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הנראהבעתידבהיפגעשהמיתוןחששאין.פורחתתעשייההיאהסכסוכים"תעשיית"
שביעות-איוגוברתהולכתזאתועם,ויותריותר"מתדיינתחברה"נעשיתחברתנו.לעין
מתמשכיםתורים.לצרכניהלספקמסוגלתהמשפטיתהמערכתאשר,השירותמןהרצון

משפטעלויות,למתדייניםמוסברותכלתידחיות,המשפטבבתיתיקיםלשמיעת
שאינםמתדייניםבפניהמשפטביתשעריאתחוסמותולעתים,בסחרורהעולות
יותרנשמעשקולןלטרוניותגורמיםאלהכל,פרוצדורליתוסחבת,בהןלעמודמסוגלים
שביעותאיפעםלאמגלים,המשפטיהמבוךאלהנכנסים,הצדדים,כןעליתר.ויותרו

.המקובליםהמשפטמהליכיכתוצאההמתקבלותהתוצאותמןאףרצון
אובייקטיביםקשייםשלתוצאהאלא,השופטיםשלאשמתםזואיןכללבדרך
שיטתנושמכתיבה,המוגבלותהאפשרויותושלההליכיםאופישל,המערכתבתפעול

פתרוןבדרכיההתעניינותאתמגבירהזורצוןשביעותאי.סכסוכימ2לפתרוןהמשפטית
ליישובאלטרנטיביותדרכיםאחרלחיפושומביאההמשפטביתלכתלימחוץסכסוכים
שיטותלפיתוחוהביאהשניםלפניהבריתבארצותהחלההתופעה.דעותחילוקי

מושבעים-משפט,משפטי-זעיר,גישור,בוררות:סכסוכיםלפתרוןשונותוטכניקות

הספרביתשליד"וגישורסכסוכיםיישוב,ומתןלמשאמרכז,קונסנסוס"מנהל,דיןעורך* .למנהלהמכללהשללמשפטים

עלבעיקרבדברו,ברנזוןצבי(אזכתוארו)העליוןהמשפטביתשופטאמר1972בשנתעוד1
התהוםאתחשואינונוהגכמנהגוהמשפטעולםאך,ומחמירהולךהמצב...':נזיקיןתבענות
המשפטעולםעלשירדוהצרותמכל.בצרתםלוהנזקקיםהאזרחיםציבורלביןבינוהנפערת
שהיתהכמדומניאך,בתורהכתובהשאינהצרהזאת.ביותרהחמורההצרההיאהדיןעינוי
עינוייאתהשוו,זאתבחומרההכירוהקדמוניםחכמינו.שבתורהבתוכחהכתובהלהיותראויה
עיוותועלהדיןעימיעללעולםבאחרב":באומדםשדהםמפניוהזהידו,דיןעיוותעםהדין
עלמבוסס,575(ג"תשל)במשפטעיוני"נזיקיןבתביעתהענייניםפישוט"ברנזון'!"הדין

.(1975)דיןעידףדונביץ.נגםראה.72.5.4ביוםשניחנההרצאה
.המשפטבתיבצלסכסוכיםישוב:להלןראה2
לפני,בקצרה,טענותיהםאתטביאיםהדיןעורכישבוהליךהוא)minitrial("משפט-זעיר"3

יועץעםיחד,מנסיםואלה(חברותבמנהליהמדוברבעיקר)הצדדיםמשניההחלטותמקבלי
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המודעותהחלהבישראל.אלהשיטותשלשוניםושילובים5"ממצאיםקובע",מקוצרי
.האחרונהבעתרקלהתעורראלהלצרכים
ביתרונותיו)Mediation(הגישורבולטהשונותהאלטרנטיביותהדרכיםבין

וביןהצדדיםביוזמתבין)שלישיצדבסכסוךמתערבשבוהליךהואהגישור.וביעילותו
,חדשהליךזהאין,למעשה.הסכסוךשלמרצוןלהסדרלהגיעלהםומסייע(ביזמתו

הגישורהחלשניםכעשרמזהרקאולם.שונות6ובתרבויותשונותבמדינותמקובלוהוא
.הבריתבארצותסכסוכיםליישובהשונותהשיטותביןמשקלרבמקוםלתפוס

חתמוהבריתבארצותהגדולותהחברות510-שכךכדיעדהשתרשהגישורמוסד

שלבדרךסכסוכיםולפתורלנסותעצמןעלמקבלותהןפיהשעל,כוונותהצהרתצל
.לבוררותילפנות-יפהתעלהלאזוואם,גישור

Center.היוקרתיהארגוןשערךסקר for Public Resources) C . P . R(הראה,

ומתןמשאבאמצעות%76נסתיימובהםמעורבותהיואלהשחברותהסכסוכיםשמתוך

הואלגישורהמגיעהבריתבארצותהסכסוכיםמספר1989בשנתשפורסםכפי.וגישורי
.שנהמדיוגדלהולךזהומספרבשנה9מיליוןכרבע

להתדיינותהצדדיםאתמסוימיםבמקריםהחוקמחייבהבריתארצותממדינותבחלק
פסקהמבקשזוגשבה,קליפורניהבמדינת,למשל,הדברהואכך.מגשראללפנות

לדיוןהעומריםהנושאיםאחדאם,מגשראללפנות,החרותהחוקפיעל,חייבגירושין
יכולאינוואף,הסדרעליהםלכפותרשאיהמגשרשאין,מובן.!הילדיססהחזקתהוא

לשופטלהציעהמגשרמוסמך,נכשלהגישורהליךאםאך,פעולהשיתוףעליהםלכפות

Sander.להסכםלהגיע,הטענותשמיעתולאחרנייטרלי Dispute4Goldberg, Green
פ60פ8861(1985)271-79

המושמעותהטענותלאור."יועץמושבעיםחבר"לפנימתנהל"מקוצרמושבעיםמשפט"4
תוצאהזושאיןמובן.המשפטתוצאותאתלצפותניסייךתוךהחלטהמוציאיםהםבפניהם
Disputes(9901)68-67,26.מחייבת

I

;5Sander"ט88% Singer11Goldberg, Greenלעיל
.83-282'בע,3הערה

,ומתןלמשאלסייעכדיעובדתייםממצאיםהקובע,ניטרלישלישיצדהוא"ממצאיםקובע"5
Sander4tGoldberg:4,26הערהלעיל,Singer.למשפטאולגישור

~

Green3הערהלעיל,
.284'בע

6(1966),"!%.].Calif54"the eve of Modernization0תCohen *vChinese Mediation

Communist

:Mediationפו; Politics and Dispute Resolution

i

Lubman,6ט8

'

; "Mao;1201

Volkema "Alternative Dispute Resolution;1284(1967).Rev.]8155(ממ"China

.51(1989)Mediation Quarterly7,"Brazil1מ
71990,10Economist , November0אז

81989,20The Wall Street Journal, December

98(1989)LitigateL1ovenheim Medhte, Don

10Special Place983].West Supp(4)487.Code, sec01טיRislin "The (Jalifornia

(1985).Rtv.].תUniv . Of37"Alternative Dispute Processingפוof Mediation
.25,19
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במשפטיםגישורבהליכילהשתתףדין-עורכימחייביםאשר,משפטבתיאףיש.פתרון
.!!אזרחיים
הצעתפי-על.ורצוימועילהליךשוהולמסקנההגיעהמשפטיםמשרדשגם,נראה

להעבירסמכות,אזרחיבענייןהדן,משפטלביתתוענק,לאחרונהשפורסמה,חוק
.לכך2ןהסכמתםאתהביעוהצדדיםאם,לבוררותאולגישורסכסוכים

,שלנוהמשפטיתהמערכתמןהלקיהיהשבקרובוהעובדהזהמוסדשלתכונותיו
.נרחבשימושבארץבולהשתמשהאפשרותבדיקתואתבחינתואתמצדיקים
.הנושאםאתלהבהירלנושיסייעבסיפורנפתח
לאוכלמסעדהלפתוחהחליטקדמייוסיכאשר,שניםשלושלפניהחלהכול

.מאמוהתימניהמטבחסודותאתשלמדלאחר,תימני-מזרחי
אתחסרשהיהאלא,לדדךלצאתוהחליטמסעדותשלזהלסוגמזהירעתידראההוא

אשר,ונמרץצעירחשבונותמנהל,לבביאיתןאתכשפגש.לכךהדרושיםהאמצעים
.פתרונןעלבאובעיותיושכלחשב,להשקעהמתאיםנושאחיפש

יוסי.כסףבההשקיעאיתן.שוויםבחלקים,בשותפותהמסעדהאתהקימוהשניים
יחדעבדוהשניים.המשותפתהמסעדהאתלהפעילוהחל,עבדשבהמהמסעדההתפטר
לצדבשבועשעותמספרהקדישואיתןהמסעדהאתוניהלבישליוסי.אחתשנהבמשך
.והניהוליהכספי

זמןפרקכעבור.ההוצאותאתכיסהובקושי,צלעהעסקהראשונההשנהבמשך
במסעדהרואהשהוא,סיפרלחבריו.בהלהתענינןאולמסעדהלבואוחדלאיתןהתייאש

."הכסףעלקדישאמר"ואבודעסק
דרךעללעלותהחלהעסק,תימניאופיבעלותבמסעדותהענייןגברמכןלאחרכשנה

.פורחהואועתה,המלך
ולקבלהניהולילתפקידולחזורודרשיוסיאלפנהפורחשהעסקאיתןכשראה

אףהוא.שותףלהיותהדללאומעולםשווהשותףשהואבטענההעסקמרווחימחצית
לאיתןשאין,השיביוסי.כהעדברווחיםאותושיתףלאשזהעל,יוסיאלבטרוניהבא
יוסי.לבדולהיאבק,ליוסי,לווהניח,הדחקבשעתאותהזנחהואשכן,במסעדהחלקכל

נזכר,בפועלונחתמעטלראותמשהחל,עתהורקבמסעדהמחייושניםשלושהשקיע
.בתביעותלבואאיתן

1136"Federal District CourtsתוGolash "Alternative Dispute Resolutiom4Levin
Keilitz, Gallas % Hanson "State Adoption of Alternative;29.Univ.of

j

Fla . ]. Rev

.4(1988).Today?" State court

~

our!1%Dispute Resolution: Where

'ס,1991-א"התשנ,(15'מסתיקף)[משולבנוסח]המשפט-בתיחוקלתיקוןהחוקהצעת12
ומובהרכפי."פישור"בשםההליךאתמכנההחוקהצעת.("החוקהצעת"-להלן),79ב
שלאמעדיפיםאנוהדבריםבהמשךשיוסברוומסיבותמדיצרזהמונחכיהיאדעתנולהלן

."גישור"במונחאלאבולהשתמש
לטנועכדיהוסוו,במאסרכהופיעו,ובאחריםזהבאירועהשמותגםוכמובןהעובדותסיפורי13

.זיהוי
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הרתיחהבשיא.בזהזהעלבונותלהטיחהחלווהשניים,גבוהיםלטוניםעלההוויכוח
המסעדהמכספילכיסושלשללאשאיתןבטוחאינוהואכי,איתןלעומתיוסיהפטיר
!ביוקרתשלםעודאתה":באומרווהסתלקממקומוקםאיתן.הכספיהמנהלכשהיה

."המשפטבביתניפגש
בסוףאיתןשהזכירזו-האחת?!*ויוםאיתןבפניהעומדותהאסטרטגיותמהן
תוך,האחרדעלעמדתואתולכפותלנסותיכולהאחדהצד.להיאבקהיא-דבריו
אומשפטביתאלפניה,אלימות,חנופה,עלבונות,איומים:שוניםבאמצעיםשימוש

נםלהסתייםיכולהמאבק.(כזהלהסכםלהגיעשניתןאולכךהסכםקייםאם)לבוררות
ומסתפקמעמדותיוחלקעלמוותר,מציפיותיומפחיתמהצדדיםאחדכל.בפשרה
הסכסוךנושאאת"לחתוך"מסכימיםהצדדים:כלומר.להשיגרוצהמשהיהבפחות
בדרךהסכסוךאתפותרהדבר.שלהםהפתיחהעמדותביןהנמצאתשהיאכלבנקודה

.טובהסכםבהכרחזהאיןאםגם,הסכםשל
ולפרושדברלעשותלא:ממנולהימנעהיאבסכסוךלטיפולשנייהשדרך,מובן
הנפשעגמת,הכספים,שהאנרגיהלהחליטאיתןעשוישלנובסיפור.המערכהמשדה

ולאהקרבאתינטושולכן,במאבקסיכוייולאור,מוצדקיםאינםשיבוזבזווהמאמץ
.דבריעשה

להגיעעשוייםואיתןיוסי.פעולהשיתוףשלפתרון-היאהשלישיתהדרך
וכינפשיתמבחינהוהןכלכליתמבחינההןלשניהםמדייקרההמאבקדרךכי,למסקנה

אתזהלהביןמנסים,משוחחים,נפגשיםהם.פתרוןהדורשתמשותפתבעיהלהםיש
מבלישניהםשלהאינטרסיםאתישרתאשר,פתרוןיחדיוולמצוארעהושלהאינטרסים

.שלוהאמיתייםהאינטרסיםעללוותרחייביהיהמהםשאהד
בעיקר,מגשריםממניםהמשפטבתיפיושעל,הנוהגלהתפשטהחלהבריתבארצות
,לעתיםהשופטחשמורכבשבסכסוך,העובדהמןנובעהדבר.מורכבים6יבסכסוכים

כלאתבחשבוןשיביאלפתרוןלהגיעאפשרויותיואתמגבילהמשפטישההליך
העלולים,והאחריםהכלכליים,השוניםהאינטרסיםואתבסכסוךהמעורביםהגורמים
.יותרמהירהתהיהזושדרך,סבוריםאףהם.התוצאהמןמושפעיםלהיות

פרק)פעולהשיתוףשללפתרוןמכןולאחר('אפרק)המאבקלדרךתחילהנתייחס

לאחר.להתעלםנוכל,מאליוהסכסוךנפתרשבה,ההימנעות,השנייההאפשרותמן.('ב
.סכסוכיםליישובהגישורשלהאפשריתתנומתואתנבדוקמכן

.AM:זהלעניןראה14 Behavioral Scientist27
~

"Negotiationתו

:

Pruitt

'

:

"

Strategic Choice

Prlitt

~

% Rubini. Soeiall

CI

onflk:

sE

ealation,~ , StalentatedtSetflement.72-167,167(1983)

.03-102(1985)Lewicki % Litterer Nego
~

ation-4-2

~

198)

הצד":שנייםביןהםכאילולסכסוכיםהמאמרבהמשךאתייחסוהנוחותהפשטותלמען15
עצמםלביןפרטיםכין,צדדיםרב,משתתפיסרבלהיותעלולשסכסוךמובן."האחר"ו"האחד
.גופיםאוקבדצותובתוךגופיםאוקבוצותבין,גוףאולקבוצהפרטכץ

16Singer74'בע,4הערהלעיל.
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מאבק:'אפרק

.תחרותמשחקיהםהמשחקיםמרבית.מאבקואףתחרותעלמתחנכיםאנומילדותנו
.שניטבעלנוהפכהולמעשה,העבודהבמקום,החברהבחיי,בלימודיםקיימתהתחרות

כל.בדעותיהםהנחלקיםאדםבניביןבמגעיםגםמקומהאתמוצאתשהיאפלאאיןלכן
תחרותיותטקטיקותנוקטהואולפיכך,שלועמדותיואתלקדםמבקשמהצדדיםאהד

,"יריב"או"מתנגד"האחרבצררואיםתחרותייםונותניםנושאים."לזכות"כדי
.חשבונועלעמדותיהםאתלשפרדרכיםומחפשים
כעומדיםיעדיואתרואהצדכל,והשכיחהמקובלשהוא,התחרותיומתןבמשא
ומוגבליםקבועיםנחשביםלחלוקההעומדיםהמשאבים.מתנגדוליעדיקוטביבניגוד
הצדדיםמןאחדכלנוקטלפיכך.מהםיותרגדולבנתחרוצהמהצדדיםאחדוכל

להגיע:היינו,בתוצאהחלקולהגדלתסיכוייואתלשפרשמטרתן,טקטיקות
.הזכייהשללמקסימיוציה

אותםלהשיגשואפיםשהם,היאהזאתהגישהביסודהעומדת,הצדדיםהנחת
יוצאיםהם,נדיריםמשאביםאותםעלנאבקיםשהצדדיםכיוון.ערכיםאונכסים,מטרות
.ביניהםשהיאכלחלוקה,לפחות,אולאחדהכול-הואשהפתרוןההנחהמתוך
,ז1"מתאפסמשחק"לכזהומתןמשאהופךהמשחקיםתורתשלהתיאורטיקניםבלשון

"pnwD"הרווחוסכוםהאחרשללהפסדושווההאחדשלזכייתושבו,ומתןמשאאו
הרי,ח"ש100לושישלםכךעלבנימיןעםהתפשריוסףאם.באפסמסתכםוההפסד
המשותףהרכוש.באפסמסתכמיםיוסףששילםהסכוםבהפחתתבנימיןשקיבלהסכום

הואשאירעכל.(אפסתוספת)בסופולרכושםשווהומתןהמשאבתחילתהשנייםשל
,פחותמקבלאו,שנותןומי"המנצח"הואיותרשמקבלמי.ידייםהחליףמסויםשסכום

."המפסיד"הוא
דורשהוא.ההתנהגותדרכיאתלצדדיםמכתיבהתחרותיומתןהמשאשלהמודל
סמוךרקאפשרישההסדר,לאחרולשדרנוקשותבעמדותלהתחפרונותןמהנושא
סמכותםגבולאתלהסתירמשתדליםתחרותייםונותניםנושאים.נוקשותעמדותלאותן

שלהאפשרייםהוויתוריםטווחאתהאפשרככללגלותעמליםשהםתוך,להתפשר
שהנימוקים,הרושםאתויוצרים,משותףדיוןלקייםבמקוםמתווכחיםהם.היריב

,גבוההפתיחהבעמדתפותחיםהם.אטומות18אוזנייםעלנופליםלפניהםהמובאים

במצבההנהגותלצפיתמודליםובניתבניתוחהעוסקתמתמטיתתורההיא"המשחקיםתורת"17
Vonהיהזהבנושאוהמובילהיסודיהחיבור.החלטותקבלתולצורךקונפליקט Neuman

(1974)Economie Behavior

I

896

:

and Morgenstern Theoq of

I

Gimesשליסודילניתוח
Bartos:ראהומתןמשאשלתיאורטייםמודלים Protess and Outeome of

(1974)Negotiation.
1831"General Theory of Negotiation: Process , Strategy % Behavior4"Lowenthal

univ.(מ74,69198 . of Kan~as ] . Rev
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רמתמפתחים,רחוקותולעתיםמעטמוותרים,גמורהבסודיותהעדפותיהםאתשומרים
.[מעמדותיהם9לסגתומסרביםגבוההציפיות

המשפטבצלסכסוכיםישוב
מרבית?הצדדיםביןהסכסוךיישובשלהתפקידאתלשופטלהניחלאמדוע,היאשאלה

מקובל":ל"זויתקוןהשופטכבודכדברי.אותןיוזמיםואףפשרותמעודדיםהשופטים
שהתפשרמי:משפטלפניפשרותמעודדהדיןגם.20"להתפשרדיןבעלילעודדאצלנו

מחציתמתשלוםפטורעצמוהדיוןהחלבטרם(אחרתמסיבהבתביעתוהמשיךשלאאו)

להקנותמציעההחוקהצעת,כןעליתר.כספיתםתביעההגשתעלהמוטלתהאגרהמן
לבעלילאפשרכדיהכול"פורמלימעמד(הבוררותעםיחד)והפישורהפשרהלנושאי
אפשרויותייכונו"ובכך,"שביניהםהסכסוךליישובנוספותדרכיםלהםלברורהדין

.22"מאידךהמשפטשבבתיההתדיינויותמעומסולהקל,מחדהסכסוךפתרוןאתלהחיש
בעליבהסכמת,המשפטביתאתמסמיכהשהיאכךכדיעדלכתמרחיקההתיקוןהצעת

.23"הפשרהדרךעלדיןפסקליחן",הדין
:"משפטטרםפשרותבקידוםחשיבות-רבגורםהםשהשופטים,ספקאין

מבליומתןבמשאולפתוחהראשוןהצעדאתלצעודלצדדיםמסייעיםהם*
.לחולשהאותתיחשבשהסכמתם

פחותבאווירהבלשכתוכוחםבאיועםהצדדיםעםלהיפגשיכולהשופט
.ההסכםלקידוםנוחהויותרפורמלית

19Gifford;95-74(1960)Fouraker Barpining % Group Deeision MakingושSiegel

.51Ohio46,"Legal Negotiation
"
(/"ן Context-Based Theory of Strategy Selection

.49-48,41(1985).Jour.]
.754,758(2)'כדי"פד,70/188א"ע20

א"עסיני"העבריבמשפטפשרהשלכדרךסכסוכיםישוב"בזק:ראההעבריבדיןהפשרהעל
ד"בביהופסיקתהדיוןתקפת,העבריהמשפטמקורותלאורהדיןסדרשוחטמן;30(ב"תשל)

.216-208(1988-ח"תשכ)בישראלהרבנים
משפטיםשלהרבהעומס":פשרותמעודדיםהמשפטשבתילכךהטעםאתמסבירבזקר"ד

והמסחרהתעשייהקצבגידולועםהאוכלוסיןריבויעםוהולךהגדל,המשפטבתיעלהרובץ
יישוב"בזק."משפטיםשלוהיעילהמהירלחיסולםדרכיםחיפושמחייב,והסתעפותם

-בזק"-להלן)325,326(א"תשל)כזהפרקליט"פשרהשלבדרךמשפטייםסכסוכים
בתיידי-עלהפשרהברעיוןהתומכת,ומשפטניםמשפטבתישלזוגישהלעומת.("פשרה

עקרוניבסיסעלהן,חלקואוכולו,הזההמוסדאתהשוללת,הפוכהגישהגםקיימת,המשפט
Yale.(1984)1073:ראה.ענייניבסיסעלוהן L~w Jour93"Fiss "Against Settlement

Yale.:שלבמאמרםלכךותשובה

;

Law

,

Jour94

~

"Reconciliation]סדי'Shafferוש~Mcthenia

1660(1985)

.1987-ח"התשמ,(אגרות)משפטביתלתקנות(2)(ג)8-ו(ה)6תקנות21
.14-ו9לסעיפיםהסברדברי,החוקהצעת22
,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםלחוק(ג)4שבסעיףלהוראהבדומה,9סעיף,שם23

.1975-ה"התשל
(1982)26-225:ראה24

Nego

~ation
'01Raiffa The Aft % Seience329,פשרה,בזק.
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אתלזרזכדיאחרוןמועדבקבעוהצדדיםעללחץלהפעיליכולהשופט' ולהביאוומתןהמשא
.סיוםלידי

פורחיםמגדליםבונהאשר,צדשלציפיותיובהפחתתלסייעעשויהשופט*
להחזירו"מנסהשזהקצעה,דינועורךלעצתלהישמעהמסרב,לקוח.באוויר

מפינשמעיםהםכאשר,אחרתברוחהדבריםאתלקבלעשוי,"הקרקעאל
.שופט

דעתעלשיתקבלופתרונותלהציעעשויהבחנהוכושרניסיוןבעלשופט*
הםכאשר.יריבומפיבאואילודעתועלמתקבליםהיושלאלמרות,מתדיין
.וחוקצדק,הגינותשלהילהאליהםנוספתהשופטמפיבאים

היתרונותאתבמלואםלנצליכולואינו,אלהבאפשרויותיוהשופטמוגבלזאתעםיחד
:סיבותמספרלכךוגם,בחובוטומןשהגישור

לכךלגרוםעלוליםאותוהאופפתוההילההשופטבידיהמצויהכוהעצם*
הדיןבעל.הסכמהמתוךולאייראהמתוךהשופטלעצתיישמעדין-שבעל

עליותעוררהשופטשלהפשרהלהצעתמצדוהיענות-אישמאלחשושעלול
.בצדק25שלאלחובתולפסוקעלולוהואזהשלכעסואת

,עליויהיההסכמהלידיהצדדיםאתלהביאהשופטבידייעלהלאאם*
עליולפיכך.המשפטכסעלולשבתהגלימהאתלעטות,במאוחראובמוקדם
מוצדקבין-רושםליצורשלאהמוקדמיםהדיוניםבעתמאדזהירלהיות
,קדומהדעהבעלשהואאואחדלצדנוטההואכאילו-מוצדקבלתיובין
באשרמאודאותומגבילהזועובדה.המשפטלפנידעתואתשגיבשכמיאו

.להציעשבידוההצעותלהיקף
האפשרותהואהגישורשלהחשוביםהיתרונותאחדלהלןשיוסברכפי*

,כמובןעומדתאינהזואפשרות.בנפרד26מהצדדיםאחדכלעםלהיפגש

.לרשותושתעמודרצויזהואין,השופטלרשות
בצלמתנהלומתןשהמשא,העובדהמןהשופטגםמושפעמשפטןככל*

הפילוסופיתהמפהולאורהמשפטיתהחשיבהבצל,היינו,המשפטמערכת

.פעולהשיתוףולאתחרותהמעודדת,המשפטןשל

המשפטןשלהפילוסופיתהמפה

למפותבדומה.משלוזי-פילוסופיותמפותאו-פילוסופיתמפהמאתנואחדלכל
אותומתארותהןאםגםמזוזושונותלהיותפילוסופיותמפותעלולות,גיאוגרפיות

.המגשרשלמזושונההמשפטןשלהפילוסופיתהמפהגםלכךבדומה.עצמושטח
(1)-שמההנחותיוצאיםהדיןעורכי:הנחותבשתי,דברשלבעיקרו,נעוץההבדל

.329,פשרה,בזק25
.(ד)79ב'סהחוקהצעת:גםראה26
Row31(1977)4-1:ראה27

-

The perplexed H

~

rperתסעSchumacher . Guide
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הפסדופירושההאחדשלזכייתו,היינו,במאבקהמצוייםיריביםהםלסכסוךהצדדים
עליפעילשלישישצד,כךידי-עליימצאהסכסוךשלהעדיףשהפתרון(2)-והאחרשל

כל(1)כי,זאתלעומת,הןהמגשרשלהנחותיו.כלליתתחולהבעלתדיןהוראתהמצב
(2)-ו,לומסכימיםשהםהיטבמעוצבמפתרוןנשכריםלצאתעשוייםלסכסוךהצדדים

משפטיכללשלבכוחואםספקולפיכךלומיוחדיםומרכיביםיסודותבוישסכסוךכל
.2"אופטימאללפתרתלהביאבלבד

השיטההינו,ובישראלסקסי-האנגלובעולםהמקובלתהמשפטיתהשיטה
ההליךשלמטבעו."או-או"שלשיטה,בינאריתשיטהבעיקרההיא,האדברסארית

נוגדותעמדותהצדדיםנוקטיםהדיוןבעת.29"מתאפסמשהק"למביאשהוא,המשפטי
זוכהשהאחדבמידהבה:מתאפסת,כללבדרך,היאגםהמשפטותוצאתקוטביבאופן

שלהיסודיתשגישתו,היאזותחרותיתשיטהשלהתוצאה.מפסידייהשני-
מנהלהואשבההדרךאתומכתיבה"בתיקלזכות"השאיפהלעברמתועלתהדין-עורך

מוגזמתבדרך,שהתבטאכפי.לפשרהומתןהמשאאתוהןהמשפטיהדיוןאתהן
:מקצועילמגשרוהפךהמשפטיםממקצועשפרשדין-עורך,למחצהוהומוריסטית

:אלה,בתמצית,היו,דיןכעורךתפקידיי"

.(באובייקטיביותלא,דין-כעורך)נתח*
.(אליהםהאחריותאתהעבר,"להםהכנס")פגמיםומצאהאשם,בקר*
.(האחרהצדאשמתזובהכרחאזכיהקרבנותהםלקוחותיאם)משפטחרוץ*
.(כדיבוריךשליהתיקאתתקלקלאל)תקשורתמנע*
.(ילל,ילל,ילל)לבעיהלקותךשלאחריותוכמירתהפחת*
"(דברלשוםראויאינושממילא)היריבחשבוןעללזכותללקותךעזור*

31.

נורמותשתיביניהןמתנגשותעת.הבינאריהעיקרוןשולטהמשפטיהכללבהחלתגם

מהןאחתהפעלתאםאך,תקפותששתיהןאפשר.ביניהןלבחורהשופטעלמשפטיות

עליואלא,שתיהןאתלהפעיליכולהשופטאין-רעותההפעלתעםמתיישבתאינה
נורמהאיזומשהחליט.המקרהעלחלהאינהשהאחרתולקבועמהןאחתלהעדיף
.תחולהבעלתאינהוהאחרתהמועדפתהנורמהרקקיימתמקרהאותולגביהרי,עדיפה

המשפטיהכללקרובותלעתים.הגישורבהליךחשיבותאיןהמשפטישלכללהדברפירושאין28
כמושלאאך,הגישורלהליךרקעוהןבסיסהןמשמשיםהמשפטבביתהצפויהוהאלטרנטיבה

.האובייקטיבייםהקריטריוניםאודותבדיון,להלןראה.הכולחזותהםאיןהשיפוטיבהליך
סכסוכיםיישובהיאמעודדתבפירוששהרי,הדיןשלהיסוכולכאורההיאהפשרה...":השווה
.325,פשרה,בזק."בחוקשנקבעוהכלליםפי-עלשלא

29No
~

re Dae L~wyer47"08שט05פ-zeroא)Marshal "Lawyers, Truth and
Eisenberg "Private Ordering Through Negotiation: Dispute Settlement;919(1972)

5,637א

~

197).Rev].8889ח"and Rule Making
אלה.לאיבודההולךוזזזמןהמשפטהוצאות,האגרותפרםבחשבנןמובאאיןזהכניתוח30

.שליליתסיכוםלתוצאתאלא"מתאפסת"לתוצאהלאמביאים
3188,85(1989)Mediatioa Quarterly23"Micka 'uFrom Litigator % Mediator.
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הנורמהלביןהדיבורחופששלציקרטהקובעתהנורמהביןהתחרותהיאלכךדוגמה
כגון,מסוימותשבנסיבותהשופטשהחליטמשעה.רעשםהוצאתעלאיסורהקובעת

הוצאתעלהאיסורעלהדיבורחופשאתלהעדיףיש,העיתונותחופשעלבהגנההצורך

.האחרת32אתמחילואינושהעדיףבנורמהמתחשבהוא-רעשם
בזוזומתנגשותנורמותשתיכאשר.שונההמצבהמשפטביתלכתלישמחוץבעולם

יחסימשקלמהןאחתלכללתתעשויהסופיוההסדרשתיהןאתבחשבוןלהביאניתן
"האמת"היאמהלקבועחייבהשופט.לעובדותבאשרגםהדברהואכך.מתאים

.כך33שאינוואפשרכךשהדבראפשר:שיאמרבכךלהסתפקיכולהואואיןהעובדתית
-בהמשךהדיבוראתנרחיבשעליו"משלבומתןמשא"ובעיקר-ומתןמשא

.נכונהמישלגרסתואו,משקרומיאמתדוברמילקבועחייבאשו
אדםכנילרשותהעומדים,רכיםסעדים.המשפטת"כמוגבלהסעדכבחירתגם

,יד-לחיצת,התנצלות:השופטלרשותעומדיםאינם,המששטלביתמחוץבמגעיהם
הפתרונותכל-בהנחהמוצריםאספקת,עבודהמקוםמתן,צהריים-לארוחתהזמנה

.דין-פסקבאמצעותלחיתםדרךלשופטאיןאך,ומתןמשאבמסגרתאפשרייםהללו
הביאםהקייםשהחוזהמקום,חדשחוזההצדדיםלמעןלכתוביכולאינוגםהשופט

ביתלרשותהעומדיםהמעדיםשלוצרותםצמצומםבשל,מזאתיתרה.סתוםלמבוי
מידהקנהכלכשאיןגם,כסףשללמונחיםהסעדיםמרביתאתמתרגםהואהמשפט

בשםפגיעהתמורתוכךכך,וסבלכאבתמורתשקליםוכךכך:כזהלתרגוםאובייקטיבי
כיצדולהכתיביצירתייםפתרונותלהציעיכולאינוכללהדין,למעשה.ב"וכיוהטוב
,מהזמרתלמנועניתן.שליליותתוצאותבפניהדרךאתלחסוםרקאלא,הדבריםינוהלו

,אחרתיאטרוןבעלעםחוזההפרתתוך,גאימר,התיאטרוןבעללמעןלשיר,ווגנר'גב
להיכנסיכולאינוהמשפטבית.למלימרלמעןלשיראותהלהכריחאיןאך,למלימר

.3'השעשועיםלעסקי
,הדדיכבוד:כגון,מוחשייםהכלתימהאינטרסיםברביםמתחשבאינוגםהמשפט

.באלה35וכיוצאוביטחוןשוויוןבתחושתצורך,חשיבותולתחושתלהכרהכמיהה
פי-עלהמותרבתחומי-ובנאמנותבמסירותלקוחואתלייצגהדין-עורךשלחובתו

ט"בעלישראלהחשמלחברת.נ'ואחס"בע"הארץ"עיתוןהוצאת74/723א"עלמשלראה32
.645,654'בע,30הערהלעיל,Eisenberg:גםראה.281(2)א"לי"פד,'ואח
עלמצווהשהשופט,הואמגשרלביןשופטביןההבדליםאחדכי,הדצהאתמביעפולר

ליצירתפעםלאמביאשהגישורבעודמראשטוכתביםלכלליםעצמםאתלהתאיםהצדדים
Southwn44,"Forsasעצמןההתנהגותנורמות and Functions%1-Fuller

'

"Medation
81ש.[.Rtv.,(1971)305,תל-%4.

פוסקהואהנבונותהעובדותמהבפניוהוכחולאומהואיל,השופטשלקביעתוזומבחיגה33
אתלקבועבמקום,כאן.הודאותבאיהתחשבותשלאשליהאלאאינה,ההוכחהנטלפי-על

אך,הראיותריניפי-על,"שרירותית"בדרךהשופטאותןקובע,פוזיטיביבאופןהעובדות
.משמעותאותההיאהמשמעות

:ראהLundeyץ.Wagner,842פ8.8*687.8(1852)34

:

Fuller

'

"The Forms and Limits Of

.405-404(1978).Haiv. ]. Rev92'"Adjudication

Joar.].81o.(נ198)3544,29
~

o43

,

"Riskin "Mediation and Lawyers
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.הצדדיםביןההדדייםוליחסיםהאחרהצדשללמצבוהתייחסותמעודדתאינה-הדין
,שינאה,בכבודפגיעה:כגון,מוחשייםבלתילפעמיםשהם,לסכסוךהאמיתייםהמניעים
מבטהמנקודתרלבנטייםבלתיבהיותם,שיקוליוביןמקוםמוצאיםאינם,נקםשאיפת

משפטיכללבתוךולשבצםכסףלסכומילתרגמםניתןכןאםאלא,המשפטמערכתשל
.נזקדמילתביעתכצידוק

גורםכי,גורסיםיש.אלהתכונותבמשפטניםחורתיםהמשפטייםוהחינוךהלימוד
החינוךהואהדיןעורכישלהסטנדרטיתהפילוסופיתהמפהשללפופולריותדומיננטי
מוצגיםלמשפטיםהספר-בביתהקורסיםכלכמעט.זובגישהכולוהאפוף,המשפטי
הדיןעורךאלהתייחסותושםפה,אמנם,יש.האדברסאריתהשיטהשלמבטהמנקודת
מהמתרחשמכריעאחוזאך.הציבורוכמשרתמדיניותעלכמשפיע,עסקאותכמתכנן
דיוןרקעעלאובתוךהפועלהדיןעורךשלהמודלעלמבוססלמשפטיםהספרבכית

כלליםהפעלתשלבדרךשלישיצדבידילפתרוןמיועראשר,בסכסוךמשפטי
.משפטיים36

מלמדיםהם.משפטילקרבלהתכונןהתלמידיםאתמחנכיםלמשפטיםהספרבתי
ומתעלמיםהמשפטבביתלמאבקבמלואםמוקדשיםאשר,ראיותודיניאזרחידיון

כקורסיםמתגאיםאףשבהםהמתקדמים.סכסוכיםליישובאחרותמדרכיםלחלוטין
ניתוחעלבנויהכולההלימודיםתוכנית.משפטניהולולדרכימשפטיתלטקטיקה

כללעוסקיםואינם,הזיתימאבקשלתוצאהשהם,לערעוריםהמשפטבתישלדין-פסקי
דין-פסקי.המשפטלבתיהיזקקותללאסכסוכיהםאתלישבהצדדיםעלשיקלובדרכים

ומתעלמים,המשפטייםהכלליםלהפעלתהרלבנטיות,בעובדותרקעוסקיםאלה
הבחינהמןרלבנטייםשאינםוהערכיםהמניעים,השיקולים,העובדותממערכת

אצל,מכריעואףרבמשקלבעליהםאםגם,קבילותראיותמהוויםשאינםאוהמשפטית
.מהמ37אחדאצלאוהמתעמתיםהצדדים

ופרופסורהרווארדאוניברסיטתנשיאשהיהמי,בוקדרק'פרופשלכדבריו
תלמידיהםאתמכיניםלמשפטיםהספרבתיכילהסכיםחייביםהכול...":למשפטים

אינהזוהדגשה.דעותחילוקיויישובפיוסשלהעדינהלאמנותמאשרלקונפליקטיותר
ומתןמשאלניהולזמןיותרמקדישיםהדין-עורכיהמעשהבעולם.המקצועאתמשרתת

מראיםוהמחקרים,משפטבבתילדיוןאובספריותלעיוןמאשרסכסוכיםבענייני

36Riskin(35הערה,לעיל)ומתןהמשאתשאעללמשפטניםליטביספרימחבריביןגם.48
Williams:למשל,ראה.זהבנושאאףהאדברסאריתהגישהאתמיצגיםרובםכי,נמצא

~.45*44ח%*א(ך197; iawyerשין'Edwams ~%: White;;(3%1)44%אש!laDd8%4044א

;*4848Frasooelaiקףאש4ש5(ש Hetharin#onl;%1981)~ NeaptWanl0ם%140חBtllowd

~

i

(1984)LawyasI

.

Green;ראהזאתלעומתאך:

~

% Sander,008זט6שhh)I

,

%מט%1;(3הערה:

(1987)

LI

iwyersI86Westbrook

I

:

Dispute

;-

ResolutionI

המוצעברוח,אחרתבגישההנוקטים
.זהבמאסר

37Riskin(35הערה,לעיל),48;.Ark. ]. Rev20

:

"Settle0זArmstrong

'

"How and When
20(1965)
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הבאבדורכי,חוזהאני.לקוחותיהםלמעןיותרמשיגיםהםשלהםמ"המושבמאמצי
האנושיותהנטיותבניצוליותרמקומןאתימצאוהחברהשלהגדולותההזדמנויות

אם.וליריבותלתחרותשלנוהטבעיותבנטיותמאשרופשרהפעולהשיתוףלקראת

לושיאפשרומנגנוניםובעיצובפצולהשיחוףשלבגיוסמנהיגיםיהיולאהדין-עורכי
.38".זמננושלביותרהיצירתייםהחברתייםהניסוייםשלבמרכזםיימצאולאהם,לפרוח

"משלבומתןמשא"-פעולהשץהוף:בפרק

המודלזהו.ומתןלמשאאחרתגישהשהציעוומחברים39חוקריםקמוהאחרונהבעת

בשמםבין,ומתןמשאמנהליכיצדלהמחישמכווןזהמודל."משלבומתןמשא"של
.גישתםאתישנואםיעילותביתרמטרותיהםאתלהשיגיכולים,אחריםשלכנציגיםובין

עיצובלשםהצדדיםביןפעולהבשיתוףמתמקדתהמשלבומתןהמשאגישת
עלהצדדיםמןאחדכלשלההישגיםשללמקסימיזציהבניסיתולא,למצביםפתרונות

ביןהמפרידיםהאמיתחםהנושאיםאתלנהותבמאמץברוכההיא.רעהוחשבת
.לשניהםתועלתשיביאפתרתולפתח,שלהםהאמיתייםהאינטרסיםאת,הצדדים
דרכיםלמצואמנסיםאלא,שאיפותיהםעלמוותריםאינםמשלבומהןלמשאהצדדים
.הוגןלפתרוןלהגיעכדיאמוןבוניםהם.ביניהןלשלב

יומית-יוםדוגמהנביאהמשלבומתןלמשאהתחרותיומתןהמשאביןהשוואהלשם
בעשריםמשכורתהלהעלאתבדרישה,המנהל,עמוסאלפונה,מזכירה,גילה:ופשוטה

לעימותמגיעזהויכוחהיהכללבדרך"!לאואופןפניםבשום":משיבעמוס.אחוז

להגיעבמקוםאך.להתפטראולהיכנעגילהעלשהיהלוודאיקרובשבסופו,שגרתי
.בשיחההנושאאתללבןהשנתםהחליטוכזהלעימות
לממןכדיהשכרלתוספתזקוקההיא.מהצבאהמשתחררלבןואםאלמנההיאגילה

מספיקהאינהשגילהמשוםהשכראתלהצלותמסרבעמוס.באוניברסיטהלימודיואת
הםדקותתוך.נוספתפקידהלהעסיקעליויהיהכיחוששוהואהעבודהאתלסיים
.שכרהאתיעלהועמוסנוספותשעותתעבודגילה:להסדרמגיעים
אוהזולתאהבת,אלטרואיזםשלמסיבותזהלקראתזההלכולאועמוסגילה

יותרמציאותיתוהיתהשלהםהאמיתייםהצרכיםאלפנתההתנהגותם.אידיאליזם
"ומנוצחמנצח=ביסתייםשהעימות,הכרחאין.נסיבותבאותןחזיתיבמאבקמפתיחה

.*לנצחיכוליםהכול-
,העוגהמןיותרגדולהבפרוסהרוצהמהםאחדוכלעוגהמקבליםושמעוןיהודהאם

שמעתשל"הפסד"תהיהיהודהשל"זכייה"כל."מתאפסמשחק"-תהיההתוצאה

38.83-582,570(1983).of Legd Edue.33ש0נ"Practice * Training8ש]System of

Flawed4"801

lNegotiationw80%]Another::אצלרשימה,לחתמה,ראה39 '. Yiewl~ Ofl!709816"'Menke

~

Meadow

754(1984).Rtv.]178831,5בהערה.
."18-918י*5י1עק*עש":האפריקאיתבספרותמכונהזוגרטה*0
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ושמעוןיהודהאםזאתלעומת.ביניהםתחרותיומתןלמשאיביאזהדבר.ולהיפך

אחדשכלכךהעוגהאתלהגדילדרךחיפוש:כגון,משותפיםאינטרסיםאחריחפשו
הפתרוןלחיפושפעולהישתפושהםהסיכוייםירבו,יותרגדולהפרוסהיקבלמהם

בהמשךנדוןכבאחרותזובדרך.מהםאחדכלשלמצבואתשישפרודרכיםוימצאו
.הדברים

כלבואשר,הסכםהיא"פשרה".הפשרההואביותרהטובשהפתרוןלחשובמקובל

בדרכםנפגשיםהצדדיםוכאשר,ישרקולאורךמסוימתבמידהמוותרמהצדדיםאחד

.'!הסכםנכרת
גרועההיאאחריםבמקריםאך,הצדדיםלשניטובהלהיותעשויההפשרהפעמים

טובהפחותהתוצאה":מוצאלצדדיםמשמשתהיאכללבדרך.לשניהםאומהםלאחד

."משחששתיטובהיותראך,משציפיתי
.הדעותחילוקיאתומסיימת,פשוטה,הוגנתנראיתשהיא,הפשרהשליתרונותיה

הצדדיםבפניהעומדותהאפשרויותאתממצההיאאיןרביםשבמקרים,היאמגרעתה

שהמרחקיש.להגיעיכוליםהיושאליוביותרהטובהפתרוןאתלהםמספקתהיאואין
,יתכןאך.להסכםיגיעולאולכן,מפגשנקודתביניהםואיןמדירבנראההצדדיםבין

אתמספקשהיהלפתרכןמגיעיםהיו,המרבאתלהפיקבניסיוןפעולהשיתפושאילו
לדיוןמגיעיםאלאבהסכםמסתיימיםאינםרביםשסכסוכים,היאהתוצאה.'שניהם2

.43"משלב"פתרוןולאפשרהחיפשושהצדדיםמשוםורקאךמשפטי

גינטית:'גפרק

שישמשכדיבסכסוךשלישיצדלערבמציעיםופסיכולוגיםסוציולוגים,משפטנים
צדלערבלמהאך."משלב"להסכםובעיקר,להסכםלהגיעהסיכויאתוישפרמגשר

?עצמםבכוחות-אחראומשלב-להסכםהצדדיםיגיעולאמדוע?בסכסוךשלישי

ביותרוהמתאימיםהסכסוךבפתרוןהעיקרייםהמעונייניםהםהצדדיםכינראהלכאורה

חלקעלהיריביםהצדדיםמשניאחדכלשלמצדווויתורידי-עלהפשרהמושגתרובפיעל"41
שדרשוכפי.325,פשרה,בזק."כמחלוקתהשנויכנושאהחוקיתכזכותולושנראהמהשל
המונחפירוש.ב"ע'וסנהדרין."ביצועזהאומרהוי-שלוםבושישמשפטאיזהו":ל"חז

ושRubin:גםראה."פשרה"המונחשלהמקובלתהמשמעותפיעל,חיתוךהוא"ביצוע"
Pruitt(14הערה,לעיל)141-140.

Lewis:ראה"הדדיתתועלת"שלמעמיקהיותרלהגדרה42 Psycoholgy of Integrative11

Pruitt162-161(1977,.negotiations (Druckman, edשbargaining

,פולטפרקרמריאצלכברנזכר("טשלב"אותומכניםשאנו)"אינטגרטיכיפתרון"המונח43
,פעולהשיתוףשלסיסעלומתןהמשאבנושאמהחלוצות,עסקיםלמנהלומומחיתפילוסופית
:.lDyn~mic::1925בשנתשנשאהבהרצאה Adainistnk18"085א)Follett 'JConstractivel

.30(194,.Metcalf % Urwick, ed(א08עThe Colleeted Papers Of Maty P~rker

Behavior~l:מוצקבסיסלוונתנוזהבנושאהטיפולאתהרחיבו Thwry of Labor14

Walton % Mckersie(1965)Negoti~tion
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הםוהרי,מעונייניםהםבמהיודעיםהם,מאחריםיותרטובהנושאאתמכיריםהם.לכך
נמצאיםהצדדיםקרובותשלעתים,מראיםוהמחקרשהניסיוןאלא.לסכסוךשהביאו
בעמדהנמצאיםהםשבואחדמצברקיש,למעשה.הסכסוךלפתרוןביותרהקשהבמצב

הפעלתבאמצעותהואהיחידהאפשריהפתרוןכאשר:הבעיהלפתרוןביותרהטובה
.רביםמכשוליםבפניהםעומדיםאחרמצבבכל.ואלימותכוח

.הסברדורשיםהדברים
הזההמונחאתלהסביריקל."עוינותמתח"לגורם,שהתפתחלאחרבעיקר,סכסוך
מעלחבלבמשיכתקהלעינילנגדביניהםמתחריםספורטאיםשני:"דוגמהבאמצעות

ומנסיםלגופםמסביבהיטבאותוקושריםשניהם,רטובהחבל.במהירותהזורםנהר
,יציבהחבלעתהלעת.לכיוונומושךמהםאחדכל.האפשרככלבחוזקהלמשוך
אינומהשנייםאיש.תזוזהאין4המושקעהעצוםהמאמץולמרות,מאוזניםהכוחות

.העוינותמתחביניהםקיים.המימהוייפולחמשךשמיידמשום,להרפותמעז
המייצרות,חברותשתי:זהמסוגמתחלמצביבדוגמאותמלאיםיום-היוםחיי

שההוצאה,יודעתמהןאחתכל.פרסומתעלעתקסכומימבזבזות,קליםמשקאות
מעיזהאיננהמהןאחתאףאך,הקליםהמשקאותשוקאתמגדילהאיננההזוהאדירה
נתחוינגוסהאחרהצדיגברזאתתעשהשאםמשום,ההוצאהאתולהפחיתלהרפות
בזבוזשזהו,בכךמכיריםהצדדיםששנילמרות.העוינותמתחקיים.השוקמןיותרגדול
.לרגעאףלהרפותמעיזיםהםאין,ומאמץכסףשלעצום
מעדיפההיתההמתחרותמהמרינותאחתכל.החימושמרוץאתלדוגמהטלואו

אינוהעוינותמתחאך.הכלכלהשיפורועלרווחהעל,חינוךעלהכטףאתלהוציא
ניתן.החימושתחרותעלעתקהוןולבזבזלהמשיךחייבתמהןאחתוכל,זאתמאפשר
מאודקשהזהמתחבגלל.העוינותבמתחנגועיםכללבדרךשקונפליקטים,לומר

לעצבובמטרהמפרהמחשבהבאמצעותפתרונותחיפוששללדרךלצאתלצדדים

."משלב"פתרת
-בכוחהכניעוךכןאםאלאזהכהואלוותרלךשאסור,הואהבסיסיהעיקרכןאם

הצדדיםשלהטובלרצונםכללנוגעאינוזהאומללמצב.לקרבנתוניםמעיניךכל
בדרךפועלמהםאחדכל.שלהםהישרלשכלאו,להגיונם,בענייןהמעורבים

נראהתצפיתנקודתמאותה.שלוהעכשוויתהתצפיתמנקודתהגיונית,אינטליגנטית
.ברירהלואיןכאילוהדבר

המושכיםמשניאחדאם.אמוןחוסרשלאוירהיצירתהואזהממצביוצאפועל

השנייחשוב,"מהחבלשנינונרפהואזשלושעדאספוראני":למתחרהויקראבחבל

אתלנצלהאחרעלולרגעשבכל,להניחהואטבעי.בנהרעצמואתימצא-ירפהשאם

.ביתרוןשיוכהומעשהולעשות,לטובתוהמצב
יכולאיך...":"ונותןהנושאשלהדילמה"החוקריםבפישמכונהמהאתיוצרהדבר

שלמעמדואתלהחלישלאכדיכניעה-אישלפניםהעמדתכדיתוךויתורלהציעאדם

BeWer(1985)92:בעקבות44 Way % Resolve Them1:De Bono Confficts
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הזדמנויותבאבדן,האחד:כיווניםבשניומתןלמשאלהזיקעלולהזודילמה.'5"המציע

שרצהסמהפחותעללהתפשרמונןהמציעכאילובהיראות,והשניהסכםלהשיג
.להשיג46
האמיתייםהאינטרסיםמהלאחרלגלותאין.מרביתסודיותזהבמצבדרושהגםלכן
.לרעתךזאתינצלשמא-שלךהוויתורגבולמה,שלךהעדיפויותסדרמה,שלך

.כוחמעמדתיינתנואלא,חולשהשלכאותיפורשולאשוויתוריו,ונותןלנושאחשוב
להגיעהצלחתיונותןכנושאשבכשרונותיימשוםאלאשנאלצתימשוםלאוויתרתי"

מסקנהנובעתמכאן."הצדדיםשניאתוסיפקוליכדאייםשהיו,וויתוריםלחילופי
בשורתאלא,ובאיומיםבאילוץאיננווותרניתהתנהגותלהשגתהמפתח:פרדוקסלית

.'ויעיל7כשירעצמואתלחושהאחראתהמעודדתצעדים
בכךמסתפקאני":ואמרשלוהוויתורגבולאת,המסעדהבדוגמת,איתןגילהאילו
עלנוטלהיהלאהאם?זאתשיקבלסיכויהיההאם-"השקעתימחציתאתלישתחזיר
?המחיראתלהפחיתוינסה"בחבלימשוך"דוסי"רבסיכוןעצמו

וביןמוצדקתבין-תחושהלפתחנוטים,מאבקשלבצבתהלכודים,הצדדים
ובעיניהאחרבעינינכנעיםוכלתינוקשיםלהיראותלצורךבאשר-ומעוותתמופרזת
להתפרשהעלולים,צעדיםמנקיטתלהימנעכדימיוחדלמאמץנוטיםהם.סביבתם
להםנראה-שיהיהככלזעירויהא-הוויתור.בתדמיתםכפגיעהאוחולשהכסימן
עלולהסכסוךבסיוםענייןגילויאף.לכניעהכנכונותהאחרבעינילהתפרשכעלול
.הסוףעדלהיאבקומוכןקשוחהואכאילו,ליצורמנסההאחדשהצדברושםלפגוע
מאשר,מפלטשימצאולקוותסתוםמבוישללמצבלהיקלע,סבורהואכך,לומוטב
.ומתן48המשא"פיצהן"שבהסיכוןגדלבכך.בתדמיתופגיעהלשאת

,שביתות:כגון,קיצוניתלפעילותגםלהגיעעלולההתדמיתעלהגנהשלההנהגות
.מלחמההכרזת-מדינותביןביחסיםוכשמדובר,פיזיתאלימות,כוחהפגנות

שלנציגבהיותוכבולותונותןהנושאשידי,העובדהמןהמכשוליםנובעיםלפעמים
כלאוכלוסייהשלרווחתהלמעןאגודהנציג,הנהלהנציג,עובדיםוצדנציג:קבוצה
נושפיםשולחיואך,ומתןהמשאאתלנהליוצאהנציג.שלטוניגוףשלנציגאושהיא

:היאהמקובלתהדרך."חלש"כאו"ותרן"כבעיניהםלהיראותלואסור.בעורפו

ומתןהמשאאם.האפשרככלנוקשהמאבקולנהל,קרבאלילשוש,עמדתואתלהקשית
אינםאלה:שבעתייםחמורהמצב,התקשורתאמצעישלהזרקוריםלאורמתנהל
להכתיראוהביםהם,"מנצח"בחפציםהם.מינוריתבנימהשמסתייםומתןמשאאוהבים

ומתןמשאשלהגדוליםהיתרונותאחדואם.הנכנעאוהמנוצחאתולהשפילהזוכהאת

"13שסט.45
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שאמצעימהםאחדכליחשוש,"מנוצחים"ו"מנצחים"העדר-הוא"משלב"
.כזהומתןמשאלעצמולהרשותיוכללאולכן,כמנצחמתחרהועליכרמוהתקשורת

עמדתובחשיבותהפחתה,זלזול,שעלבונותכךעלמצביעיםוהמחקרים49הניסחים
ספקמטילהאוכמשפילההאחדהצדבעיניהנחזיתאחרתהתנהגותכלאוהאחרשל

בעמדתולהתחפרלוגורמת,שלובמוניטיןאוביוקרתו,במעמדו,בכוחו,בכישוריו
מגיעהתגמוללפעולתמייחסיםשהמתעמתיםהחשיבותמידת.תגמוללפעולתולצאת

.הכדאיותושיקוליהרציונלייםהשיקוליםכלעלהאפלהכדיעד
תומכים,ואחרים50וקראוסדויטששערכוניסויים.איומיםלגביהדברנכוןבעיקר

ולאמוגברתהתנגדותאונגדאיומיבעקבותםמביאיםאיומיםהמקריםשבמרבית,בדעה
.הסכמה

-לכךובנוסףהאויבהואהאחרהצד."חותםהטבעת"שלהתופעהגםשכיחה

פועליםהמנצלתעלוקה"הואהמעבידעבודהבסכסוך.מרושעהוא-כךמשוםואולי
הפחתתתוךהשכרבהעלאתהרוצהובטלןעצלן"הואוהעובד"דמםאתומוצצת
-והאשה"ובילדיםבאשהומתעללנואף"הופךהבעלגירושיןבסכסוך."התפוקה

מדינת","וטירןדיקטטור"הואהאחרהצדבינלאומייםבסכסוכים."בזבזניתמכשפה"
מצחעלכזהחותםשהטביעמי."קרקעותגזלן"או"וילדיםנשיםרוצח","מחבלים
מיושבומתןמשאעמולנהליוכלאיך-מוצדקוביןמוצדקבלתיבין-יריבו

משאעמולנהלההסכמהעצםאזכי-ותוקפןסחטןהואהאחרהצדאם?ורציונלי
מאחוריהמציץקהללעינימתנהלכשהסכסוךבעיקרכךהדבר.לכניעהאותהיאומתן
.כולוהעםאומנהליםמועצת,משפחה,עובדיםציבור:הכתף

למרות,ידעהעדרהואיעילומתןמשאניהולבפניהעומדהמכשולקרובותלעתים
הצורךבהבנתמלווההיאאםאף,טובהכוונה.משלבפתרוןלעצבהצדדיםשלרצונם

מלווההיאאםאף,המוזיקהאהבת.לידעמספיקתחליףאינה,משלבפתרטבעיצוב

.ואימוןלמידהשלבדרךשנרכשובכישוריםצורךיש.לכנראדםהופכתאינה,בכשרון
הכישוריםשאלואומראינובכישוריםהשימושעצם:דיאיןבלבדבניסיוןאף

שהאדםלכךרקיביאשניםשלאימון,נכוןאינוהכישוריםשלהידעבסיסאם.הנכונים
ספרביתשלבכיתההשעהמחצית.5!מרביתביעילות-נכוניםהלאהדבריםאתיבצע

שלניסיוןמאשרטובעבאדםהטיפוללדרךבאשריותרהרבהללמדעשויהלרפואה
.מוקדמתהדרכהללאמהיםאנשיםבמשייתשנהעשרים

לעיצובהדרושים,ניסיוןאויצירתיכושר,דמיוןחסריםלהיותגםעלוליםהצדדים

MaintainמInterpersonal1:הואזהבענייןמקיףמחקר49 Face0,*The Effect ofl' the Need

Brown,,1118%.feutch,;107(%1ש)Isoei~llIPhyehdWl81214י188תםש881שסג[.8אםשאםק
.52,(1962)Jowr. OflConflM Resolution6"Studies of

Interpersonal

Bargaining

50Deutch % Krauss(49הערה,לעיל);Podell % Knapp(45הערה,לעל);Brown(לעיל,
(49הערה

.99-98'בע,(44הערהלעיל)[)ס518080
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לאהדעותחילוקיאתמיישביםאינםהם.הסכסוךממלתעותאותםשישחררפתרון
.זאת52יעשוכיצדיודעיםשאינםמשוםאלא,רוציםשאינםמשום

פגיעהמפנימופרזחששושלמרביעוינותמתחשל,הסכסוךהסלמתשלכזהבמצב
אתלנטרלנבוןמגשרשלבכוחויש.מגשרבפניפתוחהלהיותהדלתצריכה,בתרמית
להגיעמסוגליםאינםשהצדדיםלתוצאהגישורשלבדרךולהגיעהללוהתופעותמרבית
.עצמםבכוחותאליה

הגישורמהות
צדהדעותבחילוקימתערבבואשר,הליך"הוא,המקובלתהגדרתופיעל,הגישור

שלמרצוןלהסדרלהגיעהמתעמתיםלצדדיםהמסייע,כללבדרךתלויבלתי,שלישי
.53"ביניהםהסכסוךיישובלשםשלהםהדעותחילוקי

פניעל"גישור"במונחלהשתמשמבכריםאנומדועברור,כהעדשנאמרמהמתוך

המקובלתההבנה.להטעותעלול,והשגורהמקובלבמובנו,"פשרה"המונח."פישור"
מתביעותיוחלקעלמוותרמהצדדיםאחדכלשבולהסכםלהגיע:היא"פשרה"של

עמדותשתיביןכלשהיאבנקודהשביניהםהפערחיתוךידיעללהסכםמגיעיםוהצדדים
אשר,פתרוןלעיצובבמשותףלהגיעהיאהכוונה:שונההגישורמטרת.שלהםהפתיחה

נמצאלאאםרק.יותרטובהלתוצאהויביא,זהמסוג"חיתוך"פניעללצדדיםעדיףיהיה
."פשרה"שלבדרךהדעותחילוקיאתולפתורלנסותרצוי,כזהפתרון

."כללבדרך":אומרתההגדרהאך,נייטרלילהיותהשלישיהצדצריךמדועברור
יודעיםאשר,והצדדים,מעונייןצדהואהמגשרבהםמקריםשישנם,הואלכךהטעם

ליישבכדימגשרמנהלכאשרשכיחהדבר.5411עובדהאףצלאותומקבלים,זאת

אתשמביאההיאזועובדהדווקאלעתים,מזויתרה.לוחהכפופיםביןדעותחילוקי
ביישובבעיקרבולטהדבר.דווקאהזההמגשרשלהתערבותואתלבקשהצדדים

,הייגאלכסנדר,הברית-ארצותשלהמדינהמזכירכאשר,למשל.בינלאומייםסכסוכים
אשרארצואתייצגהוא,פוקלנדאייבמשבראנגליהלביןארגנטינהביןלגשרניסה

קייםשאכן,סבוריםויש.אנגליה56שלבעמדתהזהבסכסוךמצדדתהיאכי,הצהירה
לדרישתמקוםאיןשבו,מדינותביןגישורלביןאדםבניביןגישורביןמשמעותיהבדל

.התלות57-אי

Pruitt:השווה52 * Rubin(14הערה,לעיל),174.
53judicatare69"Cooley "Arbitration vs . Mediation - Explaining the Differences

266,263(1986);Riskin(*10הערהל),24.
54Riskin(10הערה,לעיל),25.
,Sheppard-:ראהפורמליבלתיכמגשרבפועלדעותחילוקיהמחשבמנהללעניין55 .Blumenfel(i

"Informal Thirdpartyship: Studies of Everyday LJon

~

ict Intervention" Mediation

Roth8יJones166(1989,.06,Pruitt]4Rese~rch (Kressel

זפ0נ.(1985)56364

~

Negotiafion1"Riskin; Smith

'

"Effectiveness ,ofthe Biased Mediator
.24,(10הערה,לעיל)

,לעיל)Smith:תוכלסעדיה'פרופלביןסמיתוויליאם'פרופביןהוויכוחאת,למשל,ראה57
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הוא,בורגילשאינולמיביותרמובןהבלחיואף,זההליךשלביותרהחשובהיסוד
אין.אכיפהכוחכלהמגשרבידיאיןבורראומשופטלהבדיל."מרצוןההסדר"יסוד
החלטותלהחליטמוסמךהואאין,בהליךלהשתתףהצדדיםעללצוותיכולהוא

.סיומוטרםההליךאתלהפסיקהצדדיםמאחדלמנועיכולואיננומחייבות
האכיפהכוחשבו,המקובלהשיפוטילהליךשרגילמיבעיניתמיההנראיתזועובדה

היאזועובדהדווקא,הדבריםבהמשךשיובהרכפי,אולם.השיטהבבסיסעומד
,רביםבמקרים,שהןלתוצאותלהביאלוהמאפשר,המיוחדצביונואתלגישורשמעניקה
.האכיפהכוחבעלשמשיגאלהעלעדיפות
לפנותהצדדיםחופשייםעדיין.הקיציןכלולא-נכשלהגישורניסיוןאם,מזויתרה

הגישורהליךאם.הסכסוךליישובאחרתבדרךלבחוראולבוררותאוהמשפטביתאל

לא-לאואם.נמוכהובעלותיחסיתבמהירותסיפוקםעלבאיםהכול-יפהעלה

בדיוןהכרוכים,נפשיובלחץבמועקההחיסכוןכללבדרך.הניסיוןעקבהרבההפסידו

.הגישור58כרוךשבהםובזמןבכסףהעלותעלבהרבהבערכועולה,משפטי
רחוקהאינההחזקהוהשפעתופורמליבלתיכוחבעלהואהמגשרשבהםמקריםיש
אישיותומשוםאםכךהואהדבר.59"שריריםבעלמגשר"ב"בארהשמכונהמה,מכפייה
ר'קיסינגהיהלכךמובהקתדוגמה.המיוחדמעמדובשלאםאוהמנשרשלהחזקה

היאאחרתדוגמה.הכיפורים-יוםמלחמתבסוףלמצריםישראלביןכמגשרבפעילותו

מדינותשל"האזוריתהוועידה"לכינוסשהביאההגישורבפעולת,בייקרהמדינהמזכיר

שבהסכם"רצוניות"המידתכיאם,מגשריםהםאלהגם.והפלשתינאיםהתיכוןהמזרח
.מלאהאינההמושג

המגשרשלכוחו

יכולאינוהמגשראם:היא,זהבנושאמצוישאינומיאצלהמתעוררת,שכיחהשאלה

במה-לושיישמעולכךלגרוםיכולואינוהמתעמתיםהצדדיםעלדעתואתלכפות

שלמתפקידולגמרישונההמגשרשלתפקידו?להביאהואיכולתועלתמה?כוחו
להגיעלהםמסייעאלא,הצדדיםבמקוםהחלטותמקבלאינוהוא.בורר60אושופט

החלטותמקבלואינוהצדדיםעלדעתואתכופהאינוהוא.בעצמםולהסכמותלהחלטות

,להסדרלהגיעהיאהמטרה."מפסיד"ומי"מנצח"מיקובעאינוהמגשר.משפטיות

העובדותוקביעתהעברניתוחעלממונהאינוגםהוא.וצודקהוגןהצדדיםלשנישייראה

ולסייעהעתידפניאתלצפות-הואתפקידו.בעברשהתרחשוכפי"האמיתיות"

Negotiation.(1985)373;(56הערה Jour1"Touval "The Context of Mediation
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גדולהמגשרשלכוחו-אלהכלעםויחד.ולהבאמכאןהצדדיםביןהיחסיםלהסדרת

.רבה-להביאעשוישהואהתועלתכימראהוהניסיון
גישורשללתהליךלהיזקק,סכסוךשלבעיצומוהמצויים,הצדדיםשלהסכמתםעצם

ניתןמגשראללפנותהסכימוהצדדיםששניהעובדהמן.מטרתואלהגישוראתמקדמת
;הסכםשלבדרךהסכסוךאתלסייםמעונייניםשניהםכי,ראשית:מסקנותמספרלהסיק

,עצמוההליךהחלבטרםאף.קץלוישימואשרפתרונותלשקולמוכניםהםכי,שנית
.הסכסוךן6ליישובמתאימהאוירהיצירתלקראתמשמעותיצעדהצדדיםצעדו

בצורהלהתנהגהצדדיםאתמעודד,המגשרשלנוכחותועםיחד,כזההליךשלקיומו
בלתיבטקטיקותושימושאיומים,אישיותהתקפות,עוינותגילוייהמפחיתההולמת
משתפרולפיכך,המגשרעל"טוברושםליצור"הצדדיםמנסיםהדבריםמטבע.הוגנות

.שינהגומהםמצפהשהמגשר,סבוריםשהםכפיינהגוכי,הסיכוי
שהואכלמשמעותידבראמרלאהמגשרשבו,גישורהליךשלדוגמהמביאפיטרס62

רשםרבהוברצינותהשולחןבראשישב"פשוטהוא.כולההגישורישיבתבמשך
אמרהישיבהשלבסיומה.שתייםאובדיחהסיפרגםהמתאימותבהזדמנויות."רשימות

-נעימהכהבצורהושתקתשםשישבתהעובדהעצם":כךלמגשרהמשתתפיםאחר

.63"אישיותהתנגשויותכלומנעהטוברוחמצבהכולעלהשרתה
שיתוףהמעודד,גישורשהליך,כךעלמצביעיםהבריתבארצותשנערכומחקרים

המסוגל,מוכשרשמגשרספקאין.יותר64ותכופיםרביםלוויתוריםמביא,פעולה

מקל,נינוחהבאווירהעוינותשלאווירהולהחליףהתפוצצהבטרם"הפצצהאתלנטרל"
.טובהלתוצאהלהגיעהסיכוייםאתומקדםכולוההליךעל

הגישהלחסידי?להשגתהלתרוםהמגשריכולוכיצד"טובהתוצאה"היאמהאך
שליותרגדולבנתחאניזכיתישבהזוהיאטובהתוצאה:פשוטההתשובההתחרותית

"טובה"התוצאה-יותרגדולזהשנתחככל,ליבאשר.האחרזכהשבומזההמשאבים
.חשובזהרקוהרי-יותר

ניתןשאותה-היחידהולמעשה-העדיפההשיטה,והדגשנושחזרנוכפיאולם
ב"בארההמובילהמרכז.המשלבתהתוצאהגישתהיאהגישורתהליךבמסגרתלנקוט

Negotiation'-ה,והגישורומתןהמשאתורתבחקר Projectהרווארדאוניברסיטתשל,
.הטובה65התוצאהשלמרכיביםשבעהואיתררביםומחקרעבודהזהלנושאהקדיש

61170(1987)Moore The Medi~tion Pyoeess;203(1981)Pruitt Negotiation Behavior

62209(1952)Action08(81*808ש)Peters

.204-203,(61הערה,לעיל)Pruitt:וראה;שם63
64%PodelI14"Negotiation1חFace Saving10Aid88Mediation as"3ושח850אסPruitt

239(1969)Knapp;
~

our. of

Person

~I % Soeial Psyehodogy(לעיל
.(45הערה,

188uri]8הש0*80שץ(1981)אצלהיההללוהמרכיביםשלהראשוןפרסומם65

~

Fisherהספר

כיוםוגם,מעמיקיםולניתוחלמחקרזכוהםמכןלאחר."חיוביסיכום"בשםלעבריתתורגם
חלק.כולההגבסהאתולשפרמהםאחדכללבדוקהמקצועואנשיהאקדמיהאנשיממשיכים

"14:ראהתמציתיתלהגדרה.הדבריםבהמשךיוזכרזהבענייןשנכתבוהמאמריםמן

'

Fisher

105(1985).Negotia

~

on

~

our1"Code of Negotiation Practices for Lawyers
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כללרשותהעומדתביותרהטובההאלטרנטיבהצלעדיפהלהיותצריכההתוצאה.א
.ומתןהמשאבהעדר,מהצדדיםאחד
ומשאביםאנרגיה,זמןוחסכה,יעילהתקשורתתוךהושגהאםיותרטובההתוצאה.ב

.יעילהאינההתקשורתכאשרהמבוזבזים
כדי,מספקתבמידהמהצדדיםאחדכלשלהאינטרסיםאתלספקצריכההתוצאה.ג

.עליומקובלתשתהיה
אופציונאלייםפתרונותעיצבושהצדדיםלאחרהושגהאםיותרטובההתוצאה.ד

עלעונה,רעתםלפי,אשר,בזוובחרו,יצירתיתחשיבההפעלתתוך,האפשרככלרבים
.ביותרהטובהבצורהצורכיהם

קריטריוניםעלועונההוגנתשהיא,משוכנעיםהצדדיםכאשר,יותרטובההתוצאה.ה
.מקובליםאובייקטיביים

אינה,לפחות,אוהצדדיםביןהיחסיםלשיפורהמביאהתוצאההיאטובהתוצאה.ו
.אותםמחריפה

הניתנים,במחויבותאובהסכםשתסתייםמוטב,טובהתהיהשהתוצאהכדי.ז
.ולאכיפהלביצוע

אחדיםנבדוק.הללוהמרכיביםמןאחדבכלהתוצאהלשיפורלתרוםעשויהגישור

.המגשרשלתרומתולהיותעשויהמהונראהמהם

ביותרהטובההאלטרנטיבה.א
אולהסכםזקוקאינו,ומתןמשאללא,עצמובכוחותתוצאהאותהלהשיגהיכולאדם

הטובההאלטרנטיבה")ב"מהאטטובפחותלפתרוןשיסכים,סיבהכלאין.להסדר
כיהיא,בלעדיווביןמגשרבעזרתבין,ומתןמשאלנהלהיחידההסיבה.שלו66("בנותר

להשיגהיהיכולשלא,תוצאהומתןהמשאבאמצעותלהשיגמקווהמהצדדיםאחדכל

.ההסכם67שלהתחתוןהגבולהואב"האט.בלעדיו
.מהצדדיםאחדכלשלכוחואת,רבהבמידה,קובעתהאלטרנטיבותשהכרתמכאן
למסעומתןהמשאהופך,שלוהאלטרנטיבותאתמכירשאינוהצדלגבי-מכךוחשוב
שלהםב"האטאתלבדוקשרגיליםאלההםמעטיםרקזאתלמרותאך.בחללתעייה
.ומתןבמשאיפתחובטרם

דרךעלמעטהלאהשפעהשהשפיעממדלוהעניקובספרםויוריפישראך,חדשאינוהרעען66
:שלתיבותראשי,BATNAבשםזאתמכניםהם.והגישורומתןהמשאנשטחהחשיבה

Negotiated Agreement810~

Best

Alternativeראה:Ury1Fisher(65הערה,לעיל),
:ראההרעיףלתולדות.111-101

:

PowerlofAdternatives~ or
~

~ theiLilnitsשאז"'Sebenius%8וש] .

~

our,.6806811081א"ofNegotiationגםראה.79-178'בעמ3הערה:

:

Fisher(הערהלעיל
65)(1985)57-156,163.

Lax:בהרחבהראהד6

~

&

Sebenius

Sebenius21:וכן,163(66הערה,לעיל)

~

Lax(הערה,לעיל
48)62-46.
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היריביםהצדדיםהחזרתשל,צינוןשלאפקטבהיש,ב"האטשלמשותפתבדיקה
מןיקוםלאמהצדדיםשאישמבטיחההיא-מכךחשובפחותולא,רציונליתלחשיבה

.אחרתבדרךלהשיגיכולשהיהמזוטובהפחותתוצאהכשבידוהשולחן
.עימותשלבעיצומובעיקר,עמדותיובצדקתעצמואתלשכנעמאשרלאדםקלאין
בעלאתולהחזיר"המציאותנציג"להיותהוא,אלהבנסיבות,המגשרשלתפקידו
בפגישהזאתלעשותהמגשרעליהיהלרוב.המציאותקרקעאלהמופרזותהציפיות

,אחרתגישהדורשיםהישדוהשכלההיגיוןשמא,הצדעםיחדלבחוןיוכלשבה,נפרדת

.ומתן68למשאהעומדיםלנושאים,יותרגמישה

תקשורת.ב
משפיעותואיכותההתקשורתרמת.ומתןבמשאמרכזימרכיב,ספקללא,היאהתקשורת

.התוצאותעלמכרעתהשפעה
,מעיקרו,שהואבמידעזהאתזהלשתףצריכיםהצדדיםטובהלתוצאהלהגיעכדי

מידע,הבנקבחשבוןהנמצאהכסףסכום,כגון,אובייקטיבימידע:סוגיםמשלושה
אחדשכלהוויתוריםמידתבדברומידעהצדדים69שלהאמיתייםהאינטרסיםבדבר

.הסכםלקראתלהתקדםכדילוותרמוכןמהצדדים
לכןקודםשנזכרה"ונותןהנושאשלהדילמה"בשל,התחרותיתהגישהבשלאולם
אופטימליפתרוןלעצבאפשרותואיןמתגלההמידעאין,לרעהניצולמפניהחששובשל

.לסכסוך70אוהדעותלחילוקי
בהקלתהיאסכסוכיםליישובמגשרשלביותרהחשוכהתרומתוכי,סכוריםיש

שאינןתקשורתדרכיובהוספת,מדרכהמכשוליםבהסרת,מידעהעברתלשםהתקשורת
.מגשרי7בהעדרהצדדיםלרשותעומדות

המגשריכולשבמסגרתו,הואהגישורמוסדשלהחשוביםהיתרונותאחדכיהזכרנו
,דעותלשמוע,בחופשיותמהםאחדכלעםלשוחח,בנפרד2זהצדדיםעםלהיפגש
עםויחדהצדדים3ישלהאמיתייםהאינטרסיםאתולבררמידעלהשיג,וטרוניותהצעות

שעמוהצדהסכמתללא,שנאמראתלאחרלהעבירמבליסודיותעללשמורזאת

68.79-78,59(1984)Mediation Quarterly

I

3Old Art Revitalized" J8ח:Blades

'

"Mediation

."אינטרסים"הבנושאדיוןלהלןראה69
,(18הערה,לעיל)Lowenthal:ראהמסוימותבנסיבותמידעשבגילויולסכנותלמגבלותאשר70

81-80.
71Moore(61הערה,לעיל),147-144.
עללביקורת.(ד)'79בסעיף:החוקהצעתפיעלגםומותרתמוכרתהנפרדתהפגישהאפשרות72

50Bethelטof:ראהבנושאודיוןזולביקורתתשובות,הנפרדתהפגישהשיטת "The

,Welton;259,257(1986)

Negotiation

~ ~our .

I

:2Separate

i

Sessions

i

"~

Family

Mediation" i

.Jour32,"Community MediationתןPruitt % McGillicuddy k~The Role Of

~

' Caucusing

.181(1988)of Conflict Resolution

73Blades(68הערה,לעיל);McGillicuddy41Welton , Pruitt(72הערה,לעיל),184.
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היוצאוהואנדיריםבמקריםאלאבוררותהליכיבמסגרתאפשריאינוזהדבר.7'שוחח

.משפטבביתבדיוןבחשבוןבאאינו,לעילשהוזכרוכפי,הכלל75מן
התיכוןבמזרחומתןהמשאבעתר'קיסינגשלהגישורשיטאהיאלכךקלאסיתדוגמה

שהצדדיםמשום,נפרדותפגישותשלבדרךהתנהלומתןהמשאכל.74-1973בשנת

"ומתןהמשאעלומתןהמשא"היאאחרתדוגמה.זהצםזהלהיפגשמובניםהיולא

."האזוריתהועידהלכינוסלהביאכדיבייקרהמדינהמזכירלאחרונהשקיים
זהלהימצאכלליבוליםהםשאיןכךכדיעדביניהםמסוכסכיםהצדדיםלעתים
שהדרך,ברורכזהבמקרה.מוהלטתיזעוינותשללמצבומגיעיםזהשלבמחיצתו
,תקווהמתוך,נפרדותפגישותהצדדיםעםלקייםהיאזומשוכהפניעללדלגהיחידה
,לזהזההצדדיםשלבהתייחסותםלשינוילהביאיצליחונבונהוטקטיקהנכונהשגישה
,לכךלהביאעלולההסכסוךהסלמת.ביניהםלפגישהשהואכלבסיסשייווצרבאופן
ביןבפגישה.מוצאהמחפשלחץשלגדולמטעןייצברושניהםאוהצדדיםשאחד

והגברתהעימותהחרפת,נוספתהסלמה-הלחץשחרורשלהתוצאהתהיההצדדים
.ההדדייםוהשנאההזעם
אוהצדדיםאתלשקםמנסההואאין,בתרפיהלעסוקהמגשרשלמתפקידוזהאין
באופן,"ברקכולא"להםלשמשיכולהואאולם.פסיכואנליזהשירותילהםלספק

וטקטיקותשיטותמספריש.הפתרונותעיצובועלהתקשורתעליקלהלחץששחרור
לשחרר"אפשרשבוכמקוםהנפרדתבפגישהלהיעזרכדילהשתמשהמגשרעשוישבהן
לדיוןלגשתיקלמכןשלאחרלוודאיקרוב.מאיימתםובלחיבטוחהבאווירה"קיטור

.פתרונותלקבלנוחיותריהיהעליושהעיקמהלחץחלקשפרקוהצד,יותרחיוביתבדרך
מגיעיםשהםאו,גבוהותלאוקטבותעוליםהמשותפיםהדיוניםאם,זאתעםיחד
עםלהיפגש,הפסקהעללהכריזהמגשריכול,מדיחריףלעימותאוסתוםלמבוי

.אותםולפתורזהלמצבשהביאוהגורמיםאתלאתרולנסותבנפרדהצדדים
ככלזעירויהא-ויתורשלאקטמתפרשמדיקרובותלעתים,לעילשאמרנוכפי
חיצונילגורםהוויתוראתליחסיכולהצדכאשרזאתלעומת.חולשהכסימן-שיהיה

.יוקרה79באובדןעודכרוךהוויתוראין-
אלמצדהעברתםידיעלויתוריםלחילופיהמסייע"בלדר"מעיןלשמשיכולהמגשר

לדעתהמגשרלומדהצדעםפרטיתבפגישה.בתדמיתפגיעהללאמוצנעתבדרךצד

ישמשולאפישורהליכיכמסגרתשנמסרודברים"כי,(ה)79בבסעיף,קובעתהחוקהצעת74
~Protectin[חMediation":גםראה."אזרחימשפטיבהליךראיה Confidentiality

"

0א!0:

441(1984).Harv . Law Rev98.
הנזכריםהדיןופסקי295'ס(1981שלישיתמהדורה)ונוהלדין-בוררותאוטולנגי:ראה75

.שם
.215-214,(61הערה,6ול)Prlitt:ראהזושיטהשלולחסרונותליתרונותאשר76
כלוחוסמתעצמהאתהמזינהעוינותשלמצבוהיא"אוטיסטיתעוינות"מכונהכזועוינות77

Pruitt.השניהצדעםתקשורתשלאפשרות % Rubin(4הערה,לעיל])119,201.
78Mooa(61הערה,לעול),131-129.
79Sebenius]שLax(48הערה,לעיל),שםהנזכריםהמקוםומראי67.
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האחרכלפי'בעמדהאתלהציגיכולהוא.'בלעמדה'אמעמדהלנועמוכןשהצד
אלולהעבירההצדמשכםהוויתור*נטאתלהסירובכך,המגשרשל,שלוכהצעתו
.שלושכמו

,הוויתוראתהמציע,הראשוןעלמגינההיא,ראשית:עיקרייםיתרונותשניזולררך

מפנילהשגהניתןהיהלאלכןשקודם,הוויתור.לרעהזאתלנצלהעלולהאחרמפני
אלאלאחרכניעהבושאיןמשוםעתהמושגלהיותעשוי,לחולשהאותשייחשבהחשש
לאעודכל,שנית.ככניעהתפורשלאהמגשרלפנייתהיענות.המגשרלבקשתהיענות
,לוויתורהדברייחשבלא-הזהלוויתורמוכןשהואהאחרהצדבפניהאחדהצדאישר
הצדדיםיוכלו,הדדייםהםוהוויתורים,רעהולקראתללכתהסכיםהאחרשגםלאחרורק

לזהזהעתהלומרהצדדיםיכוליםלמעשה.המגשר85להצעותהסכמתםאתלאשר
מרצונםאלא,לוותראותםהכריחשמישהומהעובדה,מאילוץנבעלאשהוויתור

להיענותמהםאחדכלהסכיםוהשלוםההגינות,הפיוסרוחעללשמורכדי.החופשי
.הסכםלקראתולהתקדםהמגשרשללפנייתו
בהתקדמותמכשוללשמשעלול,מפגשמקוםכקביעתלכאורהערךקלנושאאף
לסביבהיחדיוזימונם.רבהחשיבותלומייחסיםשהצדדיםוקורה,הסכםלקראת

נינוחהלתקשורתלתרוםעשוי,מהםאישמקוממתשאינה,ומרגיעהנוחה,נייטראלית
.יותרושוטפת

אינטרסים.ג

מובניםכהנשמעיםהדברים.שלהםהאינטרסיםלקידוםומתןמשאמנהליםאדםכני
האינטרסים"הםומה?הדביכךהאומנםאך.אותםלומרמיותרשכמעטעדמאליהם

?"האמיתיים

חפצושתיהןאך,בזווולפגוערצוולאזואתזואהבוהן.תפוזקיבלואחיותשתי
:"האחוזיםחמישים"שלהפשרהפתרון,השגורהפתרון,כמובן?עשומה.בתפוז

בחלקמעוניינתהיתהשהאחתהתבררהתפוזאתביניהןשחילקולאחראך.יחלוקו

ממנהלהכיןכדיבקליפהמעוניינתהיתההאחרתואילו,מרןממנולסחוטכדיהפנימי ריבהן

האינטרסיםלביןאדםשנוקטהעמדהביןההבדל,פשטניתבתמציתזה.'
.שלוהאמיתיים

אתולהביןלנסותבמקוםבעמדותלהתבצרנוטיםלסכסוךשהצדדיםהיאהמציאות
שלהםהאינטרסיםאתמביניםהם.אחרים82ושלעצמםשלהאמיתייםהאינטרסים
ומתןהמשאניהולבשלהשארבין,בכסףאותםמבטאיםכללבדרך.מדיצריםבמונחים

בלתי,אחריםלצרכיםתחליףהואהכסףרביםשבמקרים,לכלברוראולם.המשפטבצל
,העובדעלמה?לעובדיוקבועהתעסוקהלהבטיחהרוצההתעשייןעלמה.מוחשיים

80Pruitt(61הערה,יעיל),209.
אצללמצואאפשרדומותדוגמות.ובגישורומתןכמשאהעוסקיםעלבמיוחדחביבהזודוגמה81

Follett(43הערה,לעיל).
"בעמדותולאבאינטרסיםהתרכז":הכשאתלטבועויוריפישראתשהביאההסיבהזו82

'

Fisher

ury%(65הערה,לעיל)41.
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הרוצה,האשהעלמה?האבטלהמפניחושששהואמשום,בפרישהחפץשאינו
קידוםעלמה?זאתלהשיגאמצעיאלאאינוהגבוההמזונותופסק,בבעלהלהתנקם
אובדן,רעותיחסיעלשמירה,כבודשליחסהבטחת,הטובהשםעלשמירה,המוניטין

משמשאינושהכסף,מובהקיםאינטרסיםאינםאלהכלהאם?מאבקמפניחשש,יוקרה

?מלאתחליףלהם

תקופת,המכוניתמחיר:המוחשייםהערכיםעלומתןהמשאמתנהלכללבדרך
האינטרסיםאך.באלהוכיוצאהפיצוייםסכום,המוצראיכות,הריביתגובה,השכירות

.המוחשייםמהאינטרסיםחשוביםפחותאינם,לעילשנמנההסוגמן,מוחשיים-הבלחי
לרוב;אחרתבחינהמכלורצויהוגןשהוא,הסכםלטרפדעלולה,למשל,בתדמיתפגיעה

-בהםלהתחשבחפציםואם,השטחפניעלעוליםאינםמוחשיים-הבלתיהאינטרסים
.אותםלהשוףיש

שלומוחשיים-הבלתיהאינטרסיםאתלחשוףמאודמתקשהומתןלמשאשצדאלא

.רבהתועלתלהביאהמגשריכולכאן.עצמובפניאףולעתים,האחרבפני
אלשהעלאתםבעור,רחוקותלעתיםתומםעדנחשפיםהמוחשייםהאינטרסיםגם

.העסקיםבעולםבעיקרבולטהדבר.רבותמפגשנקודותלגלותעשויההיתההשטחפני
לייצוג"מ"כעסימור"מפעלשכו,יחסיתפשוטמסחריסכסוךלדוגמאניטול
.הזמיןשהואהמסמריםכמותאת,שמואלי,לסיטונאיבמועדסיפקלאמסמרים

.היצרןמןיתבעשהסיטונאיכספיפיצויתביעת-תהיההאופייניתהתביעה
לסיטונאיהיצרןשישלםשקלכלעל:מובהקמתאפספתרוןהוא,זהבמקרה,הפתרון

כללבדרךהרי,זהבענייןלפשרהלהגיעהצדדיםמצליחיםאם.אחדשקלחסרהואיהא
היצרןישלםכמהבשאלהורקאךותעסוק,הליניאריהכספיהרצףלאורךפשרהזותהיה

.לסיטונאי
צרכיםשלמגווןלחשוףעשויההצדדיםשלהאמיתייםהאינטרסיםבדיקתאך
:דוגמאותמספרהנה.בהרבהעדיףפתרוןלעצבניתןשבעזרתם,וערכים

,היאהזמניםבלוחלעמודיכולהאינה"סימור"שהסיבהגימאמחדכי,מתברר.א
אלא,קבועותבתקופותקבועותכמויותייצורלהמאפשרותאינןשבידיהשההזמנות

,הסיטונאי,שמואליזאתלעומת.מראשהתראהללאשוניםמסמריםסוגילייצרעליה

אינואך,קבועותבתקופותקבועיםמסמריםסוגישלקבועהאספקהלהבטחתזקוק

.זאתלושיציעיצרןמוצא
,סיטונאיםעשרותשלבהזמנותיהםלעמודהוא"סימור"שלשהקושי,מתברר.ב

,גדולמלאילהחזיקעליוולפיכך,שוניםמסוגיםמסמריםאחתובעונהבעתהדורשים
להחזיקמוכןהיה,אמידאיש,שמואליזאתלעומת.יחסיתהדליםמשאביועלהמכביד

.היצרןשלמסמריושיווקעלבבלצדיותלזכותהיהיכולאילו,גדולמלאי
מחסור-היתההאספקהבמועדילעמודיכלהלא"סיטור"שהסיבהכי,מתברר.ג

,זאתלעומת,שמואלי,הסיטונאי.לבנקלהעמידשתוכלבטחונותבהעדר,במממנים
.אשראילהשגתבהןמשתמשואינולאשראיזקוקאינו,לקוחותשלבהמחאותמשופע

בסכסוךכאןשהמדוברנשכחואל,סוףאיןעדזוהיפותטיתרשימהלהאריךאפשר
.לחלוטיןשגרתי,יומי-יום
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אדםשבני,העובדההואבאינטרסים"חליפיןסחר"לקייםלאפשרותשמסייעמה

שעהלהדגמהבנקלניתןהדבר.הערכים83לאותםשונהמשקלמייחסיםשונים
ערךהאורחיםלהכנסתאולכבודמייחסתהאסלאםתרבות:שונותבתרבויותשהמדובר

תרבותבאותהכשמדוברגםנכוןהדבראולם.המערבתרבותלהםמשמייחסתשונה
בעיניכחשובהנתפסשערך,העובדהניצולתוךחליפיןסחרלקייםניתןולכן,עצמה
הנושאיםמספרשרבככלכי,הואמכאןהעולה.רעהובעיניחשובכהאינוהאחד

.משלבטלפתרוןהסיכוייםירבוכן-לדיוןהעומדים
,מהצדדיםאחדכליחוששבהבאווירההצרדיםעמדותשמאחוריהאינטרסיםהבהרת

כוונהואין,שלוהאמיתייםהאינטרסיםאתלבררהניסיוןמאחורי"נסתרתכוונה"איןכי

.המגשרלרשותהעומדמצויןאמצעיהיא,נגדוכך-אחרשתשמש,אינפורמציה"לדוג"
.הסכםלקראתגדולצעדצעד-נבונהבדרךבומשתמשהואאם

עליויקשה-עצמושלוהאמיתייםהאינטרסיםאתלפענחלאדםשיקשהככל
אלהכיצדולשערהאחרהצדשלהאמיתייםוהאינטרסיםהצרכיםאתלפענחשבעתיים
,משותפותבפגישותוביןנפרדותבפגישותבין,המגשר.אחר85אותובעינימשתקפים

.האחר86הצדשלהאינטרסיםלהבנתתשוערבלתרומהלתרוםעשוי

אופציות.ד
במבטלעינינומזדקריםשאינםפתרונותעיצוב-הואהמשלבומתןהמשאשללבולב

לשקולמוכןואינו"שלוהפתרון"עםומתןהמשאאלאדםמגיעכללבדרך.ראשון
המגשרשלתפקידו.נוספותאופציותמפתחיםכיצדיודעשאינואו,אחרותאפשרויות

.זאתעושיםכיצדוללמדםבכךלצדדיםלסייע
בהרבהחורג,פתרונותלעיצובהמשמשים,היצירתיוהתהליךהטכניקותתיאור

תרומתואתידגימואשר,דוגמאותבמספרנסתפקואנו,זה87מאמרשללמסגרתומעבר

.לתהליךמגשרשלהאפשרית
שנזכרהמסעדהבסכסוךלבביאיתןלביןקדמייוסיביןשהתקיים,הגישורבהליך

Loffoll:שלמחקרם83 "Comparing the Efficiency!שFroman % Cohen, Compromise

180(1970)Behavionl Sciences15"of Two Bargaining Processes,באמצעותהוכיח
שלפתרוןעל)Logrotlingבשםבאנגליתהמכונה)"החליפיןסחר"שלעדיפותואתניסוחם
.בנפרדנושאכלעלוהתפשרותדיוןלושאופייניים,פשרה

84Lowenthal(18הערה,לעיל),כהרחבהראה.98-96:Raiffa(24הערה,לעיל),326-251.
,לפישורסכסוךשלמקצתולהעביריכולהשופטפיהשעל,הוראהמכילההחוקהצעת

לדיוןהעומדיםהנושאיםאתכזובצורההמצמצמתהחלטה."תחומיואתיגדיר"כזהובמקרה
עםיחדולהגיעהאפשרככלרביםאינטרסיםלבדוקמגשרשלבאפשרותולפגועעלולה
.אפשרויותשלרחבמגוקבחשבוןהמביאלפתרוןהצדדים

85UryושFisher(65הערה,לעיל),63.
lax"2:ראהזהבענייןרחבלדיק86 % Siibenius Interests . the Measure of'

Negotiation

73(1986).Negotiition Jour(48הערה,לעיל),87-63.
The:אצל,למשל,למצואאפשרזהבנושאומפרהמענייןדיון87 Use Of .LaWeral8080De

(1967)

~

Thinkin
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,ואינטרסיםעובדותוחשףמהצדדיםאחדכלעםנפרדותשיחותהמגשרקיים,לכןקודם
העומדת,למדיגדולהחנותלבביאיתןשלבבעלותוכילוהתברר.לזהזהגילולאשהם

פריחתשבגלל,גםהתברר.חנותלפתיחתבמיוחדמתאיםאינושהמקוםמשוםריקה
מסעדהולפתוחהעסקיםאתלהרחיבכדיבשמהלהשתמשניתןהקיימתהמסעדה

,משותפותקבועותהוצאותבגלל,לחיסכוןגםתביאהמסעדותשתיהפעלת.נוספת

יצרףאיתן:שהושגהפתרון.פחותותניהולוהוצאותיותרגדולותבכמויותמזוןהזמנת
שותףויישארהכספיבניהולמלאהלפעילותיחזור,לשותפותהריקהחנותואת

.במחצית
,לכןקודםנזכרהאחתאפשרות.ומגוונותיירבותמשלבותאופציותלפתחניתן

.89"חליפיןסחר""והיא
במשאביםממחסורנובעהסכסוךרבותפעמים."העוגההגדלת":היאאחרתאפשרות

אתלהשליםאפשראם.(ממתקיםחובביילדיםלשניאחתסוכריהיש:למשל)שהםכל
שנישלהאינטרסיםאתשיספק,משלבהסכםלהשיגניתן,שהיאכלבדרךהחסר

'אביןההסכםכי,הציפיותמןנובעיםהעסקייםההסכמיםמרבית,למעשה.הצדדים

שהיואלהלעומתמהםאחדכללרשותשיעמדוהמשאביםכלסךאתיגדיל'בלבין

.ההסכםאלמלאלרשותועומדים
אתבוניםהם:במסחיסכוןהיא,תכוףשימושבהעושיםדיןשעורכי,שכיחהדוגמה
בעוד,במסהחייבותמהכנסותיוהתשלוםאתלנכותיוכלשהמשלםבאופןהעסקה

גם.גדוליםהפסדיםשצברמשום,למשל,ההכנסהעלמסבתשלוםחייבאינושהמקבל

משוםבויש,המסעדהבענייןלאיתןיוסישביןלסכסוךלכןקודםשהוצעהפתרון

."העוגההגדלת"
שנישלהאינטרסיםאתהממזגפתרוןזהו."מיזוג"מכונהאחרמקובלפתרון
:כזהלפתרוןהבאההיומיומיתהדוגמהאתמביאהפולט90.שניהםעלועונההצדדים

רצהמישהו.האוניברסיטהספרייתשלהקטניםהחדריםבאחדוקראהישבהאהדיום
משבבגללסגוריישארשהחלוןרצתההיאאךהחדראוורורלשםהחלוןאתלפתוח
לאשבו,הסמוךבחדרהחלוןאתלפתוחהחליטוהענייןבירורלאחר.לההמפריעהרוח
.רוחמשבללאאך,רענןאוירשיכנסכדיהספיקהדבר.אישישב

מספרשעוליםשעה,גירושיןסכסוכיבמסגרתבדיוניםלמצואניתןשכיחהדוגמה

דורשהבעל.הילדיםהחזקתאתודורשתגבוהבסכוםמזונותתובעתהאשה.נושאים

88PrIIItt * Lewis(42הערה,לעיל),166-163;Lewicki * Litterer(14הערה,לעיל),

121-119;

:

Pruitt(61הערה,לעיל),פשרה,בזקאצללמצואאפשראספתדוגמה.156-148,
331-323.

פישר.אופציותפיתוחלבין,לעילשנדון,האמיתייםהאינטרסיםזיהויביןהדוקקשרשישמובן89
:השטחפניעלבולטותאינןשאלהמקוםגםאופציותחיפושעלממליציםויורי

:

Fisher ~* uty

.75-772,(39הערה,לעיל)Menkel-Meadow:גםראה.46-41,83-58,(65הערה,לעיל)
אומתאפסשאינולמשחקלהפיכהניתן...משפטיסכסוךכללא"כי,מסכמתמדו-מנקל'פרופ

היוצאהואהמתאפסשהמשחקנראההמשפטיומתןבמשאאך,פעולהשיתוףשללמשחק
.787'בע,שם."הכללולאמהכלל

.32,(43הערה,לעיל)011011ע90
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לאמהםאיש.הילדיםהחזקתאתהואאףותובעהמזונותסכוםשלמשמעותיתהפחתה
כלעםשייפגש,מגשראך.לכןקודםבהרחבהבהןשדנוהסיבותמןעמדותיועליוותר
והואהילדיםבהחזקתמעונייןאינוכללשהבעל,למצואעשוי,בנפרדהצדדיםמןאחד

יפסיד"שמא,בכךלהודותחושששהואאלא,מיקוחכקלףוובדרישהמשתמש
שלהפתרון.הילדיםבהחזקתבעיקרמעוניינתהאשהואילו,מתדמיתוויאבד"נקודות
.מאליוזהבמקרהמתבקשלאשההילדיםהחזקתומסירתהמזונותסכוםהפחתת
פי-עלאופציותלעיצובמגשרשלתרומתולהיותיכולהרבהמהלראותקשהזהאין

לאוחשוב.אחרות91משלבותשיטותפי-עלאולעילהנזכרותוהדוגמאותהשיטות

כליםלרשותםלהעמידובכך,אופציותלעצבכיצדהצדדיםאתללמדיכולהוא:פחות
.בעצמםשלהםהעתידייםהדעותחילוקיאתלפתוריוכלושבאמצעותם

אובהקטיבהםקריטריונים.ה
לנורמותתתאיםמ"המושתוצאת,לכךחשיבותמייחסיםרביםמ"מומנהליכימתברר

נורמהכגון,חיצונילגורםוויתוריואתלייחסיכולאדםכאשר.עליהםהמקובלות
ההסכםוסיכוייבתדמיתבפגיעהכרוךאינוהוויתור,אובייקטיביקריטריוןאומקובלת
.גדלים92

המשפט,החוק,שוויון,אתיקה,הגינות:להיותעשוייםאובייקטיבייםקריטריונים

,מחירונים,מקצועייםכללים,מקובליםנהגים,שפורסמומדדים,תקדימים,הבינלאומי
.וכדומהבורסהמחיר,שמאות

.אוטומטיבאופןמופעלותשהןעדמאליהןומובנותברורותכההןהנורמותלעתים
מהםאחדלכלאחדכעךמתןשלהפתרון,כעכיםבשנימחזיקיםרעביםאנשיםשניאם

.ויכוח93לגביויתעוררבלבדרחוקותשלעתיםעדהוגןכהנראה
הקריטריוניםקביעתלצורךמרובהחשיבותבעלשהוא,נורמותשלאחרסוג

.המשפטיותהנורמות,כמובןהוא,המגשרואתהצדדיםאתשינחוהאובייקטיביים
זההרי,המשפט-ביתיחליטכיצדרבספקשאיןאו,בענייןברורמשפטיכללישכאשר
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אחדלצדלהציעעשוי,הספציפיבשטחידעבעלהואאםבעיקר,מנוסהמגשר
והחששהעוינותמתחבגלל,ואשר,עליומקובליםשיהיואובייקטיבייםקריטריונים

.האחרהצדהציעםאילואותםמקבלהיהשלאאפשר,התדמיתלאובדן
פתרוןבהםלעצבניתןשאיןדעותחילוקיבאותםגםלהועילהמגשרעשויזהבמובן

קריטריוניםהצעתידי-על.המתאפסהואהיחידיהאפשריוהפתרון,"משלב"
,מעריכיםשהצדדיםנייטרליאדםמפיבבואםהמיוחדת"הילה"להזוכים,אובייקטיביים

.המגשרבלעדימושגתהיתהשלאלפשרהלהגיעלעתיםניתן

בישראלגינדור
בעיהסביבסובבהסכסוךכאשר.לכלמזורלהביאיכולואינופלאתרופתאינוהגישור

להניחקשה.לגישורמקוםאין-דגלבהרואיםמהםאחדאושהצדדים,עקרונית
ולשארהדיבורלחופשהתשתיתאתהניחאשר,הפנים96שרנגד"העםקול"שעניין

מעונייןהצדדיםאחדכאשרגםהמצבכך.לגישורמתאיםהיה,בישראלהחירויות
או,פליליתבעבירהמדוברכאשרוכןהספציפיהדיוןבתוצאתמאשריותרבתקדים
.עסקיהגבלכגון,עבירההיאהסכםהשגתלצורךהפגישהעצםשבהןבנסיבות
לגישורראויים,הצדדיםביןומתןבמשאנפתריםשאינם,הסכסוכיםמרביתאולם

.המושגתהתוצאהואתומתןהמשאיעילותאתניכרשיפורלשפרעשויוהוא
להמשיךרוציםאוצריכיםהמתעמתיםשהצדדיםבמקוםהגישורמתאיםבעיקר
הדברים.בזעםשייפרדורצויזהאיןשבעטיהאחרתסיבהשישאו,קשרביניהםולקיים
בתוךבסכסוכים,ילדיםישהזוגלבניכאשרגירושיןבענייני,עסקיםבעניינינכונים
,קיימיםאינםאלהשנתוניםמקוםאף.אחריםרביםובמקריםשכנים97בסכסוכי,ארגונים
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.הגירגור
מחויביםעצמםרואים,גישורבאמצעותלהסכםשהגיעו,שצדדים,לנךראיותיש
,מראיםהמחקרים.משפט98ביתשלדין-לפסקמאשריותר,עיצבועצמםשהם,לפתרון

שלדין-פסקישלהקיוםאחוזעלעולהגישורבדרךשהושגוהסכמיםשלהקיוםאחתכי
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יציראתבושיראו,לכךגורמתההסכםבעיצובהצדדיםשלמעורבותם.משפטבתי
המשתתפיםאחוזכי,הראהבברוקליןסכסוכיםליישובהמרכזשערךמחקר.כפיהם

לדיוןהצדדיםאחוזעלבהרבהעלה,ומהתוצאהמהתהליךמרוציםשהיו,גישורבהליכי
.מהתהליך99רצוןשביעותשגילומשפטי

-המשפטניםשלבנכונותם,רבהבמידה,תלויבישראלהגישורשלעתידו
הדיןעורכישלמעורבותםגםחשוכה.וליישמולקדמו-ומוריםדיןעורכי,שופטים

כךלשם.זהבמוסדלרעהשימושמפנילשמורכדי,הצדדיםכמייצגיוהןכמגשריםהן
אתממנוולהפיקלנסותונכונות,בגישורהגלומותהאפשרויותשלהבנהדרושה
.וניסיוןלימודהדורשים,מתאימיםוכישוריםידעוכןהמרביכן
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.דעותבחילוקימטפליםאנושבההדרךאתשתשפרלהתפתחותסיכוייש,שונים
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