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  ההיסטוריה החברתית של : מבראו� תובנות
  התובענה הייצוגית

   *ברק אתיר�

, ובניגוד לחלקה הזניח במאבקי� החברתיי� של ימינו, באופ� מפתיע

וא� מכריע התובענה הייצוגית תפקיד מרכזי מילאה בשלביה הראשוני� 

�האפרוהאוכלוסייה קבוצות מוחלשות בכלל ושל  של במאבקיה�

' בראו� נהדי� בעניי� �  פסק. האזרחיותכיפת זכויותיה�אמריקאית בפרט לא

" נפרד אבל שווה"שבו בוטלה מדיניות ה, המועצה לחינו� של טופיקה

הדי� �הוא אחד מפסקי, הברית�במערכת החינו� הציבורית בארצות

' בראודר נהדי� בעניי� � בפסק. ביותר בדי� האמריקאי ובכללהמשפיעי�

והתנועה , זעית בתחבורה הציבורית הוסרו מחיצות ההפרדה הגגייל

פרצה לתודעה הציבורית , שבראשה עמד מרטי� לותר קינג, לזכויות האזרח

ית אמריקאבהיסטוריה הדי� אלה היוו �פסקי. המקומית וג� העולמית

יה� של אוכלוסיות מוחלשות לקידו� ת במאבקות מפנה מרכזיונקוד

והג� ,  ע� זאת.ת המדינהאל מול רשויו, ובראש� הזכות לשוויו�, זכויותיה�

האופ� שבו עיצב סדר הדי� האזרחי וקיד� , שמדובר בתובענות ייצוגיות

בשיח המשפטי נדחק אל השוליי�  – ולהפ� –מסוג זה מאבקי� חברתיי� 

  .התיאורטי וא� ההיסטורי

, פע� אחר פע�, עד לשנות החמישי� נכשלה מערכת המשפט האמריקאית

�ת וההפליה כלפי הקהילה האפרובהתמודדותה ע� תופעות הגזענו

ההבנה שאי� לסמו� על ההליכי� המשפטיי� לבד� הובילה . אמריקאית

ליצירתה של תובענה ייצוגית שאפשרה לקהילה המוחלשת לשֵלב 

תו� שה� נשעני� זה על זה ותומכי� , התעוררות חברתית ע� הלי� משפטי

בענה בה� עוצבה התושהשני�  –בשנות החמישי� והשישי� . זה בזה

להגמיש את כללי ליי� המשפט הפדר�בתי ניאותו –הייצוגית המודרנית 

כדי להעניק , במיוחד בכל הקשור למנגנו� התובענה הייצוגית, סדר הדי�

_____________________________________  

 �Michaelלתגובות והערות חשובות אני מבקש להודות , על שיחות. מרצה במכללת ספיר   *
Klarman ,ל�Kenneth Mack ,ל�Arthur R. Miller ,שרו� חנסל ,יפעת ביטו�ל, עילי אהרנסו�ל ,

 שהעביר לידיי את ,�David Marcusתודה מיוחדת ל. טליה פישרלאריאל פורת ול, עמרי ידלי�ל
לתיקו� לכללי סדר הדי� האזרחי הפדרליי� בנוגע הוועדה המייעצת שקיימה ל הדיוני� פרוטוקו

  .1966 בשנת 23כלל 
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המשפט וכדי להגביר את תחולתו של �את יומ� בביתמוחלשות לקהילות 

הדי� המהותי על תופעות חברתיות משפטיות כהפרדה גזעית והפליה 

שילוב� של , ובאותה מידה של חשיבות, במקביל. ציבוריי�במוסדות 

בתובענה ) grassroots empowerment(פעילות ועשייה חברתית מהשטח 

לפחות מצידה , המשפט הפדרליי� תמיכה חברתית�הייצוגית העניק לבתי

, יאמריקאהמחוקק ה. דר��בהחלטות פורצות, של הקהילה המוחלשת

בשנת  דאג להתאי� ,� התובענה הייצוגיתשהכיר בשינוי הפסיקתי שחל בדי

פסיקה בבחברה ושחלו  לשינויי� כללי סדר הדי� האזרחיאת  1966

  .ר את התובענה הייצוגית המודרנית וכ� ג� יצ,תויאמריקאה

וכ� ג� , בחלו� השני� נשכחה תכליתה ההיסטורית של התובענה הייצוגית

 בעיקר תובענה בשנותיה הראשונות הייתה התובענה הייצוגית. אופייה

חברתית שהעצימה את הקהילה המוחלשת מלמטה ופעלה להפיכת� של 

, בימינו. סביל�ת וכניעה להתארגנות ציבורית ולמחאה משפטית וחברתית

, ולא החברתית, התובענה הייצוגית הטיפוסית היא הנזיקית, לעומת זאת

של קול� , וככלל ג� במקרי� שבה� מוגשות תובענות ייצוגיות חברתיות

וה� א� אינ� מודעי� לכ� , המשפט�המוחלשי� נעדר מכותלי בית

שזכויותיה� נבחנות ונאכפות בהליכי� ייצוגיי� משפטיי� שנושאי� את 

  .שמ�

 הנזיקית או –שבה התובענה הייצוגית , אל מול מציאות זו של ימינו

 נעדרת כל מחויבות חוקית או ערכית למעורבות ולשיתו� –החברתית 

מאמר זה חוש� ומנתח לראשונה את , ל הקבוצה המיוצגתמשמעותיי� ש

עובר לתיקו� , אופייה ותרומתה של התובענה הייצוגית בשלביה הראשוניי�

במאמר זה תיחש� ג� ההשפעה המכרעת שהייתה . 1966שנעשה בשנת 

לתובענה הייצוגית החברתית על הוועדה המייעצת לכללי סדר הדי� האזרחי 

 ליצירתה של התובענה הייצוגית 1966 שהובילה בשנת, הפדרליי�

לצד חשיבותו ומרכזיותו של הניתוח התיאורי ההיסטורי . המודרנית

�מרכזלמקור רפלקטיבי ביקורתי מאמר זה מבקש להעמיד , כשלעצמו

בימינו ולמקומ� של המשפט והקהילה הכובד של התובענה הייצוגית 

  .קידומ� של מאבקי� חברתיי� לאכיפת זכויות אזרחב

  : 1966 התובענה הייצוגית עובר לתיקו� משנת –שינוי חברתי בכלי� משפטיי� . א. ואמב
התיקי� . 3; רלס המילטו� יוסטו� והמאבק החברתי לשוויו�'צ. 2; י� קרואו'מדרד סקוט לג. 1

קלודט , בראו�פרשת : ייצוגיות מכילה ומעצימה. 4; בראו�פרשת והאנשי� שהרכיבו את 
התובענה . 1: נקודות מפנה בהתפתחות התובענה הייצוגית. ב. ינגקולווי� ומרטי� לותר ק

שוויו� אדוורסרי . ג. 1966 בשנת 23תיקו� כלל . 2; 1966הברית עד לשנת �הייצוגית בארצות
העדר . 2; מסגרת דיו� צרה והעדר מחויבות לקהילה. 1: והתובענה הייצוגית לרפורמה חברתית

שוויו� �אי. 4; כלכליי��לחצי� חברתיי�. The Mootness Doctrine ;3 –מחלוקת ממשית 
החלופה הישראלית . 1: בראו� והתובענה הייצוגית בישראלמפרשת תובנות . ד. אדוורסרי

  . אדני התובענה הייצוגית לרפורמה חברתית. 2; לתובענה ייצוגית לאכיפת זכויות אזרח
  .סיכו�. ה
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 מבוא

חולשה הפרטנית יש  למנגנו� התביעה ,פני ניזוקי� רבי��כאשר נזק משמעותי מתפזר על
תוחלת , מצטבר מדובר בנזק משמעותי שמצדיק בירור משפטיאופ� א� שב. אינטרינזית

 ואינה מצדיקה את ,שליליתלרוב בניכוי העלויות הכרוכות בהגשתה היא הפרטנית התביעה 
של ב, י�הליכי� פרטניבעל כ� יש להוסי� את יתרונו של הנתבע . מיצוי ההליכי� המשפטיי�

 בנסיבות 1.מפיזור ההשקעות של קבוצת התובעי�להבדיל  ,ריכוז המשאבי� הכרוכי� בהגנתו
מת� � ובאישל הנורמות הקבועות בחוק מיטבית � תלקה באכיפה תתמערכת המשפט צפוי ש האל

המרֵ�ז את , מנגנו� התובענה הייצוגית, כמענה לחולשות אלה. הגנה ראויה לזכויות הניזוקי�
�כמו אכיפה ראויה של הדי� מקד�, יחידהתחת כנפיה של תביעה ייצוגית הפרטניות התביעות 

 התובענה הייצוגית יה שלכ� יש להוסי� את יתרונות לע. בירור ומיצוי של זכויות הניזוקי�ג� 
זאת � באות� מקרי� שבה� לחלק מהתובעי� היה מתאפשר בכל (בצמצו� ההליכי� המשפטיי�

  .משפטי או עובדתי זההרקע תיקי� ע� מניעת החלטות סותרות בבוכ� ) פרטנית התביעלהגיש 
אשר , היא בעיית הנציג,  רציניתלתובענה הייצוגית יש מגרעת, ה ברורי�הג� שיתרונותי

התובענה .  כליל את יעדיהמוטטלעלולה לסדוק ברציונל של התובענה וא� במקרי� חריפי� 
�המשפט קבוצה רחבה של �שמייצגי� בביתדי� ותובע �הייצוגית מבוססת כמעט כולה על עור

 וא� מבלי שיש למי ,נבחרו לכ� בהליכי� דמוקרטיי�ה� ה� עושי� זאת מבלי ש. תובעי�
בנסיבות שמצדיקות , הניזוק הפרטני. ח על מעשיה�קלפמציאותית מהתובעי� אפשרות 

י לשאת בנטל  ולכ� ג� אינו צפו, אינו צפוי ליזו� הליכי� משפטיי�,הגשתה של תובענה ייצוגית
 בעיית 2.ומת� מול הנתבע�המשפט או במהל� המשא�הכרו� בפיקוח על פעולות נציגיו בבית

כדיני , ובתחומי� אחרי�, ית אינה בעיה משפטית חדשההנציג בדיני התובענה הייצוג
 משרהה�נושאיביחסיה� של בעלי המניות ע� מאחדת המרכזית והבעיה היא א� ה, התאגידי�

להבדיל  שכ� ,חריפה במיוחדבעיית הנציג בתחו� התובענות הייצוגיות שלא  א3.ונושי החברה
התובענות הייצוגיות ברוב , ממערכת היחסי� הברורה בי� השחקני� השוני� במבנה התאגידי

זכויותיה� מתבררות בהלי� בשמ� ושתובענה הוגשה שערה כלל לכ� אינה קבוצת התובעי� 
  4.די��מעשה ביתהמשפט �זכויותיה� בביתשנושא את שמ� ואשר מקי� ביחס לבירור 

_____________________________________  

 David Rosenberg, Mass Tort Class Actions: What Defendants Have and Plaintiffsראו   1
Don’t, 37 HARV. J. ON LEGIS. 393, 393–394 (2000). 

או באפשרות ) objection(מוש באפשרות להתנגד להסדר פשרה שיזאת כנראה הסיבה למיעוט ה  2
 Theodore Eisenberg & Geoffrey Miller, The Role of ראו .)opt out (לצאת מקבוצת התובעי�

Opt-Outs and Objectors in Class Action Litigation: Theoretical and Empirical Issues, 57 
VAND. L. REV. 1529 1563 (2004). 

 :Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firmעל בעיית הנציג ראו   3
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 3 J. FIN. ECON. 305 (1976); 
Frank H. Easterbrook, Two Agency-Cost Explanations of Dividends, 74 AM. ECON. REV. 
650 (1984); Ross L. Watts & Jerold L. Zimmerman, Agency Problems, Auditing, and the 

Theory of the Firm: Some Evidence, 26 J. L. & ECON. 613 (1983). 
� היוע, המשפט� בית� של באמצעות מעורבותוהדי� הישראלי מנסה להתמודד ע� בעיה ז  4

ובאמצעות מינוי בודק , לה� עניי� בתביעהיש � שיציבוריוארגוני� פטי לממשלה וכ� רשויות משה
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ייצוג פעולה סמוי ע� הנתבע וא� ב�בשיתו�א� , חשש זה לשימוש פסול בסמכות הנציג
 �, קאי את המחוקק האמריהניא, הקבוצה התובעתחלקי וחסר של אינטרסי� שוני� בתו

שה  מעמלאפשר לתובענה הייצוגית להקי�, בשלבי� הראשוני� לגיבוש התובענה הייצוגית
 ,ה ופיקוח ראויי�נעדר� של מנגנוני בחיבה. כלל חברי הקבוצה התובעתשיחייב את די� �בית

 וא� את ,המחוקק האמריקאי כי די� התובענה הייצוגית ישרת בסופו של יו� את הנציגחשש 
יה הראשוני� של התובענה בשלב, ע� זאת. חשבונ� של חברי הקבוצה התובעת�על, הנתבע

גזע שהטו את הכ� על בסיס ווקא התביעות החברתיות נגד הפרדה והפליה  דה היו אלהייצוגית
 את אשר העניק לתובענה הייצוגית, התובענה הייצוגיתלכיוו� חקיקתו של הסדר כולל לדי� 

 הוגשה –המקרי� ללא ידיעת� וברוב  –  שבשמ�פגעי�די� לכלל הנ� מעשה ביתיצורהכוח ל
, טורי מרתק בהתפתחותה של התובענה הייצוגיתמאמר זה יתמקד באותו פרק היס. התובענה

בכללי� הפדרליי�  הייצוגית ההתובענדי� את תיקנה והרחיבה דיוני הוועדה שבתו� התעמקות 
  .1966של סדר הדי� האזרחי בשנת 

החברתיי� �המשפטיי�פוליטי למאבקי� המשפטי וה , יוצג הרקע החברתיפרק הראשו�ב
 6.בראודר ובעניי� 5בראו�עניי� הדי� ב�מרכז� פסקי וב,ריתהב�צותשל שנות החמישי� באר

 ריתהב� צותההתפתחות ההיסטורית של התובענה הייצוגית בארתתואר מאמר של ה  השניפרקב
בה נוצרה שהשנה  – 1966עובר לחקיקת התיקו� המרכזי של התובענה הייצוגית בשנת 

לחקיקת חוק שהובילו  דיוני הוועדה  ינותחומכ��לאחר. תהתובענה הייצוגית המודרני
מקומה של התובענה הייצוגית נגד הפליה בפרט  ו,1966שנת ב ליהתובענות הייצוגיות הפדר

בחנה המקובלת בי� תובענה ייצוגית לסעד ג� ההבפרק זה תנותח . גזעית בתמריצי הוועדה
הגורמי� שהניעו  ינותחו  של המאמרי השלישפרקב .תובענה ייצוגית לסעד הצהרתילבי�  כספי
 לעשות שימוש במנגנו� )NAACP(עור השל שחורי  לקידומ� יתאמריקאהאגודה האת 

פרק ב, לבסו�.  של קבוצות מוחלשות�התובענה הייצוגית ככלי משפטי מרכזי לקידו� זכויותיה

 של קבוצות  ינותחו יתרונותיו הפוטנציאליי� של מנגנו� התובענה הייצוגית לקידומ�הרביעי
וזאת על רקע ההליכי� , �"לבגהגשת עתירה גו�  כ,מוחלשות בישראל אל מול מנגנוני� קיימי�
  .בראודרהמשפטיי� והחברתיי� שהובילו לפסיקת 

עובר לתיקו� משנת  התובענה הייצוגית –שינוי חברתי בכלי� משפטיי�   .א
1966  

  אוי� קרו'מדרד סקוט לג. 1

בש� דרד סקוט פרט  בבקשתו של ריתהב�צותהעליו� של אר פטהמש�ת הכריע בי1856בשנת 
)Dred Scott (א� , רית תמכה למעשה בעבדותהב�צותהג� שחוקת אר,  בזכותו לחירותלהכיר

_____________________________________  

לחוק תובענות ) ב(�19ו) א(19, )ד(18, 15, 8' ראו ס. לאישור הסדר הפשרה במקרי� מתאימי�
 .2006–ו"התשס, ייצוגיות

5  Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas, 347 U.S. 483 (1954)) בראו�עניי� : להל�.( 
6  Browder v. Gayle, 142 F. Supp. 707 (1956)) בראודרעניי� : להל�.( 
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 ,ריתהב�צותמדינות ארמבחלק העבדות רק באותה תקופה בוטלה  7.שלא ציינה זאת מפורשות
ביקש  8,בה העבדות פסולהש בה העבדות חוקית למדינהש שעבר ע� בעליו ממדינה ,סקוטו

בראשותו של , ריתהב� צות העליו� בארפטהמש� תבי 9. העליו� שיכריז על חירותופטהמש� תמבי
 ריתהב� צותמוגנת בחוקת אר, כזכות קניינית ,עבדהבעלות בקבע כי זכות , )Taney (השופט טני

�צות אר ניתח את חוקתפטהמש�תבי, מעבר לכ� 10.לחירותסקוט ולכ� גוברת על זכותו של 

 א� א� בחלק ,"ריתהב� צותאזרח אר"ליהנות ממעמד של  וקבע כי סקוט לעול� לא יוכל ריתהב
 ג� הבהיר כי הקונגרס חורג פטהמש�תבי.  או אחרותהזכויות כאלבמהמדינות הוא יזכה 

 כאשר הוא מבקש להקנות זכויות לעבדי� בניגוד 11,פשרת מיזורישל כמו במקרה , מסמכותו
  12.מדינות היה� שללפעולות

� תבי, ביקש להשתחרר מעבדותיחיד שדרד סקוט עסק באד� בעניינו של הדי� �הג� שפסק

הגדיר ותח� את גבולותיה של , בראשותו של השופט טני ,ריתהב�צות העליו� בארפטהמש
. יתאמריקא� אפרוהית על בסיס השתייכותה הגזעית אמריקאהאוכלוסייה הקרב קבוצה רחבה מ

, יסוד למשתייכי� לגזע זה� ק זכויותיסיונות להענהנדי� זה את � בפסק דחה העליו� פטהמש� תבי
בנחיתות� של בני הגזע בשל הכרתו , סלפוא� , בי� האינדיאני�בינ� לתו� שהוא מבחי� 

 13.האוכלוסייה הלבנהבינ� לבי� כל אפשרות ליחסי� פוליטיי� וחברתיי� , אמריקאי�האפרו
.  לקבוצה הלבנהיתאמריקא�קבוצה האפרוה� ביחסי� של כפיפות בירק  הכיר פטהמש�תבי

ישועבד חוקי וראוי שהוא  ,יאמריקא�הגזע האפרושל ב� בשל נחיתותו , לדידו של השופט טני
שהייתה נעוצה בנסיבות , פרטניתדובר בתביעה שהג� , הנה כי כ�. הגזע הלב�ב� להנאתו של 

 של קבוצות רחבות �יהיחסל בהחלטתו פטהמש�תביכיוו� , עובדתיות ומשפטיות נקודתיות
מבלי שתינת� ההזדמנות למי מחברי היק� זו נקבעה �הכרעה רחבת. יתאמריקאבאוכלוסייה ה

  . לשטוח את טענותיו ולהשמיע את קולויתאמריקאהקבוצות השונות בחברה ה
האזרחי� שהסתיימה כעשור מאוחר � ולמרות תוצאותיה של מלחמת–די� זה �לאחר פסק

עשר לחוקה בשני� שלאחר המלחמה �עשר עד החמישה�שלושהקבלת התיקוני� ה, יותר
� צותמשפטי בארהפוליטי וה ,המבנה החברתי המשי� – 1875 זכויות האזרח בשנתוקבלת חוק 

מעמדי זה בעיקר על חוקי נשע� מבנה  באותה תקופה 14. חריפה גזעיתחלוקהללקות ב ריתהב

_____________________________________  

ייב השבת עבדי�  היה הסעי� שִח ריתהב� צותאחד הסעיפי� הבולטי� שהגנו על עבדות בחוקת אר  7
. )Fugitive Slave Clause(� מתנגדות לעבדות לשחררהעל מדינות ואשר אסר שנמלטו לבעליה� 

 .U.S. CONST. art. IV, § 2, cl. 3ראו 
 Alexander Tsesis, Undermining Inalienableעל ההשתלשלות העובדתית עובר לתביעה ראו   8

Rights: From Dred Scott to the Rehnquist Court, 39 ARIZ. ST. L.J. 1179, 1201–1202 (2007). 
 .1202–1201' בעמ, ש�  9

10  Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393, 404–405 (1856). 
 בהסתמ� על התיקו� , וקבעפטהמש� תביהתייחס אליה , די� זה�  בוטלה עובר לפסקוהג� שפשרה ז  11

. רה את זכות� החוקתית של בעלי העבדי� להלי� הוג�כי היא מפֵ , ריתהב�צותהחמישי לחוקת אר
 .452–450' בעמ, ש�

 .406–405' בעמ, ש�  12
 .407' בעמ, ש�  13
מסגרת  ב– ה� הזכות להצביעיני וב– היסוד�ויותזכנה על  למרות ביטול העבדות וההג,זאת  14

תקופת השיקו� שהתקבלו ב ,יתאמריקאחוקה העשר ל�עשר עד החמישה�השלושה �תיקוניה
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תחומי החיי� האזרחיי� והציבוריי�  שדאגו להפרדה נוקשה בכל ,)Jim Crow laws(או י� קרו'ג
 מטרתה המוצהרת של ההפרדה הגזעית 15.יתאמריקא� זאת האפרובי� בי� האוכלוסייה הלבנה ל

על הכפפה מעמדית  הייתה לשמור על הומוגניות גזעית והציבורית המשפטית והרבספֵ 
מדובר דעת הבי� באותה תקופה כי אי� �  כל בר16.יתאמריקא� האוכלוסייה האפרוומשפטית של 

שכ� משפחות לבנות העסיקו משרתי� שחורי� ואומנות שחורות שטיפלו , בהפרדה אמיתית
 היה ג� ברור שהתנאי� המוענקי� לשחורי� נחותי� במידה משמעותית מאלה 17.בילדיה�

המשפט העליו� האמריקאי את � אישר ביתPlessyבעניי� , כ��פי�על�א�. המוענקי� ללבני�
�גזעית על בסיס דוקטרינה נטולת כל קשר למציאות חייה� של בני הקהילה האפרוההפרדה ה

וחיזק בכ� את חוסר האמו� שלה� בשיח הזכויות , "נפרד אבל שווה"היא עקרו� ה, אמריקאית
השיח והדוקטרינות ,  והפליה של סגרגציה מעמדיתובתקופה ז 18.ובמערכת המשפט

_____________________________________  

)reconstruction (על תקופת השיקו� והשפעת� . יתאמריקאהאזרחי� ה�לאחר מלחמתש
 Eric Foner, The ראו �יאמריקא�אפרוההיסוד של �על זכויותהחוקה המינימלית של תיקוני 

Strange Career of the Reconstruction Amendments, 108 YALE L.J. 2003, 2007–2009 
(1999). 

, ציבוריי�השירותי� ה, הצבעההתאי , רקי�ה#ַ ,  כללו את מערכת החינו� הציבוריתהתחומי� אל  15
 Damon J. Keith, Reflections Afterראו . מסעדותהמלו� וה�בתי,  המשחקי�ימגרש, רכבותה

Thirty-Two Years, 25 HOW. L.J. 203, 205 (1982) . עצמו נבע מהצגה " י� קרואו'ג"המונח
משנות השלושי� של , אמריקאית במסגרת מופע של קומיקאי לב��משפילה של הקהילה האפרו

אשר צבע את פניו והציג את עצמו כעבד שחור טיפש ועצל� א� שמח תמיד , עשרה�המאה התשע
 .LESLIE V. TISCHAUSER, JIM CROW LAWS 2 (2012)ראו . י� קרואו'בש� ג

16  GUNNAR MYRDAL, AN AMERICAN DILEMMA: THE NEGRO PROBLEM AND MODERN 

DEMOCRACY 579 (1962). 
 טיפוסית לחריג הדוגמ.  והוא מגוריו של עבד או משרת,ההפרדה הגזעית בדיור קבעה חריג ברור  17

 No person of... African or Negro blood... shall be permitted to occupy a“זה קבעה כי 
portion of said property, or any building thereon except a domestic servant or servants who 

may actually and in good faith be employed by white occupants of such premises” . מצוטט
. )ההדגשה הוספה (R.A. Lenhardt, Race Audits, 62 HASTINGS L.J. 1527, 1557 (2011)אצל 

 What was prohibited in public was often“באשר לשימוש המקובל באומנות שחורות נאמר 
permitted in private, especially in white homes and especially when it came to black 

maids” .ראו MARK M. SMITH, HOW RACE IS MADE: SLAVERY, SEGREGATION, AND THE 

SENSES 91 (2006). 
18  Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) .היסוד בתיקוני �על המרחק שבי� ההגנה על חירויות

 אוי� קרו' מערכת המשפט בתקנות גה שלתמיכתבי� החוקה האמריקאית בתקופת השיקו� ל
 African-Americans’ appeals to equalitarian constitutionalism did not halt the“ :נאמר

juggernaut of lynching, disfranchisement, and Jim Crow that made a lie of the promise of 
equality. And the United States Supreme Court, while paying lip service to the 
Reconstruction Amendments, deprived them of substance and left them as empty phrases 
that proclaimed principles that were belied by the reality of black experience. Faced with 
the gap between rhetoric and reality, many blacks abandoned the quest for equal rights 
under law... [In the eyes of] the black masses law was a tool of the white man and... 

principles of equal rights were a mere smokescreen for the brutality of white racism” . ראו
Donald G. Nieman, From Slaves to Citizens: African-Americans, Rights Consciousness, 

and Reconstruction, 17 CARDOZO L. REV. 2115, 2136–2137 (1995). 
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הקהילה מזרח ממערב מהשגרה היומיומית של המשפטיי� הפורמליי� היו מרוחקי� כרחוק 
 רהבספֵ משמעותי עדר ייצוג ג� מהסבלה אשר בצד הבערות והעוני  ,יתאמריקא�האפרו

  19.הפוליטית והמשפטית

  והמאבק החברתי לשוויו�יוסטו� רלס המילטו� 'צ. 2

 20, הסגרגציה הגזעית במערכות החינו� הציבוריותר רב של נסיונות כושלי� לביטוללאחר מספ
לתקו� את מדיניות ) NAACP(עור הלקידומ� של שחורי  יתאמריקאהחליטה האגודה ה

מי שעיצב אסטרטגיה יצירתית א� סדורה לביטול חוקי  21.ההפרדה בדר� של תובענה ייצוגית
הספר למשפטי� �וֵדק� בית �NAACP היה ראש המחלקה המשפטית של האוי� קרו'ג
כמי שפעל כל  Charles Hamilton Houston(.23 (סטו�רלס המילטו� יו' צ22רדאוהואוניברסיטת ב

אחת משתי בדי� צריכי� לבחור �עורכיכי יוסטו� האמי� , חייו לביטול הסגרגציה הגזעית
על בסיסו לשטוח את קיי� והחברתי ה למבנה י�כטפילהאחת היא להיצמד : חלופות סותרות

עצמ� אחריות ומשתתפי� על שנוטלי� כמהנדסי� חברתיי� והאחרת היא לפעול ; טענותיה�
  24. ובשינויו של המבנה החברתי הקיי�בעיצובו

 הוא די��כמרצה מוער� וכעור� :יוסטו� מול שני קהלי� עיקריי�כמהנדס חברתי פעל 
 ;י� לתקיפה משפטית מתוחכמת של ההפרדה הגזעיתאמריקא�אפרו הכשיר והדרי� משפטני�

התארגנות לעורר ית הוא ביקש ריקאאמ�אפרוובקרב קהלי� רחבי� יותר של האוכלוסייה ה
בי� היתר הוא עודד  25.נגד התמשכות� של פרקטיקות מפלותופעילות חברתית פוליטית 

בשל רצונו ה� , ית בהליכי� המשפטיי�אמריקא�השתתפות פעילה של חברי הקהילה האפרו
 תיהד תקשורבקרב חברי הקהילה וה� בשל רצונו ליצור לו הללהגביר את המודעות למאבקי� 
 – הפעולות אל,  כפי שנראה בהמש�26.החברתיי� שהוא יז��משמעותי להליכי� המשפטיי�

, בהגברת מודעות� לזכויותיה�, שהתמקדו בחיזוק החינו� המשפטי של בני הקהילה המוחלשת
_____________________________________  

19  Keith ,205' בעמ, 15ש "לעיל ה. 
במערכות החינו�  לתקו� את מדיניות ההפרדה הגזעית עשר�שני�הניסיו� ההיה  בראו�די� �פסק  20

 Pierre deVise, Housing Discrimination in the Chicago Metropolitan ראו .סהציבוריות של קנז
Area: The Legacy of the Brown Decision, 34 DEPAUL L. REV. 491, 493 (1985). 

 .S.C דוגמת ,ההפרדה הגזעית נית� למצוא במספר רב של חוקי�של דוגמאות לדומיננטיות   21
CONST. art. XI, § 7,שקבע כי  “Separate schools shall be provided for children of the white 
and colored races”, וכ� Code of Laws of South Carolina of 1942 § 5377 ,שקבע כי “It shall 

be unlawful for pupils of one race to attend the schools provided by boards of trustees for 
persons of another race”. 

 .י� בלבדאמריקא�רסיטה לאפרושהייתה באותה עת אוניב  22
 .העת המשפטי של הרווארד�י הראשו� שהתקבל לכתבאמריקא�הסטודנט האפרושהיה   23
24  GENNA RAE MCNEIL, GROUNDWORK: CHARLES HAMILTON HOUSTON AND THE STRUGGLE 

FOR CIVIL RIGHTS 84 (1983). 
 Charles J. Ogletree, Jr., From Dred Scott to Barack Obama: The Ebb and Flow of Raceראו   25

Jurisprudence, 25 HARV. BLACKLETTER L.J. 1, 16 (2009)) להל� :Ogletree, From Dred Scott 
to Barack Obama.( 

 .José Felipé Anderson, Maryland Lawyers Who Helped Shape the Constitution, 44 MD ראו  26
B. J. 5, 6 (2011). 
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חלק  היו –ובארגונ� ובהעצמת� של הפרטי� המוחלשי� , בהחזרת אמונ� במערכת המשפט
ה עיצוביכי� משפטיי� קולקטיביי� שהובילו בסופו של יו� לנפרד מהתפתחות� של הל�בלתי
  . החברתיתהתובענה הייצוגיתשל 

בה ש, בראו�בפרשת  ליישומה המלא ההגיעחברתית זו שעיצב יוסטו� �מתודה משפטית
 Thurgood (רגוד מרשלהיה תה� יניבמהבולט  ש–הדי� �עורכיעשר �שלושהמתו� עשר �אחד

Marshall(27 –וכֵדק� ו כמרצה ייד� הונחו והודרכו עלאמריקאי� צעירי� ש�  אפרודי��  היו עורכי
, י�אמריקא�עשר הורי� אפרו�שלושההגישו  עובר להגשת התביעה 28.רדואוהבאוניברסיטת 

ספר ציבוריי� ללבני� �בקשות לרישו� ילדיה� ללימודי� בבתי,  בראו�'ה� אוליבר ליניב
ידי � הספר תועדו על�  בתייה� שלוהנמקות א� פרטי הבקשות ,כמוב�,  בקשותיה� נדחו29.בלבד

 במטרה לשמש בסיס אית� להגשת תובענה ייצוגית נגד �NAACPהמחלקה המשפטית של ה
מצויי� ה� כל התלמידי�  נטע� בשבראו� בתביעת 30.מועצת החינו� של העיר טופיקה בקנזס

הפרדה כי ה –  להבדיל מתביעה של אד� יחיד על בסיס נסיבות פרטניות– באות� נסיבות
 החוק של התלמידי� להגנה שווה לפנירה את זכויותיה�  מפֵ תהגזעית במערכת החינו� הציבורי

  Equal Protection Clause(.31 (יתאמריקאשל החוקה העשר �הארבעהבהתא� לתיקו� 

  בראו�פרשת התיקי� והאנשי� שהרכיבו את . 3

המשפט העליו� �תביאיחד  בראו�די� �בפסק, "בראו�"היחידה למרות השימוש במילה 
 וא� ביקש לדו� במקביל , מחוזות נפרדי�שלושהתובענות ייצוגיות מארבע י אמריקאה

שנהוג , התביעות אל 32. שעסקה ג� היא בהפרדה גזעית,מוושינגטו�, בתובענה ייצוגית נוספת
 �Gebhart v. Belton,33  וGebhart v. Bulah הורכבו מתביעות ”school segregation cases“ �לכנות

 Davis,37תביעת  36; הדרומיתקרוליינהבשהוגשה  Briggs,35תביעת  34;רבדלוושהוגשו 

_____________________________________  

י אמריקא�השופט האפרוהיה א� לימי�  ו,בראו�בעניי� תובע המרכזי בהמש� השימש שמי   27
 Ogletree, From Dred Scott to Barack ראו. ריתהב�צותהמשפט העליו� באר�הראשו� בבית

Obama ,6' בעמ, 25ש "לעיל ה. 
 .16–15 'בעמ, ש�  28
 Cheryl Brown Henderson, The Legacy of Brown Forty Six Years Later, 40 WASHBURNראו   29

L.J. 70, 75 (2000). 
 .ש�  30
ההפרדה הגזעית במערכת החינו� כי בו נטע� ש ,39ש "להל� ה, Bollingעניי� חריג לכ� הוא   31

 בהתא� )”due process in law“(רה את הזכות להלי� משפטי הוג� הציבורית בוושינגטו� מפֵ 
מכ�  נבעה Bollingעניי�  בוטענה משפטית זהעלאת . יתאמריקאלתיקו� החמישי לחוקה ה

 ,Ogletree ראו. באותה תקופה על וושינגטו�לא חל ית אמריקא לחוקה העשר�ארבעההתיקו� הש
From Dred Scott to Barack Obama, 17' בעמ, 25ש "לעיל ה. 

 Jack Greenberg, In Tribute: Charles Hamilton Houston, 111 HARV. L. REV. 2161, 2166ראו   32
(1998). 

33  Gebhart v. Bulah, 87 A.2d 862 (Del. Ch. 1952); Gebhart v. Belton, 32 Del. Ch. 343, 87 
A.2d 862 (Del. Ch. 1952). 

ה� ג� התלמידה אתל לואיס יניב, רדלוו,  תושבי וילמינגטו�י�אמריקא� במקרה זה תלמידי� אפרו  34
. היו מרוחקי� ממקו� מגוריה�ה� שמשו�  ,ספר לשחורי� בלבד�לא יכלו ללמוד בבתי, בלטו�

בשל ,  כאמור– התביעה הוגשה.  נדחתה,המיועד ללבני�, הקרוב פרהס�תבקשת� להתקבל לבי
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הג� שמאפייני� רבי�  40.שהוגשה בוושינגטו� Bolling,39ותביעת  38;יניה'וירגושהוגשה ב
והטענה להפרה חוקתית של זכויותיה� של הפליה החברתי ההקשר ,  היו שוני�ה אלבתביעות
את הדיו� המאוחד בכל התובענות הייצוגיות וה� את הגשת התובענות כייצוגיות ה� הצדיקו 

  41.המשפט העליו��בבית
�הדי� ובסבילותה של קבוצת � בעוד בימינו התובענה הייצוגית מתמקדת בפעולותיו של עור

חושפת הליכי� חברתיי� משמעותיי� של שיתו� והכלה של  בראו�תיקי התעמקות ב, התובעי�
יניה הייתה 'במחוז הנסי� אדוארד שבמדינת וירג. קבוצת התובעי� כבסיס לתביעה המשפטית

 Barbara Rose Johns(42 (ונס'בש� ברברה רוז געשרה �ששית בת אמריקא� תלמידה אפרוזאת
תלמידי� כארבע מאות וחמישי� יתה וצעדת מחאה של שב, 1951באפריל  �23ב, שארגנה

בשל תנאי הלימודי� הנחותי� שהוענקו לתלמידי� ) Moton( מתיכו� מוטו� י�אמריקא�אפרו

_____________________________________  

� ובש� אחרי� שמתמודדי� ע� אות� בשמ –ית אמריקא הה לחוקעשר�ארבעההפרת התיקו� ה
 Charlesראו ג� . 345' עמב, ש�, Gebhart v. Beltonעניי� . )”others similarly situated“(נסיבות 

J. Ogletree, Jr., The Significance of Brown, 20 HARV. BLACKLETTER J. 1, 3 (2004); Leland 
B. Ware, Educational Equity and Brown v. Board of Education: Fifty Years of School 

Desegregation in Delaware, 47 HOW. L.J. 299, 306–308 (2004). 
35  Briggs v. Elliott, 98 F. Supp. 529 (E.D.S.C. 1951). 
 הי� ממחוז קלרנדו� מתנאי לימוד נחותי� לעומת אלאמריקא�תלמידי� אפרוסבלו במקרה זה   36

 עשר�ארבעהג� כא� הוגשה התביעה בשל הפרת התיקו� ה. הספר ללבני� בלבד�בבתיששררו 
 .)538' בעמ, ש�(  המצויי� באות� נסיבות מפלותהית בשמ� של כל אלאמריקא ההלחוק

37  Davis v. County School Board, 103 F.Supp. 337 (E.D. Va. 1952). 
�כי ההפרדה הגזעית בבתי, יוויסיה� דורותי דיניב, אי�יקאמר�ובמקרה זה טענו תלמידי� אפר  38

רה את  ומפֵ ,רצויי��לאכי� כנחותי� ואמריקא�מתייגת תלמידי� אפרו, שא� עוגנה בחוק, הספר
 בסיס לצעדת מחאה של ושתחושת הנחיתות וההפליה שימ. חוקה לעשר�ארבעההתיקו� ה

 Karaראו ג� . )338' בעמ, ש�(  שמצויי� באות� נסיבותההתלמידי� ולהגשת תביעה בש� אל
Miles Turner, Both Victors and Victims: Prince Edward County, Virginia, the NAACP, and 

Brown, 90 VA. L. REV. 1667, 1668–1669 (2004). 
39  Bolling v. Sharpe, No. 4949-50 (D.D.C. Apr. 9, 1951). 
ע� יחד  – )writ of certiorari(בדר� של צו בירור  – ו לדו� בתובענה זהמשפט העליו� ביקש�בית  40

 וההחלטה בתובענה ז. יתר התובענות שתקפו את ההפרדה הגזעית במוסדות החינו� הציבורי
בו ניתנה ההחלטה ש א� באותו יו� בראו�ניתנה בנפרד מיתר התובענות הייצוגיות שאוחדו בתיק 

 Bollingעניי� אוחדה ההחלטה ב, )53ש "ראו להל� ה ( לעומת זאת,2בראו� עניי� ב. בראו�עניי� ב
 Genna Rae McNeil, Community Initiative in the ראו. בראו�עניי� ע� יתר התובענות שאוחדו ב

Desegregation of District of Columbia Schools, 1947–1954: A Brief Historical Overview of 
Consolidated Parent Group, Inc. Activities from Bishop to Bolling, 23 HOW. L.J. 25, 37–38 

(1980). 
 .139–135 ש"הלהל� ליד  ראו את הדיו� Bollingדי� �לעניי� ייחודו של פסק  41
, הזכות לשוויו�ובמיוחד על , יה�ונכונה להג� עללזכויותיה הייתה ערה ונס 'גברברה רוז שנראה   42

ומי שקד� למרטי� לותר קינג ככומר , בי� היתר בשל קרבתה המשפחתית לפעיל זכויות האד�
 Jennifer E. Spreng, Scenes from theראו  .)Vernon Johns (ונס'ורנו� ג, בכנסיית דקסטר

Southside: A Desegregation Drama in Five Acts, 19 U. ARK. LITTLE ROCK L.J. 327, 328 n. 
1 (1997). 
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 �NAACP,44בפגישה שיזמו התלמידי� ע� ארגו� ה, מכ�� לאחר43.שחורי� לעומת לבני�
 דוקטרינת שיתמקד בביטולה של, מורחבמאבק משפטי הוחלט על שילובה של המחאה ב

מועצת ' דייוויס נייצוגית התובענה הלהגשתה של מחאה זו הובילה  45".נפרד אבל שווה"ה

  .בראו�מכ� ע� תיקי �שאוחדה לאחר, החינו� של מחוז הנסי� אדוארד
שביקשה לשפר את תנאי הלימודי� ) Lucinda Todd(בקנזס הייתה זאת לוסינדה טוד 

מלה טוד רבות לשינוי תודעתה של הקהילה כפעילה חברתית ע. הנחותי� של בתה ננסי
של חברי  חתימות תמיכה 1,500גיוס של ,  פעילות זו כללה הליכה מדלת אל דלת46.המקומית

הראשונה שהציעה את עצמה כתובעת טוד שבה הייתה (הקהילה וקידומה של תובענה ייצוגית 
  47.המועצה לחינו� של טופיקה' בראו� נהיא , )ייצוגית

�פעיל חברתי ומזכיר סני� ה, מורה,  כומר–) De Laine( היה זה די ליי� במחוז קלרנדו�

NAACP ומתוכ� , אמריקאית� שארג� מפגשי� קהילתיי� להעצמת הקהילה האפרו– המקומי
�נוס� על מאות רבות שהגיעו לדיוני בית,  מתושבי המקו� לשמש תובעי� ייצוגיי�66שכנע 

  Briggs.48המשפט בעניי� 
עשרות רבות , צעדות מחאה, עצומות, הליכה מבית לבית, ציד� של מפגשי� קהילתיי�ל

 לחבר את �NAACPביקש ארגו� ה, של תובעי� ייצוגיי� ומאות שנכחו בהליכי� המשפטיי�
המשפט למציאות היומיומית ג� באמצעות הבאת� של חוקרי� מובילי� בתחומי המשפט 

מאות מובילות לכ� ה� הפסיכולוגי� קנת ומיימי דוג. המשפט�והחברה כעדי� מומחי� בבית
אשר הציגו במחקר� סדרה של שאלות לילדי� שחורי� , )Kenneth & Mamie Clark(קלרק 

_____________________________________  

לא , שנועד לשחורי� בלבד, בתיכו� זה. �400 יותר מ תלמידי� א� אכלס �180 נבנה לכ תיכו� מוטו�  43
חלק משיעוריו באוטובוסי� התנהלו ובשל הצפיפות , הגגות דלפו, יתה מערכת חימו� ראויהיה

חלק� של תלמידי� �לא היו מנתאלה תנאי� נחותי� ). tar paper shacks(צריפי� מנייר זפת וב
 ,JILL OGLINE TITUS, BROWN’S BATTLEGROUND: STUDENTSראו  .ספר ללבני� בלבד�בבתי

SEGREGATIONISTS, & THE STRUGGLE FOR JUSTICE IN PRINCE EDWARD COUNTY, VIRGINIA 2–4 
(2014). 

 This“:  ובו כתבה כ��NAACPונס לארגו� ה'ששלחה גמכתב זו התקיימה בעקבות פגישה   44
morning, April 23, 1951, the students refused to attend classes [because of inadequate 
school facilities]. You know that this is a very serious matter because we are out of school, 
there are seniors to be graduated and it can’t be done by staying at home. Please we beg you 

to come down at the first of this week...” . מצוטט אצלVerna L. Williams, Reading, Writing, 
and Reparations: Systemic Reform of Public Schools as a Matter of Justice, 11 MICH. J. 

RACE & L. 419, 420 n. 6 (2006). 
45  Spreng ,328' בעמ, 42ש "לעיל ה. 
ספר ללבני� בלבד �חששו שקבלה של שחורי� לבתיאמריקאית �מקרב הקהילה האפרורבי�   46

מורי� על פיטורי .  מורי� שחורי�ה� של וא� תוביל לפיטורי,הספר לשחורי� בלבד�תפגע בבתי
 :Mary L. Dudziak, The Limits of Good Faith סגרגציה ראו�תיקי דה לעשחורי� כתגובה 

Desegregation in Topeka, Kansas, 1950–1956, 5 LAW & HIST. REV. 351, 366, 373–374 
(1987). 

 Michael F. Blevins, Remembering Lucinda Todd, THE COVENANT COMPANION 6, 7ראו   47
(May 2004). 

 Wade Kolb III, Briggs v. Elliott Revisited: A Study in Grassroots Activism and Trial ראו  48
Advocacy from the Early Civil Rights Era, 19 J. S. LEGAL HIST. 123, 133 (2011). 
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כדי לבחו� את השפעת ההפרדה , בגילאי שלוש עד שבע בנוגע לבובות לבנות ולבובות שחורות
 מחוז קלרנדו� ימי� ספורי� שאלות אלה הוצגו ג� לילדי. הגזעית על דימוי� העצמי של הילדי�
המשפט את �וזאת במטרה לחשו� באול� בית, Briggsלפני ההליכי� המשפטיי� בעניי� 

 דוגמה 49.על ילדי� שחורי�" נפרד אבל שווה"ההשפעות הפסיכולוגיות השליליות של שיטת ה
,  קליפורניהפרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת, )(David Krech' נוספת לכ� הוא דייוויד קר�

המשפט כי הפרדה גזעית נושאת ומעצימה את המסר שגזע הוא גור� מרכזי �שהבהיר בבית
�  50.ולכ� ג� מחזקת את העמדה הרווחת ששחורי� נחותי� על בסיס גזע�, ורלוונטי לחינו

 בראו�שליוותה את תיקי ) grassroots empowerment(לפעילות הקהילתית מהשטח 
 51.המשפט הייתה ככל הנראה חשיבות משפטית רבה� הוצגו בבתיולמחקרי� ממדעי החברה ש

 �בשנות החמישי� תובענות ייצוגיות שבה� לא היה לחברי קבוצת התובעי� כל קשר עובר להלי
. ולכ� ג� לא חייבו את אלה שלא נטלו חלק בהלי� המשפטי, די��המשפטי לא יצרו מעשה בית

שת החיבור הסוציולוגי והפסיכולוגי בי� הפעילות הקהילתית והדג, אול� מעורבות הציבור
סגרגציה יש �המשפט כי בי� חברי קבוצת התובעי� בתביעות לדה�התובעי� הבהירו לבתי

הפעילות . די��למעשה קשרי� חזקי� עובר להלי� ולכ� יש הצדקה להקמתו של מעשה בית
ה מעשה אשר העניק באותה תקופ, החברתית התאימה את עצמה במוב� זה לדי� הפרוצדורלי

די� לתובענה ייצוגית רק א� היא הוגשה בש� חברי קבוצה שהיו קשורי� זה לזה כקבוצה �בית
�תבי התייחס בראו�די� �בפסקו, אסטרטגיה משפטית זו הצליחה. עובר להלי� המשפטי

ביטל את דוקטרינת , די�� להליכי� קולקטיביי� אלה כאל הליכי� שמקימי� מעשה בית פטהמש
בראש�  ו,השלכות פסיכולוגיות שליליותיוצרת גזעית ההפרדה ה וקבע כי ,"נפרד אבל שווה"ה

ג� הפרדה גזעית שאינה מבוססת על הפליה המשפט קיבל את הטענה ש�בית. תחושת נחיתות
י� וביכולת� לרכוש אמריקא� מייצרת תחושת נחיתות ופוגעת בהתפתחות� של תלמידי� אפרו

  52.השכלה ראויה
מדינות כ� שלא הוביל לאינטגרציה מיידית ו ולטעו� שהוא ו�בראדי� �נהוג לבקר את פסק

, הדי� במערכת החינו� הציבורית�ג� תביעה נוספת לאכיפת פסק, אכ�. רבות פעלו לסיכולו
 בראו�נודעה לעניי� למרות זאת .  לא הובילה לתוצאה המיוחלת53,"2בראו� " הנהוג לכנותש

העצמה , שכללו שילוב, די� שנבחרווזאת הודות לסדרי ה, משפטית�תרומה חברתית לבר
התובענה הייצוגית הצליחה בכ� , במנותק מהתוצאה המשפטית. והכלה של הקהילה המוחלשת

חיזקה את החינו� בה וסייעה לה למצוא לעצמה , שהיא עוררה וארגנה את הקהילה המוחלשת
� ות� של אחדחיזוק החינו� בקהילות המוחלשות והשתתפ. כמרטי� לותר קינג, מנהיגי� ראויי�

_____________________________________  

49  Leland Ware, “Color Struck”: Intragroup and Cross-Racial Color Discrimination, 13 
CONN. PUB. INT. L.J. 75, 106 (2013). 

50  Kolb ,159' עמב, 48ש "לעיל ה. 
 להכריע בסוגיות פטהמש�תעל האופ� שבו תמיכה חברתית רחבה משפיעה על יכולתו של בי  51

 & Christopher Coleman, Laurence D. Nee ראוהיק� � השלכות חברתיות רחבותותבעל
Leonard S. Rubinowitz, Social Movements and Social-Change Litigation: Synergy in the 

Montgomery Bus Protest, 30 L. & SOC. INQUIRY 663, 673 (2005). 
 .494' עמב, 5ש "לעיל ה, בראו�עניי�   52
53  Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294, 301 (1955)) 2בראו� עניי� : להל�.( 
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 שברו את הסטיגמות המיושנות בדבר בראו�אמריקאי� בהליכי �הדי� האפרו�עשר עורכי
על כ� יש להוסי� . אמריקאית� ג� את הפחד והסביל!ת ששלטו באוכלוסייה האפרו� נחיתות כמו

לשינוי סדרי , כפי שנראה בפרקי� הבאי�, סגרגציה הובילו� ותיקי הדהבראו�כמוב� שעניי� 
  .ירתה של התובענה הייצוגית המודרניתהדי� וליצ

   ומרטי� לותר קינגקלודט קולווי�, פרשת בראו�: ייצוגיות מכילה ומעצימה. 4

עומק �שמשלבי� ומכילי� קהילות מוחלשות עשויי� לחולל השפעותהליכי� משפטיי� 
עדות אנקדוטלית לחשיבותו של . חברתיות א� מעבר לגבולות הגזרה של התביעה הספציפית

 תיקי � שלנית� למצוא בהשפעת, במנותק מהחלטת השופטי�,  הפרוצדורלי המשפטיי�ההל
ית בתחומי� אחרי� שבה� שלטה דוקטרינת אמריקא�  על התנהלותה של הקהילה האפרובראו�

שהתקבלה  לפני זמ� מועט 54.ובמיוחד בתחו� התחבורה העירונית, "נפרד אבל שווה"ה
לא , ונס'דודה של ברברה רוז ג, )Vernon Johns( נסו'ורנו� גהחליט , בראו�ההחלטה בתיקי 

� כאשר נהג האוטובוס דרש שאפרו55.להישמע לכללי ההפרדה הגזעית בתחבורה העירונית

ונס את כספו בחזרה וביקש מהסובבי� 'גתבע , י� יעלו מהחלק האחורי של האוטובוסאמריקא
 זאת רטנו כלפיו שהוא אמור  ובמקו�,איש לא הסכי� להצטר� אליו. בוסתו את האוטוילעזוב א

אמריקאית �רוב בני הקהילה האפרו 56. במבנה החברתי הקיי�לדעת טוב יותר את מקומו
ולכ� , רחשו חוסר אמו� כלפי מערכת המשפט וחיו בפחד, באותה תקופה התאפיינו בסביל!ת

ג� א� אות� מסגרות משפטיות , אליה� כבר התרגלוהמוכרות שמסגרות נרתעו מלערער על ה
  57.ורמסו את זכויותיה� הבסיסיותאות� כלאו , השפילו אות�וחברתיות 

עקירת� של פרקטיקות מפלות ומושרשות חייבה מעורבות ציבורית רחבה לצד החלטות 
דוגמה לפרקטיקה משפילה במיוחד בתחבורה העירונית התקיימה . המשפט�אמיצות של בית

אמריקאי� לשבת בשורה �וסעי� אפרוש� נאסר על נ, אלבמה, על בסיס יומיומי במונטגומרי
ובקדמת האוטובוס מוקמו , ג� א� לא היה כל מקו� פנוי אחר, שבה כבר התיישב נוסע לב�

שהיו תלויי� , אמריקאי��  אלפי� רבי� של נוסעי� אפרו58.עשרה כסאות שנועדו ללבני� בלבד
ר ששילמו לאח, נדרשו לעלות מהחלק האחורי של האוטובוס, בתחבורה העירונית לפרנסת�

במקרה שלא היה די במקומות . ולהתיישב במקומות שיועדו לה�, לנהג בקדמת האוטובוס
_____________________________________  

ההפרדה הגזעית המשיכה עדיי� , בראו� בתיקי לי העליו� הפדרפטהמש�תג� לאחר הכרעת בי  54
� ייהציבור –אותותיה בכל תחומי החיי� תו� שהיא נותנת את  ,במדינות רבותלשלוט ביד רמה 

 .670–669' בעמ, 51ש "לעיל ה,  Coleman, Nee & Rubinowitz. והפרטיי�
 Bus Ride to Justice: A Conversation with Fred Gray, 64 CASE W. RES. L. REV. 733, 740 ראו  55

ג� א� היא הופעלה , ציבוריתתחבורה הפרדה זו נאכפה על ). Bus Ride to Justice: להל� ((2014)
. ונקבעה ה� בחוקיה של מדינת אלבמה וה� בתקנות של העיר מונטגומרי, ידי חברה פרטית�על

 Code of Alabama of 1940, 48 §§ 301(31a, b, c) (1940); Code of the City ofראו 
Montgomery, 6 § 10 (1952). 

 R. Gregory Roberts, Environmental Justice and Community Empowerment: Learningראו   56
from the Civil Rights Movement [comment], 48 AM. U. L. REV. 229, 264 n. 196 (1998). 

 Coleman, Nee ראו. מאות� כללי� מדכאי�כמוהו בל שסע� מי דווקא ונס נאל� להתעמת 'ורנו� ג  57
& Rubinowitz ,703' מעב, 51ש "לעיל ה.  

 .670' בעמ, ש�  58
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א� א� היה , אמריקאי� לקו� ולפנות שורה שלמה�נדרשו נוסעי� אפרו, שנועדו ללבני� בלבד
הוענקו לנהגי האוטובוס סמכויות , כדי לאכו� את כללי ההפרדה. זה לכבודו של נוסע לב� יחיד

וה� נהגו במקרי� רבי� להפעיל את סמכויותיה� תו� שימוש באלימות מילולית , לותשיטור וא
  59.ופיזית

שגרת חיי� משפילה מסוג זה עלולה לגרו� להטלת ספק בחשיבות� ובהשפעת� החברתית 
אל מול ,  ע� זאת60.בראו�א� א� מדובר בהליכי� מכונני� כתיקי , של הליכי� משפטיי�

 ההליכי� 61,חיתות שמלוות ומשעתקות מסגרות מדכאותהסטריאוטיפיזציה והפנמת הנ
 63. הובילו לשינוי התודעה בקרב האוכלוסייה המוחלשת עצמה62בראו�המעצימי� בעניי� 

 בראו�שהכירה את הליכי , אמריקאית במונטגומרי�תחושת האמנציפציה של הקהילה האפרו
ביטולה של ההפרדה הדי� לקריאות מפורשות ל�  תורגמה בחודשי� שלאחר פסק64,ותמכה בה�

הדי� בעניי� � וארבעה ימי� לאחר מת� פסק,  במקביל לכ�65.הגזעית במערכת החינו� הציבורית
 Women’s (WPCמנהיגת ארגו� הנשי� , )Jo Ann Robinson(ו א� רובינסו� 'הציגה ג, בראו�

Political Council( , דרישה לראש העיר גייל)Gayle (רפורמה בתחבורה העירוני �ת של שיערו
 לדרישה זו צור� איו� מפורש במחאה חברתית ובהחרמת השימוש באוטובוסי� 66.מונטגומרי

, בראו�די� �בעקבות פסק, א� נלווה אליה ג� איו� סמוי, אמריקאית�ידי הקהילה האפרו�על
  67.בתקיפת חוקתיותה של ההפרדה

_____________________________________  

 .ש�  59
 .MICHAEL J  לא היה מהגורמי� הישירי� לביטול ההפרדה הגזעית ראובראו�די� �לטענה כי פסק  60

KLARMAN, FROM JIM CROW TO CIVIL RIGHTS: THE SUPREME COURT AND THE STRUGGLE FOR 

RACIAL EQUALITY 363–385 (2004) .בנוגע להשלכותיו  ורבי� אינ� שותפי� להערכה מצמצמת ז
 MORTON J. HORWITZ, THE WARREN COURT AND THE PURSUIT OF ראו. בראו�די� �פסקשל 

JUSTICE 15 (1998) . או�ברדי� �פסק של השלכותיו החברתיותכותב מרכזי שמבקר את צמצו� 
 ,David J. Garrow ראו. שג� כתב ביוגרפיה מפורסמת על מרטי� לותר קינג, ויד גרווייהוא ד

Hopelessly Hollow History: Revisionist Devaluing of Brown v. Board of Education, 80 VA. 
L. REV. 151 (1994). 

 Randall Kennedy, Martin Luther King’s Constitution: A Legal History of theראו   61
Montgomery Bus Boycott, 98 YALE L.J. 999, 1064 (1989). 

 .ראו ש�הליכי� משפטיי� השתתפות קהילות מחולשות בעל ההיבט המעצי� של   62
 .ש�  63
 & Coleman, Nee ראוהדי� �ית בעקבות פסקאמריקא�על תחושת השחרור של הקהילה האפרו  64

Rubinowitz ,703' מעב, 51ש "לעיל ה. 
 The evidence of how Brown mobilized African-American civil rights“: � זה נאמרילעני  65

supporters across Alabama is too copious for even the most single-minded scholar to 
ignore” .ראו David J. Garrow, Book Review: “Happy” Birthday, Brown v. Board of 

Education? Brown’s Fiftieth Anniversary and the New Critics of Supreme Court 
Muscularity, 90 VA. L. REV. 693, 719 (2004)) להל� :Garrow, Brown’s Fiftieth 

Anniversary.( 
 ,במקו� שיועד ללבני�בטעות ישבה שהשפלה כתוצאה מכ� חוותה באחד הימי� רובינסו� עצמה   66

 , מפוחדת שמא הוא יכה אותה, היא קפצה בבהלה ממקומה,נהג האוטובוס תק� אותהר שאכו
, Kennedy ראו. הסטודנטי� שלה לא ראה אותה� משאיש קווה ובתוירדה מהאוטובוס מבוישת 

 .1019' עמב, 61ש "הלעיל 
 .672' מעב, 51ש "לעיל ה, Coleman, Nee & Rubinowitz ראו  67



  ט"תשע כ משפט וממשל  ברק אתיר�

60  

.  בשטחאמריקאית הוביל לפעולות מחאה פרטניות�שינוי התודעה בקרב הקהילה האפרו
 עלתה ,עשרה�אמריקאית צעירה בת חמש�למידה אפרות, )Claudette Colvin (קלודט קולווי�

מספר  ה עלאחד הימי�ב. וישבה בחלק המיועד לשחורי�, על אוטובוס עירוני בעיר מונטגומרי
שהייתה  ,קולווי� 68.סאהמכנהג האוטובוס לקו� דרש ממנה  ולכ� ,של לבני�מ� הרגיל גדול 

הגיעו ג� כאשר סירבה לפנות את מקו� מושבה  �NAACP,69ארגו� השל ת הנוער חברת מועצ
 א� במהל� פינויה האלי� היא זעקה 71,הסוהר� היא נאזקה כמוב� ונגררה לבית70.השוטרי�

ולמרות , הוגש נגדה כתב אישו�בהמש�  72.שזאת זכותה החוקתית לסרב לפנות את מקומה
הסגרגציה במדינת של  לתקו� את חוקתיותה, )Fred Gray(פרד גריי , דינה�ור� עיו שלסיונותנ

  74. ובתקיפת השוטר שאזק אותה� היא הורשעה בהפרת73, ובתקנות העיר מונטגומרימהאלב
כבסיס לקולווי� ית חששו להשתמש במה שאירע אמריקא�מנהיגי� בקהילה האפרו

� ה אפרותלמיד את בשל יחס� של המשפט והחברה למי שהייתה וז,למאבק� בהפרדה הגזעית

הגלומה  הסכנה 75.ע� גבר נשויאסור רומ� אמריקאית צעירה אשר באותה תקופה ג� הרתה מ
תוביל למכבש , לב�ג� א� יפעל בתו�, יחידאד� ההתמקדות בבייצוג של קהילה רחבה היא ש

של הטיעוני� מגוו� ג� לצמצו� ולרידוד העומק וה�כמו, של לחצי� חברתיי� וכלכליי� נגדו
, לא הייתה לבדאול� קולווי� . משפטיות בהתא� לנסיבותיו של התובע הפרטניודרכי הפעולה ה

 Mary ( סמיתזרי לואימה� יני ב,אנשי� נוספי� סירבו להישמע לחוקי הסגרגציה. לשמחתה

Louise Smith( רקספ וכמוב� רוזה) Rosa Parks(.76 פעילה ותיקה ויועצת שהייתה , האחרונה
 סירבה ג� היא 78,קולווי� כספי� להגנתה המשפטית של סה וא� גיי�NAACP,77 נוער בארגו� ה

תשעה חודשי� , 1955בדצמבר , כ� 79.בעקבותיה לפנות את מקו� מושבה באוטובוס ציבורי

_____________________________________  

 .740 'בעמ, 55ש "לעיל ה, Bus Ride to Justiceראו   68
 Foehrenbach Brown, Inside Voices: Protecting the Student-Critic in Public Schools, 62ראו   69

AM. U. L. REV. 253, 285 (2012). 
70  Bus Ride to Justice , 741' עמב, 55ש "הלעיל. 
 .ש�  71
72  Coleman, Nee & Rubinowitz ,706 'מעב, 51ש "לעיל ה. 
73  Bus Ride to Justice ,741' בעמ, 55ש "לעיל ה. 
 ראו.  א� בוטלה ההרשעה בגי� הפרת חוקי הסגרגציה,בערעור אושרה ההרשעה בגי� תקיפה  74

Coleman, Nee & Rubinowitz ,672' מעב, 51ש "לעיל ה. 
 Anders Walker, A Horrible Fascination: Segregation, Obscenity, & the Culturalראו   75

Contingency of Rights, 89 WASH. U. L. REV. 1017, 1050 (2012); Kim D. Chanbonpin, “We 
Don’t Want Dollars, Just Change”: Narrative Counter-Terrorism Strategy, an Inclusive 
Model for Social Healing, and the Truth About Torture Commission, 6 NW. J.L. & SOC. 

POL’Y 1, 12 (2011). 
בני  וממנה סבלשאלכוהול ההאפשרות להעמיד את סמית בראשות המחאה נזנחה בשל בעיית   76

ית חששו שתומכי הסגרגציה יעשו אמריקא�ראשי הקהילה האפרו.  ובמיוחד אביה,משפחתה
ש "לעיל ה ,Walker ראו. השלכותיה�מכדי להסיט את הדיו� מחוקי הסגרגציה ובנתו� זה שימוש 

75. 
77  Bus Ride to Justice , 734' עמב, 55ש "הלעיל. 
78  Coleman, Nee & Rubinowitz ,708' מעב, 51ש "לעיל ה. 
� הקהילה האפרוה שלבתודעתשחל רקס נית� לתלות בשינוי פה הפרטית של תג� את מחא  79

הפרטית של פרקס מרוח הקהילה באותה תקופה בעקבות אפשר לנתק את הפעולה � אי. יתאמריקא
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 בפני הליכי� משפטיי� ,בעלת עבודה קבועה ומכובדת, אישה נשואהניצבה , קולווי�לאחר 
  80.בשל הפרת חוקי הסגרגציה בתחבורה העירונית

לצאת ממסגרותיה� חייבי�  הבי� שה� ,רקסופדינ� של קולווי� �ששימש עור�, פרד גריי
רקס לפתוח בעקבות מעצרה של פ החליטו 81ו א� רובינסו�'הוא וג. פרטניי�של הליכי� 

, )מחאת מונטגומרי: להל� (Montgomery Bus Boycottמכ� �שכונתה לאחר, במחאה ציבורית
עירוניי� לפחות יו� השימוש באוטובוסי� ית לעשות אמריקא�בה תסרב הקהילה האפרוש

כומר צעיר , כדובר המחאה, ה� החליטו לגייס,  כדי להניע פעילות קולקטיבית רחבה82.אחד
� שבו נמנעה הקהילה האפרו,  בסופו של יו� מחאה מוצלח83.מוכר בש� מרטי� לותר קינג� ולא

יע א� להמשי� את  איש להכר7,000התבקש קהל ב� , אמריקאית משימוש בתחבורה העירונית
� בנאומו הראשו� של קינג לפני קהל של אלפי אפרו84.מחאת מונטגומרי מעבר לאותו יו�

אמריקאי� נחשפה חשיבות השילוב של פעילות קהילתית בשטח ע� הליכי� משפטיי� 
  : והבהירבראו�די� � קינג הפנה בנאומו לפסק85.בראו�קולקטיביי� כתיקי 

We are not wrong in what we are doing. If we are wrong – the Supreme 

Court of this nation is wrong. If we are wrong – God Almighty is wrong!... If 

we are wrong – justice is a lie. And we are determined here in Montgomery 

– to work and fight until justice runs down like water, and righteousness like 

a mighty stream!86 

אמריקאית ראו צור� ברור בשילוב פעילות מחאתית רחבה לציד� של �מנהיגי הקהילה האפרו
ה� הותירו את אפשרות תקיפתה של חוקתיות ההפרדה הגזעית ,  ע� זאת87.הליכי� משפטיי�

כאשר ,  אכ�88.ומת� תיכשל� שתינקט במקרה שחלופת המשא, המשפט כאופציה אחרונה� בבית
�ת ולהפסיק את ניהול השיחות ע� נציגי הקהילה האפרוהעירייה החליטה להקשיח עמדו

�הוחלט לשלב את המחאה ע� תקיפה חוקתית של ההפרדה הגזעית בבית, אמריקאית

 1956ינואר ב �31גישו בה, ווי� ומרי לואיז סמיתקלודט קולבמרכז� ו, חמש נשי� 89.המשפט
_____________________________________  

 both the forces of“פרקס הגיבה למעשה על מרטי� לותר קינג הסביר כי . בראו�ההליכי� בעניי� 
history and the forces of destiny. She had been tracked down by the Zeitgeist – the spirit of 

the time” . ראוGarrow, Brown’s Fiftieth Anniversary ,לחיפושי� . 711' בעמ, 65ש "לעיל ה
 ראו המקרה של קולווי�זעית לאחר  ההפרדה הגה שלאחר מקרה מתאי� לתקיפת חוקתיות

Coleman, Nee & Rubinowitz ,672–671' מעב, 51ש "לעיל ה. 
 .1017–1016' עמב, 61ש "הלעיל , Kennedyלחשיבות הבחירה באד� ראוי כנציג המחאה ראו   80
וא� הייתה מעורבת בתיק , בתחבורה הציבוריתקולווי�  של הרובינסו� חוותה בעיות דומות לאל  81

 .742–741' עמב, 55ש "הלעיל , Bus Ride to Justice. שלה
 .743' בעמ, ש�  82
 .746–744' עמב, ש�  83
84  Coleman, Nee & Rubinowitz ,674 'מעב, 51ש "לעיל ה. 
 .ש�  85
 .ש�  86
 .673' מעב , ש�ראופטיי� ע� מחאה ציבורית רחבה לרצו� לשלב הליכי� מש  87
88  Kennedy , 1049' עמב, 61ש "הלעיל. 
89  Coleman, Nee & Rubinowitz ,682–681 'מעב, 51ש "לעיל ה. 
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בטענה , �שמצוי במצב ובש� כל מי �בשמ, נגד מועצת העיר ואג� התחבורה תובענה ייצוגית
חוקה עשר ל�תיקו� הארבעהשחוקי הסגרגציה בתחבורה העירונית עומדי� בסתירה ל

שהופעלו  הפעילות הקולקטיבית התבררה כנחוצה יותר מתמיד כאשר לחצי� 90.יתאמריקאה
 מה שהוביל 91,דינה בהטעייתה�ו אותה לפרוש וא� להאשי� את עור�ניעעל אחת התובעות ה

 מכיוו� שהמחאה 92.�יאמריקא� מוחי� אפרו115של ולמעצר� אישו� נגדו יד להגשת כתב ימ
שהתבססה בעיקר על , מחאהוה, לחצי� אלה לא צלחו, והתובענה לא התבססו על אד� יחיד

ידי � נמשכה והונהגה באחריות רבה וללא אלימות על, הימנעות משימוש באוטובוסי� עירוניי�
המשפט � ע� כניסתה לתוק� של הכרעת בית, ימי�381  מחאה זו הסתיימה לאחר93.קינג

 הגזעית  וביטולה של ההפרדהבראודרהעליו� בערעור שהגישה המדינה על הפסיקה בעניי� 
  94.בתחבורה העירונית

ההפליה וההדרה על בסיס גזע המשיכו וממשיכות להתקיי� , בראודר ובראו�למרות הלכות 
א יהיה נכו� לומר נואש בנוגע ל,  ע� זאת95.הברית בתצורות שונות ומורכבות�בארצות

 מצביעי� על שני בראודר ובראו�שכ� תיקי , להשפעתה ולהשלכותיה של מערכת המשפט
, להלי� המשפטי, ראשית. ושיח שבי� החברה למערכת המשפט�נדבכי� בעלי ער� בשיג

יכולה להיות השפעה חברתית , במיוחד א� הוא מכיל את הקהילה המוחלשת ומעצי� אותה
הלי� משפטי שמשת� קבוצות מוחלשות יכול לסייע . הדי� עצמה�פרדת מהכרעתחיובית נ

למצוא את קול� ולנטוש את תחושות הנחיתות והניכור שה� , לאות� קבוצות לפעול במלוכד
הלי� משפטי נגיש ,  שנית96.רשויות השלטו� והחוק, עלולות לחוש כלפי החברה האזרחית

 שתאפשר 97,תיב ראוי להבעת מחאה חוקית ופורהומשת� יכול לשמש לאוכלוסיות מוחלשות נ
ובכ� ג� להרחיק� ממחאות אלימות ופורעות חוק , לפרוק את כאב�, לה� להשמיע את זעקת�

_____________________________________  

 .6ש "לעיל ה, בראודר עניי�ו רא  90
נית� לכ� לטעו� . לפגוע בתובענהכדי  ה לא היה בלחצי� אל,פרטניתדובר בתובענה שלא כיוו� מ  91

תעמר של החברה האזרחית להג� פוגעת בתמרי� , כתביעת� של רבי�, כי התובענה הייצוגית
פגיעה כ� ש ,לרבי�רלוונטיות המשפט �א מעלה בביתכאשר ברור שהטענות שהוהפרטני בתובע 

 .� ולא תפגע בהצלחת התביעהתואישית בו לא תעלי� א
92  Recent Publications [The Montgomery Bus Boycott and the Women Who Started It: The 

Memoir of Jo Ann Gibson Robinson], 23 HARV. C.R.-C.L.L. REV. 281, 285 (1988). 
 Robert Jerome Glennon, The Role of Law in the Civil Rights Movement: Theראו   93

Montgomery Bus Boycott, 1955–1957, 9 LAW & HIST. REV. 59 (1991). 
 .734' עמב, 55ש "הלעיל , Bus Ride to Justiceראו ג� . 87–86' בעמ, ש�  94
�הילה האפרוסבלה הק, בראודרעליו� שחתמה את פרשת המשפט ה�טת ביתיד לאחר החלימ  95

נפ� �הנחת מטעני, פגיעות ברכוש ובאנשי� שכללה ג� ,ית מאלימות מילולית ופיזיתאמריקא
הנחישות והמשמעת שפיתחה הקהילה בעקבות המחאה , ע� זאת. וירי צלפי�, בבתי� ובכנסיות

 ולהתגבר ה כקהילה מאוחדת ע� משוכות אלוההליכי� המשפטיי� אפשרו לקהילה להתמודד
 .696 'מעב, 51ש "לעיל ה, Coleman, Nee & Rubinowitz ראו. עליה�

ית במונטגומרי אמריקא�הליכי� המשפטיי� סייע לקהילה האפרווההמחאה ברחוב של השילוב   96
ות בחברת האוטובוסי� ולהתמודד יחדיו ע� עוולות הסגרגציה והגזענות של אותה להינתק מהתל

, Kennedy את האד� הפשוט במטרות המחאה ראו ב לשלֵ ומחאה זדאגה על האופ� שבו . תקופה
 .1023' בעמ, 61ש "הלעיל 

 .1034' עמב, ש�  97
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כדי להבי� טוב יותר את . שעלולות לחזק סטריאוטיפי� מפלי� ולהעמיק שסעי� חברתיי�
 ינותחו בפרקי� ,במנותק מתוצאתו הפורמלית, האפשרויות הטמונות בהלי� המשפטי עצמו

  . יתרונותיה של התובענה הייצוגיתהבאי�

  נקודות מפנה בהתפתחות התובענה הייצוגית. ב

  1966 עד לשנת ריתהב�צותהתובענה הייצוגית באר. 1

, ופזורי�יחידי�  לא היה ברור א� תביעה ייצוגית בשמ� של פרטי� 1966 עד לשנת ,ככלל
די� שיחייב ג� את �תייצר מעשה בית, לקטיבישאינ� חלק מקבוצה מאורגנת עובר להלי� הקו

גו� די� מרכזיי� כ�בפסקי, הדי� של יושר באנגליה�בתי, אומנ�. חלק בהלי�נטלו  שלא האל
How v. Tenants of Bromsgrove ו �Brown v. Vermuden,98קולקטיבי י הכר �יחיד בנוגע עו בהלי

שלבי� זקו את הסברה שמדובר בהליכי� אלה חי 99.חובותיה� של פרטי� רבי�לזכויותיה� ול
מתבססות על סוגיות ה המערכת המשפטית ע� תביעות מרובות ה שלראשוני� בהתמודדות

 התובענה הייצוגית בהתפתחותה שלשלב התחלתי  ולכ� ב100,עובדתיות ומשפטיות משותפות
 זכויותיה�  תקופה שבה–עשרה � של המאה השבעהליכי� קולקטיביי� ,  ע� זאת101.המודרנית

 אינ� נשעני� על אותו – תרבותי�חברתילמעמד ותיה� של פרטי� נבעו מהשתייכות� וחוב
 ההליכי� הקולקטיביי� באנגליה התבססו 102.בסיס תיאורטי של התובענה הייצוגית של ימינו

כיוו� שג� כ� התבססו  מ103.שהיה קיי� עובר להגשתה של התביעהגורי קבוצתי קטעל מבנה 
 בי� א� רצה בכ� ובי� א� 104,על השתייכותו הקבוצתיתופה זו בתקזכויותיו וחובותיו של אד� 

במקו� . יעילות או הרתעה , לא נבעו מתפיסה טכנית של נוחות פרוצדורליתההליכי� אל, לאו
 חברתיהמיצב ההשלכותיו של בתפקידו ובתיאוריה מהותית ערכית הנוגעת זאת ה� נשענו על 

)social status(.105  
לכללי סדר  23בכלל אפשר למצוא ג� � המודרנית איצוגיתהתובענה הייתחילתה של ת א

מור יימס 'ג' שאת מסגרתו עיצב פרופ, )23כלל : להל� (1938 משנת הדי� האזרחי הפדרליי�
)James Moore.(106 וזאת בהתבסס על ,לשלושה סוגי� של תביעות נהוג לחלק כלל זה 

_____________________________________  

 How v. Tenants of Bromsgrove, 23 Eng. Rep. 277 (Ch. 1681); Brown v. Vermuden, 22ראו   98
Eng. Rep. 802 (Ch. 1676). 

 .ZECHARIAH CHAFEE, SOME PROBLEMS OF EQUITY 200–201 (1950) ראו  99
 .149' בעמ, ש�  100
 .ש�  101
 ,Stephen C. Yeazell ראו עשרה�שבעבתובענות קולקטיביות של המאה ההמעמד  ו שללתפקיד  102

Group Litigation and Social Context: Toward a History of the Class Action, 77 COLUM. L. 
REV. 866, 871 (1977). 

 .877' בעמ, ש�  103
 .871' בעמ, ש�  104
 .873' ש� בעמ  105
 ,Benjamin Kaplanראו . )Joseph Story (וז� סטורי'מור עצמו הושפע מעבודתו של ג' פרופ  106

Continuing Work of the Civil Committee: 1966 Amendments of the Federal Rules of Civil 
Procedure (I), 81 HARV. L. REV. 356, 377 (1968)) להל� :Kaplan, 1966 Amendments.( 
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 true“כונתה  אשר,  ייצוגיותותבקטגוריה הראשונה של תובענ 107.הזכות הנתבעתמאפייניה של 

class actions”,108ההדוגמ.  נאכפו בעיקר זכויות של פרטי� שהיו חברי� במבנה ארגוני נתו� 
ידי הדי� כתאגיד בעל אישיות �הבולטת לכ� היא תביעה של חברי� בש� ארגו� שלא הוכר על

עסק בתביעות  – hybrid class actions”109“ –סוג אחר של תובענות ייצוגיות . משפטית נפרדת
אל הקטגוריה האחרונה . נושי� בהלי� כינוס נכסי�של תביעות גו� כ, שונות כנגד אותו נכס

נהוג לשיי� תביעות של  היה – spurious class actions”110“ –בקבוצת התובענות הייצוגיות 
 בידי אנשי� שוני� א� מתבססות מאורגנת וא� מקרית� מוחזקות בצורה לאאשר זכויות נפרדות 

  .יני� עובדתיי� ומשפטיי� משותפי�על מאפי
גבולות הגזרה בי� הקטגוריות של � מתיחוב ות�הבהירות הרבה שהייתה בהגדר� למרות אי

רק  – שנעדרו מההלי� המשפטי ההמחייב את אל – די��לייחס מעשה ביתנהוג היה , השונות
 �true class actions.111היא קטגוריית ה, לתובענות הייצוגיות שהשתייכו לקטגוריה הראשונה

זאת הנסמכת על קיומו של בסיס עובדתי  –התובענה הייצוגית השכיחה בימינו , לעומת זאת
לא הייתה יכולה ליצור  – �spurious class actions ית היגורלקטומשפטי משות� ולכ� משתייכת 

,  ע� זאת112.חלק בהלי� הקולקטיבינטל די� שיחייב את מי שלא �שני� מעשה ביתאות� ב
בשנות החמישי� סגרגציה �לדה בדמות התובענות רחבחריג המשפט �פיתחו בתילכלל זה 
זכויות אזרח הייתה אכיפת ות לנבעותהבחינה דקדקנית של מאפייני , לכאורה 113.והשישי�

, לכ� �spurious class actions.114ת היגורילקטת ו השייכותמובילה למסקנה שמדובר בתביע
לחברי� אומנ�  אפשרו התביעות אל, 1938 משנת 23כלל בהתא� לחלוקה המקובלת של 

�ייב את יתר חברי די� שִח �בית א� לא יצרו מעשה ,שהשתייכו לקבוצה להשתת� בהלי

_____________________________________  

  ,James Wm. Moore & Marcus Cohn, Federal Class Action, 32 ILL. L. REV. 307 ראו  107
309–310 (1937); 3A JAMES WM. MOORE, MOORE’S FEDERAL PRACTICE ¶¶ 23.08–23.10 (2d 

ed. 1968). 
. יתר החברי�כל ה זכות אכיפה לתקנה כ� שתביעה אחת , עסקה בזכויות משותפותוקטגוריה ז  108

 .Fed. R. Civ. P. § 23(a)(1) (1938) 4 ראו
 .Fed. R. Civ. P. § 23(a)(2) (1938) 4ראו .  היו נפרדות א� נגעו באותו נכסהזכויות אל  109
רב שאלות משותפות של עובדה י של מקרי� הזכויות היו נפרדות א� הדיו� בה� עובקבוצה ז  110

 .Fed. R. Civ. P. § 23(a)(3) (1938) 4ראו . ומשפט
די� לא � החלוקה לקטגוריות השונות על יכולתה של התובענה ליצור מעשה ביתיה שלהשלכות  111

ע� . 2' בעמ, 25ש "לעיל ה, Ogletree, From Dred Scott to Barack Obamaראו . נכללו בחוק
  ראו.חוק עצמותקבלה בפסיקה כאילו נכתבה בהלעניי� זה יימס מור 'ג' של פרופפרשנותו , זאת

CHAFEE ,251' בעמ, 99ש "לעיל ה. 
112  MARTIN H. REDISH, WHOLESALE JUSTICE: CONSTITUTIONAL DEMOCRACY AND THE PROBLEM 

OF THE CLASS ACTION LAWSUIT 8 (2009). 
113   �� המשפט כיוצרות מעשה בית�בתיהכירו בה�  , השתייכו לקטגוריה השלישיתהשתובענות אלא

 David Marcus, Flawed but Noble: Desegregation Litigation andראו . די� כלפי צדדי� נעדרי�
Its Implications for the Modern Class Action, 63 FLA. L. REV. 657, 697 (2011). 

 If a class“: פטהמש�תפגיעה בזכויות אזרח הסביר ביבגי� תביעה ייצוגית נדונה בו שבמקרה   114
action at all, it is what Professor Moore in his Federal Practice calls a Spurious Class Suit, 

which is a permissive joinder device”. ראו Jinks v. Hodge, 11 F.R.D. 346, 347 (C.C. Tenn., 
1951). 
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�תביהכיר , בראו�תיקי במרכז� ו,  גזעיתאינטגרציהברוב התביעות ל,  ע� זאת115.הקבוצה

  116.ובלתמבלי להתייחס כלל לחלוקה המקוכמחייבת  בתביעה כייצוגית פטהמש
הוועדה המייעצת לכללי  ה שלדיוניהתפתחות� של סדרי הדי� בפסיקה השפיעה רבות על 

החליטה להינתק , 23יקנה את כלל שת,  ועדה זו1966.117סדר הדי� האזרחי הפדרליי� בשנת 
ג� �כמו, שג� כ� לא היו בהירות מספיק 118,בחנות המיושנות בנוגע לזכויות הנתבעותמהה

 119.הדי� לחייב צדדי� נעדרי�� על יכולתו של פסקוגיות והשלכותיה� הייצמסוגי התובענות
תנאי� כמה  �במקו� זאת החליטה הוועדה לאשר הגשתה של תובענה ייצוגית בהתקיי

המעשי!ת של הגשת תביעות פרטניות כאשר מדובר במספר ): a(23 המצויי� בכלל ,מצטברי�
 אשר משותפות לכלל חברי שאלות של עובדה ומשפטקיימות  120;משמעותי של תובעי�

חברי לטענות או להגנות של כלל ת וטיפוסי הטענות או ההגנות של המייצגי� 121;הקבוצה
  123. והמייצגי� יגנו בצורה הולמת והוגנת על האינטרסי� של כלל חברי הקבוצה122;הקבוצה

גוריות להשתיי� לאחת מהקט על התובענה הייצוגית התנאי� מצטברי� אלעמידה בלאחר 
,  השנייה והשלישיתותנו ה� הקטגורינלעניימביניה�  החשובות .)b(23ת בכלל מצויוה

 נית� להגיש תביעה ייצוגית במקרי� ,בהתא� לקטגוריה השנייה. המתמקדות באופיו של הסעד
סעד הצהרתי כ� ש ,פגע בקבוצה בשל פעולה או העדר פעולההניצב כנגד הקבוצה צד הבה� ש

שמדובר בשינוי חקיקתי  א� 124. לקבוצה בכללותה הולמתבבחינת תרופהיהיו או צו מניעה 
 תוייצוגיקטגוריה זו ביקשה להיצמד להתפתחות הפסיקתית בתחו� התובענות ה, דרמטי

שרת הגשת פמא,  יותר בימינושהשימוש בה שכיח, הקטגוריה השלישית. לאכיפת זכויות אזרח
 גוברות על שאלות בה� שאלות משותפות של עובדה ומשפטשתובענה ייצוגית במקרי� 

הגינותה על ב והתובענה הייצוגית עדיפה ביעילותה ו, הנוגעות בחברי קבוצה מסוימי�אחרות
 העניק המחוקק לראשונה 23 של כלל 1966 בתיקו� משנת 125. להכרעה במחלוקתכלי� אחרי�

די� שיחייב ג� �לתובענות ייצוגיות השייכות לקטגוריות אלה את האפשרות ליצור מעשה בית
להבדיל מאלה , תובענות השייכות לקטגוריה השלישיתב 126.חלק בהלי�נטלו  שלא  אלהאת

_____________________________________  

 .8' בעמ, 112ש "לעיל ה, REDISH ראו  115
 Kaplan, 1966צוטט אצל מ, CHARLES A. WRIGHT, LAW OF FEDERAL COURTS 271 (1963)ראו   116

Amendments ,383' בעמ, 106ש "לעיל ה. 
 .Judith Resnik, From “Cases” To “Litigation”, 54 LAW & CONTEMPלהרכב הוועדה ראו   117

PROBS. 5, 8–9 (1991). 
 .310–309' עמב, 107ש "לעיל ה, Moore & Cohn ראו  118
–23.08 'ס, 107ש "לעיל ה, MOORE  ראו1938 משנת 23על סוגי התובענות הייצוגיות בכלל   119

23.10. 
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(a)(1) (1966) 4 ראו �numerosityעל תנאי ה  120
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(a)(2) (1966) 4 ראו �commonalityעל תנאי ה  121
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(a)(3) (1966) 4 ראו �typicalityעל תנאי ה  122
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(a)(4) (1966) 4 ראו �adequacy of representationעל תנאי ה  123
 Fed. R. Civ. P. § Rule 4ראו .  התמקדה בעיקר בתביעות לאכיפת זכויות אזרחוקטגוריה ז  124

23(b)(2) (1966). 
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(b)(3) (1966) 4 אור  125
 n a class suit under clause (3)[I]“:  נאמר1966משנת לעניי� הקטגוריה השלישית עובר לתיקו�   126

[i.e., a spurious class action], a judgment will not be res judicata for or against those of the 
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ביקשה הוועדה לחזק את ידיעת חברי הקבוצה בדבר הגשת , השייכות לקטגוריה השנייה
 אפילו – 127באמצעות הדרישה למת� ההודעה הטובה ביותר האפשריתהתובענה הייצוגית 

להודיע על את הזכות לחברי הקבוצה העניקה  במקביל ו– 128 א� היא סבירה,הודעה אישית
  129.יציאה מהקבוצה

 זאת שמלכדת תובעי� מקריי� שלא השתייכו – התובענה הייצוגית המודרנית, הנה כי כ�
די� המחייב צדדי� � בית וזאת שמקימה מעשה,לקבוצה מאורגנת עובר להלי� הקולקטיבי

תופעה שהתגבשה למעשה  היא – לקיומה של התביעהכלל מודעי� אינ�  נעדרי� שאולי א�
  130.בראודר ובראו�רית בתיקי� כגו� הב�צותבשנות החמישי� והשישי� באר

  1966 בשנת 23תיקו� כלל . 2

בחינה בציה במערכת החינו� הציבורית סגרג�זכו התובענות לדה 1966עובר לשנת , כאמור
 ולכ� �true class actions כהקטלגו תביעות אלה� בי� א� . המשפט�לה של בתיימק

 הפדרליי� הונעו המשפט�בתי, התעלמו כליל מהחלוקה המקובלתה�  ובי� א� 131,מחייבותכ
המשפט � שגמישות� של בתיסביר להניח  132.התובענה הייצוגיתדי� יישו� מתפיסה מהותית ב

 כמנגנו� הבשני� אלנבעה מתפיסת התובענה הייצוגית מנגנו� התובענה הייצוגית בהפעלת 
 לשוויו� במערכת החינו� הציבורית ולאכיפת � של קהילות מוחלשותבמאבקחיוני וא� הכרחי 

  133.זכויות האזרח בכלל
  
  
  

_____________________________________  

class who do not intervene... judgment to be entered in favor only of those who do so within 
a reasonable time”. ראו York v. Guaranty Trust Co., 143 F.2d 503, 529 (2d Cir. 1944). 

ביתר סוגי התובענה הייצוגית . �true class actions רק ל�noticeה תדרישהתייחסה לפני התיקו�   127
 § .Fed. R. Civ. P 4ראו . פטהמש�תביכ� דרש זאת הודעה אלא א� מת� חובה ללא הייתה כל 

Rule 23(c) (1938). 
 .Fed. R. Civ. P. § Rule 23(c)(2) (1966) 4ראו   128
 .ש�  129
 .10' בעמ, 112ש "לעיל ה, REDISHראו   130
 in order to allow the“הייצוגית נטע� כי המשפט ביישו� די� התובענה � ביתו שלבאשר למניעי  131

class members to enforce judgments intended to prohibit further discrimination, it was 
generally agreed that the actions should be classified as true class suits”. ראו George M. 

Strickler, Jr., Protecting the Class: The Search for the Adequate Representative in Class 
Action Litigation, 34 DEPAUL L. REV. 73, 111 (1984). 

  ראוסדרי הדי� בתובענות ייצוגיותלבנוגע  חשיבות מקומ� של שיקולי מדיניותבאשר ל  132
Comment, The Class Action Device in Antisegregation Cases, 20 U. CHI. L. REV. 577, 577–

578 (1953). 
 he supreme court seemed willing to reverse a half-century of[t]“על כ� נאמר כי   133

constitutional law in the name of racial equality”. ראו STEPHEN C. YEAZELL, FROM 

MEDIEVAL GROUP LITIGATION TO THE MODERN CLASS ACTION 243 (1987). 
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  די� בראו�� של פסקליותהשלכותיו הפרוצדור) א(

לפרו� את הסכר להגשת� של תובענות ייצוגיות בכל תחומי אשר עשה יותר מ בראו�די� �פסק
� תחלקו האקטיבי של ביבג� �  כמו,י� של פסק הדליהתמקדות בפ� הפרוצדור 134.זכויות האזרח

בהתא� .  תפיסה מהותית של הדי� הפרוצדורלית חושפ, בהלי� זהלי העליו� הפדרפטהמש
, המשפט� המשפט ביקש להותיר פערי� כלכליי� וחברתיי� מחו� לכותלי בית� בית, לתפיסה זו

די� להלי�  בי� הצד"רסריאדוושוויו� " – למצער בהתדיינות המשפטית –ולקד� , ככל האפשר
 בעיקר על הנמקות המשפט מתבססת�ית בו של ושיקולייומטרותבחינת , ככלל. המשפטי

� מג�  �שופטיה נית� ללמוד רבות על שיקולי בראו�בעניי� , ע� זאת. הדי��השופטי� בפסק
 אוחדו בראו�בעניי� , כאמור.  עצמוליבו ה� בחרו להשפיע על ההלי� הפרוצדורשהאופ� 

 העליו� פטהמש�תביביקש  הבמקביל לדיו� בתיקי� אל  א�,זות נפרדי� מחותיקי� משלושה
 הייתה Bollingזו על צירו� תיק החלטה  Bolling.135  תביעת– תביעה נוספת הלצר� לדיוני� אל

�ארבעה שטענו להפרת התיקו� ה,מיתר התיקי�להבדיל ,  ראשית:משתי בחינותחסרת תקדי� 

 נטע� להפרת הזכות להלי� משפטי הוג� בהתא� Bollingבתיק , יתאאמריק לחוקה העשר
 לדיוני� בתיקי Bollingאת הבקשה לצירו� תיק ,  שנית;ריתהב�צותלתיקו� החמישי לחוקת אר

  136. עצמופטהמש�ת יז� ביבראו�
 ההפרדה הגזעית במערכת החינו�כי  בערכאה הראשונה פטהמש�תביקבע  Bollingבתיק 

החלו  ובעקבות החלטה ז. ריתהב�צותהציבורית אינה סותרת את התיקו� החמישי לחוקת אר
, רדואוהמאוניברסיטת ) James Nabrit(יימס נרביט 'ג' ה� פרופיניוב, דינ� של התובעי��עורכי

 הופסקו המהלכי� אל.  לערעורי�פטהמש�תפני בילבהכנות קדחתניות להגשת כתב ערעור 
קשר טלפוני והבהיר לה� כי במפתיע  העליו� האמריקאי יצר עימ� טפהמש�תכאשר פקיד בי

' בראו� נעניי�  כחלק מתיקי הסגרגציה ב העליו� מעוניי� לשמוע את טיעוניה�פטהמש�תבי

 petition for(ה� התבקשו להגיש בקשה לצו בירור לפיכ�  137.מועצת החינו� של טופיקה

certiorari (למ, העליו�פטהמש�תפני ביל �י�  לערעורפטהמש�תעשה לדלג על הכרעת בי ובכ
קובל  העליו� בהלי� הדיוני המפטהמש�ת של ביו התערבות ז138.ערעורא� לפני שהוגש ה

  139.ליתפיסה מהותית של הדי� הפרוצדור למצביעה ע
כתובענה , המשפט העליו� הפדרלי הכירו בהשלכותיה הרחבות של התובענה�שופטי בית

עשרה המדינות שבה� קיבעה חקיקה �אמריקאי� בשבע�אפרועל מיליוני תלמידי� , ייצוגית

_____________________________________  

 The decision in Brown v. Board of Education“: 112' בעמ, 131ש "לעיל ה, Stricklerאו ר  134
opened the floodgates for civil rights class actions”. 

 .39ש "לעיל ה, Bolling עניי�ראו   135
 .38–37' עמב, 40ש " הלעיל, McNeil ראו  136
 .ש�  137
 Philip Elman, The Solicitor ראו .בעת שקולה ומחושבת�המדובר בהזמנה חסרת תקדי� וב  138

General’s Office, Justice Frankfurter, and Civil Rights Litigation, 1946–1960: An Oral 
History, 100 HARV. L. REV. 817, 826 (1987). 

 was tantamount to an invitation to have“ העליו� נאמר כי היא פטהמש�ת של ביועל הזמנה ז  139
certiorari granted, by-passing the court of appeals”.ראו  McNeil ,38' בעמ, 40ש "לעיל ה. 
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 ה� הכירו לכ� ג� באחריות ובמחויבות 140.מנדטורית את הסגרגציה במערכת החינו� הציבורית
הייתה  בראו�עניי� ההכרעה ב, לכאורה. של הליכי� ייצוגיי� אלה כלפי הקהילה המוחלשת

 צור� ברור בצירופ� לא היהולכ�  141,בהכרח על כל מערכת החינו� הציבוריתשלי� צפויה לה
המשפט �ניתוח דיוני בית,  ע� זאת142.בראו�י לדיוני� בתיק Bollingשל התובעי� בעניי� 

המשפט העליו� הפדרלי מהעלויות � חוש� את רתיעת� של שופטי ביתבראו�העליו� בתיקי 
ביטול היק� כ�ומהקשיי� הצפויי� להתלוות ליישומה של החלטה בעלת השלכות רחבות

המשפט העליו� של אותה תקופה להעדפה כללית �חשש זה ג� הוביל את בית. הסגרגציה
 143.כאחראית ומבוססת יותר, ידי הציבור�לפחות על, ולכ� תיתפס, שההחלטה תינת� פה אחד

�ייתכ� מאוד שאותה אסטרטגיה של איחוד קול� של השופטי� במטרה לחזק את החלטת בית

 הובילה ג� להכרה –אזי למצער מבחינה ציבורית , תית א� לא מבחינה מהו–המשפט 
קהילה המוחלשת ולכ� ג� למאמ� להעמיק ולהעשיר את הבסיס באחריותיות שקמה ע� ייצוג ה

 144.המשפט בהחלטתו�העובדתי והמשפטי שישמש את בית
 פטהמש�תה� ג� בייניוב, המשפט�בתי הבינו 1966משנת תיקו� פני הלעוד , הנה כי כ�

 והפרדה גזעית אינ� יכולות אוי� קרו'חוקי גכגו� תופעות קולקטיביות כי , לירהעליו� הפד
יחידי�  �יאמריקא�הורה או תלמיד אפרו. בלבדפרטנית משפט בפרספקטיבה �להתברר בבית

תביעה משפטית התוקפת תופעות הכרוכות בבעלויות באחריות או אינ� יכולי� לשאת 
א היה ברור כלל שהחברה האמריקאית תאמ� לחיקה ל, מעבר לכ�. קולקטיביות כהפרדה גזעית

התפתח  מנגנו� התובענה הייצוגית 145.היק� המבוססת על עמדתו של אד� יחיד� החלטה רחבת
א� זאת תו� קבלת , פני קבוצות מוחלשותל שערי המשפט וח אתלפתלכ� תו� הכרה ביכולתו 

ה בייצוג� של קולות הכרוכ, המשפט�הדי� ובתי�של עורכי, האחריות הציבורית והמשפטית
המשפט � בתי� של יחס, כפי שנראה.היק��רבי� ומג!וני� בהלי� יחיד בעל השלכות רחבות
  בתיקו�23עיצובו של כלל למרכזי המנוע הלתובענות ייצוגיות לאכיפת זכויות אזרח שימש 

  .1966 משנת
_____________________________________  

 ,)Vinson(ובמיוחד השופט וינסו� ,  העליו�פטהמש�ת מעידי� כי שופטי ביפטהמש�תדיוני בי  140
 Dennis J. Hutchinson, Unanimity and ראו. יצורינרתעו מהעלויות הרבות שיישו� החלטת� 

Desegregation: Decisionmaking in the Supreme Court, 1948–1958, 68 GEO. L.J. 1 (1980). 
 . סגרגציה גזעיתג� על תחומי� ציבוריי� אחרי� שבה� נהגה�כמו  141
142  � לחוקה להפרת התיקו� החמישי Bollingשל התובעי� בתיק בשל טענת� , נוס� על כ

עולה שאלת הער� המוס� מצירופ� לדיוני� בהלי� , עשר�ארבעה ולא התיקו� ה,האמריקאית
 .שעוסק בסוגיה משפטית שונה

 .44' בעמ ,40ש "לעיל ה, McNeil ראו  143
השתתפות בהליכי� הלעצ� , מעבר לתרומה האפשרית לדיו� המשפטיכי כא� חשוב לציי�   144

יש ער� , פטהמש�ת וא� במנותק מהחלטת בי,כ��היק� כל� השלכות רחבותימשפטיי� בעל
 .1034' עמב, 61ש "לעיל ה, Kennedy ראו. דיכויממעצי� לאוכלוסייה שסובלת מהדרה ו

� תציבורית ליכולתו של ביהתמיכה השל בתרומתה ית הכירו אמריקא� מנהיגי האוכלוסייה האפרו  145
ש "לעיל ה, Coleman, Nee & Rubinowitz ראו. היק�� ריע בסוגיות חברתיות רחבות להכפטהמש

 Litigation is unlikely to help those most desperately“ : נטע�ובהתא� לעמדה ז. 673' מעב, 51
in need... [J]ustices, reflecting broader social mores, are unlikely to side with litigants who 
lack significant social standing. Even once litigants secure Court victories they must have a 

certain amount of power in order to enforce them” . ראוKLARMAN ,463' בעמ, 60ש "לעיל ה. 
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  23תיקו� כלל לכללי סדר הדי� האזרחי הפדרליי� והוועדה המייעצת ) ב(

  סגרגציה ותכליתה של עבודת הוועדה�תובענות לדה) 1(

את  חסמו, ג� הקטגוריות הקבועות בו�כמו, 1966משנת  עובר לתיקו� 23כלל המינוח של 
מעבר  146.בשיקולי מדיניות ובהצדקות הערכיות לאישורה של תובענה ייצוגיתהנחו� דיו� ה

� 147גוריות השונותהבהירות שאפפה את הסעי� והקשיי� בחלוקת התביעות לקט�אי, לכ
האזרחי סדר הדי� כללי המייעצת להוועדה . 23רפורמה לכלל עריכת הובילו לצור� ממשי ב

 א� ג� לעבות ,לפשט את מנגנו� התובענה הייצוגיתאת המשימה על עצמה נטלה  ליי�הפדר
ות שהוגשו בתחו� תובענבמיוחד מזו שהתקבלה ב ,אותו בתובנות שהתקבלו מהפסיקה

  .ההפרדה הגזעית
ל� בתביעות לאכיפת� של זכויות אזרח בטפ ליי�המשפט הפדר� בה נהגו בתישהאקטיביות 

 ציי� מפורשות 148,יוע� הוועדה, )Benjamin Kaplan (מי� קפל�'בנג. לא נעלמה מעיני הוועדה
ול! כ� אי� �פי�על� וא��spurious class actionsהת יגורילקט שייכות ציהסגרג�כי תובענות דה

קפל� לא ביקש , כסמכות המשפטית הבכירה בוועדה. זאתהיחס אליה� בצורה שופט אחד שיתי
ללמוד מגישת� ג� אלא , את המציאות המשפטית עובר לכינוסה של הוועדה רק לתאר

. 23כלל של  נוהמשפט ולאמצה כחלק מרכזי במסגרת תיקו�מהותית הפרוגרסיבית של בתיה
אכיפת� של זכויות אזרח לציה בפרט וגרגס�דההסעי� שנבנה על בסיס התובענות הייצוגיות ל

עובר  :ודוק 149.צו מניעהל שמתמקד בתביעה לסעד הצהרתי או ,)b()2(23בכלל הוא סעי� 
ובנוסח הראשו� של סעי� זה לא , לדיוני הוועדה לא הוגבלו תובענות אלה לסעד הצהרתי

  150.הפריד קפל� בי� סעדי� כספיי� להצהרתיי�
� הנדרשי� לאכיפת� יתה לייצר את האמצעי� הדיוניה העיקרית של הוועדה הייתמטר

לא יכלו לעשות , כפרטי�, האפקטיבית של זכויות השייכות לקבוצות של אנשי� אשר קוד� לכ�

_____________________________________  

 I[t seemed reasonably clear... that right answers should not]“: מי� קפל�'בשפתו של בנג  146
depend on the mere preservation of the categories or terminology of rule 23, but rather on 

the play of the intrinsic policies” . ראוKaplan, 1966 Amendments ,384' בעמ, 106ש "לעיל ה. 
ראו בו הקבועות חלוקת המקרי� לקטגוריות את  ו23כלל של  מוהבהירות שאפפה את יישו�על אי  147

Note, Proposed Rule 23: Class Actions Reclassified, 51 VA. L. REV. 629, 630–636 (1965). 
לרוב מוכר אשר , מי� קפל�' היה ללא ספק בנג23לל  לכ1966משנת תיקו� ההרוח החיה מאחורי   148

 המרכזית סמכות המשפטיתהשימש בוועדה קפל�  . כתבי האישו� במשפטי נירנברג� שלכמנסח
 ,Comment ראו .הבסיס לתובענה הייצוגית של ימינושהוא , 23 מחדש של כלל וניסוחל ונולתיקו

In Memoriam: Benjamin Kaplan, 124 HARV. L. REV. 1345, 1357 (2011); 6 HARV. L. SCH. 
REC. 1, 4 (Tuesday, February 18, 1948); Arthur R. Miller, Some Very Personal Reflections 

on the Rules, Rulemaking, and Reporters, 46 U. MICH. J.L. REFORM 651, 652 (2013). 
) a(23' נית� להגיש תביעה ייצוגית א� היא קיימה את הדרישות של ס, )b)(2(23בהתא� לכלל   149

 � the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply“ונוס� על כ
generally to the class, so that final injunctive relief or corresponding declaratory relief is 

appropriate respecting the class as a whole” .ג� ראו Kaplan, 1966 Amendments ,ש "לעיל ה
 .389' בעמ, 106

 .704' בעמ, 113ש " הלעיל, Marcus ראו  150
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שוב בדיוני הדוגמה שחזרה על עצמה שוב ו, פתיעמאופ�  ב151.שימוש מעשי במערכת המשפט
ת ו המקובלתובענותהחת א תובענה ייצוגית לא הייתהועדה להמחשת הצור� במנגנו� הוה

�תובענה צרכנית או תובענה בענייני ניירות, )mass tort( נזק המוניתובענה בגי�  ,קרי, בימינו

� אינה ראויה להתברר במסגרת התובענה  הסבירו כי התובענה הנזיקיתחברי הוועדה, להפ�. ער
 יההשלכותפני מג� החשש � כמוהפרטני ת הרבה במאפייני הנזק  וזאת בשל השונ!152,הייצוגית

הודות ציה סגרג�תובענות דהבקל יותר  חשש זה היה 153.הבעיית הנציג במקרי� אלשל 
תיקי� בו זכו הפרסו� הרב שג� בזכות �כמו, לשיתופה ולהכלתה של הקהילה בהלי� המשפטי

, 23ו ובשינויו של כלל  חוזרת לצור� בחידושההתובענה ששימשה בוועדה דוגמ, אכ� 154.האל
  155.סגרגציה�הייתה התובענה לדה, הקטגוריותמעבר להפשטת 

על ציה סגרג� הפסיקה בתחו� התובענות לדההשפעתלסבור בטעות כי לכאורה נית� 
 ,)b()3(23כלל ובמיוחד  – יתר הכללי�. ותו לא) b()2(23כלל של  וחוסינהתמצתה בהוועדה 

�בלתיי� נרא –המערבות שאלות משותפות של עובדה ומשפט  עוסק בתביעות לסעד כספיה

כי התעמקות בדיוני הוועדה ממחישה , ע� זאת. קשורי� לאות� תובענות לרפורמה חברתית
של פרוגרסיביות הנובעות בצורה ישירה מ –) b()3(�23ו) b()2(23 –גוריות הללו הקטשתי 

 הגוריקטנחיצות הוספתה של בדבר  השאלה,  יותר מכ�156.הפסיקה בתחו� זכויות האזרח
23)b()3 (נגד וועדה בעקבות ביקורת קשה שהושמעה נגד ניסוחה המופשט והני עלתה בדיו

 וביקורת ז לע בתגובה 157. מנגנו� התובענה הייצוגית לעוולות המוניותו האפשרית שלהרחבת

_____________________________________  

 .Benjamin Kaplan, A Prefatory Note, 10 B.C. INDUS. & COM. L. REV. 497 (1969)ראו   151
 I want to emphasize again that in my view the case“: בהתא� לדבריו של יוע� הוועדה קפל�  152

of the mass accident will be, and probably ought to be, excluded from the class suit” . ראו
Benjamin Kaplan, Federal Civil Rules Advisory Committee Meeting (Nov. 1, 1963); 
Transcript of Session on Class Actions 10 (Oct. 31, 1963 – Nov. 2, 1963), microformed on 

CIS-7104-53 (Jud. Conf. Records, Cong. Info. Serv.)) דיוני הוועדה: להל�.( 
 :)John Paul Frank (פרנקפול ו� ' בצורה מפורשת בדבריו של גהחששות אלעלו בדיוני הוועדה   153

“[T]here are just more ways of cheating people with class actions than with any other rule 
that I’ve been able to put my finger on... [W]hen we take class (2), which are said to be 

segregation cases, I am satisfied... that the integration cases need to be class action” )ש�(. 
אידיאל  שחששבעיקר בשל ה, ביקורת ערהנמתחה ג�  ההדרישה לאינטגרציה בתיקי� אלעל  ,אכ�  154

 Derrick A. Bell, Jr., Serving Twoראו .  יפגע ברווחת התלמידי�האינטגרציה באותה תקופה
Masters: Integration Ideals and Client Interests in School Desegregation Litigation, 85 

YALE L.J. 470, 470 (1976). 
ר שאהכרה בתובענה ייצוגית  לש סיסגרגציה כמקרה הקל�קפל� ראה את ההכרה בתובענה לדה  155

לעיל , ראו דיוני הוועדה. �spurious class actionsת היגוריבקט נכללה 23כלל של עובר לתיקו� 
 .152ש "ה

: סגרגציה� הרחבות של התובענה לדהיה התייחס להשלכות,חבר הוועדה המייעצת, פרנק  156
“[C]ertainly we want the segregation cases covered somewhere here. However, in the 
cou[r]se of covering the segregation cases, we have in lines 25–28, I think, covered the 

universe as well” )ש�(. 
 פטהמש�תנשיא בי, )Thomsen (דבריו של חבר הוועדה השופט תומס�בהקשר זה מענייני�   157

 There are terrific pressures on the lawyer, on honesty... you got“ : במחוז מרילנדליהפדר
terrific local pride when the judge gets involved in a thing like that... I’m just worried about 
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) b()3(23עדרו של כלל בה וכי ,גוריותהקטלהפריד בי� שתי אפשר �כי איקפל� והבהיר חידד 
לחברי ,  ע� זאת158.ציהסגרג�התובענות לדהדורלית בתחו� ג� ההתפתחות הפרוצתיגדע 

הוועדה היה ברור כי תכלית הוועדה והחידוש העיקרי שלה הוא ביסוסה של התובענה הייצוגית 
 John Paul Frank :(“[T]he energizing(ו� פול פרנק 'ובשפתו של חבר הוועדה ג, החברתית

force which motivated the whole rule... was the firm determination to create a class action 

system which could deal with civil rights...”.15923בכלל ,  לעומת זאת)b()3 ( מצאו חברי
�אלא שה� הניחו בטעות כי תחולתו של הכלל תצומצ� למקרי, הוועדה בעיות וסיכוני� רבי�

  160.ולא תקי� נזקי� המוניי�, קצה פריפריאליי�

עיגונה של התובענה החברתית בלשו� החוק ותחילת : י� לייצוג מנוכרמהעצמת מוחלש) 2(
  סופה

 בסתירה למטרתו המקורית ובניגוד –הוביל ) b(23במבט לאחור ייתכ� שניסוחו של כלל 
 להחלשת� של התובענות החברתיות ולהטיית מנגנו� התובענה הייצוגית כולו –לכוונת הוועדה 

שכללו , 1966ני התובענה הייצוגית החברתית עובר לשנת מאפיי. לכיוונה של התביעה הנזיקית
השיתו על מובילי התובענה עלויות נכבדות ללא תגמול כספי , פעילות קהילתית מלמטה

השקיעו מובילי התביעה , במהל� הנסיונות להרחיב את גבולות התובענה הייצוגית. משמעותי
 האחריות שנובעת מייצוג קהל א� בשל תחושת, הייצוגית בשיתו� ובהכלה של חברי הקבוצה

וא� בשל הצור� בלגיטימציה חברתית ומשפטית , ולעיתי� מנוגדי�, רחב ע� קולות שוני�
עיצב בכלל , לעומת זאת, 1966החוק החדש משנת . להרחבת גבולותיה של התובענה הייצוגית

23)b)(2 (אחרות במילי� 161.את התובענה לאכיפת זכויות אזרח כתובענה ייצוגית מנדטורית ,
, )opt out( נשללה מחברי הקבוצה הזכות לצאת מתחולתה של התובענה הייצוגית 1966לאחר 

 א� notice.(162(ולמובילי התובענה לא הייתה כל חובה ליידע את חברי הקבוצה בדבר קיומה 
לאחר , בשנות החמישי� והשישי� היה אפשר למצוא מניע לשיתופה ולהכלתה של הקהילה

1966 �  .כל צור� לא היה בכ
�נהייתה אטרקטיבית , )b)(3(23המצויה בכלל , התובענה הייצוגית הכספית, נוס� על כ

, שהיא לעיתי� משמעותית יותר מסעד הצהרתי, א� בשל האפשרות לקבל סנקציה כספית, יותר
_____________________________________  

whether the language of (3) is so general that it invites treating these mass accidents and 
negligence cases as class actions” )ש�(. 

 he very desegregation suits that are now being conducted are[T]“: קפל�בלשונו של   158
theoretically spurious class actions, but there isn’t a judge in the world that’s treating them 
that way, nor should they be treated that way... and when you put a negative to (b)(3) you 

are chopping off that development with a knife...” )ש�(. 
159  Patricia A. Seith, Civil Rights, Labor, and the Politics of Class Action Jurisdiction, 7 STAN. 

J. C.R. & C.L. 83, 89–90 (2011). 
זהי� יהיו  חברי הקבוצה ה� שלבה� מאפיינישבמקרי� החריגי� רק  כלל זה יחולכי קפל� הניח   160

 ...ommon fraud cases claimed by beneficiaries of a trust... or[c]“ ,למשל – כמעט לחלוטי�
private antitrust claims arising from a corporate dealing” .152ש "לעיל ה, ראו דיוני הוועדה. 

161  Seith ,ש�, 159 ש"לעיל ה. 
 .ש�  162
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התובענה הייצוגית . הדי��וא� בשל האפשרות לקבלת תגמול הול� בעבור עבודת� של עורכי
אשר במקרי� רבות לקה בחוסר , הוגבלה לסעד הצהרתי, לעומת זאת, אזרחלאכיפת זכויות 

הפרדה זו בי� . הדי� ומובילי התובענה�וג� לא תגמל בצורה נאותה את עורכי, אפקטיביות
 לא הופרדו התובענות הייצוגיות על 23ובטיוטה הראשונה לכלל , הסעדי� לא הייתה הכרחית

לתובענות חברתיות שלל ) b)(2(23ייעוד כלל , לכ� מעבר 163. הצהרתי או כספי–בסיס הסעד 
 ההגנות 164,א� ניסוחו המופשט�על, למטרה זו) b)(3(23 לכאורה את אפשרות השימוש בכלל

פורמליות גוריות  והתפיסה הכללית שביקשה לא להיצמד לקט165המצויות בות הפרוצדורליו
  166.סגורות

�התרבותיההקשר  עעל רקי�  יש להב1966 שעוצב בשנת 23את המבנה של כלל , ע� זאת

בשנות . ולא על בסיס התובענה הייצוגית המקובלת של זמננו, משפטי של אותה תקופהה
 ,סגרגציה והפסיקה האקטיביסטית בתחו� זה�התביעות לדהאל מול  ,החמישי� והשישי�

קוו � מערכת חברתית ומשפטית נחושה לא פחות לשימור הסטטוסריתהב�צותארפעלה ב
נסגרו המוסדות יניה 'וירגובמחוז הנסי� אדוארד ב, כ�. � לאינטגרציה גזעיתולסיכול המאמ

על תלמידי�  קיבלו הכיוו� שמוסדות אלמ 167.רק מוסדות חינו� פרטיי�כ� שנותרו , הציבוריי�
ג� לא היה  אלא שהפע� ,בראו�נמשכה ההדרה ג� לאחר פסיקת , בסיס השתייכות� הגזעית

�בבית Griffinהוכרעה בעניי�  ועד שפרשה ז. נפרד אבל שווהניסיו� לקיי� חזות חיצונית של 

,  הגישה למוסדות החינו��יאמריקא�  נמנעה מתלמידי� אפרו1964,168 בשנת ,המשפט העליו�
 .בראו�די� �פסקפני ליותר מאשר וא� בצורה חריפה 
ביטול ההפרדה למשפטי לאכיפת זכויות האזרח וההמאבק החברתי ו, במילי� אחרות

דרש בו ש –169"2בראו� "וג� לאחר מה שנהוג לכנות , בראו�די� �זעית לא הסתיי� בפסקהג
 "מהירות שקולה"את השינויי� הנדרשי� בלערו�  ממוסדות החינו� הממשלתיי� פטהמש� תבי

_____________________________________  

 .704' בעמ, 113ש "לעיל ה, Marcus ראו  163
 .497' בעמ, 106ש "לעיל ה, Kaplan, 1966 Amendmentsראו   164
 George (בודא' ורג' חבר הוועדה ג.ששו מחוסר הבהירות של סעי� זהיש לציי� כי חברי הוועדה ח  165

Doub( ,פותח 23 'כי ניסוחו המופשט של סאמר , ששימש באותה תקופה עוזר לתובע הכללי 
“such an open door, and the members of the Committee... are just not clear where that door 

is going to take us”. 152ש " הלעיל, ועדהודיוני ה ראו ;Kaplan, 1966 Amendments,ש " לעיל ה
 .390–389' עמב ,106

 right answers“קפל� כי הבהיר  1966משנת  עובר לתיקו� ליותגוריות פורמלקטלעניי� ההיצמדות   166
should not depend on the mere preservation of the categories or terminology of rule 23, but 

rather on the play of the intrinsic policies” )384' בעמ, ש�(. 
 מוסדות חינו� עדרבה, ע� זאת. מוסדות החינו� הפרטיי� סובסדו על בסיס מספר התלמידי�  167

לתלמידי� לבני� נהנו מהתמיכה רק מוסדות חינו� , �אמריקאי�פרטיי� לתלמידי� אפרו
 ,Griffin v. County School Board of Prince Edward County, 377 U.S. 218ראו . הציבורית

222–223 (1964). 
סי� לצור� הקמתה ייניה לגבות מ'וירגוהמשפט ממחוז הנסי� אדוארד ב�ביתדרש די� זה �בפסק  168

 .)234' בעמ, ש�( כת חינו� ציבוריתשל מער
 .53ש "לעיל ה, 2בראו�  עניי�ראו   169
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)deliberate speed(170 – ההשפעה של בהקשר זה . מאבק זה בשלביו הראשוניי� בלבד נותר
בחשבו� תגובות אפשריות נביא  א� , מינורית ואפילו שליליתלהיותעלולה סעד הצהרתי בלבד 

יש , כדי להבי� את בחירת הוועדה,  ע� זאת171.פטהמש� תהחלטת ביבדמות נסיונות לעקו� את 
 – �NAACP להעמיק חקור במשוכות המשפטיות המשמעותיות שהציבו מדינות הדרו� בפני ה

כדי לערער ולסכל , כ�. סגרגציה� לדההארגו� שיז� את רוב� המכריע של התובענות הייצוגיות
נחקקו חוקי� פליליי� שהרחיבו את , חברתיי�� בהליכי� משפטיי��NAACPאת מעורבות ה

די� בהליכי� �קטגוריית השידול הפסול של לקוחות כ� שתכלול ג� ארגוני� שמעסיקי� עורכי
  172.הדי� כל אינטרס כספי�משפטיי� שבה� אי� לעורכי

 וטיפלו ברוב התובענות החברתיות לא �NAACPידי ה�ועסקו עלהדי� שה�מכיוו� שעורכי
החקיקה האמורה ביקרה למעשה את , קיבלו שכר מלקוחותיה� וג� לא דרשו סעד כספי

כאשר חוקתיותה של .  ללקוחותיה��NAACPהדי� של ה�אחריות� ומחויבות� של עורכי
נחשפה מידת , Buttonי� במסגרת עני הברית� המשפט העליו� של ארצות� חקיקה זו נבחנה בבית

 השופט הרל� 173.האיו� שהציבה חקיקה זו בפני המש� הגשת התובענות לאכיפת זכויות אזרח
)Harlan( ,המקנה הגנה לאמו� , הסביר את הלגיטימיות של החקיקה האמורה, בביקורת חריפה

� שה� המשפט�הדי� לבתי�ג� את אחריות� של עורכי�כמו, לקוח–די��ולביטחו� ביחסי עור
שירתו אינטרסי� זרי� ולעיתי� א� ,  כ� הסביר,�NAACPהדי� של ה� עורכי174.משרתי�

א� אלמלא ,  הרל� שיק� אומנ� את עמדתה של דעת המיעוט175.מנוגדי� לאלה של לקוחותיה�
הייתה דעתו נהפכת לדעת , המשפט העליו��שינוי של הרגע האחרו� בהרכב השופטי� בבית

  176.נחש� לסנקציות פליליות בגי� עברות אתיות היה �NAACPוארגו� ה, הרוב
,  מתכתב ע� טלטלה משפטית משמעותית זו1966 משנת 23נראה שהנוסח של כלל 

, בהגדירו את קטגוריית התובענות הייצוגיות לאכיפת זכויות אזרח כתובענות לסעד הצהרתי
בכ� . ותללא אינטרס כספי וללא ידיעת� או אפשרות יציאת� של חברי הקבוצה שה� משרת

, Buttonדי� � בפסק�NAACPמצהיר על הלגיטימיות של ההתנהלות המיוחסת ל) b)(2(23כלל 
_____________________________________  

 ודרש כי יוציאו) district courts( החזיר את התיק לערכאות הדיוניות לי העליו� הפדרפטהמש� תבי  170
“such orders and decrees... as are necessary and proper to admit to public schools on a 

racially nondiscriminatory basis with all deliberate speed” )די� ה�בפסק .)301' בעמ, ש�
 , אזל”deliberate speed“�הזמ� להעליו� כי המשפט �ביתקבע  Griffinהיצירתי שנית� בעניי� 

� כת החינומעראת  לפתוח מחדש באופ� מיידייניה 'וירגומחוז הנסי� אדוארד בוִחייב את 
 .234' בעמ, 167ש "לעיל ה, Griffinעניי� . הציבורית

די� �במחוז הנסי� אדוארד בעקבות פסק טובה לכ� היא סגירת מערכת החינו� הציבורית הדוגמ  171
 . ש�ראו. פנייה נוספת למערכת המשפטשחייבה , בראו�

 .Susan Dראו . יה'ורג' הדרומית וגקרוליינה, יסיסיפיע� המדינות שחוקקו חוקי� כאמור נמנו מ  172
Carle, From Buchanan to Button: Legal Ethics and the NAACP (Part II), 8 U. CHI. L. SCH. 

ROUNDTABLE 281, 299 (2001) .של חקיקה כאמור ראו  הדוגמלVA. CODE ANN. §§ 54-74, 54-
78, 54-79, as amended by Acts of 1956, Ex. Sess., c. 33 (Repl. Vol. 1958). 

173  NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 420 (1963). 
 .461' עמב, ש�  174
 .463–462' עמב, ש�  175
 ).Frankfurter ( פרנקפורטרופטידי הש� כבר נוסחה עלהמשפט�טיוטת החלטה הפוכה של בית  176

 .299' בעמ, 172ש "לעיל ה, Carleראו 
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ולכ� הוא ג� מג� על תובענות אלה מפני תקיפות אפשריות נוספות שקשורות לאחריות� של 
לא נת� כלל , באמצו את העמדה המגננתית האמורה, ע� זאת. הדי� כלפי לקוחותיה��עורכי

23)b()2 (ביניה� , 1966קו� ראוי למאפייניה� המיוחדי� של התובענות הייצוגיות עובר לשנת מ
בנסיונ� להג� על . ההכלה וההעצמה של הקהילה המוחלשת סביב ההלי� המשפטי, השיתו�

ובכ� הביאו לידי שינוי הדרגתי , החמיצו חברי הוועדה את מהותה, התובענה החברתית
י� במידה משמעותית את התמרי� של יוזמי התובענות  הקט1966הכלל החדש משנת . באופייה

הכלה והעצמה של קהילות , העתידיות לבחור בנתיב המפר� והיקר של ייצוג הכולל שיתו�
הדי� לעבור �  לא דרש מעורכי1966ייצוג קהילות מוחלשות בתובענה ייצוגית לאחר . מוחלשות

דד ע� הקשיי� היומיומיי� וסדרי להתמו, לראיי� את המדוכאי�, מבית לבית באזורי� מוחלשי�
ולמצוא בעקבותיה� ג� פשרות מורכבות , לדו� בקונפליקטי� פנימיי�, העדיפויות המורכבי�

רוב , אי� זה מפתיע לכ� שבניגוד לציפיית� של חברי הוועדה. ששומרות על לכיד!ת קהילתית
הער� �ניירות, הברית בימינו ה� תובענות בתחומי הצרכנות�התובענות הייצוגיות בארצות

  177.והנזיקי�

 שוויו� אדוורסרי והתובענה הייצוגית לרפורמה חברתית. ג

המשפט בשנות �סגרגציה על פסיקת� של בתי�למרות השפעתה הרבה של התובענה לדה
�לא נאמר די בבתי, 1966החמישי� והשישי� ועל נוסח� החדש של כללי סדר הדי� משנת 

של מנגנו� התובענה הייצוגית לאכיפת זכויות אזרח המשפט או בדיוני הוועדה על חשיבותו 
 ג� את השפעתה�הדי� הפדרליי� כמואקטיביות השיפוטית בפיתוח� של סדרי האת . מסוג זה

בהתמודדות ע� טענות הפרטנית נית� לייחס לחסרונותיה הרבי� של התביעה על דיוני הוועדה 
חסרונותיה המרכזיי� של  בפרק זה אפרט ארבעה מ.של קבוצות רחבות בחברה האזרחית

  .התביעה הפרטנית

  מסגרת דיו� צרה והעדר מחויבות לקהילה. 1

המניעי� לקיומה של הדרה במערכת החינו� הציבורית התבססו על מאפייני� קולקטיביי� של 
המשפט היה ברור לכ� שתביעה � לבתי. של התלמידי�האישיי�  ולא על מאפייניה� ,זהות גזעית

לתובע רק את הדיו� המשפטי למאפייני� וטיעוני� פרטניי� הרלוונטיי� לצמצ� פרטנית צפויה 
תאפשר לנתבע למצוא פרטנית תביעה כ� היה ברור ש�כמו 178.המשפט�פני ביתלהעומד 

 תו� הסטת הדיו� מהתופעה הרחבה של ,הצדקות פרטיקולריות להדרתו של התלמיד התובע

_____________________________________  

177  DEBORAH R. HENSLER ET AL., CLASS ACTION DILEMMAS: PURSUING PUBLIC GOALS FOR 

PRIVATE GAIN 520 (2000). 
ביטול ההפרדה ידי שניסו להביא לפרטניות  קדמו תביעות בראו�לתובענות הייצוגיות בתיקי   178

 Bibb v. Mayor of Alton, 233 Ill. 542, 84 N.E. 664 (1908)ראו .  רבהללא הצלחהא� הגזעית 
 ).הספר�האפשרות להירש� לביתהמסוי� רק לתובע ניתנה במקרה זה (
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מבלי הפרטני מקרה ב סעד להעניקעצמו עלול המשפט �בית,  לבסו�179.הפרדה גזעית
  180. וא� מבלי להכיר בה�תופעה הרחבה והשלכותיהלהתמודד ע� ה

 לא יהא ,יינתק לתופעה קולקטיבית רחבה�כיוו� שהמקרה הפרטיקולרי קשור בקשר בלמ
לפגוע בתובע א�  ובסופו של יו� הוא עלול ,מהילהתמודד עכדי נת� יישפרטני בסעד 
ללא הכרה מסוי� י אמריקא�שה לרישו� תלמיד אפרו קבלת הדרי,ה לדוגמ,כ� 181.הפרטני

 תותיר את התלמיד להתמודד לבדו ימהתופעה הרחבה של הדרה אתנית גזעית והתמודדות עב
עדר הבנה של התופעה  בה.בו הוא אינו רצוישע� המופעי� השוני� של הדרה גזעית במוסד 

לספק פתרונות יוכל לא  ולכ� ג� ,המשפט לשאול את השאלות הנכונות�הרחבה לא יוכל בית
, הרכב המרצי�, כני החינו�ותגו�  כ,מתאימי� לאתרי� השוני� שבה� הדרה זו באה לידי ביטוי

  182.שיטות ההוראה ומאפייני� תרבותיי� מוסדיי� אחרי�
א� שסיי� את . קרובמ והכיר בעיה ז, בראו� בעניי�שייצג את התובעי� ,  מרשלודתרג

נמנעה ממנו האפשרות ללמוד משפטי� , הצטיינותלימודיו באוניברסיטת לינקול� ב
 183.באוניברסיטת מרילנד בשל צבע עורו ומדיניות הסגרגציה במערכת החינו� הציבורית

בהשתלשלות  .רדאוהובאוניברסיטת מרשל למד , היחידה במדינה, במקו� אוניברסיטת מרילנד
 חלק בייצוגו של מרשלנטל , שני� ספורות לאחר חווייתו האישית, מפתיעה של אירועי�

ג� היא אוניברסיטת מרילנד נדחתה למועמדותו ר שא ,רימָ י בש� דונלד אמריקא� סטודנט אפרו
 ,רלס המילטו� יוסטו�'צ מורו דלצ, בתיק זכויות האזרח הראשו� שלו. בשל השתייכותו הגזעית

 אול� 184.הספר למשפטי� של מרילנד� הוא תק� בהצלחה את חוקתיות ההפרדה הגזעית בבית
 שכ� הסעד שנית� בעקבותיה הוגבל לפתיחת שערי ,צלחת התביעה הייתה מוגבלתה

זה האחרו� זכה בכבוד המפוקפק להיות הסטודנט . רי דונלד מָ היחידתובע פני ההאוניברסיטה ל
יוסטו� הבינו במהרה ומרשל  185.י הראשו� א� ג� היחיד באוניברסיטהאמריקא�האפרו

במש� שני� רבות את מדיניות הצליחה לשמר  מרילנד  ואוניברסיטת,שהצלחת� הייתה מוגבלת

_____________________________________  

הייתה לכ� אסטרטגיה משפטית של תומכי פרטנית הותרת הדיו� המשפטי במסגרתה של תביעה   179
 Donald A. Way & Richard M. Schulze, What Remedies Areראו . הסגרגציה הגזעית

Available to Enforce the Supreme Court’s Mandate to Desegregate and Who May Use 
Them [comment], 9 HASTINGS L.J. 167, 177 (1958). 

 .McLaurin v ה�לתובע הפרטני בלבד סגרגציה שהסתיימו בסעד �דוגמאות לתביעות לדה  180
Oklahoma State Regents for Higher Education, 339 U.S. 637 (1950); Sweatt v. Painter, 339 

U.S. 629 (1950). 
 f segregation is a wrong, it is a group wrong, and the mode of[i]“בהתא� לכ� נטע� כי   181

redress must be group-wide to be adequate”. ראו The Class Action Device in 
Antisegregation Cases ,577' עמב, 132ש "לעיל ה. 

טע�  ,בניסיו� לחשו� את מורכבות ההשלכות של ההפרדה הגזעית במערכת החינו� הציבורית  182
 excluding black parents from meaningful participation in school...“ כי ,לדוגמה, דריק בל

policymaking [is] at least as damaging to black children as enforced separation”. ראו Bell ,
 .488–487' בעמ, 154ש "לעיל ה

183  Mark Tushnet, Thurgood Marshall as a Symbol, 36 T. MARSHALL L. REV. 107, 109 (2011). 
184  Pearson v. Murray, 182 A. 590 (Md. 1936) .ג�אור  J. Clay Smith, Jr., Thurgood Marshall: 

An Heir of Charles Hamilton Houston, 20 HASTINGS CONST. L.Q. 503, 511 (1993). 
185  Bernard S. Meyer, Is There Cause for Jubilee, 50 MD. L. REV. 227, 228 (1991). 
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כלל ברור אי� זה , הפרטנית התביעה ה שלמוגבלותולנוכח , מעבר לכ� 186.ההפרדה הגזעית
לפחות ללמוד זכה זה האחרו� . מרשלו של עדיפה על דחייתהייתה  למרילנד רישקבלתו של מָ 

. רדאוהואוניברסיטת ק� בוכדֵ מרצה יוסטו� כבסביבת לימודי� תומכת ותחת הנחייתו של 
שינוי שמה של להוביל בסופו של יו� א� ו(המשפט העליו� � דרכו לבית אתפילסמסלול זה 

  187.)רגוד מרשלתספריית אוניברסיטת מרילנד לספריית 
הפרט משאביו המוגבלי� של ת אלה של התביעה הפרטנית יש להוסי� ג� את מגרעועל 
בעיבוד� ובהצגת טענות על בסיס מקרה עובדתי נתו� , העלות הכרוכה באיסו� נתוני�. היחיד

שיזדקקו , אינה משתווה לעלויות הכרוכות בהצגת� ובהוכחת� של טענות לפגיעה קולקטיבית
, רימָ  כדרד סקוט או דונלד ,יחידאד� אי� זה ג� סביר לדרוש מ. ג� לבסיס עובדתי רחב יותר

ל השלכות ההדרה הגזעית על רבדיה  ש�מורכבותו פ�לייצג נאמנה את היקלשאת נטלי� אלה ו
מי שמבקש לייצג את סבלה וטענותיה , יותר מכ�. יתאמריקא�השוני� של האוכלוסייה האפרו

. של קהילה רחבה נושא ג� באחריות חברתית ומשפטית לייצוג הוג� וראוי של מי שלא בחרו בו
 ראוי שבהליכי� ,טהמשפ� פני שופטי ביתלמועלי� הער� לדיו� המשפטי ולטיעוני� כדי שיהיה 

 ע� מיטב הטיעוני� והזוויות הקיימות פטהמש�תמורכבי� המערבי� קהלי� רחבי� יתמודד בי
 נעשה שימוש נרחב ומעשיר במחקרי� סוציולוגיי� בראו�בתיקי ,  כ�.של הסכסו� הקולקטיבי

  .ג� בקול� ובתמיכת� הרחבה של חברי הקהילה המוחלשת�ופסיכולוגיי� כמו

  The Mootness Doctrine –ממשית עדר מחלוקת ה. 2

ידרש תיחיד תובענה הנסמכת על מקרה פרטיקולרי של אד� , מלבד יצירתו של סעד מצומצ�
לדו� מהמשפט �ביתאת א� למנוע העלולות , להתמודד ע� משוכות משמעותיות במסלולה

� בתי שללתביעה פרטנית הייתה חובת�ת י אופיינליתמשוכה פרוצדור. בטיעוני התביעה

 תביעה ,ה לדוגמ, כ�188.הפכו לחסרי חשיבות מעשיתנ לא לדו� בתיקי� שליי�משפט הפדרה
 נגד חוקתיות ההפרדה הגזעית ספר ללבני� בלבד וטע��של תלמיד שביקש להירש� בבית

ספר אחר או עבר למחוז � לבית כבר נרש� אותו תלמיד המשפט� א� במהל� הדיו� בביתנמחקה 
עבר , בה� התלמיד נפטרשפט לסגור את התיק במקרי� המש�ביתנאל�  באותו אופ� 189.אחר

  190.הספר המבוקש�הספר או התקבל לבית�את הגיל הרלוונטי ללימודי� בבית
יכול להוביל בהתנהגותו להתרחשות� של חלק היה סגרגציה � בתיקי דהכיוו� שהנתבעמ

סי הכוחות יחשל משמעותית באיזו� בצורה לפגוע כדי  ובדוקטרינה זהיה , מהנסיבות האמורות
לנקוט אסטרטגיות שונות היה יכול  הנתבע ,ה לדוגמ,כ�. המשפט�כותלי ביתי� המשפטיי� ב

_____________________________________  

186  John K. Pierre, History of De Jure Segregation in Public Higher Education in America and 
the State of Maryland Prior to 1954 and the Equalization Strategy, 8 FLA. A & M U. L. 

REV. 81, 90–92 (2012). 
187  Tushnet ,125' עמב, 183ש "לעיל ה. 
188  U.S. CONST. art. III, §§ 1–2. 
י אמריקא�תביעתו של תלמיד אפרו (DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974) ,למשל, ראו  189

בו הוא עמד לסיי� את שינגטו� נדחתה בשלב הספר למשפטי� של ווש� הגזעית בביתנגד ההפרדה 
 ).לימודיו ולכ� התייתרה חשיבותו המעשית של הדיו� המשפטי

 .579–578' עמב, 132ש "לעיל ה, The Class Action Device in Antisegregation Cases ראו  190
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שנשאר בביתו כל ,  וזאת במטרה שהתובע,המשפט� הארכת הדיוני� בערכאות בתיידי שיביאו ל
ספר אחר או יעבור את הגיל הרלוונטי לקבלה �ייאל� להירש� ללימודי� בבית, אותה תקופה

 עשוי פטהמש�תכלו כל הקיצי� וכי ביכי בי� הנתבע הבה� ש, במקרי� מיוחדי�. דלאותו מוס
מבנה היכול למנוע ביקורת אפשרית רחבה על הוא היה , להכריע לטובתו של התלמיד

כאשר . ללימודי� באותו מוסדהיחיד התלמיד ידי קבלת �עלההפרדה הגזעית של השלכות הו
תו� הותרת ההפרדה הגזעית , יחידו של אד�  לקבלתוובילהשני� של התדיינות משפטית 

 הוטלהנוספת פרטנית כדאיות הפעלתה של תביעה , שהייתהכבמערכת החינו� הציבורית 
  191.בספק

  כלכליי��חברתיי�לחצי� . 3

 ונוס� על ,לתופעות קולקטיביות מערכתיותהפרטנית  סעדי התביעה � שלהתאמת� אילענוס� 
 שביקשו הנגד אלהופעלו , � של התביעות הפרטניותהמשוכות הפרוצדורליות שניצבו בדרכ

על רקע . קהילתיי� נחרצי�כלכליי� ולהעמיד את ההפרדה הגזעית לביקורת שיפוטית לחצי� 
, תובעי� שביקשו לסדוק, ריתהב� צותגזעי של שנות החמישי� והשישי� בארההמתח החברתי 

 הגזעית �ייכותתשהעל בסיס מפרידה בי� אוכלוסיות ה את החומה ,באמצעות תביעות פרטניות
לחצי� אלה  .לחצי� כלכליי� וחברתיי�ולאלימות פיזית ל, הפכו למטרה ראויה להפחדהנ

 , מלערער על המבנה החברתי הקיי�)תובעי� פוטנציאליי�ג� � כמו(ת התובעי� להניא אביקשו 
הפרדה שסבלה מייכי� לקהילה מוחלשת תשמ כפרטי� ה192.יה�תביעותולהניע� למשו� את 

 רגישי� וחשופי� התובעי� אלהיו  ,יתהאמריקאהפליה בכל רבדיה של החברה האזרחית מו
 , התובענה הייצוגית,הפרטניתהתובענה  לעומת .פגעו בפרנסת� ובמשפחת�שבמיוחד ללחצי� 

אפשרה לתובעי� , לפחות באופ� שבו היא הופעלה באות� שני�, כפעילות קולקטיבית מאחדת
חריג שהיה ג� עלול להיתפס כ , ולא כפרט,סביבה כקבוצהלהתמודד ע� לחצי היחידי� 

  193. בתו� קהילתו שלואקסצנטריכו
אלה שהובילו את התביעה לחצי� קהילתיי� כלכליי� ואלימות חריפה במיוחד הופעלו נגד 

, שהיו חלק מקבוצת התובעי� המייצגי�, הארי בריגס ורעייתו,  כ�Briggs.194בפרשת הייצוגית 
נחשפו תובעי� נוספי� ו ,ע� פתיחתו של ההלי� המשפטי מקו� עבודת�פוטרו שניה� מ

שפעל לארגו� הקהילה ,  הכומר די ליי�195.רכוש�בפגיעות משמעותיות לאיומי� נמשכי� ול
וביתו הוצת , יריות נורו לכיוונו, פוטר ג� הוא מעבודתו, אמריקאית במחוז קלרנדו��האפרו

_____________________________________  

 .679'  בעמ,113ש "לעיל ה, Marcusראו   191
מנגנו� התובענה הייצוגית הצליח ג� כאשר תובעי� רבי� בחרו , לעומת התובענה הפרטנית  192

 Charles J. Ogletree, Jr., Reflections on the Firstראו . למשו� את ידיה� מההלי� המשפטי
Half-Century of Brown vs. Board of Education – Part 1, 28 CHAMPION 6 (2004). 

 לא נתפס באותה תקופה כחריג ,חלק מפעולה קולקטיבית רחבהבהיותו  ,תובע בתובענה ייצוגית  193
 .581' עמב, 132ש "לעיל ה, The Class Action Device in Antisegregation Casesראו . משונהכו

 .35ש "לעיל ה, Briggs עניי�ראו   194
 .2' בעמ, 25ש "לעיל ה, Ogletree, From Dred Scott to Barack Obama ראו  195
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 ללא שותפי� וללא ,יחידתובע שר להניח סבי 196.ונשר� כליל בנוכחות� של מכבי האש
לא היה מצליח להתמודד ע� לחצי� , נובעת מייצוג� של רבבות רבות של אנשי�ההאחריות 

לא היו  או א�  ותביעות רבות למיגורה של ההפליה הגזעית היו מופסקות בתחילת דרכ�,האל
שה תובעי� ייצוגיי� ומאות עמדו יחדיו שישי� ושי, לעומת זאת, Briggs בעניי� .מוגשות כלל

שהמשיכו לתמו� בהליכי� המשפטיי� כקהילה מאורגנת ואל מול לחצי� , מחברי הקהילה
  197.כלכליי� חברתיי� וא� ִאיומי� על חייה�

  רסריאדוושוויו� �אי. 4

משועתקי� קיימי� בחברה האזרחית ה פערי הכוחות ,בקבוצות מוחלשותעסקינ� כאשר 
ה  מעבר לדיו� המוכר בדבר הטיית198. בה�� וא� מחריפי�יטימשפהרסריי� האדוולהליכי� 

מציב בתופעה קולקטיבית פרטני  דיו� 199, המערכת השיפוטית לטובת� של שחקני� חוזרי�של
  .אפשרית�המוחלש בפני משוכה בלתיהפרט את 

 והוא הרשות , עמד האזרח מול שחק� חוזר חזק במיוחדסגרגציה�בתיקי הדה, ככלל
 לידי ביטוי באה ה, נחיתות חריפהת הפרט התובע נמצא בעמדה אלבמקרי�. השלטונית

השוויו� ביכולותיה� �איהוא ד האח. מאפייני� מרכזיי� של ההלי� האדוורסרי הבשלוש
פרטי� שאינ� מאורגני� יתקשו לשת� פעולה ולגייס , לעומת הרשות. הכלכליות של הצדדי�

�התביעה וה� להוכחת� בביתחומרי של עיבוד לאת המשאבי� הדרושי� ה� לאיסו� ו

אשר צפוי לשאת בעלויות , של התובע היחידשנאת הסיכו� הוא  שנימאפיי�  200.המשפט
הנכבדות של ההליכי� על כתפיו הדלות ולכ� נמצא בעמדת חיסרו� משמעותית מול איתנות� 

נחיתות כלכלית זו צפויה להשפיע על ניהול המשפט וכ� על . הכלכלית של רשויות השלטו�
הפרט . שוויו� בער� הזמ�ה� אי הוא השלישי המאפיי� 201.ובה האפשרי של פשרה מוסכמתעיצ

שינוי במצב הקיי� ידי שכ� הוא מבקש להביא ל, זמני� דחוק להוכחת טענותיו�בפני לוחניצב 
שכ� זו , הימשכות הדיוני�מעוניינת ב, לעומתו, הרשות. וליהנות מתוצאות ההלי� בעצמו

_____________________________________  

196  Stephen E. Gottlieb, Brown v. Board of Education and the Application of American 
Tradition to Racial Division, 34 SUFFOLK U. L. REV. 281, 282 (2001). 

 .35ש "לעיל ה, Briggs  עניי�ראו  197
 .Lynn Mראו . משפטיזהות הצדדי� להלי� המדיונית האסטרטגיה אפשר לנתק את ה�לכ� אי  198

LoPucki & Walter O. Weyrauch, A Theory of Legal Strategy, 49 DUKE L.J. 1405, 1472 
(2000). 

 ”Marc Galanter, Why the “Havesפעמיי� לשחקני� חוזרי� ראו �בחנה בי� שחקני� חדלה  199
Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 LAW & SOC’Y REV. 95 

(1974). 
הנשענות על בסיס עובדתי משפטי זהה נגד נתבע פרטניות השוויו� הכלכלי בתביעות �על אי  200

� .394–393' בעמ, 1ש "לעיל ה, Rosenbergראו  משות
 Robert H. Mnookin & Lewis על שנאת סיכו� בליטיגציה משפטית של שחקני� מוחלשי� ראו  201

Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce, 88 YALE L.J. 950, 
975–977 (1979). 
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 והיא ג� אינה מבקשת ,טווח� הרשות ה� ארוכיה של יעדית חוזרתניכשחק. מצבהאת טיבה ימ
  202.לשנות את המצב החברתי הקיי�

 מידע הוא 203.הצדדי� למידע רלוונטיביכולת הגישה של שוויו� ה�  איעל כ� יש להוסי� את
 ובתביעות מסוג זה הרשות מחזיקה במידע עדי� במיוחד בשל כ� שמדובר בתופעה ,כוח

מאגר יש לרשות  204,פיזור השקעותבותיאו� עדר פרטניות לוקות בהיעות בעוד תב. קולקטיבית
 התלמידי� השוני� במערכת החינו� ה� שלמאפייניל ו�נתוני� עדי� ה� באשר למספר

ונות סיבות המג!ולהספר �בתילהציבורית וה� באשר לבקשות השונות שהוגשו לקבלה 
  205.לדחיית�

   בישראלבראו� והתובענה הייצוגיתפרשת תובנות מ. ד

הונעו  1966 שנתמנגנו� התובענה הייצוגית בשל  נוסגרגציה ותיקו�המאבקי� המשפטיי� לדה
מאלה השוררות כמוב� שהיו שונות  ,תרבותיות של אותה תקופהה�חברתיותהנסיבות על%ידי ה
סגרגציה מהשפעותיה �אפשר לנתק את הצלחת התובענות לדה�אי, לדוגמה, כ�.  כיו�בארצנו

העול� השנייה על יחסה של החברה האמריקאית לגזענות ולהפליה ועל �לחמתהרחבות של מ
אמריקאי� וממוצא מקסיקאי שחזרו לבית� ודרשו אותו צדק שלמענו ה� �החיילי� האפרו

מחקר היסטורי על , א� הנסיבות השונות�ועל, ע� זאת 206.לחמו מחו� לגבולות המדינה
 תו� ,לרפלקסיה על המציאות הנוכחיתהתפתחותה של התובענה הייצוגית מספק כר נרחב 

כו שורשי� עמוקי� שהתיאורטי והעובדתי לתופעות החשיבה מחודשת וביקורתית על הבסיס 
  .בחברה ובמשפט בישראל

_____________________________________  

לעיל , Galanter בליטיגציה משפטית ראו טווח�קצרייעדי� טווח ל�בחנה בי� יעדי� ארוכיההעל   202
 .103–100' בעמ, 199ש "ה

 המידע הוא בבחינת מאגר משות� לחברי קבוצת ו של ועיבודפו יש להוסי� שהלי� איסוכ� לע  203
 בעיית הפעולה המשותפת ראו ה שלעל כשלי. בעיית הטרמפיסטלוקה ב ולכ� יצירתו ,התובעי�

MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION: PUBLIC GOODS AND THE THEORY OF 

GROUPS 33–34 (1965); Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, 162 SCIENCE 1243 
(1968). 

מתגברת על בעיות  נאמר כי התובענה הייצוגית ,פרטניותלעומת המשאבי� המבוזבזי� בתביעות   204
 ,Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller ראו .וביניה� בעיית הטרמפיסט, הפעולה המשותפת

The Plaintiffs’ Attorney’s Role in Class Action and Derivative Litigation: Economic 
Analysis and Recommendations for Reform, 58 U. CHI. L. REV. 1, 8 (1991). 

ביקשה לקד� מסגרת דיו� , כפי שהתפתחה בשנות החמישי� והשישי�, התובענה הייצוגית  205
חברי� הת החוק כלפי ויעוד של הפראיסו� ות,  ולכ� ג� התבססה על שיתו�,קולקטיבית

 .3ב� ו2בפרקי� �ילעיל בתתראו לעניי� זה את הדיו� . באוכלוסייה המוחלשת
 CHARLES WOLLENBERG, ALLהעול� השנייה לעניי� זה ראו � מלחמתיה שלעל השלכות  206

DELIBERATE SPEED: SEGREGATION AND EXCLUSION IN CALIFORNIA SCHOOLS, 1855–1975, 
120 (1976); Philippa Strum, Our Children Are Americans: Mendez v. Westminster and 
Mexican American Rights, in THE PURSUIT OF RACIAL AND ETHNIC EQUALITY IN AMERICAN 

PUBLIC SCHOOLS: MENDEZ, BROWN, AND BEYOND 9 (Kristi L. Bowman ed., 2015). 
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כ� יש להוסי� שמנגנו� התובענה הייצוגית בישראל התפתח תו� השוואתו לדי�  לע
כחידוש המשמעותי של אשר נתפסה בטעות , )b)(3(23משנה �ובעיקר לתקנת, יאמריקאה

 חלקו ותפקידו של הדי� י� דינוזאת מבלי שהוב ו1966,207הוועדה המייעצת בשנת 
  .ריתהב�צותמאבקי� לשינוי חברתי בארג� ההקשר המיוחד של ה�כמו ליהפרוצדור

למבנה  אורטייתהמטרת חלק זה של המאמר היא לבחו� מחדש את הבסיס ההיסטורי 
מאבקי� ששירתה את המאפייני התובענה הייצוגית התובענה הייצוגית בישראל לאור 

חלק זה מבקש .  לשוויו� זכויותהחברתיות חאותמה ושילובה ע� ריתהב�צותחברתיי� בארה
, להעמיד חלופה משפטית משלימה ומעשירה להליכי� ייצוגיי� שמערבי� קהילות מוחלשות

  .הער��יקי� וניירותהנז, להבדיל מהליכי� ייצוגיי� בתובענות העוסקות בתחומי הצרכנות

  ישראלית לתובענה ייצוגית לאכיפת זכויות אזרחהחלופה ה. 1

התחבטה המערכת  ,ק חוק תובענות ייצוגיות והרבה לפני שחוקַ 208,פרנקישההלכת בהחל 
  מחד,על כפות המאזניי� עמדו. של התובענה הייצוגית המשפטית בישראל בשאלת קליטתה

מניעת החלטות סותרות וייעול , הרתעה, ה� אכיפת הדי� המהותייני ב,�יתרונותיה הרבי, גיסא
ואת  את בעיית הנציג י�ללוכה ,מעטי��הלא יהחסרונות,  גיסאמאיד�ו ,הטיפול בתיקי�

ככל שנק� הזמ� , ע� זאת 209.קנוניהמפשרות נמוכות ומ, סחטנותמ, סרק� מתביעותותהחשש
� אפשרות יצירת� של מנגנוני� מתאימי� ג�כמו ,התבהרה נחיצותה של התובענה הייצוגית

  התובענה הייצוגית הוחלפהה של קליטת שאלת210.צמצו� הסכנות הטמונות בהללפיקוח ו
הסדרי�  וזאת באמצעות, א� בצורה מוגבלת –שאלת אופ� קליטתה בדי� הישראלי בלכ� 

דר וא� בדר� של הס 211,פרטניי� בחוק שקלטו את התובענה הייצוגית לתחומי� ספציפיי�
 1984–ד"התשמ, האזרחיהדי�  לתקנות סדר 29כולל שיעוג� בפרשנות מרחיבה של תקנה 

  .)29תקנה : להל�(

_____________________________________  

 420–419, 416 ט משפטי�" ? מה ועל שו� מה–קבוצתית �ייצוג�תתביע"סטיב� גולדשטיי�   207
)1979.( 

ש� שלל  ()1969 (645) 1(ד כג"פ, רבינובי�'  נ' ושותפרנקישה פלצאינדוסטרי מרקלה 79/69א "ע  208
 לתקנות סדר 29 ' העליו� את קליטתה של התובענה הייצוגית לדי� הישראלי דר� תקפטהמש�תבי
מקרה אותו להגיש תביעה ייצוגית באפשר היה ש א� ציי� כי ייתכ� ,1963–ג"התשכ, י� האזרחיהד

 .)נתבע לכל אחד מ� המעונייני� היה זההשהסעד אילו 
 785, 774) 5(ד מט"פ, זילברש�' טצת נ 4556/94א " את דברי הנשיא ברק ברע,ה לדוגמ,ראו  209

)1996.( 
ראו . באמצעות כלי� של פיקוח ובקרה �לצמצנית� ית תובענה הייצוגב החשש משימוש פסול את  210

 משפטי�"  ההתפתחות במשפט האנגלי–קבוצתית �ייצוג�עוד בעניי� תביעת"סטיב� גולדשטיי� 
 ).1981 (431, 412יא 

ד לחוק ניירות –א54' ס: ה�, עובר לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, קיקה זודוגמאות מרכזיות לח  211
�–ט"התשנ,  לחוק החברות218–207' מכ� במסגרת ס�  זה הוסדר לאחרפרק (1968–ח"התשכ, ער

' ס ;1981–א"התשמ ,י לחוק הגנת הצרכ�35–א35' ס; )אשר בוטלו מאוחר יותר, 189ח "ס, 1999
תביעות (חוק למניעת מפגעי� סביבתיי�  ;1988–ח"התשמ, חוק ההגבלי� העסקיי�י ל46–א46

 .1992–ב"התשנ, )אזרחיות
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 �א� חקיקת�ועל 212,פרנקישההמשפט העליו� בהלכת �למרות הגישה המצמצמת של בית
הלכו וגברו  ,ספציפיי�של הוראות חוק פרטיקולריות שקלטו את התובענה הייצוגית לתחומי� 

 כמקור להסדר כללי להגשת תובענות 29תקנה של  מהלהרחבת יישוו שקראהקולות 
 אפשרו, הג� שלא תמיד דיברו בקול אחד, המשפט המחוזיי��בתי, בהתא� לכ� 213.ייצוגיות

 לצד הכרה בתובענות ,29במקרי� רבי� הגשה של תובענות ייצוגיות ג� על בסיס תקנה 
המשפט העליו� לדו� בהרחבת �יתנדרש בר שאכ 214.ייצוגיות מכוח החקיקה הפרטיקולרית

לא להכיר בתקנה  התקבלה ההחלטה, פרנקישה הלכת יה של מחו� לגבולות29השימוש בתקנה 
 העליו� הכיר בחשיבות פטהמש�תבי ,ע� זאת 215. כבסיס ראוי לקליטת התובענה הייצוגית29

 לש�  ולכ� פנה למחוקק בדרישה שיפעל,יצירתו של הסדר כללי להפעלת התובענה הייצוגית
� , התובענה הייצוגיתיה שלכ� המאזניי� לטובת יתרונותהוכרעה בסופו של תהלי�  216.כ

המשפט העליו� וקבע מסגרת כללית להגשה של תובענות �והמחוקק קיבל את פניית בית
  217.ייצוגיות בחוק

 שדה המשפט ו שלבמסלול היסטורי זה של קבלת מנגנו� התובענה הייצוגית לחיק, ע� זאת
משנה �את המקבילה הישראלית לתקנתבעיקר יקשה המערכת המשפטית לקד� ב, בישראל

23)b)(3 ( תובענה המייצגת תביעות , כלומר 218,ריתהב�צות בארליהפדרהאזרחי לסדר הדי�

_____________________________________  

להגיש אפשר �אי העליו� כי פטהמש�תביהבהיר  ,208ש "לעיל ה, רנקישהפ בהלכת ,כאמור  212
 שבה� התובענה תאפשר במקרי�שהדבר ייכול א� קבע כי  ,29' תקתובענה ייצוגית על בסיס 

 .קוראת לסעד הצהרתי
תה הרבה של  שגרס כי חשיבו,אחד התומכי� הגדולי� בכ� היה המשפט� סטיב� גולדשטיי�  213

 מה ועל שו� –קבוצתית �ייצוג�תביעת" ראו גולדשטיי�. עולה על חסרונותיההתובענה הייצוגית 
 .439' בעמ, 207ש "לעיל ה, "?מה

 29 'תק למילוי הפרטיקולריתחקיקה המהשראה במקרי� רבי� שאבו המשפט המחוזיי� �בתי  214
' התאחדות הסטודנטי� בישראל נ 109/94) ��ימחוזי (א " ראו ת.תנאי� הדרושי� להפעלתהב

' שדה נ 535/96) א"תמחוזי (א "ת; )3.6.1996, פורס� בנבו (האוניברסיטה העברית בירושלי�
הכירו באפשרות להגיש תובענה א� המשפט �חלק מבתי). לא פורס� (מ"טלגר� תקשורת בע

' אופנהיי� נ 1553/95) א"תמחוזי (א "ראו ת. ייצוגית ג� כאשר הסעד הכספי המבוקש אינו אחיד
 מ"אתרי� ירוקי� בע' גול� נ 1259/01) א"תמחוזי (א "ת; )8.2.1996, פורס� בנבו( מ"פז גז בע

רוב התובענות הייצוגיות , פרנקישהולמרות הלכת , מפתיעאופ� ב). 27.8.2001,  בנבופורס�(
 סיכו� –ור לתובענה הייצוגית הצרכנית עש"יטש דו ראו סיני .29 'שאושרו הוגשו על בסיס תק

 ).2005( 38, 9 ד שערי משפט" ביניי� ומבט לעתיד
) 2003 (220) 3(ד נז"פ, מ"ניהול פרוייקטי� וכוח אד� בע. ת.ש.א 'מדינת ישראל נ 3126/00א "רע  215

יניש ולוי� כנגד ב,  אנגלרדופטי�הששל  ברוב דעות –פט המש�תבי ()..ת.ש.אא "רע: להל�(
 אינה בסיס ראוי לקליטתו של 29 'תקכי קבע  –כה� והנשיא ברק � שטרסברגופטת הששל� עמדת

 ).של חוק תובענות ייצוגיות כללי וקרא למחוקק לפעול לחקיקתו ,הסדר כללי לתובענות ייצוגיות
 התפרסמה הצעת חוק ,26.7.2005ביו� , נוס�הכחודש לפני ההכרעה בדיו� . 275' עמב, ש�  216

 לא לשנות מתוצאת הערעור ולהמתי� הוחלטבהתא� לכ� . 2005–ה"התשס, תתובענות ייצוגיו
מדינת ' נמ "וכוח אד� בע ניהול פרוייקטי� .ת.ש.א 5161/03א "ראו דנ. לדברו של המחוקק

 )..ת.ש.אא "דנ: להל� ()2005 (208–207, 196) 2(ד ס"פ, ישראל
 .ראו חוק תובענות ייצוגיות  217
שבהשוואה לסדר , מפסק הדי� הזה יוצא: " נאמרפרנקישההלכת במסגרת ניתוח הצור� בשינוי   218

) 1)(ב(23קבוצתיות מסוג תקנת המשנה �ייצוג� מאפשרת הגשת תביעות29הדי� האמריקני תקנה 
אבל , הנוגע לפסקי די� הצהרתיי� וצווי מניעה) 2)(ב(23וייתכ� שג� מסוג ) הדומה לחוק האנגלי(
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תביעות י� הבשת גובר על השונ!הכזה , לסעד כספי הנשענות על רקע עובדתי ומשפטי משות�
וק להגשת� של תובענות ייצוגיות של אוכלוסיות המסגרת הקבועה בח, בהתא� לכ�. הפרטניות

מצומצמת , בראודר ובראו�כמו אלה שהוגשו בתובענות , מוחלשות נגד רשויות המדינה
 חוק תובענות ייצוגיות מגביל את אפשרות הגשת� של תובענות ייצוגיות לרשימה 219.במיוחד

יה אפשר להגיש  וא� קובע כי לא יה220,סגורה של עילות שמצויה בתוספת השנייה לחוק
הסדרה או אכיפה של סמכויות הפיקוח של המדינה ביחס ,  הפעלהתובענה ייצוגית שעילתה

העילה העיקרית שמאפשרת הגשת תובענה ייצוגית נגד רשויות ,  למעשה221.לצדדי� שלישיי�
בבוחנו את הבקשה ,  ע� זאת222.השלטו� היא תובענה להשבת כספי� שהרשות גבתה לא כדי�

 וג� א� 223,המשפט ג� את הנזק הצפוי לציבור מניהול ההלי��ישקול בית, הלהגשת התובענ
 א� בכ� אי� 224.חיוב הרשות בגי� עילה זו יוגבל לשנתיי� שקדמו להגשת הבקשה, היא תאושר

לרשות יש הכוח למנוע את אישור התובענה א� היא תודיע כי היא חדלה מהגבייה שבגינה , די
שהשפיעה רבות על יצירתה , נה לאכיפת זכויות אזרחהתובע,  בהתא� לכ�225.הוגשה הבקשה

  226.אינה קיימת כמעט במחוזותינו, של התובענה הייצוגית המודרנית
יש מי שמטילי� ככלל ספק בתועלת החברתית של תובענות ייצוגיות נגד רשויות 

ולכ� אי� צור� ,  נטע� כי חזקה היא שהרשות פועלת משיקולי� של טובת הציבור227.השלטו�
אשר משולמות ,  כ� נטע� כי סנקציות כספיות228. בהתערבות משפטית לשיפור תמריציהממשי

א� , עלולות לפגוע בוודאות התקציבית ובתפקודה של הרשות, בסופו של יו� מכספי המיסי�
_____________________________________  

ההדגשה " (קבוצתיות�ייצוג�יותר בשימוש בתביעותשהוא הסוג החשוב ב) 3)(ב(23לא מסוג 
' בעמ, 207ש "לעיל ה, "? מה ועל שו� מה–קבוצתית �ייצוג�תביעת"ראו גולדשטיי� ). הוספה

435. 
תוארו כפשרה בי� חברי ועדת  תובענות ייצוגיות נגד רשויות השלטו� עלהמגבלות שהוטלו   219

קווי� מנחי� לפרשנות חוק "ראו אלו� קלמנט . ט לבי� נציגי משרד המשפטי�חוק ומשפ, החוקה
תקיפת חוקתיות� של ). 2006 (132, 131 מט הפרקליט "2006–ו"התשס, התובענות הייצוגיות

המשפט � בית. )29.8.2011, פורס� בנבו (ר הכנסת"יו' כה� נ �2171/06 "בגמגבלות אלה נדחתה ב
 ייצוגיות הרחיב את אפשרויות השימוש בכלי התובענה הייצוגית הבהיר אומנ� כי חוק תובענות

' א� טענה זו מחמיצה את השימוש הנרחב שנעשה בפסיקה המחוזית בתק, בהשוואה לדי� הקוד�
 . כמסגרת כללית להגשת� של תובענות ייצוגיות29

 . לחוק תובענות ייצוגיות3 'ראו ס  220
 .ש�  221
החוק מאפשר לנהל ", לדברי חמדני וקלמנט. נות ייצוגיות לתוספת השנייה בחוק תובע11 'ראו ס  222

וג� תובענות אלה , תובענה ייצוגית נגד רשות בעיקר לצור� השבה של תשלומי� שנגבו שלא כדי�
" הגנה ייצוגית וגבייה לא חוקית"ראו אס� חמדני ואלו� קלמנט ". כפופות למגבלות רבות

 ).2008 (445, 445 לח משפטי�
 .חוק תובענות ייצוגיותל) 1)(ב (8 'ס  223
 .21' ס, ש�  224
 .)ב(9 'ס, ש�  225
 .שוויו� זכויותב עוסקות באיסור הפליה ו2014מהתובענות הייצוגיות שהוגשו בשנת  �2% מפחות   226

תובענות ייצוגיות בישראל שדה � רבולוס ורוני אבישריפעת ט, מרגל�קר� וינשל, ראו אלו� קלמנט
 ).2014,  מחלקת מחקר–הרשות השופטת  ( פרספקטיבה אמפירית–

227  �להשקיע בהבטחת "רשויות המדינה את ע י להנה תביעות אל� שליכולתב הוטל ספק ,ה לדוגמ,כ
 .469' בעמ, 222ש "לעיל ה, ראו חמדני וקלמנט ."דיוק בדרישות התשלו�

 .ש�  228
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 עוד נטע� כי 229.אינ� צפויות להשפיע על התנהגותה בהקשר שבו הוגשה נגדה התביעה
ללא רווח ברור וע� עלויות ,  בי� חברי אותו ציבורתובענות אלה יסתכמו בהעברת כספי�

 על טעמי� אלה ואחרי� נשענו המשוכות שהחוק מציב בפני תובענות נגד 230.העברה ניכרות
במאבקי� חלק� של התובענות הייצוגיות נגד רשויות השלטו� על ,  ע� זאת231.רשויות השלטו�

 ר ה�שא וג� כ,תב מעט מאוד נכריתהב� צותלרפורמה חברתית בשנות החמישי� והשישי� באר
ישראלי בחר לפסוח על העושר המשפטי השיח המשפטי  ה232.מת� תרוהוקהתה ,אוזכרו

וכ� ג� על הער�  ,טמו� בהיסטוריה החברתית של התובענה הייצוגיתהוהאינטלקטואלי 
התמקדה הכתיבה המשפטית במקו� זאת . החברתי שיכול להיות טמו� בתובענות מסוג זה

על בסיס ,  כאמור שג� נתפס,)b)(3(23 משנה�בסוג התובענות של תקנת, מרי כמעט לג,באר�
  233.יאמריקאבדי� ה 1966של התיקו� משנת כחידוש העיקרי והחשוב יותר , מידע חסר
לאכיפת זכויות אזרח תובענה הייצוגית שלהתבססה העמדה ,  ניתוח היסטורי מתאי�בהעדר

 –לענייני� מנהליי� המשפט �והעתירה לבית� "העתירה לבגבעיקר  –יש מנגנוני� חלופיי� 
 ,כ� נטע�, ה מנגנוני� אל234. יותרמורכבי� פחות וכרוכי� בהוצאות נמוכות, יעילי� יותרשה� 

, כמוב�,  זאת235.יתאמריקא מזאת המשופרת א� במתכונת ,יצרו מעי� תובענה ציבורית ייצוגית

_____________________________________  

 .470–469' בעמ, ש�  229
דובר בהעברת כספי� בתו� אותו ציבור ללא תועלת ממשית במקרה הטוב מ"בהתא� לכ� נטע� כי   230

עלי  "2006–ו" תשס,הערות על חוק תובענות ייצוגיות"שטיי� דלגו ראו סטיב� ."ובעלות ההעברה
 .)2007 (11, 7ו  משפט

איזו� נכו� "משו�  יש מי שראה בהגבלות המוטלות על תובענות ייצוגיות נגד רשויות השלטו�  231
שתפקידה העיקרי של התובענה , ובצדק, ההסדר מדגיש ...י� המנוגדי� בנדו�ורצוי בי� האינטרס

 .)13' בעמ, ש�( "הייצוגית איננו לפצות יחידי� על נזק� המזערי אלא לאכו� את המשפט המהותי
רוב השימוש בתקנת : "נכתב) b)(2(23נה מש�בהתייחס לסוג התובענות הייצוגיות שמצוי בתקנת  232

תביעות שהגישו תושבי� כושי� ות הברית הוא בתחו� זכויות האזרח כגו� בארצ) 2)(ב(23המשנה 
אינה מוגבלת רק ) 2)(ב(23אבל תקנת המשנה . ספר�נגד רשויות ממלכתיות בקשר ע� מיזוג בתי

ידי � קבוצתית נגד ס#ק על� ייצוג� ג� הגשת תביעת, לדוגמה, לענייני זכויות האזרח והיא מאפשרת
רה למנוע מ� הס#ק למכור את מוצריו במחירי� העולי� על אלה קבוצה של בעלי חנויות במט

' בעמ, 207ש "לעיל ה, "? מה ועל שו� מה–קבוצתית �ייצוג�תביעת"ראו גולדשטיי� ". החוקיי�
יש לעומת זאת התייחסות מעטה וכללית מדי לאפשרות השימוש  ).ההדגשה הוספה (420–419

וזאת מבלי לנתח את מאפייניה� של התובענות , יצוגיות לאכיפת זכויות אזרחבתובענות י
ראו אס� פינק . 1966הייצוגיות של שנות החמישי� והשישי� ואת השפעת� על התיקו� משנת 

 ).2014 (157 ו  משפטימעש" תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתי"
ראו  ".)3)(ב( נמצא בתקנת משנה 23החידוש החשוב והגדול שבתקנה "לעניי� זה נאמר כי   233

 .420' בעמ, 207ש "לעיל ה, "? מה ועל שו� מה–קבוצתית �ייצוג�תביעת"גולדשטיי� 
אפשרות העתירה " נטע� כי אל מול הגישה המעמידה את ההלי� האמריקאי אל מול זה הישראלי  234

די� �שכ� זו עתידה לעודד עורכי, וגית נגד המדינה� אינה מייתרת את השימוש בתביעה ייצ"לבג
וכתוצאה מכ� להגביר את הרתעת� של רשויות השלטו� מפני , תביעה�פרטיי� לחפש אחר עילות

טרול יתרונותיו התביעה הייצוגית כמכשיר לנִ " ראו אלו� קלמנט ."מעשי� ומחדלי� שאינ� ראויי�
ניהול . ת.ש.א' י נ" מ3126/00א "הדי� ברע�בעקבות פסק –פני תובעי� רבי� �של נתבע יחיד על

 .)2004 (417, 387 כא מחקרי משפט "מ"פרוייקטי� וכוח אד� בע
 , ביניש מקבלת את אפשרות פתיחתו של מסלול משפטי נוס� להגנה על זכויות האזרחופטתהש  235

לא השבת כספי� שנגבו של סוגיות בלמעט , בעת מבהירה כי אי� למעשה צור� במסלול זה� א� בה
רבי� מההישגי� החברתיי� שהשיגו קבוצות "שכ� , פיצויי� בגי� פגיעה בקניי�של כדי� ו
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מי שגרסו , לעומת זאת, היו. להעצמת הקהילה המוחלשת, בפועל או בכוח, ללא כל מחויבות
 וכי לערכאה , אינו מתאי� תמיד לטיפול בענייני� בעלי אופי אזרחי מובהק�"גהדיו� בבכי 

 יה�בעוד יתרונות אלא ש236.כלי� טובי� יותר לבירור עובדתי של התובענהיש הדיונית 
 וגיתהתובענה הייצשל   ההיסטוריחלקה, נוני� הישראליי� גלויי� לכל המנגה� שלומאפייני

 נעדר כמעט כולו מהשיח המשפטי )grassroots empowerment(בהעצמת קהילות מוחלשות 
יקשה על המבקש להשוות בי� שיטות המשפט  ע� בסיס היסטורי ותיאורטי חסר 237.בישראל

 בהשוואה לתובענות, בהקשר זה או אחר, נחותהמנגנו� הישראלי עדי� או א� השונות לקבוע 
 על המנגנוני� ייתכ� מאוד שנית� ללמוד,  ובכלל238.מישי� והשישי�ות של שנות החיאמריקאה

ג� על בסיס ניתוח רפלקטיבי של מוסדות ולהוסי� עליה�  � לשפר, אות� לאתגר,הקיימי�
  . האחרוני� נשעני� על מבנה חברתי ותרבותי אחרהא� א� אל, אחרי�

  אדני התובענה הייצוגית לרפורמה חברתית. 2

 תתנהלהמכה� כי לתובענה ייצוגית �  שטרסברגופטתהשהבהירה  .ת.ש.אא "ברעבדעת המיעוט 
מעבר למגוו� התחומי� . �" בבגי�תנהלהמיתרונות על הליכי� כמה משפט אזרחיי� יש �בבתי

המשפט האזרחיי� אוחזי� � בתיכי היא מציינת , המשפט האזרחיי��  בתי� שלשמצויי� בסמכות
 , כ�239.�"מצויי� בידי בגה ה של התביעה מאלבכלי� דיוניי� טובי� יותר לבירורה העובדתי

עדר נסיבות מיוחדות אי� מתירי� העדת עדי� או חקירת מצהירי� מטע� המדינה בה ,הלדוגמ
כי מי שטענו ג� היו  240.המשפט המנהליי��� ובתי"פני בגלבהליכי� שיפוטיי� המתנהלי� 

ישע� אלא על מסכת  שכ� ההלכה המשפטית אי� לה לה,היק�� השלכות רחבותיש  הלכללי� אל
 עלולי� לפעור ה הליכי� אל,עדר כלי� מתאימי� לבירור אות� נסיבותובה ,עובדתית רלוונטית

_____________________________________  

הברית על דר� התובענה הייצוגית הוסדרו בשיטתנו בדר� אחרת שהיא �מקופחות בארצות
ההדגשה  (272' מעב, 215ש "לעיל ה, .ת.ש.א א"רע  ראו." יותרזולהיותר ויעילה ,  פחותמורכבת
לא למותר לציי� "כי ציינה ר שא בדיו� הנוס� כו ביניש חזרה על עמדה זופטת הש).הוספה

 ,שענייני� אשר בארצות הברית למשל באו על פתרונ� באמצעות הכלי של התובענה הייצוגית
 ש"לעיל ה, .ת.ש.אא "דנ( "� יותרואולי א, יעילי� לא פחות, טופלו בשיטתנו באמצעי� אחרי�

 .19' בעמ, 219ש "לעיל ה, כה�בעניי� ראו ג� את עמדתה  ).202' עמב, 216
 .255–254' בעמ, 215ש "לעיל ה ,.ת.ש.א א"רע  236
237  �האופ� את , ה המרכזית בתחו� זההפסיקהשיח המשפטי הישראלי לא בח� כמעט את  ,ה לדוגמ,כ

 בעיצוב� של ריתהב�צותהמאבקי� החברתיי� בארשל  וו של פסיקה ז�חלקאת , נוצרההיא שבו 
הסיבות שבגינ� נדרש השימוש בתובענות ייצוגיות כדי לקד� את  ובעיקר ,ליי�סדרי הדי� הפדר

 .סגרגציה�דהלמאבקי� חברתיי� לשוויו� ו
י על המשפט אמריקאהשפעת הדי� הלנוכח מפתיעה במיוחד ההתעלמות מהפ� הפרוצדורלי   238

 Uriel Gorney, American Precedent in the Supremeראו . החוקתי בישראל של שנות החמישי�
Court of Israel, 68 HARV. L. REV. 1194 (1955). 

ית כלי� שבידי הערכאה הדיונ, פעמי� רבות כרו� בירורה של התובענה בבירור עובדתי: "בשפתה  239
 .)255' בעמ, 215ש " לעיל ה,.ת.ש.אא "רע( "טובי� יותר לש� עריכתו

 151 לה עיוני משפט "המשפט לענייני� מנהליי��� ובבית"חקירה נגדית בבג"ראו עומר דקל   240
)2012.( 
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אי� בה כדי א� ,  מוכרת וחשובהוביקורת ז 241.תהו� בי� ההלכה הכתובה למציאות בשטח
  .יצוגית לאכיפת זכויות אד�לחשו� את תרומתה הייחודית של התובענה הי

 זאת –ר ביתרונותיה המיוחדי� של התובענה הייצוגית המכילה בחלק זה יתמקד המאמ
יתרונות . הברית�שהתפתחה במאבקי� לשוויו� זכויות של שנות החמישי� והשישי� בארצות

במיוחד לנוכח מיעוט השימוש בתובענות , אלה יכול שיוסיפו ג� לדיו� בהקשר הישראלי
ב בתובענה הייצוגית כמכשיר  והשימוש הנרח242ייצוגיות לאכיפת זכויות אזרח בישראל

סרק �לעיתי� תו� הגשת תביעות ,להפקת רווחי� מהירי� באמצעות פשרות מהירות
 בעיקר יובלטו בחלק זה יתרונותיה החברתיי� של מעורבות הקהילה המוחלשת 243.וסחטנות

ע� יתרונות אלה נית� למנות את העצמת הקהילה . בהליכי� המבקשי� לאכו� את זכויותיה
את הגברת הלגיטימיות של הדיו� , המשפט�את העשרת הדיו� בי� כותלי בית, המוחלשת

המשפט � ואת ליכוד� של קהילות מוחלשות במאבק המתמש� לאכיפת החלטות בית, השיפוטי
מוב� שיש למעורבות זו ג� . לנוכח תגובות כלכליות וחברתיות על ההליכי� המשפטיי�

מה שיחייב הלי� , ד ולהכיל קולות סותרי�שכ� הקהילה המוחלשת עלולה להתנג, חסרונות
המשפט יפֵתח ע� הזמ� כלי� �כ� שבית�אולי ראוי על. מקדמי של פעילות חברתית מאחדת

לצד ההתמודדות ע� השונ!ת והאינטרסי� השוני� , יצירתיי� לשיתו� הקהילה המוחלשת
 הייצוגיות דבר אחד שהתובענות, ע� זאת. ששיתופה והכלתה של הקהילה המוחלשת מעוררי�

 שינוי –המשפט אינו יכול להוביל לשינוי חברתי לבדו �של שנות החמישי� הבהירו הוא שבית
חברתי עמוק מחייב את תמיכתה ומעורבותה של הקהילה המוחלשת בהליכי� שיובילו לאכיפת 

  .זכויותיה

  פרטנית וקהילתית העצמה )א(

ת לאכיפת זכויות אזרח קיי� הבדל נאבקהזאת בי� לבגי� נזק המוני בי� התובענה הייצוגית 
גו� כ, של הפרת זכויות אזרחבמקרי� רבי� . היחידמשמעותי במאפייני הפגיעה בתובע 

ולכ�  עשויה להיות משמעותית דייה הפגיעה בתובע, סגרגציה גזעית במערכת החינו� הציבורית
התובענה להצדיק פנייה להליכי� משפטיי� ג� ללא שינוי סדרי הדי� הקיימי� באמצעות 

, במקרי� המתאפייני� בפגיעה שיטתית של רשויות הציבור בזכויות אד�, ע� זאת. הייצוגית
_____________________________________  

הקושי להוכיח את . תהמציאות הקימה מחסו� בי� ההלכה לבי� העובדו: "בלשונו של יצחק זמיר  241
" המשפט הגבוה לצדק�ראיות בבית" יצחק זמיר  ראו."העובדות עלול לסכל את החלת ההלכה

 ).1993 (297, 295 א משפט וממשל
מיעוט השימוש  לענוס� שהמשפט העליו� אסתר חיות הוסיפה א� את אכזבתה מכ� �נשיאת בית  242

 כנציבות שוויו� ,רשויות ציבוריותג� , הדי��בתובענות לאכיפת זכויות אזרח בקרב עורכי
א� הגדרת� בחוק �וזאת על,  אינ� משתמשות במנגנו� התובענה הייצוגית,הזדמנויות בעבודה

משפט " ציבורית�התובענה הייצוגית ככלי לאכיפה אזרחית"ראו אסתר חיות ". מבקש ציבורי"כ
 ).2016 (939, 935 יט ועסקי�

זכייה עדר עילה או בגי� סיכויי ה בגי� ותתביעמתלקויות אחוז ההסובראש�  ,הנתוני� האמפיריי�  243
סרק במנגנו� התובענה הייצוגית לגריפת רווחי� � מאששי� את החשש שנעשה שימוש,נמוכי�

פשרה "אלו� קלמנט על חשש זה ראו ג� . 938' בעמ, ראו ש�. באמצעות פשרה מהירה או סחטנות
פריניר ' ברזילי נ 8037/06א " ע;)2011 (16–9, 5 מא משפטי�" והסתלקות בתובענה הייצוגית

 .)4.9.2014, פורס� בנבו(השופט רובינשטיי� של דינו �טז לפסק–טו' פס, מ"בע) 1987הדס (
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שוויו� קיצוני ביחסי �רסרית לוקה באיהאדווהמערכת , י� קרואו'דוגמת הגזענות בתקופת ג
 האזרח הפשוט הניצב מול חוסנה של הרשות ו שלמעבר לחולשת 244.הכוחות בי� הצדדי�

המערכת א� י� של הפליה על בסיס גזעי או אחר החברה האזרחית ו במקר245,השלטונית
 יה שלללקות בהטיות פסיכולוגיות חברתיות באשר להשלכותעלולות המשפטית עצמה 

לקתה  בראו� בשעת הגשת� של תובענות ,ה לדוגמ,כ� 246.עצ� קיומהבאשר לההפליה וא� 
 247.יתאמריקא�ייה האפרו של האוכלוסבהעדר ייצוג קיצוניית האמריקאהמערכת המשפטית 

 ,המשפט�להוביל להטיות פסיכולוגיות רציונליות בקרב שופטי ביתעלולה  לבדה ועובדה ז
בו של התובע את החשש שהטיות יהפחות להטמיע בל� לכל וא ,החברה האזרחיתבקרב ג� � כמו

שיש תובעי� להניא ג� עלול זה  חשש 248.משפטיתהתוככי המערכת  לאחדרו  כאמור
  249.הליכי� משפטיי� לאכיפת זכויותיה� מלנקוט ת מוצדקהעילבאמתחת� 

כתובענות ייצוגיות , על כ� יש להוסי� שלהבדיל מתחומי� שוני� של תובענות ייצוגיות
סגרגציה בשנות החמישי� והשישי� עסקו � התובענות לדה, הער� או הצרכנות�בתחומי ניירות

 מאוד למוסדות החברה בכלל שסבלו מיכולת גישה ירודה, באוכלוסיות מוחלשות במיוחד
סגרגציה והפליה יצרו , גזענות, שני� של אלימות כלכלית וחברתית. ולמערכת המשפט בפרט

כל . ג� הפנמה של נחיתות� החברתית�בקרב קהילות אלה חוסר אמו� במערכת המשפט כמו
מוב� וכ, זאת לצד העדר מודעות בסיסית שלה� לזכויותיה� ולדר� שבה ה� יכולות לאכו� אות�

� משוכות כלכליות וחברתיות גבוהות שפוגעות בצורה משמעותית ביכולת הגישה שלה� לבתי

התובענה הייצוגית של שנות החמישי� והשישי� ,  בכל הנוגע בקהילות אלה250.המשפט
היא אפשרה לה� ; המשפט� עשתה יותר מאשר להעלות את האינטרסי� או הטענות שלה� בבית

� היו זקוקות לו כדי להשמיע את קול� ולשטוח את טענותיה� למצוא את הכוח הקולקטיבי שה
  251.תו� שה� שוברות חסמי� פסיכולוגיי� וחברתיי�, המשפט בעצמ��בבית

סיונות ננעשו הברית �בארצותסגרגציה � לשימוש בתובענה הייצוגית לדהעובר, למעשה
יפת� של פרטניות לאכפליה החברתית באמצעות הגשת תביעות וכושלי� לתקיפת ההרבי� 

_____________________________________  

אינה , הקרי מכפלת שווי התביעה בהסתברות הצלחת, יתכ� מאוד שתוחלת התביעהיבמוב� זה   244
 .מצדיקה את הגשת התביעה

 מיכאיל לבי� אלה של רשויות השלטו� ראויי� של התובעי� חוסר האיזו� בי� כוחותיה� הדיונל  245
. ת.ש.א'  בעקבות פסק די� מדינת ישראל נ: על פרשת דרכי�–התביעה הייצוגית בישראל "קרייני 

 ).2004 (503, 449 א די� ודברי� "מ"ניהול פרוייקטי� וכוח אד� בע
 .קוו� לשמר את הסטטוס שמבקשתרבותי�חברתי במיוחד כאשר השופטי� נטועי� במבנה ,זאת  246
סיכוייה� הקטינו מאוד את ית אמריקא� בהקשר זה תנאי הלימוד הנחותי� של האוכלוסייה האפרו  247

 .אמריקאיתמפתח בחברה ה�לרכוש השכלה ראויה ולהשתלב בתפקידי
 .Edmund Sעל הפליה סטטיסטית והשפעתה על הפליה רציונלית של בני קבוצת המיעוט ראו   248

Phelps, The Statistical Theory of Racism and Sexism, 62 AM. ECON. REV. 659 (1972). 
המשפט תעניק לכוחות המדכאי� את �מרטי� לותר קינג סבר כי הכניסה אל בי� כותלי בית  249

 ראו). mass action(ולכ� קיד� פעילות המונית , השליטה בצורת מאבק� של הנדכאי�
Christopher W. Schmidt, Conceptions of Law in the Civil Rights Movement, 1 UC IRVINE L. 

REV. 641, 664 (2011). 
נגישות "על בעיות ביכולת הגישה של קהילות מוחלשות למערכת המשפט ראו יובל אלבש�   250

 ).2003 (497 ג עלי משפט" האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט
251  Kennedy ,1064' בעמ, 61ש "לעיל ה. 
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יתרונותיה והצלחתה של התובענה הייצוגית לא נותרו , לעומת תביעות אלה 252.זכויות האזרח
וזאת בי� א� במשפט עצמו , החברתי�אלא חדרו ג� לשדה הפוליטי, מוגבלי� לשדה המשפטי

מחקרי� רבי� הכירו בהשפעה זו של השדה המשפטי על הליכי� . זכתה התובענה ובי� א� לאו
מסביר את השימוש התכו� בהליכי� ) Michael McCann(מייקל מק� . וי חברתיחברתיי� לשינ

כאסטרטגיה לניע!ת , ג� א� ה� מסתיימי� בכישלו�, משפטיי� בשמ� של קבוצות מוחלשות
ההלי� המשפטי הוא רק חלק מאסטרטגיה מורכבת שנעזרת ,  במילי� אחרות253.חברתית

בסיס השראתי לפעילות פוליטית וחקיקתית בטיעוני� ובשיח שנוצרי� בהליכי� המשפטיי� כ
� במנותק מהחלטת בית, להלי� המשפטי עצמו, פי פרספקטיבה זו�  על254.של תנועות חברתיות

כגו� הגדלת החשיפה התקשורתית לסוגיה , יש השלכות עקיפות חשובות, המשפט בסופו
, לה�והגברת הלגיטימציה ש העלאת המודעות לטענות ולשיח שנוצרי� בהלי�, החברתית

 על כ� יש 255.האצת תהליכי� חברתיי� של התארגנות פוליטית והרחבת מקורות המימו� שלה
�להוסי� שלקבוצות מוחלשות החסרות כוח והשפעה בזירות הפוליטיות המסורתיות בתי

 בי� היתר בשל העדר דרישה שיפוטית 256,המשפט משמשי� חלופה פוליטית נגישה יותר
  257.או האותנטיות שלו  המוחלשתלהוכחת איכות הייצוג של הקבוצה

מחקרי� , לצד התרומה הסימבולית של הליכי� משפטיי� לשינויי� חברתיי� ופוליטיי�
רבי� חשפו את ההשלכות השליליות של מעורבות גדולה מדי של מערכת המשפט בתהליכי� 

 של מטיל ספק ביכולתו המוסדית, לדוגמה, )Michael Klarman(מייקל קלרמ� . של שינוי חברתי
 258.המשפט לשנות בהחלטות מהפכניות תפיסות ציבוריות רחבות ולהוביל לשינוי חברתי� בית

המשפט את זמנו ופעל בניגוד לתפיסות החברתיות של �במקרי� שבה� הקדי� בית, לטענתו
חברתית , הוא עורר תנועה נגדית חזקה,  לדוגמהבראו�די� �כפי שנהג בפסק, אותה תקופה

ג� א� בטווח , בכוחו של המאבק החברתי קצנה של המתוני� ולנסיגהשהובילה לה, ופוליטית
� ובעקבות זאת ג� לפגיעה בזכויותיה� של אות� אוכלוסיות מוחלשות שעליה� ביקש בית, הקצר

 מחקרי� חשובי� נוספי� הבהירו כי התמקדות יתרה של מאבקי� חברתיי� 259.המשפט להג�

_____________________________________  

, Murray ראו עניי� – אוניברסיטת מרילנדנגד רי מָ דונלד שהגיש  התביעה בולטת לכ� היא הדוגמ  252
 אשר צלחה אומנ� במקרה הפרטני א� לא חוללה כל שינוי במדיניות הסגרגציה – 184ש "לעיל ה

 ;Williams v. Zimmerman, 172 Md. 563, 192 A. 353 (1937)  ג�ורא. של האוניברסיטה
Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938) .הייתה בראו�תביעת , למעשה 

 .קנזס על בסיס גזעי שהוגשה בעשרה�שתי�התביעה ה
 Michael W. McCann, Social Movements and the Mobilization of Law, in SOCIAL אור  253

MOVEMENTS AND AMERICAN POLITICAL INSTITUTIONS 201 (1994). 
 .ש�  254
255  MICHAEL W. MCCANN, RIGHTS AT WORK: PAY EQUITY REFORM AND THE POLITICS OF LEGAL 

MOBILIZATION 144–145 (1994). 
256  JOEL F. HANDLER, SOCIAL MOVEMENTS AND THE LEGAL SYSTEM: A THEORY OF LAW 

REFORM AND SOCIAL CHANGE 22 (1978). 
257  William B. Rubenstein, Divided We Litigate: Addressing Disputes Among Group Members 

and Lawyers in Civil Rights Campaigns, 106 YALE L.J. 1623, 1650 (1997). 
258  Michael J. Klarman, Brown and Lawrence (and Goodridge), 104 MICH. L. REV. 431, 482 

(2005). 
 By outpacing public opinion on issues of social reform, such rulings“ :)ש� (בשפתו  259

mobilize opponents, undercut moderates, and retard the cause they purport to advance”. ו רא
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, נ� מבוססי� על ייצוג דמוקרטי או שיתופיאשר ככלל אי, לשינוי חברתי בהליכי� משפטיי�
 להשטחת 260,עלולה להוביל לקונפליקטי� פנימיי� ולפרגמנטציה של האוכלוסייה המוחלשת

וכ� להשתקת קולות המתנגדי� המצויי� , המורכבות והמגוו� של האפשרויות הפתוחות לפניה
  261.בקרבה

 המבוססת –יה משפטית יש א� מי שטע� כי תהליכי� עמוקי� של שינוי חברתי וליטיגצ
 מצויי� במתח –) top-down litigation(לרוב על קבוצות חזקות בקרב האוכלוסייה המוחלשת 

אשר , מאירה זווית ביקורתית חשובה) Tomiko Brown-Nagin(נגי� � טומיקו בראו�262.מתמיד
על האופ� שבו ליטיגציה משפטית עלולה לחבל , נעדרת יחסית מהמחקר המשפטי בישראל

מרסנת את יכולת� , היא מבהירה, הכניסה להליכי� משפטיי�. טרותיה� של תנועות חברתיותבמ
מכיוו� שהיא מחייבת אות� להגדיר את טענותיה� , של תנועות חברתיות לאתגר מדיניות קיימת

 263.ובכ� להתמסד ולמת� את עמדותיה�, ומטרותיה� במסגרת השיח המקובל במשפט החוקתי
יצוג� של קבוצות מוחלשות בליטיגציה חוקתית לאכיפת זכויותיה� אינו מכיוו� שי, יתר על כ�

הליכי� משפטיי� לשינוי חברתי יכולי� להתנהל ללא כל מפגש בי� , מחייב את שיתופ�
סדרי העדיפויות והדר� להגיע לאות� ,  שיבחרו את היעדי� השוני�–אינטרס חזקות �קבוצות
 תו� מניעת קולות חולקי� בקרב האוכלוסייה וזאת א�,  לבי� הקהילות המוחלשות–יעדי� 

  .המשפט�המוחלשת מלחדור אל בי� כותלי בית
הברית שאתגרו את �די� חברתיי� בארצות�שבחנה את תרומת� של עורכי, נגי��בראו�
עומק �מחדדת שתהליכי, סגרגציה במערכת החינו�� בדה�NAACPהיתר של ה�התמקדות

ע� ליטיגציה משפטית נשענו על עבודה קהילתית חברתיי� בהיסטוריה האמריקאית ששולבו 
 בי� שמדובר בפגישות ע� קהילות מוחלשות ולמידה על חיי היומיו� של חברי 264.מלמטה
ובי� שמדובר בפעולות חינוכיות להשתחררות , בעיותיה� וסדרי העדיפויות שלה�, הקהילה

, יפת זכויות האזרחי� קרואו וללמידת האפשרויות השונות לאכ'מהשלשלאות המנטליות של ג
העצמת האנשי� מלמטה ביקשה לבנות הו� חברתי ופוליטי מקומי שיוכל להנהיג בעצמו את 

, נגי� מסיקה מכ� שתהליכי� חברתיי�� בראו�265.המאבקי� לאכיפת זכויותיו האזרחיות
יכולי� להתעצ� וא� להתפתח לכיווני� טובי� , ששילבו באותה תקופה ליטיגציה משפטית

 במיוחד א� –שרו לביקורות פנימיות ולדעות חולקות בקרב הקהילה המוחלשת יותר א� יאפ

_____________________________________  

 .Michael J. Klarman, How Brown Changed Race Relations: The Backlash Thesis, 81 Jג� 
AM. HIST. 81, 82–83 (1994). 

260  Douglas NeJaime, The Legal Mobilization Dilemma, 61 EMORY L.J. 663, 665–666 (2012). 
261  Douglas NeJaime, Constitutional Change, Courts, and Social Movements, 111 MICH. L. 

REV. 877, 895 (2013); Risa L. Goluboff, We Lives in a Free House Such as It Is: Class and 
the Creation of Modern Civil Rights, 151 U. PA. L. REV. 1977, 2015–2017 (2003). 

262  Tomiko Brown-Nagin, Elites, Social Movements, and the Law: The Case of Affirmative 
Action, 105 COLUM. L. REV. 1436, 1442 (2005) .1489' בעמ, ראו ג� ש�. 

 .1511' בעמ, ש�  263
264  TOMIKO BROWN-NAGIN, COURAGE TO DISSENT: ATLANTA AND THE LONG HISTORY OF THE 

CIVIL RIGHTS MOVEMENT 431–441 (2011). 
 .266–264 'בעמ, ש�  265
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,  טענות אלה266.החברתיי�� ליטול חלק בהליכי� המשפטיי�–ה� נשענות על ניסיו� בשטח 
מקבלות משנה תוק� , בדבר יתרונות שיתופ� של דעות חולקות פנימיות בהליכי� משפטיי�

אשר ג� כ� סובלת מדחיקת קולה ,  מוחלשתדי� המייצגי� קהילה�כאשר מדובר בעורכי
  267.בסֵפרות הפוליטיות המסורתיות

  בראו� ובראודר, מנדז) 1(

אול� יש בה� כדי ללמד על מניעיה ויתרונותיה , המחקרי� האמורי� לא התמקדו בסדרי הדי�
שבה� שולבו לצד ההליכי� המשפטיי� התארגנות , של התובענה הייצוגית בשלביה הראשוני�

 אחת הדוגמאות הראשונות לשילובה של התארגנות 268.ומחאות קולקטיביות מהשטחחברתית 
היא מאבקה של משפחת מנדז , בראו�עובר להליכי , חברתית סביב הגשתה של תובענה ייצוגית

 כאשר אחותו 269.נגד ההפרדה האתנית של מקסיקאי� במערכת החינו� הציבורית בקליפורניה
הספר הקרוב �ביקשה לרשו� את ילדיה ואת ילדי אחיה לבית, סולדד וידאורי, של גונזלו מנדז

ספר �לא יוכלו ללמוד בבית, להבדיל מילדיה, התברר לה שילדיו של אחיה, למקו� מגוריה�
 גונזלו 270.וזאת בשל צבע עור� הכהה וש� משפחת� המקסיקאי, וסטמינסטר שבקליפורניה

�וכי אי� ,  הפרדה זו מבוססת על נוהגשהבהיר לו כי, די� יהודי בש� דייוויד מרקוס�פנה לעור
 מרקוס הציע למנדז לאחד כוחות ע� משפחות נוספות 271.לה כל בסיס בחוקי קליפורניה

ממחוזות נוספי� בקליפורניה ולהגיש יחדיו תביעה ייצוגית פדרלית בגי� הפרת התיקו� 
וס החלו מרק, ובמקביל אליה,  כדי לבסס את התובענה הייצוגית272.עשר לחוקה�הארבעה

ראיינו ,  ה� עברו מעיר לעיר273.ומנדז לחזק את ההתארגנות הקהילתית סביב ההלי� המשפטי
ע� ההפרדה האתנית ) א� בכלל(בחנו את האופ� שבו ה� מתמודדות , משפחות מקסיקאיות

_____________________________________  

 .440 'בעמ, ש�  266
267  Frederick P. Aguirre, Mendez v. Westminster School District: How It Affected Brown v. 

Board of Education, 4 ORANGE COUNTY LAWYER 321, 321–322 (2005); Scott L. 
Cummings, How Lawyers Manage Intragroup Dissent, 89 CHI.-KENT L. REV. 547 (2014). 

 ולהשתת� בתהליכי קבלת החבירה לפעילות קולקטיבית מסייעת לפרט להשמיע את קולו  268
מימי  על העצמה בחבירה לפעילות קולקטיבית ראו. ידע וניסיו�, ביטחו� א� ג� לרכוש ,ההחלטות

שטדט מי אייזנימ (29–21, 14, 9 העצמה במשפט" העצמה במשפט"אייזנשטדט וגיא מונדלק 
 ).2008, וגיא מונדלק עורכי�

269  Mendez v. Westminster School District, 64 F. Supp. 544 (S.D. Cal. 1946), aff’d, 161 F.2d 
774 (9th Cir. 1947). 

270  Richard R. Valencia, The Mexican American Struggle for Equal Educational Opportunity 
in Mendez v. Westminster: Helping to Pave the Way for Brown v. Board of Education, 107 

TCHR. C. REC. 389, 399 (2005). 
, של יפני�רק חוקי קליפורניה סגרגציה במערכת החינו� הציבורית חייבו באותה תקופה   271

טענת ההגנה העיקרית של . 31' בעמ, 267ש " הלעיל, Aguirreראו . סיני� ומונגולי�, אינדיאני�
 Toni ראו . כי א� הפרדה על בסיס רמת ידיעת השפה האנגלית,יתהנתבעי� לא הייתה הפרדה גזע

Robinson & Greg Robinson, Méndez v. Westminster: Asian-Latino Coalition Triumphant, 
10 ASIAN AM. L.J. 161, 172–73 (2003). 

272  Frederick P. Aguirre et al., Mendez v. Westminster: A Living History, 2014 MICH. ST. L. 
REV. 401, 404–405. 

 .405' בעמ, ש�  273
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�וג� ארגנו , ביקשו לשכנע אות� לאזור אומ� ולנקוט הליכי� משפטיי�, במערכת החינו
  274.הצדק שההפרדה יוצרת�ו באימפגשי� קהילתיי� שבה� דנ

ההתארגנות הקהילתית והקשרי� החברתיי� שהיא יצרה בי� האזרחי� המקסיקאי� הפכו 
ובכ� מנעו נסיונות אפשריי� לסיכול , את המאבק לשינוי ממאבק של יחידי� למאמ� קולקטיבי

 העצמה 275.הספר�התביעה באמצעות שינוי ההחלטה הנוגעת בקבלת ילדיו של מנדז לבית
ג� הגדילה את כוח� , נוס� על האומ� והקול שהיא העניקה לאות� משפחות, ילתית זוקה

המשפט הפדרלי לאחר �הפוליטי של האזרחי� וסייעה לה� לפעול ליישו� החלטתו של בית
 מעורבותה של הקהילה ותמיכתה הרבה בהליכי� המשפטיי� 276.הזכייה בתובענה הייצוגית

 �NAACP,277 פעולה ע� ארגוני� כ� והובילו לשיתופי, ה�הגדילו ג� את הנרא!ת הציבורית של
JACLוה �American Jewish Congress ,דעת� בשלב הערעור כידידי בית�ששלחו את חו*ת�

הובילה , כמוב� לצד גורמי� אקסוגניי� נוספי�,  יהיו ג� מי שיגידו כי מעורבות זו278.המשפט
ושל קליפורניה באותה תקופה ולימי� מ, )Earl Warren(בסופו של יו� להחלטתו של ארל וור� 

להביא לידי ביטול� של חוקי הסגרגציה , בראו�המשפט העליו� האמריקאי בתיק �נשיא בית
  279.בקליפורניה

 מציגה סינרגייה בראודר ובראו�, Mendezההיסטוריה של התובענה הייצוגית בתיקי 
 הצליחה קהילת דרבראו בעניי� 280.מוצלחת בי� פעילות קהילתית להליכי� משפטיי�

שבה מתמקדת ביקורתו של , המשפט�הנגד על פסיקת בית�מונטגומרי להתמודד ע� תגובת
חברתי שנשע� על ליכוד וחיזוק של הקהילה � בעיקר בשל הבחירה במסלול משפטי281,קלרמ�

שילובה של התובענה הייצוגית ע� פעילות קהילתית , במילי� אחרות. המוחלשת המקומית
א� . רי הקבוצה להתמודד ע� התגובות הצפויות על ההליכי� המשפטיי�מהשטח סייע לחב

חיזוק הדימוי העצמי של הקהילה ושחרורה מהקיבעו� הפסיכולוגי של , הנגד�מעבר לתגובת

_____________________________________  

 .ש�  274
275  Maria Fleming, A Tale of Two Schools, in A PLACE AT THE TABLE: STRUGGLES FOR 

EQUALITY IN AMERICA 90, 94 (Maria Fleming ed., 2001). 
 Jared Wallace, Mendez et. al v. Westminster et. al’s Impact on Social Policy and ראו  276

Mexican-American Community Organization in Mid-Century Orange County, 4 VOCES 

NOVAE 125, 129 (2013): “The success of the case proved that the community organization... 
was starting to have an influence on policies in Orange County, but these groups still had 
many challenges to overcome. Their first challenge was to remind the districts that they had 

been ordered to desegregate”.  
' עמב, ש�( רגוד מרשלת ואה Mendezלעניי� הדעת �בהכנת חוותמארגו� זה מעורבי� אחד ה  277

128(. 
 .179–175' בעמ, 271ש "לעיל ה, Robinson & Robinson ראוהדעת �תלניתוח חו&  278
 .181' בעמ, ש�  279
 ,hese two strategies – the boycott and the litigation – interacted[T]“ : נאמרוה זיעל סינרגי  280

each shaping and reinforcing the other... [T]he two strategies of the Montgomery protest 
created a synergy that was the key to bringing about changes on the buses” .ראו Coleman, 

Nee & Rubinowitz ,היו ג� שטענו כי הצלחת ה. 663' מעב, 51ש "לעיל ה �NAACPה בעיקר  נבע
' בעמ, 18ש "לעיל ה, Niemanראו . החברתיי��משיתו� הציבור הרחב במאבקי� המשפטיי�

2136–2137. 
 .259–258ש "ראו לעיל ליד ה  281
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במנותק מתוצאותיה� , החברתיי��ייצרו ער� נפרד להליכי� המשפטיי�, י� קרואו'תקופת ג
 יו� לפיתוחו של הו� פוליטי מקומי ולביסוס ער� חיובי זה ג� הוביל בסופו של. הסופיות

החברתי מעבר לגבולותיו ולמסגרתו של הלי� �הנהגה מתאימה שתמשי� את המאבק המשפטי
  .משפטי פרטני

  קול ברמה) 2(

 כזאת שמאפשרת –כא� חשוב להבהיר כי בימינו אי� זה נהוג לשלב פעילות קהילתית מכילה 
 א� א� מדובר –ל חלק בהלי� ולהשמיע את קול� לחברי הקבוצה המדוכאת או הנפגעת ליטו

שיתופ� של עמותות ציבוריות או הרחבת : ודוק. בתובענה ייצוגית לאכיפת זכויות אזרח
, המשפט אינ� תחלי� לשיתופו ולהשמעת קולו וזעקתו של הנפגע�השימוש במוסד ידיד בית

דריק בל '  פרופMendez.282כפי שהיה בעניי� , אלא ה� יכולי� לשמש מנגנוני� משלימי�
)Derrick Bell( ,שהיה פעיל ב �NAACPאמריקאי הראשו� שהתקבל להרווארד�  והמרצה האפרו ,

שיתופה של הקהילה המוחלשת במנגנו� קבלת ההחלטות חמור בדיוק כמו �א� טע� כי אי
 יש כמוב� דרכי� רבות ומורכבות להעצמה ולשיתו� של הקהילה 283.הסגרגציה עצמה

. ואי� לרדד� להצבעת רוב, בראודר ובעניי� בראו�שהעידו ההליכי� בעניי� כפי , המוחלשת
של צרכיה , הכרה מעמיקה של מאפייני הקהילה, דרכי� אלה כוללות פעולות חינוכיות בקרבה

ומת� פתח , מחאות וצעדות ברחוב, מפגשי� קהילתיי�, היומיומיי� ושל סדרי העדיפויות שלה
 נית� א� לחשוב שבעיד� 284. כאב בגי� עוולות חברתיותלשחרור קיטור ולהשמעת זעקה של

של רשתות חברתיות יהיו אפשרויות ההכלה והשיתו� של הקהילה המוחלשת רחבות ונוחות 
  .יותר

_____________________________________  

ובתו� כ� ג� , שישרת את הקהל כולוציבורי יו� �סדרהצהרות כלפי חו� על כי כ� יש להוסי�  לע  282
 וא� מנוגדי� לאלה של הקהילה להסוות אינטרסי� צרי�עלולות , את קבוצת המוחלשי�

, על שימוש בשיח שעטו� במטרות ציבוריות בצורה שפוגעת באוכלוסיות מוחלשות. המוחלשת
 :Barak Atiram, The Wretched of Eminent Domainראו , א� כי בתחו� הפקעות המקרקעי�

Holdouts, Free-Riding and the Overshadowed Problem of Blinded-Riders, 18 BERKELEY J. 
AFR.-AM. L. & POL’Y 52 (2016) . על קונפליקטי� פנימיי� בייצוג של קבוצות מוחלשות כידיד

 .180–179' בעמ, 271ש "לעיל ה, Robinson & Robinsonמשפט ראו �בית
283  � excluding black...“טע� בל כי , הציבוריתשל ההפרדה הגזעית במערכת החינו� בהקשר , כ

parents from meaningful participation in school policymaking [is] at least as damaging to 
black children as enforced separation” . ראוBell ,על בל. 488–487' בעמ, 154ש "לעיל ה ,

 Caroline M. McKay, Derrick Bell, Firstראו , ”Rosa Parks of legal education“ש+*נה 
Tenured Black Professor at HLS, Dies, HARV. CRIMSON (Oct. 7, 2011), 

https://www.thecrimson.com/article/2011/10/7/law-school-bell-black/. 
להשפיע על זעקות השימוש האפשרי בתובענות ייצוגיות קהילתיות היה יכול נית� רק לדמיי� כיצד   284

ואולי ג� לספק חלופה לגיטימית למחאה חברתית , מענה משפטי ראויבכאב אמיתיות שלא זכו 
יא מחאת� המצאה מענה משפטי מתאי� אחד המקרי� הבולטי� לזעקה ראויה שלא . ומשפטית

המעבר להליכי� פליליי� . המזרח והבלק� , בגי� חטיפת ילדי תימ�אחרי�של עוזי משול� ו
הג� . עמע� ואולי מסמס את הטענה לעוול חברתי קולקטיבי, ולא בקהילה, שהתמקדו בפרט

בחר הנשיא ברק להתמקד במנהיגותו של עוזי , שהנושא עסק במניע לפעולותיה� של הפרטי�
 1) 5(בד נ"פ, מדינת ישראל' משול� נ 1294/96 פ"דנראו . ניע הקולקטיביולא במ, משול�

)1998.( 
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הוגשה תובענה ייצוגית חברתית ראויה וחשובה בשמ� של נשי�  רדיו קול ברמהפרשת ב
שנקטה מדיניות מוצהרת של , " ברמהקול"הספרדי נגד תחנת הרדיו �המשתייכות לזר� החרדי

וא� שהיה אפשר לפעול בקרב קהילת הנפגעות ,  ע� זאת285.השמעת נשי� בשידוריה�אי
וההלי� התנהל ללא ,  לא שותפו חברות הקבוצה286,ולדאוג לכ� שבהלי� זה יישמע קול�

שיתופ� של חברות הקבוצה בהלי� � הנימוק לאי287.ת ייצוגית אחת מקרב אותו מגזרתובע
 כ� יצא שג� בהלי� 288.א את שמ� נשע� על טענה לקיומ� של קשיי� קהילתיי� ניכרי�שנש

קול� של נשי� המשתייכות , ספרדי� המשפטי שביקש לבקר הדרת נשי� מקרב אותו ציבור חרדי
. בשל הטענה שה� חוששות מהלחצי� הקהילתיי� שיופעלו כלפיה�, לקהילה זו לא נשמע כלל

רצונ� להשתת� בהלי� היא �א� ייתכ� ג� שהסיבה לאי, וצהייתכ� שכ� חשו כל חברות הקב
בניצחו� שיוביל לפגיעה בקהילה שה� משתייכות אליה , קרי, שה� אינ� מעוניינות בנצחו� פירוס

 כמי שמעוניינות בחיזוק הקהילה אשר ה� 289.ולקריסת התחנה שמספקת את צורכיה� הדתיי�
תובעת עשויות לבכר פשרה שתייצר חברות הקבוצה ה, ומשפחותיה� ממשיכות לחיות בה

במקו� מסלול משפטי שיוביל להתנגשות , מערכת יחסי� מתמשכת של דיאלוג וכבוד הדדי
אשר , אזי ההלי� המשפטי זקוק א� יותר לפעילות קהילתית משלימה,  א� כ� הדבר290.ולפילוג

י בקרב מחד גיסא תעניק לגיטימציה להלי� המשפטי ומאיד� גיסא תגביר את החינו� המשפט
תתמודד ע� המורכבות והמגוו� של הקולות בקרב , תעצי� את כוחה, הקהילה המוחלשת

  .ותעניק מזור למי שמבקשות להשמיע את זעקת�, הקהילה

_____________________________________  

 בשירותי�, במוצרי� הפליה איסור חוקפעלה בניגוד ל" קול ברמה"בתובענה נטע� כי תחנת הרדיו   285
רדיו קול  6897/14א "או רער. 2000–א"התשס, ציבוריי� ולמקומות בידור למקומות ובכניסה

 .)9.12.2015, פורס� בנבו( פורו� נשי� דתיות –  קול�'מ נ"ברמה בע
 מהנשי� שנשאלו הצהירו כי 2.4%מנתוני הסקר שהגישה קול� עלה כי " ציי� כי גר דנציופטהש  286

 – ולו מועטות –שי� נתו� אשר מלמד כי קיימות נ, ה� מוכנות לפעול משפטית לשינוי המצב
 .דינו של השופט דנציגר� לפסק44' פס,  ש�."שאפשר והיו מוכנות להיות התובעות הייצוגיות

 אישר את הגשת התובענה ללא תובעת ייצוגית בשל הקושי האינהרנטי הצפוי פטהמש�תבי  287
� פי� על� א�. קהילתית שלהה� ייכות החברתיתתהשהקבוצת בי� בעימות שבי� התובעת המייצגת ל

בלא שניסתה להוכיח את "התבססותה של התובעת על הקושי האמור  את גר דנציופטהשביקר כ� 
 כדי למצוא 'בשקידה סבירה'ידי הצגת נתוני� כלשה� המעידי� כי היא פעלה  אותו הקושי על

 .)ש�( "תובעת בעלת עילת תביעה אישית
 .לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(4' סהקבוע בחריג הראו את   288
 יקשה מאוד את –ח "ש 104,000,000 –שנדרש בתובענה הכספי סכו� הפיצוי סביר שבמקרה זה   289

 פרשת ראו. אשר משרתת את צורכיה� של חברי הקבוצה התובעת, המש� פעילותה של התחנה
 .285ש "לעיל ה, רדיו קול ברמה

�ה יקד� דיאלוג והבנה בי� חברי הקהילה החרדיתככל שהלי� זכי לטעו� נית� , גיסאמחד   290
, מנגנו� התובענה הייצוגית,  גיסאמאיד�. מושת על התובעת הייצוגיתההקושי יפחת  �ספרדית כה

ע� חסמי� ומשוכות חברתיות התמודד ,  בשנות החמישי�ריתהב�צותכפי שהתפתח באר
בקשות לאתגר את מדיניות  מנשות הקהילה שמ2.4%עדי� שאות� , מעבר לכ�. משמעותיות יותר

במקו� בפעילות , במסגרתה של תובענה ייצוגית, ההדרה יעשו זאת במלוכד ובחסות המשפט
בחרה הרשות השנייה כי , ע� זאת, יש לציי�. פרטנית שבה כוח� וחוסנ� יפחת במידה משמעותית

, הרדיובתחנת לנשי� כניות ושידורי� ולהוספת תומסלול של דיאלוג שהוביל להשמעת נשי� ב
 .ראו ש�. הג� שלא ברור עד כמה נשמע קול� של אות� נשי� ביקורתיות בדיאלוג זה
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שיתופ� של �ההיסטוריה של התובענה הייצוגית מעמידה ביקורת פרוצדורלית על אי
 ככלי משפטי שמאפשר התובענה הייצוגית התעצבה. קהילות מוחלשות בהליכי� ייצוגיי�

חברתיות ופיזיות , למוחלשי� להשמיע את קול� בתקופות קשות של גזענות ופגיעות כלכליות
חברתי זה סיפקה התובענה הייצוגית לפרט ַמֶסֶדת �באקלי� משפטי. בקהילות מוחלשות

נוס� על הגנה יחסית הודות למעטפת הקולקטיבית של התובענה , מתאימה להשמעת קולו
בהליכי� קולקטיביי� אלה לא עמדו המוחלש או המוחלשת כאד� יחיד מול מערכת . הייצוגית

ה� עמדו כקהילה שמוכנה להתמודד ע� מורכבותו של ההלי� . משפטית וחברתית מפלה
ולהתכונ� , להסתפק לעיתי� ג� בפשרות כואבות, למצוא לעצמה מטרות משותפות, המשפטי

�הייתה " נפרד אבל שווה"בתקופת ה.  המשפטילהתנגדות חברתית וכלכלית לתוצאות ההלי
מכיוו� שהיה בה כדי להעצי� וללכד את מי , השמעת קול� של אוכלוסיות מוחלשות הכרחית

, הנגד החברתיות בעקבות ההלי� המשפטי�קוו ויישאו בתגובות�שג� כ� יאתגרו את הסטטוס
ת מוחלשות בהליכי� שילוב� של אוכלוסיו, מעבר לכ�. בי� א� ייטלו בו חלק ובי� א� לאו

נגד בשטח שביקשו לרוק� את �משפטיי� הובילה למודעות אזרחית ומשפטית לנוכח תגובות
  291.המשפט מתוֵכ��החלטות בית

מעבר . למציאות מתמשכת של הפליה והדרה יש השלכות קשות על אוכלוסיות מוחלשות
פוחדות , פלי�קבוצות מוחלשות מפנימות סטריאוטיפי� מ, לפגיעה בזכויותיה� הבסיסיות

לדרוש את זכויותיה� וא� להאמי� ביכולת� לחולל שינוי חברתי , קוו�לערער על הסטטוס
א� מפחד וא� , כל עוד הקבוצה המוחלשת משועבדת לתפיסות מפלות ומשתקות. אמיתי
 וא� לפגוע –הליכי� משפטיי� שאינ� נשעני� על מעורבות חברתית עלולי� לא לסייע , מהרגל

מי שעיצב , רלס המילטו� יוסטו�' בשפתו של צ292.תיה של הקהילה המוחלשת במימוש מטרו–
 aw suits mean little unless supported[l]“, סגרגציה�  בתיקי הדה�NAACP כאמור את מדיניות ה

by public opinion”.293ובמקרי� של , המשפט לבדו אינו יכול לאכו� את החלטותיו� בית
ארגו� חברתי , המשפט�חוזרי� לעקו� את החלטות ביתשסעי� חברתיי� עמוקי� ונסיונות 
התובענות הייצוגיות של שנות . נפרד מההלי� המשפטי�ומעורבות חברתית ה� חלק בלתי

החמישי� והשישי� עשו לכ� שימוש בהלי� המשפטי כחלק מפעילות חברתית מלמטה 
)grassroots empowerment( ,מרטי� 294.תשמטרתה הייתה להפעיל ולהניע קהילות מוחלשו 

תיאר את שיתו� הקהילה , שהבי� היטב את מוגבלות� של ההליכי� המשפטיי�, לותר קינג
 for reaching out and activating the victim“מכשיר והמעורבות החברתית בהליכי� משפטיי� כ

and challenging the victimizer”.295 

_____________________________________  

 היו רק חוליה אחת ברצ� של פעולות משפטיות ואזרחיות לאכיפת� של בראו�תיקי , במוב� זה  291
 את המחאה החברתית בהנהגת מרטי� לותר קינג אפשר לנתק�אי, לכ�בהתא� . זכויות אזרח
 . של פעילות חברתית שורשית בהליכי� משפטיי�השילובמ ובראו� תיקימבמונטגומרי 

 .1064' בעמ, 61ש "לעיל ה, Kennedy ראו  292
 Kenneth W. Mack, Rethinking Civil Rights Lawyering and Politics in the Era Beforeראו   293

Brown, 115 YALE L.J. 256, 348 (2005). 
 to arouse and strengthen“  הייתההבהתא� לכ� נטע� כי מטרת ההליכי� המשפטיי� בשני� אל  294

the will of the local communities to demand and fight for their rights” )347' בעמ, ש�(. 
295  Winston P. Nagan, The Struggle for Justice in the Civil Rights March from Selma to 

Montgomery, 1(6) EURODITIO 8, 16 (2015). 



  ט"תשע כ משפט וממשל  ברק אתיר�

94  

עילה של חברי הקבוצה נקלה לעודד השתתפות פ�המשפט יכול על�בדי� הישראלי בית
המשפט לבחו� א� עניינ� של � בהלי� אישורה של התובענה כתובענה ייצוגית על בית. התובעת

 ייתכ� שבתיקי� המערבי� אוכלוסיות 296.החברי� בקבוצה התובעת ייוצג וינוהל בדר� הולמת
טב מכירי� הי, המשפט יעדי� גופי� אשר פועלי� בקרב אותה אוכלוסייה� מוחלשות ראוי שבית

 297.ודואגי� לשיתו� ולשילוב של חברי הקבוצה בהליכי� המשפטיי�, את שפתה ואת צרכיה
ההיסטוריה של תיקי הסגרגציה מלמדת כי מעבר לקשיי� ולמורכבות של ייצוג מגוו� : ודוק

להלי� משפטי שמשלב ומשת� את חברי הקבוצה הנפגעת יש , הטענות והמטרות, האינטרסי�
בהלי� שמאמ� שיתו� ושילוב של חברי ,  למצער298.לי א� ער� מתק�ער� מעצי� אינהרנטי ואו

כשווי� אל  אלה שזכויותיה� נדחקו עד כה וקול� לא נשמע זוכי� לעמוד בו ,הקבוצה הנפגעת
בידיעה שרצונותיה� יהוו חלק מרכזי בגיבושה של פשרה , מול אלה ששללו את זכויותיה�

אמריקאי� בתקופה � די� אפרו� של עורכי בעצ� שיתופ� 299.המשפט� מוסכמת או בהכרעת בית
הרחיק את הקהילה ,  סטיגמות חברתיותבראו�שבר ההלי� המשפטי בפרשת , של הדרה והפליה

  .וכיוו� אותה לפעילות קהילתית ומשפטית לגיטימית, המוחלשת מהפחד ומהסביל!ת
 הקשר של�התובענות הייצוגיות של שנות החמישי� והשישי� אימצו מודל מכיל ותלוי

מאות ,  כלל שיתו� זה עשרות רבות של תובעי� ייצוגיי�בראו�בתיקי , כ�. שיתו� והכלה
כלל שיתו� , לעומת זאת, בראודרבעניי� . וכ� כנסי� וסקרי�, המשפט� שצובאי� על דלתות בית

ג� בדי� . מחאות ברחוב והתארגנות כלכלית חלופית לתחבורה העירונית, הקהילה צעדות
הקשר �מג!ונות ותלויות, ולוגי של ימינו נית� למצוא דרכי� מורכבותהישראלי ובעיד� הטכנ

שיתו� והכלה וולונטריי� יכולי� להתקיי� בכל הלי� , אומנ�. לשיתו� הקהילה המוחלשת
הרקע ההיסטורי , לעומת זאת. אלא שלרוב לא יהיה תמרי� כלכלי ומשפטי לכ�, משפטי

 בסיס אית� לדרישה שיפוטית של שיתו� ליצירתה של התובענה הייצוגית האמריקאית מקי�
והכלה כתנאי לייצוג הול� בתובענות ייצוגיות שמבקשות לאכו� את זכויותיה� של קהילות 

  .מוחלשות
  
  

_____________________________________  

 .לחוק תובענות ייצוגיות) 3()א(8 'ראו ס  296
היסטורי של די� התובענה ההבסיס התיאורטי על המבוסס על לשו� החוק ו, מהל� פרשני זה  297

� די� המבקשי�עורכי.  מעניקהבענה הייצוגיתהתושיעמיד אחריות לצד הכוח הרב , הייצוגית
 של אוכלוסיות מוחלשות יצטרכו לאפשר לחברי � בשמלעשות שימוש במנגנו� התובענה הייצוגית

ההתפתחות הטכנולוגית והשימוש הנרחב .  המוחלשת להשתת� ולהשמיע את קול�הקהילה
�לשילוב ולהעצמה מאלה שהיו , ברשתות חברתיות מספקי� כיו� דרכי� נוחות יותר לשיתו

 . ומחאת מונטגומריבראו�קיימי� בתקופה של תיקי 
 .1064' עמב, 61ש "לעיל ה, Kennedyראו   298
, חלק בתובענהליטול חוק תובענות ייצוגיות מאפשר לחברי הקבוצה התובעת כי כא� חשוב לציי�   299

' ס (דות לפשרה המוסכמתהגשת התנגידי �עלוא� )  לחוק15' ס(ידי השתתפות בדיוני� �עלא� 
מעקב אחר ההליכי� המושתות על אד� הפועל ביוזמתו לת יוהעלו, ע� זאת. )לחוק) ד(18

ת אפשרות אמיתית ו ההלי� ומונעו שלת בנגישותופוגעולמימוש זכויותיו הבנת� ל, המשפטיי�
�גי� שמפוצי� ב, הדי� והתובע המייצג�עלויות אלה יפחתו במידה משמעותית א� עור�. לשיתו

 .ידאגו להנגשת ההלי� ולשיתופ� של חברי הקבוצה התובעת, פעולותיה�
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  לקבוצת התובעי� וקביעת מסגרת הדיו� המשפטי) accountability(אחריותיות  )ב(

לנסיבות פרטיקולריות ומתכנסת לפגיעה פרטית ויחיד ידי אד� �המוגשת עלפרטנית לתביעה 
המבקש להוביל לשינוי זה כיהיו מי שיראו אד� .  ככלי לניהול מאבק חברתימגרעות ברורותיש 

 לרדיפה אחר המשפט�כמי שמנצל את הליכי ביתחברתי רחב על בסיס מקרה פרטיקולרי 
ורכיה� צמ ויה� מרצונותי�מנותקה י� פרטיי�פוליטייו� �סדרי של פרסו� מהיר או לקידומ�

עשוי עצמו המשפט �כ� יש להוסי� כי בית ל ע300.פועל לכאורההוא של הקהלי� שבשמ� 
עדרה של לגיטימיות שיפוטית ציבורית א� יבקש להחיל נורמה כללית על בסיס מהלחשוש 

 ה שלבקשייבהכרח בקיא בלבד ואינו את עצמו כאמור מייצג אשר  ,יחידתביעתו של אד� 
ג� לסכל את עלול לגיטימיות זה של עדר ה 301.�ובדרכי� הנדרשות לפתרונמוחלשת הקהילה ה

 ולכ� ,להקי� עליו ביקורות קשות ולפגוע בדימויו הציבורי, המשפט� ביתיו שליישו� החלטות
  302. רשויות השלטו� והחברה האזרחיתאתמלבקר נוטה להירתע במקרי� כאלה המשפט �בית

לאפשר את מתיחת העליו� האמריקאי משפט ה�מה שהניע את ביתכי בטעות לסבור נית� 
סגרגציה כתובענה ייצוגית שתקי� � ולהכיר בתביעת הדה, סדרי הדי� הקיימי�יה� שלגבולות

, לכאורה.  היא הדרישה הפשוטה יחסית לסעד הצהרתי,די� כלפי כלל האוכלוסייה�מעשה בית
ויקרא יר בהפרה  שיכ,במקרי� של הפרת זכויות חוקתיות נדמה כי הדרישה לסעד הצהרתי

 אלא שהנחה 303.תאחד בוודאי את כלל חברי הקבוצה הנפגעתש היא דרישה בסיסית ,לתיקונה
 וכי עובר ,1966 בשנת 23 מתעלמת מכ� שההפרדה בי� סוגי הסעדי� נעשתה רק בתיקו� כלל וז

 �שאינה  ,�spurious class actionsכלל בקטגוריית היסגרגציה אמורות לה�דההתביעות היו לכ
המרחק בי� כי כ� יש להוסי�  ל ע304. ואינה מוגבלת לסעד הצהרתידי��מקימה מעשה בית

כזה הקורא לאינטגרציה  – וכי ג� לסעד הצהרתי ,הצהרתית אינו כה רבתביעה תביעה כספית ל
יש עלויות כספיות שיושתו על רשויות השלטו� בדר� כזאת או  –במערכת החינו� הציבורית 

ג� בתביעה לסעד , מעבר לכ�.  על חלקי� מאוכלוסיית הנפגעי�מפתיע א�אופ�  וב,אחרת
_____________________________________  

... הרבי�' הפרטיי�'לצד העותרי� " וכי ,אות� מגרעותנטע� כי היא לוקה ב �"העתירה לבגג� על   300
� שעשו לה� מנהג קבוע לנצל את בית, והגורמי� הפוליטיי�)... לעיתי� בענייני� פעוטי חשיבות(

התרגלנו ...  פרסומת בעלות מינימלית וכאמצעי להבכת יריבי� פוליטיי�המשפט כבימה להשגת
חולפות א� יממות ספורות עד ... שע� פרו� שערורייה כלשהי, הכמעט קבוע' ריטואל'כבר ל

צי� "שמתייצב הארגו� הציבורי התור� או הגור� הפוליטי בעל העניי� במזכירות של מדור בג
ראו יואב דות� ". את הגילוי הציבורי לנושא לדיו� שיפוטימנת להפו� �על, המשפט העליו��בבית

 ).1996 (126, 93 כ עיוני משפט" המשפט הגבוה לצדק� עתירה כללית ופוליטיקה שיפוטית בבית"
יישו� החלטתו יחייב ג� פעילות בשטח ועמידה מול כי  מבי� פטהמש� תזאת א� ביתר שאת א� בי  301

 .לחצי� חברתיי� של חברי הקבוצה התובעת
אמריקאית במחאת מונטגומרי מילאו תפקיד � על האופ� שבו שיתו� ומעורבות של הקהילה האפרו  302

' מעב, 51ש "לעיל ה, Coleman, Nee & Rubinowitz ראו בראודרמשמעותי ביישו� החלטת 
תגובה חריפה מקת וכ� ס#עדרה של תמיכה ציבורית מַ האמורה מהאת הרתיעה . 666–665

 לגבש טכניקות של הימנעות �"בגשל סיונות בנשל המערכת הפוליטית נית� למצוא ג� אפשרית 
 .131' בעמ, 300ש " לעיל ה,דות�ראו . מדיו� בנושאי� פוליטיי� רגישי�

לא להיכלל בקבוצה אי� אפשרות בו ש, )b)(2(23 של כלל  מתיישבת ע� החזות האחידהועמדה ז  303
)opt out ( ראו . ההליכי�קיומ� של עצ� בדבר או חובה ליידע את חברי הקבוצהYEAZELL , לעיל
 .247' בעמ, 133ש "ה

 .3B JAMES WM. MOORE, MOORE’S FEDERAL PRACTICE ¶¶ 23.10–23.11, at 23-2769 appראו   304
(2d ed. 1982). 
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נית� , פליה על בסיס גזעי במערכת החינו� הציבוריתכה, הצהרתי בגי� הפרתה של זכות חוקתית
  305.למצוא בקרב הקבוצה הנפגעת ניגודי אינטרסי� ומחלוקות פנימיות לרוב

� יהיו ג� האפשרויות לקידומו, �הדרישה לשוויווני� לעקיפת סיונות המג!הנ סביר שלצד, כ
, מלאה או חלקית, דית או הדרגתיתי אינטגרציה מי,לדוגמה, נית� לדרוש 306.ונותיצירתיות ומג!

, ייחודיותהשלכות חברתיות וכלכליות יש לכל דר� שתיבחר . כוחנית או על בסיס תמריצי�
, כ�. וצה התובעתהקב פנימיות בקרב חברי התנגדויותוייתכ� מאוד שדרכי� שונות יעוררו 

ללבני� ספר �לשלוח את ילדיה� לבתיאמריקאי� חששו �האפרומההורי� רבי� , לדוגמה
בוודאי מה� חלק . שנאה על בסיס יומיומילאלימות מילולית ושייפול קורב� לכמיעוט נרד� 

, באזור מגוריה�לשחורי� ספר ה�שיפור בתירבי� יותר בהעדיפו במקו� זאת להשקיע כספי� 
�הרחבת ההכשרה של מורי� אפרובשיפור התחבורה וב, גוו� הקורסי� בה�בהגדלת מ

 של מחלוקות פנימיות מחלישה את ההכרה בקיומ� 307.מאוד מצומצמתאז שהייתה , �יאמריקא
לכלל חברי הקבוצה הנפגעת " נכונה"לתבוע את הדר� הפרטנית בתביעה יחיד כוחו של תובע 
התגברות על המחלוקות הפנימיות במסגרת , ת זאתלעומ. רצונ� או א� ידיעת�, ללא מעורבות�

דווקא , תובענה ייצוגית ומציאת פשרה מוסכמת יעצימו את הלגיטימיות וההשפעה של התביעה
  .בשל הקושי בהתארגנות קולקטיבית לנוכח מחלוקות ושסעי� פנימיי�

 בתיקיובמיוחד כפי שעוצבה בפסיקת שנות החמישי� , המכילההתובענה הייצוגית 
Mendez ,בראודר ובראו� ,�. פרטניתדי� אחד בתביעה �לא ביקשה להישע� על עמדתו של עור

בחרה התובענה הייצוגית המכילה לשלב ולשת� חלקי� , במקו� הישענות על מקרה פרטיקולרי
 308.אמצעי המרכזי לשיפור תנאי ההשכלה של ילדיה�את הבאינטגרציה רחבי� בקהילה שראו 

שיזמו וארגנו פעילות משותפת לנוכח מחלוקות , נדז ובדייוויד מרקוסבי� שמדובר בגונזלו מ
 ומרטי� לותר קינג בפרשת בראו� ובי� שהיו אלה די ליי� ולוסינדה טוד בפרשת 309,פנימיות
,  התובנה המרכזית של התובענה הייצוגית של אות� שני� הייתה שפעולה פרטנית310,בראודר

ות של השלטו� והחברה מאשר מחאה קולקטיבית חשופה הרבה יותר להתעמר, ג� א� מוצלחת
  311.שמצליחה להעצי� את המוחלשי� תו� התגברות על מחלוקות פנימיות

_____________________________________  

305  �סגרגציה � בתיקי דהקבוצות השונות � בי� התתהדי� ל� דריק בל הציג את מורכבות היחסי� בי� עור
� How should the term ‘client’ be defined in school desegregation cases... How should“: כ

civil rights attorneys represent the often diverse interests of clients and class in school suits? 
Do they owe any special obligation to class members... to advocate their divergent views?” .

 .471' בעמ, 154ש "לעיל ה, Bellראו 
 'בעמ,  ש� ראו.ילה המוחלשתכ� יש להוסי� כי לא כל דר� תשפר בהכרח את מצבה של הקה לע  306

488. 
לשפר את תנאי שביקשו י� אמריקא�ת שוני� של הורי� אפרויוסדרי עדיפו לשלדוגמאות   307

 .487–482' עמב,  ש� ראוגזענות והפליהשל הלימודי� של ילדיה� במציאות 
 virtually all blacks assumed that integration [In Brown]“: וכמוב� עמדה זהשתנתה ע� השני�   308

was the best means of achieving a quality education for black children... [After a decade] 
many black parents [became] disenchanted with the educational results of integration” )ש� ,

 .)492' עמב
309  Aguirre et al. ,405–404' בעמ, 272ש "לעיל ה. 
 .47ש "לעיל ה, Blevins; 133' בעמ, 48ש "לעיל ה, Kolb ראו  310
ההליכי� המשפטיי� במהל�  היעלמותו של לויד גיינס האחד המקרי� הבולטי� של אות� שני� הי  311

 Daniel T. Kelleher, The ראו. נגד ההפרדה הגזעיתשהתנהלו בסו� שנות השלושי� בתביעתו 
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שולטת התפיסה השלטת של התובענה הייצוגית באותה תקופה הייתה קרובה לזאת שאילו 
להסתפק באחד אפשר כבר אז היה אזי , ימינובעתירות המנהליות או בתובענות הייצוגיות של 

 או בפעילות בראו� ולא היה צור� בכל חמשת תיקי ,יתאמריקא� תיקי� לייצוג הקהילה האפרוה
 בוודאי לא היה צור� 312.מחאתית בשטח ובשיתו� הקהילה המוחלשת בהליכי� המשפטיי�

 להגיש את תיק� לבירור Bollingלפעול בצורה חסרת תקדי� ולפנות בבקשה לתובעי� בתיק 
ובכ� ג� לעקו� את ערכאת הערעור של מחוז , בראו�מתיקי חלק המשפט העליו� כ�בבית

 בראו�בתיקי המשפט �העניקה לבית שילוב הקהילה בהליכי� המשפטיי� 313.קולומביה
וג� את הפרספקטיבה הראויה ליצירתו של שיפוטית והציבורית האת הלגיטימציה  בראודרו
דו יתו� הכרה בכ� שלצ, ניו ע� מורכבות התביעה שניצבה לפשיתמודד הול� עד קולקטיביס

תתמודד ע� השלכות החלטתו ותיאבק ליישומה המשפט פועלת קהילה רחבה ש�של בית
  314.בשטח

אי� זה ברור כלל שהשלכותיה של תובענה ייצוגית כאמור על הדי� הישראלי יהיו זהות 
 המפורס� היה קעדא�� "שוו בנפשכ� שבג. �"להשלכות של עתירה מנהלית או עתירה לבג

עאדל , ובמקו� רצונו של אד� יחיד, סגרגציה בדי� האמריקאי�הל כאות� תביעות לדהמנו
היו ניצבי� עשרי� או שלושי� מקרי� נפרדי� של , להצטר� לאגודה השיתופית קציר, קעדא�

הדי� � הניחו עוד כי בדיוק כמו בפסקי315.מועמדויות לקבלה ליישובי� קהילתיי� שוני�
מצב , זהות אתנית,  א� על בסיס דת–יות לדחיית המועמדי� ההנמקות הפורמל, בראו�בפרשת 

וכ� ג� המאפייני� המג!וני� של היישובי� ,  היו מתועדות–משפחתי או אחר , כלכלי
 לאחר איסו� ורישו� של הנתוני� השוני� הייתה 316.הקהילתיי� השוני� שדחו את הבקשות

של המועמדי� , יה או הגלויההסמו, תובענה זו מבקשת לבסס את תופעת ההדרה הקולקטיבית
מיישובי� קהילתיי� היושבי� על אדמות , ולמעשה של כלל חברי הקבוצה המוחלשת, שנדחו

  .המדינה
המשפט העליו� מתמודד ע� תובענה ייצוגית על הדרה �נית� רק לשער כיצד היה בית

מסגרת סביר להניח שלתובענה זו הייתה השלכה ברורה על , כ��פי�על�א�. היק� כזאת�רחבת

_____________________________________  

Case of Lloyd Lionel Gaines: The Demise of the Separate but Equal Doctrine, 56 J. NEGRO 

HIST. 262 (1971). 
 The state cases all presented the issue of the“: על הצור� בבחינת חמשת התיקי� נאמר  312

application of the equal-protection-of-law clause of the Fourteenth Amendment, and the 
Court could have reached and decided that question in any one of them, but the wide 
geographical range gave the anticipated decision a national flavor and would blunt any 

claim that the South was being made a whipping boy”. ראו LOREN MILLER, THE 

PETITIONERS: THE STORY OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES AND THE NEGRO 
 .474 'בעמ, 154ש "לעיל ה, Bell אצל מצוטט ,(1966) 345

 .138–137ש "ראו לעיל ליד ה  313
 Leroy D. Clark, The ראו לעניי� חשיבות מעורבות הקהילה המוחלשת בהליכי� לשינוי חברתי  314

Lawyer in the Civil Rights Movement – Catalytic Agent or Counter-Revolutionary?, 19 
KAN. L. REV. 459, 470 (1971). 

 ).2000 (258) 1(ד נד"פ,  מינהל מקרקעי ישראל'קעדא� נ �6698/95 "בג  315
עשר ההורי� בעיר �שלושה לענוס� ,  כללו נתוני� על מקרי� רבי� בנסיבות שונותבראו�תיקי   316

 .3א� ו2אפרקי� �לעיל בתתהדיו� את ראו . קנזס, טופיקה
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בעיקר לא היה אפשר להיאחז בנסיבותיו הפרטיקולריות של עאדל קעדא� . הדיו� המשפטי
.  והיה צרי� לדו� ג� בהנמקות רכות ומתוחכמות יותר317,ובפסילתו המפורשת בשל היותו ערבי

ומסגרת , מייחדי� של היישוב קציר�במקביל לכ� לא היה אפשר להישע� על מאפייניו הלא
ת ג� בתופעה העמוקה יותר של הדרה במגוו� עשיר של קהילות הנושאות הדיו� הייתה עוסק

שילובה של פעילות חברתית במאבק ,  א� יותר מכ�318.מאפייני� ייחודיי� יותר או פחות
ביניה� מקרהו , המשפטי המתמש� בוועדות הקבלה הייתה קושרת בי� מקרי ההפליה הרבי�

� היה כדי לאפשר פעולות חברתיות  בכ319.סבחכבעניי� , לתגובות המחוקק, של קעדא�
והיה בכ� ג� , מחד גיסא, מהירות וערניות שייצמדו לתגובת המחוקק ולא ייחלשו בעקבותיה

המשפט כי מסגרתו העובדתית של הדיו� היא מתמשכת וכי אי� לקטוע אותה � כדי להבהיר בבית
מאיד� , קבשלה בעקבות תגובות המחוק�כל פע� מחדש על בסיס דוקטרינת הבעיה הבלתי

  320.גיסא
המשפט לדיו� מורכב ורחב יותר בסמכויותיה� � סביר שתובענה כאמור הייתה גוררת את בית

� "המחזיקי� בידיה� חלק נכבד מהיצע הנדל, של ועדות הקבלה ביישובי� הקהילתיי� השוני�
בי� כלפי האוכלוסייה , וכ� באופ� שבו הופעלו עד כה סמכויותיה� של ועדות אלה, בישראל

מזרחי� וכיוצא , עניי�, זקני�, נכי�, כגו� נשי� גרושות, רבית ובי� כלפי אוכלוסיות אחרותהע
�בירור תובענה זו בי� כותלי בית, המשפט אינו מעוניי� במסגרת דיו� זו� ג� א� בית321.בה�

המשפט עדי� בוודאי על הותרת� של תחושות הניכור וההדרה ללא מענה ומחו� למסלול 
  .המשפטי והלגיטימי

אפשר להגיש תובענה ייצוגית נגד רשות שלטונית בשל �שבדי� הישראלי אי, דא עקא
 לכ� 322.ידי צד שלישי שהרשות פיקחה עליו או הסדירה את פעילותו�פעולות שבוצעו על

שבה� הרשות מסדירה ומפקחת על התנהלותו של צד , קעדא�מקרי� מסוג זה שנדו� בפרשת 
נית� ג� להניח כי מצב משפטי זה . ל תובענה ייצוגיתלא יוכלו להתברר במסגרתה ש, שלישי

בדר� של הסדרת , כלומר, עשוי לתמר� רשויות שלטו� לבצע חלק ניכר מפעולותיה� בעקיפי�
  .פעולותיה� של צדדי� שלישיי� ופיקוח עליה�

לנוכח תרומתה של התובענה הייצוגית למאבקיה� של אוכלוסיות מוחלשות נגד רשויות 
דר� . ייתכ� שראוי כי תובענה מסוג זה תמצא את מקומה בדי� הישראלי, בריתה� שלטו� בארצות

 לחוק תובענות ייצוגיות במקרי� שבה� 3אפשרית לקליטתה היא שלילת תחולתו של סעי� 

_____________________________________  

ש "לעיל ה, קעדא�ראו פרשת .  בשל היותו ערביו קעדא� נשענה על הדרה מוצהרת שללו שתביעת  317
 .של הנשיא ברקדינו � לפסק4' פס, 315

הוגבלה להדרה ביישובי� הנעדרי� מאפייני� מובהקי� של  קעדא�בפרשת מסגרת הדיו�   318
 לא בח� פטהמש� תבי, ע� זאת. שיתו� היא נמוכהבה� רמת הסולידריות והשיישובי� ב ,ייחודיות

ומדוע יש בה כדי למנוע כניסה של מי שמעוניי�  , של ייחודיותוכיצד נית� לאמוד מובהקות ז
שפיע על המשפט לא בח� כיצד מסגרת דיו� זו עשויה לה�בית, נוס� על כ�. בסולידריות זו

דינו של �  לפסק7' פס,  ש�ראו. תדיר קבוצות מוחלשומשי� להההתנהלות ביישובי� המבקשי� לה
 .הנשיא ברק

 ).17.9.2014, פורס� בנבו (הכנסת' סבח נ �2311/11 "בג  319
 .הנשיא גרוניסדינו של �פסק ל18–11' פס, ש�ראו בשלה �לדוקטרינת הבעיה הבלתי  320
 לפקודת האגודות ג6 ' ועדות הקבלה ראו סה� שלשיקוליהקבועות בחוק בנוגע ללהגבלות   321

 .יתופיותהש
 .1דפרק �תתבלעיל  לחוק תובענות ייצוגיות והדיו� 3 'ראו ס  322
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וא� נית� , שאותה היא מסבסדת או מתירה, הרשות מודעת ל-ס!ל שבפעילותו של הצד השלישי
. יה לצור� תיקו� המצב א� היא ממאנת לעשות כ�זמ� מתאי� להפעלת סמכויות�לה פרק

ויש לראותה כשותפות של , במקרי� אלה פעילותה של הרשות חורגת מהסדרה או מפיקוח סת�
המשפט את הסייג של סעי� �ייתכ� שראוי שבמקרי� אלה יצמצ� בית. ממש בפעילות הפסולה

  323.ויאפשר הגשתה של תובענה ייצוגית,  לחוק3
נית� להגיש בימינו , ייצוגית המכילה של שנות החמישי� והשישי�להבדיל מהתובענה ה

 324.תובענה ייצוגית לאכיפת זכויות אזרח ללא כל דיו� או שיתו� של חברי הקהילה המוחלשת
�והצור� להתמודד ע� קולות סותרי� ומתחי� , כרוכות בפעילות בשטחההעלויות , מעבר לכ

�של עורכי ציה�משמעותית את תמרימידה בלהקטי� עלולי�  ,בקרב האוכלוסייה המוחלשת

 ההיסטוריה החברתית של התובענה 325.הדי� לכתת את רגליה� בפעילות חברתית בשטח
�. די� מייצג וקהילה מוחלשת�הייצוגית מעמידה פרספקטיבה משפטית ייחודית ליחסי עור

הוא ש הדי� לחברי הקהילה�אחריותו ומחויבותו של עור�בבסיסה של פרספקטיבה זו ניצבות 
מבקשי� לשנות הבהליכי� המוחלשת  הקהילה ה שלמעורבותשג� ההכרה בכ� �  כמו326,מייצג

  327.לימההלי� הפרוצדורנפרד �בלתיחלק כעיקרו�  היא סביבת חייה�את 

  סיכו�. ה

מיטבית בשיח המשפטי של ימינו תובענות ייצוגיות נתפסות כמכשיר חיוני לשמירה על רמה 
 328.נמוכהבנפרד רבות שתוחלת� פרטניות וד� של תביעות  וזאת באמצעות איג,של הרתעה

, הער��ניירות, תחומי הצרכנות  מיושמת בה� ה�ומטרה זשהשדות המשפטיי� העיקריי� 
  אשר מושגת330, מוגשמת בדר� של פשרהוהמקרי� מטרה זברוב  329.הבנקאות והעבודה

�.  הקבוצה התובעתללא מעורבות� או א� ידיעת� של חברי, הדי��בפעולתו הנמרצת של עור
, לאד� ברחוב אי� כל חלק פעיל בקידומה ובהצלחתה של התובענה הייצוגיתשיח משפטי זה ב

_____________________________________  

 .נכללת בעילות התביעה המצויות בתוספת השנייה לחוקהשלישי צד הפעילותו של א� וזאת   323
 שאימ� את התובענה הייצוגית לאכיפת זכויות אזרח לסדר הדי� ,1966משנת תיקו� ה, למעשה  324

 . חברי הקבוצהתו� או יידוע שלשי לש לא כלל כל חובה ,ליהאזרחי הפדר
 .471 'בעמ, 154ש "לעיל ה, Bellראו   325
� על בית,ונות חברי הקהילה המוחלשת מג*יה� שלבהתא� לכ� נטע� כי במקרי� שבה� עמדות  326

 .507–506' עמב, ש�.  הראוי�המשפט לאפשר את ייצוג
 ven successful school litigation will bring little meaningful change[E]“: בשפתו של בל  327

unless there is continuing pressure for implementation from the black community” )ש� ,
 .)514' בעמ

 Mace v. Van Ru Credit Corp., 109 F.3d 338, 344 (7th Cir. 1997), cited at Amchem ראו  328
Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 617 (1997). 

על חלק� הקט� יחסית של תובענות ייצוגיות לסעד הצהרתי לעומת יתר התובענות הייצוגיות ראו   329
Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller, Attorney Fees and Expenses in Class Action 

Settlements: 1993–2008, 7 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 248, 262 (2010). 
 John H. Beisner et al., Class Action “Cops”: Public Servants orעל חסרונות הפשרה ראו   330

Private Entrepreneurs?, 57 STAN. L. REV. 1441, 1445 (2005); Susan P. Koniak & George 
M. Cohen, Under Cloak of Settlement, 82 VA. L. REV. 1051, 1103–1104 (1996). 
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פרדיגמה רווחת זו של התובענה הייצוגית חולשת ג� על . ג� א� הוא חבר בקבוצה התובעת
אפשר למצוא �אי, כ�. לימודי התיאוריה וההיסטוריה של די� התובענה הייצוגית בישראל

עולה המונית סבילה  מרטי� לותר קינג לפי� אלה אירועי� מכונני� כקריאתו שלבלימוד
לציית לכללי ההפרדה הגזעית רקס פסירוב� של קלודט קולווי� ורוזה כטגומרי או ברחובות מונ

מעטי� ג� יקשרו בי� התובענה הייצוגית של ימינו לצעדת המחאה של . בתחבורה הציבורית
לביטול , יניה'וירג,  מחו� לתיכו� מוטו�,ונס' ג רוזה� ברברהיניב ,מארבע מאות תלמידי�יותר 

 ההיבט הקהילתי המעצי� של התובענה הייצוגית ותרומת� .ההדרה במערכת החינו� הציבורית
מרטי� לותר קינג ותרגוד מרשל לשילוב� של הליכי� , רלס המילטו� יוסטו�'ההיסטורית של צ

כיו� נדמה שהתובענה הייצוגית זקוקה א� . חומשפטיי� ע� מחאה קהילתית עומעמו ונשכ
�  .משפט כדי להגשי� במלוא� את יעדי ההלי� המשפטי�די� נמר� ולהחלטת בית�לעור

 –בשני� הראשונות של התהוות התובענה הייצוגית המודרנית , לעומת שיח זה של ימינו
יס הסעדי� בתקופה שבה די� התובענה הייצוגית לא הפריד בי� תובענות ייצוגיות על בס

, התובענות הייצוגיות לאכיפת זכויות אזרח שימשו רוב –) הצהרתיי� או כספיי�(המבוקשי� 
מחברי הקבוצה התובעת חלק פעיל נטלו רבי�  ה בשני� אל.סגרגציה�בתחומי הדהבמיוחד 

, במקביל לכ�. ומעצי� בהליכי� המשפטיי� והחברתיי� לאכיפת זכויותיה� האזרחיות
כדי  ההיה בהליכי� אל, המשפט� כותלי ביתי� שלונה של התובענה במכאו ובמנותק מהצלחתה 

ית וה� האמריקאלשנות את תודעת� של חברי הקבוצה ה� באשר לזכויותיה� בחברה האזרחית 
התובענה הייצוגית שילבה במוב� זה . הבה� נית� לפעול להגשמת זכויות אלשבאשר לדרכי� 

כמנגנו� , � הקולקטיביי� בסדרי הדי� האזרחיאת ההתארגנות הקהילתית בשטח ע� ההליכי
היה זה הלי� . ה� במהלכו וה� לאחריו, שנשע� על פעילות קהילתית ה� עובר להלי� המשפטי

, שהגביר את החינו� המשפטי בקהילה המוחלשת, קהילתי ששבר סטיגמות נושנות�משפטי
וכל זאת בדר� , כ�ואשר העניק צוהר להשמעת קול� ומחאת� של אלה שקול� לא נשמע לפני 

, נית� א� לטעו� כי בזכותה של התובענה הייצוגית לאכיפת זכויות אזרח. לגיטימית ומעצימה
מעמיק ו� ידקיי�  ל והלגיטימציההזכות,  על עצמ� את האחריותליי�המשפט הפדר� בתיקיבלו 

  .ית של אותה תקופהאמריקאבשאלות המרכזיות של החברה המכיל ויסודי 
, ריתהב�צות של המאבקי� לאכיפת זכויות אזרח בשנות החמישי� באר,פרק היסטורי זה

חשיבה מחדש על הבסיס התיאורטי וההשלכות המעשיות של ליכול לשמש מקור להשראה ו
בו התפתחה התובענה הייצוגית לאכיפת אופ� שב התמקדות .התובענה הייצוגית המודרנית

בי� יינתק שבי� סדרי הדי� ל� הבל ביתר שאת את הקשרה ממחישריתהב�צותזכויות אזרח באר
רח בעניי�  בהפרת זכויות האזהמשפט�ת ביתכרה, לכ�בהתא� . אכיפת� של זכויות מהותיות

קידומו ל סדרי הדי� האזרחי ויה� שלהתאפשרה הודות למתיחת גבולות בראודרעניי� ב ובראו�
, די� המהותייישו� ה ליותר מחשיבותה של הפרוצדורהא� ). רסריאדוו(של שוויו� דיוני 

 חושפת ג� את הער� המופק משילוב� של ריתהב�צותההיסטוריה של התובענה הייצוגית באר
התארגנות קהילתית . הכלה של קהילות מוחלשותהליכי� קולקטיביי� משפטיי� ע� מעורבות ו

ובמקרי� מסוימי� קיומ� , בהכרח והליכי� קולקטיביי� משפטיי� אינ� תופעות נפרדות
  .חי הכרהמשולב א�


