
 385–359 ,ח" תשעכדהמשפט 
 

359  

 סכסוכי� בירור לע והחלתה בגישת פתרו� בעיות שפיטה
  שמקור� בשירות הצבאי בישראל

  *קרני פרלמ�

 תהלי� השיפוטי בהלי� רואה, טיפולית שפיטה יאה, בעיות פתרו� בגישת שפיטה
שפיטה . התנהגות� ועל לסכסו� צדדי� של רגשיות תפיסות עיצוב עלבר השפעה 

, דיי� ופועלת להשגת תוצאות חיוביותזו מתייחסת לרווחתו הרגשית של המת
שפיטה זו רלוונטית ליישו� בעת בירור סכסוכי� אזרחיי� . מאחות ומשקמות

  . ופליליי� כאחד
עליה� נמנה ג� בית ,  במסגרת בתי משפט פותרי בעיותנוהגת טיפולית שפיטה

 מעוררת פועל בית משפט זה בה המתכונת. משפט ליוצאי הצבא האמריקני
 של שפיטה זו בסכסוכי� שוני� שיסוד� בשירות חלתהשרויות להחשיבה על אפ

  .הצבאי
מתו� קריאה .  של שפיטה טיפולית אינה מוגבלת לבתי משפט מיוחדי�החלתה

כמו ג� על ,  להצביע על יתרונות הטמוני� בהנית� הלהרחיב את היק� השימוש ב
יטת  למגמה מתפתחת בארצות שבהתא�.  אתגרי� וחששות הנלווי� ליישומה

אמריקניות כמו ג� בישראל לבחינת הרחבת הטמעתה בשיטת �המשפט האנגלו
 של שפיטה טיפולית בעת בירור תובענות מה יישוהצעת בהמאמר עוסק, המשפט

  . שמקור� בשירות הצבאי בישראל
 נוספי� הנלמדי� ורכיבי� מציע את החלתה של שפיטה טיפולית המאמר

 סכסוכי� שעילת� היעדרות בבירוריות ממתכונת פעולתו של בית משפט פותר בע
איכותית ויעילה להתמודדות ,  עשויי� להתוות דר� חדשההללו. מ� השירות

 טיפולית שפיטהמוצע להחיל ,  בהקשר אחר. המערכת הצבאית ע� סכסוכי� אלו
תגמולי� ( זכויות מכח חוק הנכי� בלת בירור תובענות להכרה בנכות ולקבעת

 נפגע שמיל הוקרה ומפגי� מתחשב הלי� לעצב  זו הולמתשפיטה). ושיקו�
   .הצבאי רותיהש במהל�

 
 המסלול שטריקס ש"ע למשפטי� הספר בבית וטיפולי שיתופי למשפט המרכז וראש מרצה   *

� אוניברסיטת תלש אוונס ב"ומרצה בתוכנית לניהול סכסוכי� וגישור ע, למינהל המכללה האקדמי
 . המשפט הטיפוליתורת שללאומי � בי�לאומית המייעצת של הארגו� ה� עדה הבי�ו בוחברה. אביב

 גזית�גולד רינת ד"לעוו, המועילות הערותיה על דר�אליגו� אורנה ר"לד להודות מבקשת אני
תיבת  להנחת התשתית לכוסייעו בהנחייתי מחקרי סמינר עבודת אחד כל שכתבו זפרני אור� ד"ועו

 העת כתב למערכת מיוחדת תודה. חמו�ב� וסתיו אזולאי גיא ד"עו המחקר לעוזריתודה . המאמר
 כמה מ� הרעיונות המועלי� במאמר זה נדונו .המצוינות הערותיה� על החיצוני ולקורא המשפט

משפט , גישור" אשר עסק ב1.1.2018ביו� עיו� שער� המרכז למשפט שיתופי וטיפולי ביו� 
  ."ירות צבאיטיפולי וש
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; שפיטה בגישת פתרו	 בעיות. 1 ;שפיטה בגישת פתרו	 בעיות.  ב.מבוא. א

  ; אתגרי� וחששות הכרוכי� בהחלתה של שפיטה בגישת פתרו	 בעיות. 2

  שפיטה בגישת פתרו� בעיות בבתי המשפט ליוצאי הצבא האמריקני . 3

החלת שפיטה בגישת פתרו	 בעיות במערכת . ג). �Veterans Courtsה(

עבירות . 2; עבירת היעדרות מ	 השירות. 1; השפיטה הצבאית בישראל

החלת שפיטה בגישת פתרו� בעיות בתובענות שיסוד� בפגיעה . ד. נוספות

תובענות להכרה בנכות ולקבלת זכויות מכוח חוק . 1; בשירות הצבאי

  .סיכו�. ה. )תגמולי� ושיקו�(הנכי� 

   מבוא  .א

 השיפוטי בהלי� רואה 2, שפיטה טיפולית– או בשמה הנוס� 1, בעיותפתרו
 בגישת שפיטה

 לסכסו� הצדדי� של וקוגניטיביות רגשיות תפיסות עיצוב על והשפעה חברתי חוכ בעל תהלי�


   3.מאחות ומשקמות לפי צור�,  חותרת להשגת תוצאות חיוביותהיא. התנהגות� על ג� ומכא

 הכרעה רק אינה שמטרתו זו רואה בהלי� השיפוטי פורו� לבירור סכסו� ופתרונו שפיטה

 הסכסו� בבסיס העומדות בבעיות לטפל הזדמנות א� כי ,סמכות הפעלת באמצעות במחלוקת

 התייחסות תו�, עתיד פני הצופה ויעיל איכותי באופ
 הסכסו� ליישוב כלי� למתדייני� ולתת

   4.הרגשית ת�לרווח
 בירור סכסו� פלילי מנסה לחולל שינוי בעת המיושמת  פתרו
 בעיותבגישת שפיטה,  כ
לע

 בוצעה בהש הקהילה עלאצל מבצע העבירה בתפיסת מעשה העבריינות והשלכותיו על הנפגע ו

 
 : באתר השפיטה הקנדי�בחיבורה שפורס) Goldberg( פי המינוח שהציעה השופטת גולדברג על  1

Susan Goldberg, Judging for the 21st Century: A Problem-Solving Approach, NAT'L JUD. INST. 
: הנוס� בעניי� זה ג� חיבורה וראו. Goldberg, Judging for the 21st Centur): להל�( (2005) 8

SUSAN GOLDBERG, PROBLEM SOLVING IN CANADA'S COURTROOMS: A GUIDE TO THERAPEUTIC 

JUSTICE (2011) )להל�: GOLDBERG, PROBLEM SOLVING IN CANADA'S COURTROOMS.( 
 פי המינוח שנגזר משמה של תורת המשפט הטיפולי העומדת כבסיס תיאורטי להחלתה ראו על  2

BRUCE J. WINICK & DAVID B. WEXLER, JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY: THERAPEUTIC 

JURISPRUDENCE AND THE COURTS 7–9 (2003)) להל� :WINICK & WEXLER, JUDGING IN A 

THERAPEUTIC KEY.( 
3 DAVID B. WEXLER & BRUCE J. WINICK, LAW IN A THERAPEUTIC KEY: DEVELOPMENTS IN 

THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (1996) )להל�:WEXLER & WINICK, LAW IN A THERAPEUTIC 

KEY(; David B. Wexler, New Wine in New Bottles: The Need to Sketch a Therapeutic 
Jurisprudence ‘Code’ of Proposed Criminal Processes and Practices, 7 ARIZ. SUMMIT L. 

REV. 463 (2014)) להל� :Wexler, New Wine in New Bottles.(  
לעיל , WINICK & WEXLER, JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY זו ראו שפיטה של נרחבלתיאור   4

פרלמ� : להל�) (2015 (207–191 משפט שיתופי וטיפולי –סכסוכי
  יישובקרני פרלמ� ; 2ש "ה
 ). סכסוכי
יישוב
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 אצל מבצע העבירה הנעה פנימית לעורר מתו� כ� מבקשת השפיטה במודל זה 5.העבירה
 ההתנהגות שביסוד הבעיות ע� נאותהיכולת התמודדות לשינוי התנהגותי עתידי ולפתח 

   6.ותוצאותיה העבריינית
  הסכסו�בירור לתהלי�  דגש מעניקה בירור סכסוכי� אזרחיי�בעת המיושמת זו שפיטה
 שפיטה.  אפשרי המותא� לצרכי הצדדי�
פתרו גיבושוב ובניהול הכרוכי� רגשיי�ה ולהיבטי�
 מפגש מתרחשו, חזקות רגשיות בחוויות הסכסו� טעו
 �בהש לבירור מקרי� במיוחדזו הולמת 
 גו� בפגיעת הכרוכי� נזיקי
 סכסוכי כגו
 7,רגשיי� להיבטי� משפטיי� היבטי� בי
 משמעותי

  8.ונפשי יזפי בשיקו� ובצור�
 בגישת שפיטה לייש� ממליצה) Therapeutic Jurisprudence( תורת המשפט הטיפולי תנועת


 זומעשית �תנועה רעיונית. י בירור סכסוכי� במערכת בתי המשפט בכלל הליכבעיות פתרו
הפרוצדורות ,  קוראת לבחו
 את הדי
הברית� בשלהי המאה העשרי� בארצותשהתפתחה

מתו� תפיסה הרואה במשפט בעל כוח השפעה על , ותפקיד מנהלי הסכסוכי�, הנהוגות ליישומו
משמע ,  ומשקמותחיוביות תוצאות לש להשגת
 לפעול יכולתרווחתו הפסיכולוגית של הפרט ו

   9.טיפוליותתוצאות 
כללי�  (קיימי� משפטיי� הסדרי� לבחו
 קוראי� הטיפולי המשפט תורת תנועת תומכי

 התבוננות זו 10.קיימי� משפטיי� למבני� טיפוליי� תכני�  להכניסולשקול) נוהגות ופרוצדורות
את הצעת� של רעיונות וכלי�  של שיח מעמיק העוסק במשפט הנוהג ופיתוחו אתמאפשרת 

 את זה ברוח זו נבקש לבחו
 במאמר 11.מעשיי� לשיפור איכות� ויעילות� של הסדרי� נוהגי�
 בשירות שמקור� מסוימי�התאמת החלתה של שפיטה בגישת פתרו
 בעיות לבירור סכסוכי� 

  .בישראל הצבאי

 
� בוצעה העבירה וההתייחסות אליה ראו טלי גל והדר דנציגבהשל הקהילה  חשיבותה שעל  5

–799, 791–786, 779 מג משפטי
" שני פני� למשפט הפלילי: צדק מאחה וצדק עונשי"רוזנברג 
800) 2013.( 

6 David B. Wexler, Robes and Rehabilitation: How Judges Can Help Offenders “Make 
Good”, 38 CT. REV. 18 (2001)) להל� :Wexler, Robes and Rehabilitation( ;Goldberg, 

Judging for the 21st Century ,15–14' בעמ, 1ש "לעיל ה. 
7  David B. Wexler, Practicing Therapeutic Jurisprudence Psychological Soft Spots and 

Strategies, in PRACTICING THERAPEUTIC JURISPRUDENCE: LAW AS A HELPING PROFESSION 5 
(Dennis P. Stolle, David B. Wexler & Bruce J. Winick eds., 2000). 

8 Daniel W. Shuman, Therapeutic Jurisprudence and Tort Law: A Limited Subjective 
Standard of Care, 46 SMU. L. REV. 409 (1992).  

9 ASSAYS IN THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (David B. Wexler & Bruce J. Winick eds., 1991) ;
WEXLER & WINICK, LAW IN A THERAPEUTIC KEY ,3ש "ה לעיל; PRACTICING THERAPEUTIC 

JURISPRUDENCE: LAW AS A HELPING PROFESSION (Dennis P. Stolle, David B. Wexler & 
Bruce J. Winick eds., 2002) ;WINICK & WEXLER, JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY , לעיל

 . 51–39' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
יישובפרלמ� ; 2ש "ה
10  Wexler, New Wine in New Bottles ,3ש " הלעיל. 
על "יריחובר וטלי גל � התבוננות זו על הסדרי� משפטיי� בישראל ראו דליה שיליליישו�  11

 9 כב המשפט" בראי המשפט הטיפולי) טיפול והשגחה(חוק הנוער :  וכרמי�ותיינ, בקבוקי�
 תורת המשפט הטיפולי ושיתו� ילדי� בבתי – קולייישמע "תמר מורג וקרני פרלמ� ; )2016(

 ).2016 (49 כב המשפט" המשפט למשפחה בישראל
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 המכוני�, וחדי�מי משפט בתי במסגרת מובהק באופ
 נוהגת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה
 משפט מיוחדי� אלו נכללי� כיו� במערכות בתי המשפט בתי 12. בעיותפותרי משפט בתי

 עוסקי� הבעיות פותרי המשפט בתי 13.נוספות ארצותבו קנדהב, אוסטרליהב, הברית�בארצות
 התמכרות בעיית כגו
 מתמשכות חברתיות בבעיות שמקור
 עבירות של שוני� בסוגי� בעיקר�
 חלק מבתי משפט אלו מיועדי� לטיפול בעבירות שביצוע
 מיוחס לסוג 14.לימותא או לסמי�

 בתי המשפט פותרי הבעיות פועלי� מתו� 15.נפש לנפגעי משפט בתי כגו
, מסוי�אוכלוסייה 
 סכסוכי� וליישוב� לניהולה� נוהגי� בגישה שיתופית . שיקומית וטיפולית, מטרה חינוכית

 בירור הסכסו� הלי� , שיתואר בפרק א למאמרוכפי) תיתלעומ, תאדוורסרילהבדיל מגישה (
     . במסגרת� נער� במתכונת שונה מזו המקובלת בבתי המשפט האחרי�

� הנמני� מוגדר מיועדי� לסוג אוכלוסייה אשר הבעיות פותרי המשפט בתי ע�Veterans 
Courts . בארצותהוקמובתי משפט אלו � של י�מקר לבירור הול� פורו� להוות כדי הברית
 מוחלת. יוצאי הצבא האמריקני,  לשעברחיילי� שה� אזרחי� ידי על מסוימות עבירות ביצוע
 למסלול התנהגות ולהחזרת� הצבא יוצאי לשיקו� המסייעת בגישת פתרו
 בעיות שפיטהבה� 

  16.נורמטיבי
 פותרי שיפוטית של פתרו
 בעיות מיושמת ג� מחו� למסגרת בתי המשפט גישה כי יודגש

 במסגרות פורסמו בתי המשפט במערכות ונרחב מקי� באופ
 ליישומה המלצות. הבעיות
   19.י� והאוסטרלי18י� לרבות באתרי ארגוני השפיטה הקנדי17שונות

 
12 Greg Berman & John Feinblatt, Problem Solving Courts: A Brief Primer, 23 LAW & POL'Y 

 Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts(; Peggy F. Hora, Courting: להל�( (2001) 125
New Solutions Using Problem-Solving Justice: Key Components, Guiding Principles, 
Strategies, Responses, Models, Approaches, Blueprints and Tool Kits, 2 CHAP. J. CRIM. 
JUST. 7 (2011); GREG BERMAN & JOHN FEINBLATT, GOOD COURTS: THE CASE FOR PROBLEM-

SOLVING JUSTICE (2015).אתר בתי המשפט בניו ראו כ� � .www.courtinnovation.org :יורק
 ,MICHAEL KING, ARIE FREIBERG, BECKY BATAGOL & ROSS HYAMS :באוסטרליה למשל ראו  13

NON-ADVERSARIAL JUSTICE 155–193 (2014).  
14  Peggy F. Hora & Theodore Stalcup, Drug Treatment Courts in the Twenty-First Century: 

The Evolution of the Revolution in Problem-Solving Courts, 42 GA. L. REV. 717 (2008).  
 ,WINICK & WEXLER, JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY לסקירה רחבה של סוגי בתי המשפט ראו  15

 .72–21 'בעמ ,2 ש"ה לעיל
16  Robert T. Russell, Veterans Treatment Court, 31 TOURI L. REV. 385, 394 (2015). ראו 

 .3.בבפרק להל�  בהרחבה
17  Michael D. Jones, Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence into the Traditional Courts: 

Suggestions for Judges and Practitioners, 5 PHOEN. L. REV. 753 (2012); Elizabeth 
The International Framework for Court , Wexler. David B& Pauline Spencer , Richardson

Creating Excellent Courts and Enhancing : Excellence and Therapeutic Jurisprudence
)2016( 148 .DMA .UDJ .OURJ  25,Wellbeing. 

18  GOLDBERG, PROBLEM SOLVING IN CANADA'S COURTROOMS, 1 ש"ה לעיל; Goldberg, Judging 
for the 21st Century ,1 ש"ה לעיל.  

19  MICHAEL S. KING, SOLUTION-FOCUSED JUDGING BENCH BOOK (2009), available at 
https://aija.org.au/wp-content/uploads/2017/07/Solution-Focused-Judging-Bench-Book.pdf.  
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היא נוהגת באופ
 .  בתי המשפט בישראלבמערכת נוהגת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה

 במתכונת פועלי�ה,  באר� לפני כשנתיי�שהוקמו, הקהילתיי� המשפט בתימובהק במסגרת 

 21. לנוערהדי
 בתי של הוותיקה במסגרת ג� ווחת שפיטה זו ר20.בעיות פותרי משפט בתי

 אזרחיי�לרבות הליכי� ,  נוספי�שיפוטיי� הליכי� ניהול לידי ביטוי ג� במסגרת באי� סממניה

 החלתה הרחבת 22. בעת בירור סכסוכי משפחה בבתי המשפט לענייני משפחהלדוגמהו, שוני�

 בירור לעודד האחרו
 בעשור הישראלי במשפט בולטת מגמה ע� מתיישבת זו פיטהש של

   23.שיתופית בגישה מחלוקות

בעומק בירור , בי
 היתר,  הטמוני�רבי� יתרונות עימה נושאת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה

 וצאותיהת.  המתדייני� הפרטניי�רכיוהסכסו� ובגיבוש פתרו
 הצופה פני עתיד ומותא� לצ

 הקהילה, הסכסו� בבירור חלק הנוטלי� –ות להיטיב ע� הצדדי� לסכסו� במובנ� הרחב עשוי

 וביקורת חששות ג� מעוררת זו שפיטה אול�. בכללותה והחברה הסכסו� רעיא במסגרתהש

  . והיעדר שוויו
ודאות�בהיבט ההתאמה הפרטני העשוי לגרור אי, בי
 היתר, הכרוכי�

 פתרו
 ת שפיטה בגישלהחיל ראויבשאלה א�  בשיח שיעסוק לפתוח זה מבקש מאמר

 את לבחו
 יוצע. בישראל הצבאי בשירות שמקור� מסוימי� למטרת בירור סכסוכי� ג� בעיות

 המתבררת,  היעדרות מ
 השירותשל עבירה שעניינו לסכסו� בהתייחס זו שפיטה של הפעלתה

 להלי� שיפוטי תייחסבה להחיל שפיטה זו יוצע כ
. השירות במהל� הצבאי הדי
 בית במסגרת


 מי של בנכות הכרה עקב תובענה להכרה בנכות או להיק� זכויות שבמרכזו, שונה לחלוטי

 א� ,הצבאית השיפוטית מחו� למסגרת מתברר זה סכסו�. שירותו עקב ונפגע בצבא ששירת

  . הצבאי שירות בטמוני� שורשיו

 יוצגו הראשו
 חלקוב.  את השפיטה בגישת פתרו
 הבעיותציג יבמאמר הראשו
 הפרק

 פותרי המשפט כללי כפי שה� באי� לידי ביטוי במסגרת בתי באופ
 שפיטה זו שלמאפייניה 

.  ג� כמה מיתרונותיה המשמעותיי�נציי
.  זוחודיתיי למסגרת מחו� להחלתה ובהמלצות בעיות

 בחלקו.  הטמוני� ביישומהוהבעיות החששות מ
 על כמה נעמודבחלקו השני של פרק זה 

 ותודג� האמריקני הצבא ליוצאי משפט פותר בעיות בית בקצרה יתוארלישי של הפרק הש

  . רתושפיטה בגישת פתרו
 בעיות הנוהגת במסג

 בהרהורי� ראשוני� על החלתה של שפיטה בגישת פתרו
 בעיות יעסוק במאמר השני הפרק

 עלזו  שפיטה  א� נכו
 להחילהשאלהתחילה תידו
 . במערכת השפיטה הצבאית בישראל

 
בית המשפט הקהילתי ברמלה , 2014שבע הפועל מחודש דצמבר �בית המשפט הקהילתי בבאר  20

על . 2017אביב הפועל מחודש מאי �בית המשפט הקהילתי בתל, 2015 אוקטוברהפועל מחודש 
 .http://bit.ly/2ovP5kF סיכו� פעילות בתי משפט אלו ראו

 .11ש " לעיל ה,וגליריחובר �שילי; 241–238' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
יישוב פרלמ�  21
 .11ש " לעיל ה,ופרלמ� רגמו; 243–241' עמ, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
יישוב פרלמ�  22
ת "מהו זו באה לידי ביטוי למשל בחקיקת� של תקנות המחייבות השתתפות בפגישות מגמה  23

 במסגרת� נבחנת שאלת התאמת בירור הסכסו� בהליכי� חלופיי� .)הערכה ותיאו�/הכרות, מידע(
 במסגרת בתי משפט השלו� לפי ,זאת. ת ובמיוחד הלי� הגישורלשפיטה הנוקטי� גישה שיתופי

, 2008 המופעלת כבר משנת תוכנית, 1984–ד"תשמה, יא לתקנות סדר הדי� האזרחי–א99' ת
, )הוראת שעה(לפי תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה , ובבתי המשפט הדתיי�

 .2016 המופעלת משנת תוכנית, 2016–ו"התשע
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 הדיו
 יורחבאחר כ� . הצבאיי� הדי
 בבתי היעדרות משירות המתבררי� ת הדני� בעבירהליכי�

 די
 במסגרת המתבררות לרבות אלו נוספות בעבירות לדיו
 שפיטה זו של הלשאלת התאמת

  .משמעתי

 את החלתה של שפיטה זו במסגרת ערכאות אזרחיות הדנות יציע במאמר השלישי הפרק

ה בנכות או להיק� זכויות בעקבות הכרה בנכות שמקורה בפגיעה במהל� בתביעות להכר

  .נסכ� לבסו�. השירות הצבאי

 בשיח התייחסות לדיו
 סוגיה שטר� זכתה לומעלה נקודת מבט חדשה מציע המאמר

 בסוגיית דר� ניהול פרקטיקה האקדמיה לבי
 בדיאלוג לפתוח בו מבוקש. המשפטי בישראל

העלאת הסוגיה עשויה לקד� שיח ומחקר אקדמי בנושא . הצבאיסכסוכי� שמקור� בשירות 

 זווית מציע המאמר. ויעיל איכותי באופ
 אלו סכסוכי� ניהול בדרכיולתרו� לעריכת שינויי� 

 יישומו ואת הישראלי במשפט המחזקת את מגמת התפתחות המשפט השיתופי והטיפולי יהירא

  . הציבור הישראלילרווחת השפיטה מערכתב

  בגישת פתרו� בעיותיטהשפ. ב 

   בעיות פתרו
 בגישת שפיטה. 1

 מציגות, בישראל ג� כמו, אמריקניות�האנגלו המשפט שיטת בארצות המשפט בתי מערכות
 תאדוורסריה שפיטה הלע נוס� 24.שפיטה הליכי ניהול סגנונות של רחב טווח בימינו

ת בארצות הנזכרות ג� רווח, כופה הכרעה של בדר� סכסו� לפתרו
 המכוונת זו, המסורתית
 שפיטה 25. הסדריתכשפיטה להגדרה הניתנת, שפיטה התרה אחר פתרו
 מוסכ� לסכסו�

 שבבסיסו, רחב ובמודל, שביסודו שיקולי� של יעילות, הסדרית עשויה להתבצע במודל צר
 גישה פי העל 26.סכסוכי� ויישוב לניהול שיתופית לגישה המיוחסי� איכות שיקולי

כל מחלוקת היא תחרות על משאב מוגבל שבה זכייתו של האחד  ,ל סכסוכי� לניהותהאדוורסרי
, סכסו� כל ביסוד לניהול סכסוכי� סוברת כי שיתופיתההגישה , לעומתה. מחסירה מ
 האחר

צרכי� ורגשות ,  רובד של אינטרסי�קיי�, לו הצדדי� מחזיקי� בה
ש המנוגדות העמדות למרות

 
24  Tania Sourdin & Archie Zariski, The Multi-Tasking Judge, Comparative Judicial Dispute 

Resolution (2013); Michal Alberstein, Judicial Conflict Resolution (Jcr): A New 
879  .ESOLRONFLICT C .JARDOZO C 3. 16,Jurisprudence for an Emerging Judicial Practice

 .211–209' עמב, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
ישוביפרלמ� ; )2015(
 משפט" על שפיטה הסדרית ובי� מצוי לרצוי במשפט הישראלי? שופט מגשר" פרלמ� יקרנ  25


 בנתוני� ג� ביטוי לידי באה זו שפיטה .")מגשר שופט"פרלמ� : להל� ()2015 (365 יט ועסקי
 בהלי� המשפט בתי במערכות המתבררי� ההליכי� במספר משיתמ ירידה על המעידי� מספריי�
 בהחלטות המסתיימות התובענות במספר ובעלייה מפורט די� בפסק שסיומו שלבי�רב אדוורסרי
ענבל גלו� , מרגל�  הנתוני� בישראל ראו קר� וינשלעל ;ופשרות להסדרי� תוק� הנותנות שיפוטיות

 מד משפטי
" להערכת העומס השיפוטי בישראליצירת מדד משקלות תיקי� "ויפעת טרבולוס 
 John H. Langbein, The Disappearance ראו למשל הברית� צות על הנתוני� באר.)2015 (769

of Civil Trial in the United States, 122 YALE L.J. 522 (2012). 
 .386–383 'בעמ ,25ש " הלעיל, "מגשר שופט"פרלמ�   26
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גישה זו קוראת לבחינת רובד . משותפי� או משלימי�אשר בחינת� עשוי להאיר אינטרסי� 
ההול� ,  העשוי להיות יצירתי וצופה פני עתידפתרו
 בגיבוש להתמקדותהצרכי� והאינטרסי� ו

   27.הדדי רווח ונושא הצדדי� של והצרכי� טרסי�נהאי מירב את
 בשיטת המשפט שפיטה ששמה לה למטרה לנהל את נוהגת ההסדרית השפיטה בצד

מאחות ,  רגשיות והתנהגותיות בונותתוצאותליישבו באופ
 המשיא לצדדי� לסכסו� הסכסו� ו
 תוצאות 'בש� מכני� תורת המשפט הטיפולי תנועת מייסדי אשר אלו תוצאות. ומשקמות
 באיתור הממוקדת שפיטה זו 28. טיפוליתכשפיטה הגדרתה את זו לשפיטה הקנו' טיפוליות

 כונה לה
 מענה בראיה הצופה פני עתיד מלית
 ו
ניסיובהבעיות העומדות בבסיס הסכסו� 
  29. בעיות כפי שתכונה במאמר זהפתרו
 בגישת שפיטה ג�לעיתי� 

 השאת על משפיעי� אשר טיפוליי� סוכני� בשופטי� רואה הפלילי המשפט תורת תנועת
 רעיונות התנועה 30.השיפוטי ההלי� ניהול דר� המתדייני� אצל והתנהגותיות רגשיות תוצאות

 לפיתוחה של שפיטה בגישת פתרו
 בעיות ולקוד שפיטה טיפולי המוצע ליישו� אפואייעי� מס
   31. השפיטהיכיבכלל הל
 בבתי 32.הבעיות פותרי המיוחדי� המשפט פתרו
 בעיות נוהגת בבתי בגישת שפיטה, כנזכר

עובדי� , למשל, נמני� שעימותחומי �רב מקצועי טיפולי צוות קיי� הנזכרי� המשפט
 ונוע� בו תחומי�השופט מכה
 כראש הצוות הרב. פסיכולוגי� ויועצי� חינוכיי�, י�סוציאלי

 הטיפולי מסייע לאיתור הצוות. במהל� ניהול הליכי השפיטה לצור� גיבוש החלטות שיפוטיות
חוזה " תכני� לתיובהתווי העבריינית תנהגותומיפוי גורמי הסיכו
 שעמדו בבסיס הופעת הה

 בית המשפט מפקח 33.לצרכיו המותאמת שיקומית תוכנית וכולליי
 הנכרת ע� המתד" טיפולי
לשופט . על עמידתו של המתדיי
 בתנאי חוזה זה באמצעות הופעה חוזרת של המתדיי
 בפניו

 תוכנית בהתחשב במידת עמידתו בתנאי הו לתגמלאו המתדיי
 על להטיל סנקציות חוהכנשמר 
 בפני העומדי�תו של המתדיי
 והפתרונות  בעיצוב התנהגולסייע הכלי� מער� 34.השיקומית

 
בעבודה , לשאת ולתת ולהגיע לסיכו
 חיובי בעסקי
! כ� פאטו� ויליא� יורי וברוס ,פישרר 'רוג  27

 
 Carrie Menkel-Meadow, When Winning Isn't Everything: The ;)2011(ובחיי היומיו
Lawyer as Problem Solver, 28 HOFSTRA. L. REV. 905 (2000) ;יישוב פרלמ�
לעיל ,  סכסוכי

 .13–9' עמב, 4 ש"ה
28  WINICK & WEXLER, JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY ,2ש "לעיל ה. 
29  GOLDBERG, PROBLEM SOLVING IN CANADA'S COURTROOMS, 1 ש"ה לעיל; Goldberg, Judging 

for the 21st Century ,1 ש"ה לעיל. 
 .6 ש"ה לעיל, Wexler, Robes and Rehabilitation  לדוגמהראו  30
31  Wexler, New Wine in New Bottles,3 ש" לעיל ה. 
 ;142–131' עמב, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
יישוב פרלמ� ראו העברית בשפה המשפט בתי לתיאור  32

לקחי� ממיסוד הלי� :  בעיות ובעיית האחריותיותפותרי משפט בתי"עיני �רבינובי� אורנה
 .)2010 (517 כו משפט מחקרי "הגישור

33  Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts ,12ש "לעיל ה. 
34  Douglas B. Marlowe, Strategies for Administering Rewards and Sanctions, in DRUG 

COURTS 317, 319 (James E. Lessenger & Glade F. Roper eds., 2007).  
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 סיו� תוכנית השיקו� בהצלחה מזכה בה�שישנ� בתי משפט . רחב הוא התהלי� בסיו�השופט 
  35.את המתדיי
 במחיקת הרישו� הפלילי

 מחייבת הכרה של המתדיי
 בפעולתו הפוגענית אלו בהלי� שיפוטי בבתי משפט השתתפות
 הדרכה תוכניות עומדות המשפט בית לרשות. תונתונה לבחירתו ולהסכמתה של המערכ

 לעיצוב ופרטיי� קהילתיי�, ממשלתיי� גורמי� ע� פעולה בשיתו� פועל והוא ,מגוונות ושיקו�
 את אלו משפט בתי במסגרת לעודד נהוג. מדיניות ולפיתוח דרכי� המסייעות לשיקו�

 לשתפ� מנת על 
אליה שיי� שהמתדיי
 הקהילה ונציגי משפחה בני של בהלי� השתתפות�
 תוכנית בתנאי לעמוד למתדיי
 וסיוע תמיכה של מער� וליצור הטיפולי החוזה בגיבוש
   36.השיקו�
 כי מערכת בתי המשפט הפלילית תפיסהה מתו� הוקמו המשפט פותרי הבעיות בתי

 לטיפול הול� מענה נותנות אינ
 בה הנוהגת) תאדוורסרי(המסורתית והשפיטה הלעומתית 
, הרתעה של פלילי משפט תכליות להגשמת בפועל תומסייע ואינ
, חוזרת ינותעברי בבעיית
 דר� חלופית אשר מבכרת שפיטה בגישה שיתופית תוצעמ במסגרת� 37.גמול או שיקו�

 תו� הישענות על ידע שמקורו במדעי השיקומי בהיבט התמקדות הכוללת ג� וטיפולית
   38.ההתנהגות

 של והמתדיי
 של כוחהיי� שיתו� פעולה בי
 באי  בתי המשפט פותרי הבעיות מתקבמסגרת
 הנוטלי� חלק לכלל האינטרסי� המשותפי� על 39.הטיפולי והצוות השופט לבי
 המדינה
מניעת  (בקהילה נורמטיבי באופ
 החוזר ושילובו המתדיי
 שיקו� מטרת נמני�בהלי� 

הקהילה והחברה  צריכה להתמודד עימהש שיעור העבריינות את שיפחית באופ
 ,)רצידיביז�
   40.בכללותה

 ליישו� רק במקרי� של עבירות תרלוונטי אינה בעיות פתרו
 בגישת שפיטה, כאמור

 מאפייניה פי על, זו שפיטה. מיוחדי� משפט בתי של במסגרת אינה תלויה והחלתה ,פליליות

   41.המשפט בתי ערכאות ובכלל סכסוכי�ה סוגי בכלל ליישו� תרלוונטי, 
ללה שיוזכרו

 
 ,Russell  ראו.3.ב בפרק להל�המשפט ליוצאי הצבא האמריקני אשר יתוארו  במסגרת בתי למשל  35

 .394'  בעמ,16 ש"לעיל ה
36  KING, FREIBERG, BATAGOL & HYAMS ,16' בעמ, 19ש "לעיל ה. 
37  Peggy F. Hora, William J. Schema & John T. Rosenthal, Therapeutic Jurisprudence and 

the Drug Treatment Court Movement: Revolutionizing the Criminal Justice Response to 
Drug Abuse and Crime in America, 74 NOTRE DAME L. REV. 439 (1999) .תכליות המשפט על 

 Hadar  הבעיות ראופותרימת� בפרוצדורות פליליות שונות לרבות בבתי המשפט הפלילי והגש
Dancig-Rosenberg & Tali Gal, Criminal Law Multitasking, 18 LEWIS & CLARK L. REV. 893 

(2015).  
 לתפיסתה של תורת המשפט הטיפולי המציעה להישע� על ידע שנצבר מתחו� מדעי בהתא�  38

 כדי להערי� תוצאות משפטיות וכדי לבחור פרוצדורות �יאמפיריקרי� ההתנהגות ולערו� מח
 Bruce J. Winick, The Jurisprudence of Therapeutic  ראו.וכללי� שיביאו לתוצאות רצויות

Jurisprudence, 3 PSYCHOL. PUB POL'Y & L. 193, 196 (1995).  
39  KING ,17–16' בעמ, 19 ש" הלעיל.  
 .12ש "לעיל ה, Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts; 43' בעמ, ש�  40
41  Richardson, Spencer & Wexler ,17ש "לעיל ה; Pauline Spencer, From Alternative to the 

New Normal – Therapeutic Jurisprudence in the Mainstream, 39 ALTERNATIVE L.J. 222 
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 של שפיטה בגישת פתרו
 בעיות נסקרו בכמה חיבורי� משפטיי� ונלמדי� ניהמאפיי
 בגישת פתרו
 בעיות מתאפיינת שפיטהבמסגרת מאמר זה נציי
 כי . מתרחבמיישומה ההול� ו

 שיפוטית אמפטיה הבעת כוללת היא. אישית אמפטית ומכבדת�בי
 שיפוטיתבתקשורת 
). עימ� הזדהות או קבלת� ללא גשותיוולר האחר של הראות לנקודת התייחסותבמשמע (

.  ועדי�כוח� באי, המתדייני� לרבות הסכסו� בירור בהלי� המעורבי� לכלל מכבדת התנהגות
 רק באמצעות באי לא ושמיעת� המתדייני� ע� ישיר שיפוטי דיאלוג קיו� בה דגש על מוש�
"). מת
 קול(" את נקודת מבט� על הסכסו� להשמיע האפשרות למתדייני� ניתנת כ�. כוח�

  42.מעצי� הקשבה פעילה הכוללת שאילת שאלות וקידו� שיח של בדר� מנוהל הסכסו�
 בעל השיפוטי המסר בהעברת לשונית בבהירות ג� מתאפיינת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה
 המכבד את טענות הצדדי� באופ
  להיות מנוסחותותאמור השיפוטיות ההחלטות 43.פה ובכתב

  44. ונימוקיהההחלטה קבלת דר� את משק�הו
 מציאת פתרו
 לסכסו� הכולל אי תכליתה של שפיטה זו ה, לשפיטה המסורתיתבהשוואה

 ולא ,דר� ניהול ההלי�. מהי להתמודד עניסיו
ו ווצרותוילההתייחסות לשורשי הבעיה שהביאה 
ניהול ההלי� .  הצופה פני עתידהי להשגת התוצאות הטיפוליות בראי� כליה� ,רק תוצאתו

   45.ות� אקטיביות ויוזמה שיפוטימצרי
 השיח. ולצרכיו לאינדיבידואל התייחסות, פחותה בפורמליות מתאפיי
 השיפוטי ההלי�

, בצרכי� ועוסק הסכסו� לרבדי יורד א� כי ,וחובות זכויות לבחינת מוגבל אינו השיפוטי
   46.פסיכולוגית רווחהבו, רגשותב, אינטרסי�ב

 ג� אמור הלע נוס�בתי המשפט המיוחדי� כוללת  במסגרת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה
 ליצור הנעה פנימית ניסיו
 נעשה 47.להשתק� הנאש� חיובית והבעת אמו
 ביכולת התמקדות

   48.יהימכפ ולהימנע התנהגות לשינוי הנאש�אצל 

 
 פורסמו המלצות ארגו� השופטי� האמריקני ליישו� רכיבי� המבססי� 2008 בשנת .(2014)

, ב"בארה המשפט בתי במערכות השפיטה הליכי לבכל המתדייני� ני בעיהליכיתתפיסת הגינות 
 Kevin Burke & Steve Leben, Procedural Fairness: A Keyראו . מאמרה המש�ב שיפורט כפי

Ingredient in Public Satisfaction, in The American Judges Association, Court Review 
Special Issue on Procedural Fairness, 44 CT. REV. 4 (2008) .מהווי� חלק אלו כיבי�ר 

 David B. Wexler, Adding Color to the White Paper: Time ראו. מרכיביה של שפיטה טיפולית
for a Robust Reciprocal Relationship Between Procedural Justice and Therapeutic 

Jurisprudence, 44 COURT REV. 78 (2008). 
42  Goldberg, Judging for the 21st Century ,יישוב פרלמ� ;14–9' מבע, 1 ש" הלעיל
,  סכסוכי

  .207–191' עמב, 4 ש"לעיל ה
 .16' עמב, ש�  43
44  KING ,196–183' בעמ ,19ש "לעיל ה; Sarah Murray, A Letter to the Loser? Public Law and 

The Empowering Role of The Judgement, 23 GRIFFITH L. REV. 545 (2014). 
" תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליז� המשפטי" פרלמ� קרני  45

 ").תפקיד השופט התרפויטי"פרלמ� : להל� ()2010( 442–439 ,415 כו משפט מחקרי
 :דייקו�' על פי המונח שהציעה פרופ" זכויות ויותר" סכסו� אלו עוסק בשיח של בדיו ברהדיו�  46

Susan Daicoff, Law as a Healing Profession: The “Comprehensive Law Movement”, 6 
PEPP. DISP. RESOL. L.J. 1, 9 (2006). 

47 Goldberg, Judging for the 21st Century ,14–13' בעמ, 1ש "לעיל ה. 
 .ש�  48
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 תפיסת תפקיד הרואה בשופט לא רק מקור מבטאת בעיות פתרו
 בגישת שפיטה של החלתה

 המשפט בבתי 49. בה�ותמיכה למתדייני� לסיוע כוח מקור ג�כי א�  ,להפעלת סמכות כופה

  .  כחלק מתהלי� השיקו�נתפס פתרו
 הבעיות בגישת השיפוטי ההלי� המיוחדי�

 במסגרת בתי המשפט פותרי הבעיות הפעלתהלו כללי באופ
 בעיות פתרו
 בגישת שפיטהל

 
 בשאלת לדיו
 שיסייע תמציתי פ
באו אלו להל
 כמה מיתרונות נציי
.  מעלות רבותפרטניבאופ

 בעיות פתרו
 בגישת שפיטה. הבאי� בפרקי� שיוצגו הסכסוכי� בירור בעת הפעלתה כדאיות

 המתדייני� של ואינטרסי� צרכי� הבוח
 באופ
 הסכסו� בדיולר ויורדת לעומקו בסכסו� דנה

  לסכסו� הול� המוצעהפתרו
 ,לפיכ�.  על פי די
חובותה וזכויות הלע נוס� הספציפי בסכסו�

 בנסיבות האפשרי מיטביה באופ
 לסכסו� הפרטניי� הצדדי� של אינטרסי�ה וצרכי�את ה

 מערכת קיו� המש� מאפשר, עתיד פני צופה, רחב, יצירתי זה פתרו
 רבות פעמי�. עניי
ה

 הרווחה לשיפור מסייעת זו שפיטה 50.לגיבושו השותפי� הצדדי� ידי על ומכובד תקינה יחסי�

 ג� תורמת זו במתכונת שפיטה ,למשל, כ�. הסכסו� בבירור המעורבי� כלל של הרגשית

   52. הצדדי� הנאלצי� להתמודד ע� סכסוכי� טעוני� רגשיתכוח ובאי 51 עדי�של לרווחת�

 באי� לידי מצד המתדייני�) צדק תהליכי (הליכית תפיסה של הגינות מבססי�ה רכיבי�

ניטרליות הנבנית מיישו� עקיב של , י� מת
 קול נמנאלו רכיבי� ע�. ביטוי מובהק בשפיטה זו

 53.ואכפתיות עניי
 והבעת מכבד יחס, ההחלטה קבלת דרכיכללי� משפטיי� ושקיפות של 

 מבססת ,אישית אמפטית ומכבדת� המושתת על תקשורת בי
,תפיסת הגינות ההלי� השיפוטי

ות לניהול ההלי�  לגיטימימעניקהאמו
 בסמכות . אמו
 של המתדייני� בסמכות בית המשפט

בתי , ואכ
 54.בו ולעמוד הסכסו� בירור הלי� תוצאת את לקבל נכונות ג� יוצר האמו
. השיפוטי

,  נגועי� בהפליה כלפי מיעוטי�אינ� בי
 היתר אשר, המשפט פותרי הבעיות נתפסי� כהוגני�

   55.חברתית ערכית מבחינה ראויי� ולפיכ�

 הליכי� אזרחיי� הבירור העמוק של במסגרת.  בגישת פתרו
 בעיות היא ג� יעילהשפיטה

 מביאי� ליישוב הסכסו� לעומקו באופ
 המונע הגשת ופיתהסכסו� וגיבוש פתרונו בגישה שית

 לירידה מביאה הבעיות פותרי המשפט בתי במסגרת החלתה. עניי
הבקשות חוזרות בנשוא 

 
49 Wexler, Robes and Rehabilitation, 6 ש"לעיל ה. 
 יישוב פרלמ� ראו ופיתשית בגישה סכסו� בירור בעקבות המתגבשי� פתרונות של יתרונותיה� על  50


 .12–11' בעמ, 4 ש"לעיל ה, סכסוכי
 טיפול אנשי של בעדות� לטיפול משפט בי� ומפגש טיפולית בגישה דיו� ניהול של חשיבותו על  51

כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי ,  המפגש בי� טיפול למשפט–בי� שתי דרכי� " ענבר כה� ראו
 ). 2016 (139 כב המשפט)" הליכי� פליליי�(ול בתיקי עברות מי� טיפ

על השפעת� של רגשות בעריכת די� פלילית ובחינת נושא זה לאור תורת המשפט הטיפולי ראו   52
 כג המשפט" רגשות התובעי� בהלי� הפלילי'? לתבוע ברגש'"שקדי וטלי גל �שירה לייטרסדור�

47) 2017.( 
53  Tom R. Tyler, What is Procedural Justice?: Criteria Used by Citizens to Assess the 

Fairness of Legal Procedures, 22 L. & SOC'Y REV. 103 (1983); Burke & Leben,ש " לעיל ה
41. 

 .ש�  54
55  Roger K. Warren, Public Trust and Procedural Justice, 37 CT. REV. 12 (2000).  
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 תוצאות פואא זו משיאה שפיטה.  ורמת הפשיעההחוזרת העבריינות בשיעור משמעותית

   56.העבירה נפגעי של הרחב והמעגל הקהילה וברמת הפרט ברמתרצויות 

. בחברה סכסוכי� כמיישב השופט של תפקידו את מעמיקה בעיות פתרו
 בגישת שפיטה

   58. ומעניקה לשפיטה פני� אנושיות57 מקצועיתרצו
 שביעות מבססת היא

 ראוי, ומעלות נוספות, יות מעלותיה הנזכרי� לעיל של השפיטה בגישת פתרו
 הבעלצד

�בתת.  מעלה ג� חששות,ובמיוחד במסגרת בתי המשפט פותרי הבעיות, לציי
 כי הפעלתה

  . להל
 נעמוד על כמה מחסרונותיה הנטעני� של שפיטה זו ואתגרי� הכרוכי� בהפעלתההפרק

  בעיות פתרו
 בגישת שפיטה של בהחלתה הכרוכי� וחששות אתגרי�. 2

 היבטי� כמה להל
 נציי
 . זכתה ג� לביקורת מגוונתשת פתרו
 בעיות של שפיטה בגיהחלתה

 מזוהה זו ששפיטה הבעיות פותרי המשפט לבתי כוונה בעיקר זו כי ונדגיש, של ביקורת זו

  .עימ�

.  המתדיי
 האינדיבידואלרכיו מתאימה את הפתרו
 השיפוטי לצבעיות פתרו
 בגישת שפיטה

בבתי המשפט פותרי הבעיות גיבוש , למשל, כ�. ת ויציבותעל כ
 נעדרי� ממנה יסודות של ודאו

 59.אחרי� מתדייני� טיפולי המותא� לפרט עשוי לפגו� בעקרו
 השוויו
 והאחידות כלפי חוזה

 להחליט השופט של מכוחו הנובע שיפוטי בפטרנליז� ג� נגועה להיות עשויה זו שפיטה

לשופט מוקנה . ר את שילובו בחברה דרוש לו כדי לאפשמהו המתדיי
 של בעיותיו מה
 למעשה

הללו עשויי� לעורר חשש .  החוזה הטיפולי וההכרעה בהלי�כניושיקול דעת רחב בבחירת ת

הדגש ,  הפחותההפורמליות 60.ההליכיתהיעדר שוויו
 וא� פגיעה בהגינות , מפני היעדר ודאות


את יישומה של  המאפייני�היעדר כללי� פרטניי� ותיעוד מדוקדק , אישית�על תקשורת בי

 
 ,US Department of Justice, Drugs Courts (May 2017) ל למשראו מעודכני� לנתוני�  56

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/238527.pdf. 
57  Peggy F. Hora & Deborah J. Chase, The Best in the House: The Court Assignment and 

Judicial Satisfaction, 47 FAM. CT. REV. 209 (2009).  
 .455–454' בעמ, 45 ש"ה לעיל, "התרפויטי השופט תפקיד "פרלמ�  58
59  Morris B. Hoffman, The Denver Drug Court and Its Unintended Consequences, in DRUG 

COURTS IN THEORY AND IN PRACTICE 67 (James L. Nolan, Jr. ed., 2002)) להל� :Hoffman, 
The Denver Drug Court( ;Morris B. Hoffman, Therapeutic Jurisprudence, Neo-

Rehabilitationism, and Judicial Collectivism: The Least Dangerous Branch Becomes Most 
Dangerous, 29 FORDHAM URB. L.J. 2063 (2002).  

"  אפשרויות ליישו� של תורת המשפט הטיפולי–המשפט הפלילי כתרפיה " אליגו� דר אורנה  60
 לסוגיה זו והמענה המוצע על ידי תורת המשפט .)2010 (513–511, 491 כו  משפטמחקרי

 Bruce J. Winick, Sparking Motivation and ראו היהטיפולי באמצעות שכנוע להבדיל מכפי
Reducing Perceived Coercion, in JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY: THERAPEUTIC 

JURISPRUDENCE AND THE COURTS 181, 182, 185 (Bruce J. Winick & David B.Wexler eds., 
 Winick, Sparking Motivation(; John Petrila, Paternalism and the Unrealized: להל� ((2003

Promise of Essays in Therapeutic Jurisprudence, in LAW IN A THERAPEUTIC KEY 685 
(David B. Wexler & Bruce J. Winick eds., 1996). 
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 אלו חשש לבחינת אחריותיות בתי משפט מעלי�שפיטה זו בבתי המשפט פותרי הבעיות 

   61.השיפוטי ההלי� של הגינותו לבחינת האפשרית והדר�

 מטרת לבי
 המתדיי
 זכויות על הגנה בי
 אפשרי אינטרסי� מניגוד נובע מרכזי חשש

 בהודאה כרוכה הבעיות פותרי פטהמש בבתי השיקומי לתהלי� כניסה ,היתר בי
. שיקומו

 בבתי לשפיטה בנוגע שהועלה אחר חשש 62.ערעור זכות כגו
 זכויות על ויתורווב באשמה

 זה קשר כי נטע
. תחומי�הרב המומחי� לצוות השופט של לקשר נוגע המיוחדי� המשפט

  63.העצמאי שיקולו לפי בסכסו� להכריע לשופט המוענקת הבלעדית הסמכות תפיסת את משנה

 :המיוחדי� המשפט בבתי זו שפיטה של לקיומה הנדרשי� למשאבי� נוגעת אחרת ביקורת

 64.מומחי� צוות הכולל משפט בית לתפעול הנדרשי� כלכליי� ומשאבי� שיפוטי זמ
 משאבי

 לקוחות המייצגי� שיתופיי� די
 כעורכי לתפקיד� די
 עורכי בהכשרת הצור� הוא נוס� אתגר

 תפקיד� למילוי שופטי� והכשרת ומיו
 בעיות פתרו
 ישתבג שפיטה הליכי ניהול בעת

   65.טיפוליי� כשופטי�

 בתי משפט המתייחסי� לאוכלוסייה מסוימת יסודי נציי
 הערה כללית בנוגע ללבסו�

 חברי אוכלוסייה זו � לגביו שהוא נמנה עיקבעיהגדרה זו משמעה כי מי ש, למעשה. מוגדרת

 אשר אלומ הנבדלי� לסכסו� פתרונות ,ומגוו
 שונה ו�סכס ניהול דר�, שונה יחס לקבלזכאי 

 אינו, דומה בסכסו� מצוי או, דומה עבירה וביצע, המוגדרת האוכלוסייה �ע נמנה שאינו, אחר

מניחה שזו "  צבאייוצא" או 66"ילידי� "דוגמת מסוימת יהיאוכלוס הגדרת כי נדמה. לה� זכאי

וכמי , ת חברתיות שונות נית
 להגדירה ככזו חברתית של אוכלוסייה שמכוח
 של נורמוקטגוריה

הניתנת להתייחסות ולפתרו
 על ידי שימוש בתובנות שמקור
 " בעיה"שלחבריה ישנה 

כ� ג� נוצרת מחלקה נפרדת לעבירות התלויה רק ברקע של . בדיסציפלינות טיפוליות שונות

  67.מבצע העבירה

 
61  � .32ש "לעיל ה, עיני�רבינובי
 – Mae C. Quinn, Who’s Team Am I on Anyway ;506–503' עמב, 60ש "לעיל ה, אליגו� דר  62

Musings of a Public Defender About Drug Treatment Court Practice, N.Y.U. REV. L. & 

SOC. CHANGE 26 (2000); Mae C. Quinn, An RSVP to Professor Wexler's Warm TJ 
Invitation: Unable to Join You Already (Somewhat Similar) Engaged, 48 B.C. L. REV. 539 

(2007).  
63  Hoffman, The Denver Drug Court  ,59ש "לעיל ה. 
 Roger Hanson, The Changing Role of a Judge and Its  למשלראו זו לסוגיה להתייחסות  64

Implications, 38 CT. REV. 10, 15 (2002) ;Russell ,400–399' בעמ, 16ש "לעיל ה. 
 David B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence and the ראו הטיפוליי� הדי� עורכי תפקיד על  65

Rehabilitative Role of the Criminal Defense Lawyer, 17 ST. THOMAS L. REV. 743 (2005); 
REHABILITATING LAWYERS: PRINCIPLES OF THERAPEUTIC JURISPRUDENCE FOR CRIMINAL 

LAW PRACTICE (David B. Wexler ed., 2008) ;יישוב פרלמ�
–345 'בעמ, 4 ש"לעיל ה,  סכסוכי
יישוב "רלמ�  פקרני להרחבה בנושא החינו� וההכשרה הנדרשי� כיו� למשפט� ראו .354

 ).2014 (235 יט המשפט" חלופי למשפט�/סכסוכי� וחינו� משפטי הול�
ראו למשל , ”Indigenous Courts“המכוני� , יני�'האבורג,  לילידי� האוסטרליי�טעל בתי משפ  66

KING, FREIBERG, BATAGOL & HYAMS ,215–207'  בעמ,13ש "ה לעיל. 
67  Pamela Kravetz, Way off Base: An Argument against Intimate Partner Violence Cases in 

Veterans Treatment Courts, 4 VETERANS L. REV. 162, 205 (2012) . 
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. מעשי הבמישור ה
אקדמי ו הבשיח ה
 מוצע ולמענה הנזכרי� זכו להתייחסות החששות

 הבוחנות מתוכניות הערכה שונות הנלמד רב מידע נצבר השני� ע� מאמר זה נציי
 כי במסגרת

 בצורה איכותית להפעלת� מנחי� קווי� ומוצעי� ,את פעילות בתי המשפט פותרי הבעיות

   68.ויעילה

לת שפיטה  מופעבוש הבא נבקש להציג סוג פרטני של בית משפט פותר בעיות הפרק�בתת

� ארצות המשפט במערכת.  מוגדר של יוצאי הצבא האמריקניאוכלוסייהטיפולית המיועד לסוג 

 שפיטה בגישת פתרו
 בעיות בשילוב מער� שיקו� ותמיכה לפיהש בכ� תפיסה מבטאת הברית

הדיו
 במאמר יעסוק בהקשר . היא שפיטה ראויה וכדאית כאשר מדובר באוכלוסיית מתדייני� זו

 ה� דוגמה אלו אול� בתי משפט , המתוארות בהקשר האמריקניאלונסיבות שונות מהישראלי ב

 בעיות לבי
 סכסוכי� שמערכת המשפט קושרת את הרקע רו
לקשר קיי� בי
 שפיטה בגישת פת

או עקרונות " קוד טיפולי"הצגת המודל האמריקני יכולה לסייע ללמידת .  בשירות הצבאילה�ש

 את בחינת החלת� בהקשרי� ולאפשרשפיטה טיפולית בפרט של המשפט הטיפולי בכלל ושל 

  . נוספי�

   בגישת פתרו
 בעיות בבתי המשפט ליוצאי הצבא האמריקני שפיטה  . 3
  )�Veterans Courtsה(

2.5�מ למעלה השתתפו האחרונות השני� עשרה�בחמש 
 צבאיי� בסכסוכי� חיילי� מיליו

 הברית�צותות הבריאות הצבאית באר מרכז המחקר למדיני69.הברית�ארצות מעורבת בה�ש

" נראי�� בלתיפצעי�  "ע� צבאי משירות ומשתחררי� כשליש מהחיילי� שבי� לבית� כימדווח 

 35–21 עוד מדווח המרכז כי 70.נפשיי� ומשברי� דיכאונות, טראומטית פוסט תסמונת וביניה�

 קבועה לצריכה �ונוטי שונות התמכרות מבעיות סובלי�אחוזי� מכלל יוצאי הצבא האמריקני 

 כגו
 חוקיות�  גוררות לעיתי� את ביצוע
 של פעילויות לאאלו בעיות 71.אלכוהול ושל סמי� של

 מאוכלוסיית רבי� מהצבא שחרור� לאחר.  עבירות אלימות מסוג תקיפהוביצועהחזקת סמי� 

 מבעיות סובלי�, ללא עבודה,  מחוסרי ביתעצמ� את מוצאי� האמריקני הצבא יוצאי

   72.האמריקנית הפלילית השפיטה במערכת למאסר נדוני� ולבסו� ותהתנהגותי

 
68 Hora  ,12 ש"לעיל ה; Richardson, Spencer & Wexler ,17ש "עיל הל. 
69 Kristine A. Huskey, Justice for Veterans: Does Theory Matter?, 59 ARIZ. L. REV. 697, 702 

(2017).  
70 INVISIBLE WOUNDS OF WAR: PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE INJURIES, THEIR 

CONSEQUENCES, AND SERVICES TO ASSIST RECOVERY 3, 44 (Terri Tanielian, Lisa H. Jaycox 
eds., 2008)) להל�: INVISIBLE WOUNDS OF WAR(; תסמונת פוסטעל .705–702' בעמ, ש� �

טראומטית �התסמונת הפוסט"טראומטית אצל חיילי� בישראל ראו למשל יור� רבי� ויונת� לבני 
 ).2010 (2–1ש "ה, 205 ה  ודברי
די�" כטענת הגנה במשפט הפלילי

71  Ismene L. Petrakis, Robert Rosenheck & Rani Desai, Substance Use Comorbidity Among 
Veterans with Posttraumatic Stress Disorder and Other Psychiatric Illness, 20 AM. J. 

ADDICT. 185, 188 (2011).  
72  INVISIBLE WOUNDS OF WAR  ,103, 101' בעמ, 70 ש"לעיל ה.  
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 כיוצר מערכת יחסי� המטילה על המדינה חובה מוסרית ואחריות כלפי נתפס צבאי שירות

 אזרחי� של מוכנות על להשפיע ג� עשוי, וטרני�וה, הצבא ליוצאי היחס 73.חייליה אוכלוסיית

   74.כחיילי� לשרת

 להתנהגות ולהחזרה לשיקו� ניתנתיית יוצאי הצבא  כי אוכלוסההנחה בסיס על  

 למע
 עצמה  אתשסיכנה אוכלוסייה לפיהש נורמטיבית מוסרית תפיסה בסיס ועל, נורמטיבית

 משפט בתי הברית�בארצות הוקמו, המדינה מטע� משקמת להתייחסות ראויה המדינה

 אלובתי משפט .  זואוכלוסייה ידי על שבוצעו מסוימות עבירות לבירור המיועדי� מיוחדי�

 באמצעות לה� ייחודי ותמיכה לווי מער� ומשלבי� במתכונת בתי משפט פותרי בעיות פועלי�

   75.להל
 שיאוזכר כפי מתנדבי�

 2008 ובשנת באלסקה' באנקורג 2004 בשנת מו מסוג זה הוקני� המשפט הראשובתי

 הצליח בבפאלומשפט  הבית Buffalo Veterans Treatment Court.(76(יורק �בבפאלו שבניו

 בקרבלשק� יוצאי צבא רבי� והוריד באופ
 משמעותי את שיעור העבריינות החוזרת 

 משפט בתי מאות וחמישי� משלוש למעלה הצלחה זו הביאה להקמת� של 77.המתדייני�

   78.הברית�ארצות ברחבי כיו� המפוזרי� נוספי�

 קווי כמה� נית
 להצביע על  א, הצבא אינ� פועלי� לפי מתכונת אחידהליוצאי המשפט בתי

 יוצאי הצבא לתהלי� השיקו� שלמטרת� ליצור תחושת מחויבות . פעולה מנחי� לפעולת�

 בה� חוזה טיפולי נכרת.  לאור� תהלי� השיקו�כמתבקש אחריות למת
 די
 וחשבו
 להטילו

 ידע  בעלטיפולי מומחי�קיי� בה� צוות .  יוצאי הצבארכיו המותאמת לצשיקו� כניתותהכולל 

,  זה נמני� על פי רוב ג� מפקח בריאות מטע� בית החולי� ליוצאי הצבאצוות ע�. תחומי�רב

 
 Evelyn Lundberg Stratton, The Veterans in the הברית ראו למשל� תפיסה זו בארצותעל   73

Courts Initiative, https://estrattonconsulting.files.wordpress.com/2015/04/2013-veterans-
packet-lo-res1.pdf; Evelyn Lundberg Stratton & Jessica Lagarce, Restoring Honor: Inside 

Veterans' Courts, 26 OHIO LAW 9, 11 (2012) .האמביוולנטיות של החברה האמריקנית על 
 Michael L. Perlin, ”Johnביחסה ליוצאי צבא שוני� בהתא� למלחמות שנטלו בה� חלק ראו 

Brown Went Off to War”: Considering Veterans Courts as Problem-Solving Courts, 37 
NOVA L. REV. 445, 463–464 (2012–2013). 

 נפתח בציטוט מדבריו של אלופוטרני בבו של השופט ראסל אשר ייסד את בית המשפט המאמרו  74
, דקתולא חשוב כמה מוצ, הנכונות של צעירינו לשרת בכל מלחמה: "וושינגטו� המציי� כי' ורג'ג

ממלחמות קודמות ) טרני�והו(תיקבע באופ� ישיר לפי תפיסת� כיצד התייחסו ליוצאי הצבא 
 .385' בעמ, 16ש "לעיל ה, Russellראו ). תרגו� חופשי" (והעריכו אות�

 /http://www.courts.ca.gov בתי משפט אילו בקליפורניה ראו על ;392–387 'בעמ ,ש�  75
11181.htm ;בתי המשפט ליוצאי הצבא האמריקני בניועל � Veterans Resources for ראו יורק

New York State Courts, New York State Unified Court System, https://www.nycourts.gov/ 
courts/problem_solving/vet/resources.shtml . 

76  Steven Berenson, The Movement toward Veterans Courts, 44 CLEARINGHOUSE REV. 37, 39 

(2010); Michael Daly Hawkins, Coming Home: Accommodating the Special Needs of 
Military Veterans to the ;Criminal Justice System, 7 OHIO ST. J. CRIM. L. 563, 565 (2010); 

Russell ,16ש "לעיל ה. 
 .397' בעמ, ש�  77
 ,Veterans Treatment Court Locations, JUSTICE FOR VETS  ראוהברית� צות ברחבי ארלפריסת�  78

http://justiceforvets.org/veterans-treatment-court-locations.  
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 Veterans Justice וני�נציג מטע� הרשות לענייני חיילי� משוחררי� ונציגי� נוספי� המכ

Outreach) VJO .(ה �VJO מסייעי� ג� בהדרכת רשויות האכיפה והכליאה לגבי מצב� של יוצאי 

   79.יקני וכיצד יש לנהוג בעניינ�הצבא האמר

הנכרת ע� יוצא הצבא מגדיר לו את חובותיו ואת יעדי השיקו� " טיפוליה החוזה"

 שיקו� המותאמת ליוצא הצבא וכוללת כניתוהחוזה קובע ת. והאפשרויות העומדות בפניו

אלכוהול או חומרי דלק שוני� , לסמי�(חובת השתתפות בסדנאות טיפול וגמילה מהתמכרות 

) למשל, למציאת עבודה(השתתפות בסדנאות הכשרה , )שנמצא כי חיילי� התמכרו אליה�

במהל� תקופה זו נעשי� מאמצי� של .  כשנה וחצימש�החוזה הטיפולי נ. והדרכה אישית

החייל לשעבר זוכה לסיוע כלכלי . הצוות הטיפולי לאתר ליוצא הצבא אפשרויות דיור והעסקה

  80.וסוציאלי

 חות� הנאש� לאחר התייעצות ע� עליושערכת במסגרת הסדר טיעו
  השיקו� נכניתות

הנאש� מודה בביצוע העבירה המיוחסת לו ומתחייב להשתת� , היינו. עור� די
 מטעמו

 חובת יש תחילה.  השיקו� ולהתייצב בפני בית המשפט על פי לוח הזמני� שנקבע לוכניותובת

. ו נערכות לנאש� בדיקות טוקסולוגיותבמהל� תקופה ז. ההתייצבות בפני השופט מדי שבוע

 81. ועל התקדמותו בתהלי� השיקו�תוכנית על עמידת הנאש� בתנאי החות"השופט מקבל דו

הפרה של תנאי . הופעת הנאש� בפני השופט מאפשרת הפעלת שפיטה טיפולית מעצימה

ת החוזה הטיפולי יכולה לגרור סנקציות שונות לרבות סיו� הטיפול בעבירה במסגרת בי

 השיקו� תוכנית בתנאי עמידה הצלחת 82.המשפט המיוחד והעברתה לטיפול במסגרת הרגילה

 התנהל בוש המשפט בית סמכות פי על אפשרויות במגוו
 הצבא יוצא את לזכות עשויי� וסיומה

  83.הפלילי הרישו� מחיקת לרבות, השיפוטי ההלי�

� מתנדבי� יוצאי הצבא שה" מאמני�"בתי המשפט מסתייעי� ב,  הטיפוליצוות הלע נוס�

 ע� להתמודד לה� הצבא ומסייעי� י יוצא�מילנאש" מנטורי�"האמריקני המשמשי� כ

 ביוצאי שתומכי� ,אלוצוות בית המשפט מונה רכז של מאמני� . האתגרי� הכרוכי� בשיקו�

   84.השתקמות� בתהלי�  לה�סייעי�מלווי� אות� ומ, הצבא

בית .  המשפט ליוצאי הצבא בקווינסביתב לבתי המשפט הנזכרי� נית
 למצוא דוגמה

בית המשפט קיי� על מנת לכבד את "המשפט מציי
 בחוברת מידע המונפקת מטעמו כי 

 
79  Russell ,393–392' בעמ, 16ש "לעיל ה ;Perlin ,73ש " הלעיל; Mark A. McCormick-

Goodhart, Leaving No Veteran Behind: Policies and Perspectives on Combat Trauma, 
Veterans Courts, and the Rehabilitative Approach to Criminal Behavior, 117 PENN ST. L. 

REV. 895, 913, (2013). 
80  Russell ,394' עמב, 16ש "לעיל ה. 
 . 397' בעמ, ש�  81
 Douglas B. Marlowe, Strategies for Administering Rewards  זו ראו למשלתוכניתעל הפעלת   82

and Sanctions, in DRUG COURTS 317 (James E. Lessenger & Glade F. Roperd ed., 2007). 
83  Russell ,396' עמב, 16ש "לעיל ה. 
84 State of New York Unified Court System, Veterans Treatment Court Mentor Program 

Handbook (2009) available at https://www.nysba.org/VetsMentorProgram . חוברת מידע
 ). חוברת בית המשפט: להל�( )תרגו� חופשי(לציבור מטע� בית המשפט 
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מטרתנו היא לוודא .  הצבאי ולתמו� ביוצאי הצבא המעורבי� במערכת הפליליתירות�ש

בחיי�  מקיפי� והולמי� שיסייעו ביד� לשק� את עצמ� ולזכות ירותי�שיוצאי הצבא יקבלו ש

  85".יצרניי� ובעלי משמעות בקהילה, בריאי�

 הצבא האמריקני בקווינס מטפל ביוצאי הצבא הנאשמי� בארבע ליוצאי המשפט בית

נהיגה , ) המשמשי� להפחתת כאבי�אלובמיוחד ( החזקת סמי� :עבירות פליליות שכיחות

) וריי� ובפאבי�בעיקר זו המתבצעת במקומות ציב(ביצוע עבירות אלימות של תקיפה , בשכרות

 כמו שדה התעופה , או נשיאתו במקומות שאסורה בה� החזקתושיו
י נשק ללא רחזקתהו

 �אמריקני צבא ליוצאי משפט בתי ישנ� 86.יורק�הנמצא באזור שיפוטו של בית המשפט בניו

 ה� אינ� דני� בעבירות של אונס 87.במשפחה אלימות למשל, נוספות בעבירות ג� המטפלי�

  88.ורצח

 פתרו
 בגישת שפיטה המופעלת בבתי המשפט ליוצאי הצבא האמריקני היא ההשפיט

 לעידוד עמידתו למתדיי
 תמריצי� לו לתת המאפשר שיפוטי חוכ השופט נמצא בידי. בעיות

הסנקציות העומדות . הטיפולי החוזה תנאי הפרת על סנקציותאו להטיל עליו , בתהלי� השיקו�

 כגו
 מגורי� ,ילת זכויות שונות שקיבל יוצא הצבאבפני השופטת ה
 מגוונות ונעות משל

   89. ימי�לכמה ועד לשליחתו לכלא ,בחסות המדינה

 ניתנת במסגרתהששפיטה זו כוללת דיאלוג שיפוטי ישיר בי
 השופטת לנאש� , כאמור

 נתקל במהל� בה
שליוצא הצבא הזדמנות לספר על התהלי� מנקודת מבטו ולהעלות בעיות 

אלוג הישיר ע� הנאש� מאפשר לשופטת ליצור אצל הנאש� הנעה פנימית הדי. תהלי� השיקו�

 נעשה ברהד. ולשינוי התנהגות ומחזקת את כוחותיו להתמודד ע� האתגרי� הניצבי� בפני

  . ואכפתיות
יבאמצעות מבעי� שיפוטיי� של עני

 בשיטות המתבצע שיקו��מכוו
 השיפוטי המוחל הוא שיח של צרכי� ואינטרסי� השיח

 ותרות אחר ידע העשוי לסייע י
י אחת היא שאלת שאלות פתוחות המגלות ענשיטה. תשונו

" ?מדוע" "?צות שאתה משתת� בה
 הכי עוזרת ל�איזו מבי
 הקבו: "לדוגמה, לתהלי� השיקו�

 חיזוקי� להתנהגות מת
 – אחרת היא שיפוטית שיטה ".?אלומה מחזיק אות� עסוק בימי� "או 

נתיב נוס� הוא . "! כ�המש�"וטיי� של תמיכה ושביעות רצו
 כגו
 רצויה על ידי מבעי� שיפ

התייחסות לאתגרי� הניצבי� בפני הנאש� בהתמודדות המורכבת בתהלי� השיקו� והבעת 


יעני 
 וכיצד אתה מתכנ
 להימנע  הזיכרו
יו�מה
 תכניותי� לסו� השבוע של " ואכפתיות כגו

   90".? סו� שבוע זהרועיימלשתות אלכוהול בא

 
 . 1' בעמ, ש�  85
 .ש�  86
87  Kravetz  ,67 ש"לעיל ה . 
88  Russell ,עניי� לאזכר בעניי�מ. 385' בעמ, 16ש "לעיל ה � זה את פרשת עוקב שהתבררה באר

מדינת '  נעוקב 3962/99פ "ע, ועסקה בטענה לקשר אפשרי בי� פוסט טראומה לעבירת רצח
 .70ש "לעיל ה, ולבני רבי� שלראו ג� הדיו� במאמר� ; )14.4.2003, פורס� בנבו (ישראל

89  Russell ,396' בעמ, 16ש "לעיל ה. 
' בעמ, 4ש "לעיל ה,  סכסוכי
יישוב טכניקות שונות של הקשבה פעילה בשפיטה ראו פרלמ� לע  90

ומת� אפשרויות בחירה כדר� המסייעת " יבציוניראיו� מוט"על טכניקות של עריכת ; 214–213
הדוגמאות . 60ש "לעיל ה, Winick, Sparking Motivationלעיצוב התנהגות רצויה ראו 



   שמקור� בשירות הצבאי בישראלסכסוכי� בירור לע והחלתה בגישת פתרו� בעיות שפיטה  
 

375  

 שיפוטית יעילה נוספת בשפיטה בגישת פתרו
 בעיות היא שיתו� בני משפחה טכניקה

 91. כגור� העשוי לסייע ולתמו� בהצלחת ההלי�משפחההבהלי� השיקומי והתייחסות לקשרי 

שיתפת ? מה שלו� הב
 של� שאתה גר אצלו" על ידי שאילת שאלות הנוגעות למשפחה ,זאת

  . נוכח באול�הוא א� ע� ב
 משפחה  שיחהיהולנ או "?אותו במה שעבר עלי� השבוע

,  משפטי� קצרי� יחסית: לשוני ברורמשלבוב מכובדת בצורה מתנהל השיפוטי השיח

 בי
 היתר נמנעת השופטת מלהשתמש ,כ�. מורכבי�הימנעות ממטפורות וביטויי� לשוניי� 

 המסר  א� מבררת פע�מדיו את משמעות� מסבירה שהיאבביטויי� מקצועיי� שוני� או 

  . או שיש לנסחו מחדשמוב
 השיפוטי

מסר זה משולב ע� מבעי� .  וברורמשמעי� השיפוטי בגנות ביצוע העבירה הוא חדהמסר

 לשנות את התנהגותו  חיובי היכולאד� כי מבצע העבירה הוא אפשרותב התומכי� שיפוטיי�

 הרגלי� עלו ערכי� על, חוזקות על תההתמקדות החיובית בשיח השיפוטי נסמכ. ולהשתק�

 משמעת, ביעדי� עמידה כגו
 ,השיקו� לתהלי� לסייע העשויי� הצבאי השירות במהל� שהוקנו

  .קבוצתית ואחריות

, מסירות, שינוי אינו דבר קל והוא דורש מחויבות" המשפט מציי
 בחוברת מטעמו כי בית

 הוא ו, בית המשפט הוא הזדמנות לעריכת שינוי זה92."התמדה ועבודה קשה, שליטה עצמית

 בתי.  ורוצה לראות בהצלחת המתדיי
עזרה ת
 לעריכתו באמצעות צוות המכוו
 למכלי� מציע

 החוזרת העבריינות באחוזי ניכרת לירידה להביא מצליחי� האמריקני הצבא ליוצאי המשפט

 ג� נזקפת זו הצלחה. והנפשי הכלכלי מצב� בשיפור ג� המתבטא ,לשעבר החיילי� לשיקו�ו

   93.במסגרת� ערכתהנ השפיטה לטיב

 של סוג היוצרי� הטיפולי המשפט מ
 רכיבי� כמה למנות נית
 כי עולה זה בפרק מהמתואר

 שמקור� סכסוכי� שעניינ� נוספי� בהקשרי� יישומו את בחינת המאפשר 94"טיפולי קוד"

 צבאי יוצר יחסי� מיוחדי� בי
 החייל למדינה שבהקשרי� שירות לטעו
 כי נית
. צבאי בשירות

 בשירות הצבאי שמקורותהלי� בירור הסכסו� .  ג� לאחר סיומו של השירותי�מי� נמשכמסוי

 מקו� יש.  פחות מתוצאתולא למתדיי
 בעלי ער� וחשיבות ה� זה סכסו� מתנהל בהש והגישה

, לחלופי
. לשקול את הקמת
 של ערכאות מיוחדות לבירור סכסוכי� מסוימי� שמקור
 בשירות

 שפיטה בגישת פתרו
 בעיות עשויה להיות איכותית ,ת מיוחדתג� בהיעדר מתכונת מוסדי

 
 ואני מודה 2015המצוטטות להל� לקוחות מתצפיות שערכתי בבית המשפט הנזכר בחודש מאי 

 .לקיי� תצפיות אלו בבית המשפט שבראשותה על האפשרות Hirschהשופטת ' לכב
.  המשפחה נעשה במקביל לשיתו� גורמי� מ� הקהילה היכולי� לשמש מער� תמיכה וסיועשיתו�  91

הצעתה בנושא זה ראו .  בראי צדק מאחה�יטרניו ג� להתבוננות בבתי המשפט הורלוונטינושא זה 
 .69ש "לעיל ה, Huskeyשל 

 .2' בעמ, 84 ש"לעיל ה, חוברת בית המשפט  92
93 Richard D. Hartley & Julie Marie Baldwin, Waging War on Recidivism Among Justice-

Involved Veterans: An Impact Evaluation of a Large Urban Veterans Treatment Court, 
CRIM. JUST. POL'Y REV. 1 (2016).  

להרחבה ; 3ש "לעיל ה, Wexler, New Wine in New Bottles למשל הצעת קוד טיפולי ראו על  94
 פותרי הבעיות ראו פרלמ� שפטבדבר קוד טיפולי הנית� ללימוד מתורת המשפט הטיפולי ובתי המ

 .48–43' בעמ, 4ש "לעיל ה,  סכסוכי
יישוב
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בכל מקרה נית
 להפיק . ויעילה במיוחד לבירור תובענות מסוימות שיסוד
 בשירות הצבאי

תחומיי� כצוות מייע� לשופט בתהלי� בירור �תועלת משילוב� של אנשי מקצוע טיפוליי� רב

  .  ועיצוב הפתרו
 לוהסכסו�

 סכסוכי� של שוני� בהקשרי� זה טיפולי קוד של החלתו את בחו
ל נבקש הבאי� בפרקי�

  .בישראל הצבאי בשירות שמקור�

   השפיטה במערכת שפיטה בגישת פתרו� בעיות החלת. ג
 בישראל הצבאית

 בפרק זה הרהורי� ראשוני� בשאלת כדאיות החלת ציענבקש לה,  האמור בפרק הראשו
לאור

ספי� שאוזכרו בעת בירור עבירות במערכת השפיטה שפיטה בגישת פתרו
 בעיות ורכיבי� נו

   .הצבאית בישראל

 הללו. ל ה� הלי� משמעתי והלי� פלילי" הנהוגי� בצהמרכזיי� מסלולי שיפוט שני

 הסמכות של בתי הדי
 את י� המגדיר96ל" ובפקודות מטכ95 הצבאיהשיפוט בחוק מוגדרי�

 להחיל יוצע זה בפרק. וט חיילי�הצבאיי� ושל המסגרות המשמעתיות ביחידות הצבאיות לשיפ

 נדו
.  לעבירת היעדרות מ
 השירותבנוגע הצבאיי� הדי
 בבתי בעיות פתרו
 בגישת שפיטה

  .  בסמי�שימוש של עבירות בירורב כגו
 , בנושאי� נוספי�ג�  של שפיטה זוהחלתה בשאלת

   מ
 השירותהיעדרות עבירת. 1

להלו� את הטיפול בו הוא עבירת היעדרות  עשוי הטיפולית שפיטה חשוב אשר אימו� הנושא

 יו� 21 עד הוא ההיעדרות מש� כאשר 97.משירות של חיילי� המצויי� בשירות סדיר חובה

 היעדרות משירות 98. משתיי� החיילאליהש היחידה הצבאית במסגרת זו היעדרות מטופלת

 פלילית העביר נחשבת ההיעדרות.  בבית הדי
 הצבאישיפוטי הלי� לכפופה זו תקופהמעל 

  99.מאסר שדינה

 
 ).צ"החש: להל� (1955–ו"התשט,  השיפוט הצבאיחוק  95
 ).33.0302ל "פקודת מטכ: להל�" (די� משמעתי "33.0302ל " מטכפקודת  96
 .לשירות שהתייצבו לחיילי� היא שלהל� ההתייחסות  97
החייל לא ,  אלובמקרי�. ציפיי� יו� במקרי� ספ21 יו� או היעדרות ראשונה מעל 21 עד יעדרותה  98

 ראו .יישא ברישו� פלילי בגי� העבירה הואיל והשיפוט ייעשה על ידי קצי� שיפוט מיחידתו
 ג� ראו; )31.0513ל "פקודת מטכ: להל�" (היעדרות משירות סדיר "31.0513ל "פקודת מטכ

05�31 )א"הוראת קבע אכ(א "הק� ".היעדרות משירות סדיר "13
או מהמקו� שהוא חייב כדי� להימצא בו , חייל שנעדר משירותו בצבא: " קובע כי,צ" לחש94' ס  99

; "מאסר שלוש שני� אלא א� הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכ� –דינו , אותה שעה
העוסק במקרה " העריקה "צ עוסק בעבירת" לחש92' ס; 98ש "לעיל ה, 31.0513ל " מטכפקודת

 מעל שנה וחצי נתפסת דרותהיע. שבו אי� בכוונת החייל לחזור לשירות ואז דינו מאסר שבע שני�
 . כיו� כיוצרת חזקה של עריקה
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 מ
 השירות ה� עיקר כתבי האישו� המוגשי� בבתי הדי
 ות בגי
 היעדרשו� איכתבי

 מתוכ� , כתבי אישו�5,542  הפרקליטות הצבאיתהגישה 2014 בשנת, למשל, כ�. הצבאיי�

 עבירות תעבורה בגי
 אישו� כתבי 1,406,  עבירות היעדרות מהשירותבגי
 אישו� בי כת3,359

   100 . עבירות פליליות אחרותבגי
 אישו� כתבי 777 רקו

 יוצגו על מהשירות היעדרות ת שהואשמו בעבירהחיילי� מכלל ומעלה 90% לציי
 כי חשוב

 מדובר בחיילי� כי מציי
ח פעילות הסניגוריה הצבאית לשנה זו "דו. ידי הסניגוריה הצבאית

   101.דואישית וכלכלית קשה מאאשר רוב� נעדרי� מיחידותיה� ללא רשות על רקע של מצוקה 

 הצבא ע� תופעת ההיעדרות מהשירות נעשתה לאור� שני� רבות באמצעי� התמודדות

 13,452, לדוגמה, 2013בשנת .  שתוצאתה ענישה וכליאהרסריתוומסורתיי� של שפיטה אד

 נדונו למאסר עקב היעדרות  הכלואי�מ
 אחוזי� 76. חיילי� ריצו את עונש� בבתי כלא צבאיי�

  102. עבירות פליליות בשל– אחוזי� 6 ורק , בעיות משמעתבשל – אחוזי� 18, השירותמ

 ומספר , ואמצעי הענישה של הכליאה לא הניבו תוצאות רצויותרסריתוו האדהשפיטה

 שעסקו בבחינת מדיניות 104"ועדת דורנר" מסקנות 103.העבירות ושיעור כתבי האישו� רק גדל

 עמדומסקנות ועדה זו .  זהממצא בקנה אחד ע� ולותעהענישה והטיפול בעברייני� בישראל 

על כ� שאי
 הלימה בי
 חומרת ענישה להרתעה וכי גור� השפעה עיקרי על צמצו� עבריינות 

 
 יכולתו את  בפניוולהדגיש להתנהגותו בנוגעטמו
 ביכולת לשנות את תפיסתו של העבריי

   105.לשנות התנהגות זו

חדשה על הצור� ועל האפשרויות העומדות בפני  המתוארות יש מקו� לחשיבה בנסיבות

.  מהשירותיעדרותהמערכת המשפטית הצבאית והחברה בישראל להתמודד ע� תופעת הה


רק שילוב ידיי� של " מופיעה קריאה ברוח זו 2014ח הסניגוריה הצבאית של שנת " בדו,ואכ

שפטי הפרטני הנית
 מעבר לסיוע המ, רשויות שונות יוכל להביא לפתרו
 כולל יותר של המצב

   106".בכל מקרה ומקרה

 . וכנזכרלבי
 מצוקה אישית וכלכלית  מהשירותההיעדרות בי
 ישיר קשר נמצא, כאמור 

 האינטרסנית
 להציע כי  . שמה דגש על האינטרסי� של הצדדי� למחלוקתהגישה השיתופית

 
הדר ; )2014 פעילות דוח: להל�) (2015( 2014 פעילות לשנת העבודה דוחהסנגוריה הצבאית   100

 83, 15 וצבא משפט" ת מדומי� לבעיה אמיתיתפתרונו: העדר מ� השירות שלא ברשות"אביר� 
בשנת ,  הפרקליטות הצבאיתלפי .")העדר מ� השירות שלא ברשות"אביר� : להל�) (א"תשסה(

א בגי� עבירות " כת2,346 כתבי אישו� על ידי הפרקליטות הצבאית מתוכ� 5,254 הוגשו 2015
 ראו . עבירות פליליות אחרות בגי�1,047כ " בגי� עבירות תעבורה וסה1,861, היעדרות משירות

 .)2016 (53, 2015ח פעילות של הפרקליטות הצבאית לשנת העבודה "דו הצבאית הפרקליטות
 .25' בעמ, 100ש "לעיל ה, 2014דוח פעילות   101
 ).2013 ומידע מרכז מחקר, הכנסת( כליאת חיילי
 בבסיסי הכליאה תנאי שטיינר נעמה  102
ש "לעיל ה, "העדר מ� השירות שלא ברשות "אביר�; 25' בעמ, 100ש "לעיל ה, 2014 פעילות דוח  103

 .85' בעמ, 100
 .)2015 (ח הוועדה"דורייני�  הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבעדהוהו  104
:  ועונשי
עבירותגבריאל קאבאליו� ותומר עינת , גבריאל שביט, ראו לדוגמה שלמה גיורא שוה�  105

, מהדורה שלישית(מניעת פשע ואכיפת חוק ,  על תורת הענישה והשיקו
–מבוא לפנולוגיה 
2009.( 

 .30' בעמ, 100ש "לעיל ה, 2014 פעילות דוח  106
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 הנפקדי�  החיילי�את מחדש ולשלב במספר הכלואי�  אתתילהפח הוא הצבאית מערכתשל ה

 את הבעיות מ
 הבית ותר אינטרס החיילי� הוא להימנע ממעצר שאינו פ;ותיעילב וותמהירב

 הימנעות של חשוב אינטרס ס� מתוולכ�.  להתמודד וא� עשוי להחמיר אות
נאלצי� ה� עימ
ש

 לציי
 כי חשוב זה י
ילענ 107. בבית הדי
 הצבאיהרשעה תוצאה של המהווהמרישו� פלילי 

 החיילי� מכלל 80%הרשעות בבית הדי
 הצבאי והשלכותיה
 העלה כי מחקר שעסק ב

שהעבירה היחידה שהורשעו בה היא היעדרות מהשירות שלא ברשות לא צברו הרשעה נוספת 

   108. במהל� השירות הצבאיההרשעהבעשר השני� שלאחר 

ת  טיפולי בהתייחסות לאוכלוסיית העריקי� הצבאישיחב וסניגוריאלי בשיח העוסק במאמר

 
עומדת אביר� על פער ושוני משמעותי בי
 השקפת הסניגורי� המייצגי� את העריקי� לבי

מטרת הסניגורי� היא הקלה בעונש ושחרור מהשירות , לעמדתה. צבאיותרשויות הטיפול ה

 אשר עבור העריקי� עדיפה הצבאית רואה בשירות צבאי תקי
 דר� המערכת, ולעומת�, הצבאי

 מביאי� אלה פערי�.  השחרורלאחר האזרחית במערכת יה ראוותהשתלב בעתיד לה� תאפשר

 פוגעי� דבר של ובסופו הצדדי� חוכ באי של הפעולה ודרכי אינטרסי�ה בי
 להתנגשות

    109.עצמ� בעריקי�

 ו ההיעדרות מהשירות והשלכותיה כללופעת עדכניי� של הצבא להתמודד ע� תסיונותינ

גיבוש תכניות לחזרה  "–ת "גחל וכ
 הקמת מער�  המרש� הפליליזמ
התייחסות לנושא קיצור 


 בבסיסי הכליאה הצבאיי� ומסייע באבחו
 מקרי� פועלת "מער� גחל. בצבא" לשירות תקי

 ובמת
 המלצות אחרת מצוקההקשורי� להיעדרות מהצבא מטעמי� של מצוקה כלכלית או 

ת מופעל לאחר "אול� מער� גחל.  המש� דרכו של מבצע העבירה במסגרת הצבאיתתילהתווי

ת מתייחס להיבטי� "הגחל כי מער� יצוי
 110. תקופת ריצוי המאסרתו�ההלי� השיפוטי ו

 עוסק מער� בה�שפסיכולוגיי� שניתני� על ידי קציני בריאות נפש והיבטי� כלכליי� ואחרי� 

אול� אי
 כעת גור� שמרכז את המלצות כלל בעלי התפקיד העוסקי� . ל"תנאי השירות בצה

   111.במערכת דרכו בהמש�ריקות ובלווי האסיר בעבירת הע

 כמה לאמ� א� ערכאה שיפוטית צבאית במתכונת בית משפט פותר בעיות או להקי� רעיו
ה

 עשוי להיות פתרו
 , ובמיוחד שפיטה במודל פתרו
 בעיות,מקווי היסוד של בית משפט זה

  . חדשני ויעיל להתמודדות המערכת הצבאית ע� עבירת ההיעדרות משירות

 
" ל" הפלילי בצהו�הריש"ל בסוגיית הרישו� הפלילי ראו אייל טולדנו "על מגמות ושינויי� בצה  107

  ).א"תשסה (17, 15  וצבאמשפט
 חלופות לטיפול בחינת להרחבה ראו אור� זפרני .)2016 (471, 440 הפלילי המרש
 קמיני רות  108

ס "ביה, סמינריו� מחקרי לקראת תואר שני (ל" חיילי
 בצהבעבירות היעדרות מ� השירות של
 ). 2017, ר קרני פרלמ�"בהנחיית ד,  האקדמי המכללה למינהללולהמס, ש שטריקס"למשפטי� ע

שיח סניגוריאלי ושיח טיפולי בהתייחסות לאוכלוסיית : 'שיח של חרשי��דו'"הדר אביר�   109
 .)2008, גיא מונדלק עורכי�, שטדטמימי אייזנ (339 במשפט העצמה" העריקי� הצבאית

 12.8.2013" ?ת"מהי תכנית גחל"ת ראו למשל הפרקליטות הצבאית " תוכנית גחללאזכור  110
www.law.idf.il/436-he/Patzar.aspx. 

 לחוק 83' ס; 1969–ט"התשכ] נוסח חדש[ראו פקודת המבח� .  שירות המבח�מתאי� ג� גו� דוג  111
 .1977–ז"התשל, העונשי�
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 תוכל לשלב בי
 הפעלת סמכות לבי
 מת
 סיוע ולהתאי� פתרו
 בעיות בגישת פתרו
 שפיטה

הצרכי� והאינטרסי� הפרטניי� .  הצבא ויכולות החיילרכיוצ לפיהול� לנסיבותיו של כל מקרה 

 ונית
 יהיה לאתר פתרונות באופ
 מהיר ויעיל שבמסגרת� יחזור ,של החייל יוכלו להישמע

 פתרונות שוני� ובדומה לחוזה הטיפולי הנכרת ע� נאשמי� שקלויי. באיהחייל לשירות הצ

  . חלופת המאסר תישקל יחד ע� חלופות נוספות, בבית המשפט פותר הבעיות

 במער� ההתייחסות השיפוטית לחייל עשוי לסייע לשופט תחומי� צוות טיפולי רבשילוב

 משפחתוו  העומדות בפני החיילהצבאי ולחייל הנשפט במת
 מידע וייעו� על אפשרויות שונות

הצוות יכול לכלול גורמי סיוע מקצועיי� בתחו� תנאי .  נתקלובה�שלהתמודדות ע� הבעיות 

הצוות הטיפולי ראוי שיכלול ג� . ד ועוהנפש בריאות, אפשרויות שיבו� לתפקידי�, השירות

  . מער� זהת אשר יוכל לתרו� ולהישע
 על הידע והניסיו
 שנצבר ב" של מער� גחלי�נציג


 הדומה תוכנית במסגרת הצבאי השירות במסגרת החייל שילוב של פתרו
 להציע נית

 על הדי
 בית של הטיפולי הצוות בסיוע שיפוטי מעקב יער�י שבמסגרתה" טיפוליחוזה "ל

  .בתנאיה החייל עמידת

 לסייע עשויי� אשר השיפוטי בהלי� המתדיי
 של בקהילתו או במשפחה גורמי� שיתו�

  .ותומ� מסייע גור� להוות יכול הצבאי בשירות מחדש שילובו בתוכנית בעמידה קלערי

� ג� רעיו
 המנטורי� מבית המשפט פותר הבעיות ליוצאי הצבא האמריקני יכול להיות אימו

הכשרת בוגרי צבא שיוכלו ללוות .  מסייע ותומ� לעמידתו של החייל בתנאי המוסכ�גור�הוא 

ו מהשירות ולהוות עבור� מער� תמיכה וכתובת להעלאת בעיות בהתנדבות את החיילי� שנעדר

 מתמודד החייל ע� מצוקות בה�שמקרי� , לדוגמה.  מתעוררות יכול להיות יעיל וחשובא�

 טיפול לגורמי בבעיות משפחתיות הנובעות מקשיי קליטה אשר הכוונה שמקור
 מביתשונות 

 במער� תנאי ג� להסתייע נית
. ל� בקהילה יכולה לסייע בהתמודדות מונטיי�וווסיוע רל

  . בצבאמערכתי� שיסייעו לטיפול הפני�מנטורי�ל ולהכשיר "השירות בצה

 בגישת פתרו
 בעיות יכולה להפו� את ההלי� השיפוטי הלעומתי להלי� שיתופי שפיטה

 קול לעריק תהיה הזדמנות להבעת עמדתו והתייחסותו לביצוע העבירה באופ
 מת
. ומשק�

 חוכ באי של הסותרות הנחות המוצא על רקבחינת הפתרו
 הראוי לא תתבסס . לויכ
 וג, ישיר

 נטיותוורל בעיות פתרו
 בגישת השיפוטי השיח להחלת נוספות שיטות. לסכסו� הצדדי�

 בבחירת לסייע העשוי ידע אחר ותרות עניי
 המגלות פתוחות שאלות שאילת לרבות ליישו�


 לאתר אצל החייל רכיבי� ניסיו
וות חיובית  התמקדהיא אחרת שיטה. הראוי הפתרו

 מת
.  נית
 לבסס אפשרות להשתלבות בשירות הצבאי באופ
 מיטביעליה�שבהתנהגותו 

 עשויי� להוות רצו
 ושביעות תמיכה של שיפוטיי� מבעי� ידי על רצויה להתנהגותחיזוקי� 

   .גור� תומ� בעת פיקוח שיפוטי
 בחששות בנוגע טמוני� זה בנושא פתרו
 בעיות  שפיטה בגישתבהחלת הטמוני� החסרונות

ת "גחל מטרת מער� ממילא כי נדמה אול�. בהחלתו ולשוויו
 הצבאי במשפט ודאות להבטחת
 לנבוע עשוי אחר חשש. י החייל האינדיבידואלרכיו שילוב ההולמת לצתוכניתהיא להתאי� 

 בעקרו
 לפגו� להעלו ההתייצבות חובת את שהפר בחייל אינדיבידואלית שהתחשבות מכ�
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 ה� הדר� החייל וכליאת הפלילי האישו� א� כא
 צרי� לבחו
 112.הצבאית המשמעת אכיפת
 מסוימות דווקא י
יהמסייעת להשגת מטרותיה של אכיפת המשמעת הצבאית או שבנסיבות ענ

 הטיפולי לפי מאמרה השיח של מטרתו(מציאת פתרו
 המאפשר את שילובו של החייל בצבא 
.  מטרה זומשיג)  החותר להקלה בעונש ושחרור מהצבאהסנגוריאלידיל מהשיח של אביר� להב

 החלת. גינוי ושיקו�, מניעה,  מטרות המשפט הפלילי נמני� הרתעה�ע זה נציי
 כי עניי
ל
 
 כגו
 נוספות מטרות מחזקת אלא ,אלו במטרות פוגעת אינהעקרונות של משפט טיפולי כא

 שיבח
 את סוגי מנגנו
 ראוי מבחינה ארגונית כי יתקיי� כ
 113.הקהילה והעצמת הפגיעה איחוי
 
המקרי� ההולמי� לדיו
 בערכאה מיוחדת או בערכאה הקיימת בה תופעל שפיטה בגישת פתרו

  .הבעיות בדומה למנגנוני האיתור והמיו
 הקיימי� היו� במסגרת בתי המשפט פותרי הבעיות

   נוספות עבירות. 2

 הפעלת לכדאיות הנוגעת כללית שאלה מעוררטיפולית � יתופיתהש הגישה של יתרונותיה תיאור
 ההלי� במסגרת כגו
 ,בצבא נוספות סכסוכי� בירור במסגרות ג� בעיות פתרו
 בגישת שפיטה

 זה מציע הרהורי� ראשוני� על החלת גישת מאמר . או בנוגע לסוגי עבירות נוספי�,המשמעתי
ישתנו יש לבחו
 נושא זה תחילה תו�  ולפיכ� לג,פתרו
 בעיות בהקשר של שירות צבאי

 נית
 להניח קשר בי
 בה
שהתמקדות בעבירה המסוימת של היעדרות משירות בנסיבות 
כחלק מחשיבה כללית על הקשר זה , ע� זאת. היעדרות זו לבי
 מצוקות כלכליות או רגשיות


סוגיית מ, כאמור,  המהווה חלקההליכית הגינותה פרשנותה האפשרית של שאלתב להל
 נדו
 להתאמת באשרונעורר שאלה , בהתייחס להלי� משמעתי בצבא, השפיטה בגישת פתרו
 בעיות

  . שפיטה זו לעבירת שימוש בסמי�
 הורחב השני� ע� אול� ,בצבא המשמעת בהבטחת לטפל במקורו יועד המשמעתי ההלי�

 שנות ששלו על עולה אינו הצבאי השיפוט בחוק בציד
 הקבוע שהעונש עבירותל בו השימוש
 114, משפטיתהשכלה ללא, ומעלה סג
 מדרגת שיפוט קצי
 מתמנה זה הלי� במסגרת. מאסר
 בעונש וכלה מהתראה החל משמעתי עונש לגרור עלולה הרשעה. החייל נגד התלונה את לברר

    115.בדרגה הורדה או כליאה
 לנהל חובה מוטלת 116ל" אול� בפקודת מטכ, המשמעתי אינו כפו� לדיני הראיותההלי�

מנגנו
 השיפוט היחידתי כפו� לביקורת של יחידת הדי
 .  הוג
כהלי� המוגדר באופ
 ההלי� את
    117.המשמעתי בפרקליטות הצבאית

 
 זה יש לציי� כי ההלי� השיפוטי הצבאי לא נועד להיות חלק מהניהול המעשי של יחידות �ענייל  112

 ).1993 (130  צבאיתשפיטהראו עמדתו של עודד מודריק . הצבא או להכתיב משמעת
ת ולשינוי  כליאה עלולה ג� לגרו� לאימו� נורמות עברייניו.5ש "לעיל ה, רוזנברג�ודנציג גל  113

, מדיניות, תיאוריה:  ואכיפת חוקעבריינותראו חגית לרנאו . תפיסה עצמית שלילית כעבריי�
 .)2016 (ביקורת

 .הצבאית הפרקליטות מטע� קצרה הסמכה לעבור נדרשי� השיפוט קציני  114
 .107ש "ה לעיל, טולדנו  115
) 2011 ( בדי� המשמעתיהשיפוטס למשפט צבאי "ביה; 96ש "לעיל ה, 33.0302ל " מטכפקודת  116

www.law.idf.il/sip_storage/FILES/2/982.pdf) צבאי למשפטס "ביה הנחיות: להל�.( 
 463 ,16 וצבא משפט" היבטי� חוקתיי� של הדי� המשמעתי"דליה דורנר ; צ" לחש168' ס  117

 ).ג"תשסה–ב"תשסה(
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 הלי� קיו� בעת, טיפולי מקוד כחלק, הרחב במובנה בעיות פתרו
 בגישת שפיטה החלת

 גוברי� להחלתה הנלווי� והאתגרי� החששות בוש כמקרה, זה בשלב לפחות, נראית ,משמעתי

 מתקיי� אינו משמעתי שהלי� העובדה על במיוחד נעמוד אלו חששות מבי
. יתרונותיה על

 של הלי� מעריכתו המוגבר חשש הלע נוס� , כ
על. שופטי� של ומקצועי קבוע פורו� בפני

 היעדרהעלולי� לגרור , י�יומתו� התייחסות לצרכי� אינדיבידואל, במתכונת פחות פורמלית

 בהכשרה ייעודית המתאימה למילוי תפקיד קושיישנו ,  ובשוויו
ביציבות פגיעה, אחידות

 חר אמעקב נוספי� כגו
 רכיבי�. איכותית ויעילה, שיפוטי זה בגישת פתרו
 בעיות בצורה ראויה

   . פעולה לשיקו�תוכנית

, " הספר למשפט צבאיבית"במסגרת ,  שפורסמו מטע� הפרקליטות הצבאיתהנחיות

 עניי
די
 המשמעתי מתקיי� ככלל במסגרת היחידה בפני מפקד שפועל להלי� ה"מבהירות כי 

בדי
 משמעתי אי
 לחייל זכות לייצוג משפטי הקיימת לנאשמי� בבתי משפט . זה כקצי
 שיפוט


  118".ובבתי די
 צבאיי� לפיכ� על קצי
 השיפוט מוחלת החובה לוודא קיומו של הלי� הוג

הנחיות הפרקליטות הצבאית באמצעות מת
 הזדמנות על פי , בי
 היתר,  ההלי� נבניתהוגנות

הכוללת שמיעת עדי� , לנאש� להביע את גרסתו וכ
 על סמ� בחינה עניינית והוגנת של ראיות

   119.הנמקה ועוד, )במקרה של כפירה באשמה(לפי צור� 

 בעיקר על תפיסה של נשענת לעומתית הליכית בעת ניהול הליכי שפיטה בגישה הגינות

 השיפוט צי
נראה כי נושא זה מודגש בהנחיות לק. עמידה על כללי סדרי די
 ודיני ראיות

 תפיסת המקני� רכיבי� להחיל נית
 זה נית
 להציע כי במקרי� מתאימי� עניי
ב. המתמנה

ת לנשפט עשוי לכלול לא רק את שמיע" מת
 קול", למשל, כ�.  הליכית בעייני המתדיי
הגינות

 כי א� מת
 אפשרות לחייל להבהיר את ,גרסת החייל לשאלת ביצוע העבירה או כפירה בה

מת
 פירוט והבהרה על הענישה שנבחרה . התלונה שבבסיסצרכיו ומניעיו לביצוע ההתנהגות 

 ואמפטיה שיפוטית במקו� שהדבר הול� עניי
הבעת . ושיקוליה יכולי� לבסס אמו
 בסמכות

 
 במערכת וחיזוק מו
 לבסס תחושה של איכולי� ההול� לנסיבות טווחבותו� כדי אכיפת הדי

  . היכולות של החייל להמשי� במילוי תפקידו באופ
 מסור ואיכותי

 בגישת פתרו
 שפיטה האת להחיל המתאימות ובנסיבות בעתיד מקו� לשקול ישש יתכ
י

 לטיפולל "הצ מדיניות על במאמרו ,לוי. בסמי� לשימוש ותנוגע על עבירות הג�בעיות 

 מדגיש כי ישנו פער בי
 מדיניות ההעמדה לדי
 הקפדנית 120, בסמי�שימוש של בעבירות

והמחמירה על ידי הפרקליטות הצבאית לבי
 המדיניות המקלה יותר בנושא בפרקליטות 

 ,בצבא בי
 סוגי מקרי� של שימוש בסמי� בחנהה שונות הוצעו לחלופות 121.האזרחית

 לאור תמורות 122. לחיילי�פלילי מרש� למניעת פרוצדורליות ותחלופ למציאת – לכ� ובהתא�

 
 .1.2' ס, 8' בעמ, 116ש "לעיל ה, ס למשפט צבאי" ביההנחיות  118
 התייחסות למאמרה של –' הלי� הוג�'�הדי� המשמעתי הצבאי כ"שרו� ריבלי� אחאי ; ש�  119

 ).ג"תשסה–ב"תשסה (471, 16 וצבא משפט" השופטת דורנר
, 18  וצבאמשפט" ל לטיפול בעבירות של שימוש בסמי�"וס� אחר מדיניות צההרהור נ" לוי אבי  120

 ).ו"תשסה (141
 .53–47' בעמ, 107ש "ה לעיל, טולדנו ג� ראו  121
ראו . שינוי בחוק המרש� הפלילי ועוד,  השיפוט הצבאיחוקשינוי ,  העמדה לדי� משמעתיכגו�  122

  .183–163' בעמ, 120ש "לעיל ה, לוי
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 יהיה אפשר כי בנסיבות מסוימות יתכ
י , הישראליבדי
 בסמי� מסוימי� שימוששחלו בנושא 

 חלקכ אשר ,בעיות פתרו
 בגישת שפיטה של הולמי� את החלתה במקרי� לבחו
בעתיד 

 בהתחשב, זאת. פלילי רישו�מ להימנע יהיה נית
 ,לרשותה העומדי� הפתרונות ממער�

 כי בחשבו
 להביא זה יש עניי
ב .במהותו של הס� שנצר� ושיקולי� נוספי�, בחומרת העבירה

 השימוש עבירת, בצבא לשרת החיוב מ
 כתולדה למעשה המתקיימת העריקות מעבירת להבדיל

 יחסותההתי, בנוס�. השירות עצ� של תולדה ואינה עצמה בפני הישראלי בדי
 קיימת בסמי�

 למעשה נובעת הבעיות ליוצאי הצבא האמריקני פותרי המשפט בבתיטיפולית �השיקומית

 בסמי� שהשימוש רגשית�התנהגותית בעיה לבי
 הצבאי השירות בי
 קשרמהנחת יסוד בדבר 

 דני� בעניינ� של אזרחי� ששירות� הצבאי אלו כ
 בתי משפט כמו. שלה הסימפטו� הוא

 שאינ
 שונות יסוד והנחות) הצבאי השירותמהל�  (שוני� ני�נתו על מדובר כא
. הסתיי�

  .כורכות בהכרח את השימוש בסמי� ע� חוויה שמקורה בשירות

   בפגיעה שיסוד� בתובענות בעיות פתרו� בגישת שפיטה החלת. ד
 צבאיה בשירות

 )תגמולי� ושיקו�( חוק הנכי� חו להכרה בנכות ולקבלת זכויות מכתובענות. 1

 סכסוכי� ושפיטה בגישת פתרו
 בעיות ישוב אימו� גישה שיתופית לניהול ויובש אחר נושא

תגמולי� ( חוק הנכי� חו במיוחד הוא בירור תובענות המוגשות מכנטיי�וונראי� רל

  .טחו
יהב פגיעה נטענת במהל� שירות צבאי או שירות בכוחות עקב 123)ושיקו�

 כי נציע 124.בהגנתה חלק שנטל מי כלפי ואחריות מוסרית חובה חבה ישראל מדינת

 שתבוא ראויאלא ,  לנפגעהנית
 הזכויות ובמער� בנכות זו אינה טמונה רק בהכרה מחויבות

  .לידי ביטוי ג� באופ
 שבו מתברר ההלי� להשגת הכרה וקבלת הזכויות

 זכויות ולקבלתל " של חייל בשירות קבע או של חייל משוחרר להכרה כנכה צהתביעות

 החלטות על 125. לקצי
 התגמולי� המתמנה על ידי שר הביטחו
מוגשות  הכרה זוחומכשונות 

 126.המשפטי� שר ידי על מתמנות אשר ערעורי� ועדותקצי
 התגמולי� נית
 לערער בפני 

 שמבקש בנכות הנטענת וכ
 בהיק� הזכויות ההכרה�ועדות הערעורי� עשויות לדו
 בשאלת אי

 של בהרכב המחוזי המשפט בית בפני י�הערעור ועדת החלטות על לערער נית
. נכה מוכר

   127.שופטי� שלושה

 
 ).חוק הנכי�: להל� (1959–ט"התשי, ]נוסח משולב) [תגמולי� ושיקו�( הנכי� וקח  123 
, 2כ "ד: גוריו� בעת הגשת הצעת חוק הנכי� בגירסתו הראשונה� זה ראו דבריו של דוד ב�עניי�ל  124

ד "פ, משרד הביטחו�' ל נ" נכי צהארגו� 8487/03� " למשל בג רוכ� .)ט"התש (1573–1572
 ).2006(דינה של השופטת ביניש   לפסק5' פס) 1(סב

 . לחוק הנכי�30' ס  125
 . לחוק הנכי�33' ס  126
 .לחוק הנכי�) ד(34' ס  127
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 אלו והשגות בנושאי� , הנכי� קובע ג� זכויות הנוגעות לטיפול רפואי וללימודי�חוק

 עתירות 128.מנהליי� לענייני� המשפט בתי חוק חומכמתבררות על ידי הגשת עתירה מנהלית 

 בכל טחו
יהביקו� במשרד מנהליות מוגשות ג� על החלטות הגורמי� המוסמכי� באג� הש

 
 אלו עתירות 129.פנימיות מנהליות הוראות כוחמ חוק הנכי� אלא כוחמהנוגע להטבות שאינ

  . בבית המשפט המחוזי בפני ד
 יחידמתבררות

 גישה בולט באה לידי ביטוי בהש מגמה התובענות הנזכרות לסוגיה
 נעשה עד כה בניהול

 בניגוד למגמה בולטת במשפט ,זאת.  הכרעה כופה וסיומ� בדר� שלסכסוכי� לניהול לעומתית

 בעת שיפוטיי� מאמצי� לרבות, מערכתיי� מאמצי� נעשי� שבו האחרו
 בעשורהישראלי 

 ,לדוגמה,  כ�130.מוסכ� בפתרו
 הסכסוכי� וליישוב שיתופית בגישה לניהול�, סכסוכי� בירור

�באר המחוזי או המוגשות לבתי השלו� התובענות מכלל 80%� מלמעלה 
 מתבררות אינ

על פי נתוני מחלקת . די
 מפורט�בפסקשלבי שסיומו � רבאדוורסרי שפיטה בהלי� ומסתיימות

 משפט השלו� באר� בבתי שיעור התובענות 2013המחקר של הרשות השופטת משנת 

שיעור , 88% הינו" החלטה שיפוטית סוגרת" תוק� בהמקבלי� בהסדרי� ופשרות המסתיימות

 131".די
 לאחר מחלוקת� כתיבת פסק"עור התיקי� המסתיימי� בהכרעה ובהגבוה פי כמה משי

 87% ,2014 בשנת ,למשל, כ�. ל" הפוכה מצויה ביחס לתובענות הנוגעות לזכויות נכי צהמגמה

 המעיד על הלי�  מנומקדי
 בפסקמכלל הערעורי� על החלטת קצי
 תגמולי� הסתיימו 

  132. בהסדרי פשרהיימו הסתוגשושה הערעורי� בלבד מ13%� ו,אדוורסרי רב שלבי

 בהיבטי� 
יתיהוו צ� בנכות או להיק� זכויות לאחר הכרה זו כרוכות מעלהכרה תובענות

 רסריתוו ואדפורמליסטית בגישה ניהול
 רבי� במקרי�. בטראומות – לעיתי�רגשיי� חזקי� ו

   133. אלא א� מזיק ופוגע במתדייני�,מועיל�עלול להיות לא רק בלתי

הופכת את הייצוג המשפטי ,  מעודדת ויכוחי� והתנצחויות שלא לצור�סריתרוו האדהגישה

ומגבילה את יכולת מנהל הסכסו� לקבל תמונה מלאה של הסכסו� , למלחמתי באופיו

 המשפט המחוזי ביושבו כערכאת ערעור בית, ואכ
 134.המתחשבת במציאות אנושית מורכבת

 
 .2000–ס"התש, לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענייני� מנהליי�) 5)(2(26�ו) 1)(2(26' ס  128
 . לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענייני� מנהליי� )1(26' ס  129
 .25ש "לעיל ה, "שופט מגשר"פרלמ� ; 23ש "ה,  חוקי� המאוזכרי� לעילראו  130
 .26 ש"הלעיל , גלו� וטרבולוס, מרגל�וינשל  131
 בתכתו זמי� ב,)2015 (126 י חוק חופש המידע" עפ2014 לשנת דוחמשרד הביטחו�   132

http://bit.ly/2F7QO9z) י חוק חופש המידע" עפ2014 לשנת דוח: להל�.( 
133  Brent K. Marshall, J. Steven Picou & Jan R. Schlichtmann, Technological Disasters, 

Litigation Stress, and the Use of Alternative Dispute Resolution Mechanism, 26 L. & POL'Y 
289 (2004); Michal Alberstein, ADR and Collective Trauma: Constructing the Form for the 

Traumatic Fuss, 10 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 11 (2008). 
134  John Lande, The Movement Toward Early Case Handling in Courts and Private 

Dispute Resolution, 24 OHIO ST. ON J. DISP. RESOL. 81, 82 (2008); Carrie Menkel-Meadow, 
Pursing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation Co-Opted or “The Law 
of ADR”, 19 FLA. ST. U. L. REV. 3 (1991); Elizabeth G. Thornburg, Mettaphors Matter: 
How Images of Battle, Sports and Sex Shape the Adversary System, 10 WIS. WOMEN'S L. J. 
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התגמולי�  קצי
 נקטש והטכניקות עמדההעל החלטת ועדת הערעורי� מתח לא פע� ביקורת על 

   135.אדוורסרי  בתפיסת ניהול הסכסו� ע� החייל כמאבקלמעשה שיסוד
 התובע כלפי

� שתדו
,  בית משפט פותר בעיותבמתכונת,  מודל של ערכאה שיפוטית מיוחדתאימו

, ל" שהוכר כנכה צהלמי הנדו
 במקרה להעניק שיש הזכויות והיק� בנכות להכרהבתובענות 

 בצוות טיפולי תסתייעערכאה מוצעת זו . אלושוי להיות פתרו
 איכותי ויעיל לבירור תובענות ע

 רגשיי� להיבטי� להתייחס שייטיבהרווחה והשיקו� , בריאות הנפש,  הבריאותמתחו�

לסתירה הקיימת בי
 מיצוי זכויות , למשל, נטיוורל זה נושא.  פתרונות מכווני שיקו�ולמציאת

 לעבודה לבי
 חשיבות שיקומו כשירות�אי עקב מחיה תגמולי קבלת מאפשרהלפי חוק הנכי� 

 או , ולו באופ
 חלקי, הנפגע ניצב בפני דילמה א� לנסות לעבודבה�ש מקרי� ישנ�. של הנפגע

 , העבודה החלקי לא יצלחניסיו
 מתו� חשש שא� ,זאת.  זה ולתבוע גמול מחיהסיו
ינלוותר על 

 תהלי� השיקו� באמצעות צוות ווייל. ה וללא תגמול מחיההנפגע עלול להישאר ללא פרנס

 שיקו� חלקיי� מתו� הכרה שאי
 בה� כדי להכריע באופ
 סיונותיבנטיפולי יאפשר להתחיל 

 במצב החמרה שתחול או יצלחו לא אלו סיונותינ א�סופי על זכאות לקבל תגמולי מחיה 

  136.הפגיעה

 המיוש� בבתי המשפט ליוצאי הצבא רי�המנטו מיוחדת יכולה להיעזר ג� ברעיו
 ערכאה

 השיקו� של הנפגעי� יכול סיונותינ של מתנדבי� שיסייעו בליווי שילוב�. הברית�צותבאר

  .להיות מועיל ובעל ער�

ניהול .  ג� ללא הקמת פורו� מיוחדנטיוו של שפיטה בגישת פתרו
 בעיות רליישומה

ע לכלל הגורמי� המעורבי� בפתרו
  יוכל לסייאדוורסריהסכסו� בגישה שתפחית מ
 ההיבט ה

  .  המערכת הנפגע הספציפי ולמגבלותרכיוהסכסו� להתמקד בבעיה ולנסות לאתר פתרו
 העונה לצ

אישית מכבדת ואמפטית ראויה � בגישת פתרו
 בעיות אשר בבסיסה תקשורת בי
שפיטה

הנפגע באופ
  והיא עשויה ג� להגדיל את סיכויי ההצלחה של שיקו� ,עניי
הליישו� בנסיבות 

הוא יוזמ
 .  תפקיד פעיל בהלי�לנפגע תעניק זו שפיטה. שישיא רווח הדדי לנפגע ולמדינה

 השיקו� תוכניתבעיצוב , למשל,  העוסקשיחלהישמע בדיו
 באופ
 ישיר מפיו ולהשתלב ב

 ואמפטיה עניי
 תו� הבעת ,וזאת,  שיח עימויתנהל ו, יישמעהנפגע  שלקולו.  לגביונטיתווהרל

 אלו יבי�רכ. לכ� יתלוו ג� הבהרה שיפוטית על התהלי� ועל נימוקי ההחלטות. טיתשיפו

אשר חשובה כא
 במיוחד להפגנת ,  של הגינות הליכית בעייני המתדייני�תפיסה לחזק יכולי�

  .פגעי�תחושת ההוקרה הראויה לנ

 
225 (1995); Carrie Menkel-Meadow, Whose Dispute is it Anyway? A Philosophical and 

Democratic Defense of Settlement (In ome Cases), 83 GEO. L.J. 2663 (1995).  
01�45284) א"מחוזי ת(ו "ראו לדוגמה ע  135�אג�  –  משרד הביטחו�–גמולי
 קצי� הת'  נפלוני 12


 המשיב: "נקבעש� , )4.4.2013, פורס� בנבו(דינו של השופט ענבר   לפסק27' פס, השיקו
לצור� . השקיע מאמצי� יוצאי דופ� בניסיו� לסתור את עדותו של המערער, באמצעות באת כוחו

ינת עדויותיה� אלא שבח[...] כ המשיב לעדות את כל שרשרת הפיקוד של היחידה "זה זימנה ב
 ."הנו אמת לאמיתה –כי הגרעי� הבסיסי של עדות המערער , של המפקדי� מלמדת

 של הליכי
 חלופיי
 לסכסוכי
 המתנהלי
 מכח התאמת
גזית � לנושא זה בהרחבה ראו רינת גולד  136

המסלול האקדמי המכללה , ש שטריקס"ס למשפטי� ע"ביה,  שניתוארלסמינר  (חוק הנכי

 ).ר קרני פרלמ�"ת דבהנחיי, למינהל
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א  אל,המתדייני� הרגשית של רווחת� העצמת על רק לא טיפולית משליכה שפיטה, אמורכ

 כוח המשפט המעורבי� בהלי� ובמיוחד השופטי� ובאי סוכניג� על רווחת� הרגשית של 

 עורכי של תפקיד ממלאי� הדי
 הפועלי� למע
 לקוחותיה� בתביעות הנזכרות עורכי. הצדדי�


ניהול הסכסו� בפורו� הנוקט .  ונדרשי� ללוות את לקוחותיה� בתבונה ורגישותטיפוליי� די

 יאפשר את מימושה של עריכת די
 טיפולית , הפעלת שפיטה טיפוליתגישה שיתופית ותו�

   137.ויעילה איכותית בדר� הסכסו� לניהול ג� בכ� ויסייע, עניי
ההראויה ליישו� בנסיבות 

 האינדיבידואלי היסוד. אתגרי� ומציבה חששות בהקשר הנדו
 הצעה זו מעלה ג�

� אי על לטענה ומכא
 אחידות על יקשה לו ולפתרו
 למקרה בהתייחסות
 כיו� נית
 אול�. שוויו

 עיבודו, מידע איסו� מנגנוני הקמת באמצעות המשפט בבתי אחריותיות להבטחת לסייע

 מיוחדת היערכות מצריכה ערכאה שיפוטית מיוחדת הקמת כי ברי 138.מנחי� כללי� וקביעת

 הילתיי�הק המשפט בתי שנצברו בניסיו
המו מהידע ללמוד נית
 זה עניי
ל.  הול�ותקציב

�  . התובענה בבסיס העומדות הנסיבות בטיב בהתחשב ראוי הוא הנושא ותקצוב ,באר

 בישראל המשפט למערכת שיתרו� חשוב תפיסתי שינוי להוות עשויה זו גישה של החלתה

  .בפרט הצבאי השירות לאחר זכויותיה� את לתבוע שנאלצי� ולאזרחי� ולחיילי� בכלל

  סיכו�. ה

אישית אמפטית �ח לתקשורת בי
ו בי
 הפעלת סמכות וכמשלבתעיות  פתרו
 בבגישת שפיטה

 של יסודות מבססת,  את רווחת� הפסיכולוגית של המתדייני�מחזקתשפיטה זו . ומכבדת

שפיטה זו באה לידי .  לסכסו�לצדדי� רבי� נוספי� יתרונות ונושאת הליכית הגינותתפיסת 

 משפט פותרי בעיות הפועלי� בתי וו
מגביטוי מובהק במסגרת הליכי שפיטה המתקיימי� ב

 בתי �ע.  כבר בישראלהפועלי�) פותרי בעיות( משפט קהילתיי� ובבתי הברית�ארצותב

 המתאפיי
 הצבא האמריקני ליוצאי משפט פותר בעיות ביתהמשפט פותרי הבעיות נמנה 

  פועל בית משפט זהבוש המודל. צבאי שירות של השונות להשלכותיו מיוחדת בהתייחסות

 ועל וטיפולית שיתופית בגישה שפיטה נית
 ללמוד על יישומה של ממנהשיכול לשמש דוגמה 

 השירות בעקבותיתרונות הטמוני� בשינוי מערכתי לטיפול בתובענות שיסוד
 בבעיות שנתגלו 

  . הצבאי

� בבתי שיפוטיי� הליכי� בירור בעת נטיוורל להיות עשוי שפיטה בגישת פתרו
 בעיות אימו


.  שבבסיסה מצוקה כלכלית או אישיתהשירות מ
 היעדרות לעבירת בנוגע באר� באיי�הצ הדי

 המערכת להתמודדות ויעילה איכותית ,חדשה דר� להתוות עשוי זו שפיטה של יישומה

 ראויה ליישו� בעת בירור טיפוליתשפיטה ,  שונהבמישור . אלובעבירות בטיפול הצבאית

 זו שפיטה). תגמולי� ושיקו�( חוק הנכי� חומכות תובענות להכרה בנכות או לקבלת זכוי

  .הצבאי רותיהש במהל�  שנפגעמיל הוקרה ומפגי
 מתחשב הלי� לעצבמאפשרת 
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