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המנדרשמושגהנהטענתנו.בגירושיןהגישורבתחוםלדיוןהעומדיםהנושאיםמןואחדאהד
גירושיןבסכסוכיהנשיםמצבעלוהשלכותיולגישורהנהירהתהליךלהבנתמפתחמושגהוא

הגישותואתבתחוםביותרהעדכנייםהמהקריםאתלהציגהיאזהמאמרשלמטרתו,בישראל
בישראלהנעשהעללעדכןוכן,המגדרמושגהבלטתתוך,בגירושיןלגישורבנוגעהשונות
הנעשהמבחינתוהןהנורמטיבייםהשינוייםמבחינתהן,בגירושיןלגישורלמעברבנוגע
,בישראלבגירושיןלגישורבנוגעבעיצומושנמצאלמחקרכרקעבאהזוהצגה.בשטח
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.
"במשפחהגישור"הביטוימשמשהמקצועיתבספרות.במשפחהגישורשלאחדסוגהואבגירושיןגישור10
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.נישואיןשלמסגרתהמפרקיםזוגבניביןלגישור,הספרות
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מחקריםוממששיםתאורטייםושבשים:וגירושיןמגדר,גישור:אחלק

חשובהזירהמהווהבתחוםוהמחקר,ואחריםאידאולוגייםבאינטרסיםכרוךבגישורהעיסוק
לגבימתנגדיולביןהגישורתומכיביןהוויכוח,השוניםהשחקניםשלהאינטרסיםבקידום

.ביניהןלהפרידקשהלעתיםאשר,רמותבמספרמתנהלהגישורשלהמגדריותההשלכות
הגישורמאפייניהתאמתלגביסברותסמךעל,התאורטיתברמהמתנהלמהוויכוחחלק

ביןאך,אמפיריבמבהןמועמדותמהטענותחלק,"הנשיהקול"לגביהטענותומתוךלנשים
בזהות,שנבדקווהמודליםהגישורבמסגרות:רביםהבדליםקיימיםהאמפירייםהמחקרים
הזוגותמספרטוות.המדגםובגודלהנבדקיםהזוגותבמאפייני,בהכשרתם,המגשרים
גדולהזוגותמספרהיההמחקריםממחציתבפחותורק,055,122לבין112ןביןנעשבמדגמים

,כלליותהאםאף,מסקנותמהםולהסיקהממצאיםאתלהשוותשקשהבלבדזולא,כך,100-מ
המידעלביןהרטוריקהביןגדולפערקייםשגםאלא,הגישורשלהמגדרילהיבטבקשר

,החוקריםמתבססיםשעליוהעובדתי
היתרבין,מרכזיצירמהווההמגדרשבהןבמשפחההגישורבנושאלסוגיותנתייחסלהלן
המעורביםשלבתפקוד,גישורבאמצעותבמשפחהבאלימותובטיפולהכוחותבפערינדון

אתנציגנושאבכל,סכסוכיםליישובהשונותהדרכיםלגביהצדדיםשלובעמדותבגישור
,הקיימיםהמחקרייםהממצאיםואתהתאורטיתהתשתית

הגישורוהליךמגדר.צ

הצדדיםביןכובותופעריגישור,מגדר.א
בגישור.הצדדיםביןכוהותשוויוןשמניחמודלעלמבוססהגישור,במבואשצויןכפי

,החברתיהמבנהבגלל.נשיםלביןגבריםשביןהכוחותפערביטוילידיבהכרתבאבמשפחה
בעמדתנמצאותנשים,פטריארכיהשלשניםבמשךשעוצבוהחברתייםוהערכיםהנורמות
ניסיון,!יותר4נמוכההשכלהרמת,יותרנמוכההכנסהלהןיש:לגבריםביתםנחיתות
להוסיףיש,האלההאישייםהמשאביםכלעל,יותרנמוךחברתיוסטטוסיותרדלמקצועי
כל.ולגירושיןלנישואיןהנוגעבכלנשיםסובלותממנההמשפטיתהאפליהאתבישראל
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למצבמתאיםגישוראםהיאהשאלה.הגברםמולהאישהשליחסיתלחולשהמביאיםאלה
שאינורקלאוהגישור,הנכוןהואההפךשמאאו,אותולצמצםביכולתוואםכוהותפערשל

שעיקרן,זוויותממספרנבחנהזושאלה,מעצימם16אףאלא,הכוחותפעריאתמצמצם
.להלן

בגישורומתןומוצאמגדר,ב
היאבגישורנשיםלביןגבריםביןהבדליםישאכןאםלבחוןמנתעלשנבדקוהסוגיותאחת
,עצמוהגישורבמהלךומתןהמשאסגנון

שמכתיביםהםוהצדדים,חיצונייםתוכןלכלליאונוהללכלליכפוףאינושהגישורכיוון
המשאלכישורייששבגישורלהניחסביר,ניהולודרךאתגםרבהובמידההדיוןנושאיאת

גבריםשלהדומיננטיות,משפטבביתמאשריותרעודגדולהחשיבותהצדדיםשלומתן
ונמנעיםדבריהןאתיותרקוטעים,יותרישיריםשהםבכךהמתבטאת,נשיםעםבתקשורת
,לטעוןניתן,התוצאה,הגישורבמסגרתבשיחהלשלוטלהםתאפשר,לדבריהן7ןמלהשיב

,ביניהםהכוחותלפערבמיוחדרבמשקלמעניקבגישורהצדדיםשלהפעולהשחופשהיא
.הגבריםלטובתהפעראתומנציהמגדילהדברולכן

מעניק,הגברימהשיהקטןכוהוהמשפטשבבית,הנשישהשיהלטעוןניתן,שנימצד
שיתוףשלשיתעלהדגשאתשםשהגישורכיוון,גבריםפניעללנשיםעדיפותבגישור
להניהיש,רגשייםבצרכיםהתחשבותועלהאחרהצדצורכיהפנמתעל,הקשבהעל,פעולה
,כךאם,אלודגשיםעלהמבוססבהליךיותריצליחלכךיותרטוביםכישוריםלושיששמי
הליךבמסגרתלהןשאיןכוה,הגבריםמולכוחלנשיםנותןאכןשהגישורלטעוןניתן

.משפטי
.נשים8ןלביןגבריםביןהבדליםעלמצביעיםאכןבגירושיןבגישורהשיהעלמחקרים

גבריםשלהוויכוחסגנון:הדיבורבסגנוןברוריםהבדליםנמצאובישראלשנערךבמחקר
צדקבטיעונימשתמשיםגברים.רגשיהואנשיםשלזהואילו,ומאופקלוסלהיותנוטה

עלהמתבססים"סובייקטיביים"בטיעוניםהמשתמשותנשיםלעומת,"אובייקטיביים"
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המתייחסות,נשיםלעומת,קונקרטיותתוצאותלהשיגכדירקרגשייםלנושאיםלהתייתם
בניגוד,בהכללותלילדיהםמתייחסיםשגבריםוכן,אחריםבהקשריםגםרגשייםלנושאים
.קונקרטי20באופןאליהםהמתייחסותלנשים

דווקאעדיפותמעניקיםהשיחשהבדלינראה,הנשילשיהלהתאיםהגישוריומרותלמרות
,הגבריבסגנוןהסוגיותאתמנסחים(נשיםוהןגבריםהן)שהמגשריםבגללבעיקר,לגברים
בהיבטיםמתמקדיםהמגשרים,לדוגמה,המקצועיתבזהותםהקשורותמסיבות

בהכללותילדיםעלהדיבוראתלכווןנוטיםוהם,רגשייםלהיבטיםבניגוד,21אינסטרומנטליים
.בגישורםהגבריםמעמדחיזוקהיאהתוצאה.ספציפייםלילדיםלהתייחסולא
נשיםנגדואלימותגישור.ג

הואביניהםהסכסוךממרכיביאחדכאשרהואהזוגבניביןכוהותפערשלהמובהקהמקרה
בכללגישוראםבשאלההדעותהלוקותבגישורהתומכיםביןגם,באלימות23השימוש
,אלהבמצבים.האישה24נגדאלימותכולליםשנסיבותיהםאושעניינםבסכסוכיםמתאים
בוהמשמשיםוהאמצעיםיעדיו,הגישורשלהאידאולוגיה,הפמיניסטיתהביקורתטוענת

.בנשיםהפגיעהאתומחריפיםהכוחותפעריאתמעצימים
יבואהזוגבניביןהכוחותשפערהיאאלימותשלבמצביםמשורנגדהעיקריתהביקודת

המוכהשהאישהמאחר,הגישורממהלכיאהדבכלוישפיעביניהםומתןבמשאביטוילידי
לעולםכאלהזוגבניביןהסכם,בהלשלוטרגילוהגבר,אלימותלמנועכדילוותררגילה
.האישה25מצדויתוריםשלסדרהאלא,הדדיותהסכמותמשקףאינו

הפרדהשלהמסורתיתלמדיניותמודרניביטויהואהגישור,הפמיניסטיתהביקורתלגישת
מדיניותנבעהבעבר.זוג26בניביןביחסיםציבוריתהתערבות-ולאיהפרטילביןהציבוריבין
שלגופהעלהגברשלבעלותשכללה,במשפחההפטריארכליתבסמכותפורמליתמהכרהזו
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הוכרהבכללאם,לאלימותלרבות,המשפחהבתוךלבעיותהפתרון.רכושהועלאשתו
הגישור,והסכמהפיוסדוגמת,הנישואיןשימורשיעדםפנימייםבהסדריםהוצע,(כבעיה

פיעל.ציבוריתמביקורתהמשפחהחייאתהמוציאההמגמהאתממשיך,נטען,המודרני
שלדיכויהמתחילבהאשרהבסיסיתהחברתיתהיחידההיאהמשפחה,פמיניסטיותתפיסות
מידיהמשפחהעלהפיקוחאתהמפקיעים,גישורכמוהסדריםלעודדאיןולכן,האישה

.הציכור27
יעדם,זוביקורתפיעל,הגישוריעדישלהלגיטימיותאתגםדוחההפמיניסטיתהביקורת

אתלסכןהעלוליםמנושאיםלהתעלםנוטיםוהם,הסכםלהשיגהואהמגשריםשלהעיקרי
במערכתאלימותהייתהאםמלבררנמנעיםרביםמגשרים,מכךכתוצאה,היעדמימוש
עלטענותשלבערכןלהמעיטנוטיםהם.נגלית28שהיאמקוםטיבהאתמלבדוקאוהיחסים
שנלוותאחרותבסומותולהתמקד,הגישורבמסגרתאליהןמלהתייתםלהימנע,אלימות
ביןביותרהדחופההבעיהעלעונהלאשהושגשההסכםהיאהתוצאה.האלימות29לבעיית

כאשרבמיוחד,האלימותהמשךשלבסכנההאישהאתמעמידאףולפעמים,הזוג30בני
.התוקףן3לביןבינההקשרהמשךאתהדורשת,ילדיםעלמשותפתמשמורתנקבעתבהסכם

ולצמצוםלפיוסהשאיפההוא,אלימותשלבמקריםבעיההמהווה,הגישורשלנוסףיעד
,יחסיםמערכתשימורשלבמונחיםהבעיותיישובאתמגדיריםמגשרים.המשפחתיהשבר
,(בפירוקבמשפחהמדוברכאשרגם)הסכמותוהדגשתהתקשורתשיפור,פעולהשיתוף

פיוס,האלימותאתמנציחהיחסיםמערכתשימור,אלימותכוללתהיחסיםמערכתכאשר
,קווסטטוסעללשמוררוצהכללשבדרך,התוקףלרצוןמענהיותרנותןאלימותבמצבי
,בפירוד32מעוניינתתמידלאאםגם,האלימותבהפסקתהחפצה,האישהלצורכימאשר

נתפסתהעבודהשיטתגם,אלימותשלבמקריםהאישהעלמקשיםהגישוריעדירקלא

אתלשנותובמחויבותולבעיותבאחריותומכירצדכל,הגישורבהליך,מתאימהכבלתי
עלשווהאחריותמטילהשהיאמהטעם,התוקףצורכיאתמשרתתזוגישה,בעתידהתנהגותו
תמיכהלמעשהזוהי,באלימותהתוקףשלהודאהאיןאפילו,לעתים.הפוגעתועלהנפגעת
,נגדה34באלימות(חלקיתולו)הנפגעתאתהמאשימותבתפיסות

27L .G. Lerman "Mediation of Wlfe Abuse Cases : The Adverse Impact Of Informal Dispute

י1.1(1984)57

~

Harvard Women7"Resolution of

-

Women.
,81,7Shafferק.28103 supra note.
81,24Dingwallק.29185 , supra note!נGreatbatch.
81,27supraקע.3084-83 note,תהותכם].
תו(אט31-0

:

Factor: Policies

;

and

~

Practices815Pearson

'

"Mediating when Domestic Violence.ג
Mediatian14"Based(ו(1997)335-319 Divorce Mediation P

~
ograms.

,8,27Lerman(קק.3286-85 supra note.
33397(1997)and

~

'

Society

Rev.131"MediationתוCobb ~whe Domestication of Violence.5.
34Criminal1Women1"Paradox for Womenג:the Justice Sysem1אRifkin "Mediation.ג

48,41(1989)Justice.
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אמצעיננקטיםעודכל,אלימותבמצביגםלהועיליכולשגישורהטועניםיש,מנגד
שגם,המשפטמערכתמגרעותעלמצביעיםהגישורתומכי,הנכוניםוהנהליםהזהירות

משקפתהמשפטמערכת,ובראשונהבראש.קלוקלהואאלימותבבעיותהטיפולבמסגרתה
התערבותהייתהלאשבגללם,הפרטילביןהציבוריביןהמפרידיםחברתייםערכיםאותםאת

לדחיקתגורמים,העבודהעומסכמו,מבנייםקשיים,בנוסף,אלימותבמצביבעבראפקטיבית
המשפטיהדיוןאופי,לטיפולזוכהמקרהכאשראפילו,בה35בטיפולולזלזולהאלימותבעיית
.חופשיתבצורהסיפורהאתולספרקולהאתלהשמיעהנפגעתמהאישהמונעיםהדיןוסדרי
במערכתהמשפטמערכתבהתלפתאינושהפתרוןלטעוןניתןזוביקורתכנגדשגםאלא

.בתיקונהאםכי,אחרת
שבמקרים,נמצאאליםזוגבןהיהשבהםבמקריםבגישורשהושגוהסכמיםשבדקבמחקר

היהשבהםמההסכמיםברכים,מכךיתרה.בהסכםהאלימותשלאזכורכללהיהלארבים
מטלותלבצעלמשל,האישהמצדחובהמולהאיסורעמד,איסורהושלהאלימותשלאוכזר
האישהשאםהיאכזההסכםשלמשמעותו.מעשיועלהגבראתמלשאוללהימנעאובבית
כזהבהסכםשהמסרלצייןלמותר,כלפיה36אלימותלנקוטהגבררשאי,חובתהאתמפרה
,ממנהלהימנעותתנאיםלהעמידשניתןמיקוחקלףהיאשאלימותהוא

ישכאשרהגישורבהליךהסכםלהשגתהקטניםהסיכוייםאףשעלמצאאחרמהקר,מנגד
פיזיתמאלימותשסבלונשים,הסכםהושגכברשבהםמקריםבאותם,אלימותשלמרכיב
אתבחשבוןלהביאיש,זאתעם,ביקשו37אשרהתוצאותאתלהשיגהצליחודווקאונפשית
שהצלחתןוייתכן,נמוכות38דרישותמלכתחילהמציבותאלימותקרבנותשהןשנשיםהעובדה
.ההליךאיכותעלולא,שלהןהנמוכותהציפיותרמתעלמעידהמבוקשןאתלהשיג
יחסיםלמערכתתנאיםיצירתהואמיעדיושאחדחינוכיכתהליךגםנתפסשהגישורמאתר

.האלימותעלחזרהבמניעתגםהגישורשלכוהואתלבדוקמתבקש,יותרתקינהנמשכת
-שבעוד:משפטייםאמצעיםמאשרפחותחוזרתאלימותלמנועהצליחשגישורנמצאכאן

לאלימותחזרו%10רק,הגישורהליךלאחרבאלימותלהשתמששבוהאלימיםמהגברים%11
שנישלהפעלהמאפשריםמשפטייםשהליכיםנראה.מעצר39למשל,משפטיצעדאחרי

גישור.אפקטיביתבסנקציהואיוםלאישההתוקףשלגישהמניעת-מרתיעיםמנגנונים
.זו40הרתעהמאפשראיננו

27Lerman,אק.3599 . ~upra note.
.Ibid,8(עע.3696-95

Implicationsז3 for:050485085אDivorceהוWight "Theorizing Power.]ושDesmond.8

228,227(1998),)Mediation15"Practice.שהיהזוגותנכללולאבמחקר:לסייגישזהממצא
.בונכללולאקשהאלימותשלשמקריםלהניהישכלומר-במיוחדגדולכוחותפערביניהם

,7Shaffer,אק.38183 supra note.
,27Lerman,אק.3981 supra note.
40of

Battered

Women and Children0ת48מן1%1ם0ותץHart "Gentle

.

Jeopardy

:

The Further.[.11

Custody"ך12Mediation.(1990)ר330-31 Mediationתו.
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בעודאולם.בגישורמיוחדתהתייחסותמחייבתשאלימותכךעלמחלוקתלמעשהאין
לטפלהממסדשלאוהמגשרשלבסירובלהתבטאצריכהזושהתייחסותהסבוריםשיש

לעצמוקנהאשר,המגשרבידימצוישהפתרוןאחריםסבורים,גישורבאמצעותבמקרה
מעמדובשאלתלדיוןמובילהזועמדה.האלימותםועםהכוחותפעריעםלהתמודדכלים
.המגשרשל
המגשרנישרליות.ד

ובמיוחד,כוחותפערישלבמצביםהגישוראפשרותעלדיוןבעתהחשובותהנקודותאחת
שמגשרטועניםאלובמצביםהגישורמבקרי,המגשרשלמעמדוהוא,במשפחהאלימותשל
להנצחתידונותןלמעשה,ההליךמהגדרתמתחייבשלכאורהכפי,ניטרליותעלשומראשר

באיזוןתפקידלהיותיכוללמגשר,המשורתומכיטוענים,מנגד,והאלימות42הפערים
משמעותובשאלתכרוכהזומהלוקת,האלימותבעייתעםובהתמודדותהצדדיםביןהכוחות

,ניטרלייהיהשהמגשרראויכמהעדובשאלה"ניטרליות"המושגשל

ביןהיאהעיקריותההבחנותאחת.שונותבמשמעויות"ניטרליות"המונחמשמשבספרות
impartiality-לבין,פניםמשואהיעדרequidisdsce-הצדדים43ביןסימטריהעלשמירה,

מבוססתהסימטריהעלשמירהשכן,לזוזובסתירהלעמודאלומשמעויותעשויותבפועל
מגשר.כוחותפערשלבמצבבמיוחדבולטההבדל,הצדדים44באחד,זמניתולו,תמיכהעל

.הצדדיםאחדאתלהעדיףשלאכדי,הכוחותבפערמלהתערביימנעimpartialityהנוקט
והחלשת,מזה,החלשהצדחיזוקידיעלהפערלצמצוםיפעלequidistanceהנוקטמגשר
אתלהגדירמבלי"ניטרליות"המונחמופיערובפיעל,מקוםמכל.מזה45,ההזקהצד

שונותמשמעויותשתיתכנההרעיון,האפשריות46השונותהפרשנויותאףעל,משמעותו
המתקריםבממצאיהדיוןהמשךולצורךזהמאמרלצורך,הרחבהדורשהניטרליותלמונח

,פניםמשואהיעדר,קרי,impartialityשהוא,המקובלבמובןנשתמש

41"
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,Gagnonש0ת8,4!ק.42276 supra
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153-152,151(1991).0Mediation9"Neutrality.יכולההצדדיםביןהסימטריהעלהשמירה
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."הצדדיםלשני
44Rifkin

'

Practice

;

and

;
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1נ.

~

Cobb.5;28טת1אש!108ח14,14ש
45,35(1991)and Social Inquiry]16"Mediation1ת.

andסם45 Interpersonal Mediation: Assessment0בס"0חKelly Power Imbalance.8.נ
.Mediation13"Interventionם.(1995)98-85

46Family Mediation : Contexts, E

~

ics, hfluence and1תTaylor "Concepts Of Neutrality.ג
7Shaffer. supra note;219,215(1997).12Mediation14"Transfonnative Processes.
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מתנהלאינוהגישור.המגשרשלאמיתיתניטרליותתיתכןשלאסבוריםהגישורמבקרי
,המגשרשלהתערבותכל,לפיכך,נתונהוכוהותערכיםמערכתרקעעלאלא,ריקבחלל
בהנחה)המגשרשלהתערבות-אי,מכךיתרה.מעמדהאתבהכרחמשנה,יהאאשרטיבהיהא

רובפיעלאשר,הקיימתהכוהותלמערכתגושפנקאנותנת(זהמצבייתכןלאשכלל
משפיעה,ופסיביותשתיקהידיעלולו,גושפנקאמתןגם.פטריארכליות47תפיסותמשקפת

,מניטרליותהריגהמהווהולפיכך,היחסיםמערכתעל

הסתרתאתמעודדתערכיתהתייחסותונטולניטרליכאללמגשרהתייחסות,לכךמעבר
ערכיו,גלוייםהנםלהחלטותהפרמטריםבה,המשפטיתלמערכתבניגוד.המגשרשלערכיו
זהדבר,ולצדדים48לעצמולהבהירםבוחרהואכןאםאלא,סמוייםנותריםהמגשרשל

המקצועותאנשי,והרווחההסוציאליתהעבודהמתחוםבמגשריםמדוברכאשרבעייתי
יישובביןערבובונוצר,הטיפוליתבמסגרתפועליםשהםכפיבמשורפועליםהטיפוליים
היאהמשפחהבהערכיתבמסגרתפועליםהטיפולשאנשינטעןעוד.תרפיהלביןסכסוכים
מקדשתזואידאולוגיה,וקונצנזוס49המשכיותבהכרחהיאהעיקריתוהשאיפה,הבסיסיחידת
.האישה50שלדיכוייש,נטען,שבהיחסיםמערכת
ניטרליות:ברורההביקורתיתהעמדה,המגשרלניטרליותבנוגעכההידברינואתנסכםאם

הכוחקבוצותידיעלעוצבואלו.בחברההרווחיםוהערכיםהנורמותשיקוףמשמעותה
שלכוחםאתומעודדיםמטפחיםוהערכיםהנורמות,נטען,פטריארכליתובהברה,בחברה

במהלךלשלוט-הגבר-החזקלצדמאפשרתניטרליות,נוהליתמבחינהגם.גברימ51

היאהמגשרשלניטרליותאםספקפמיניסטיתראותמנקודת,כךאם,ובתוצאותיו52הגישור
חלשבמצבנראיתהאישהכאשרהמגשרשהתערבותהטועניםיש,שנימצד,רצויהבכלל
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~
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.
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,
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520-503(1988)Studies International Forumל

~
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269,266(1992)Americal

J
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,
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~

;
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Ik~W([ת60ת1984,0)297-296,293 and the Family

,7Shaffer,אק.51185 supra note.
52Ibid;47scu
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supra note.
Kotyk "Tearing Down the House: Wearing the Foundation of Divorce Mediation.א.]

ofג(1997)277
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~
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מגשריםשלהתנהגותםאתשבדקמחקר,לדוגמה,באישהכפגיעהלהתפרשהיאאףיכולה

,כללבדרךבעיניהםהרצויהמהניטרליותלהרוגבחרוהמגשריםשרובמצאאלימותבמקרי
שלרצונםשדווקא,הייתההתוצאהאך,עצמאותןפניעלהנשיםביטחוןשלהעדפהמתוך

אתמהןהפקיעושהמגשריםהרגישושהנשיםכיוון,אותןההלישההנשיםעללהגןהמגשרים
.בהליך53והשליטהההחלטותקבלתיכולת

,המגשרוהות:לנסיבותבהתאםומשתנה,גמישהואהניטרליותשמושג,היאאחרתתפיסה
תיחשבשלאהמגשרמצדהתערבותתיתכן,זוגישהלפי.הערריםווהותהפרקשעלהסוגיה
מגדילהאשרולהתערבותמשפטילייעוץמקוםיש,למשל,משפחהבענייני,פסולההשפעה

ועד"צרהניטרליות"מ,מצביםשלרחבהקשתיש,זוגישהלפי.ההליך54שלההוגנותאת
והאתיות,בקשתמקוםבכלממוקמתלהיותיכולההמגשרניטרליות,"מורהבתניטרליות"ל

התערבותאםלשאלהמשמעית-חדתשובהשאין,כןאם,נראה,בהקשרייתלויהעבודתושל
,ניטרליותפניעלעדיפההמגשרשל

בגישורוהבחירהמגדרהבדלי.ה
הגישורמוצג,המגשרמעורבותשלהלגיטימיותולגביהגישורלגביהתפיסותמגווןלמרות
עדיףאכןהגישוראםבדקוחוקרים.בפרטובגירושין,בכללהמשפטיההליךפניעלכעדיף
.עמןמיטיבהואואםנשיםבעיני
אתלהביאהיאהמוצהרתשמטרתו,הגישור,התרבותיהפמיניזםאתלהציגשמקובלכפי

באמצעותלהםמענהמתןידיועלשלהםההדדייםהאינטרסיםזיהויידיעללהסכםהצדדים
זאת.לזולת56ודאגהמשותפתאחריותהמדגיש,הנשילאתוסיותריתאים,פעולהשיתוף
זכויותמערכתסמךעל,האחרפניעלאחדצדשלהעדפהיששבו,המשפטיההליךלעומת
אכןאםהחוקריםשואליםזאתנוכח,הגברילאתוסיותרלהתאיםאמורהאשר,וחובות
מרגישותנשיםואם,גבריםבקרבמאשרנשיםבקרביותררווחתלגישורלפנותהנטייה

.משפטייםבהליכיםמאשריותרבמשורמצליחותשהן
גישורביןבחירהשלאפשרותלהיותצריכה,אמפיריבמבחןאלושאלותלהעמירברי

,אפשריתתמידאינהמשפטיהליךפניעלהגישורהעדפתשלבדיקה.משפטייםהליכיםלבין

53Divorce Disputes: Desconstructing1תKruk "Power Imbalance and Spouse Abuse.ע
Policy,.],0.ג,Intenmtional12"Mediation Fractice vla the ''Simulated Client''

Technique

13-12,1(1998).and the Fam.
מחליףבעצםהוא,הכוחותפערלצמצוםפועלהמגשרשכאשרבאמרהCobbמעלהדומהמסוגביקורת

מתייחסתאינהזוביקורתה,לציין.הצדדיםשלהעצמהמונעובכךעצמושלובכוחוהצדדיםכוחותאת
ים-גםעלהמגשרמעשהשל(אולי)השונהולהשפעהנשיםושלגבריםשלההתחלתיבכוחםלהבדלים

Negotiation9"Cobb.נשיםועל "Empowerment and Mediation:

NA

awative :

Perspective

.5

248,245(1993)lournal

,46Taylor.אע.54223 supra note.
.Ibid,אק.55226
566Bryan, supra note.
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לפנותחובהישמסוימותבמדינות,ברירההצדדיםבפניעומדתתמידשלאכיווןהיתרבין

.משפטייםבהליכיםלפתוחניתןנכשלהגישוראםורק,דומהלהליךאולגישור
בפניהםעמדהשאכןבמקוםבגישורשבחרוזוגותשלעמדותיהםאתשבדקוהמחקריםמן

פניעלגישורהעדיפונשיםידיועלגבריםהן:ברורהאחתתוצאהמסתמנת,הברירה
בהחלטהיוונשיםגבריםידיעלהגישורלהעדפתהסיבות,זאתעם,משפטיים57הליכים
,המשפטיתהמערכתמאשרפתותומנוכרמרוחקבהיותולנשיםקוסםהמשורהליך,שונות
מבוססתהגבריםבחירת,זאתלעומת.שכנגדהצדשלהעמדותבהבנתמסייעשהואוכיוון
,המשפטיתבהליךמאשרבגישוריותרכגדוליםשלהםההצלתהסיכוייאתהערכתםעל

במסלולבבחירהמשמעותיגורםאינה(בגישוריסודימרכיב)שכנגדהצדהבנתהגבריםבעיני
.משפטיבמאבקטקטיקהאלא,הגישור
התמודדות,המשורתוצאותהערכתהואאמפיריתלבחינהמותרהקשיםהנושאיםאהד

תכני,להסכםההגעהעצםכגון,אובייקטיבייםמדדיםפיתוחבאמצעותנעשיתזושאלהעם
,סובייקטיבייםמדדיםגםיש,יישומוומידת(הרכושחלוקתאופןאוהמזונותגובה)ההסכם
מבחינההישגיהםלביןהלקוחותציפיותביןוהיחסמההסדראומההליךרצוןשביעותדוגמת
.ורגשיתחומרית
בכךמתייחדיםבגישורהמושגיםשהסכמיםטועניםהגישורתומכי,ההסכםלתכניבנוגע

שלהפרטייםהרצונותבסיסעלנעשותההסכמות.הספציפייםהצדדיםצורכיעלעוניםשהם
אין,לכאורה,לכן.הצדדיםעלהנכפותאחרותאוערכיותנורמותפיעלולאהמעורבים

אחדבנושא,זאתעם,בגישורשהושגובהסכמיםברוריםלמגמהאולסטנדרטלצפותמקום
:משפטיבהליךשהושגואלולביןבגישורשהושגוהסכמיםביןועקביבולטהבדלנמצא

מאשריותרמשותפתמשמורתכולליםבגישורשהושגוילדיםעלמשמורתבדברהסכמים
המערבבארצותבגישורמשותפתלמשמורתהנטייה,משפטייםבהליכיםהמושגיםהסכמים
.ומובהקתברורהואמשפטייםהליכיםלביןגישורביןוהפער,רביםבמחקריםאוששה

שמשמורתנראה,הצדדיםשלהיחסיכותםמבחינתזהממצאלפרשכיצדהיאהשאלה
לו.האישהשלכהחלשהנתפסת,לאםבלעדיתלמשמורתבהשוואה,ולאםלאבמשותפת

מעברמשקפתשהמגמהלטעוןהיהניתן,בפועלהמשמורתשלשווהבחלוקהמדוברהיה
.כהעצמהלהתפרשעשויהואף,האםאתמחלישהאינהכשלעצמהשהיא,משותפתלהורות

הפיזיתהמשמורתואילו,בלבדמשפטיתהיאהמשותפתהמשמורתקרובותלעתיםאך
משותפתמשמורתשהסכמיהיאהדברמשמעות,האםבידינשארותהיומיומיתוהאחריות
הכוחשלצדמבלי,לילדיםהנוגעותהחלטותבקבלתכוהלגברמעניקיםמגישורכתוצאה

570005505]2Kelly "Mediated ;and .

Al

dversariaiD

ivorce

: Respondents ''

Perceptions

~ of Their

I

.8.7
5Thoennes, sapra note!שPearson;80,71(1989)לםMediation24"and Outcomes.

58Interpretative Analysis of theתג"C .E . Bertoia;455.817514ק,Thoennes1Pearson

Mediation16"Sb: Privatization 'Versus ;~

Personalization

M6ediation .Rhetoric

~

of ]: Fathers''

ffigh

15(1998).2).
595Kelly, supra note.
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ונתמכתבאהמשותפתלמשמורתהדרישה,ואכן,האישהבידינותרתזו.האחריותתבוא
.הנשים60זכויותארגונימצדולא,הגבריםזכויותארגונימצד

לביןגבריםביןהכוהותפערילהעצמתדוגמהמהווהמשותפתלמשמורתשהנטייהייתכן
האישהלצדהעומדותהמשפטיותהנורמותבהיעדר:להנצחתםואףהגישורידיעלנשים
,המעורביםשלהפרטייםהרצונותשלרקלאפונקציההואההסכם,ילדיםלמשמורתבנוגע
בהסכמיםהמשותפתהמשמורתהעדפתאתהרואיםיש.ביניהםהכוהותיחסישלגםאלא

שלהםהחברתיתולעצמהומתןבמשאהגבריםשליותרגדוללניסיוןכביטויבגישורשהושגו
,ההברתיימן6האינדיקטוריםבכל

תוכןלגבימשמעיים-והדאחידיםממצאיםאין,משותפתמשמורתלגביהממצאמלבד
כולליםספורדייםממצאים,משפטייםבהליכיםשהושגואלולעומתבגישורגירושיןהסכמי
לימודיםבמימוןאבותשליותרדבההשתתפות,יותרומפורטותיותררבותביקורזכויות
אלהממצאים,אחדמצד.יותר63ארוכהלתקופהתקופתייםומזונותהילדים62שלגבוהים
,שנימצד.והתחשבותשותפותמעודדיםגישורשהסכמיכךעלכמעידיםלהתפרשיכולים
.ולהתחשבותלשותפותיותרשנכוניםכאלוהםלגישורהפוניםשזוגותהואשההסברייתכן
ילדים65מזונותוגובהרכושאחלוקתאופןלגביסותריםממצאיםקיימים,זאתלעומת
אלומממצאיםלהפיקקשה,משפטייםבהליכיםשהושגוהסכמיםלעומתמגישורכתוצאה
לשאלתבאשר.ההסכמיםתוכןמבחינתבגישורנשיםשלהצלחתןלגביברורותמסקנות
קיימיםכברכאן,משפטייםמהליכיםרצונםשביעותלעומתמגישורהצדדיםרצוןשביעות
כפי.נשיםשללאלוגבריםשלעמדותגםהושוומהמחקריםבחלק.יותררביםמתקרים
בהתמודדותתמיכהעלבגישורהמושםהדגשאתעיקריתכמעלהמציגיםהגישורתומכי,שצוין

הישגיםרקלאהיא,נטעןכך,המטרה.בהליךהמלאהשליטתםועלהצדדיםשלהנפשית
להןישהמשפטשבמערכתנטעןנשיםלגבי.המעורביםשלטובהתחושהגםאלא,חומריים

,58Bertoia,ז8ק.6026 supra note.
.משפטייםהליכיםמאשריותרמשותפתלמשמורתמובילשגישורלכךאחריםהסבריםכמהייתכנו61

מסוימותוערכיותחיות-תםבנטיותניחניםמלכתחילהלגישורללכתהבוחריםשאנשיםהואאחדהסבר
מבוססשהגישורשכיווןגםייתכן.אלונטיותישקפובגישורשהושגוהסכמיםולכן,(משותפתהורות)

הסכמהמעודדתבהליךההשתתפותעצם,לפשרהנכונותומתוךפעולהשיתוףמתוךהיחסיםהסדרתעל
אידיאולוגיכענייןשיתוףהמדגישיםשמגשריםהואאחרהסבר.הילדיםבמשמורתהיתךמן,שותפותעל

.זהלכיווןההסכמיםאתומכווניםמשותפתמשפטיתמשמורתלהעדיףנוטים
625Kelly, supra note.
63:Doherty "To Mediate

,

or

NottoMediate

.1M.Gיד.1Marcusא.ג.1Stilwellא. Marcus

Mediation17"Mediatedם.(1999) Versus Adversarial DivorcesתןFinancial Outcomes

143.
,Kelly:ראו,ואולם.בגישורהמשפחהבנכסייותרגדולחלקמקבלותנשיםשםrlbid:ראו64 supra

.רכושבחלוקתהבדליםאיןשם,ש580
658,1:Wyer tfCild Custody Mediation and Litigation.ש(4ן-4ןR .E . Emery;7514,Kelly

Clinical4of Consulting.255"Experimental Evaluation of the Experience of Parents

179(1987)Psychology.
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תואמיםוהםלהןזריםהמשהקשכלליכיוון,תולשהושלשליטההיעדרשלתחושהפעםלא
בידימצויהשנעשהבמהשהשליטהוכיוון,הנשיהסגנוןאתמאשרהגבריהסגנוןאתיותר

מקוםשישובגללהמלאהמעורבותןבגללמהעצמהנהנותהן,זאתלעומת,בגישור,אחרים

יומרתנוכח,משפטי66בהליךמקוםלהםשאיןהרגשייםההיבטיםכולל,צורכיהןלכלוביטוי
לבדוקמעניין,משפטייםמהליכיםיותררבהרגשיסיפוקתחושתלצדדיםלהעניקהמשור

גבריםביןהבדליםישואם,משפטייםמהליכיםמאשרמגישוריותרמרוציםאכןאנשיםאם
,נשיםלבין

גישורשלהעדפהנמצאהמתקריםבכמה,אחידותאינןהמחקריםתוצאותכאןשגםאלא
מחקריםבאותם,נשים67לביןגבריםביןהשוואהנעשתהלאאך,משפטייםהליכיםפניעל

מעודכנים65מחקריםבסדרת,למשל.יותרמורכביםהממצאים,זוהבחנהנעשתהבהם
מהליכיםמאשרמגישוריותרמרוציםהיוגברים,ראשית:מעניינותתוצאותשלושנמצאו

.משפטיים70להליכיםאולגישורברורההעדפהנמצאהלאנשיםאצל,שנית.משפטיים69
גבוהההייתהנשיםשלהרצוןשביעותרמת,משפטייםבהליכיםוהןבגישורהן,שלישית

בלבדלגישורבנוגענשיםלביןגבריםביןשהשווהבמחקרגם,גברימן7שלמאשריותר
.נשים72בקרביותרגבוהההרצוןששביעותנמצא

משפטייםמהליכיםמאשרממשוריותרמרוציםגבריםמדועבשאלהמחלוקתישנה
עםומרעגבריםעםמיטיבשגישורהיאהדברמשמעותהאם:(לנשיםבהשוואהדווקאלאו)

מענהנותןשהואכיוון,גישורמעדיפיםגברים:המתבקשתהמסקנהשזוהסבוריםיש?נשים

664.Fam35"Feminist Perspective)נ:Family Law18P. E . Edwards "Gender Issues

432-143,424(1997).

Concilation

courts Rev.

6H.H!4ת.Benjamin"ג61 . Irving.5Theennes, supra note!שPearson;5Kelly, sapra note

-the Family court of

Toronto

: Implication for socioתוConciliation Counselling01Study

Barsky Family .' Mediation (Thousond.14)1H .H. Irving1Benjafnin.תו4ן,"Lega] Practice

268(1995,Oaks.
66

Charlottesville

~
:

Mediation

~

Pl

roject: Mediated

;

and

~Ll

itigated:76ח"

'

Jackson.11.ש!נ

~

R.E. Emery

Sיש .G . Matthews!שR.E . Emery;18-3(1989).12Mediation24"Child Custody Disputes
M .M . Wyer ~kcild Custody Mediation and Litigation: Further Evidence of the Differing

;410([199)Cli~ical Psychologyשof Consulting151"Views of Mothers and Fathers
R .E . Emery Renegotiating Family Relationships: Divotce, Child Custody and Mediation

193-175(1994,York-,ו0א).
,Wyerש0מ65,אק.69182 supra!נEmery.
כיאף,בחרובהםהגישורמהליכירצוןשביעותהביעושנשיםנמצאלאחרונהבישראלשנערךבמחקר70

:נשיתמפרספקטיבה-גישור"שהם'ע:משפטייםבהליכיםכלכליתמבחינהיותרמשיגותשהיוסברו
'קולגלסלי,מאסטרעבודת"בנישואקבמשברלנשיםוהתאמתו-קונפליקטלפתרוןכאמצעיהגישור

(2001).
80Emery(8,656(ק.71185

~

! Wyer, supra.
72Voluntary and1תM .A. Duryee "Women's and Men's Views of Mediation,נKelly.8.7

34(1992).Concilation coalis Rev1.30,מום"Mandatory Mediation Settings.
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מצייניםאחרים.בנשים73פגיעההיאהדברמשמעותקרובותולעתים,לצורכיהםיותרטוב
נשיםמשפטייםבהליכיםוהןבגישורשהןלזכוריש,גישורמעדיפיםשגבריםהעובדהשלצד
כלשהובהליךההשתתפותשעצםלמדיםהםומכאן,מגבריםיותרמרוצותדברשלבסופו
.בגישור74יותרקטןנשיםלביןגבריםביןהרצוןבשביעותהפעראםאף,נשיםעםמיטיבה
בגישוריותרקטןנשיםלביןגבריםביןהרצוןבשביעותשהפערסבוריםאחריםחוקרים
כלשלהרצוןושביעותהצדדיםביןמאבקאיןשבגישורכיוון,משפטייםבהליכיםמאשר
הרצוןששביעותככל,זאתלעומת,משפטייםבהליכים.האחרשלבזותלויההזוגמבניאחד
.האחר75הצדשלזוקמנה,גדלההצדדיםאחדשל

האישהשלההעצמההיאהפמיניסטיתהפרספקטיבהמןלגישורהמיוחסותהמעלותאחת
שלרגשייםלהיבטיםולהתייחסותאישילביטויההזדמנותנוכח,בגישורהמשתתפת
מגרש"כנתפסהגישורהליך,יותררבהבקלותרגשותעללדברנוטותנשיםשכן,המחלוקות

סגנוןעםהמזוהים,ולמאבקלתחרותשמתאיםהמשפטיההליךלעומת,האישהשל"הבית

בעוד:מגישוריותרמעצימיםמשפטייםהליכיםשדווקאהסבוריםיש,שנימצד.גברי
הדיןעורךבעיני,לעזרהזקוקיםולכןבבעיההנתוניםאנשיםבלקוחותיורואהשהמגשר
,דרישותיהם76אחרולמלאלשרתםשישזכויותבעליהםהלקוהות

הן.הרצוןשביעותבדבהלאלהדומיםהגישורבמסגרתהצדדיםהעצמתבדברממצאים
הנשיםבקרב,משפטייםהליכיםמאשריותרכמעציםהגישוראתהעריכונשיםוהןגברים
בןעםבהתמודדותיותררבביטחוןעלדיווחונשים,לדוגמה.יותר77גדולהזוהערכההייתה
גבריםמאשרויותר,משפטיים78הליכיםבעקבותמאשרהגישורבעקבותלשעברהזוג

מאשריותרהעצמהעלנשיםהעידומשפטייםבהליכיםגם,זאתעם,בגישור79שהשתתפו
ושהליך,גירושיןלהסכםלהגיעלהןשעוזרהליךמכלמתעצמותשנשיםנראה,גברים80

,010Bertoiaח7358 supra;17.81,68קsupra

!

note,%150)11שנEmery.שגבריםסבוריםאלוחוקרים
הנשיםעםבמשותףמשמורתלקבלסיכוייהםשבגישורכיווןמשפטייםהליכיםפניעלגישורמעדיפים
4supra;יותרגדולים note,0141106יBryan, supra note:50Bottomley, supra note;

10"Family Law Issues0תWomen' s Progress0)Backlash8:] . Woods "Mediation

143(1985)Revi~tew58א0אTlearingl[).
,81,68Emeryע.לאן4ז supra note.
81,68ק.75416

Wyer

, supra note:11Emery &

Matthews

.
נ.76
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345(1994~Oxford(1"ש

.
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~
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,

MacLean.4י
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&

Eeklaar.מצביעיםרביםמחקרים
Felstiner:בלקוחותהדיןעורכישלהשליטהעל Divorce laJwyers and their.?.,1.ן8יךAustin.8

:Rosenthal Lawyer ~'
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ייי מולאל,משפטייםהליכיםמאשרנשיםאצלעצמהשללתחושהיותרתורםאכןהגישור

שהגישורכיוון,בלבדטווהקצרתהיאההעצמהמקרהשבכלהטענהעולההללוהממצאים
.טווחארוכתהשפעהלושתהיהמכדיוקצרממוקדהוא

דיןועריכתגישור,מגדר12

המקצועבעליביןמאבק.א
עורכיהם,המשפטייםהשירותיםנותניביןברורהחלוקההייתהשניםמספרלפניעד
המאפייניםאחד,גישורלרבות,טיפולשירותישנתנוטיפולייםמקצועותאנשילבין,הדין
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אתלהרחיבכדי,משלהןשוניםכישוריהםאשרהגישורלצוותבשותפיםמעוניינותשנשים
עוד.עצמם107לשלהםדומיםכישוריהםאשרבשותפיםמעונייניםגברים.הצוותיכולות
להגיעבידיהםשמסייעותהלשוןבתבניותמאלואלונבדליםומגשרותשמגשרים,נמצא

,להסכמים08ן

אנשימעריכיםשלקוהותמלמדיםמהקרים,המגשריםאלהלקוהותשלליחסםבאשרגם
מידהאמותפיועלסטראוטיפיםפיעלמוערכותנשים.למינםבהתאם,שונהבאופןמקצוע
למגשריםשונהבצורהמתייחסיםגישורלקוחותאם,היאהשאלה.מגברים109שונות

,ולמגשרות
אפילו,מזויתרה,מגשרותמנשיםיותרכמוכשריםמגשריםגבריםהעריכואכןלקוחות
.שהצליהו0ןןבגישוריםמגשרותמאשריותרכמוכשריםהוערכושנכשלובגישוריםמגשרים
רצוןשבעייותרהלקוהותהיובהצלחהשהסתיימושבגישוריםהואאחרממצא,זאתלעומת

מאישהמאשרשנכשלמגבריותרנמוכההייתההרצוןושביעות,ממגשריםמאשרממגשרות

1031Negotiation1"Douvan "Male and Female Visions of Mediation.]ישH . R. Weingarten

355,349(1985).
104Kruk "Practice Issues, Strategies, and Models : The Current State of

the

Aft Of Family.]

202,195(1998).Jonciliation Couds Rev(ש.Fam36"Mediation.
,8,103Douvan(ק.105354 supra note]4Weingarten.
ולאו,המקצועיתלתפיסהקשורהניטרליותכלפישהעמדהנמצאאחריםבמחקרים.Ibid.8(ק.106355

,46Taylor,אקק.227-226:ראועוד.המגשרבמיןישירותדווקא supra note.
,103Douvan,אק.107354 supra note,1Weingarten.
108ResolvedתוGender : Communication Differences]810

~

M"40נ .L . Dewhurst1Wall.מץ

77,63(1991)2Mediation9"and Unresolved Mediations.
109

"

LI

awyer
-

ClientI

nteraction

תו

LI

awyering: flifference

:

and

~

Dominance

i

B1ogoch

'

'fiendered.8

677(997[)and Society Reu.131;בבתינשיםחפליית:ומהנפטמגדריחיא-דון'וךבנגוש'ר
.(1999)בישראלהמשפט

,108Dewhurst,אק.11080 supra note:אWall.
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מנשיםהציפיותשמלכתחילההואהללוהממצאיםכלאתהמשלבאפשריהסבר,שנכשלה1י1

במיוחדגבוהההערכהמעוררתאישהשלהצלתה,לפיכך.מגבריםהציפיותמאשרנמוכות
יותרהגבוההההערכהנוכח,זאתלעומת.מפתיעאינושהרימאכזבכהאינוכישלונהואילו

,במיוהדגדולהאכזבהגבריםשלכישלונםמעורר,לגביהם
נתפסושנשיםנמצא,כמגשריםונשיםגבריםשלתפקודםאתהצדדיםלתפיסתאשר

גבריםואילו,שליטההתנהגויותביותרהשתמשוהןשבפועלאף,בדיוןפחותכשולטות
כןאםנראה,שליטה2י1אמצעיפחותנקטושבפועלאף,יותררבהשליטהכבעלינתפסו

סמךעלאלא,בפועלתפקודםסמךעללאנקבעותהמגשריםתפקודלגביהצדדיםשעמדות
.המיניםשנישלוהיכולתההתנהגותלגביסטראוטיפים
בקרבמקצועירקעלביןמגדרביןההקבלהנוכח:בזהירותלהתייחסישאלולממצאים

לדעתקשה,(טיפוליתהשכלהישלמגשרות,משפטיתהשכלהבעליהםמגשרים)מגשרים
,לדוגמה.המקצועילרקעםקשוריםואילוהשירותנותנילמיןקשוריםמחקרייםממצאיםאילו
בעליואילו,סכסוכיםכפותריתפקידםאתמגדיריםמשפטיתשהשכלתםשמגשריםנמצא

שרובמהעובדהלנבועיכולזההבדל,כתרפיוטי13ןתפקידםאתמגדיריםטיפוליתהשכלה

,נשיםברובםהםהטיפולייםמהמקצועותמגשריםואילוגבריםהםהמשפטיתההשכלהבעלי
עלממצאיםלבחוןיש,לפיכך,המקצועיתבדיסציפלינהמההבדלנובעשהואייתכןאך

.מקצועירקעעלגםאלא,מגדרירקעעלרקלאנשיםלביןגבריםביןהבדלים

דיןועורכותדיןעורכי.2
בבדיקתענייןגםיש,בכללבגישורבעיסוקמגדרהבדלילבדיקתחשיבותשישכשם
הבדליםקיימיםאםלבדוקניסואכןמחקרים.דיןעורכיידיעללגישורבנוגעאלההבדלים

פמיניסטיותתאוריות,גישור4חכלפיובעמדההעבודהבסגנוןדיןעורכותלביןדיןעורכיבין
פחות-הדשעבודהסגנוןתכניסהמשפטייםלמקצועותנשיםשכניסתניבאוהמשפטשל

שתרבינהככולשיתבסס-לפשרותונכונותפעולהשיתוףויותרותחרותיותאדוורסריות
,גבריםלביןנשיםביןהבדליםשישנםמניחותאלותאוריות,אלו115במקצועותהנשים

המגדריהקיום"מכונהזותופעה,לנשיםייחודייםהםאשר,ומניסיוןמסוציאליזציההנובעים

",קא.11179
.ל7,

.ספציפיתהכשרהקיבלולאהמגשריםעודכלנכוניםאלוממצאים112
Gender-Basedתו Perceptual Biases"110411ן.7(תW. A . Donohue1Burrell.71.א

469-447(1988)Communication Research151"Mediation.
,104Kruk,אק.113203 supra note.
114

Regarding

~

C

~

ld

'Cl

ustody;01085עע

~

'C .M. Lee

&

~

C.P.M. Beauregard &J . ~

Hufisley

'
"Attorneys

Mediation and Assessment Services : The Influence of Gender, Years of'

Experience

, and

223,216(1998).Fam. and Concilation COUhIS Rev36"tMediation Practice

115]. Menkel-Meadow "Feminization and the Legal Profession:: The Comparative Sociology

(1995)Overview!וג:SocietyאוwyersL1ewis IJ1נןR.L. Abel1ת,"of

Women

Lawyers

280-221.
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שנשיםהיאהטענה,!במהותםהבדליםעלולאבתוויההבדליםעלהמבוסס,"האישהשל
,מסוימותבדרכיםמשפטיותלסוגיותפונותוהן,דיןעריכתשלמסויםסגנוןלזירהמביאות
.נרכשותומהתנהגויותהיטבמושרשיםממנהגיםכתוצאה
התנהגותןבבסיסהואנשיםלביןגבריםביןהכוחותשפערסבורים1[ההבדלים7גישתמבקרי

שלביכולתןספקהמטיליםיש.כוחותפערימשקפיםמגדרייםהבדלים,דהיינו.נשיםשל
הזוטריםהמשפטייםבתפקידיםנותרותהןעודכלהדיןעריכתעולםפניאתלשנותנשים

מוריםדיןעורכותעלמהקרים:עובדתייםממצאיםעלמבוססותאלוטענות,והחלשים118

משרדיבתוךמיניתהטרדה,וקידוםשכרבנושאי,מיןבסיסעלניכרתאפליהישנהשאכן

משפחההייבשילובוקשייםאתריםדיןעורכיומצדשופטיםמצדמגדריתאפליה,דיןעורכי וקריירה19ן
קוללגבשביכולתןספקמעורריםבמקצוענשיםשללהצלחתןאלומכשולים.

קול-במשפט"אתרקול"צופההפמיניסטיבמחקרמרכזיזרם,זאתעם,ייחודינשי
,במקצוע20יהנשיםשלחלקןשיגדלככולבמיוהד-ופיוסיאמפטי,אכפתי

העבודהושיטתהדיןעורךמין.א
הממצאים.אופייני121דיןעריכתסגנוןמאמצותנשיםהאםלבחוןניסיונותמספרנעשו

ועלדין122עורכישלדיווחיםעלנסמכיםרובםכאשר,משמעיים-חדאינםהאמפיריים
.המשפט24יבביתאובמשרדבעבודתםהדיןעורכיעלתצפיותעלולאלשאלונים123תשובות

116]Fineman "Challenging Law, Establishing Differences : The Future of Feminist Lega.וי
37,25(1990).Rev"1Florida42"Scholarship.

שמן(1987)117

.

Life andמסMaclGnnon Feminism Unmodi

~

ed: Discourses.].
1188"Past and Future0תMossman "Portia's Progress : Women as Lawyers Reflections.1י.נ

252(1988)Justiceס!Ihe
~

andsor Yearbook

.

: Access.
1196%1)8the Legal Ptofession1תC .E Epstein "Women;(1993)Ltzw!עC .R Epstein Women

.,Kansas49"חב"ת0ע0מ0סם

,Century

: .:

Assessing

Glass Ceilings:151ז]-

Twenty

חזט0ofl7ש:

Hagan

אא!צש(1993);נ..

.

HaITlngton Women

.

:

Laywers

: '

Rewrifing

, the.א"ע(2000)759-733;4ן
Study''צשעןו(1995); ofLawyers4:Practiceו"

F. Kay Gender&

63"Law Firm Capital01The Gender Stratification:0%מאח)Hagan "Raising.7)צגש"
ן

American.אשא(1998)743-728 Socjl~gicaI

120Jack

'

"Women Lawyers ::

Archetype

Crowleyנ!1(. Jack.1]115noteקאצ,ס,Menkel-Meadow

Fordam57"andן.עשי.(1989-1958)933.

.

.

Alternatives

121"the

~

Consh~rction

,

of

I

'

the

:

Lawyer

'
s Personaתו

:

S .D . Carle "Gender;109noteקאצ,ם.Bogoch

-Brockman "The Conciliatory.711Hotel.];239(1999)ן.]Harvard Women

'

s22

;36-11(1994).].ofFam1Canadian12"Family Law Practice1מAdversarial Continuum

.Rev.1Fordam57"~ men Lawyers

:

: Archetype and Alternatilives0,ד'R .Jack1נD .C lack

933(1989).
Contemporary,צאח7(1995)122 Lawמ!Pierce Gender Trials: Emotional Lives.].7.
Brockmanפסת123121 , supra]שHotel.
,109Bogoch:ראואולם124 supra note.
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אתריםומחקרים,נשים125בקרבלוחמניתפחותלהתנהגותתימוכיןמצאואחדיםמחקרים
יותררבהוברגישותבאמפטיהמתמקדיםדיןעורכותלביןדיןעורכיביןשההבדליםמצאו
שאיןנטצאבישראלשנערךבמחקר,זאתלעומת.נשים26ןשללצורכיהןהאחרונותמצד

לקוחותכיאם,לקוחותיהםאלמדבריםדיןועורכותדיןעורכישבובאופןהבדלכמעט
המאפשרמוצקאמפיריבסיסשאיןקובעאחדמהקר.דין27ןעורכותכלפיכבודפחותהפגינו
אקדמיהאנשיבקרבמיתוסשללקיומוטעמיםומציע,ייהודיעבודהסגנוןלנשיםלייחס

,האחר128הנשיהקוללגבי

רואהאך,ולוחמניתאגרסיביתהיאהדיןעורכישלהמקצועיתשהתרבותהסבוריםיש
בערכןזותרבותממעיטהשניומצד,אלולערכיםעצמןהמתאימותדקעורכותרעהבעין
אסרטיביותהפגנתתיחשבהתנהגותאותה,אגרסיביות129שלסוגאותומפמנותשלאנשיםשל

שהןהיאאחרתעמדה,אישה30ןאותהשנוקטתשעהמתלהמתאך,גבראותהנוקטכאשר
אתלשנותמותרשלגבריםבעודאך,שונותבנסיבותשונהבאופןמתנהגיםנשיםוהןגברים
מוערךעבודתןסגנון,לכךבהתאם.מגדר-תואמתלהתנהגותהיאמנשיםהציפייה,סגנונם
,פתותכן

זהו.משפחהדינישלבהקשרבמיוחדמעניינתדיןעורכותושלדיןעורכישלהתנהגותם
גדולבונשיםשלוהייצוג,הברית-בארצותדיןעורכותבקרבמותרהנפוץההתמהותתמום
רבהבמידהשואב-וילדיםמשפתות-עצמוהנושא.הדין132עורכיבאוכלוסייתמחלקן
העבודהבסגנוןלהבדליםזהבתהוםלצפותניתןולכן,נשיםשלכמומחיותןהמוכרמתחום

,נשיםלביןגבריםבין
דיןשעורכימצאמשפחהבדיניהמתמחיםנשיםלביןגבריםביןאלוהבדליםשבדקמחקר
במונחהשתמשולאשנשיםבעוד.מהם33ןיותרכאגרסיביותהדיןעורכותאתמעריכים

,Jackש0ת125 supra!4Jack;121Broclanan, supra noteינHotel;119Harrington, supra note

(1998)Making the,

Diference

~משמתקלIdz*/yelח

McGlynn

rhe.:)12ןס.
126Law and CriminalמןJurik Doing Justice, Daing Gender: Women.).4אS .E . Martin

G.E Jensen Female4P .L. MacCorqaodale;(1996,0815Justice Occupation (Thousand

diferent voice

i

? Paperi' presented

~

"
! the

.

American Sociological .'

Assocation

attorneys:מןט

P.L. MacCorquodale Genden Voice and Values: the Case of;(1991)Annual Meeting

the American Sociological Association Annual81Domestic Violence . Paper presented
(1995)Meeting.

127109Bogoch , supra note.
Differenceת61ח1281 Modelfor Women0שC .F. Epstein "Faulty Fraraework: Consequences

,

ofl

.Law"35ץא[Sch.[תשא(309%199
1291998,McGlynn,1996100שטתThornton, supra

Fordham63"Rhode[.חשי(1994)13067 "Gender and Professional Roles.(].].
1311046,1039(1992)1"1Hastings43"Cahn "Styles of

;

' Lawyering.)1.א.
132,0Work: Varieties!םMaiman Divorce Lawyers.7.4:אC .A . McEwenיש] . Mather
170-169(2001)Fractice!4Professionalism.
Shawש0ת1339 , supra)שSchultz1ת,Family Law"sss1מContext : Women1תMather

'

"Gender

i
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דיןשעורכותכךעלהדיןועורכותעורכיבקרבהסכמההייתה,עצמןלגבי"אגרסיביות"
אמפטיתהקשבהבשילוב,אזרחידיוןשלבאמצעיםיותרוקפדניאינטנסיבישימושעושות
יותרגדולמשקלונותנות,לפרטיםלבותשומתרצינותיותרמפגינותהן,ללקוחותיותר

ייתכןהדיןעורכילגביגם,מגשריםלגבישצויןכפי,זאתעם,הלקוח134לצורכילדאגה
דיןעורכותביןהפרקטיקהבמבנהמהברליםנובעיםאלא,מיןתלוייאינםאלושהבדלים

עורכימאשריותרנשיםמייצגותריןעורכות)הלקוחותאוכלוסייתכמו,דיןעורכילבין
עורכימאשריותרמשפתהבדינימתמחותדיןעורכות)משפחהבדיניההתמחותמידת,(דין
,אחרים136וגורמים35ן(דין

גישורכלפיוהעמדההדיןעורךמין.ב
-חדאינןהתוצאות,דיןעורכותלביןדיןעורכיביןלגישורבנוגעבעמדותלשוניאשר

אך,דין37ןעורכימאשריותרבגישורתומכותדיןשעורכותכךעלממצאיםיש:משמעיות
הםאם,שההבדליםייתכן,זהבהקשרגם,המינים138ביןמשמעותיהבדלשאיןכךעלגם

ניתןאםבדקומחקרים,נשיםלביןגבריםביןהעבודהבסגנוןמהברליםנובעים,קיימים
הגישותאחת.)conciliatory()פייסנייםלעומתכאדוורסרייםדיןועורכותדיןעורכילסווג
פחותלהיות,כקבוצה,נוטים,משפחהבדיניהעוסקים(המיניםמשני)דיןשעורכיהיא

דיןשעורכינמצא,למשל.אחרים39ןבתהומיםדיןעורכימאשרפייסנייםויותרארוורסריים
אותםלהניאכדי,לקוחותיהםעםומתןלמשארבזמןמקדישיםמשפחהבדיניהעוסקים
העוסקיםהדיןעורכיארגוןשלבהנחיותאפילו.סבירות40ןובלתינוקשותעמדותמלנקוט

,שגירושיןבכךמכיריםמשפחהבדיניהעוסקיםדיןעורכי"שנטעןבאנגליהמשפחהבדיני
היפושמהוויםהםאלא,ומפסידיםמנצחיםשבהןתחרויותאינםמשפחתייםוסכסוכיםפרידה
בדיניהעוסקיםנשיםלביןגבריםביןהבחנהנעשתהאהדבמחקר,ן4ן"הוגנותתוצאותאתר

כנשיםגבריםכיאם,גבריםמאשריותרכפייסניותעצמןמעריכותשנשיםונמצא,משפחה
במחקר.קיצונית142פייסנותלביןקיצוניתאדוורסריותשביןהעמדותקשתכלעלנמצאים

8,132Mjman(קק.134184-183,127-125 . supra note)שMcEwen)שMather.
135Divorce LawהסMather '"The New Yuppie Female Lawyer'

:

: The Impact of Women.]

46(1998)1.New~

Hampshire

Bar39"Ptactice.
136Perspective from the UK" presented4?Sommerlad "Can Women Lawyer Differently.א

,the;

Legal

Profession1תLaw and

~

.

Lawyers

: Women0)

Challenge

ת0ל(,

~

Workshop1151the1ה

9991July.
,114Hunsley,אק.137217 supra note1Beauregard1Lee.
,Medleyש0ת87,אק.138197 supra.
139Beinart Family Lawyers: The Divorce Work ofSolicitors.5]4MacLean.44,3Eekelaar.7

(2000).
.1,קא140124.4

.ש15,קא.14115

142121Brockman, supra note)שHotel.
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כלפיעמדותיהםלביןפייסנייםאוכאדוורסרייםהדיןעורכיסיווגביןהקשרנבחןאחר
שיטתאתלאמץיותררבהנכונותהייתההפייסנייםהדיןעורכישבקרבונמצא,גישור

פחותהיותןעצםלפיה,האפשרותאתמעלההמחקריםשנישלהממצאיםשילוב,הגישור43ן

.דיןעורכימאשריותרבגישורלתמוךדיןעורכותמביאפייסניותויותראדוורסריות

סיכום.8
להליךהצדדיםמבהינתהן,גירושיןהליכילביןמגדרביןהקשראתבתנושלעילבסקירה
התייחסותמחייבתזובהינה.ומגשריםדיןעורכי-השירותיםנותנימבחינתוהןהגירושין
ותפיסהמקצועיתהכשרה,המגשריםתפקיד,כוחותפערי-בזהזההכרוכים,גורמיםלמגוון

אחדבכלהאידאולוגיותוהעמדותהתאוריותנוכחהמהקרייםהממצאיםאתבחנו,מקצועית
,בתחילהשנסקרוהמתודולוגיותמהסיבותהן,ומגווניםרביםהםהממצאים.אלומהקשרים

מהותייםאינטרסיםבעליידיעלנכתבומהמחקריםמהספרותחלק:אידאולוגיותמסיבותוהן
המבקשיםמגשרים,מקצועיתטריטוריהעללהגןהמבקשיםדיןעורכיהיתרבין,בתוצאות
עםהאינטרסיםשילוב,וכדומהמסוימותאוכלוסייהקבוצותעםמיטיבשההליךלהוכיח
,לעתים,פרשנותםאלעצמםהממצאיםמןהדיוןמוקדאתמעבירבממצאיםהרבההשונות
שהמחקריםכיוון,כלשהובמחקרעובדתייםתימוכיןלמצואיכולהעמדהשכלהרושםנוצר
,המצבשלושלמהקוהרנטיתתמונהנותניםאינם

אינהבגירושיןגישורשלהמגדרייםלהיבטיםהתייחסותשלשהחשיבות,ואתעם,נראה
ספקמעוררים,במשפטהאלימותמצביובמיוהד,כוהותפערישלמצבים:בספקמוטלת
המגשרשלמעמדואתהיטבלבחוןישזהבהקשר,לגירושיןמתאיםהגישורהליךהיותלגבי
לבחוןחשובבמיוחד.יחדיוהזוגבנילשניביהםמעמדואתוכן,הזוגמבניאחדלכלביחס
מאידךהצדדיםובטובת,גיסאמחדתפקידובהגדרתלמעולמבלילפעולמסוגלהמגשראם

,מגדריותשאלותמעורריםמובהקבאופןכבעייתייםמאופייניםשאינםמצביםגם.גיסא
בסגנונם,בציפיותיהםהבדליםבגללבגישורכוחותשוויאינםהזוגשבניהטענהנוכח

,ובצורכיהם

הבוחנתשהספרותבעוד.חשיבותהמגדרייםלהיבטיםשישנראההשירותיםנותנילגביגם
,(משמעיות-תראינןמסקנותיהאםגם)רבההנהדיןכעורכיונשיםגבריםשלתפקודםאת

הספרותהיאיותרעודדלילה,מעטההנהכמגשריםונשיםגבריםשלתפקודםעלהספרות
השירותיםנותנישלהתפיסות,המקצועבעליקבוצותביןהיחסיםשלהמגדרייםההיבטיםעל
שלבחינה,במינם,תלויותדווקאלאואםאף,קשורותנראותעמיתיהםואתעצמםאת

עשויהבגישורוהעוסקיםמשפחהבדיניהעוסקיםבקרבהדינמיקהשלמגדרייםהיבטים
.לגירושיןההליכיםובתכניבפרקטיקהשינוייםעלללמד

143

~

. Hochberg "Divorce .~

Attorneys

: Assessment

ofa'

,

Typology

and

.

Attihldesנ(נ(.יKressel.א
13-12,10(1987)ofDivorce101"Towards Legal Reform,
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ייבומולביןהחוקבין:בעשהאלהמצב:בהלק
המצבלתיאורעתהנעבור,לישראלמחוץהמוחלטברובםשנעשוהמהקריםמסקירת

.בפרטבגירושיןהגישורובתחום,בכללבישראלהגישורבתהום
הואבישראלהמשפטמערכתידיעלהגישורהליךלדחיפתהעיקרישהמניעספקאין
כאלהיעילותשיקוליהצגת,זאתעם,המשפטרנובבתיהעבודהעומסאתלהורידניסיון

פרץשהגישורמגלההנושאעליותררחבההסתכלות.ציניתתהיהבלעדייםכשיקולים
-החברתייםהתנאיםמבחינתהן,לכךבשלההייתההשעהכאשרבישראלהמשפטלשדה

ניתןלאמשפחהסכסוכישלהמיוחדבהקשר.המשפטייםהתנאיםמבחינתוהןתרבותיים
שלהייהודיאפיונועל,משפחהלענייניהמשפטביתשלהקמתוביןהקשרמןלהתעלם

,זהמיוחדלהקשרמעברגםאך.הגישוראלטרנטיבתשלקידומהלבין,גמישיםדיןסדרי
-הפוסטהעידןשלתרבותיות-ההכרתיותהנסיבותאתכהולםנתפשהגישורהליךכידומה

סמכותיגורםידיעלנקבעתאינהתוצאתואשר,וולונטריכהליךהגישורשלאפיונו,מודרני
אחתמידהאמתהשוללמודרני-הפוסטלאתוסמתאים,הצדדיםביןמשיחותנובעתאלא

.רביםפתרונותושייתכנורבותאמיתותשקיימותוהגורסויחידה
כאןחברו,חברתייםשינוייםשללתהליכיםבהקשררבותפעמיםשקורהכפיכינראה
,ואכן."הגישורמהפכת"לכינויזכהשכברמהאתלהניעשוניםברבדיםגורמיםמספריחדיו
מקובלכהליךהגישוראתלקדםהשואפיםחוקיםונחקקומוסדותהוקמוהאחרונותבשנים
,סכסוכיםליישוב

המוסדיתהמסגרת*1

החקיקתיתהמסגרת.א
,1984-ד"תשמ,[משולבנוסה]המשפטבתילהוק79ד-79אבסעיפיםמוסדרהגישור
החוקמכוה.המשפטבביתהתדיינותבאמצעותשלאסכסוכיםליישובבדרכיםהעוסקים
,מגשרמיהו,גישורמהוהמפרטות,451993ן-ג"תשנ,(פישור)המשפטבתיתקנותהותקנו
יחולאשר,ומגשרדיןבעליביןמצויהסכםכוללותהתקנות,ועודחובותיומהן,ימונהכיצד
.אתרהסכםכרתולאאם

הנוגעות,מיוהדותהוראותקיימותמשפחהלענייניהמשפטבתיבמסגרתגישורלגבי
דיןבעלילהפנותרשאיהמשפטשביתקובעותהדיןסדרתקנות.שלידםהסיועליחידות

ולהקטנתהמשפטיתהמערכתלייעולאמצעיבגישוררואיםהמשפטבתיומנשיאימהשופטיםרבים144
(ט"תשנ,29השופטתהרשות"למעשההלכה-בישראלהגישור"גדות'ש:לדיוןהמגיעיםהתיקיםעומס

ב'ע;43
~~

,אביב-בתללעבודההדיןביתנשיאעםריאיון;7(1998)19הגלימה"אחרתבדרך"שטיין
וייעולחלופיותבדרכיםסכסוכיםיישובעל"שילה'א;12(1998)14הגלימה,פליטמןיגאלהשופט
עלתביעות"ביאור'ח:אצללבנה-וירט'והשופטתי-דם;54(ח"תשנ)27השופתתהואשות"הדיון

.2001.1תחרו"לגישורמופנותמיניתהטרדה
בתילחוק2001-א"תשס,30'מסבתיקון"גישור"לתוקןאולם,"פישור"היהבהוקהמקוריהמינוח145

.1804ה"ס,דהמשפט
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.אהרים46ןבאמצעותאובעצמה,גישורשירותי,היתרבין,להםשתתןכדיהסיועליחידת
בקשהבמסגרתוהןמשפחהבעניינירגילהתובענהבמסגרתהןלהיעשותיכולהכזוהפניה
,משפהה147לענייניהמשפטבביתייחודיהליךשהוא,סכסוךליישוב

הסיועיחידות.ב
המשפטבתילידסיועיחידותהוקמו,ולתקנותיומשפההלענייניהמשפטבתילחוקבהתאם
,והרווחההעבודהבמשרדולמשפחהלפרטהשירותבמסגרתפועלותהיחידות.משפחהלענייני
פיעל,המשפטלבתיהמגיעותלמשפחותוטיפולייעוץ,אבחוןשירותילהעניקותפקידן

ניתןבנספה,גישורשלבדדךסכסוךליישבהואהיחידהמתפקידיאחד,לחוק(2)(א)3סעיף

.הסיועיחידותמערכתאודותקצרהסקירהלמצוא
שירותיובמערךהמשפטבתיבמערכתלהשתלבשעליוחדשבשירותשמדוברמאחר
,הסיועיחידותלהערכתברוקדיילממכוןמחקרוהרוותההעבודהמשרדהזמין,הרווחה
לספקנועדהמחקר,מכן148לאתרוהצישנתייםועדמהקמתןמהיחידותארבעליווההמחקר
,העבודהתוצאותאתולהעריךוהצלחותקשייםלאתר,היחידותשלההקמהתהליךלגבימידע

בתוכןהיחידותפעולתדרכי,תפקידןותפיסתמהיחידותהציפיותנבדקוהמתקרבמסגרת
בתיעבודתעלהיחידותעבורתשלהשלכותיה,לוומחוצההמשפטבביתגורמיםומול

.והכשרהאדםכוחבתחוםהיחידותוצורכיהמשפחותועלהרווחהשירותיעל,המשפט
שירותיעובדי,המשפטיםובמשרדהרווחהבשירותיבכיריםשופטיםרואיינוהמחקרבמהלך
.ומתדייניםדיןעורכי,רווחה

בנוף,למדינדירההזדמנותלנומספקשהואמאחר,גדולההיאזהמחקרשלחשיבותו
בזמן"כךכלמשמעותיחברתי-משפטישינוישלהתרחשותואחרלהתחקות,הישראלי

והשינוייםהסיועיחידותבעבורתהדינמיותאתמשקףח"הדו,פועלואתולאמוד,"אמת
,בהןשחלו

בעיני.הגישורשירותיפיתוחהואהסיועיחידותבהתפתחותהחשוביםהתהליכיםאחר
הראשוניםבשלבים,זאתעם,היחידות149שלהמרכזיהתפקידהואהסכמיםגיבושהשופטים

בסכסוכיםבעיקרהסכמיםלגבשיכולותשהיחידותהשופטיםציינוהיחידותפעולתשל
מבדוהיהירותעובדיגם.נקודתיתבסוגיההעוסקים,משפטיתמבחינהמורכביםשאינם
שילוב,ממון150דיניושארמזונות,רכושבבעיותלטפל,אמוריםאינםולכן,יכוליםשאינם

.האורחיהדיןסררלתקנות(א)יט258תקנה146
,ווג-בניביןהתדיינותלהסדרלחוק(ג)1בסעיףנמצאתוזגבניביןלגישורבנוגעותיקההוראה147

אדםעלאי...סערפקיךעללהטילהוארשאי...הדיוןאתהמשפטביתעיכב"לפיה,1969-ט"תשכ
זוהוראה,ידיעתנולמיטב."התובענה...נושאשהואבעניןהווגבניביןלפשר,לכךשהסכיםאחר

בשניםמשפההבדיניהמרכזייםהדיןמפסקיבאחדנמצאשלהמענייןאזכור,הופעלהלאמעולם
.529,627-628(מטסד"פ,יעקובי'ניעקובי91/1915א"ע,האחרונות

.148-151הערבהמחקר,משפחהלענייניהמלפסבתילידהסיועיחצניתידגר-שמעיה'וסרבי-בן'ד148
.175'בע,שם149
.100'בע,שם150
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והוא!5!הדבריםפניאתשינהלקיומןהשנייההשנהבמהלךהיחידותבצוותדיןעורכי
שתפקידןסבוריםהיחידותעובדי:מקיפים152גישורשירותילתתהסיועליחידותשמאפשר

הדיןעורכישילובעלמברכיםהשופטיםרוב,בגישורסיועמתןהואהיחידותשלהייחודי
מבחינהותקפיםמלאיםהסכמיםלערוךליחידותמאפשרשהואבאומרם,הסיועביחידות
חלק,זאתעם.הצדדים53ןטובתעלולשמורהשופטיםעלהעומסעללהקלובכך,משפטית

.!משפטית54והכשרהידעבהיעדר,היחידותשלמתפקידןדהשאיןסבוריםעדייןמהשופטים

בגישורהעיסוקעלופיקוחהכשרה.ג
רשאימיהקובעות,1996-ו"תשנ,(מפשרמינוי)המשפטבתיתולותהותקנו1996בשנת
המשפטלבתייעבירהמשפטבתימנהל,התקנותפיעל,המשפטמבתיגישורתיקילקבל

תיקיםלהפנותהמשפטבתייורשואליהםרקאשרמגשריםרשימת(שנהחציכלויעדכן)

שלואישור(גדותועדת)"המייעצתהוועדה"שלהמלצהטעונהברשימההכללה,לגישור
הנדרשותובהכשרהבהשכלהעסקהאשר,גדותועדתלענייןפירוט,המשפטבתימנהל

,בנספחלמצואניתן,ממגשרים

המשפטבתיבמערכתהפרקסיקה.ד
מהותיותשאלותמתעוררותמשפטבתיבחסותגישורשלפרקטיקהבושמתקיימתמקוםבכל

בצלהגישורשירותימתן,בישראלגםכך,הגישור55ןהליךשל)integrity(ליושרהבנוגע
או,וולונטריאכןהואהאם:הגישורשלהיסודהנחותאתבמבחןמעמידהשיפוטיתהמערכת
ההבדלנוכח?ההליךתכניעלמשפיעההמתדייניםמעלהמתנופפתהמשפטיההליךשחרב
אוהסיועביחידות-המשפטביתידיעלהפניהלביןלגישורהצדדיםשלרצוניתפנייהבין

בהחלטתוהמשפטביתשמפעילקריטריוניםלזיהוימיוחדתחשיבותיש-להןמחוצה
מינויומאשראומסויםלמגשרמפנההמשפטביתכאשר,לכךבנוסף.לגישורזוגלהפנות

לפיכך,מגשרלאותומקצועיתגושפנקא,במשתמעאובמפורש,נותןהוא,כמגשראדםשל

הואאשרלזוגותמגשריםבבחירתהמשפטביתשמפעילהמידהאמותהןמהלבדוקראוי
,לגישורמפנה

ת"המנפועלותמסוימיםמשפטבבתי.דרכיםבמספרלגישורתיקיםמפניםהמשפטבתי

המתאימיםהתיקיםאתמוקדםבשלבלזהות,היתרבין,תפקידן,תיקיםלניהולהמחלקות-
פיעלמתנהלתוהיא,הדיןבסדרימעוגנתאינהת"המנעמדת,זהלנתיבולהפנותםלגישור
הפנייתשלהפרקטיקהמשתנהלפיכך.למשנהואהדמשפטמביתהמשתניםפנימייםנהלים
משפחהלענייניהמשפטבבתית"מנפועלותכיום.לאחראחדמשפטמביתלמגשריםתיקים

.151'בע,שם151
.152'בע,שם152
.180'בע,שם153
.ע1-י1'בע,שם154
,52Kotykש0ת155 supra.
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אשר,אלומשפטבבתיהנהליםשלקצרהסקירהלמצואניתןבנספח,גן-וברמתבירושלים
,גדולבהםהמשפחהתיקינפחואשרשניםכמהמזהת"מנפעילהבהם

בישראלוהספרותהמחקר*2

שרובמעניין,בכללבגישורהעוסקיםבישראלהאקדמייםוהספרותהמחקרמיעוטנוכה
מצומצםהואמגדריותבסוגיותהדיוןכיאם,במשפחה156בגישורדווקאעוסקיםהפרסומים

תהומימביןביותרהוותיקהואבמשפחההגישורשתחוםהיאלכךשהסיבהייתכן,ביותר
העבודהבתחוםחוקריםידיעלנערכוהאמפירייםהמתקריםרוב.בישראלהפעילהגישור

היבטיםועניינם,במשפההבגישורבפועלניסיוןגםככולםלרובםאשר,הסוציאלית157

:אחריםפניםהוסיפובמשפחההגישורבנושאמהקריםשני.הגישורשלוטיפולייםרגשיים
בהיבטיםעוסקאחרומחקר,בגירושין158משפטייםהליכיםלביןגישורביןהשווהאהדמחקר

.נשים59ןלביןגבריםביןומתןוהמשאהדיבורבסגנוןובהבדליםבמשפחההגישורשלמגדריים
דיןעורכישלעמדותבחן,במשפחהדווקאולאוכלליבאופןבגישורשעסק,נוסףמחקר
אלועמדותביןוהקשר,הגישורוביניהןסכסוכיםלפתרוןלחלופותפנייהלגבישופטיםושל
שלהנוכחיהגללפני,1988-1990בשניםנערךזהמחקר,המשפטבתימערכתמצבלבין
,המשפט60ןמערכתידיעלהגישורעידוד

שלהאישיניסיונםעלבעיקרמבוססתבמשפההבגישורהעוסקתאחרתאקדמיתספרות
-הגישורשלספציפייםבהיבטיםעוסקיםאלומאמרים.מקצועיתספרותועלמגשרים

באופןהנושאבהצגתאו-המגשר162תפקיד,לגישור61ןוהתאמתםזוגותשלטיפולוגיה

אמצעי-גישור:צחרתבדרךגירושץזיידל'ס:במשפחהבגישורהעוסקהראשוןהספריצא1993בשנת156
באופןבגישורהעוסקהראשוןהספריצא1999בשנת.(ג"תשנ,ראשונהמהדורה)בכבודלגירושך

.הדיןעורכילשכתבהוצאתיצאזהספר.(ט"תשנ)המתעוררהענק-פישורדויטש'א:מקיף
מתגרשיםשהוריהםילדיםביןהשוואה:?הילדיםלהסתגלותמסייעהואהאם-בגירושיןתיווך"נפשי'א157

,ס"לעוס"ביה,מוסמךלתוארעבודה,"ביקורתקבוצותוביןבגירושיןתיווךשלתהליךהפעלתתוך
והשפעתםיעילותםבדיקת,הגישורבתהליךעבודהבדפיהשימוש"וייס'ס;1991,אביב-תלאוניברסיטת

'נ,כהן'א;1994,אביב-תלאוניברסיטת,ס"לעוס"ביה,מוסמךלתוארעבודה,"הגישורתהליךעל
.(בכתיבה)"הלקוחותשלהראותמנקודתהגישורבתהליךמפנהנקודותעלמחקרים"לוקסנבורג'ואדטנר

.שם,נפשי158
.19הערהלעיל,וטלגת,פיינם-מלאך159
יחמשפטעיוני"וגורמיההנטייה-סכסוכיםלפתרוןחלופות"לחמן'ור(בורנובסקי)ניב-בר'מ160

.1980-1990השניםביןנערךאשרהמחקרשלסקירה,591-609(ד"תשנ)
מהליךתועלתלהפיקעשוימי-גירושיםבהליךזוגות"מץ'א'ודדטנר'נ,לוקסנבורג'א,כהן'א161

.445-461(2000)כורוותהתברה"גישורו
162.2)Mediation13"Family Mediationת]Dattner "The Role of

the

Mediator.1אCohen.0

Luxenburg k ~The Limits of the Mediator 's.ש(גDattner.1אCohen.(1995)131-125:(ל

341(1999).0Mediation16"Neutrality.
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מתפרסמתבמשפחהבגישורהעוסקתהספרות,הישראלית63ןלזירההתייחסותותוךכללי
עלמאמריםזריםעתבכתבי,זאתלעומת,הטיפולמקצועותשלהעתבכתבירקבישראל
העתבכתבימופיעהגישורנושא.תחומייםביןעתבכתביגםמתפרסמיםבמשפחהגישור

לביןאוהמשפטיההליךלביןהגישורשביןהיחסשלבהקשרבעיקרהישראלייםהמשפטיים
,סכסוכים64יליישובאחרותדרכים

,גישורעלפרסומיםהאחרוןבעשורשופעת,האקדמיתמזולהבדיל,המקצועיתהספרות
לפרסומיםבנוסף.הרלוונטיהמקצועיבתחוםחדשככליהגישוראתמציגיםרובםאשר

,המשפטבתחומימקצועייםעתבכתביפרסומיםלמצואניתן,המשפחתיהטיפולבתחום
,שמאות,ביטוח,ובנייהתכנון-ספציפייםמקצועייםבתהומיםוכןאנושמשאבי,ניהול

התייחסות,לגישורהללשיר-פרסומותכמעטלעתיםהםאלופרסומים.ועודחינוך,משטרה
.שבהליך65ןומהחסרונותמהקשייםמוחלטתהתעלמותתוך,ההליךלגביהידועותלמנטרות

,ובחסרונותיוהגישורבמעלותממששלדיוןלמצואניתןהדיןעורכישלהעתבכתבירק
,הדין166עורכיעבודתעלהגישורהשפעתעלנסבטבעישבאופןדיון

לגישורספציפימדריךיצאלאחרונה.ההדרכהספריהואמקצועיתכתיבהשלנוסףסוג
.!כללי68גישורמדריךיצאכשנהשלפנילאחרוזאת,בגירושין167

.הרחב169לקהלהמופנית,לגישורבנוגעעיתונאיתכתיבהגםישנה,המקצועיתהכתיבהמול

Dattner;53-57(1988)3צרחות"גירושיןבענייניגישור"זיידל'ס163

~

& A . Luxenburg.1א

~

Cohen.0

of1American24"the Divorce Transition - lhrough Mediation1תParenthood1ץ!5הוממ"

181(1996)Fam . Therapy.
,עורךצבי-רוזן'א)בישראלהמשבסשלהשנהספר"חלופיותבדרכיםסכסוכיםפתרון"אוטולנגי'ס164

-311(ג"תשנ,אהמטפש"אחרתגםאפשר-סכסוכיםיישוב"אלרואי'י;535-559(ג"תשנ-ב"תשנ

העוסק,249-262(א"תשס,והמשפט?"הבוסמיהו-גישור"שמיר'וישהם'ל,ראו,לעומתם.338
,הישראליתהחקיקהפיעלובמעמדוההסכםתכניעלהמגשרבהשפעתספציפיבאופן

סוכן,מבנים,אנושמשמשביהעתכתבישל1997-2000השניםבגיליונותלמצואניתןרביםפרסומים165
שמאביADM"ותרבותקונפליקטיםעל"גפן'ע:ביניהם.וערכםומקרקעץמבנים,טשטוס,הביטוח
גישור"בירבךיצחקי'א;32(1998)124נהלל"לקיבוץמתאיםגישור"ינאי'י;34-35(2000)148אנוש

"וגישורפישור,בירורעל"לשם'ד;21-20(2000)90הביטואסוכן"מחלוקותלפתרוןהאחרתהדרך-
;28-33(1998)192מבנים"בתכנוןלקונפליקטיםלגיטימציה"פיינס'ד;48-50(1993)29סטטוס

.13(1998)117וערכםמקרקעין"כמגשרהשמאי"
בכתביהאחרונותהשניםבחמשהתפרסמואחריםרביםוכתביםדעהמאמרי,שופטיםעםריאיונות166

לפתרוןשונותחלופות"גפני'י'א:וביניהם,ובהסניגורהדץבעורך,השופטתהרשות,הגלימה:העת
יתרונותיו"דבל'ג;42-47(ז"תשנ)25הוטופואזהרשות"משראלהמשפטלמערכתאתגר:ADRסכסוכים

אתלשנותשאצליחמקווהאני"ליבנה-וירט'ו;25(ס"הש)50הלשכה"הדיןלעורכיהגישורשל
ישראליהכיהדבר-מטקותכמו:בעד-גישור"פורת'ש;22-23,32(ס"תש)24הגלימה"הראש
38הסניגור"לפוגעקורבןביןבפליליםגישור"שטיינברג'ב;29-32(2000)12שויןעורך"שיש

(2000)3-6.
.(2001)גירושץולהסדרילגישורדרדריךזיידל'ס167
.(2000)להפכםגישורדרךסטי'ר168
"הגשראתלהצות"שיף'צ;54הערהלעיל,ביאור'ח;1997.11.19הארץ"המיניםביןתרגום"לנדאו'א169

.2001לאקדמיההארומוסף
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סיכום18
והמקצועיהציבוריהדיון,עשוריםלשניקרובמזהבמשפחהגישורנערךשבישראלאףעל
להתמסדהחלבגישורשהעיסוקכיוון,לשערישכך,היתרבין,בהיתוליועודולתחוםבנוגע

,תיקאליששים,מצדם,והמגשרים,לגישורפנייהמעודדתהמשפטמערכת,לאחרונהרק

,ובכללהמשפתהבתהום,הגישורשלהחברתיותההשלכותשלבדיקהנעשתהטרםאך

הסדראינםבכללובמשפחה,ילדיהםלביןהוריםבין,זוגבניביןשהיחסיםמשוםדווקא

הגישורהליךשלובהערכהאמפיריתבבדיקהמיוחדצורךיש,עתבכללשנותושניתןטכני
המעורריםהגישורממרכיביכמהסקרנו.המגדרייםהקשריועלובמיוחד,השוניםהיבטיועל

האינהרנטייםהכוחותלפעריהנוגעבכלבמיוחד,הגישורשלמקומולגביוספקותשאלות
אםשאלהבסימןמעמידיםהאמפירייםמהמחקריםוחלקהעיוניהמתקר,זוגבניביןלסכסוך
שהגישורכךעלמצביעיםאתריםמהקרים,שנימצד,זהמסוגלסכסוכיםמתאיםאכןהגישור
גורףשימושמצדיקאינוהמשפטבבתיהרבהעומס,זוגבניביןלסכסוכיםבמיוחדמתאים
לשמשיכולהמשפטבבתיהעומס.לעומקזההליךנבחןלאעודכל,פלאכתרופתבגישור
,במשפחההגישורשלוענייניתמוקדמתלבדיקהתמריץ

אלא,לסכסוךהצדדיםעלהגישורמשמעותלגבירקלאשאלותמציגהשלעילהסקירה
המחקריםעלבהסתמך,עבודתםשלהמגדרייםוההקשריםתפקידיהם,המגשריםמעמדעלגם

הקשראתלבחוןמקוםיש,דיןבעריכתהעוסקותהנשיםבשיעורהגידולובעקבותבעולם
לבדיקהמקוםיש,בישראלמגשריםושלדיןעורכישלהמקצועיתהתפיסהלביןמגדרבין

אודיןכעורכות,גירושיןשללפרקטיקה"אחרקול"מביאותאכןנשיםאםאמפירית
המשפטבמערכתהמוסדייםהשינוייםאתהשוניםהמקצועאנשיתופסיםכיצד,כמגשרות
שלבפרקטיקהאחריםמקצועותבעלישלתפקידםאתהםרואיםכיצד?בגירושיןהעוסקת
?מתגרשיםזוגותעלהמוסדייםהשינוייםהשלכותאתונשיםגבריםרואיםכיצד?גירושין

אלושאלות?כלקוחותלנשיםשונהבצורהמתייחסיםונשיםגבריםמקצועאנשיהאם
,בישראלעתההנערךבמחקרתיבחנה
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נספח

הסיועיחידות.1
בספטמבר,גן-ברמתמשפחהלענייניהמשפטביתליד1997במאיהוקמההראשונההיחידה

יחידותנפחתולימים.שבעובבארבחיפה,בנצרת,באשדוד,בירושליםיחידותהוקמו1997
פועלבחדרהמשפחהלענייניהמשפטביתאך,כיום.ובנצרתשמונהבקריית,בטבריהגם

ועובדיםעובדותידיעלמאוישותהסיועיחידותהיו,תחילה.לצדוסיועיחידתללאעדיין
פסיכולוגים,פסיכיאטרים-אחריםמקצועותבעלינצטרפו,הזמןבמהלך,בלבדסוציאליים

,דיןועורכי
גדותועדת.2

.1996בנובמברהוקמה(גדותועדת)המשפט70ןבבתיפישורלענייןהמייעצתהוועדה
,(גישורמרכזמנהל)אלרואייורםד"עוהםהוועדהחברי,גדותשרההשופטתיושבתבראשה

מנהל)סגלפרץר"ודמשפחהבענייניבגישורהעוסקתקליניתפסיכולוגית,זיידלסוזןר"ד
.(המשפטיםבמשרדסכסוכיםוליישובלגישורהמרכז
והניסיוןהכישוריםלענייןהמידהאמותשעניינו,ראשוןח"דוהוועדההגישה1998במאי
הוועדההגישה1999בדצמבר,המגשריםברשימתשייכללמנתעלממגשרהנדרשיםהמקצועי

למגשריםההכשרהבתכניותלהכרהקריטריוניםוקביעתמועמדיםמיוןשעניינו,שניה"דו
,המגשרימ171ברשימתלהיכלליוכלואשר

הבהירההמגשריםברשימתלהכללההקריטריוניםלקביעתהרעיוניתהתשתיתבהצגת
אתלהמרירהשוקלכוחותלהניחדילא,השיפוטיבהליךהגישורשלתפקידושנוכחהוועדה
.כישוריהםאתלהבטיחכדיהמדינהשלבהתערבותצורךישאלא,המגשריםשלמעמדם
ביסוסו,דרכובראשיתבישראלהגישורשתהליךמאחרכי,הוועדההייתהסבורהלכךבנוסף
ממגשריםלדרושישאשרובהשכלהבהכשרההוועדהדנהלפיכך,איכותו172עלבבקרהמותנה

.ברשימהשייכללומנתעל
היאאחתטענה:סומםמכמה,למגשריםמיוהדתהכשרהנגדנימוקיםהובאוהוועדהבפני

להתמקצעותתביאשהכשרההיאאחרתטענה,מולדיםהםאלא,נרכשיםאינםהמגשרשכישורי
להכתיבהיכולסמכותיתדמותאינושהמגשרבכךהיאהגישורשהצלחתבעוד,הגישורשל

כנגד,דיןעורכיידיעלבעיקר,שהועלתההמרכזיתהטענה,אלהלכלמעבר.פתרונות
אחריםבמקומותדיןעורכיידיעלשהועלתהכפיממש,בגישורמיוחדתלהכשרההדרישה
,דיןבעריכתניסיוןלושיששמי,היאלגישורמעברשלדומהתהליךהתרחשבהםבעולם
.לגשר173כישוריםלוישממילא

.אנוגםוכךגישורבמונחהשתמשההוועדה,התקנותפיעלהרשמיבשמהלמעט170
.סולחההמגשריםבאתרלמצואניתןחות"הדושניאת171
.6'בע,1998מאי,המשפטבבתיפישורלענייןהמייעצתהוועדהה"דו172
.14'בע,שם173
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הניסיוןבמבחןעומדותהןואיןמשכנעותהןשאיןבאומרההטענותאתדחתההוועדה
הגורמיםואתהגישורתהליךאתללמודצריךשמגשרקבעההוועדה,לה174ומחוצהבארץ

מקצועיתהכשרהגם,בהצלחהלגשרכדיובהיגיון"ישרשכל"בדיולא,עליוהמשפיעים
מקצועותשבעליכיוון,מספקתאינה-הנפשבריאותבמקצועותאודיןבעריכת-מוכרת
לגבי,הגישורלעקרונותמתאימיםתמידשלאהמקצועייםכליהםבעזרתלפעולנוטיםאלו

תוהאנטיהיאהעימותהדגשתתוךזכויותעללמאבקשהכשרתםנטעןאףדיןעורכי
לתנך"נועדהבגישורשההכשרההייתההוועדהמסוקת,פעולהשיתוףעלהמבוסס,לגישור
תפקידםלצורךהנדרשתמהשבהדרךלעצמםשיסגלובאופן,בתחוםשיעסקומיאת"מחדש

,כמגשרים175

הנושאיםבגלל,מיוחדתהכשרהמחייבהאישיהמעמדבתחוםשגישורקבעההוועדה
כלכלת,במשפתהאלימות,לגירושיןרגשיותתגובותכגון)זהבתחוםהמתעורריםהמיוחדים
המשפטבביתדיןוסדרימשפחהדיני,ביקורוסדרימשמורת,הורות,ממוןועניינימשפחה

הואבמשפחהלגישורמיוחדתהכשרהלדרישתהווערהשהציגהנוסףנימוק,(הדיןובבתי
דיןעורכיידיעלמיוצגיםאינםהמשפחהבתהוםמהמתדייניםשרבים,לדבריה,העובדה
,משפטי76ןייעוץמקבליםואינם

40שלקורסתהאהמגשריםברשימתהכללהלשםשתידרששההכשרההיאח"הדוהמלצת

בעניינילפחותשעות40שלקורסדרושמשפההבענייניגישורולצורך,לפחותשעות
אתלקבלצריךהקורס.הכללי177הגישורלקורסלפחותשעות20שלתוספתאו,משפחה
ההכשרהאתולהרחיב,ההכשרהאורךאתלשנותהוועדההמליצההשניח"בדו,הוועדהאישור

להכשרההבסיסיתמההכשרהההשלמהואת,לפחותשעות60-לשעות40-מהבסיסית

אם,רשמיתוקףקיבלוטרםאלוהמלצות,לפחותשעות30-לשעות20-ממשפחהבענייני

.לאמצן178החלוההכשרהממוסדותהלקכי
ספציפייםבתחומיםהשכלהממגשריםלדרושישאםהשאלההתעוררהההשכלהבעניין

השכלהבעללהיותהמגשרעלשחובהטענוהמשפטיתהקהילהנציגי,ברשימההכללהלשם
,הגישורבעבודתתועלתמביאיםאכןהמשפטייםוהניסיוןשהחינוךקבעההוועדה.משפטית

אללגישורתיקיםלהפנותשופטיםשלבנוהגביטוילידיבאאףהדבר,בהמשךשנראהוכפי
יתרונותלהביאיכוליםאתריםועיסוקיםלימודיםשגםקבעההוועדה,זאתעם.דיןעורכי
לעומת.תחוםמכל,אקדמיתוארשבידיומיכללעסוקיוכלכלליבגישור,לפיכך.למגשר

,הטיפולייםמהתהומיםמקצועותבעלישרק,הוועדהקבעההאישיהמעמדבתהום,זאת

.14-15'בע,שם174
.17'בע,שם175
זהבתחוםנמוךהואהאםאוהמשפחהבתחוםדקעורכיידיעלהייצוגשיעורמהור-מלא,19'בע,שם176

.בדיקהטעוןהדבר.אחריםתחומיםלעומת
.20'בע,שם177
סעיף4פרק-תת,בפרק,1999-דצמם,המשפטבבתיפישורלענייןהמייעצתהוועדהשלהשניח"הדו178

.2משנהסעיף,ה
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דורשיםהמטופליםשהנושאיםכיוון,כמגשריםלעבודיוכלוומשפטיםחינוך,ההתנהגותמדעי
צורךויש,דיאיןפורמליתבהשכלה.אלו179מקצועותבלימודהנקנותמיוחדותמיומנויות

מקצועיניסיוןיידרשכלליגישורשלצורךהוועדההמליצהזהבעניין.מקצועיבניסיוןגם
במקצועשניםחמששלניסיוןיידרשמשפחהבעניינילגישורואילו,שניםהמששלכלשהו
.הרלוונטיתההשכלהביטוילידיבאהשבו

המבקששמועמדהוועדההמליצה,כמגשרהכרהלקבלכדיהנדרשהפורמלילהליךבאשר
,תימוכיןמסמכיויצרףכישוריואתיפרטובומועמדותטופסיגישהמגשריםברשימתלהיכלל
,מקרהובכל,(יותרמאוחרהושמטהזודרישה)הוועדהידיעלירואייןהואלכךבנוסף
.ןהמוקדמים80בתנאיםעמדואםגם,מועמדיםברשימהלכלולאםדעתשיקוללוועדה

אומצו,מקצועיוניסיוןהשכלה,(בלבדהראשוןח"מהדו)להכשרהבנוגעהוועדההמלצות
,18~1999-ט"תשנ,(תיקון)(מפשרמינוי)המשפטביתבתקנות

ידיעלשהוכרמגשריםהכשרתקורסבסיוםמותניתהמגשריםברשימתשהכללהמאתר
,שניח"דוהוועדההגישה1999בדצמבר,תכירקורסיםבאילולדוןהוועדהנזקקה,הוועדה
ח"בדו,מגשריםלהכשרתוקורסיםמגשריםלהכשרתמוסדותלאישורהקריטריוניםשעניינו

.בגישורכהכשרהשתאושרמנתעלהכשרהמתכניתשיידרשותכניםעלהוועדההמליצהזה
הגישורשלמקומו,לפתרונוודרכיםהקונפליקטשלתאורטייםלימודיםכולליםהתכנים

בניהולמרכזיותסוגיות,ומעמדוהמגשרתפקיד,סכסוכיםליישובהשונותהדרכיםבין
כיהוועדההוסיפהמשפחהבענייניגישורלגבי.ועודהדיןעורכיעםהקשר,אתיקה,הגישור

,גירושיןושלפרידהשלפסיכולוגיה:הרלוונטיותבסוגיותמהותיידעבהקנייתצורךיש

שיתוף,משפחתייםולרכושלכלכלה,לאלימות,לילדיםהנוגעותסוגיות,אישימעמדדיני
המוסדותצריכיםההכשרהתכניותאת.ועורהמעורביםהשוניםהמקצועבעליביןפעולה
ההכשרהבתנאיעמידהלצורךבהןלהכיראםתחליטשהיאכדי,הוועדהלעיוןלהעביר

היווכברלמגשריםהכשרהמוסדותקיימיםהיוכברהוועדהעבודתשבעתכיוון.שבתקנות
מוסדותעשרהואישרה,מוסדותכמהשלהכשרהתכניותהוועדהבדקה,בוגריםאלפיכמה
,2000ביונילתוקףנכנסוהוועדהשלאלוהמלצות.~ח82"הדובמסגרתכבר

.22'בע,172הערהלעיל179
.24'בע,שם180
שנים5שלמקצועיובניסיוןאקדמיבתוארצורךישהמגשריםשימת-םלהיכללכדי,3אתקנהלפי181

בןלמגשריםכלליתהכשרהקורסלעבורהדיןעורךעלוכן,((2)(א)3אתקנה)התוארשבוהתחוםבאותו
להרשמההדרישות;שעות60בןמשפחהבענייניהכשרהקורסאו((2)(א)3אתקנה)לפחותשעות40

דיןעורךתעודתאו,חינוכיייעוץאוסוציאליתעבודה,לפסיכולוגיהמוסמךתוארהןבמשפחהכמגשר
משפחהבענייניוהכשרה,((3)(א)3אתוטה)התוארעוסקבובתחוםשנים5שלניסיון,((3)(א)3אתקנה)
ידיעלשאושרבקורסמשפחהבעניינישעות20שלהשלמהשבצדהכלליתהכשרהאו(שעות60)

הורשעאםכמגשרלהירשםאדםיוכללאכינקבעעוד.((ב)(אא3)3אותקנה(1)(א)3אתקנה)הוועדה
.(4תקנה)קלוןעמהשישפליליתה-בעם

חבריעבורקורסיםרוכשיםאשר,הדיןעורכילשכתשלמחוזייםועדיםהםמהמוסדותששנייםמעניין182
קורסולאהאכסניהאת,למעשה,אישרההוועדה.עצמוהקורסאתעורכיםולאאחרממוסדהלשכה

.ידועספציפי

369ב"תשסן'זהמשפט



רונןיעל,קדרי-הלפריןרות,בוגושרינה

הוועדהאישורלקבלחייבמשפטבתישלברשימותלהיכללהמבקשמגשר,התקנותלפי
קבלתעם,המועמד83ןאתלראייןורשאיתהמסמכיםאתהבוחנת,המשפטבתיהנהלתשל

שהמגשרכךעלהמעידהרשמיתתעודהלהוציאהמשפטבתימנהלאמור,הוועדהשלהאישור

.ברשימהומכלילוהמשפטמבתיתיקיםלקבלרשאי
כוהקשייבגללכיאם,מגשרים1500-כהוועדהאישרהאלהשורותכתיבתלמועדעד
,טיפולבשלבינמצאותנוספותבקשותאלפי,רשמיותתעודותלכולםהוצאוטרםאדם

.משפתה184בענייניתיקיםלקבלמגשרהמסמיכהתעודהאףכהעדניתנהלא,הפלאלמרבה
מגיעיםתיקים,בפועל.התקנותלפילהיותשצריךכפיהמצבלתיאורבאשרזאתכל

שמגשריםכיוון,זאת.המגשריםברשימתמופיעיםאינםאלואםגםלמגשריםהמשפטמבתי
בבדיקתהחלהגדותשוועדתלפניעודתיקיםלקבלבבקשההמשפטלבתילפנותההלו

למרותלגישורתיקיםהעברתלאפשרביקשההמשפטבתיהנהלת.ואישורןהמועמדויות
.עמםשהתקשרולמגשריםהמשפטמבתיהתיקיםהעברתאתמנעהולא,הרשימההיעדר
שנהכחציולפני,התעודותוהנפקתהוועדהעבודתשמתקדמותככלמצטמצמתזותופעה
להפנותםאלא,שלהםהמגשריםלמאגרפוניםלהוסיףשלאהנהיההמשפטבתיקיבלו
.התקנות85ןפיעלמועמדותלהגשתהמשפטבתילהנהלתישירות
ברשימתלהיכללהמבקשיםמגשריםעלרקחליםשבתקנותוההשכלהההכשרהשתנאיאלא

בשוקבגישורעיסוקלצורך.מתדייניםלהפנותהמשפטבתירשאיםשאליהםהמגשרים
,המשפטבביתגם,מזויתרה.ספציפיותבהשכלהאובהכשרהצורךאין,זאתלעומת,הפרטי

גם,התיקיםאתיקבלואליהםלפנותרצונםעלהמשפטלביתהודיעוהצדדיםאשרמגשרים
,שבתקנותבדרישותעומדיםאינםאם

המשונסבבתיהפרקטיקה.פ
התיקאתלהפנותאםהמשפטבקדםהשופטמהליטגןברמתמשפתהלענייניהמשפטבבית

אחראיתת"המנ,להמחוצהאוהמשפטביתמערכתבתוךייעשההגישורואםלגישור
שהעברההעלהגןברמתהמשפטבביתשנערך"פיילוט"מחקר.ההפניהשלהטכנילתיאום
סעדיםנחוציםשלעתיםהיאאחתסיבה.מצליחהאינההמשפטקדםלפניעודלגישור
לביןהגישורשביןבמתחקשורהאחרתסיבה.לגישורלהמתיןניתןולאדחופיםזמניים

תפקידיש,לולסרברשאיםוהצדדיםחובהאינושהגישורכיוון:המשפטייםההליכים
משפתהבדינידיןעורכישלהטרחהששכרכיוון,לצדדיםהמייעציםהדיןלעורכימשמעותי

לפנותלקוחותיהםאתלעודדאינטרסאיןהדיןלעורכי,מראשמשולםוחלקו,גבוההוא
להסכיםכךואחרטרחהבשכרלזכותהדיןלעורכימאפשרמשפטקדם.לגישורישירות
שהגישורשייתכןלהביןכדי,השופטבפנילהופעהלעתיםזקוקיםעצמםהצדדיםגם.לגישור
.יותר86ןלהםיועיל

.מועמדאףממנולפתורואיןחובהשלבהוהריאיוןשלדעתוסגלר"דצייןהשניח"לדויחידדעתבחוות183
,2001במרס28,המשפטבתיהנהלת,ת"מנפריסתתחוםראש,שוורץרונןד"עועםשיחה184

.שם185
.2001במרס14,גן-ברמתמשפחהלענייניהמשפטבית,ת"מנ,ענברשרוןד"עועםשיחה186
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ותיקיםסכסוךליישובבקשותת"המנמפנהבירושליםמשפתהלענייניהמשפטבבית
שההפניהמאחר.המשפטקדםלפניעוד,לגישורישירותמופניםלגישורמתאימיםהנחשבים
בהםתיקים,היתרבין,לגישורלהפניהפנימייםנהליםנקבעו,ת"המנידיעלבעיקרנעשית
כוחותלפעריאינדיקציההיאהצודרישתעצםשכן,לגישורמופניםאינםהגנהצונדרש

עלטענותישבהםתיקיםלגביגםהדברכך.לגישורתיקלהפנותאיןשבהםמשמעותיים
המצריכותטענותיששבהםתיקיםולגבי,תימוכיןלטענותישאםבמיוהד,קשהאלימות
עלמידע,סוגמכלפיזיתאלימות,מיניניצול)לילדיםבנוגערווחהשירותימעורבות
העלמת,מרמהשלכלכליותשאלותעולותשבהםתיקיםגם.(בעבררווחהשירותימעורבות
(בזאתוכיוצאהתיישנות,סמכותבדבר)סףטענות,לגישורמופניםאינםוהברחתםנכסים

.סף187טענתשישנההעובדהבציוןלגישורמועברהתיקאלא,גישורשוללותאינן
נתונהלומחוצהאומשפחהלענייניהמשפטביתבתוךלמשורתיקלהעביראםההחלטה

בעליתיקים.המתדייניםאפיוניולפיהמקרהסוגלפיונעשית,ת"המנבידיאוהשופטבידי
התיקמועברכלכליתבעיהישלצדדיםכאשרגם,הסיועליחידתמופניםחריגטיפוליהיבט

למגשרלפנותויכולתמוטיבציהאיןענייהשלאוכלוסייההיאשההנחהמאחר,הסיועליחידת
למקרהבהתאם,חיצונייםלמגשריםאוהסיועליהידתמועבריםאתריםתיקים,חיצוני

,הספציפי188

הסיועיחידתבתוךהגישוראתשעורך(דיןעורךהשתתפות,זוגאויחיד)הצוותהרכבגם
בתוךלגישורנוספתאפשרות.הספציפייםהצדדיםלצורכיבהתאםנקבעהמשפטביתשל

בדימוסהשופטמטפלבירושלים,המשפטבביתהיושבבדימוסשופטבפניהיאהמערכת
תיקיםבעיקר)טיפוליתולאומשפטיתכלכליתסבוכיםובתיקיםירושהבתיקיכללבדרך
,189(זוגבנישאינםמשפחהבניבין

ועובדיםדיןעורכיכוללגןברמתת"המנעובדיאתהמשמשהחיצונייםהמגשריםמאגר

בתיתקנותשלבדרישותלכאורהעומדיםואשרבמאגרלהיכללביקשואשרסוציאליים
שכפיאלא,הנדרשת90ןהמקצועיתלהכשרהבנוגע1996-ו"תשנ,(מפשרמינוי)המשפט
בענייניכמגשראדםהמסמיכהאחתתעודהולוהוציאטרםהמשפטביתמנהל,שציינו
,גישורמרכזיהמאגרכולל,לכךבנוסף.התקנותפיעלמשפחה
אינדיבידואלייםלמגשריםולאבלבדגישורלמרכזילהפנותהיאהמדיניות,בירושליםת"במנ

כאשר,זאתעם,הבקרהועלהתיאוםעללהקלכדי,(בתקנותמופיעהלאשכללאופציה)

הואספציפימגשרלאיזהשליטהבהכרההמשפטלביתאין,גישורלמרכזמועברתיק
,יגיעי19

בפברואר8,בירושליםמשפחהלענייניהמשפטבית,יופההילהד"עוועםדהאןאיילתד"עועםשיחה187

טענותלמרותמשפטלביתסמכותכמתןלהתפרשעשויעצמושהגישורבכךבעיהשישלצייןיש.2001
.הסף

.שם188
.שם189
.186הערהלעיל190
.187הערהלעיל191
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רונןיעל,קדרי-הלפריןרות,ב1גושרינה

אםאף,שהכירומגשריםאללגישורתיקיםלהפנותהשופטיםנהגושבעבר,לנונמסר
טענהזוהי,פורמליתהכשרהעברולא(במקצועםדיןעורכירובפיעל)אלומגשרים
.שתיבדקלהשראויעובדתית
די,כיום.מוסכםלמגשרהמשפטביתידיעלההפניהמשמעותעללעמודראוילכךבנוסף
כפי,אםגם,אליוהפנייהאתיאשרהמשפטשביתכדיהמגשרוהותעלהצדדיםבהסכמת
למרות,מקצועיתגושפנקאלמגשרנותנתכזופנייה,פורמליתהכשרהלמגשראין,שציינו
,הצדדיםעםיחסיוומבחינתבגישורהכשרתומבחינתלתפקידלהתאמתוערובהכלשאין

עליכפההחזקשהצדהאפשרותאתלשלולאין,הצדדיםביןכוחותפערישלבמצב,למשל
אוכליםאיןהמשפטלבית.אחריםדבריםעליוכופהשהואכפי,המגשרזהותאתהחלשהצד

,שכזהדבריםבמצבלטפלסמכות

אתתואמותאינןכדקנובהםבמקומותלמשורההפניותזושנייםשבתקופתהיאהתוצאה
שלביותרמהירההתפתחותעלומעידים,בלבדזמנייםהםאלונהלים,שציינוכפי.התקנות
,לתקנותבהתאםבשטחלהתארגנותזמןדיאפשרהלאאשר,הגישורהליך
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