאות
א� בעיקר היא משקפת הכרה בכ� שעותר ציבורי שערעורו התקבל , שבי� שתי העמדות

 ולכל ,טרחתו ג� במצב שבו יכולה להיות שאלה על עצ� זכות העמידה שלו זכאי לשכר
שדחה , בניגוד לשופט סולברג, בנוס�. ויה במחלוקתהפחות במצב שבו זכות העמידה מצ

 קיבל הנשיא ,) שקיבל אותהא� על פי( על טענת הס� "לדלג" ולכ� היה יכול ,את הערעור
 זה "דילוג"ייתכ� ש.  על טענת הס�"דילוגו"ולכ� קשה יותר להסכי� ע� , את הערעור

, בערעור שהתקבלזכות העמידה ל באשרנובע מחוסר הרצו� לקבוע קביעות עקרוניות 
 א� ייתכ� כי לא אצה ,בעיקר שעה שהסכי� לעמדת השופט פוגלמ� בסוגיה המהותית

 
) את הפעולהוהגעה למסקנה כי המשטרה מוסמכת לבצע (נציי� כי לצור� פרשנות סעי� ההסמכה   76

עולמנו זה לא יסכו� ולא יסבול את "לפיה שמתו� תפיסה , "יצירה שיפוטית"נקט השופט סולברג 

 – במרחב האינטרנטי –הכל "לפיה שקרי תפיסה , "פריקת עול המשפט מ� המרחב הוירטואלי

  . לפסק דינו34� ו29, 24' פס,  ש�, ‡Ë�¯Ë�È‡‰ „Â‚Èעניי�ראו . "שפיט
 לומר כי קביעה זו חורגת מהכללי� המקובלי� אפשר. ינו של השופט פוגלמ� לפסק ד5 'פס, ש�  77

 651/03 �"כפי שבאה לידי ביטוי בבג, אפילו לשיטת הגישה המרחיבה, בתחו� העתירה הציבורית

Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰�  '·˘ÂÈ�˘˘‰ ˙Ò�ÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ˘‡¯�‰¯˘Ú ,62) 2(ד נז"פ ,

 .)2003 (11' פס
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בעניי� איגוד האינטרנט נראה כי , מכל מקו�. לנשיא הדר� לצמצ� את זכות העמידה
 באופ� שמתמר� את העותר 78הנשיא מיצב עצמו כמי שפוסק הוצאות ג� לחובת המדינה

   .הציבורי להגיע לפתחו
� לפסוק הוצאות "בחר בג, בשלושה פסקי די� נוספי� מהעת האחרונה, ו�לבס

המקרה הראשו� עסק בעתירה מינהלית לביטול . לטובת העותר הציבורי שהתדיי� בפניו
 על מנת ,1965–ה" התשכ, לחוק התכנו� והבניה266תקנות שיצאו מכוחו של סעי� 

חוקיי�  למהגרי� בלתיממדי�  להגשי� את שאיפת הממשלה להקי� מתק� שהייה רב
של דיני התכנו� והבנייה בהקמת , פקטו�דה, עתרה נגד עקיפת�" במקו�"עמותת . בנגב

את העתירה לאור� יותר משנה ' ליווה'בית המשפט . מתק� השהייה באמצעות התקנות
 266לא מבלי מת� פרשנות מצמצת לסמכות החריגה שבסעי� , שבסופה החליט לדחותה

פסק כי משיבי ) אליו הצטרפו השופטי� דנציגר ועמית(טיי� השופט רובינש. לחוק
 מקרה שני הוא 79. �15,000ס "המדינה ישלמו לעותרת את הוצאותיה ושכר טרחתה ע

בכובע� כמפקחות ייצור , עתירה נגד מדיניות המכסות של המדינה ושל מועצת הלול
יבורי נוס� והעלתה וארגו� צ" עדאלה" על ידי ארגו� הוגשההעתירה . ושיווק ביצי מאכל

לאחר . רקסיי� במדיניות ההקצאה'הדרוזי� והצ, טענות לאפליית המגזרי� הערבי�
עודכ� בית המשפט על עמדת המדינה לפיה המדיניות הקודמת לא הייתה , הגשת העתירה

וכי הגשת העתירה הובילה להתקנת תקנות שיש בה� ביטוי להעדפה מתקנת ; תקינה
בית המשפט דחה את העתירה תו� ,  לב להודעת המדינהבשי�. בהקצאת מכסות הטלה

 לצור� חיזוק מהלכי ההעדפה ˙ÂÎÈÓ˙א� לאפשרות מת� , למעלה מ� הצור�, התייחסות
) אליה הצטרפו הנשיא גרוניס והשופטת חיות(ארז �השופטת ברק. המתקנת המבוצעי�

 80.ח"ש 50,000ס "פסקה כי משיבי המדינה ישלמו לעותרי� את הוצאות המשפט ע
 בעתירת מפעל מזה� כנגד חוקתיות סעי� ספציפי ורטרואקטיבי שחייב –במקרה שלישי 

אליו הצטרפו ( בחר השופט הנדל –אותו בתשלומי� בגי� עלויות סילוק פסולת אסבסט 
, ובכלל זה; לפסוק הוצאות בסכומי� גבוהי� ביותר) הנשיא גרוניס והשופט זילברטל

במקרה זה אי� המדובר , אכ�. תי משיבות סביבתיותלשח "ש 70,000ס "לפסוק הוצאות ע
, ובהלי� זה העותרות הסביבתיות שימשו, אלא נגד תאגיד, "נגד המדינה"בהוצאות 

ע� זאת נדמה כי המדובר בסכו� הוצאות . "משיבות ציבוריות"כ, הלכה למעשה
מתו� הכרה בפעילות� החשובה ובתרומתה ,  שנפסק לעותרת סביבתיתימשמעות

�� הכיר בחשיבות הפעילות של "בג, בשלושת ההליכי� שתוארו,  לטעמנו81.להלי
וי באמצעות פסיקת וא� הביא זאת לידי ביט; העותר הציבורי ובתרומתו הדיונית ממש

  .הוצאות

 
 . ד פרק ראו להל� ב– יקתו זו היא חלק ממגמהפסג� ו  78
, פורס� בנבו (˘¯ ‰ÂÓÚ"ÌÂ˜Ó· "� ÔÂ�Î˙ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÚÓÏ ÌÈ��Î˙Ó 'ÌÈ�Ù˙˙  �973/12 "בג  79

30.5.2013 .( 
 ). 23.6.2013, פורס� בנבו (˘¯ ‰Ó'� Ò '˙Â‡Ï˜Á‚ �3815/08 "בג  80
 ). 2.4.2013, בופורס� בנ(ÂÓ ˙È�˙È‡Ú· ‰È�· È¯"� Ó ' Ï‡¯˘È ˙�È„Óˆ �6971/11 "בג  81
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.  והתעצמה בשני� שאחריה2010פסקי הדי� שנסקרו משקפי� מגמה שהחלה בשנת 
התנהלות השיפוטית שקדמה וכדי לקבל פרספקטיבה מסוימת על ה, ברקע למאמר זה
 שבעניינ�הדי�   לבחו� א� פסקי כדי ערכנו סקירה אמפירית ראשונית,למגמה הנוכחית

 פסקי 450�ברקע לכתיבת רשימה זו קראנו למעלה מ.  אכ� ראשיתה של מגמה ה�הרחבנו
מדובר בהחלטות . �"בה� נפסקו הוצאות לחובת עותרי� שוני� בבגשדי� והחלטות 

המאגר שבידנו . של הרכבי שופטי� בעתירות עותרי� פרטיי� וציבוריי�לפסיקת הוצאות 
. מבוסס על חיפוש מילולי המצביע על מקרי� של פסיקת הוצאות לחובת עותרי�

 ,בה� בית המשפט העליו�ש" נבו"החיפוש כלל את כל פסקי הדי� הקיימי� כיו� במאגר 
 החלטות ופסקי די� 450�כהמאגר כולל .  נת� החלטה בהרכב של שופטי�,�"בשבתו כבג

מדד לבחינת ההתפתחות של והוא , שפורסמו במאגר,  ועד היו�השישי�החל משנות 
� ערכנו " לנתח את פסיקת ההוצאות לחובת עותרי� בבגכדי. פסיקת הוצאות מסוג זה

 ניתוח 82.משתני� שוני� המאפייני� את פסקי הדי� וההחלטות שנקראוקידוד של 
ע� זאת קריאת מכלול ההחלטות מאפשרת .  מגדר רשימה זוסטטיסטי של המאגר חורג

 כי די�,  מפתיעואי� הדבר,  לומראפשר,  ראשית: מסקנות ראשונותכמהלנו לקבוע 
 חוסר אחידות בפסיקת בית � וקיי,� עדיי� בחיתוליו"ההוצאות לחובת עותרי� בבג

 באופ� ת על הוצאות משפטוהדבר מאפיי� החלטות שיפוטי. המשפט העליו� בנושא
אפשר לומר ג� .  לומר כי בתחו� המשפט הציבורי המצב עמו� א� יותראפשרא� , כללי

 עוד מצאנו כי .כי החלטות הרכב על פסיקת הוצאות משתנות לפי זהותו של ראש ההרכב
הנמקה בדבר פסיקת , תחו את הנושאי אשר פ החלטות בולטות של רשמי�שתילצד 

שופטי בית , דהיינו. כב שיפוטי נדירה ביותרהוצאות לחובת עותר בפסק די� של הר
ניתוח , לבסו�. המשפט העליו� נוטי� שלא לנמק את החלטת� בנושא פסיקת ההוצאות

ראשוני של המאגר תומ� בכ� שפסיקת ההוצאות לעותרי� ציבוריי� מהעת האחרונה היא 
י  פסיקת ההוצאות על ידה שללפחות מבחינת אופ� הנמקת, יוצאת דופ� ביחס לעבר

א� נתו� זה עוד יאומת במסגרת , שופטי בית המשפט העליו� וכמות הסכומי� שנפסקו
סקירת התופעה דלעיל . שאינו במסגרת רשימה זו, ניתוח המתחשב בנתוני אינפלציה

תו� הבחנה בי� דיני המעמד לבי� דיני , שייעשה בחלק הבא, מאפשרת לעבור לניתוחה
  . ההוצאות

   זכות העמידה בי� צמצו�: המגמהניתוח . ג
  דיונית) והגינות(לבי� יעילות 

תחילה נציג . לאחר הצגת הדי� המצוי וסקירת המגמה הנוכחית חלק זה ינתח את המגמה 
את השינוי המגול� במגמה כנוגע בעיקר לדיני ההוצאות ולא כמאיי� את זכות העמידה 

ופעה רחבה לאחר מכ� נציג את השינוי המגול� במגמה כחלק מת. של העותר הציבורי

 
  .ניתוח מפורט יותר של מאגר הנתוני� ייעשה ברשימה נפרדת  82



  ?הא� כל השערי� ננעלו: �" הוצאות לעותרי� ציבוריי� בבגפסיקת  ג"עתש  על אתר ומשפטי�

55  

בסו� . יותר של ניהול יעיל של הלי� משפטי לצור� הגברת הנגישות לבית המשפט ולצדק
פסיקת (נגבה את הניתוח בשני מאפייני� שיכולי� לחזק את ניתוח התופעה שאנו עורכי� 

  ). מחילה על הוצאות לעותרי� מ� הציבור; הוצאות לחובת המדינה

   דיני ההוצאותבי� דיני המעמד ל: השינוי המבוצע. 1

תחילה נתייחס לטענה שלפיה מגמת פסיקת ההוצאות מובילה לאיונה של זכות העמידה 
 או מי –� "אי� בכוונתו לטעו� כי בג. אי� הדבר כ�, לטעמנו. של העותר הציבורי

ע� זאת .  אינו מתכוו� בפסיקתו לצמצ� את זכות העמידה של העותר הציבורי–משופטיו 
וכי ,  בי� דיני ההוצאות לדיני המעמד שגויזיהוי אוטומטיכי ו בהקשר זה היא נטענת

א� א� יש בה כדי , המגמה הנוכחית אינה ביטוי לאיונה של זכות העמידה הציבורית
   .להגבילה

, �"יכולת המעשית של עותר ציבורי לעתור לבגהמשפיעי� על ה, לצד דיני ההוצאות
 השייכי� למשפט –) Standing ("דיני המעמד" 83.עליו להראות כי יש לו זכות עמידה

 בפני "זכות עמידה" ה� דיני� פסיקתיי� הקובעי� באילו מקרי� תינת� לעותר –המהותי 
השמוני�  וביתר שאת בשנות 84,השבעי�החל משנות . �"בית המשפט בשבתו כבג

את ) של הנשיא ברק, בראשותו של הנשיא שמגר ומאוחר יותר(� " הרחיב בג– והתשעי�
 85. לפתחו של בית המשפט"שאלה ציבורית"ה של עותר ציבורי המביא זכות העמיד

 לעתירה שהוגשה ה קלסית דוגמ היא86שהוכרעה לאחרונה גיוס בחורי הישיבותשאלת 
ושבהווה ,  שבעבר נדחתה בשל טענות מתחו� דיני המעמד,על ידי עותרי� ציבוריי�

 
 הנוגעי� לענייני� המהותיי� שבית המשפט מוצא לנכו� "שפיטותדיני "אפשר להרחיב את הדיו� ג� ל  83

א� דיו� זה חורג ,  וא� לעילות הס� באופ� כללי,מסיבות נורמטיביות או מוסדיות, שלא לדו� בה�

, )1991 (749) 1(ד מה"פ, ¯‡˘ ‰Ê'Ê¯'� È˜Ò· '‰Ï˘ÓÓ �1635/90 "למשל בג ראו. רשימה זומגבולות 

 .)1990 (213) 2(ד מד"פ, ¯‡˘ ‰ÈÂÏ '‰Ï˘ÓÓ � �1523/90 "בגבעקבות 
� "דיו� מקי� המשק� את הגישה הישנה שנהגה בבית המשפט מצוי בפסק דינו של הנשיא אגרנט בבג  84

287/69 � ÔÂ¯ÈÓ '‰„Â·Ú‰ ¯˘,1970 (360–340, 337) 1( כדד" פ .( 
�È·· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÂÎÊ˙לדיו� מקי� בסוגיה זו ראו זאב סגל   85˜„ˆÏ ‰Â·‚‰ ËÙ˘Ó‰) 1986(. ראו ג� שלמה 

ארנ� גבריאלי ומיגל דויטש  (ËÈÏ˜¯Ù‰ :Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ 387" ?הא� יש זכות עמידה לזכות העמידה"לוי� 

אוי לי מיצרי ואוי "ג� בהאידנא בבחינת לפיה שאלת זכות העמידה נותרה שלעמדה  .)1993, עורכי�

 "השפיר והשליה"לפיו בית המשפט ייגרר למחוזות ש שעדיי� קיי� חשש  היות– "לי מיוצרי

תו� אמונה בכ� שפסיקתו של בית מ א� – "ביקורת מפחתת"השיפוטיי� באופ� שיחשו� אותו ל

ראו אליקי� , ההגבירה את ההגנה על שלטו� החוק באופ� המצדיק אותהמשפט בתחו� זה 

) בדימוס(ר שלמה לוי� משנה לנשיא "לכבוד השופט ד: על די� אמת וסדר די� אמת"רובינשטיי� 

  .16' בעמ, 28ש "לעיל ה, ÔÈÂÏ ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒ" בבית המשפט העליו�
 ).21.2.2012, פורס� בנבו (ÏÒ¯ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î¯ � �6298/07 "בג  86
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ההכרה בזכות  שיאה של 87.משקפת את התפתחות זכות העמידה הציבורית הרחבה
 עתירה 88.� היא ההכרה השיפוטית במוסד העתירה הציבורית"העמידה הרחבה בבג

 הלי� שבו עותר ציבורי מגיש עתירה בש� אינטרס ציבורי כללי היא, בטהרתה, שכזו
. מבלי שקיי� כל עותר פרטי שעומד מאחורי ההלי�, לצור� ליבו� שאלה עקרונית

. ר של הציבור ולא פרקליטו של אד� כזה או אחר נציג ישיהואהעותר הציבורי , למעשה
 ‰ÂÈ·ÓÂÙ˙ הוא � אלומאפיי� חשוב של דיני, בשל האלמנט הציבורי של דיני המעמד

פסקי הדי� העוסקי� בכ� . שאלת זכות העמידה מוכרת היטב לציבור בישראל. שלה�
  . נלמדי� בקורסי החובה למשפטי�

וכעולה , ראשית. ותר מדיני העמידה י"איזוטריי�"� "דיני ההוצאות בבג, לטעמנו
השישי� א� שבשנות . דיני ההוצאות מפותחי� פחות מדיני המעמד, מהאמור לעיל

ההלכות החשובות בתחו� זה נקבעו על , � בפסיקת הוצאות" עסקו שופטי בגוהשבעי�
דיני� אלה . ידי רשמי בית המשפט העליו� ולא על ידי הרכבי שופטי� של בית המשפט

מוכרי� הרבה פחות מדיני הוצאות במשפט ה� י� לציבור וג� לעורכי הדי�  מוכראינ�
� נובע ג� מכ� "פומבי של דיני ההוצאות בבג�המאפיי� הלא.  לח� חוק�שה�, האזרחי
הדבר משתנה בשני� האחרונות  (יחסית קט�� " עורכי הדי� המופיעי� בפני בגשמספר

מר שהבקיאי� ביותר בדיני א� לואפשר ). ע� כינונ� של בתי המשפט המנהליי�
צי� בפרקליטות המדינה ועורכי הדי� של "� ה� פרקליטי מחלקת הבג"ההוצאות בבג

כדי להבי� את ההבדל שבי� שינוי דיני המעמד לבי�  89.עותרי� ציבוריי� אשר פוני� אליו
, כה��מאיר ד�' להשתמש בטקסונומיה שהציע בעבר פרופ שינוי דיני ההוצאות אפשר

ואשר קובעי� " ציבור"המכווני� לקבוצת ה" כללי ההתנהגות"יני המעמד ה� ולומר כי ד
" כללי ההכרעה" ולעומת� דיני ההוצאות ה� ,נורמה דקלרטיבית שלפיה שעריו פתוחי�

והמאפשרי� בחינה ) השחקני� המפעילי� את ההלי�" (מחליטי�"הפוני� לקבוצת ה
כה� השתמש בהבחנות בהקשר �� ד90.של כלל ההתנהגות) ולרוב טכנית יותר(קונקרטית 

 
ˆÁ˙ÙÓ ˙ÂÈ˘¯ÙÂ ˙ÂÚ¯Î‰ È˙ÓÂ " מפשרה למחלוקת: גיוס בחורי הישיבות"ארז �ק דפנה ברראו  87

Ï‡¯˘È· 13, 22–34) זכות העמידה בעני� גיוס "משה נגבי ; )2010, דבורה הכה� ומשה ליסק עורכי�

  ).1970 (640 ב ÌÈËÙ˘Ó" בחורי ישיבה
, 391טז �ÂÈÚ ËÙ˘Ó È" מבחניה ובעיותיה: זכות העמידה בעתירה הציבורית"ראו אסתר ברק   88

לאפיו� של השוני שבי� עותר ציבורי לבי� עותר ; 77ש "לעיל ה, �651/03 "בג; )1991 (395–393

  .701–698' בעמ, 39ש "לעיל ה, "הציבוריתהמטרה  "דות�פרטי ראו 
 אגב מחקר אמפירי חלוצי בתחו� –� צי"ליטי מחלקת הבגלהרחבה בנושא תפקיד� הייחודי של פרק  89

 ”Yoav Dotan, Do the “Haves  ראו–גלנטר ' � תו� ניתוחה בראי התיאוריה של מ"הליטיגציה בבג

Still Come Out Ahead? Resource Inequalities in Ideological Courts: The Case of the Israeli 

High Court of Justice, 33 L. & SOC’Y REV. 1059, 1072–1077 (1999) . 
90  Meir Dan-Cohen, Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal 

Law, 97 HARV. L. REV. 625 (1984) .פי ד�על �המשפט כולל שני סוגי� של נורמות המכוונת , כה�

נורמות אלו מופנות אל קבוצת . "תנהגותכללי ה"הסוג הראשו� של נורמות ה� . לשתי קבוצות
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 הציות המתקבלת מכללי התנהגות לבי� מידתשל בהירות הנורמה הפלילית והמתח שבי� 
 להבי� ג� את אפשרא� אנו מעונייני� להציע כי , ההכרעה ההפרה שתתקבל מכללי מידת

ברוח הכתיבה , המערכת הנורמטיבית של דיני ההוצאות והמעמד במונחי הניתוח שלו
, לטעמנו, למשל 91.נה המאמצת את הטקסונומיה שלו בהקשרי� נוספי�בעת האחרו

 מאז – הקובעי�,  דיני המעמדהוא� " המופנה לציבור העותרי� לבג"כלל ההתנהגות"
 ה� דיני "כלל ההכרעה" ואילו, להביא סכסוכי� בפניו Á¯ ˙ÂÎÊ92·‰ –שנות השמוני� 

   .שלאחרונה חל בה� שינוי, ההוצאות
.  בי� שינוי של דיני ההוצאות לבי� שינוי של דיני המעמדניכרל קיי� הבד, לטענתנו

שינוי של דיני ההוצאות הוא מהל� ואילו ,  ביותרשינוי של דיני המעמד הוא מהל� דרמטי
) הצרת מוסד העתירה הציבוריתובמסגרתו (שינוי קיצוני של דיני המעמד . דרמטי פחות

ÔÈÈ‡Óאפילו קיצוני( שינוי ואילו ,�"פני בג את אפשרות הפעילות של העותר הציבורי ב (
 א� לבחור את התיקי� שלו ביתר זהירות את העותר הציבורי ıÏ‡Óשל דיני ההוצאות 

 אופטימיזציהבצע אפשר שמטרתו לשינוי בדיני ההוצאות . לא מאיי� את פעילותוכלל 
 ביכולת, במידת מה, השינוי אמנ� פוגע.  העותר הציבוריו הדיונית שלשל התנהלות
מהעותר הציבורי הוא דורש .  אותהאיי� מאינו א� הוא ,העותר הציבוריהתמרו� של 

. �"בגב יעילה יותר ודורש התנהלות �"בבגלבחור טוב יותר את התיקי� שיגיעו לדיו� 
התנהלות יעילה בהקשר זה כוללת הקפדת יתרה על עילות הס� להגשת עתירות ועל כללי 

ילה המהותית שהעתירה מגלה ועל בחירה על עצמתה של הע, �"הפרוצדורה בבג
 ולקיי� בה� דיו� בפני בית "לקחת עד הסו�"מושכלת יותר של תיקי� שהארגו� מחליט 

 כולל אלמנט אינושינוי של דיני ההוצאות מצד בית המשפט , בנוס�. המשפט
אלמלא זעקת� של ,  ולמעשה– בניגוד מובהק לשינוי בדיני המעמד – "דקלרטיבי"

 אמותיה� של המשפטני� 'תרי� סביר להניח שהשינוי היה נשאר בדארגוני העו
�„ÈÎ Â�Ï ‰Ó במוב� זה .  דפוסי פעילותואת� והחוקרי� "הציבוריי� המתדייני� בבג

‚· ÈËÙÂ˘ Âˆ¯˘ ¯ÒÓ‰" ˙Â‡ˆÂ‰ ˙˜ÈÒÙ· ‰Ú˙¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯È·Ú‰Ï ı‡Â‰ ˘ÏÁ ¯ÒÓ 
ÏÚÂÙ· ¯·ÚÂ‰˘ ‰ÊÓ .ה של ארגוני  הזעקהיא, לטעמנו, הסיבה להעצמתו של המסר

 
כללי "הסוג השני של נורמות ה� .  לכוו� התנהגותהיאמטרת� המרכזית והדקלרטיבית . "ציבור"ה

 להורות היאמטרת� המרכזית . "מחליטי�ההגורמי� "נורמות אלו מופנות אל קבוצת . "החלטה

 ואילו, "כלל התנהגות"אוסרת היא הנורמה ה, כה��על פי ד�, במשפט הפלילי. למחליט כיצד להחליט

בה הציבור מכיר את הנורמה האוסרת שבשיטת משפט . "כלל הכרעה"ההגנה הקבועה בחוק היא 

 הציות שיתקבל מכלל מידת בי� הוא, "ציבור"להנוגע , מתח אחד. ואת ההגנה יתקיימו שני מתחי�

 מידתהוא בי� , "חליטמ"הנוגע ל, מתח שני.  ההפרה שייצר כלל ההחלטהמידתההתנהגות לבי� 

מתח בי� הרתעה יעילה לבי� צדק  (ו השימוש בהגנה ואופימידתההגנה על כלל ההתנהגות לבי� 

  .634–630' בעמ,  ראו ש�).קונקרטי
 305  לבËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" על כללי התנהגות והכרעות שיפוטיות בהלכה ובמשפט"שי עקביא ווזנר   91

)2010 .( 
 .  גור�‡ÂÒÈ¯שעל פי רוב יקבעו , ט הפלילי במשפ"כללי התנהגות"בניגוד ל  92
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 לאתר מהפכות ממהרי�של גורמי� אחרי� שו) אליה נתייחס בהמש�ש(העותרי� עצמ� 
  . חוקתיות נוספות בפסיקתו של בית המשפט

 במצב שקד� למגמה הנוכחית הכלל .�"נשוב ונראה מה השינוי שביצע בגעתה 
 לו קיימת זכות עמידה לעותר ציבורי ולא יפסקו"ששלט בעתירות ציבוריות קבע כי 

קיימת "ונראה כי הוא קובע כי , העתה הכלל אכ� שונ. "הוצאות אלא במקרי� נדירי�
במקרי� ) א� ממשיות(א� תיתכ� השתת הוצאות , זכות עמידה לעותר ציבורי

לא קיימת זכות עמידה " הוא –  לפחות עדיי� לא–הכלל שלא נקבע . "המתאימי�
 השינוי בשל.  ולא בכלל המעמד בכלל ההוצאותהואהשינוי שבוצע . "ציבורית רחבה

ה יארגוני העותרי� צריכי� לבחור את התיקי� שמובאי� אליה� בקפידה ולבצע סלקצי
ר  לוודא שהתיקי� שה� בוחרי� להביא בפני בית המשפט כדי 93אינטנסיבית יות

ג� קוד� למגמת  כי �לצייש י. מצדיקי� את הגשת� ואת הזמ� השיפוטי שיוקדש שלה�
ג� , � לא היו פתוחי� באופ� מלא מאחר וכידוע"כחית שערי בגפסיקת ההוצאות הנו

הנובעת מעומס ) 'למת� פסק הדי� וכו, עד למועד הדיו�(� ישנה עלות המתנה "בבג
 יבה� העותר הציבורש פתרו� למצבי� הוא, הפועל במישור הדיוני, הכלל החדש .התיקי�
 ליבו� הסוגיה שהוא טי לצור� שאינה מצדיקה את השימוש במשאב השיפובדר�מתנהל 

 ההכרה ביכולתו להגיש עתירות בעלות נמוכה ביחס לעותרי� בשל וככל הנראה ,מביא
  .אחרי�

על . לבקר את ההבחנה שאנו עושי� בי� דיני המעמד לבי� דיני ההוצאות, אולי, אפשר
 וזוהי , שינוי דיני המעמד גבוהה יותר"עלות"בשל הפומביות שלה� ,  שכזופי ביקורת

בספרות המשפטית נטענה בעבר , ואכ�. � בחר לשנות את דיני ההוצאות"שבגהסיבה 
להימנע מדיוני� בסוגיות של מדיניות � היה מעוניי� "לפיה בתקופה שבה בג שטענה

, "חדשי�" כללי� נקטהוא , שהיו מעוררות קונפליקט ע� הרשות המחוקקת והמבצעת
ג� ביקורת זו יכולה להתיישב  טענת 94.כמו בעילת העתירה הכללית ולא בעילת המעמד

 ע� זאת 95. פסקי די�בכמה שמפותחת לאחרונה "בשלה בלתי"דוקטרינת העתירה הע� 

 
 George L. Priest & Benjamin Klein, The Selection of Disputes for להרחבה על כ� ראו למשל  93

Litigation, 13 J. LEGAL STUD. 1 (1984). 
טכניקות "תו� ניתוח של השימוש ב,  המאוחרות על ידי יואב דות�התשעי�טענה זו נטענה בשנות   94

) חוקיות הוראות הפתיחה באש בשטחי� (‰Ò, )חוקיות ההתנחלויות (·¯‚ÏÈ בפרשות "ימנעותה

טכניקת "דות� הציג את התופעה כ). כ לחוקרי� לאחר דוח לנדוי"תקיפת הוראות שב (ÁÏÒ‡˙ו

לאחר גל האקטיביז� , התשעי� בשנות "תחת אש" שבחר בית המשפט לנקוט לנוכח היותו "הימנעות

ראו יואב דות� . ניתוח של דות� רלוונטי ג� האידנא�דומה שהמטא. ה תקופההשיפוטי של אות

 138–121, 118, 93 כ ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" המשפט הגבוה לצדק�עתירה כללית ופוליטיקה שיפוטית בבית"

)1996( . 
˘¯ ' ·ÙÈÁ· ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ È·¯Ú‰ ÔÂÎÈ˙‰ È¯‚Â‰ � �3429/11 " מייצגת ומרכזית היא בגהדוגמ  95

¯ˆÂ‡‰ ,לדיו� ). 5.1.2012, פורס� בנבו (נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 37–25' פס

 ).2013 (419 מג ÌÈËÙ˘Ó" על בשלות וחוקתיות" קו'צ'אקדמי ראשוני ומעניי� בנושא ראו ילנה צ
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 אפשר, כעולה לעיל, פסיקת ההוצאות מהעת האחרונה יצרה הד תקשורתי נרחבשמאחר 
שינוי דיני " עלות" מבהרבהשינוי דיני ההוצאות במקרה זה איננה נמוכה " עלות"לומר ש
מדוע בכל זאת בחר בית המשפט לפסוק הוצאות לחובת  השאלהאפוא ולה ע. המעמד

לטעמנו . פסיקת ההוצאות במקרי� אשר נידונו לעיל" פומביות"עותרי� ציבוריי� על א� 
� לא "בגשתכ� יי,  הראשו�: להעלות על הדעת שני הסברי� אפשריי� לפסיקה זואפשר

לחלופי� . וחריפה" פומבית "צפה כי התגובה הציבורית לפסיקת ההוצאות תהיה כה
� צפה את התגובה הציבורית ובחר בכל זאת להשתמש במנגנו� פסיקת "בגשיתכ� י

האפשרות . שינוי דיני המעמד" עלות"פסיקה זו דומה ל" עלות" שא� על פיההוצאות 
מחזקת את , פסיקתו" פומביות"� בחר לפסוק הוצאות על א� "לפיה בגש, האחרונה
 שכ� – � מעוניי� לשנות את דיני המעמד" לקבוע בשלב זה שבג שאי אפשר–מסקנתנו 

 ובכל זאת ,דומה" עלות"� לשנות את דיני המעמד ב"היה באפשרות בג, על פי השערה זו
בחירה אשר עשויה לשק� לטעמנו התחשבות , בחר במהל� של שינוי דיני ההוצאות

  .  כפי שיפורט בחלק הבאבשיקולי צדק ויעילות
 מטרת� של דיני ההוצאות והניתוח של השלכות בשלאנו סבורי� כי  לסיכו� טענה זו

 טעמי� טובי� לסבור שהשינוי דרמטי פחות קיימי�, השינוי שמגול� במגמה החדשה
 לקבוע כי הפסיקה Ï˘· ‰Ê·אי� מקו� וכי , מהאופ� שבו הוא תואר בשיח הציבורי

כא� . ר הציבוריי�שתוארה נועדה להשיג מטרה אחרת של צמצו� מעמד העתירה והעות
 Â�˙Ú„Ï Ì‚ ,‚· Ì‡" „ÓÚÓ‰ È�È„ ˙‡ ‰�˘È ı– ÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Èחשוב להדגיש כי 

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰Ê ÈÂ�È˘ ˙ÚÙ˘‰Ï˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÚÂ  . במצב שכזה הוא יצהיר
 לאולטעמנו מדובר בתוצאה , קבל ע� ועדה כי שעריו נעולי� בפני עותרי� ציבוריי�

 ע� זאת כל עוד השינוי הנעשה על ידי .לטו� החוק בישראלרצויה שתוביל לפגיעה בש
� " בג–שלו ) "מצנ�"ולא ה ("האפקט המסנ�"ולמרות , � הוא בדיני ההוצאות"בג
 בעיקר אל השחקני� המשפטיי� המתדייני� לפניו ושולח לה� מסרי� בדבר "מדבר"

סר שכזה אינו מ, כפי שיידו� להל�. הצור� להקפיד על כבוד ההלי� בפניו ועל יעילותו
על מגמה של סגירת שעריו בפני העותרי� הציבוריי� וא� לא על ניסיו� , בהכרח, מעיד

� "הוא בהחלט מעיד על ציפייתו של בג. � לבצע שינוי בדיני המעמד"מוסווה של בג
  . של עותרי� אלה ולהגברת היעילות של הליטיגציה שלה� בפניוליעילות והגינות דיונית

    ההלי� המשפטי ככלי להגשמת זכויותניהול יעיל של. 2

 דרמטי פחות מהאופ� שבו הוא המגול� במגמה הנוכחיתהשינוי בחלק הקוד� טענו כי 
 השיח –בחלק זה נמק� את השינוי במסגרת תאורטית שלטעמנו רלוונטית לדיו�  .התקבל

על הצור� בניהול שיפוטי יעיל של סכסוכי� לצור� הגברת הגשמתו של הצדק במערכת 
 א�לפיה שינוי בדיני ההוצאות יכול לשק� תכלית ראויה מתחזקת שהתפיסה . משפטה

שינוי ויש מקו� לראות שה, מביני� אותה על רקע תפיסות מודרניות של צדק הליכי
  . מתיישב ע� תפיסות מודרניות של הגנה על זכויות משפטיות
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פטי לבי� מידת לי� המשה קשר בי� ניהול הוג� ויעיל של המוצאתספרות המודרנית ה
,  באנגליההתשעי�בשנות , לדוגמה. הצדק שמאפשרת המערכת המשפטית האמונה עליו

עד לאותה . יושמה רפורמה בכללי הפרוצדורה האזרחית, בעקבות דוח של הלורד וול�
רפורמה אפשרה מערכת המשפט האזרחי למתדייני� לנצל את משאבי בית המשפט 

רפורמה קיבלה בסובלנות חוסר ציות לכללי השיטה אשר קדמה ל. כמעט ללא הגבלה
עמידה בזמני� ואפשרה התדיינויות ארוכות ועלויות ליטיגציה גבוהות �פרוצדורה ואי

 ונקבע ,בעקבות המלצותיו של הלורד וול� הותקנו כללי פרוצדורה חדשי�.  צפויותולא
במסגרת זאת נקבע  96. צודקטיפולכי מטרת� לאפשר לבית המשפט לטפל בתיקי� 

ÍÂ˙ ‰˜ÈÒÙ במפורש כי דרישה זו איננה כוללת א� ורק מת� החלטות נכונות אלא ג� 
ÌÈÈ˙„ÈÓ ÌÈ·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ,Â ÌÈ„„ˆÏ ‰¯È·Ò ˙ÂÏÚ··¯È·Ò ÔÓÊ.97

 לטעו� אפשרלכאורה  
 של המתדייני� גישת�כי הרפורמה בכללי הפרוצדורה האזרחית באנגליה הגבילה את 

בדומה לטענות המושמעות  (לערכאותהחוקתית לגישה לבית המשפט ופגעה בזכות� 
עמידה על כללי סדר הדי� . ההפ� הוא הנכו�באנגליה הוחלט כי א� ). במקרה שלפנינו

באופ� הוג� ותו� , לכל המתדייני�,  לבית המשפטאפקטיביתהיא המאפשרת גישה 
התפיסה המקודמת בהקשר זה היא כי פתרו� . שימוש סביר במשאבי בית המשפט

 תפיסה זו 98.בור ובעלות סבירה חשוב לא פחות מההחלטה המהותית הסכסו� בזמ� סבי
אשר ראוי לחלק את , "משאב ציבורי"מתחשבת ג� בכ� שבית המשפט עצמו הוא 

לא כל שכ� בשעה שהמערכת השיפוטית מתמודדת כל העת ע� , תשומותיו ביעילות
  .קשיי� ניהוליי� ומחסור בכוח אד�

י� מצדדת בהחזרת י ההליכ"כללי המשחק"על יש שטועני� כי גישה המקפידה , אכ�
לפיה יש להציב מחסומי� שאנו סבורי� כי זיהוי בי� טענה . שנהועטרת הפורמליז� לי

הגשמה של זכויות האד� �בפני עותרי� ציבוריי� לבי� עמדה המקדמת אי) ג�(דיוניי� 

 
96  Civil Procedure Rules, 1998 (Eng.). 
97  ADRIAN ZUCKERMAN, ZUCKERMAN ON CIVIL PROCEDURE: PRINCIPLES OF PRACTICE ch. 

1, para. 1.1, 1.12–1.16 (2nd ed. 2006). 
העלות הגבוהה של ההליכי� המשפטיי� באנגליה כיו� נובעת מסיבות אחרות הקשורות בי� השאר   98

 RUPERT JACKSON, REVIEW OF CIVIL LITIGATION COSTS: FINALלשכר טרחת עור� די� ראו 

REPORT (2009), www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Reports/jackson-final- 
report-140110.pdf .ג�ראו  Inbar Levy & Adrian Zuckerman, Report on the State of Civil 

Justice in England, 1 INT’L J. PROCEDURAL L. 71, 74–76 (2011) ; שפיטה "לעליית קרנה של

במשפט האזרחי ראו ) ודית רזניק'ג' תה של פרופמונח השאוב מכתיב( במשפט הישראלי "ניהולית

לניתוח פסיקת בית המשפט בשני� האחרונות ; 273בעמ�  ,28 ש" לעיל ה,עיני ודורפמ�–'רבינובי�

 אשר תכליתה לתמר� התנהגות דיונית המקדמת ,רגולציה אקטיבית של התנהגות� של בעלי הדי�"כ

 .277–274בעמ� , ראו ש�, אדברסרי!� של תביעות תחת מודל פוסטאת בירור� היעיל
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מה לפיה המגש דומה כי ג� בספרות המחקר גוברת ההכרה 99. מ� היסודה� שגוי"בבג
 הליכי� למימוש זכויות אינה מנוגדת לתפיסה המעוניינת בפנילהצבת מחסומי� דיוניי� 

כמו ,  לצד שופטי� בערכאות בכירות.אלא דווקא מקדמת אותה, בהגשמת� של הזכויות
ג� חוקרי� מובילי� בעול� מכירי� כיו� בכ� שמימוש ,  גרוניס או הלורד וול�הנשיא

 שווה והוגנת גישהה של יהוא פונקצי) כויות האד� של זובמיוחד(אפקטיבי של צדק 
המציג את , מובסקיו לכ� הוא מאמר� של שטיי� ופרחה דוגמ100.לליטיגציה המשפטית

המובילה לפיחות בערכ� של זכויות , "ליטיגציה אסטרטגית"הבעיה הבסיסית של 
 101. שלה� בפני בית המשפט"עלויות הליטיגציה"בשל ) פליליות וציבוריות, אזרחיות(

 הספרות הקלסית של הניתוח הכלכלי של ליטיגציה את משלבת השניי�כתיבת� של 
 ההגות הדאונטולוגית של מושג ע�) מבית המדרש של הניתוח הכלכלי של המשפט(

טיעונ� ). תורת המשפט של מושג הזכות המשפטיתמבית המדרש של (הזכות המשפטית 
כיר בכ� שקיימי� שחקני� שלה�  כי הגשמה אמתית של זכויות חייבת לההמרכזי הוא

" זכאויות"באופ� המאפשר לה� לממש , עלויות ליטיגציה נמוכות בהרבה מאחרי�
)entitlement(שחקני� אלה ה� על פי . ליטיגציהה שלב בביתר יעילות  ולהתמג� בפניה�

אשר מתדייני� בפני בית המשפט , רוב בעלי מומחיות מיוחדת או אמצעי� מוגדלי�
 את עלות הליטיגציה שלה� שמפחיתבאופ� ) "שחקני� חוזרי�"( תיקי� במספר רב של
באופ�  נתו� זה מאפשר לה� לתבוע זכאויות.  ביחס לשחקני� אחרי�הפחתה ניכרת
ובמקרי� לא מעטי� מאפשר לה� להתנהג בצורה אסטרטגית או אפילו , אפקטיבי יותר

הספרות . ה למימוש זכותאו להתמג� מפני תביעזכות בצורה אופורטוניסטית כדי לממש 
המשפטית על יתרונותיו של השחק� החוזר בליטיגציה רבתה מאז כתיבתו הקנונית של 

 כיו� 103.ַ&ַ%ִי� ַלָ#� הכתיבה על הנושא בספרות המשפטית היא  ודומה כי מאז102,גלנטר

 
 דיוניי� בסדר  אשר מציעי� לבחו� את השפעותיה� של כללי�,ראו ג� מאמר� של קלמנט ושפירא  99

לגישת� יש להתחשב לא רק בצדדי� לתביעה הפרטנית אלא . הדי� האזרחי מנקודת מבט רחבה יותר

רועי  ואלו� קלמנט: נוספותמתדייני� אחרי� בנקודות זמ� ג� בהשפעת הכלל הדיוני על תמריצי 

  ).2007 (75 ז ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó"  גישה פרשנית חדשה–יעילות וצדק בסדר הדי� האזרחי "שפירא 
 של חוות דעת" (2011–א"התשע, )הוראת שעה( )בוררות חובה(הצעת חוק בתי המשפט "ראו למשל   100

 -knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H03-09 )30.8.2012 ,המשפט העליו� נשיא בית
2012_9-11-17_grunis04092012.pdf .לאמנה האירופית 6' ס וראו ; לחוות הדעת6' פס, ראו ש� 

 . לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי�) 2(13' סוראו ;  המובא ש�)1950 (לזכויות אד�
101  Gideon Parchomovsky & Alex Stein, The Relational Contingency of Rights, 98 VA. L. 

REV. 1313 (2012). 
102  Marc Galanter, Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal 

Change, 9 L. & SOC’Y REV. 95 (1974). ג�  ראוDotan ,89ש "לעיל ה.  
בחנתו הבהמש� ל ("שחקני� יחידי�" ל"שחקני� מוסדיי�"בחנה שבי� הה בהמודרני א� רואהמחקר   103

ככזו שיכולה להיות חלק מהצדקה של ) "שחקני� חוזרי�" ל"פעמיי��שחקני� חד"של גלנטר בי� 
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וא� נראה כי ג� מקבלי , מעצבי מערכות משפטיות מודעי� לקיומ� של שחקני� חוזרי�
  . שיפוטיות נעשי� מודעי� לנושאהחלטות 

, "שיש לה�" של שימוש אסטרטגי בליטיגציה מצד אלה כדי להתמודד ע� הבעיה
 ‰‡Á„ 104:מובסקי את הגברת השימוש בארבעה מנגנוני� דיוניי�ומציעי� שטיי� ופרח

קרי הטלת אגרות מוגברות על מתדייני� ,  הגברה פרוגרסיבית של אגרות משפטהוא
 הוא,  ה� כותבי�שבהרלוונטי לשיטת המשפט ה, ‰˘�È 105;תאימי�חוזרי� במקרי� המ

, והמרתו) לפיו כל צד נושא בהוצאותיוש(שינוי כלל ההוצאות הנוהג במשפט האמריקני 
לפיו המפסיד ש(לכלל האנגלי , במקרי� המתאימי� ובשיקול דעתו של בית המשפט

רה ישירה או  הליטיגציה האסטרטגית בצו"קרבנות" סבסוד הוא ‰˘È˘ÈÏ ;)משל�
חוסר "כמו עילת (הוא הגברת השימוש השיפוטי בדוקטרינות של יושר ‰¯·ÈÚÈ  ;עקיפה

וכ� בשימוש בפיצוי עונשי לצד ) "חוסר תו� הלב בשימוש בהלי�" או "ניקיו� הכפיי�
במסגרת הפתרו� הרביעי הכותבי� מציעי� כי יינת� . שמנהל הלי� בצורה אופורטוניסטית

עת רחב לקבוע שהלי� הוגש בחוסר תו� לב או ללא ניקיו� כפיי� לבית המשפט שיקול ד
ג� לצור� פסיקת פיצוי עונשי במקרי� , ולשיטת�(לצור� הכרעה בשאלת ההוצאות 

  ). המתאימי�
מובסקי ושטיי� נכתב בעיקר בשי� לב לשחקני� החוזרי� ומאמר� של פרח

 עודנו רב) ראלג� ביש(שכוח� במער� הליטיגציה בפני בתי המשפט , "קלסיי�"ה
) ובה� המדינה( השחקני� החוזרי� הקלסיי� לרשותעל פי רוב ש מאחר 106,מאוד

בשל . עמדה חזקה ביחס למתדייני� אחרי�בעומדי� משאבי� וניסיו� המציבי� אות� 
� "מוחלשת" יהיה קשה לסווג את הרשות הציבורית כמתדיי� הנמצא בעמדה ,ככלל, כ

אחד הפתרונות של שטיי� , יתרה מזאת. �"ר בבגבמקרה של פסיקת הוצאות לחובת עות
על דר� הקמת  –  של המדינה"סובסידיה עקיפה"מובסקי לבעיה שה� מציגי� הוא וופרח

  כדי–  קלסיי� אלה חוזרי� שיוכלו להתמודד ע� כוח� של שחקני�"ארגוני ייצוג"
 , לכאורה כ�.לאפשר אכיפת זכויותיה� של מתדייני� הנמצאי� בעמדה מוחלשת

 
 'בעמ, 38 ש"לעיל ה, צבי ופישר� ראו רוז�.מודל פרוצדורלי שונה לחלוטי� מזה הקיי� כיו�

544–547.  
 :1321' בעמ מצייני�ש כפי וכ�; 1371–1359' בעמ, 101ש "לעיל ה, Parchomovsky & Stein ורא  104

“We conclude that the most promising solution resides in the revival and widespread use of 

equitable doctrines – misuse of rights, unclean hands, and abuse of process – in 

combination with punitive damages. This set of remedies has the potential to deter strategic 

abuse of lower litigation costs and will go a long way toward restoring the integrity of 

rights” . 
 & Parchomovskyג� לשיטת , רונות ומידת האפקטיביות שלו אינה ברורה בחסלוקהנגנו� זה מ  105 

Stein ,1362–1361' בעמ, ש�.  
 תאגידי� ,יטוח חברות ב, ארגוני יוצרי� ומבצעי�,)בעיקר במשפט הפלילי ( המדינה�דוגמאות לכ� ה  106

 . ב"לאומיי� וכיו�רב
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נראה כי פעילות� של ארגוני העותרי� הציבוריי� היא דווקא הפתרו� ולא , גישת�ל
 לטעמנו א�,  אמנ� שטיי� ופרחומבסקי התמקדו בשחקני� החוזרי� הקלסיי�.הבעיה
 שחקני� שה�, בה� ארגוני עותרי� ציבוריי�ש למצבי� שלה�הניתוח  את ÈÁ¯‰Ï·אפשר 

לצור� ניהול  הליטיגציה שלה�ת של יחסינמוכה המשתמשי� בעלות , חוזרי� בעצמ�
בכ� ה� פוגעי� בכלל . על חשבונ� של מתדייני� אחרי�, פזיז או לא מוצדק של הליכי�

. המתדייני� הפוטנציאליי� באמצעות ניצול בלתי הוג� של זמנו היקר של בית המשפט
מובסקי צריכי� להיות ובמצבי� שכאלה נראה כי כמה מהפתרונות שהציעו שטיי� ופרח

ג� כי א� ) המדינה, כאמור, במקרה דנ�(יושמי� לא רק כלפי השחק� החוזר הקלסי מ
מסוג יעלה כי התנהלות� משקפת אופורטוניז� או ניצול לרעה א� , כלפי ארגוני העותרי�

  . אחר של ההלי� המשפטי
� המתוארת ברשימה משקפת במידת מה הפנמה של "פסיקתו של בגלנו נדמה כי 

תו� שימוש , מובסקי כלפי עותרי� ציבוריי�וצע על ידי שטיי� ופרחהמנגנו� הרביעי המו
לצור� הפעלת שיקול דעת  )ס� ישנות וחדשות וככל הנראה ג� בעילות(בדיני ההוצאות 

, לטעמנו, במוב� זה. פרטני בשאלת האופורטוניז� של העותר הציבורי והצור� בהרתעתו
ומוב�  (107על העותר הציבורימובסקי ו� מייש� את המלצותיה� של שטיי� ופרח"בג

ונראה כי קיימת , במקרי� המתאימי� לכ�, שאנו קוראי� לו לעשות זאת ג� כלפי המדינה
 בי� פסיקת להבחי�יש לדעתנו נעיר כי  ).כפי שיעלה להל�, ראשית מגמה בתחו� זה

הוצאות לצור� הגברה של צדק דיוני ולשימוש יעיל במשאבי� השיפוטיי� לבי� פסיקת 
כי הפסיקה נדמה לנו . שככלל יש להותירה למקרי� חריגי� ביותר, עונשיתהוצאות 

יש , על פי השקפתנו. יה בהקשר זה וכי היא טעונה הבהרהיהנוכחית עדיי� אינה ברורה ד
 בשללהתייחס להוצאות לטובת המדינה כתשלו� לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו 

אה של משאבי� ציבוריי� ולא חריגה של בעל די� שהובילה להוצדיונית הגות התנ
   108.�"נועד להרתיע עותרי� ציבוריי� או להבריח אות� מבגש ,"תשלו� עונשי"כ

  
  

 
הקלסי למציאות רגולטורית לפיה חלק מהתאמת המשפט המנהלי ש, של ליכטבחנתו הראו ג�   107

בה� גופי� מפוקחי� משתמשי� בנגישות שמורכבת ראוי שתכלול הפעלת ריסו� שיפוטי במקומות 

אבי ליכט . לצור� ניהול הליכי� בלתי מוצדקי�) �"בעיקר בג(הגבוהה של הערכאות המנהליות 

 ˙˜˘Â˘¯ ˙¯Â˙" תחו� התקשורת כמשל: התאמת המשפט המנהלי הקלאסי לרגולציה המודרנית"

‰˘„Á ?ËÙ˘Ó‰ ,È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘‰Â ˜Â˘‰ 67 ,2004, המרכז למשפט וטכנולוגיה( 13' פס( 

weblaw.haifa.ac.il/he/Research/ResearchCenters/techlaw/DocLib/telecom.pdf.לאחרונה  וראו 

בו ש ,)26.11.2012, בנבופורס�  (˘¯ ‰‡Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˜Ï„‰ ˙¯·Á ˜Ï„"� Ó '¯ˆÂ �6271/11 "בג

 חברת פז ,חברת דלק(שחולקו בי� שלושת העותרות ,  הוצאות למשיבי�Á"˘ �300,000 " בגפסק

  ).אלו��וחברת דור
  .14 ש" ה לעיל,זילברטל  108
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  מדינה ומחילה על הוצאות חובת פסיקת הוצאות ל: הרחבת המבט  . 3

  לעותר מ� הציבור

 היעילות הגברת של תפיסה כמקד� הנוכחי המהל� את מסבירי� אנו, לעיל כעולה
 וחשיבות הציבורי העותר פעילות לחשיבות מודעות קיימת עודנה כיי� סבור א� הדיונית

 לטעמנו מחזק ההוצאות בתחו� נוספות החלטות בכמה עיו�. הקונקרטי במקרה הצדק
 במקרי�, ‰ÂÁÏ ‰�È„Ó·˙ ג� נפסקות משפט הוצאות כי מעלה הוא תחילה. זו טענה

 השיקול שלפיה ההטענ את המחזק ובאופ� אטית הייתה הדיונית התנהלותה שבה�
. העותרי� צעדי את להצר הרצו� ולא הדיונית היעילות הוא ההוצאות בפסיקת הדומיננטי

 בלתי, פרטיי� אנשי�" (הציבור מ� עותרי� "של האחרונה מהעת בעתירות, שנית
 פסיקת על מחילה של מגמה נמשכת) באלה וכיוצא עקרוניי� לא בתיקי�, מיוצגי�
 גישת הגברת של, זה בתחו� �"בג של המוכרת התפיסה את לטעמנו המשקפת, הוצאות
  . בקצרה הללו התופעות שתי את נציג. לצדק הציבור

 ההקפדה למול. ציבוריי� משיבי� לחובת הוצאות לפסיקת נוגע ביותר חשוב מאפיי�
 ‰ÈÒÙÏ ˙Â‡ˆÂ˜˙ נוגעת ראשונית התפתחות ציבוריי� עותרי� ע� מקפיד המשפט שבית

˙·ÂÁÏ ÌÈ·È˘Ó ˙Â¯È˙Ú· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ .� ÂÓÚ‰ ˙Â�Ó‡Ï ˜Á˘Ó‰ ÔÂ¯Ë‡È˙Ï˙‰ בעניי�, כ
ÚÂ�ÏÂ˜Â109 – הסוגיה את 110"שמרט�" �שבה החלטות לו שקדמו קצר די� בפסק – 

 על (המדינה לחובת הוצאות ופסק העותרת בקשת את קיבל גרוניס הנשיא בראשות הרכב
� משיבי�ה של האטית להתנהלות� הנוגע קצר בנימוק לוותה ההחלטה). ח"ש 7,500 ס

 קצר בפסק אלא עקרוני די� בפסק מדובר אי�, אכ�. העתירה נושא לעניי� הנוגע בכל
 הדי� פסק זאת ע�. טהורה ציבורית בעותרת ולא 111"סקטוריאלית" בעותרת וא� ביותר
 לפסוק מוצדק כי העלתה הדיונית ההתנהלות בחינת שבו במקרה שמדובר משו� חשוב

 של בסכו� הוצאות נפסקו נוס� די� בפסק. אדווק) ממשלתי משרד (למשיב הוצאות
 חוק את להחיל המנהלית סמכותה את הפעילה לא אשר, המדינה לחובת ח"ש 50,000

 מיו� שנה 35 שחלפו פי על א�, הדתיות המועצות עובדי על המשמעת וחוק המינויי�

 
, בנבופורס�  (ÂÓÚ‰ ˙Â�Ó‡Ï ˜Á˘Ó‰ ÔÂ¯Ë‡È˙Ï ÚÂ�ÏÂ˜Â � '¯˘ ˙Â·¯˙‰ Ë¯ÂÙÒ‰Â˙‰ �4206/10 "בג  109

  .)‰Â�Ó‡Ï ‰˙ÂÓÚ˙יי� ענ: להל� ()9.1.2013
הודעות ב קרי לאכיפה שיפוטית באמצעות ליווי ההלי� המנהלי –� " שיפוטית בבג"שמרטפות"ל  110

פורס�  (È�ÂËÏ˘ ˙Â�È‚‰Ï ‰ÚÂ�˙‰ '‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˙ � �1527/06 " ראו בג–מעדכנות /משלימות

וראו (בורית  של נוסעי� בתחבורה צי"זכות העמידה"שעסקה בסמכות להגבלת , )9.6.2009, בנבו

 .)ש�, "שמרטפות" ריבלי� בסוגיית ההמחלוקת שבי� השופט רובינשטיי� לבי� המשנה לנשיא
 ש" לעיל ה,‰Â�Ó‡Ï ‰˙ÂÓÚ˙עניי�  ראו .)תמיכות שהיא מקבלת(אשר עתרה בנוגע לאינטרס אישי   111

  מפי השופט1.3.2011 החלטה מיו�  א� ראו,)טר� פורס� (16.12.2010ביניי� מיו�  צו, 109

  .שנכנס לנעלי ראש ההרכב,  גרוניס)כתוארו אז(
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 בהחלטות נתמכת זו מגמה 112.העתירה הגשת מיו� שני� 6�וכ בנושא החוק תיקו�
˙ÂÙÒÂ� 113.שוני� מסוגי� עותרי� של בעתירות, האחרונה מהעת הרכבי� של  

 על הגנה משו� יש הנוכחית במגמהש התפיסה את י�מחזק אלו די� יפסק, לטעמנו
 ‰Ì‚ ˙ÂÓÂ˜Ó· Ì‰·˘ ¯·„‰ ÏÚÂÙ ˙Ú¯Ï ‰�È„Ó בכלל ויעילות דיונית יעילות שיקולי
 וא� ,לכ� הצדקה יש בה�ש במקומות עתירות להגיש ציבורי עותר לתמר� שיכול ובאופ�

   .טרחתו ושכר הוצאותיו את כ� על לקבל
 עותרי� של במקרי� ובפרט, דווקא "פרטיות" לעתירות נוגע לציו� הראוי שני מאפיי�

 כמה על להעיד יכולות בעניינ� החלטות כמה. אמצעי� דלי עותרי� או" הציבור מ�"
 נוגע עליו להצביע שאפשר ראשו� מאפיי�. לענייננו רלוונטיות לה� שיש איתותי�

 מצד בה טיפולבו עתירהה בניהול המושקעי� המשאבי� כמותב שיפוטית להתחשבות
 114האחרונה מהעת די� יפסק וכמה בכמה. ההוצאות פסיקת בשלב והמדינה המשפט בית

 הוגשה שלא היות כי הקובע משפט כוללת המשפט הוצאות בדבר) הקצרה (החלטהה
 ההחלטות מצבור את מקבלי� א� 115.להוצאות וצ ייעשה לא – המדינה מטע� תגובה

 
פורס�  (‰¯˘Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â � �5436/07 "בג  112

 ). 19.5.2013, בנבו
� "ראו בג, לחובת משרד ממשלתי בעתירת מועצה מקומית) ח"ש 5000ס "ע(לפסיקת הוצאות   113

8212/12 ˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ � Ô‚„ ' ˙„ È˙Â¯È˘Ï ¯˘‰) ראו ג� ; )13.12.2012, בנבופורס�

, פורס� בנבו (‰ÔÂ¯˜‡ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � �7151/12 "החלטת הרש� גיא שני בבג

בהרכב (ח לחובת המדינה בעתירת עותר פרטי " ש7,500ס " לפסיקת הוצאות ע.)19.12.2012

  È‡„Â‰È '‰�ÂÈÏÚ‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙ˆÚÂÓ – ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡ÔÂ¯ÓÂ˘Â � �646/11 "ראו בג) בראשות הנשיא

א� נפסקו ) 24.9.2012, בנבופורסמה (בהחלטה נוספת שניתנה בתיק זה ). 27.2.2013, בנבופורס� (

עניי� המחזק את ההשערה שלפיה , ח שכר טרחה בשל התנהלות דיוני� אטית של המשיבה" ש5,000

נית של הצדדי� באופ� סימטרי ולא מתו� כוונה להצר את האפשרויות � בוח� את ההתנהלות הדיו"בג

החלטת השופט , בתפיסה מרחיבה א� יותר, וראו בבית המשפט המחוזי. הדיוניות של צד זה או אחר

Ú"¯ (� ' „¯˘Ó(‰ÌÈ˜ÒÚÂ ÈËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó  13701�03�12) �–מינהליי� י(� "יור� נוע� בעת

‰ÁÂÂ¯‰) ח " ש12,000במסגרתה נפסקו לחובת המשיב הוצאות על ס� ) (11.1.2013,  בנבופורס�

 ).בשל הטרחה של העותרת בהכנת העתירה
˜ˆÈ¯·ˆ ' ÔÈ � �7698/12 "בג; )30.12.2012, פורס� בנבו (‰˘ÈÂÏ 'È�ÈÓÈ ËÙÂ � �9326/12 "ראו בג  114

ÌÈÏÂÓ‚˙‰)  �6242/12 "דנג; )11.12.2012, בנבופורס� � ı¯ÂÂ˘ '‚‰ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰˙Â‡ÏÓ 

; )3.1.2013, פורס� בנבו (�‰ÔÈ�· 'ÓÈÏ‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï � �13/13 "בג; )2.12.2012, בנבופורס� (

‰˘¯ ' ‡„Ï¯ � �856/13 "בג; )21.3.2013, בנבופורס�  (˘¯ ‰Ô‰Î 'ÌÈËÙ˘Ó � �2172/13 "בג

ÌÈ�Ù ÔÂÁË·Ï)  20.2.2013, בנבופורס�( ;�8246/12 "בג � ÊÙÂË 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó)  בנבופורס� ,

18.2.2013.( 
 אשר ,22ש " לעיל ה,�" לתקנות סדר הדי� בבג6' מעניי� כי גישה זו סותרת במידת מה את תק  115

הזמנת המשיב � מצביעה על אי6' תקבעוד  .)24ש "ראו לעיל ה" (הוצאות בעתירת סרק"כותרתה 

 יינת� צו Ï‡� קבעו כי "פסיקה המוזכרת שופטי בגב, ת הוצאות לחובת העותר בפסיק‰˙ÍÓÂכשיקול 

  .להוצאות משלא נתבקשה תגובת המשיב
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 לפיוש המשפט בית של מצדו באיתות שמדובר הרי, משפטי כלל שיוצר ככזה בעניי�
 ביחידת המושקע הוא האחרו� ("מנהלי"הו "שיפוטי"ה המשאב הקצאת בי� קשר קיי�

 מ� העולה נוס� אלמנט. הוצאות להשית ההחלטה לבי� )המבצעת הרשות של הייצוג
) הקצרה (ההחלטה החלטות בכמה .קונקרטיי� צדק בשיקולי להתחשבות נוגע ותההחלט

 116.להוצאות צו ייעשה לא הדי� משורת לפני� כי הצהרה תכולל המשפט הוצאות בדבר
 המשפט בית שבו במצב מדובר כי כ�ו ,פרטיי� בעותרי� מדובר כי מעלה המקרי� בחינת

 מצדיקה שהעתירה א� מהוצאות עותרה את לפטור כדי קונקרטיי� צדק בשיקולי מתחשב
 ומפוארת ארוכה מסורת �"לבג. חדש אינו זה מהל� המהותית ברמה. פסיקת� את טבהחל

 ובייחוד 117,פרטיי� עותרי�ב כשמדובר בעיקר, זה בתחו� צדק בשיקולי התחשבות של
 על ההקפדה כי נדמה זאת ע� .אליו הגישה את להגביר כדי והכול, מיוצגי� בלתי עותרי�

 זה בהקשר שהכוונה ייתכ�. חדשה "הדי� משורת �לפני" בהחלטה מדובר כי הצהרהה
 ועל הצדק תפיסת על שומר �"בג ציבוריי� עותרי� ע� ההקפדה חר� כי לאותת היא

 שני, זו נקודה לסיכו�. אמצעי� דלי ועותרי� הציבור מ� לעותרי� הנוגע בכל אליו הגישה
 מגמה מאמ� המשפט בית הציבור מ� לעותרי� עהנוג בכל כי מעלי� הנזכרי� המאפייני�

 בהשקעת הכרו� ומנהלי שיפוטי טיפול העתירה כללה לא שבה� בפעמי�. דווקא להמִק
 עלות את להפני� למעשה הלכה בכ�ו ,הוצאות לפסוק שלא נטייה תהא, רבי� משאבי�
 הקונקרטי המקרה של צדק שיקולי שבה� בפעמי�. לעתירה שהוקדש השיפוטי המשאב

 זו תפיסה. הדי� משורת לפני�, הוצאות לפסוק שלא נטייה תהא אז ג�, זאת תווי�מ
 הקונקרטי במקרה דיוני וצדק מחד דיונית יעילות של הכללית מגמהה ע� מתיישבת

�  .מאיד

 
, מפי השופט עמית) (15.1.2013 ,בנבופורס�  (¯˘ÈÏ‚Ï‡ '˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ì � �8775/12 "בג  116

 ÔÓÚ�� 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó  �9622/11 "בג; )מיצוי הליכי� והיותה מוקדמת�העתירה נדחתה בשל אי

� "בג; )העתירה נדחתה בשל קיומו של סעד חלופי, מפי השופט עמית) (30.12.2012 , בנבופורס�(

92/13 � È¯Ù '‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·)  העתירה , מפי השופט זילברטל) (16.1.2013, בנבופורס�

את במקרי� ולעומת ז; )נדחתה על הס� בהיעדר טע� להתערבות בפסק די� של בית הדי� הארצי

בית המשפט פוסק הוצאות לטובת אוצר המדינה ג� במקרה של עותר פרטי אשר , המצדיקי� זאת

 �7806/12 " ראו בג."טענות קש וגבבה" ותוקפת פסקי די� של ערכאות נמוכות ב"משתלחת"עתירתו 

¯Ó¯˜ � 'Ô¯Â‡)  שמי ,  לאוצר המדינהח"ש 2,000ס "הוצאות ע) (11.12.2012, בנבופורס� �א

' פס, ¯˘Â‰ '˙ÂÈÙÂ˙È˘‰ ˙Â„Â‚‡‰ Ì„ � �4705/12 " ראו ג� בג.)מרשויותיה לא היו משיבי� בהלי�

 ).11.11.2012, בנבופורס�  ( לפסק דינו של השופט דנציגר12
 תו� הפגנת גישה שיפוטית –� "בבג) vexatious litigation ("הליכי� טורדניי�"לדיו� שיפוטי ב  117

‡�ÂÊÈ‡ Í‰ ,  הליכי� בפחות מעשר שני�100הציבור שהגיש מעל רגישה ומאופקת כלפי עותר מ� 

ÌÈ¯Á‡ ÔÈ„ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚‰ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÂÓÏ –�4748/06 " ראו בשג � „˜˘ ' ˙ÊÎ¯

‰¯ÈÎ·‡È˘�‰ Ô¯˜Ï  –‰�È„Ó‰ ‡È˘� ˙Î˘Ï  ,מרזל) כתוארו אז( להחלטתו של הרש� 16–7' פס 

  .)2.8.2006, בנבופורס� (
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   דיו� ביקורתי.ד

המגמה החדשה והכלל המשפטי שיכול שעולה ממנה וניתוח , לאחר הצגת הדי� המצוי
  . ה הערות ומסקנות ביקורתיותהמגמה אנו פוני� לכמ

התנהלות העותר הציבורי הצדיקה : בפסקי הדי� המשקפי� את המגמה  . 1

  הוצאות 

מטרתו של חלק זה היא לבחו� בעי� ביקורתית את התנהלות העותר הציבורי בכמה 
הליכי� שנסקרו לעיל כדי לבסס את הטענה שלפיה התנהלותו הדיונית אכ� הצדיקה 

א� , נעיר באשר לכמה דוגמאות מובהקות מבי� פסקי הדי� שנסקרולצור� כ� . הוצאות
 „¯Á‡ Í¯˙עניי�  (2010שני פסקי הדי� משנת . שלטעמנו אפשר לנתח את כול� ברוח זו

„¯Í עניי� ל אשר. ה� דוגמאות מובהקות למקרי� שהצדיקו פסיקת הוצאות) ‚ÏÈועניי� 
˙¯Á‡ חורגי� באשר להוצאות ו חלק מהנימוקי� שנקבעש נציי� תחילה כי אי� לכחד

להבנתנו מהכללי� שהיו מקובלי� עד לאותה העת וא� מהתכליות של דיני ההוצאות 
 ההגנה על שמ� הטוב של עובדי ציבור והצור� במיוחד 118. כפי שנסקרו לעילבכלל

 שייכי� כלל לתכליות דיני ההוצאות אינ�לתמר� יחידי� להתמנות לשירות המדינה 
צירו� בעל � של אי חמורי�לקתה בפגמי�אכ� העתירה ,  של עניי�ולגופו, ע� זאת. �"בבג

ובמקרה זה מדובר בחובה חזקה לנוכח הפגיעה האפשרית  (די� שחובה לצרפו כמשיב
לצד התנהלות דיונית בעייתית , זאת . הנוגעי� לרשויותמיצוי הליכי�� ואי)בשמו הטוב

בעתירה א� על פי שלא היה  שכללה דחיקה בבית המשפט לקיי� דיו� ,ביותר של העותרת
�רתימתו לקלחת � לצור� " משתמשת בהלי� העתירה לבגהעותרתשהעלתה כי ו בכ� צור

על .  במקרה הרעששינסקי' רדיפה קטנונית של פרופהביקורת על הוועדה במקרה הטוב ו
  . מוצדקת לחלוטי�כ� נראה כי פסיקת ההוצאות במקרה זה הייתה 

הוא פסק די� זה , טעמנול. סכו� הוצאות כה כבד לא לחינ� נפסק ‚ÏÈג� בעניי� 
 לעטות מבקשבה� עותר פרטי ש, שככל הנראה אינ� נדירי� כיו�, למצבי�דוגמה 

 ליהנות ממכלול היתרונות שיש לאחרו� ולקרדיט שלו הוא כדיאצטלה של עותר ציבורי 
הצטר� שניסה ל, "ימית"אי� בידנו פרטי� מדויקי� על ארגו� ,  אכ�.�"זוכה בפני בג

א� לטעמנו קריאת פסק הדי� והנסיבות העולות ממנו מעלה כי , לעתירה בשלב מסוי�
גוברת נראה כי , ובכל הזהירות, בהקשר זה. סביר מאוד לחשוב שמדובר במצב שכזה

ראינו . הארגו� שמעורר את הסכסו� הציבורישל  מהותוצור� בזיהוי ההכרה השיפוטית ב
בשבתו כבית  (יפו�בתל אביב של בית המשפט המחוזי  החדשניתולנכו� לציי� את החלטת

 הכרה ראשונית של בית המשפט הכלכלי במעמדו של ההחלטה משקפת). משפט כלכלי

 
 .  אפרק� ראו לעיל "בית המשפט שוקל בפסיקת הוצאות בבגעל השיקולי� ש  118
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במסגרת  119.בהליכי תובענה ייצוגית) שאי� לו עילה אישית(עותר ציבורי כתובע מייצג 
ייחס בית  הת120,ואגב ניתוח הסעי� הרלוונטי בחוק התובענות הייצוגיות, החלטתו זו

המשפט במפורש לצור� בזיהוי המניעי� של העותר הציבורי במסגרת בחינת אישור 
  : בלשונו. בקשותיו

לא הרי ארגו� שפועל מזה שני� כהרי ארגו� שנוצר חודשי� ספורי� לפני 
לא הרי ארגו� שפעילותו בתחו� ענפה כהרי ארגו� . הגשת התובענה

הרי ארגו� שמונה מספר רב לא . שפעילותו מסתכמת בתביעות שלא צלחו
של חברי� כהרי ארגו� שהוא רק כסות משפטית לעור� הדי� המייצג 

והיד נטויה להבחנות נוספות בי� ארגו� ראוי לבי� ארגו� שכל . אותו
מטרתו וייעודו ניצול הוראות החוק לש� השאת רווח רגעי שנועד 

  121.להעשיר את כיסו של הארגו� או יחידיו

מעידה שבתי המשפט מכירי� , אמנ� בערכאה נמוכה, פטית זוהתפתחות מש, לטעמנו
כיו� בתופעה שלפיה התאגדות ארגוני� שוני� כארגוני פעולה ציבוריי� או עמותות אינה 

 
'  פס,Â‰ ˙ÈÏÎÏÎ ‰¯·Á ÌÂ„È˜Ï ˙È�Î¯ˆ‰ ‰ÚÂ�˙‰ ‰ÁÏˆ‰ 'Ô‰Î‚�˙ � 2484�09�12) א"מחוזי ת(צ "ת  119

בדיו� , ש�. ) ‰ˆÁÏ‰עניי�: להל�) (18.2.2013, פורס� בנבו( ואיל� להחלטתו של השופט כבוב 42

החליט בית , 2006–ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(4'  שבס"קושי"בפרשנות המונח 

 אלא ג� במאפייניו של ,המשפט להתחשב לא רק בקושי שבאיתור תובע שלו עילת תביעה אישית

 דמיו� מסוי� בי� שאלת קיומו של נפגע קיי�לטעמנו . הארגו� הציבורי המעוניי� להביא את הסכסו�

לחוק תובענות ) 3)(א(4 'ומו של קושי כאמור בסישיר בדיני העתירה הציבורית לבי� שאלת קי

) 2)(ג(8 'וראו ס, א� שהלי� האישור של תובענה ייצוגית מורכב יותר(ייצוגיות שנדונה בהחלטה 

 באותו עניי� החלטה מיו� כ� ראו כמו ). להחלטה33' לחוק ועמדתו של הנשיא גרוניס המובאת בפס

8.5.2013. �עולה כי הרשות לניירות ער� החליטה לסייע ר מפברוא להחלטה 40–36 'מפס, בנוס

 & Parchomovskyסבסוד שכזה מתיישב ע� עמדת ). לפי סמכותה בחוק החברות(במימו� התובענה 

Stein,מעניי� כי בנסיבות העניי� שהובא לפניו בית המשפט הכלכלי החליט עוד . 101 ש" לעיל ה

  . להחלטה93'  פס, ראו ש�.)שבו כל צד נושא בהוצאותיו(כלל האמריקני לפסוק הוצאות לפי ה
 שההסדרי� הקבועי� בו משוכללי� ומגלמי� הסדרה של –לטעמנו ראוי כי חוק התובענות הייצוגיות   120

 בפיתוח סדרי הדי� ‰˘¯‡‰  ישמש–לעתירה ציבורית ) א� לא זהות(סיטואציות עובדתיות הדומות 

12� ו4 'תק; לחוק תובענות ייצוגיות, 27, 23–22, 19–17, 15–14, 8–4 ' סראו למשל. הציבוריי� 

יצירת הסדרי� המיוחדי� לעתירה ציבורית היא נושא . 2010–ע"התש, לתקנות תובענות ייצוגיות

להצגת הדמיו� והשוני שבי� תובענה ייצוגית לבי� הכרעה אזרחית במקרה מבח� . לרשימה נפרדת

מכשיר לנטרול יתרונותיו של נתבע יחיד כהתביעה הייצוגית "ו אלו� קלמנט ולבי� עתירה ציבורית רא

ש "הדיו� ליד ה, ראו במיוחד ש�) (2004 (417–408, 387 כא ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" פני תובעי� רבי��על

90–91.(  
' פס, יוני� על הצעת החוקוראו הציטוט של דברי המחוקק בד; 71' פס, 119 ש"לעיל ה,  ‰ˆÁÏ‰עניי�  121

 .  להחלטה69
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וכי ראוי להמשי� , הוכחה חותכת להיות� מעונייני� באמת לקד� מטרות ציבוריות
  . ותוולבחו� את המאפייני� הקונקרטיי� של הארגו� ואת דפוסי פעיל

.  היא העתירה בענייני שירותי הבריאות הפרטיי�,מורכב יותר לניתוחו, רביעימקרה 
 שמדובר –  וא� יותר מכ�,ברמה העקרונית אי� חולק שהעתירה העלתה שאלה חשובה

ראוי שבית המשפט העליו� לטעמנו ש,  של הפרטה"שאלות קצה"בעתירה שמעלה 
 להתעל� מכ� אי אפשר ע� זאת 122.זהימשי� ויפתח ברוח פסיקתו הקנונית בתחו� 

שקריאת פסק הדי� מעלה כי ברמה הדיונית התגלו פגמי� בהחלטה להביא את הסוגיה 
 – 123א� שאנו חושבי� שטענת העותרי� ראויה ביותר לדיו� במישור הערכי. �"בפני בג

עתירת� , בנוס�. הוגשה בשיהוי רב ביותרקשה להתעל� מכ� שעתירת� של הארגוני� 
א� א� ( שכפי שציי� הנשיא גרוניס 124,"הזכות לנגישות שוויונית לבריאות"ל בוססה ע

א� מעוגנת כיו� , )באופ� ראשוני ולא מחייב ותו� שבהחלט לא קבע ַמְסְמר*ת בדבר
פסיקת בית המשפט בהמגמה הנוכחית .  של הזכות לכבוד האד�"זכות פריפריאלית"כ

ית של זכות כאשר מתמודדי� ע� העליו� היא מת� משקל ותשומת לב לחשיבות היחס
היבט  . והדבר תר� לדחיית העתירה על הס� ולנכונות לפסוק הוצאות125,עילת שיהוי

ראוי ,  ושנדמה שא� א� קשה לדרוש מבית המשפט לעסוק בו–נוס� רלוונטי בהקשר זה 
 נוגע לכ� שהדרישה של הארגוני� –ק של הפסמחקרי להציב אותו במסגרת ניתוח 

גבולות הכוח של קצה טית במצב שכזה דוחקת את בית המשפט ללהתערבות שיפו
באופ� שמציב אותו בקונפליקט חזיתי למול הרשות המחוקקת , הביקורת השיפוטית

 
˘¯ '  �Â ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ÏÌÈ˜ÒÚ) Ú"¯ (58-026630-2 ,Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁ �2605/05 "בג  122

¯ˆÂ‡‰)  לניתוח מקורי של הפגיעה החוקתית בפרספקטיבה של ; )19.11.2009, בנבופורס�

 חטיבת זכויות �2605/05 "בגבעקבות (על מגבלות ההפרטה "פילוסופיה פוליטית ראו אלו� הראל 

לדיו� בשאלות של האפשרות לוותר על ; )2009 (1  בÏÚ ÌÈËÙ˘Ó ‡˙¯)" האד� נגד שר האוצר

" על כבוד האד� והפרטה"היבטי� מעטפתיי� של הזכות לכבוד ראו מיכל טמיר ואס� הראל 

 ÌÈËÙ˘Ó לדיו� חוקתי; )2012 (663מא� Barak Medina, Constitutional  ראומשטרי בפסק הדי�

Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court Decision to Invalidate Prison 

Privatization, 8 INT’L. J. CONST. L. 690 (2010). 
 קיי� להדגיש כי כדיבי� המישור הערכי לבי� המישור השיפוטי , בהקשר זה, אנו מעונייני� להבדיל  123

המחקרית או בכל , המוסרית, החקיקתית,  ציבורי בזירה הציבוריתהבדל גדול בי� פעולה של עותר

פעילות בזירה האחרונה מחייבת את העותר הציבורי . ÈËÂÙÈ˘‰ ‰¯ÈÊ· Â˙ÂÏÈÚÙ˙לבי� , זירה אחרת

 . הזירה השיפוטיתובכללי המשחק של להכיר במגבלות 
·ÔÈ פוקס ואלעד לש� �בהקשר רחב יותר ראו אמיר פזהבריאות שירותי להרחבה על תופעת הפרטת   124

ÈË¯ÙÏ È¯Â·Èˆ‰ :Ï‡¯˘È· ˙ÂÓ‡Ï‰Â ˙ÂË¯Ù‰ – È˙�˘ ÁÂ„ 2011 5–10 ,30–31 ) ו�מכו�� ).2012 ,ליר
ראו למשל דעת המיעוט של הנשיאה  ,המתייחסת לחשיבות היחסית של זכויות ,הכלליתלמגמה   125

 לפסק דינה 12' פס, ‰ÈÓÂ‡Ï‰ „˜ÙÓ‰ "Ú·"� Ó '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ" �10203/03 "ביניש בבג

¯‡˘ ' Ú· ÏÓ˘Á ˙ÂÈ˘Ú˙ Â˜¯‡"� Ó �9411/00 "דנג; )20.8.2008, בנבופורס�  (של הנשיאה ביניש

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,בג; )19.10.2009, בנבופורס� (  לפסק דינה של הנשיאה ביניש12–9' פס" �

6824/07 � ‡Ú�Ó 'ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯, 20.12.2010, בנבופורס� ( לפסק דינו של השופט פוגלמ� 15' פס(. 
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בכ� שהעתירה דרשה לבצע ביקורת שיפוטית על , כמוב�, המדובר, בענייננו .והמבצעת
המעלה מתחי� דרישה ; מכוח תיאוריה של זכויות חברתיות, שירותי בריאות הפרטת

 של "החצנה" למעשה לראות במהל� שכזה אפשר .יורוספודנטיי� ופוליטיי� מוכרי�
תו� הקרבת האיזוני� והבלמי� שבי� רשויות השלטו� , העותר הציבורי על בית המשפט

 השיהוי הרב שבהגשתה הייתה בשלדחיית העתירה . על מזבח קידו� המטרה הציבורית
  .בנסיבות אלולטעמנו מוצדקת 

 לשימוש )לטעמנו וחמורה (מובהקת הדוגמ כבר הוא ÈÏˆ¯‰ ˙˙ÂÓÚ‰ עניי�, לבסו�
 עובדתי יסוד כל ונעדרת הטוב במקרה מוקדמת עתירה תהגש תו�, המשפטי בהלי� לרעה

 של הצירו� ובקשת "אחרת דר� עמותת" עתירות לצד (זה מקרה, בנוס�. הרע במקרה
 ומתמחי� ותיקי� ציבוריי� עותרי� צדל כי והיא נוספת חשובה נקודה ממחיש) "ימית"

 ציבוריי� ארגוני� בפניו מתדייני� במסגרתהש, מורכבת מציאות ע� כיו� מתמודד �"בג
 חלק .בפניו ההופעה סדריב מדקדקי� שאינ� שנדמה, ניסיו� חסרי ולעתי� שוני�

 בסוגיות להכרעה דרישה תו� עיקשת דיונית בהתנהגות מתאפייני� אלה ארגוני�מ
 ועוסקי� שנסקרו המקרי� רובמ העולה מ�ו, שכזו במציאות. רבות "ציבוריות" וטענות

 בפסיקת ג� ביטוי לידי השבא הדיונית הקשיחות כי דומה, שכזו התנהלות של קיומהב
   .יותר מעט מובנת הוצאות

  המצב המשפטי החדש פועל לטובת עותרי� מריטוקרטיי� . 2

וא� , לטעמנו: ה להוביל למסקנה נוספתקבלת הניתוח שלנו באשר למגמה החדשה יכול
נדמה כי ,  ָ/ִאי� ְ&ֶאָחדעל פי שהביקורת על המגמה נעשתה על ידי ארגוני� רבי� בבחינת

.  על המגמהÍ¯·Ï צריכי� 126"טובי�"קיימי� טעמי� טובי� לסבור שעותרי� ציבוריי� 
בע מכ� הדבר נו. �הכלל החדש א� יפעל לטובתש  יכולבה�ש מצבי� כי ייתכנו, זאת
יה יסימטר�שימוש בכלל החדש יכול לשק� דר� טובה להתמודדות ע� בעיות של אשה

במקרה שלנו נראה כי הכלל החדש מתמר� .  באשר לאיכותו של העותר הציבוריבמידע
 ובאשר לאיכותה של העתירה שהוגשה באשר� "העברת מידע מהעותר הציבורי אל בג

  .  העותר שמנהל אותה"איכות"ל
הרחבתה הממשית של , בטענה זו חשוב לציי� כי בניגוד למצב ששרר בעברכדי לדו� 

 "שוק/"הובילה לקיומו של סקטור, השמוני� והתשעי�בשנות , זכות העמידה הציבורית
עותרי� ציבוריי� העוסקי� בהחל  – 127גדול של עותרי� ציבוריי� בעת הנוכחית

 
 ציבורי כזה ראי� בכוונתנו להדביק תגיות לעות.  טיפולוגיהוא "רעי�" או "טובי�"השימוש במונח   126

הגשת אופ�  עותר המקפיד על הוא) או מריטוקרטי (נניח כי עותר ציבור טוב, לצור� הניתוח. או אחר

הקפדה על מילוי עילות ב� ו� באופ� מקצועי והגו" רשויות השלטו� ובגבפנימנהל את הדיו� ו העתירה

 .הס� בטר� הגשת העתירה
למחקר אמפירי שהעלה כי . המבוססת על הרוש� שלנו ועל ניסיוננו המקצועי, זוהי השערה אמפירית  127 

, העתירות המוגשות על ידי ארגוני פעולה ציבוריי�החל משנות השמוני� חלה עלייה חדה בשיעור 
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; � של קבוצה כזו או אחרתעותרי� ציבוריי� העוסקי� בזכויות אד; בשחיתות שלטונית
ששיוכ� , עותרי� בתחו� התכנו� והבנייה וכלה בעותרי� מגזריי�; עותרי� סביבתיי�

, נתו� חשוב נוס� לצור� הטיעו� הוא שבניגוד להליכי� אזרחיי�. הפוליטי כמעט ברור
 מפיו של חי"� " למעשה בגולכ�, � אינו כולל הגשת ראיות או שמיעת עדי�"ההלי� בבג

 מאפיי� בשל 128.ג� לאור� ההלי� כולו, ובפעמי� רבות,  בשעת פתיחת ההלי�"העותר
א� מדובר )  בעת קביעתה לדיו�ולעתי� ג� לא(� אינו יודע בעת הגשת העתירה "זה בג

שראוי ,  או שמא מדובר בעתירה טרדנית ולא לגיטימית,בעתירה רצינית ובארגו� רציני
התמונה מתחילה להתבהר רק ע� הגשת תגובת . קרשלא להשקיע בה את זמנו הי

בעול� של . וא� ייתכ� שנפסקו סעדי� זמניי�, אבל עד אז כבר נולד הלי�, המדינה
 עתירות באמצעות כלל הקובע כי לעול� "לסנ�"שחקני� רבי� קשה יותר לבי� המשפט 

ה  הכולל אפשרות של פסיקת הוצאות במקר,מצב המשפטי החדשב. לא יושתו הוצאות
לעותר תמרי� חזק יותר לחשו� מידע בשלבי� מוקדמי� , של התנהלות דיונית בעייתית

   .של העתירה
המנהלי� , הבה נניח כי בפני בית המשפט עומדת קבוצה של עותרי� ציבוריי� טובי�

 ומול� ,הליכי� יעילי� שמעלי� שאלות חשובות הנוגעות להתנהלות רשויות המדינה
� לצור� קידו� "� רעי� אשר מנצלי� את מוסד העתירה לבגקבוצה של עותרי� ציבוריי

המשית חלק מהעלויות של ,  הכלל החדש129.אינטרסי� צרי� או לא לגיטימיי� ממש
תיקי� "מאל� עותרי� ציבוריי� לבחור , מוצדקות על העותר הציבורי עתירות בלתי

 
 Yoav Dotan & Menachem Hofnung, Interest Groups in the Israeli High Court of ראו

Justice: Measuring Success in Litigation and in Out-of-Court Settlements, 23 L. & POL’Y 1 

 "מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות: עריכת די� לשינוי חברתי בישראל"ראו נטע זיו כ� . (2001)

ËÙ˘Ó È˘ÚÓ  בתת, 26' במיוחד בעמ, )2008 (19א�צמיחת פרקטיקה של עריכת "שכותרתו ) ב(3פרק 

  ".ציבורית בישראל�די� חברתית
 לוי�: להל�() 1972( 32, 19–16, 16 ג ÌÈËÙ˘Ó" צ כהלי� תקיפה ערעורי"עתירה לבג"שלמה לוי�   128

� ערכאה שאינה מבררת עובדות "� מבוסס על היותו של בג"ג� כיו� ההלי� בבג). "� כערעור"בג"

המשפט �ראיות בבית" ראו יצחק זמיר .ת ותלויה באופ� ממשי במידע המגיע עליה מידי הצדדי�וראיו

, 97) 6(נזד "פ, ˘¯ ‰·ÏÓ˜Ó 'ÔÂÁËÈ � �5498/03 "בג; )1993 (295 א Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" הגבוה לצדק

המפתחת את הדיו� ,  לביקורת על מאמרו של זמיר.)·�ÒÏ "והציטוט המובא ש� מבג( )2003 (101

 ג Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" �"דרכי הוכחה בבג"ראו שמואל דורנר , �"של ממצא עובדתי בפני בגבשאלות 

101) 1995(.  
קיי� קושי מעשי : "לפיה�ו, ¯ÏÒ¯בחנה זו מצוי בדבריו של השופט ברק בפרשת היסוח דומה לנ  129 

שאת עתירת� (משפט לצורכי פרסומת גרידא �הפוני� לבית, "עותרי� ציבוריי�"להבחי� בי� אות� 

שאת עתירת� (הפוני� מתו� רצו� אמיתי להבטיח את שלטו� החוק , לבי� אות� עותרי�, )יש לדחות

ובכ� יושחת לשוא זמנו של בית , כי עותרי� בלתי ראויי� יישמעו, קיי� איפוא חשש). יש לשמוע

' עמש� ב וראו ג� .)1988 (467, 441) 2(ד מב" פ,˘¯ ‰·ÏÒ¯ 'ÔÂÁËÈ¯ � �910/86 "בג". המשפט

468.  
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 ובכ� ,תקינהומנוהלות בצורה פרוצדורלית  חזקותקרי עתירות שמגלות עילות , "טובי�
באופ� שמשרת את האינטרס של עותרי� ציבוריי� , מאפשר סינו� אפקטיבי יותר

גישה המצדדת בפסיקת הוצאות לעותרי� ציבוריי� רעי� . המגישי� עתירות מוצדקות
. מתגמלת עותרי� ציבוריי� טובי� באמצעות הקצאת משאבי המערכת לעתירות טובות

לכ� שארגוני� ציבוריי� טובי� צריכי� להצהיר  לניתוח שתוצאתו מובילה הזוהי דוגמ
נציי� ג� כי א� הושתו הוצאות על ארגו� ציבורי . לכאורה כי ה� תומכי� במהל� שבוצע

 של „ÊÂÁ ÒÂÙ¯ורק , "ארגו� רע"אי� הדבר משמיע שמדובר ב, פלוני במקרה אלמוני
כרה בהקשר זה נראה כי בתחו� הה 130.השתת הוצאות יוכל לבסס לו מוניטי� שכזה

במעמד� של ארגוני� ציבוריי� כתובעי� ייצוגיי� דיני התובענות הייצוגיות מתפתחי� 
תו� בחינה איכותית , "שוק מוניטי�"לכיוו� של דיפרנציאציה בי� ארגוני� ויצירת 

וכמותית של הארגו� עצמו ושל המאמצי� שהשקיע לצור� הבאת סכסו� אמתי שמקורו 
לו למשפט הציבורי הכללי להתפתח בכיוו� שכזה  לטעמנו ראוי 131.בנפגעי� ספציפיי�

הכלל שקבע כי אי� להשית על הארגוני� , בתור שחקני� רציונליי�, אכ�. ג� כ�
 ספק בשאלה ייתכ�מכיוו� שבמקרה שבו , הציבוריי� הוצאות היה יעיל ביותר מבחינת�

א היה  הכלל היש� לשלפי הרי – להגיש עתירה כדיא� הסוגיה הציבורית חשובה מספיק 
.  הכלל החדש יש סיכו� שהגשתה תהא כרוכה בעלות ההוצאותולפיכל סיכו� בהגשתה 

� חשיפת�המפחית את ,  לבקר ניסיונות לסטייה מהכלל הקיי�ברורה נטיית�, משכ
 ע� זאת בשל הרחבת המבט וההכרה בכ� שאפשר שהכלל יפעל ."סיכוני� משפטיי�"ל

 
הקשר זה נזכיר כי קיימות דרכי� נוספות להתמודד ע� ריבוי עתירות ציבוריות והצור� להבטיח את ב  130 

ג� הוא משפר מצבי� של פערי  יכול, שקיי� בערעורי� מנהליי�, ג� מנגנו� של ערבות, כ� .איכות�

 במנגנו� של � לא ישתמש באופ� אינטנסיבי" כתב בעבר כי ראוי שבגפרחמובסקיגדעו� ' פרופ. מידע

ראו גדעו� . שכ� הדבר עלול להרתיע עותרי� מלהביא טענות בש� קבוצה או בש� הציבור, ערבויות

לקשר שבי� עירבו� בהליכי� ציבוריי� לבי� ). 1994 (473 כג ÌÈËÙ˘Ó" צ"ערבויות בבג "פרחמובסקי

 –ÊÚ '�Î˙Ï ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ‰È�·ÏÂ ÔÂ¯‡ � �4767/10 "דיני ההוצאות ראו החלטת הרש� גיא שני בעע

ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ) אסתר ברק כתבה בעבר כי בד בבד ע� ההכרה בעותר הציבורי ). 4.8.2010, פורס� בנבו

ולטעמנו ג� בהצעה מעניינת וחשובה זו יש כדי להתמודד , ראוי להכיר במעמדו של המשיב הציבורי

. די המדינהלפחות מ� הבחינה של העלות המושקעת בניהול ההלי� על י, ע� חלק מהבעיות דלעיל

במקרי� , טוב יהיה א� ארגוני� ציבוריי� יבחרו, לטעמנו. 416' בעמ, 88ש "לעיל ה, ראו אסתר ברק

� כמשיבי� ציבוריי� כדי לייצג את הרשות במקרי� שבה� ה� "לבקש להצטר� להליכי בג, מתאימי�

צירו� ארגו� סביבתי , למשל,  על הדעתאפשר להעלות. בעלי מומחיות יחסית המצדיקה זאת

אשר ינהל אותו בש� המדינה החל משלב , קיימא כמשיב להלי��המתמחה בתכנו� ובנייה ופיתוח בר

אפשר לפתח את דיני המשיב הציבורי תו� התבססות על כתיבתו . וכלה בייצוגה ממש" �"קד� הבג"

צירו� צדדי� זרי� להלי� "ט ראו אלו� קלמנ, על עקרו� הייצוג במשפט האזרחי, של קלמנט

  .171' בעמ, 28ש "לעיל ה, ÔÈÂÏ ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒ" המשפטי
 .  להחלטתו של השופט כבוב73–69' פס, 119 ש"לעיל ה ,‰ˆÁÏ‰ ראו עניי�  131
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 מהארגוני� צריכי� לבר� ג� על המצב  נראה שלפחות חלק132,לטובת עותר מריטוקרטי
  . החדש

   כמה שאלות פתוחות לדיו�: מבט לעתיד. 3

המש� חשובות לדיו� שנגע   לפסיקת הוצאות מעלה כמה שאלותהניתוח שלנו את המגמה
אסדרה שיפוטית של ל אינטרס ציבורי חשוב קיי�לנו נדמה כי , ראשית. בה� בקצרה

עותר ציבורי הוא שחק� ,  הלכה למעשה133.וצאותליטיגציה ציבורית באמצעות דיני הה
אינו פי שא� על . א� שאינו זהה לה כמוב�, שדומה מאוד בפעילותו לרשות ציבורית

של קבוצה מ� הציבור או של הציבור (ג� הוא משרת אינטרס ציבורי כללי , רשות ציבורית
גמה  לראות במאפשרבהקשר זה וכאמור .  ובמוב� זה פועל בנאמנות,)כולו ממש

 היות� גופי� בשל של ארגוני עותרי� ציבוריי� האחריותיותהמתוארת צעד של הגברת 
 נכו� שבית המשפט יפתח את כללי ,משכ�. ציבורי�שהלכה למעשה ממלאי� תפקיד מעי�

 לוודא כי הקרדיט שנית� לעותרי� כדיפסיקת ההוצאות ויגבש הלכה סדורה בנושא 
בה� עותר ציבורי בוחר להגיש שר שבמקומות בענייננו ברו. כראויציבוריי� מנוצל 

איסו� ראוי של (� מבלי שניהל את כל ההליכי� המנהליי� המקדימי� "עתירה לבג
ישא יראוי ש) פנייה לערכאות נמוכות; מיצוי הליכי� מול רשויות; נתוני� עובדתיי�

בה� בחר העותר ש כ� ג� במקרי� 134.במחיר התנהגות זו באמצעות דיני ההוצאות
ש עתירה דחופה באופ� לא מוצדק והוביל לדחיית עתירות רבות שממתינות להגי

  135).הוא אחת הערכאות הציבוריות העמוסות בעול�, שכידוע(� "להישמע בפני בג

 
 להביארי� מריטוקרטיי� יש יש לציי� כי על מנת לקבוע שהכלל החדש אכ� פועל לטובת עות  132

�והוא אילו עותרי� יפעלו במקו� העותרי� הציבוריי� אשר מסונני� באמצעות , בחשבו� שיקול נוס

תכ� כי מי שייהנה מכלל המיו� החדש ה� לא עותרי� ציבוריי� יי, כ� למשל. השינוי בדיני ההוצאות

תי� תועלת חברתית ואשר אלא ג� עותרי� פרטיי� חזקי� אשר אינ� משר, מריטוקרטיי� בלבד

סוגיה זו קשורה לשאלות עובדתיות שונות בנוגע למצב . חשופי� פחות לסיכו� פסיקת ההוצאות

 .א� מכל מקו� ראוי לתת עליה את הדעת ג� כ�, הנוכחי
שוק "לקריאה להצמחה שיפוטית של . ודומה כי קריאה זו קיימת ג� בתחו� המשפט האזרחי  133

את , הלכה למעשה, תו� שבית המשפט הוא המייצר, די� אזרחיי� י אפקטיבי של עורכ"מוניטי�

, 28 ש" לעיל ה,עיני ודורפמ��רבינובי��ראו , המוניטי� של עורכי הדי� באמצעות החלטות שיפוטיות

 .291–290' בעמ
¯‡˘ ' Ï˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰� Ï‡¯˘È· ÔÂË �7179/06 " למצב שכזה יכולה להימצא בבגהדוגמ  134

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ) 4.1.2007,  בנבופורס�.(  
, לדיו� ציבורי; 13 ש"לעיל ה, "ÚÈÒ" ˜ÈÏ‡È·10˙ לפירוט אמות מידה נוספות בהקשר זה ראו עניי�   135

בית המשפט העליו� "באו�  בלוגוספרי ומחקרי בעומס המוטל על בית המשפט העליו� ראו עידו

 /TheMarker 9.2.2011 www.themarker.com/law" העמוס בעול� משווע להקלה בעומס
 ÈÁ¯Ê‡‰ ÔÈ„· ¯„Ò" כיצד נית� להפחית את העומס בבית המשפט העליו�"נוע� זמיר ; 1.595161

28.7.2011 noamzamir.blogspot.co.il\\2011\\07\\blog-post_28.html; קד�'" יואב דות��' �"בג



  ג"תשע ו משפטי� על אתר  נדיב מרדכי וענבר לוי

74  

 של בית המשפט מהעותרי� הציבוריי� צריכה להיות מלווה דרישתו, ומנגד
לות את השאלה חלק מ� העתירות שנותחו לעיל מע, למשל. בהתנהלות שיפוטית תואמת

כשעל פני , א� בית המשפט עשה מצדו את כל הדרוש כדי לקצר ולפשט את הטיפול בה�
בעניי� בית החולי� באשדוד ד� בית המשפט , למשל. ברור שה� חסרות בסיסהדברי� 

לדחות את העתירה על הס� מבלי להיכנס לגופה של אפשר בטענות לגופ� בשעה שהיה 
וא� לתרו� להקטנת , ה שככל הנראה לא היה מתאי�השאלה החוקתית המורכבת במקר

 ).ואולי א� לפסיקת הוצאות בסכו� נמו� בהרבה(ההוצאות הכרוכות בטיפול בעתירה 
 מנוגדות למסורת הפסיקתית החשובה באשר לעילהדחיות על הס� ללא נימוקי� , אכ�

פשר  ראוי לא, על ִספה של עילהדוחי� עתירהכשלפיה ג� ששל בית המשפט העליו� 
זהו חלק מהצדק שמגשי� בית . לקבל ג� נימוקי� לגופו של העניי�) ולציבור(לעותר 
בה� העתירה שע� זאת דומה כי במקרי� .  ואי� לפגוע במסורת זו יתר על המידה,המשפט

נכו� לחשוב ג� על פרקטיקה זו של התייחסות מינימלית לטענות גופ� , אינה מוצדקת כלל
בה� החליט בית שבמקומות , ומנגד. העתירה על הס� לדחות את אפשרבו שבמקרה 

נראה כי אי� הצדקה להשתת הוצאות בסכומי� גבוהי� , המשפט לדחות על הס� ובקיצור
בשתיי� מ� , למשל. אלא במקרי� של שימוש לרעה בהלי� או בניהול ממוש� ועיקש שלו

ה בעניי�  והעתירÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÏÚÙÓהעתירה בעניי� (העתירות אשר אכ� נדחו על הס� 
שלכאורה עלות הטיפול פי נפסקו סכומי הוצאות לא מבוטלי� א� על ) ‰¯ÊÙפרשת 

 מעלות הטיפול בעתירה אשר התקיי� בה דיו� לגופ� כהבעתירה אשר נדחית על הס� נמו
  .של דברי�

  סיכו�

 הצגנו את המגמה השיפוטית להחמרה בפסיקת הוצאות על עותרי� ציבוריי� במאמר זה
י חשוב להבחי� בהבדל שבי� שימוש שיפוטי בדיני ההוצאות לבי� שימוש טענו כ. �"בבג

� מבצע יכול להוביל לתוצאות שאולי " וכי המהל� הנוכחי שבג,שיפוטי בדיני המעמד
� ולא יסגרו את שעריו בפני העותרי� הציבוריי� שראוי "א� ישפרו את הליטיגציה בבג

 
 ז Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" �"ת לגבי תפקידה של פרקליטות המדינה במסגרת ההתדיינות בבגודילמות חוקתיו

סקירת העומס המוטל על בית המשפט העליו� בשני� האחרונות מובילה את . )2004 (165–162, 159

, כיצד"ולשאול ; "שיפוט עליו� כלשהו במדינה אחרת�א� יש לו מקבילה במוסד"דות� להעלות ספק 

) כלל במותבי� של שלושה�היושבי� בדר�(המשפט העליו� � שופטי בית14מסוגלי� , א� בכלל

מטבע , � מודעי�"ג� שופטי בג ).165' בעמ, ש�" (?להתמודד ע� העומס הדיוני העצו� הזה

� אינו "בג"לפיה שראו למשל את התייחסותו של השופט רובינשטיי� . לעומס התיקי�, הדברי�

לפסק דינו של השופט ' ד' פס, ˘¯ ‰·Ò‰ 'ÔÂÁËÈ � �8707/10 "בג" (יש לו די והותר, תיקי�' מחפש'

  ).3.2.2011, בנבופורס� (רובינשטיי� 
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נוכחית משקפת נטייה שמרנית של אי� באפשרותנו לדעת א� המגמה ה. שיבואו בפניו
הצבת "א� לטעמנו מוקד� לזהות את המגמה הנוכחית כסגירת שערי� או כ, בית המשפט

 על בזוהרה ניצבת"� "בבג שכ� זכות העמידה , בפני עותרי� ציבוריי�"דגל שחור

� ניטש זה שני� ויכוח עז על " לבגלגישהבכל הנוגע , אמת.  לפחות לעת עתה136,"מכונה
והדעות השונות נעות מעמדה קטגורית , � צרי� להיות נגיש לכל עותר"בה בגהמידה ש
שק� "לפיה יש לחסו� עותר ש ועד עמדה "ִ@ְתח<ה< ָרָחב, ִ@ְתח< ֶאת ַהַ=ַער"הקוראת 

 ע� זאת ניתוח של ההבדל 137."פתח את העיתו� ועלה ציו� לבית המשפט העליו�, בבוקר
 השימוש בדיני המעמד העלה כי לכל הפחות מדובר שבי� השימוש בדיני ההוצאות לבי�

 ולכל היותר ,אודותיההציבורי על מזו שיכולה לעלות מהשיח ומורכבת  "מתונה"במגמה 
 לשפר את היכולת של ארגוני� ציבוריי� כדימדובר בשימוש בכללי� משפטיי� קיימי� 

גיות ציבוריות � עתירות שמעלות סו" להמשי� ולהביא בפני בג"טובי�"שבידיה� תיקי� 
  . משק� תפיסה חוקתית השונה מזו הקיימת כיו�שאינוהראויות להידו� בפניו באופ� 

 
) 2(ד סא"פ, Â˜¯È ÈÏ„‚Ó ÔÂ‚¯‡ – Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â‚‡"� Ó 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˙ 2045/05א "דנ  136

 ).2006(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ2' פס, 1
�Ë¯·Ï‚ '·˘ÂÈ � �2148/94 "בפרפרזה על דברי השופט חשי� בבג  137 ÚÂ¯È‡ ˙˜È„·Ï ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ˘‡¯

ÔÂ¯·Á· Á·Ë‰ ,ראו ג� דבריו של . �"על אודות קלות הגשת עתירה לבג, )1994 (600, 573) 3(ד מח"פ

  . מציעתא604' בעמ, ש�, הנשיא ברק




