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 גור מלמד, "ארגז הכלי�"השימוש ב ו"משלב"תפקיד ה, התפיסה המשלבת

 

עלינו לחפש את הדר� להעלות את הרעיונות ,  ברעיו� הגישור כתהלי� ליישוב סכסוכי�ני�כמי שמאמי

מעבר להכרה בכלי הגישורי לצור� , מתקדמת המדברת על התהלי� עצמורמה ל העומדי� בבסיס הגישור

 .המשלבת מספר דרכי� ליישוב סכסוכי�" תפיסת על"מתו� תפיסה זו עלינו לפתח .  בנושא מסויי�עיסוק

ומשווה , על שינויי� הוא מדבר על שינוי ממעלה ראשונה וממעלה שניה) 1979 (ואצלאוויקבספרו של פאול 

 �על הפעולות , או א� תרצו, הרעיו� מדבר על התהלי�. למשוואות מתמטיותאותו הוא מציג את הרעיו

, )כפל וחילוק, חיבור וחיסור(יש פעולות הגורמות למספרי� להשתנות בעצמ� . עות על המספרי�המשפי

מש� עולה השאלה באיזה סוג פעולה אנו ). חזקות ושורשי�(ויש פעולות המשפיעות על הפעולה עצמה 

 , באיזה רמה של שינוי?או פעולה המשפיעה על הפעולה עצמה, בפעולה שמשפיעה על המקור? בוחרי�

 ?באיזו רמה של תהלי� ליישוב סכסוכי� אנו בוחרי�

כאשר המגשר , האצלת האחריות למציאת הפתרו� לסכסו� בידי הצדדי� עצמ�בבסיס רעיו� הגישור עומד 

 .אחראי על התהלי� עצמו

 בתחו� של משלבהלי� יש מקו� לאמ' , רו של ואצלאוויקכפי שעולה בספ, בדומה לתפיסת תהלי� השינוי

 .כי�ישוב הסכסו

ועל הצדדי� עצמ� , שיטות וטכניקות ליישוב סכסוכי�,  ההכרה שיש מספר דרכי�בבסיס הרעיו� קיימת

על המנגנו� המוצע לאפשר , זאת ועוד. לבחור בדר� המתאימה לה� ולמקרה המסויי� העומד בפניה�

� . לשנות את השיטה במש� התהלי

�� בי� הצדדי�החל מהדברות ומשא ומת, ישנ� דרכי� רבות ליישב סכסו) Negotiation( , שיטות �דר

עובר בתחומי , הוא רק אחת מהשיטות בתחו� זה  )Mediation ((*) שגישור.A.D.Rהנקראות בש� הכללי 

, על גווניו השוני�) Judgment(ועד הלי� משפטי , )Arbitration(ובוררות ) Conciliation(ביניי� של פישור 

לקחת את "או בלשו� הע� ) Self Aiding" (עזרה עצמית"מכונות ולא ארחיק לכת לדרכי� קיצוניות ה

 ."החוק לידיי�

                                                 
את , )Problem Solving" (גישת פתרו� הבעיות"בניה� נית� לציי� את , יש לזכור שג� בתחו� הגישור יש אסכולות שונות (*)

 .והגישור המתערב) Bush, 2004(הגישה הטרנספורמטיבית 
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בית ) "1999( להבהיר שהכוונה ברעיו� זה אינו מה שכונה בזמנו על ידי פרופסור פרנק סנדר ישראשית 

 מהתפיסות הלקוחות תעזר באחה להכוונה היא). Multi Door Court Room" (משפט רב המבואות

ולספק לצדדי� בסיס ידע וכלי� על מנת לבחור בעצמ� את הדר� , )Facilitate(האפשור  ,מתחו� הגישור

 .המתאימה לה� ביותר

 :בבסיס רעיו� זה עומדות מספר הנחות

1. � החלפת .ובטח שאינה מתבצעת רק בתחילתו, מדובר על פעולה שאיננה חד פעמית במש� התהלי

 .לבי� שוני� של התהלי�הכלי בו עושי� שימוש יכול להשתנות מספר פעמי� בש

ניסיו� זה מוגבל לתחו� הידע ,  ניסיו� קוד� ביישוב סכסוכי�ג� א� לאחד מהצדדי� או לשניה� .2

 .ולא נית� להקיש מכ� בהכרח למקרה שעל סדר היו�, ת של כל אחדו הפרטיותוהחווי

  בכל שלבלצדדי� יש את הזכות והיכולת להחליט אודות הדר� לישוב הסכסו� המתאימה לה� .3

� .משלבי התהלי

4.  � כלי שונה המתאי� להתמודד וקיי�ישנ� שלבי� שוני� במהל� הסכסו� שלכל אחד מה� יתכ

 .איתו

על מנת ,  אמור לספק את הידע ואת אפשרויות השילוב שבי� השיטות,"המשלב", האד� השלישי .5

 .לעזור לצדדי� להחליט מה מתאי� לה� ביותר בכל שלב

 

הא� הוא בר ביצוע לאור ההבדלי� המהותיי� שבי� הדרכי� לפתרו� ו, �נשאלת השאלה הא� רעיו� זה ישי

�תהלי� של גישור המחייב גילוי : לדוגמא. לסתירה פנימית בי� התהליכי� השוני� אפשרות קיימת. הסכסו

ופתיחות מרבית עומד בסתירה לתהלי� של משפט המבוסס על בניית נרטיב חד צדדי ומוטה לטובת צד 

 .אחד

�הבוחרי� בהלי� בתהלי� הגישור ניתנה הדעת על המכשול המסויי� הזה ונקבע שהצדדי� , אלדוגמ, ואכ

יתכ� שמי , יחד ע� זאת. חסיו� של דברי� שעלו במסגרת התהלי�מסכימי� לשמור על סודיות ו, של גישור

רה  במקאחד הצדדי� לא רק כיצד להתגבר עליה אלא כיצד נית� להשתמש בה לטובת יודע, למגבלה זושער 

 .שהסכסו� מופנה להתברר בבית המשפט

יכול לגרו� לתגובה ,  על ידי קביעת מגבלהכל תקנה או חוק הבא לפתור בעייה בתחו� כל שהוא, ככלל

טוע� עוד . היכ� שיש כוח תהייה התנגדות, )1996(או כפי שטע� פוקו , נגדית מצד התחו� אותו הוא מגביל

 לא במישור א., ולכ� א� לא תהיה לכוח קיימות, קיי�נו דבר המופעל אלא משהוא ששכוח איפוקו 

 . שכזו התנגדותלא יהיה כל מניע ליצור, המגונ�ההצהרתי 
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 �עומד מת� לגיטימציה ומקו� לתפישות ,  והשימוש בארגז הכלי�של הגישה המשלבתעל כ� בבסיס הרעיו

הרעיו� הוא לקחת .  שלה�הולא רתיעה ודחיישל הגישות השונות קבלה ואימו' , השונות ביישוב סכסוכי�

 . על מנת לאפשר תשובה מיטבית ליישוב הסכסו�בניה�את הטוב מכל העולמות ולשלב 

 ?מה תהה הכשרתו ומה תפקידו, מאיזה רקע הוא אמור להגיע, "משלב"מי אמור להיות אותו אד� 

ו אד� הרוצה להיות משלב לבוא על אות, מכיוו� שמדובר על יישו� של טכניקות מתחו� הגישור, ראשית

. מגשרלקיימת דילמה שעוסקי� בה רבות בתחו� הגישור אודות ההכשרה הדרושה . מתחו� הגישור

על . פעמי� רבות קיימת הדילמה הא� נכו� שעורכי די� בהכשרת� ובעיסוק� העיקרי ישמשו ג� כמגשרי�

 . את האד�מעצבא שו ההמקצוע או אולי ,לאד� השפעה על המקצועכ� נית� לשאול הא� 

לחלק ניכר מהמקצועות יש דימוי . נראה על פניו שיש מערכת יחסי� סימביוטית בי� האד� למקצוע

 .מהווה גור� של השפעה על האד� בבואו לבחור את תחו� העיסוק המתאי� לודימוי ה, בציבורמסויי� 

נית� רק . האד� והמקצועאי� בכוונתי להכנס במסגרת מאמר זה לדיו� הרחב והמורכב בסוגיית התאמת 

 :משני היבטי�על פי רוב התנהלותו תושפע , לציי� שברגע שאד� בוחר במקצוע מסויי�

 . שבחרמקצועיאותו מסלול  נדרש האד� להג� על בחירתו ב שכתוצאה מקיומוידיסוננס קוגניטיב .1

 ועד החל בשלב הלימוד, המקצועי הקרובחברתי מועברת דר� האווירה בחוג התפיסה הבסיסית ה .2

 .ההתפתחות המקצועיתלשלב 

ובהתמקצעות , בתרגול, ככול שהוא ישקיע בלימוד,  אד� הבוחר להתמקצע בתחו� הגישור:לדוגמא

כ� יקשה עליו לשנות את , וככל שיסגל לעצמו תפיסת עול� התואמת את האפיוני� הגישוריי�, בתחו�

 .והבנהמערכת האמונות והנורמות לגבי פתרו� סכסוכי� בדר� של הדברות 

יש להתייחס . ניסיו� וידע רחב בתחו� של ניהול ויישוב סכסוכי� ומשא ומת�, על המשלב להיות בעל רקע

, עורכי די�: בדומה למקצועות הנרכשי� במסגרות אקדמאיות מתקדמות כגו�, לתפקיד זה כאל מקצוע

� .עובדי� סוציאליי� ועוד, פסיכולוגי�, רואי חשבו

יש לכ� מספר יתרונות . לבצע בניה� ינהל את התהלי� שהצדדי� בוחרי� עצמובלא מ� הנמנע שהמשלב 

אי� (ומשאבי� נפשיי� , )כס. =זמ� (של כס. , )הכרות ע� הצדדי� והנושא(חיסכו� במשאבי� של זמ� : כמו

 �ר על מעבר בעיקר כאשר מדוב,  חסרונותהצעה זו יש ג� מספרל). לבנות אמו� באד� חדש נוס.צור

 .כמו בהלי� שיפוטי,  להחליט לגבי הנושא שעל הפרק אותו האד�לתהלי� בו נדרש

שבאי� להציע שילוב של גישור ובוררות , Arb-Med או Med-Arbניצני התפיסה המשלבת נודעי� בש� 

� במקומות שוני� ואפילו התחלה של נסיו� מעשי,  מספר מאמרי� בנושא זהקיימי�וכבר , באותו תהלי

 .הרחיב ולהעמיק את תחומי התפיסה המשלבת בתחו� של יישוב סכסוכי�המטרה של מאמר זה ל. בעול�
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ע� מי כדאי להתייע' , אד� או ארגו� הנקלע למצב קונפליקטואלי עומד בפני הדילמה למי עליו לפנות

, וכפי שראינו פה,  רבות ומגוונותינ�הדרכי� העומדות בפניו ה. בעניינו כיצד עליו לנהוג ומה עליו לעשות

ח� את תהלי� יישוב הסכסו� לתחומי� ולשלבי� שוני� כאשר לכל שלב יתכ� ומתאי� כלי מעט יתכ� לאב

לאור העולה ממאמר זה הייתי מציע הקמת . צריכה להיות של אותו האד�, בסופו של דבר, ההחלטה. שונה

� .בושביחד ע� אותו אד� ילווה וינהל את תהלי� הסכסו� בדר� ליישו, צוות חשיבה הכולל משלב ומשפט

 �, א� יכולה להיות דר� מתאימה יותר ודר� מתאימה פחות, לניהול סכסוכ�" דר� נכונה"צרי� להבי� שאי

ת� משלבי� או, ולצור� בחירת הדר� המתאימה כדאי להעזר באנשי מקצוע מתחו� ניהול הסכסוכי�

באותו שעליה� מדובר במאמר זה שבחלק מהמקרי� ביחד ע� משפט� יוכלו לתת כיסוי מלא לטיפול 

� . העניי

 

, בבסיס רעיו� השילוב עומדת האפשרות לעשות שימוש בטכניקות ובכלי� שוני� ליישוב סכסוכי�: לסיכו�

א� ג� , שונות מתחו� ניהול המשא ומת� ומתחו� הגישוראו אסכולות כאשר מדובר במיוחד על טכניקות 

 נמצאי� ההליכי� השיפוטיי� "על יד"מעט . שימוש בפישור ובבוררות נכלל בתו� אותו ארגז הכלי�

� . ונכו� יהיה לבחור בה�הקלאסיי� שבמקרי� מסויי� נמצאי� כמתאימי� לנושא שבתחו� יישוב הסכסו
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