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המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי"
ל"טיפולי" בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט
לענייני משפחה
הילה

מלרשלו*

עבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט לענייני משפחה היא זירה מרתקת לבחינת
המפגש שבי השדה המשפטי לטיפולי .במאמר זה יוצגו עיקרי הממצאי שעלו
מעבודת מחקר מעמיקה בנושא .חידושה המרכזי הוא בחשיפת מרחב חדש,
המרחב ה"משפטיפולי" ,שנוצר במרוצת שנות העבודה המשותפות של
הפרופסיות .המרחב מורכב ממופעי משפטיפוליי המתרחשי בנקודות זמ
שונות ובמינוני משתני של משפטי וטיפולי .המפגשי מראי ,כי החיבור
הבינתחומי במרחב הוא חיבור מיטיב א לא אחיד ,ונע על רצ ,החל מהתמרה –
הליכי הגישור ביחידות בקרבה מוסדית לבית המשפט – וכלה בהדגשת הגבולות
הפרופסיונליי – מודל הגישור המשות ושמיעת ילדי .הטווח מעורר סוגיה
בדבר הפוטנציאל ההיברידי של המרחב ,הממומש בחלקו .זהו דיו הרלוונטי
כיו יותר מתמיד ,לאור כניסתו לתוק של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי
משפחה )הוראת שעה( ,התשע"ה– 2014המעניק סמכויות רבות ליחידות הסיוע
והופ אות לשער הכניסה לערכאות המשפחה .הבנת איכויות הקשר הבינתחומי
במרחב עשויה לסייע להמש פיתוחו הראוי ,תו יצירת מתווי ,הסדרי
ומודלי ייחודיי נוספי שיגשימו את הרעיו המרכזי שעמד בבסיס הקמת
ערכאת המשפחה כערכאה החותרת ליישוב סכסוכי באופ העולה בקנה אחד ע
רווחת הצדדי.
מבוא .א" .עמימות מוסדית" – הרקע להקמת יחידות הסיוע בישראל.
ב .המרחב ה"משפטיפולי" והפוטנציאל ההיברידי הטמו בו .ג .מער

*

ד"ר הילה מלרשלו ,עו"ד ,מגשרת וחוקרת ,יוס מנדלסו ושות' ,משרד עו"ד .מאמר זה מבוסס
על עבודת מחקר לש קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ,בפקולטה למשפטי באוניברסיטת
בראיל .אני מבקשת להודות לפרופ' רות הלפריקדרי ולפרופ' דפנה הקר ,מנחות המחקר שבה
התברכתי ,על הנחיה מוקפדת וליווי מסור; לעו"ד רוני ליברזו על הסיוע והתובנות; לגב' ענת
ענבר ,הממונה הארצית על יחידות הסיוע ולגב' חיה נבו שעודדו את קיומו של המחקר וסייעו בכל
הנדרש; תודה גדולה למרואיינות ולמרואייני שלי ,שפתיחות תרמה רבות לאופ התהוות
המחקר ,וכ תודה לקורא/ת האנונימי/ת ולחברי מערכת "המשפט" על הערותיה החשובות
והמועילות.
מאמר זה מוקדש לאהוב לבי ,עמית שלו ,שאפשר לי ,במעשי ובמילי ,להגשי את חלו
הדוקטורט.
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הילה מלרשלו
המחקר ומטרותיו .ד .מופעי המפגש הביפרופסיונליי בעבודת יחידות
הסיוע ובתי המשפט;  .1הכניסה בשער – ההפניה השיפוטית ככרטיס
הכניסה ליחידות הסיוע;  .2מהות ההפניות השיפוטיות ליחידות הסיוע
והדיכוטומיה בשדה;  .3היק ההפניות השיפוטיות ליחידות הסיוע.
ה .עבודת המתח הטיפולי תחת סמכות שיפוטית .ו .מפגשי שופטי ע
ילדי כהסדר "משפטיפולי" .ז .מסקנות .ח .סיכו.

מבוא
לפני כמעט עשרי שני הוקמו יחידות הסיוע כחלק אינטגרלי מבתי המשפט לענייני משפחה
בישראל .יחידות הסיוע מאוישות על ידי נשות המקצועות הטיפוליי  1,שתפקיד לספק לבתי
המשפט מגוו שירותי המושתתי על התמחות ,לרבות שירותי אבחו ,ייעו ,טיפול וגישור.
בכ נקבע ההרכב המקצועי של ערכאת המשפחה כהרכב פרופסיונלי משולב ,כ שלצד
השופטי יושבי בערכאה ג אנשי המקצועות הטיפוליי  ,העובדי יחד תחת קורת גג
מוסדית אחת .באופ זה הופכת עבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט לענייני משפחה לזירה
מרתקת לבחינת המפגש שבי שני שדות פרופסיונליי – המשפטי והטיפולי.
חר הייחוד שבשילוב האורגני של יחידה מתחו טיפולי בתו ערכאה שיפוטית ,ולמרות
העובדה כי יחידות הסיוע פועלות כבר קרוב לשני עשורי  ,מעט מאוד ידוע על האופני שבה
פועל הממשק בינ לבי בתי המשפט .הכתיבה הקיימת כוללת בעיקרה מאמרי שנכתבו על ידי
עובדות היחידות בעבר או בהווה כמו ג ממחקרי המוזמני על ידיה ,העוסקי ברוב
בעבודת יחידות הסיוע מנקודת המבט של העוסקות במלאכה .בכ אי חלילה כדי לגרוע
מטיבה ,אול יש כדי להצביע על קיומו של פער בכתיבה האקדמית המשפטית העוסקת
בעבודת יחידות הסיוע ,בפרט בכל הנוגע ליחסי הגומלי בינ לבי בתי המשפט ,המעוררי
סקרנות .באחרונה נית אמנ לזהות התעוררות קלה בעיסוק האקדמימשפטי המתמקד
בעבודת יחידות הסיוע 2,אול נכו למועד כתיבת שורות אלו ,המצאי עודנו דל וכולל בעיקרו
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השימוש בלשו נקבה נובע מממצאי המחקר המראי כי הרוב המכריע של צוות העובדי של
היחידות הוא נשי ,אול אי בכ כדי להחריג עובדי ממי זכר .ראו למשל דורית אלדראביד
"יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה" דיני המשפחה בישראל בעיד בית המשפט
למשפחה כר ב ) 1134יהושע גייפמ עור ;(1998 ,דורית אלדראביד ,רג'י דה ,חיה נבו וענת
ענבר "מ השדה – יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה" חברה ורווחה כ 499
) ;(2000ענת ענבר ,חיה נבו וסוז להמ "יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה –
עשור לפעילות" משפחה במשפט ב  ;(2008) 25חנה לאופר ואיתנה ברמ "שני בתי וגשר
ביניה – סדנאות להורי בהליכי פרידה וגירושי" משפחה במשפט ב  .(2008) 53למחקרי
מוזמני על ידי היחידות ראו למשל דליה ברבי וסמדר שמעיהידגר "יחידות הסיוע שליד בתי
המשפט לענייני משפחה :מחקר הערכה" דוח מחקר של מרכז מאיירסג'וינטברוקדייל )(2000
)להל :מחקר ברוקדייל( .ראו ג יואה שורק ודורי ריבקי "הערכת התוכנית הנסיונית לשיתו
ילדי בהליכי משפטיי הנוגעי לה בבתי משפט לענייני משפחה" דוח מחקר של מרכז
מאיירסג'וינטברוקדייל )) (2010להל :מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי(.
– Tamar Morag, Dory Rivkin & Yoa Sorek, Child Participation in the Family Courts
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המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי" ל"טיפולי"
בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

התייחסויות לחלקי מובחני בעבודת 3.פער זה היווה את נקודת המוצא למחקר שדה
שערכתי )במסגרת דוקטורט( שבו נבחנה עבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט לענייני
משפחה .מטרות המחקר כללו מיפוי מער הקשרי הפרופסיונלי המתקיי בינ לבי שופטי
המשפחה; הבנה מעמיקה של עבודת היחידות והיקפיה הלכה למעשה בשדה; ושרטוט מוסדי
של יחסי הכוח ומוקדי שיתו הפעולה המתקיימי בי השניי  .גופי ידע אלו עשויי לתרו
לדיו נורמטיבי באופ עבודת ערכאת המשפחה האזרחית וכ לדיו תאורטי בעניי תפקיד של
הפרופסיות הטיפוליות בשדה המשפטי 4.במאמר זה יוצגו עיקרי הממצאי שעלו במחקר,
וחידושו המרכזי ,בדבר קיומו של מרחב חדש ,מרחב "משפטיפולי" ,שנוצר במרוצת שנות
העבודה המשותפות של הפרופסיות המשפטית והטיפולית ,העובדות תחת קורת גג מוסדית
אחת של בתי המשפט לענייני משפחה.
ממצאי המחקר רלוונטיי כיו יותר מתמיד ,לאור כניסתו לתוק של החוק להסדר
התדיינויות 5.חוק זה מעניק סמכויות רבות ליחידות הסיוע והופ אות הלכה למעשה לשער
הכניסה לערכאות המשפחה .משכ ,קיימת חשיבות גדולה להבנת אופ עבודת יחידות הסיוע
ע בתי המשפט לענייני משפחה ערב כניסת החוק לתוק ,כמו ג להרחבת השיח האקדמי
ככלל והשיח האקדמימשפטי בפרט ,הבוח את עבודת יחידות הסיוע ואת מרק היחסי בינ
לבי בתי המשפט.
הפרק הראשו יפתח בתיאור הרקע הנורמטיבי להקמת יחידות הסיוע; במסגרתו תוצג
תפיסת הקשר העמוק המתקיי בי הפ המשפטי לטיפולי בתחו דיני המשפחה כרציונל
העיקרי להקמת בתי המשפט לענייני משפחה במתווה מוסדי ייחודי .כ יתואר המתח שליווה
את השיח של הפרופסיה המשפטית בשלב המקדי להקמת הערכאה שהוביל ,בי השאר,
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רות זפר "הקשיי הכרוכי בחוות הדעת המקצועיות – טע נוס לעיצוב מחדש של הדי
בשאלת חלוקת האחריות ההורית" עיוני משפט לו .(2013) 274 ,269
בכתיבה משפטית קיימת נית למצוא תיאורי שוני המתייחסי בתמצית לעבודת יחידות הסיוע,
וזאת בספרי העוסקי בערכאת בתי המשפט לענייני משפחה .ראו למשל גלי )פולק( רו בית
המשפט לענייני משפחה בראי הפסיקה  ;(2009) 4–3שאול שוחט ודוד שאוה סדר הדי בבית
המשפט לענייני משפחה  ;(2009) 349דפנה הקר הורות במשפט – מאחורי הקלעי של עיצוב
הסדרי משמורת וראייה בגירושי ) (2008) 195–192להל :הקר הורות במשפט( .ג במאמרי
ישנה התייחסות לחלקי בעבודת היחידות .ראו למשל רינה בוגוש ,רות הלפריקדרי ויעל רונ
"מגדר וגישור בהליכי גירושי" המשפט ו .(2002) 335
ראו הילה מלרשלו יחסי הגומלי בי יחידות הסיוע לבי בתי המשפט לענייני משפחה – בי
"משפטי" ל"טיפולי" )עבודת גמר לתואר "דוקטור במשפטי" ,אוניברסיטת בראיל –
הפקולטה למשפטי ,התשע"ד( .המחקר בוח את עבודת יחידות הסיוע בי השני ,2012–2009
והראיונות ע עובדות יחידות הסיוע והשופטי נערכו בי השני  2011ועד לדצמבר .2012
הדו"חות שנאספו מתעדי את עבודת יחידות הסיוע של מחוזות תלאביב והמרכז בשני –2004
 .2011במחקר נבחנו יחידות הסיוע בבתי המשפט לענייני משפחה בלבד ,מאחר שבמועד זה טר
הוקמו יחידות סיוע בבתי הדי הרבניי .אי ספק כי כיו ,לאחר הקמת ,יש מקו לביצוע מחקר
משלי אשר יבח את תפקודו של המער בכללותו .יצוי כי ממצאי המחקר רלוונטיי ג בנקודת
זמ זו ,מאחר שה מציגי את הפלטפורמה של יחסי היחידות ובתי המשפט שעל גביה יתרקמו
היחסי החדשי ע כניסת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( ,התשע"ה–
 ,2014ס"ח ) 116להל" :חוק להסדר התדיינויות"(.
חוק להסדר התדיינויות.
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להקמת היחידות ב"עמימות נורמטיבית מוסדית" ,מצב שהשפעתו ניכרת ג כשני עשורי
לאחר הקמת .הפרק השני יחשו את ליבת ממצאי המחקר וחידושו העיקרי בדבר קיומו של
מרחב חדש "משפטיפולי" שנוצר בעבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט .עוד יעסוק הפרק
במהותו ההיברידית של המרחב והפוטנציאל הנוס הטמו בו .בפרק השלישי יוצגו מטרות
ומער המחקר ,ואילו הפרקי הרביעי ,החמישי והשישי יוקדשו לדיו פרטני במופעי המפגש
הביפרופסיונליי המגבשי את מסקנת קיומו של המרחב ה"משפטיפולי" .במסגרת פרקי
אלו יוצגו ממצאי העוסקי בנגישות המתדייני ליחידות הסיוע; הדיכוטומיה שזוהתה בשדה
בי סוגיות הזוכות תדיר בהפניות ליחידות הסיוע ,העוסקות ברוב ביחסי הורי וילדי
ואלימות במשפחה ,לבי סכסוכי שכמעט שאינ מופני  ,העוסקי בעיקר בהיבטי שוני
של כס ורכוש; יוצגו הפערי הקיימי בהיק הפניותיו של בית המשפט לטיפול יחידות
הסיוע בי שופטי משפחה שוני  ,כמו ג בתי משפט לענייני משפחה; ותידו ייחודיות
הפרקטיקה שנוצרה בעבודת יחידות הסיוע בעקבות הקרבה המוסדית היתרה לבתי המשפט
והיתרונות הגלומי בהיותה מתח טיפולי הפועל במחיצת סמכות שיפוטית; לסיכו יתוארו
מפגשי שופטי ע ילדי  ,הליכי שמיעת ילדי במסגרת סכסוכי המשפחה כהסדרי
"משפטיפוליי " .הממצאי בפרקי אלו יידונו ,בי השאר ,בהתייחס לשינויי הצפויי בשדה
בעקבות כניסתו של החוק להסדר התדיינויות לתוק .הפרק השביעי יעסוק בעיקרי מסקנות
הנובעות מהמחקר ,ואילו הפרק השמיני יוקדש לסיכו הדברי .

א" .עמימות מוסדית" – הרקע להקמת יחידות הסיוע בישראל
התפיסה המגולמת בשיח המקדי להקמת בתי המשפט לענייני משפחה ויחידות הסיוע
בישראל הניחה קיו אינהרנטי של קשר בי ה"משפטי" ל"טיפולי" ותיארה אותו כעמוק עד
גורדי במהותו 6.הצור ביצירת חיבור מוסדי בי השניי שיק ,בי היתר ,את ההכרה
במאפייניה הייחודיי של דיני המשפחה המחייבי התייחסות מוסדית מובחנת המעורבת
בהיבטי טיפוליי  ,לנוכח נקודת הזמ המשברית שבה מתערב המשפט באופ הסדרת 7.
הדבר ניכר במסמכי היסוד שליוו את תהלי החקיקה שקד להקמת הערכאה ובה המלצות
דו"ח ועדת שינבוי  ,דיוני הכנסת במסגרת ועדת החוקה ,חוק ומשפט וכ בספרות המשפטית
הקיימת בנושא זה )המועטה באופ יחסי( ,וא היווה את הרציונל המרכזי בבחירה להקי את
ערכאת המשפחה בישראל ככוללת בקרבה זרוע טיפולית בדמות יחידות הסיוע8.

6

7
8
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בנימי שמואלי ,רונה שוז ואיילת בלכרפריגת "משפחה במשפט :בי יצירה ,פירוק ושימור התא
המשפחתי – דברי מבוא" משפחה במשפט א ) 1התשס"ז(; ד ארבל ויהושע גייפמ "חוק בית
המשפט לענייני משפחה ,תשנ"ה– "1995הפרקליט מג  ;(1997) 433 ,431מנח הכה "השיח
הבינאישי המקופל בדיו המשפטי בבתי המשפט לענייני משפחה" משפחה במשפט ב 385
)התשס"ט(.
ראו לעיל ה"ש .6
ראו משרד המשפטי די וחשבו הוועדה לבחינת יישו דיני המשפחה )) (1986להל" :דו"ח
ועדת שינבוי"(; אהרו מלמד "בית המשפט לענייני משפחה בישראל" הפרקליט לז ;(1986) 62
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המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי" ל"טיפולי"
בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

על רקע ההכרה בחשיבות הקשר המוסדי בי הפרופסיה המשפטית לטיפולית מפתיע היה
לגלות כי מובילי המהל להקמת בתי המשפט לענייני משפחה שקלו לעשותו תו ויתור,
למצער זמני ,על הזרוע הטיפולית .בחינת תהלי חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה9,
מגלה ,כי שר המשפטי דאז ,דוד ליבאי ,היה נכו להקי את בתי המשפט לענייני משפחה ג
א בשלב הראשו ה לא יכללו יחידות סיוע .עיו בפרוטוקולי של ועדת החוקה ,חוק
ומשפט מעלה כי משרד המשפטי פנה למשרד העבודה והרווחה בנושא הקמת מער סיוע
לבית המשפט והשניי סיכמו כי תוק ועדה משותפת בראשות פרופ' ד שניט שתבנה את
המער הטיפולי .אול  ,מפאת מצבה הבריאותי של שרת העבודה והרווחה דאז ,אורה נמיר,
הביצוע נדחה 10.בהיעדר תוצרי עבודת הוועדה ,הביעו חברי הכנסת דאגה שמא הקמת
היחידות לא תוסדר במסגרת חוק בית המשפט לענייני משפחה ואזי תוק ערכאת משפחה
אזרחית כשהיא חסרה זרוע טיפולית .השר ליבאי השיב על כ ,כי מה שנית יהיה לעשות
בתקנות ייעשה במסגרת וכי ברגע שיהיה ביד דו"ח שניט הוא לא יהסס לחזור לכנסת,
והדגיש כי התליית חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה בהסדרת המער הטיפולי מאיימת
על עצ הקמת הערכאה" :א בגלל זה אני צרי לעכב ,לא יהיה בית משפט לענייני משפחה,
אני אומר את זה בכל הכנות"11.
היה זה לחצ העקבי של יו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט דאז ,דדי צוקר ,וחה"כ יצחק לוי,
שהוביל בסופו של דבר לעיגו הנורמטיבי של הקמת מער היחידות במסגרת חוק בית המשפט
לענייני משפחה .כ בדברי הבאי שאמר היו"ר צוקר" :עלתה כא ג הסוגיה הטיפולית.
אדוני השר ]הכוונה לשר המשפטי ליבאי – ה"מ[ אני חושב שזאת תהיה ממש החמצה א
כשאנחנו מחוקקי את החוק החשוב הזה לא נעסוק באספקט הטיפולי ] [...בהעדר מער
טיפולי אי טע ללכת לחוק הזה"12.
אול  ,כאמור ,בהיעדר תוכ ממשי המגדיר את עבודת יחידות הסיוע ,החליטו מכונני החוק
להבטיח את הקמת באמצעות מתווה נורמטיבי כללי ועתידי ,ולצור כ הוספו שני סעיפי
לחוק .הסעי הראשו קבע כי בתי המשפט לענייני משפחה שיוקמו ברחבי האר יוכלו לפעול
בלא יחידות סיוע לתקופה של עד שישה חודשי  ,שבסיומ מתחייבת הקמת .הסדר זה הבטיח
הקמה מידית של ערכאת המשפחה תו מת ערובה לכ שהקמת יחידות הסיוע בבתי המשפט
לא תיוותר צעד עתידי לוט בערפל ,תלוי חקיקת משנה ,אלא תעוג בחקיקה ראשית כחלק
מחוק בית המשפט לענייני משפחה .הסעי הנוס ,תכליתו הייתה התמודדות ע היעדר הגדרה
מהותית של תפקידי היחידות .הפתרו היה יצירת "סעי סל" בחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,המתייחס ליחידות ולתפקיד באופ כללי בלבד ,מתו הנחה שלאחר קבלת דו"ח

9
10
11
12

ארבל וגייפמ ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;433–432רו ,לעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;4–3שוחט ושאוה ,לעיל
ה"ש  ,3בעמ' .349
חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה– ,1995ס"ח .393
ראו פרוטוקול ישיבה מס'  341של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה;(29.5.1995) 16–15 ,13
דו"ח סופי של הוועדה בראשות פרופ' שניט מעול לא הוגש .ראו ענבר ,נבו ולהמ ,לעיל ה"ש ,1
בעמ'  .29כ ראו המקורות המאוזכרי לעיל בה"ש .6
פרוטוקול ישיבה מס'  349של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(13.6.1995) 16 ,13
פרוטוקול ישיבה מס'  ,341לעיל ה"ש  ,10בעמ' .34 ,16–15
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שניט נית יהיה למלאו בתוכ מהותי באמצעות תיקוני החוק בחקיקה ראשית 13.סעי הסל
היווה ,בדיעבד ,פתרו בעייתי ,מאחר שאפשר להימנע מקיומו של דיו משמעותי בתפקידי
יחידות הסיוע כמו ג ביחסי הגומלי המוסדיי הצריכי להתקיי בינ לבי שופטי המשפחה
במסגרת תהלי חקיקה ראשית .היעדר הבנת של מעצבי החוק את תכלית המקצועית של
יחידות הסיוע ותחומי אחריות ,משתקפת יותר מכול בדבריו של חה"כ ד מרידור שהקשה
בשאלות הבאות ,שנותרו חסרות מענה" :מה ה בדיוק סמכויותיה ומה ה בדיוק הפונקציות
שלה ומה בדיוק היא עושה? לכ ,קשה קצת לנסח זאת .צרי לנסח באופ מאוד כללי ,כי אחרת
אנו אומרי דברי שאי לה שו יישו בינתיי  .אני לא יודע ,א הייתי שמח לשמוע משניט
מה בדיוק הוא רוצה לעשות ש  .מה הכוונה שלו? מה עושה היחידה הזו? זה לא ברור לי"14.
כ הפ השלב הנורמטיבי המקדי להקמת יחידות הסיוע ,שלב החזו התחיקתי )שהוא
פעמי רבות מקור פרשני רבחשיבות לכוונת המחוקק( ,לשלב שבו רב הנסתר על הגלוי.
מציאות שאילצה את עובדות יחידות הסיוע הראשונות ליצור את פרקטיקות העבודה שלה
"תו כדי תנועה".
ההסדרה הנורמטיבית של עבודת יחידות הסיוע נערכה בהמש רק באמצעות חקיקת
משנה 15,והשינויי היחידי שנערכו בחקיקה ראשית נעשו שני רבות לאחר הקמת הערכאה,
בשנת  ,2011ע קבלת ההחלטה על הקמת יחידות סיוע בבתי הדי הדתיי במסגרת חוק בתי
די דתיי )יחידות הסיוע( 16.עמימות מוסדית נורמטיבית זו ,יראו הממצאי שיוצגו להל,
הפכה לאחת התמות המעצבות את עבודת יחידות הסיוע ואת עבודת ע שופטי המשפחה,
המאופיינת בחוסר אחידות ,ג כיו – כשני עשורי לאחר שהוקמה ערכאת המשפחה
האזרחית בישראל.

ב .המרחב ה"משפטיפולי" והפוטנציאל ההיברידי הטמו בו
בהקמת מער יחידות הסיוע נולד אורג כלאיי מוסדי :גו טיפולי במהותו הפרופסיונלית
הממוק בלב השדה המשפטי .חר העמימות שאפיינה את תהלי הקמת היחידות ,והיעדר
הגדרה סדורה של תפקיד ,הרי במהל שנות פעילות היחידות התגבשה זהות המוסדית,
ונמצא כי היא מושתתת בעיקרה על השאיפה ליישוב סכסוכי משפחה באמצעות מנגנוני גישור
וגיבוש הסכמות ,כתפיסת עול וכרעיו מארג .הממצאי שיוצגו בפרקי הבאי מראי כי
בעבודת היחידות ע בתי המשפט נוצר מרחב חדש המורכב ממאפייני משפטיי וטיפוליי .
הג שבמוב הבורדזיאני 17לא נית לדבר כא על שדה חדש ,נית לדבר על התרקמותו של

13

פרוטוקול ישיבה מס'  375של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(18.7.1995) 76–75 ,13
כעולה מדבריו של ח"כ צוקר בישיבת זו.
ש ,בעמ' .70
ובעיקר צו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות הסיוע ,דרכי פעולת וסדרי עבודת(,
התשנ"ו– ,1996ק"ת ) 1329להל :צו הקמת יחידות הסיוע(; צו בית המשפט לענייני משפחה
)יחידת הסיוע – כישורי מקצועיי ופיקוח מקצועי( ,התשנ"ו– ,1996ק"ת .983
חוק בתי די דתיי )יחידות הסיוע( ,התשע"א– ,2011ס"ח .918
להרחבה ראו להל דיו בה"ש  18ובטקסט הסמו לה.
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המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי" ל"טיפולי"
בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

מרחב ,הממוק בשטח החופ שבי השדות המשפטי והטיפולי .מאפייניו של המרחב,
שמקור בשדות המוצא שמה באו ,התלכדו והפכו ,במרוצת הזמ ,לקרובי במידה כזו
המאפשרת לכנותו בש חדש המחבר נכונה בי שניה  :המרחב המשפטיפולי.
בתמצית יצוי כי בורדייה מתבונ על החברה כמורכבת משדות חברתיי שהמשפט הוא
אחד מה  18.במונחיו ,המשפט הוא מתח פרופסיונלי ,המקיי יחסי קרובי ע שדות
חברתיי אחרי  ,וע זאת פועל על בסיס היגיו סגולי שהוא תוצר של יחסי הכוחות הפנימיי
הייחודיי לו .המשגתו כשדה חברתי מאפשרת להבי את ערכו החברתי של המשפט כזירה
מובחנת שבמסגרתה מתגבשות פרקטיקות פרופסיונליות ובה הצור בפרשנות המשפט או
בקבלת הכרעה .הסוכני החברתיי הפעילי בשדה המשפט ,על פי בורדייה ,ה שופטי ,
עורכי די ואנשי אקדמיה העוסקי בתחו  .סוכני אלו מקבלי על עצמ את ההיגיו הפנימי
שעל פיו פועל השדה .עוד לפי בורדייה ,פרשנות של טקסטי משפטיי היא האמצעי להשגת
יעד פרגמטי בדמות פתרו הסכסו 19.תחת הגדרה מצמצמת זו ,אפשרות סיווג של יחידות
הסיוע כחלק מהשדה המשפטי מורכבת .מחד גיסא ,היחידות הוקמו מכוח חוק בית המשפט
לענייני משפחה וכחלק מוסדי אינטגרלי של הערכאה ,וה אורגני פעילי בלב הזירה
המשפטית .כ ג מתקיימי יחסי גומלי פרופסיונליי יומיומיי בי עובדות היחידות לבי
שופטי המשפחה כחלק בלתינפרד מעבודת בתי המשפט לענייני משפחה בישראל .מאיד
גיסא ,הרכב הפרופסיונלי של יחידות הסיוע ,השיח המתנהל בה ,וגו הידע שעל בסיסו ה
פועלות חורגי מהגדרת השחקני הפועלי בתו השדה המשפטי .על כ ,חר הקשר המוסדי
ההדוק של היחידות לבתי המשפט ,יש קושי בסיווג כחלק מהשדה המשפטי במובנו
הבורדזיאני הקלאסי .ע זאת ,אי בהיעדר שיוכ לשדה המשפט ,על בסיס מצע תאורטי זה,
כדי לחתור תחת אפיונ כשחק מוסדי חשוב ,הנוטל כבר כיו חלק פעיל ומשמעותי בשדה,
משפיע עליו ,ואוחז בפוטנציאל משמעותי עתידי לפיתוח אופ הסדרת סכסוכי המשפחה ,בפרט
ע כניסת החוק להסדר התדיינויות לתוק.
הממצאי שיוצגו בפרקי הבאי יחשפו את המרחב ,המורכב ממופעי משפטיפוליי
המתרחשי במגוו נקודות זמ במער יחסי הגומלי המוסדיי  ,ובמינוני משתני של משפטי
ושל טיפולי .המפגשי המשפטיפוליי שיתוארו להל מראי כי החיבור הביתחומי המתואר
אינו אחיד ,ונע על פני רצ ,החל מחיבור היוצר התמרה בתהלי – מהות הליכי הגישור
המתנהלי ביחידות המצויות בקרבה מוסדית לבית המשפט – וכלה בחיבור המדגיש את
הגבולות הפרופסיונליי ותפיסת המומחיות המובנת של הפרופסיה המשפטית והטיפולית –
מודל הגישור המשות ושמיעת ילדי  .טווח זה מעורר סוגיה מעניינת בדבר מהותו ההיברידית
של המרחב.

18

19

פייר בורדייה "על כמה מתכונות השדה" שאלות בסוציולוגיה ) 114–113 ,113אבנר להב וניצה
בארי מתרגמיPierre Bourdieu, The Force of Law: Toward a Sociology of the ;(2005 ,
Juridical Field, 38 HASTINGS L.J. 805, 805–806 (1987); Daphna Hacker, A Legal Field in
).Action: The Case of Divorce Arrangements in Israel, 4 INT. J.L. C. 1, 3 (2008
 ,Bourdieuלעיל ה"ש  ,18בעמ' .817–816
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שאלת סיווג פעילות ארגונית ומהותו של אורג כהיברידיי נדונה בהקשר של ערכאות
משפטיות במחקר של קימברלי בייקר ) 20.(Kimberly M. Bakerבמחקרה בייקר מסבירה כי
ארגו היברידי הוא ארגו המאחד בי הגיונות ארגוניי שוני ).(Different Institutional Logics
בייקר א מראה כי מחקרי שנערכו בנושא מצביעי על רצ אפשרויות קיימות להתמודדות
ארגונית ע הלוגיקות השונות ,החל מעירוב ביניה ,הפיכת לכלי בערכה הפרופסיונלית של
חברי הארגו ,וכלה בבידול מוחלט ביניה 21.כדוגמה לקטגוריית האמצע מביאה בייקר מחקר,
שבח יחידות טיפול נמר בילדי כארגו היברידי ,ובו נטע כי עבודת הארגו מושתתת על
החיבור שבי הגיונות מוסדיי של משפחה ,רפואה ומשפט .הניתוח הארגוני של היחידה הוביל
למסקנה ,כי הפרופסיונליי המעורבי בקבלת החלטות הנוגעות למטופלי במצב קריטי
עושי שימוש בהגיונות המוסדיי השוני – כערכת כלי הזמינה לה לצור הגדרה ופתרו
בעיות – שהיא לעתי מוכוונתמשפחה ,לעתי מוכוונתרפואה ולעתי מוכוונתמשפט22.
בייקר עצמה בוחנת את תהלי קבלת ההחלטות בבית משפט לעברות סמי בארצות
הברית ,שאותו היא מאפיינת כארגו היברידי ,מאחר שהוא נבנה על בסיס השאיפה לערב
) (Blendבי הגיונות של מדיקליזציה לקרימינליזציה ,ובמילי אחרות ,לערב בי התערבויות
טיפוליות להתערבויות עונשיות במסגרת הטיפול בנאשמי הסובלי מהתמכרות .בערכאה זו
עובדי יחד אנשי מקצוע בעלי רקע בבריאות הנפש ובמשפט פלילי – על בסיס יומיומי,
ומכול מצופה לאמ את ההיבט הטיפולי ואת ההיבט המחייב והכופה של ערכאה משפטית.
בייקר מצאה כי בעקבות כ ,תהלי קבלת ההחלטות המופעל בערכאה זו מופעל על בסיס
מיקוד דואלי של הגדרות רפואיות ופליליות )ג יחד( להתמכרות; לשיפור הרווחה של
האינדיבידואל ושל הקהילה; למת טיפול אינדיבידואלי ואכיפת המשפט .מהצוות
הפרופסיונלי העובד בבית המשפט לעברות סמי מצופה לפעול על בסיס מטרות ,אמצעי
ותהליכי של שני גופי ידע ומוסדות שוני  ,שאינ בהכרח עקיבי 23.
הממצאי העולי ממחקר זה מראי כי יש מקו לדבר על היברידיות המגולמת במופעי
המשפטיפוליי  ,הנוצרי בעבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט לענייני משפחה .ג כא
מדובר בפרופסיות שונות הפועלות על בסיס היגיו טיפולי והיגיו משפטי ,אשר במקור ה
שוני  ,א ,עבודת המשותפת תחת אותה קורת גג מוסדית קירבה ביניה במידה היוצרת
תשתית אורגנית היברידית מרתקת בעלת פוטנציאל בלתיממומש.

20

Kimberly M. Baker, Decision Making in a Hybrid Organization: A Case Study of a
).Southwestern Drug Court Treatment Program, 38 LAW & SOC. INQUIRY 27 (2013

21

ש ,בעמ'  .35–34יצוי כי הדיו על אודות בתי משפט לעברות סמי נער במסגרת כתיבה
העוסקת בתורת המשפט הטיפולי ,המעודדת קיומ של ערכאות אלו המומשגות כבתי משפט
פותרי בעיות .ראו בעניי זה למשל Bruce J. Winick, Therapeutic Jurisprudence and Problem
) ;Solving Courts, 30 FORDHAM URB. L.J. 1055 (2002ארנה רבינובי'עיני "בתי משפט פותרי
בעיות :לקחי ממיסוד הגישור" מחקרי משפט כו .(2010) 517
 ,Bakerלעיל ה"ש  .20ראו הפנייתה של בייקר למחקר Carol Heimer, Competing Institutions:
).Law, Medicine, and Family in Neonatal Intensive Care, 33 LAW & SOC`Y REV. 17 (1999
ש ,בעמ' .33
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החיבור בי הפרופסיות ובי השיחי במרחב המשפטיפולי יוצר תמהיל שאינו חופ
לחלוטי את המטע המקצועי המקורי שעמו הגיעה מצוידת כל פרופסיה .ממצאי המחקר
מצביעי על כ שבעבודת היחידות ע בתי המשפט נוצר מתווה ארגוני אחר ,שבמסגרתו
מתנהלי היחידות ובתי המשפט ,באופ החורג מהתנהלות המקצועית המקובלת .ע זאת,
מאחר שהמרחב אינו פועל כמקשה אחת ,אלא מורכב ממופעי משפטיפוליי קונקרטיי
שטיב ומינו הופעת תלוי ,בי השאר ,ג בזהות בתי המשפט והשופטי  ,מתעורר קושי
בסיווג מהותו ההיברידית על פני נקודה אחת בסקאלה שהציגה בייקר במחקרה ,כמפורט לעיל.
לטעמי ,אי בכ כדי לפגו במאפיי ההיברידיות ,אלא כדי לקרוא להרחבת הסקלה וליצירת
מיקומי ביניי על פני הרצ המתואר ,הממקמי אורגני היברידיי המשלבי בפעילות בי
מגוו התנהלויות ובה תערובת ,תרכובת ובידול.

ג .מער המחקר ומטרותיו
מאמר זה מושתת על מחקר )דוקטורט( שבח את עבודת יחידות הסיוע ע בתי המשפט לענייני
משפחה בפועל ,ואת מער הזיקות ,הפרופסיונליות והמוסדיות ,שה מקיימות ע בתי המשפט,
ומטרתו הייתה להאיר היבטי בקשר המתקיי בי הפ המשפטי לפ הטיפולי בעבודת ערכאת
המשפחה האזרחית בישראל 24.המחקר הוא מחקר אמפירי המבוסס בעיקרו על ממצאי
שחולצו בעזרת מתודות איכותניות ,בשילוב ניתוח נתוני כמותיי  .לא כא המקו לפרט על
מהותו של המחקר האיכותני ועל מגוו הסוגי והמסורות המאפייני אותו 25.אול בתמצית
יצוי כי שיטות המחקר האיכותניות הופכות בשני האחרונות למקובלות יותר בתחומי דעת
שוני  26,לרבות בתחו חקר המשפט 27.השימוש בשיטות המחקר האיכותני הוכר כתור
למחקרי המבקשי להתמודד ע הבנת הסיבות לקיומה של התופעה הנחקרת כמו ג כמסייע
24

25

26
27

מלרשלו ,לעיל ה"ש  .4יש לציי כי בסיווג של יחידות הסיוע כאורג טיפולי כמו ג בהתייחסות
למהות עבודת כטיפולית במסגרת המחקר אי הכוונה להיות גו המעניק שירותי טיפול במוב
הקלאסי השגור ,אלא להיות גו המורכב מאנשי מקצוע מהתחו הטיפולי המספקי לבתי
המשפט מגוו שירותי המושתתי על תחומי התמחות.
ראו למשל NORMAN K. DENZIN & YVONNA S. LINCOLN, HANDBOOK OF QUALITATIVE
) ;RESEARCH 9, 13 (Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln eds., 4th ed. 2011אשר שקדי
מילי המנסות לגעת :מחקר איכותני – תיאוריה ויישו ) 22–17מהדורה חמישית ;(2007 ,נעמה
צבר ביהושע "מבוא :ההיסטוריה של המחקר האיכותני ,השפעות וזרמי" מסורות וזרמי
במחקר האיכותי ) 26–13 ,13נעמה צבר ביהושע עורכת ;(2001 ,לאה קס ומיכל קרומרנבו
"מבוא לניתוח נתוני איכותניי" ניתוח נתוני במחקר איכותני ) 2–1 ,1לאה קס ומיכל קרומר
נבו עורכות.(2010 ,
כפסיכולוגיה ,חינו וסיעוד .ראו שקדי ,לעיל ה"ש  ,25בעמ'  ,11דברי של עמיה ליבלי בפתח
דבר; צבר ביהושע ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .19
ראו למשל דפנה הקר ורוני ליברזו "משפחות חוצות גבולות :בי האתנוס לאינדיבידואליז
ולגלובליזציה" המשפט טו  ;(2010) 509מיכל אלברשטיי "על החפזו והצדק הפרוצדוראלי
בבית הדי לעבודה :תצפיות בגישור ושפיטה" מאזני משפט ז Daphna Hacker, ;(2010) 119
).Law and Society Jurisprudence, 96 CORNELL L. REV. 727 (2011
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בהצגת תמונה מורכבת וגדושה של המציאות המשפטיתחברתית הנחקרת 28.יתרה מכ,
בחינת המתודולוגיה האיכותנית מעלה כי היא מתיישבת בחלקה ע נדבכי של שיטות מחקר
מוכרות ונוהגות באקדמיה המשפטית ,בפרט ככל שה עוסקות בבחינה מעמיקה של מקרה,
בחילו נרטיבי ובפירוק והרכבה של טקסטי 29.
השדה הנחקר הוא השדה המשפטי שבו התעצבה ונוהגת כיו עבודת יחידות הסיוע ע
בתי המשפט לענייני משפחה במחוזות תלאביב והמרכז .ההחלטה להתמקד בשתי היחידות
הללו ,מבי  14יחידות הסיוע הקיימות בבתי המשפט לענייני משפחה באר ,התקבלה בתו
שהייה של למעלה משנה בשדה כשלב מקדי לגיבוש מער המחקר .הנתוני שנאספו הראו כי
נפקויות חשובות יש להיות יחידת הסיוע ברמתג )היחידה של מחוז תלאביב השייכת כיו
לבית המשפט לענייני משפחה בתלאביב( היחידה הראשונה שהוקמה באר ,כמו ג היחידה
הגדולה משמעותית מיתר היחידות .ראשוניותה היא מפתח להבנת תהלי הקמת מער יחידות
הסיוע ,ואופ התגבשות הפרופסיונלית בתו בתי המשפט .גודלה מאפשר בניית מער נתוני
רחב המושתת ,בי היתר ,על מספר רב של ראיונות ע העובדות כמו ג איסו מידע מתו
מספר רב של תיקי  .יחידת הסיוע של כפרסבא )היחידה השייכת היו לבית המשפט לענייני
משפחה בפתחתקוה( ,השייכת למחוז מרכז )במשות ע היחידה בראשו לציו( ,נבחרה בשל
מאפיי מרכזי הייחודי לה הנוגע לטיב יחסי הגומלי הפרופסיונליי המתנהלי בי עובדותיה
לבי שופטי בית המשפט30.
כשלב מקדי לבניית מער המחקר נער מחקר גישוש שתכליתו מיפוי ערוצי המידע
הזמיני בשדה ובניית כלי המחקר 31.על גבי תשתית אמפירית זו הוספו שישהעשר ראיונות
ע עובדות יחידות הסיוע ברמתג ובכפרסבא וע הממונות )המחוזית והארצית( של
היחידות 32.כ רואיינו ארבעה שופטי שכיהנו בעבר כשופטי משפחה ובנוס רואיינה

28

דפנה הקר "מחקר אמפירי של המשפט :הערות אזהרה אוהדות על המגמה העכשווית" עיוני
משפט לד  ;(2011) 346–345 ,327הדר אביר "העדר מ השירות שלא ברשות :פתרונות מדומי
לבעיה אמיתית" משפט וצבא ) 90–89 ,83 ,15התשס"א(.
ראו הקר ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  .346–345במקומות אלו ,טוענת הקר ,המבקשת לקד פתיחות
לקיומ של מחקרי איכותניי במשפט ,יכול לבוא לידי ביטוי יתרונ היחסי של המשפטני.
הנתוני הסטטיסטיי שבמחקר משקפי את המתרחש באזור תלאביב והמרכז ,קרי :בשלושת
בתי המשפט לענייני משפחה ויחידות הסיוע המופקדי על האזור :בית המשפט לענייני משפחה
ברמתג )תלאביב דהיו( ,בראשולציו ובכפרסבא )פתחתקווה דהיו( .הראיונות ע
עובדות יחידות הסיוע נערכו ע עובדות היחידות בבתי המשפט לענייני משפחה ברמתג ובכפר
סבא בלבד ,וכ ג הראיונות ע השופטי שכיהנו בעבר כשופטי משפחה .יצוי כי לשופטי
המשפחה ,נית במחקר ייצוג מספרי מוגבל ,באופ יחסי ,מחמת קיומ של מגבלות אובייקטיביות
לביצוע מחקרי בישראל הכוללי ראיונות ע שופטי .ראו דפנה הקר "הזמנה לסוציולוגיה של
המשפט ומיפוי ראשוני של התחו בישראל" די ודברי ד  ;(2008) 115 ,113–112 ,95בג"
 2491/02ב ארי נ' השופט ד ארבל מנהל בתי המשפט )פורס בנבו.(1.8.2002 ,
במסגרת מחקר הגישוש נותחו דו"חות של יחידת הסיוע המפרטי את היק עבודתה ומהותה
לשני  ,2005–2003בוצעו שבעה ראיונות חצי מובני ונער ניתוח תוכני מלא של עשרה תיקי
של יחידת הסיוע ברמתג שנפתחו בשנת .2003

מיקומו של בית המשפט לענייני משפחה ברמתג הועתק לתל אביב ומיקומו של בית המשפט
לענייני משפחה בכפרסבא הועתק לפתחתקווה .ע זאת ,במחקר ובמאמר זה בחרתי לציי את

96

המשפט כג | תשע"ז

29
30

31
32

המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי" ל"טיפולי"
בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי ,כמי שליוותה את פרויקט שיתו ילדי בהליכי משפטיי
שהתנהל בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלי ובחיפה 33.הראיונות שבוצעו היו ראיונות
עומק מובני למחצה ,וה הוקלטו ותומללו ,ושמותיה של המרואייני נשמרו חסויי ,
ובמחקר נעשה שימוש בשמות בדויי  34.בנוס נותחו דו"חות סטטיסטיי שהפיקו עובדות
יחידות הסיוע ,המתעדי נדבכי בעבודת היחידות ברחבי האר ,בשני  ;2011–2004נותחו
ניתוח תוכני מלא שבעי ושמונה תיקי יחידות הסיוע ברמתג ובכפרסבא שהטיפול בה החל
בשנת  .2007בחירת התיקי נערכה תו שקלול כמה פרמטרי ובה ייצוג מרבי לכל שופטי
המשפחה שכיהנו באותה השנה ,ייצוג מרבי לכל עובדות יחידות הסיוע שעבדו באותה שנה,
וייצוג לכלל נושאי ההפניות השיפוטיות )גישור ,משמורת ,אלימות( העומד בהלימה ע היקפי
ההפניות השיפוטיות בכל נושא; 35נותחו מסמכי פנימיי של יחידות הסיוע; 36נותחו חומרי

33
34

35

36

המיקומי הקודמי ,מאחר שהדבר משק את לשו המרואייני ומדייק את הנתוני למועד.
הראיונות נערכו ע  11עובדות סוציאליות ופסיכולוגית .בנוס ,נערכו שני ראיונות ע הממונה
הארצית על כלל מער יחידות הסיוע ,ושני ראיונות ע הממונה המחוזית על יחידות הסיוע באזור
תלאביב והמרכז.
למחקר שליווה את פרויקט שיתו ילדי ראו מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ,לעיל ה"ש .1
למעט השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי שהתראיינה גלויות .סוג ראיונות זה הקנה גמישות
הנדרשת למרואייני להרחיב במקומות שיימצאו לנכו ,תו התחשבות במסגרת זמני סבירה
למרואייני .הראיונות נמשכו בי שעה וחצי לשעתיי וחצי ,ונערכו ברוב במקו עבודת
המרואייני .רוב הראיונות כללו מפגש אחד ומיעוט שניי .בעניי זה ראו שקדי ,לעיל ה"ש ,25
בעמ' .79–69
נותחו  60תיקי יחידות הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה ברמתג ו 20תיקי של בית
המשפט לענייני משפחה בכפרסבא שהטיפול בה החל בשנת  ,2007מה נכנסו למחקר 78
תיקי ) 58תיקי מרמתג ו 20מכפרסבא( בשל פתיחת מחדש של שניי במהל ביצוע
המחקר .בחירת התיקי נערכה תו שקלול הפרמטרי הבאי :ייצוג מרבי לכל שופטי המשפחה
שכיהנו באותה השנה ,ייצוג מרבי לכל עובדות יחידות הסיוע שעבדו באותה שנה וייצוג לכלל
נושאי ההפניות השיפוטיות )גישור ,משמורת ,אלימות( העומד בהלימה ע היקפי ההפניות
השיפוטיות בכל נושא הלכה למעשה .לצור איסו נתוני התיקי נבנה טופס איסו נתוני
לצורכי המחקר ,שאפשר ניתוח משולב ,נרטיבית כמותית .א יש להדגיש כי מאחר שהמחקר
איכותני ,אי מדובר במספר תיקי המהווה מדג מייצג מבחינה סטטיסטית ,אלא כזה המבקש
לתת ייצוג הול לכל הפרמטרי הרלוונטיי לעיל .מספר התיקי הנדרשי התעצב במהל
איסו הנתוני ,והסתיי לאחר שהתגבשה תמונת נתוני יציבה ,ושני מקבצי התיקי הבאי
שנותחו איששו ועיבו אותה ,ובכ ייתרו את הצור בהמש ניתוח של תיקי נוספי .בהיק
התיקי שנותח יש כדי להעיד על הס המחקרי האיכותני שמצאתי כמספק על מנת להעמיד
ממצאי תקפי ומהימני .הבחירה בשנת  2007נבעה ממטרת המחקר ,העוסק בעבודת יחידות
הסיוע הלכה למעשה באופ עדכני ככל הנית )איסו הנתוני החל בשנת  ,(2009ושולבה
באחריות האתית לבחינת תיקי שנסגרו .קריטריו הס שקבעתי לבחירת התיקי שנותחו היה
היות סגורי ,דבר שאפשר בחינת מהל טיפול של של היחידות בה ,ומנע ניתוח תיקי
פעילי ,שלהבנתי ,בעייתי מבחינה אתית.
הוצגו על ידי יחידות הסיוע מסמכי פנימיי ,הכוללי :התייחסות לנוהלי עבודה פנימיי של
מער יחידות הסיוע; חומרי יחידות הסיוע המועברי לשופטי ע מינויי; מסמכי המתעדי
"תהלי קליטת עובד חדש"; וכ הנחיות עבודה של היחידות ע מער הרווחה ובה העובדות
הסוציאליות לסדרי די.
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ההסברה של יחידות הסיוע המתייחסי לפועל של היחידות; בוצעה תצפית משתתפת על
ישיבה משותפת של שופטי המשפחה ועובדות יחידות הסיוע ותצפיות לאמשתתפות בימי עיו
ובכנסי העוסקי בהיבטי שוני של עבודת היחידות; 37נותחה הפסיקה העוסקת בסכסוכי
משפחה והנוגעת לעבודת היחידות 38וכ נותחו הפרוטוקולי המתעדי את עבודת ועדת
החוקה ,חוק ומשפט בתהלי הקמת ערכאת המשפחה.
הממצאי שנאספו נותחו ,ה ניתוח תמטי המארג את הממצאי סביב קטגוריות גרעי
המהוות את התמות המרכזיות שהשתקפו מ הנתוני  ,ה ניתוח מוסדי ,המבקש לחשו
ולמפות את פרקטיקות העבודה של יחידות הסיוע ,את מארג הזיקות הפרופסיונליות שלה ע
בית המשפט ואת מערכת היחסי המוסדית שבי שני האורגני – הקיימי הלכה למעשה
בשדה39.

37

38

39

ובה :הרצאות במסגרת יו עיו בנושא "השתתפות ילדי בבית המשפט לענייני משפחה לאור
הנסיו בהפעלת התקנות בחיפה וירושלי והכוונה להרחיב" )לשכת עורכי הדי;(8.11.2011 ,
הרצאות במסגרת כנס בנושא "צדק לא אדוורסרי :קידו פרקטיקות אלטרנטיביות וטיפוליות
במשפט הישראלי" )הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת בראיל.(18.12.2012 ,
חיפוש הפסיקה נער באמצעות מנגנו סינו כפול .הצלבת סוג הערכאה ע המילי "יחידת
הסיוע" ולאחר מכ מיפוי התוצאות על פי כפל אזכור וקיו התייחסות רלוונטית ליחידות הסיוע
בבית המשפט לענייני משפחה .נמצאו  59פסקי די והחלטות של בתי המשפט העליו והמחוזי
מה נותרה פסיקה מהותית הכוללת  7פסקי די ו 7החלטות של בית המשפט העליו;  22פסקי
די ו 11החלטות של בית המשפט המחוזי .החיפוש בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה הוגבל
לשתי תקופות זמ :תקופת זמ עדכנית שבי שנת  2007ועד ליו ) 10.11.2012מועד החיפוש
האחרו( ותקופת זמ מוקדמת לשני  .1998–1996ס הכל  171החלטות ופסקי די מה סוננו 57
פסקי די ו 27החלטות מהותיות.
הממצאי נותחו ,בי השאר ,בהתא לעקרונות האתנוגרפיה המוסדית ,שיטת מחקר איכותנית
שפיתחה הסוציולוגית הקנדית דורותי סמית' .השיטה נבחרה בשל היותה הולמת את מהות
המחקר לאור השילוב הייחודי בי רמת המיקרו – חקר בני האד ,הממלאי את התפקיד )עובדות
יחידות הסיוע ,ושופטי המשפחה( – לבי רמת המקרו של התופעה הנחקרת )חשיפת מבני הכוח
ויחסי הגומלי המוסדיי הקיימי בשדה בי שני האורגני :היחידות ובתי המשפט(Dorothy E. .
Smith, Marjorie L. DeVault & Liza McCoy, Institutional Ethnography: Using Interviews to
Investigate Ruling Relations, in HANDBOOK OF INTERVIEW RESEARCH: CONTEXT AND
) .METHODS 751, 752 (Jaber F. Gubrium & James A. Holstein eds., 2002להרחבה ראו
DOROTHY E. SMITH, WRITING THE SOCIAL: CRITIQUE, THEORY AND INVESTIGATIONS (1999,
) ;reprint 2004אורלי בנימי "רוח הפעולה הנשית המשותפת כדיו באתיקה במחקר ראיונות

פמיניסטי ישראלי" מתודולוגיות פמיניסטיות בישראל ) 134מיכל קרומרנבו ,מאיה לביאאג'אי
ודפנה הקר עורכות .(2014 ,הגמישות המתודולוגית של האתנוגרפיה המוסדית אפשרה את
השלמת הניתוח התמטי שערכתי באמצעות עקרונותיה היישומיי של התאוריה המעוגנת בשדה,
המהווה מתודה מובילה במחקר האיכותני לניתוח נתוני ולבניית תאוריה .ראו BARNEY G.

GLASER & ANSELM L. STRAUSS, THE DISCOVERY OF GROUNDED THEORY: STRATEGIES FOR
QUALITATIVE RESEARCH (1967); ANSELM L. STRAUSS & JULIET CORBIN, BASICS OF
QUALITATIVE RESEARCH: TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR DEVELOPING GROUNDED
) ;THEORY (1998ד גבתו "תיאוריה המעוגנת בשדה :משמעות תהלי ניתוח הנתוני ובניית

התיאוריה במחקר איכותי" מסורות וזרמי במחקר האיכותי ) 211–201 ,198–195 ,195נעמה
צבר ביהושע עורכת.(2001 ,
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ד .מופעי המפגש הביפרופסיונליי בעבודת יחידות הסיוע
ובתי המשפט
הממצאי שיוצגו להל יראו כיצד החיבור שבי הפרופסיות ,הפועלות תחת קורת גג מוסדית
אחת ,יוצר מרחב ייחודי ומרתק של עבודת גו טיפולי בתו ערכאה שיפוטית ,המאפשר את
המשגתו כמרחב חדש ,מרחב "משפטיפולי".

 .1הכניסה בשער – ההפניה השיפוטית ככרטיס הכניסה ליחידות הסיוע
נקודת המפגש הפרופסיונלית הראשונה במרחב בי יחידות הסיוע לבי בתי המשפט היא בשער
הכניסה ליחידות .כא ניכרת התלות המוחלטת של יחידות הסיוע בשופטי המשפחה .הכניסה
ליחידות מותנית בקיומה של החלטה שיפוטית המהווה הפניה – מצב ההופ את שופטי
המשפחה לבעלי כוח ההחלטה ולמנגנו הסינו של המקרי שיגיעו לטיפול של היחידות.
המחוקק הקנה לבית המשפט שיקול דעת נרחב להפנות ליחידות בכל מקרה וסוגיה שימצא
לנכו ו"הכל כפי שיפרט בהחלטתו" 40.כ שלמעשה ,מעת לעת ,יכולי תפקידיה של יחידות
הסיוע להשתנות ,בהתא להחלטת השופטת או השופט המפני אליה ,לכל הפחות אדהוק,
ובמצטבר כמדיניות שיפוטית ,א מתגבשת כזו.
תוואי גבול בעיצוב שיקול הדעת השיפוטי מצוי בשלוש הוראות חוק .הראשונה עוסקת
באפשרות לבקש מיחידות הסיוע חוות דעת ,הכפופה לשני תנאי ס שלובי  :דחיפות והיעדר
יכולת סבירה של העובדת הסוציאלית לסדרי די להמציא תסקיר 41.השנייה עוסקת בהלי
הוצאת צווי הגנה נגד קטיני  ,שהוא אחד משני המקרי שבה החוק מחייב את בית המשפט
להפנות את הצדדי ליחידות כחלק מההלי השיפוטי 42.במקרה זה מעורבות יחידות הסיוע
אינהרנטית להלי המשפטי ,בשל התפיסה כי במקרי אלה יש להעדי פתרו בעל אופי טיפולי
על פני נקיטת אמצעי משפטי קיצוני 43.הוראת החוק השלישית מצויה בחוק מידע גנטי,
התשס"א– 2000ומורה על הפניה מנדטורית ליחידות במצב שבו ראה בית המשפט כי ממצאי
בדיקה גנטית עלולי לפגוע בכשרות לנישואי לפי די תורה ,ואי דר אחרת לערו את

40
41
42
43

ס' )5ג(–)ד( לחוק בית המשפט לענייני משפחה.
ס' )5ג( לחוק בית המשפט לענייני משפחה לאחר התיקו קובע" :ורשאי הוא ]בית המשפט –
ה.מ [.להורות ליחידת הסיוע להגיש חוות דעת בכתב – בעניי הנדו לפניו ,ככל שהדבר נדרש
לצור מיידי ,ובלבד שאי אפשרות סבירה לקבל תסקיר בעניי זה מאת עובד סוציאלי".
ס' 3א)ב() (1לחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א– ,1991ס"ח  138קובע" :בית המשפט
יפנה את המבקש ואת הקטי )בסעי קט זה – הצדדי( ליחידת הסיוע שבבית המשפט".
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקו מס' ) (9הגבלות על הוצאת צו כנגד קטי(,
התשס"ז– ,2007ה"ח  .130הסמכות הוקנתה לבית המשפט לענייני משפחה ,וע חקיקת חוק בתי
די דתיי )יחידות הסיוע( הוחלה ג על בתי הדי )א באופ מותנה( .ראו ס' 3א לחוק למניעת
אלימות במשפחה; לבתי המשפט השלו אי סמכות מעי זו להבדיל מסמכות לגבי בגירי .ראו
ס'  1לחוק למניעת אלימות במשפחה.
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הבדיקה באופ שימנע פגיעה .כא לא יוכל בית המשפט להורות על עריכת הבדיקה אלא לאחר

שיפנה את בעלי הדי ליחידת הסיוע לצור קבלת הסבר באשר למשמעות עריכת הבדיקה44.

אול ג בשלוש הוראות חוק אלו אי כדי לצמצ משמעותית את מתח שיקול הדעת
השיפוטי .ייתכ שהסיבה לכ היסטורית ונובעת מאותה עמימות נורמטיבית מתוארת שנכפתה
על מכונני הערכאה מאחר שלא עמד לנגד עיניה מתווה סדור לעבודת היחידות .ייתכ שהדבר
א נבע מתפיסה כי ראוי ליצור מסגרת נורמטיבית גמישה המאפשרת לדפוסי העבודה להתהוות
במהלכה .כ או כ ,המעניי הוא כי ג בהזדמנות שנקרתה למחוקק לערו שינויי בעניי,
במסגרת חקיקת חוק בתי די דתיי )יחידות הסיוע( ,לא נפגע מתח שיקול הדעת השיפוטי
באופ משמעותי ,למעט הסדרה נקודתית מצמצמת בעניי אופ קבלת חוות הדעת מהיחידות.
התלות בהפניה השיפוטית מתחדדת לנוכח הצור בקיומה ג כשמדובר בבקשה ליישוב
סכסו 45.זהו הלי שבמסגרתו מבקשי הצדדי מלכתחילה להימנע מהתדיינות אדברסרית
בבית המשפט ,ופניית לערכאה היא א לצור יישוב הסכסו בהסכמה ביניה באמצעות
היחידות ,א ג במקרי אלו ה אינ יכולי להגיע במישרי ליחידות ,אלא א הצטיידו
בהחלטה שיפוטית .הג שהממצאי מראי כי הפוני בדר זו לבית המשפט מקבלי את
מבוקש וזוכי בהפניה ,עצ קיומה של משוכה זו מצביעה על מער היחסי האנכי המתקיי
בי בית המשפט ליחידת הסיוע .תלות זו עתידה להשתנות בזמ הקרוב ,לאור הסדרי החוק
להסדר התדיינויות ,היוצרי נגישות בלתימותנית של המתדייני ליחידות הסיוע והופכי
אות ,הלכה למעשה ,לשער הכניסה לערכאת המשפחה .כעת דר המל בפתיחת הליכי
בסכסוכי משפחה היא בהגשת בקשה ליישוב סכסו )על פני הגשת תביעות( ,ודי בהגשתה כדי
לקבל את שירותי היחידות ,ללא הצור שהיה קיי ערב החוק בקבלת הפניה שיפוטית לש
כ46.
בצומת הבא במרחב יוצגו ממצאי המחקר הנוגעי למהות המקרי שבה בוחר בית
המשפט להפנות את הצדדי ליחידות הסיוע .ממצאי אלו חושפי נדב נוס ביחסי התלות
בי האורגני כמו ג את עצמת הכוח של בית המשפט בעיצוב עבודת היחידות הלכה למעשה.

 .2מהות ההפניות השיפוטיות ליחידות הסיוע והדיכוטומיה בשדה
אחת השאלות החשובות שעמדו בלב המחקר עסקה במהות המקרי והנושאי שבה מופני
המתדייני על ידי שופטי ושופטות המשפחה ליחידות הסיוע .מהשדה עלתה תמונת ממצאי
הומוגנית ,שלפיה מתקיימת פרקטיקה שיפוטית המבחינה בי התחומי המופני לטיפול של
יחידות הסיוע על ידי בתי המשפט באופ שוט ,לבי התחומי שכמעט שאינ מופני  .מיו

44
45
46
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ס' 28ה)ב( לחוק מידע גנטי ,התשס"א– ,2000ס"ח .62
במתכונתה עובר לחקיקת החוק להסדר התדיינויות .ראו ת' 258כ)א( לתקנות סדר הדי האזרחי,
התשמ"ד– ,1984ק"ת התשנ"ו .989
ס'  2לחוק להסדר התדיינויות מחריג תובענות בענייני ירושה וכ תובענה לפי חוק אמנת האג
)החזרת ילדי חטופי( ,התשנ"א– ,1991ס"ח .148
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זה התבסס ברובו על מהותה של התביעה שנפתחה בבית המשפט .בקבוצה הראשונה של
המקרי  ,המופני תדיר לטיפול היחידות ,מצויי הליכי העוסקי במארג היחסי הרגשי
טיפולי במשפחה – במישור האנכי )הורי וילדי ( ובמישור האופקי )בני הזוג עצמ ( כדוגמת
סכסוכי משמורת ,הסדרי ראייה ,חינו ואלימות במשפחה .ובקבוצת הסכסוכי שכמעט שאינ
זוכי בהפניה נמצאי הליכי העוסקי בהיבטי פיננסיי כלכליי כהליכי ירושה ,רכוש
וכימות מזונות .עוד חשפו הראיונות ע עובדות יחידות הסיוע כי דיכוטומיה זו של ההפניות
השיפוטיות מוסכמת עליה ,וה אינ קוראות עליה תיגר.
הנתוני שעלו במחקר מתו דו"חות היחידות ,התיקי וראיונות העובדות ושופטי
המשפחה מלמדי על קיומה של הסכמה בי הפרופסיות ,השיפוטית והטיפולית ,באשר
לתפיסת מהות הסכסוכי שבה יש להקנות עדיפות מובהקת לנוכחות טיפולית .כ ,בדברי
הבאי של אחת מהעובדות הסוציאליות העובדות ברמתג" :לא ,אני לא חושבת שצרי
להפנות כל מקרה ,אני חושבת שצרי להפנות כל מקרה שיש בו ילדי " .דברי העומדי
בהלימה ע עמדות שופטי המשפחה שרואיינו ,כמו ,למשל ,מדברי אחד השופטי שאמר:
"אבל כל מה שקשור בהסדרי ראייה ,כל מה שקשור במשמורת ,הדברי האלה ממש זכות
קדימה ליחידת הסיוע .בלי שיחידת הסיוע התחילה לטפל בזה אני לא נכנסתי לזה".
ההצדקה הבולטת של התפיסה הדיכוטומית המתוארת ,מבוססת על הבחנה בי תחומי
מומחיות של הפרופסיה המשפטית והטיפולית ,המופעלת בעיקרה על בסיס קריטריו של
מעורבות הילדי בסכסו .ממצאי אלו ,המעידי על קיומו של חיבור הדוק בי הפרופסיה
השיפוטית והטיפולית כשעל הפרק עומדות סוגיות של הורי וילדי  ,עולי בקנה אחד ע
ממצאי מחקרה של דפנה הקר על אודות השדה המעצב את סכסוכי המשמורת והראייה
בישראל .הקר הראתה כי שופטי נוטי להסתמ על המלצות הפרופסיונליי הטיפוליי ,
ושכוח של אלה כה רב עד כי הוא חוצה לעתי את גבולות ההלי המשפטי ומשפיע ג על
סכסוכי שאינ מסתיימי בהכרעה47.
בעבודת מחקר זו עלו ממצאי נוספי  ,המרחיבי את היריעה בדבר ההבחנה בי תחומי
המומחיות של כל פרופסיה והחושפי את הסוגיות המועברות פחות לטיפול של יחידות
הסיוע .כ ,למשל ,הסביר אחד השופטי " :סכסוכי רכושיי ודברי כאלה מעול לא ][...
להביא אות להסדר בנושא רכושי אני לא השתמשתי ביחידת הסיוע" .לעמדה זו שותפות,
כאמור ,ג עובדות יחידות הסיוע שרואיינו.
פרקטיקה זו מעוררת שאלה חשובה ,שבמסגרתה יש לברר א נכו וראוי לקיי הפרדה בי
אופ הטיפול של ערכאת המשפחה בסכסוכי גירושי העוסקי במישרי בסוגיות הורי וילדי ,
לבי אופ הטיפול בסכסוכי גירושי המתמקדי בהיבטי רכושיי וכספיי  .נית לטעו כי
ההבחנה הנהוגה בי תחומי הסכסו של הגירושי :מזונות ,משמורת ורכוש על בסיס
מעורבות הישירה של ילדי )למשל במשמורת ולא ברכוש( ,היא הבחנה מלאכותית
ושרירותית ,שכ ילדי מושפעי מסכסו הגירושי על מכלול היבטיו ,ג אלו הרכושיי 48.

 ,Hacker, A Legal Field in Action 47לעיל ה"ש  ,18בעמ' .18
 48ראו למשל שחר ליפשי "יחסי משפחה וממו :אתגרי ומשימות בעקבות תיקו מס'  4לחוק
יחסי ממו" חוקי א Shahar Lifshitz, The Best Interests of the Child ;(2009) 310–306 ,227
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על בסיס טענה זו יש להתייחס לכל הסוגיות המרכיבות את סכסוכי הגירושי שבה מעורבי
ילדי  ,כמכלול בלתימובח ,ולהסתייע בהסדרת הסכסו ביחידות הסיוע לאו דווקא כשעל
הפרק עומדות סוגיות קונקרטיות הנוגעות במישרי בילדי כגו סכסוכי משמורת ,הסדרי
ראייה ,חינו ומקו מגורי  .דוגמה מובהקת ליצירת קווי גבול בלתימוצדקי אלו היא כימות
דמי המזונות שישולמו לילדי  .הממצאי הראו כי סוגיות העוסקות במזונות מסווגות על ידי
השופטי ועל ידי עובדות היחידות כסוגיות כספיות במהות .סיווג זה משפיע על תפיסת של
השופטי ושל עובדות יחידות הסיוע את אופ הטיפול במזונות ככזה הנותר במתח אול בית
המשפט ,ואילו היבטי אחרי של הסכסו ,הנוגעי בענייני משמורת והסדרי ראייה ,מועברי
למתח יחידות הסיוע .השאלות הנגזרות מקיומה של הדיכוטומיה המתוארת מורכבות
וחשיבות מחייבת קיומו של דיו מעמיק ונפרד החורג מיריעת המחקר 49.אול זהו רק היבט
פרגמטי אחד של הדיכוטומיה המאפיינת את פרקטיקת ההפניות השיפוטיות .היבט נוס הוא כי
הפרקטיקה הנוהגת גוזרת מתווה דיוני שונה על מכלול הסוגיות העוסקות בממו ,לרבות אלו
שבה לא מעורבי ילדי קטיני כגו סכסוכי כספיי בי בני המשפחה ,ובה סכסוכי
ירושה ועזבונות.
אינדיקציה להבנה שאופ סיווג של סכסוכי הראויי לטיפול על ידי יחידות הסיוע לא
צרי להיער רק על בסיס ההבחנה בי מעורבות ילדי לסוגיות פיננסיות נמצאה כבר בממצאי
המחקר .מיפוי הרציונלי שעמדו ביסוד הפעלת פרקטיקת ההפניות השיפוטיות ,גילה קיומו
של רובד ממיי נוס ,שבמסגרתו בחנו השופטי ועובדות יחידות הסיוע את עצמת ההיבט
הרגשי והיסוד הכלכלי המרכיבי את הסכסו ,כקריטריוני להחלטה א יש מקו להסתייע
ביחידת הסיוע א לאו.
מבי הסכסוכי שתוארו בראיונות ע השופטי והעובדות הסוציאליות שהוחרגו
מהדיכוטומיה הנוהגת תוארו ג מקרי של סכסוכי ירושה כסכסוכי שבה לא עמד היסוד
הפיננסי במוקד הסכסו ,אלא הוא אובח כאצטלה לבעיה רגשית .כ תיאר זאת אחד
השופטי " :ג תלוי מה היה הסכסו ,א זה היה צוואה כשראית שהמתח הוא נורא גדול
ואפשר יהיה ] [...להחליש את הלהבות ] [...זה אולי יכול היה לעזור כדי להגיע לאיזשהו הסדר
אז הייתי מפנה אבל לא כדבר שבשגרה" .תיאורי דומי במהות עלו מתו הראיונות ע
עובדות יחידות הסיוע ,שהדגישו א ה כי סכסוכי אלו בני טיפול רק א אי מדובר בהסדרת
רכוש מורכבת ,והוסיפו ,כי את עבודת ה תופסות כסובבת סביב סכסוכי גירושי .לצד
ממצאי אלו הניבו הראיונות ע עובדות היחידות נתו מרתק ,ולפיו מדיניות היעדר הפניות
שיפוטיות בסכסוכי הירושה אינה מאפיינת באופ אחיד את כלל בתי המשפט לענייני משפחה
באר .בבתי המשפט לענייני משפחה בצפו ,ובפרט בחיפה ,נוהגי שופטי המשפחה ,בניגוד

NEW AGENDA 45 (Ya’ir

49

A

CHILD: TOWARDS

FOR THE

and Spousal Laws, in THE CASE

).Ronen &.Charles W. Greenbaum eds., 2008
בהקשר זה ראו את הביקורת של איילת בלכרפריגת באשר להפרדה הקיימת בי התחומי
המרכיבי את דיני המשפחה – רכוש ,מזונות ומשמורת Ayelet Blecher-Prigat, The Costs of
Raising Children: Toward a Theory of Financial Obligations Between Co-Parents, 13

) ;THEORETICAL INQUIRIES IN LAW 179 (2012עוד ראו את הדיו שעורכת בלכרפריגת בעניי
מידת התאמת שיח הגבולות לתחו דיני המשפחה איילת בלכרפריגת "על זכויות ,גבולות
ומשפחה" עיוני משפט כז .(2003) 539
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לעמיתיה בבתי משפט אחרי  ,להפנות ליחידות הסיוע סכסוכי ירושות ועזבונות .הדבר
מצביע על ההבדלי הקיימי לא רק בי שופטי שוני  ,אלא א בי בתי משפט שוני בעניי
היק ומהות הסתייעות השופטי ביחידות הסיוע במסגרת הסדרת סכסוכי המשפחה ,כפי
שיראו א הנתוני שיוצגו בחלק הבא.
סוגיה נוספת שהוחרגה בשדה מ הדיכוטומיה הנוהגת עוסקת בתובענות למזונות בגירי .
במסגרת מגישי ילדי בבגרות תביעה עצמאית נגד הוריה )האב לרוב( בבקשה לחייב
בתשלו מזונותיה  50.סכסוכי אלו תוארו א ה על ידי עובדות היחידות כסכסוכי שנכו
להעביר לטיפול ,מאחר שה מושתתי ברוב על הכמיהה של הבגירי לקשר ע האב ולא
על הצור בפסיקת סכו המזונות .לדברי עובדות היחידות ,במקרי אלו מרבית השופטי
נוהגי להפנות את הצדדי לטיפול היחידות .זאת ,בניגוד למיעוט ההפניות בסכסוכי הנוגעי
לכימות סכומי מזונות ,שהשופטי שרואיינו סיווגו אות כנושא שליבתו נומינלית )"גובה
המזונות"( ,סיווג הממק אות במתח הכלכלי כסוגיות הרכוש והירושה ,ומשו כ כבלתי
מתאימי לטיפול היחידות51.
א כ ,הנתוני מצביעי  ,כאמור ,על קיומו של מנגנו סיווג ,החורג מ הדיכוטומיה
המתוארת ,שאינו נעצר במהות התובענה והזכויות הנתבעות מכוחה ,אלא מתבונ על מורכבות
הקשרי ועל מארג היחסי העומדי בבסיס הסכסו כקריטריו להחלטה על העברת הסכסו
לטיפול של היחידות 52.הליכי למזונות בגירי ה דוגמה מצוינת הממחישה עד כמה הליכי
משפטיי לעתי אינ אלא קריאה להכרה ולקיומו של קשר משפחתי; תובנה המאפשרת לקד
את יישוב הסכסו באמצעות יחידות הסיוע על מנת לנסות ולמזער את הפגיעה הרגשית הקיימת
בי הצדדי זה מכבר ,ובכ לתרו )ככל הנית( לשיקומו של הקשר .כא ניכר כוח ההשפעה
)החיובי( של גור טיפולי ,נוכח וזמי על אופ יישובו של הסכסו בתו הערכאה השיפוטית.
כא ג ניכרת זליגה בי תפיסת התוצאה של המשפט )סיו הסכסו( לבי תפיסת התהלי של
הטיפול )אופ יישובו( המתאפשרת במרחב המשפטיפולי שבו פועלי שני האורגני תחת
קורת גג מוסדית אחת.
בחוק להסדר התדיינויות נית לזהות טביעת אצבע של הדיכוטומיה אול ברמה מופחתת.
החוק יצר הבחנה פנימית בתו הקטגוריה של הסכסוכי הכספיי – בי תובענות בעניי יחסי
ממו בי בני זוג הנכללות בו ,לבי תובענות בעניי ירושות שעליה הוא אינו חל .זו יכולה
להיות משו הבעת עמדה של המחוקק לגבי מהות המובחנת של סכסוכי הירושה מבחינה

50
51

52

לעניי חיוב במזונות בגירי ראו למשל ע"א  4480/93פלוני נ' פלונית ,פ"ד מח);(1994) 461 (3
ע"א  1375/93אביטבול נ' אביטבול ,פ"ד נ) ;(1996) 215 (1בע"מ  5267/04סוניס נ' סוניס
)פורס בנבו.(5.5.2005 ,
חר הפרקטיקה המתוארת חשוב לציי כי בתיקו לתקנות סדר הדי האזרחי מיו 13.9.2012
נקבעה חלופה דיונית לפסיקת מזונות זמניי בדמות הגשת בקשה ליישוב סכסו שבמסגרתה
מבוקש להגיע ליחידות הסיוע .ת'  265המסדירה את נושא המזונות הזמניי הוחלפה כמכלול.
באופ זה יצר המחוקק מתווה דיוני המכיר ביכולות עובדות יחידות הסיוע להתמודד ע סוגיית
המזונות.
נית להניח כי מנגנו זה א רווח יותר בבתי משפט לענייני משפחה אחרי מאלו שנחקרו,
כמתואר לעיל; דבר המחזק את הצור בביצוע מחקרי המש הבוחני את עבודת יתר יחידות
הסיוע מעבר למחוזות תלאביב והמרכז.
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רגשית ומשפטית בהשוואה לסכסוכי משפחה כספיי אחרי  .ע זאת ,העובדה שפתיחת הלי
בסכסו ירושה אינה באמצעות הגשת בקשה ליישוב סכסו לא חותרת תחת האפשרות של בית
המשפט להפנות את הצדדי ליחידות הסיוע בכל שלב דיוני שבו ימצא לנכו.
בחלק הבא יוצגו הממצאי שעלו בשדה בנוגע להיקפי ההפניות השיפוטיות של בתי
המשפט ליחידות הסיוע ,המדגישי את חוסר האחידות המאפיי את המרחב המשפטיפולי.

 .3היק ההפניות השיפוטיות ליחידות הסיוע
שיקול הדעת השיפוטי הוא ,כמתואר לעיל ,רכיב מרכזי בהחלטת שופטי המשפחה א להפנות
את המתדייני ליחידות הסיוע א לאו .ההשלכות הדרמטיות של מתח שיקול דעת זה
מתבטאות יותר מכול בשונת המאפיינת את היק הפניות שופטי המשפחה ליחידות הסיוע.
זוהתה הסכמה בנוגע לאופ ההסתייעות ביחידות הסיוע על ידי שופטי המשפחה ,כמתואר
לעיל ,אול בנוגע למידת היק ההסתייעות השיפוטית ביחידות – נמצאו הבדלי  ,לעתי
ניכרי  ,בי שופטי המשפחה כמו ג בי בתי המשפט השוני .
על קיומ של הבדלי אלו נית ללמוד במישרי מניתוח דו"חות יחידות הסיוע המתעדי
כל הפניה שיפוטית בהתא לזהות השופטת או השופט שהעבירו אותה .מדובר בדו"חות
המכוני ביחידות" :דו"ח תיקי המופני ע"י שופט" )להל" :דו"חות הפניות השופטי "(
המופקי מדי שנה על ידיה ,ובה פירוט של כמות ההפניות שהגיעו ליחידה בחלוקה שמית
של כל השופטי  53.דו"חות הפניות השופטי ה אמצעי מהימ דיו לבחינת ההבדלי בעבודה
השיפוטית ע יחידות הסיוע ,העשויי לשפו אור על תפיסת השופטי את מידת ההסתייעות
המקצועית הראויה עמ .בנוס ,הדו"חות מאפשרי בדיקה השוואתית של היקפי ההפניות בי
בתי משפט לענייני משפחה שוני  ,כגו אלו הנבחני במסגרת מחקר זה ,ברמתג ובכפר
סבא .יש לציי כי מידת הסתייעות השופטי ביחידות הסיוע ,המשתקפת מניתוח דו"חות אלו,
מאפשרת בחינה השוואתית בי השופטי לבי עצמ  ,אול אינה מאפשרת ללמוד מ
הדו"חות על היק ההפניות ליחידות הסיוע של כל שופט מתו ס כל התיקי המתנהלי
בפניו54.
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בדו"חות מתועדות כל ההפניות השיפוטיות של שופטי המשפחה שנערכו על יד בכל פע שבה
בחרו להפנות את המשפחה ליחידת הסיוע ,ג כאשר מדובר בכמה הפניות לאותה משפחה .כ,
למשל ,במסגרת הסכסוכי המתנהלי בפניו יכול השופט להפנות את אות הצדדי ליחידת
הסיוע בנקודת זמ אחת בעניי הסדרי ראייה ,ובנקודת זמ אחרת בנוגע לצו הגנה ,וכל אחת מ
ההפניות הללו תקבל תיעוד נפרד במסגרת דו"חות אלו .קיימת מגבלה טכנית בדו"חות הפניות
השופטי המופקי על ידי היחידות ,הנובעת מ העובדה כי ה אינ מתעדי את מהות ההפניות.
ההפניות המתועדות בדו"חות אלו מתועדות כמותית בלבד ללא פרטי נוספי בדבר מהות ובלא
אפשרות להגיע באמצעות הדו"חות ללשו הפניות או לתיקי הרלוונטיי.
הכוונה לתיקי של כל שופט בכל שנה קלנדרית למול ההפניות ליחידות באותה מסגרת זמ .אי
הכוונה רק לתיקי שנפתחו במהל השנה ,שכ הפניות ליחידות הסיוע התבצעו ג במסגרת
תיקי פעילי משני קודמות .דו"חות הנהלת בתי המשפט ,המוצאי מדי שנה ,לפי חוק חופש
המידע ,התשנ"ח– ,1998ס"ח  ,226זמיני באתר הרשות השופטת החל משנת  .2006דו"חות אלו
כוללי נתוני על מספר התיקי והבקשות שנפתחו בכל מחוז ,א מאחר שכאמור ההפניות
השיפוטיות נעשות במסגרת התיקי המצויי בטיפולו השוט של כל שופט במהל שנה נתונה,
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לצור בחינת היק ההפניות נותחו ,כאמור ,הנתוני המופיעי בדו"חות הפניות השופטי .
הדו"חות שנותחו כללו נתוני לשני  .2011–2004אול מאחר שלא כל השופטי כיהנו
לאור כל השני הללו ועל מנת לתת תמונה מהימנה באשר לממוצע ההפניות בי מגוו גדול
)ככל הנית( של שופטי  ,נבחרו מקטעי שני שבה כיהנו מרבית השופטי לכל אורכ55.
בתרשי שלהל תועדו היקפי ההפניות של השופטי שכיהנו בבית המשפט לענייני משפחה
ברמתג במש ארבע שני  ,לאור השני  .2009–2006הנתוני מראי כי קיימת שונות
ניכרת בי השופטי באשר לממוצע הפניותיה  .ממוצע ההפניות הנמו ביותר עומד על 14
הפניות לשנה )שופט  (Iוהממוצע הגבוה ביותר עומד על ) 157.2שופט .(B
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עוד מלמדי הנתוני כי בבית המשפט לענייני משפחה ברמתג ,שבו כיהנו לאור השני
שנבדקו בממוצע כשני עשר שופטי  ,מספר ההפניות השיפוטיות הממוצע השנתי ליחידת
הסיוע עומד על  ,985ומספר ההפניות הממוצע לכל שופט ,תו שקלול ההפניות הממוצעות על
פני השני  ,2011–2004עומד על  80.6הפניות לשופט .השוואת נתוני אלו לבית המשפט
לענייני משפחה בכפרסבא מגלה כי בבית המשפט הזה ,שבו כיהנו בממוצע כארבעה שופטי

55

אי בנתוני אלו לשק את התמונה באופ מדויק ולסייע בהבהרת נקודה זו .לעיו בדו"חות ראו
אתר הרשות השופטת .elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/main.htm :במסגרת המחקר לא
ניתנה נגישות לנתוני מספר התיקי שהיו בטיפול כל שופט בשנה הרלוונטית .אי ספק כי שקלול
נתוני נוספי ,ככל שהיו נגישי ,היה מאפשר בניית מדדי שיכולי היו להרחיב את התמונה.
אול ג תחת המגבלות המתוארות ,יש בנתוני שנאספו במחקר זה ,השוואת לנתוני מחקר
ברוקדייל ,לעיל ה"ש  ,1כדי לשרטט תמונה מהימנה דיה באשר לפרקטיקת ההפניות השיפוטיות
הנוהגת בבתי המשפט הנבדקי.
השופטי שנתוניה מנותחי בתרשי זה ה השופטי שכיהנו במש כל ארבע השני שנבחרו:
 ,2009–2006וזאת על מנת ליצור השוואה מאוזנת בי כל השופטי על בסיס תמונת נתוני
מלאה .לפיכ התרשי כולל את נתוניה של שופטי אלו בלבד ,ולא של שופטי נוספי אשר
כיהנו במש חלק מטווח השני שנבחנו.
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בשני שנבדקו ,מספר ההפניות הממוצע השנתי עומד על  456.8הפניות שיפוטיות ,ואילו
מספר ההפניות הממוצע לשופט תו שקלול ההפניות הממוצעות על פני השני 2011–2004
עומד על  112.6תיקי לשופט ,כ 39%אחוזי יותר מאשר בבית המשפט לענייני משפחה
ברמתג.
מהראיונות שבוצעו ע עובדות יחידות הסיוע עלה בבירור כי קיימי פערי  ,לעתי
קיצוניי  ,בהיק ההפניות בי בתי משפט לענייני משפחה שוני  .שונות זו בי בתי המשפט
מדגישה את תרומת המעצבת והמכרעת של שופטי המשפחה לעבודת יחידות הסיוע וכ את
החשיבות שיש ביצירת דיאלוג בימוסדי בי שני האורגני המרכיבי את ערכאת המשפחה.
אי ספק כי היעדר קווי מנחי לעבודת היחידות ובתי המשפט בעת הקמת תרמה לקיומ של
פערי בהיק עבודת יחידות הסיוע ,הנגזרי ממיקומ של היחידות בבית משפט זה או אחר.
דבר זה מחייב כל יחידה להתאי את עצמה לבית המשפט שאליו היא שייכת ,על מנת לתת את
המענה הנדרש משופטי משפחה שוני  .ייתכ כי קיי קושי בהאחדת הנהלי  ,לאור שיקול
הדעת הנרחב שהעניק המחוקק לשופטי המשפחה בקבלת ההחלטה א להפנות ליחידה ,שהיא
חלק מעקרו עצמאות השיפוט שהוא אחד מעקרונותהעל של המשפט 56.כא מתעוררת
השאלה :הא קיימת התנגשות בי עיקרו זה לבי הסדרה ברורה ויעילה של דפוסי העבודה
של בית המשפט ע יחידות הסיוע .זה א המקו להוסי כי הנתוני המשתקפי ממחקר זה
מלמדי כי מספר ההפניות אינו מאפיי רק את עבודת השופטי באופ אינדיבידואלי ,אלא
הופ ברבות הזמ למאפיי מוסדי של הטריבונל הספציפי בכללותו .מכא כי שיקול הדעת
השיפוטי אינו מושתת רק על מהות הסכסוכי העומדי בפני השופט ,אלא על מרכיבי נוספי
המשתקללי בהחלטתו א להפנות ליחידת הסיוע א לאו .נית להניח כי להיעדר מיסוד יחסי
הגומלי הפרופסיונליי בי היחידות לבי בתי המשפט יש תרומה לא מבוטלת בפערי ההפניות
השיפוטיות המתוארי  .כ או כ ,נית לסכ ולומר כי תמונת הנתוני העולה מהמחקר
מובילה למסקנה כי ערב הפעלת החוק להסדר התדיינויות ,חוסר האחידות אפיי את המרחב
המשפטיפולי כמו ג היעדר מיצוי מלא של הפוטנציאל הגלו בו 57.ע הפעלת החוק ,התחנה
הראשונה שאליה יגיעו המתדייני תהיה יחידת הסיוע ,כ שאי ספק שהיק מעורבות היחידות
יגבר משמעותית .אי ספק כי הדבר יית את אותותיו באופ התנהלות המרחב המשפטיפולי;
מעניי יהיה א לבחו את מידת השינוי שתחול )א תחול( בהיקפי ההפניות השיפוטיות
ליחידות הסיוע בתיקי שלא הסתיימו בגישור.
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ראו למשל מור סבוראי "העצמאות השיפוטית כרכיב מרכזי באתיקה השיפוטית" שערי משפט ה
.(2010) 296
תמר מורג וקרני פרלמ "יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתו ילדי בבתי המשפט
למשפחה בישראל" המשפט כב  .(2016) 65 ,49דוגמה נוספת להבדלי בהיקפי ההפניות
השיפוטיות ליחידות הסיוע מתוארת במאמר של פרלמ ומורג בעניי ההבדלי שהתגלו בי
שופטי משפחה לעניי הפניית תיקי ליחידות הסיוע לצור שיתו ילדי בסכסו המשפחתי.
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ה .עבודת המתח הטיפולי תחת סמכות שיפוטית
עד כה הוצגו ממצאי המשרטטי צומתי מפגש בי יחידות הסיוע לבתי המשפט ,המדגישי
בעיקר את קווי הגבול שנוצרו בי הפרופסיות בעבודת המשותפת במרחב .בחלק זה ייחש
רובד נוס המצביע על עצמת ההשפעה שיש למיקומ המוסדי של היחידות כחלק מערכאת
המשפחה המתבטאת בייחודיות הפרקטיקה הנוהגת בה.
בחוק בית המשפט לענייני משפחה ,שמכוחו הוקמו היחידות ,לא נמנה ,כאמור ,הגישור על
תפקידיה .התפקידי שבחוק כללו מת שירותי אבחו ,שירותי ייעו ,שירותי טיפול והעמדת
מומחי לרשות בית המשפט 58.רק בשנת  ,2011כארבעעשרה שנה ממועד תחילת פעילות
של יחידות הסיוע ,וע ההחלטה על הקמת מער יחידות סיוע בבתי הדי הדתיי  59,תוק חוק
ההקמה והרחיב את תפקידי יחידות הסיוע באופ המוסי עליה את הגישור .צעד זה היה עיגו
נורמטיבי בדיעבד לפרקטיקה הרווחת כיו ביחידות ובבחינת דוגמה לעמימות המוסדית
שאפיינה את תהלי ההקמה 60.פרקטיקת הגישור וגיבוש ההסכמות נולדה אפוא בשדה
והתעצבה תו כדי תנועה .על רקע זה מפתיעי היו ממצאי המחקר ,שהראו כי חר נקודת
המוצא המתוארת ,הליכי גישור וגיבוש הסכמי והסכמות הפכו ,במרוצת שנות פעילות
היחידות ובתי המשפט ,לרכיבי הזהות הדומיננטיי במתווה עבודת של יחידות הסיוע61.
כל עובדות יחידות הסיוע שרואיינו הדגישו ,כי לתפיסת הצעד החשוב מכול בעבודת הוא
לנסות להוביל את המתדייני למצבי הסכמה ביניה  ,בי באמצעות תהלי גישור מובנה
המוביל להסכ גירושי כולל )במיעוט של המקרי ( ובי באמצעות הגעה להסכמות ביניי
תו שימוש בפרקטיקה גישורית )במרבית המקרי ( .בעולמ של עובדות היחידות" ,לגשר"
היא פעולה שוות ער להקניית הסיוע המיטבי ביותר שה יכולות להציע למתדייני  62.המשגת
מנגנוני ההסכמה באופ הזה מובילה את העובדות לעודד את הצדדי להגיע להסכמות בכל
סוגיה ונושא שבה יבחרו ,ג במצבי שבה הופנו על ידי בית המשפט לצור אחר ,כעולה
מדברי אחת העובדות שרואיינה" :אחת השאלות הנפוצות 'רגע ,אנחנו פה על הסדרי ראייה ,זה
מה שהשופט הפנה?' ואז תמיד אני אומרת' :אנחנו פה כדי אולי להתחיל ממה שהשופט שלח
אבל ]נדבר על[ כל נושא ששניכ תסכימו לדבר עליו'" .זהו האופ שבו פותחות עובדות
יחידות הסיוע בפני הצדדי הזדמנות לפתור ,באמצעות מנגנוני הגישור ,כל בעיה ונושא
שברצונ להעלות ,וההפניה השיפוטית היא לדיד נקודת פתיחה לתהלי א לא בהכרח
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ע זאת ,יש לציי כי בתקנות העוסקות בעבודת יחידות הסיוע נית למצוא התייחסות מינורית
לגישור במילה "פישור" שהוזכרה בחקיקת המשנה .ראו צו הקמת יחידות הסיוע ,לעיל ה"ש .15
הגישור נמנה כאחד מארבעת התפקידי המרכזיי שממלאות היחידות )לצד אבחו ייעו
וטיפול( .ס'  2לחוק בתי די דתיי )יחידות הסיוע( ,שכלל תיקו תוא בחוק בית המשפט לענייני
משפחה של ערכאת המשפחה האזרחית.
ע זאת ,יש לציי כי פרקטיקת הגישור לא התפתחה בחלל נורמטיבי ריק ,וכי את העוג
הנורמטיבי הראשו לקיומה נית למצוא בחקיקת המשנה משנת  ,1996הנוגעת לתפקידי היחידות
באמצעות המילה "פישור" המוזכרת ש .ראו צו הקמת יחידות הסיוע ,לעיל ה"ש .15
מלרשלו ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .265–249
ש ,בעמ' .250
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מסגרת כובלת לאופ ניהולו 63.יצוי כי הלי הגישור המתנהל ביחידות הסיוע עולה בקנה אחד
ע האופ שבו נערכי גישורי בשדה המשפטי החולש על דיני משפחה בכלל ,ג מחו
ליחידות הסיוע ,המאופייני ג ה בהלי ממוקד וקצר באופ יחסי64.
במחקר זוהו הסיבות לדומיננטיות של פרקטיקת הגישור וגיבוש ההסכמות ביחידות הסיוע
ובה תפיסת העובדות כי הובלת הצדדי לכלל הסכמות ביניה היא החלופה המועדפת
מבחינת בית המשפט ,ההנחה כי קבלת החלטה מתו הסכמה מגבירה סיכויי ליישומו של
ההסדר בפועל ,וכ תפיסת תהליכי ההסכמות כפרקטיקה המחזירה את השליטה לידי הצדדי
והתורמת להעצמת 65.
בפרקטיקת הגישור הנערכת ביחידות בא לידי ביטוי החיבור המוסדי שבי המתח הטיפולי
לסמכות השיפוטית .תהליכי הגישור וולונטריי מטיב  ,אול הסמכות השורה עליה מבית
המשפט מקרינה עליה ונמהלת בתוכ  .העובדה כי בית המשפט הוא הגור המפנה את
הצדדי ליחידות הסיוע מחזקת את הזיקה שבי הטיפול המוענק ביחידות לבי הסמכות המורה
על עצ קבלתו .באופ זה מודעת הצדדי ליכולת לסרב להפניה לעתי מיטשטשת .באופ
מפתיע ,אי בכ כדי לאיי את תהלי הגישור במובנו הוולונטרי ,שכ עובדות היחידות
מציינות בפני הצדדי את זכות הבחירה להשתת בתהלי וא פועלות להעצמת ולמת במה
להשמעת קול  ,ויש בכ כדי ליצור תמרי חיובי ,לדעת העובדות ,להגיע להסכמות .כא
התגלתה ג מידת השפעת המיקו הפיזי של יחידות הסיוע ביחס לערכאה השיפוטית שאליה
ה משתייכות כנתו בעל השפעה מפתיעה 66.כ בדבריה של אחת מעובדות היחידה ברמתג:
"המיקו עוזר לאנשי להבי שכל מה שנעשה נעשה תחת מטרייה של בית המשפט ] [...שזה
חלק מהתהלי המשפטי [...] .יש ייחוד לזה שאנחנו בבית המשפט ,יש לזה באמת תרומה ג ".
בראיונות ע השופטי צוי המיקו הפיזי של היחידות בבית המשפט כתור להמשגת הקשר
הקרוב בי האורגני  .כ השיב אחד השופטי לשאלה הא על יחידת הסיוע להיות ממוקמת
בתו בית המשפט" :כ [...] .זה כל הרעיו ,בית משפט טיפולי".
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ע זאת ,לצד הדבקות בגישור ובגיבוש הסכמות כמנגנוני אופטימליי לפתרו סכסוכי ציינו
עובדות היחידות כי ישנ מצבי חריגי שבה לא יובילו את הצדדי להסכמה ,כגו אבחו
קיומ של פערי כוחות בי הצדדי ,שבמסגרת חש אחד הצדדי פחד או חולשה ,המגיעי
אליה לרוב במסגרת בקשות לצווי הגנה בעקבות אלימות פתולוגית וקשה במשפחה .ראו מלר
שלו ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .259–252
הקר הורות במשפט ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .220
להרחבה ראו מלרשלו ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ;361–353דורית אלדראביד "בי רווחה למשפט
המקרה של יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה" משפט חברה ותרבות :העצמה
במשפט ) 371מימי אייזנשטט וגיא מונדלוק עורכי.(2008 ,
חלק מהיחידות ממוקמות פיזית בבניי שבו יושב בית המשפט ,חלק אחר ממוק בסמיכות לבית
המשפט .יחידת הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה ברמתג שכנה באותו הבניי של בית
המשפט לענייני משפחה בתלאביב )נכו למועד עריכת המחקר( .אול ע העתקת מקומו של
בית המשפט לתלאביב נותרה יחידת הסיוע ברמתג ,ונכו למועד כתיבת מאמר זה היא עודנה
ש .יחידת הסיוע בכפרסבא שכנה )נכו למועד המחקר( בסמיכות לבית המשפט וע העתקת
מקומו לפתחתקווה נותרה א היא בכפרסבא אול בחודשי הקרובי היא צפויה לעבור
לפתחתקווה.
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בתמהיל המפגיש בי :בית המשפט המפנה; תהליכי הגישור הכלליי וגיבוש ההסכמות
הקונקרטיי ; עובדת קיומ של התהליכי בתו יחידה המוצגת כשייכת לבית המשפט;
ומיקומה של היחידה כפסע מהיכל המשפט ,נוצרת תרכובת ארגונית בעלת יסודות ייחודיי
שאינ מתקיימי באופ זה במרחב אחר .זה האופ שבו הופכת הקרבה המוסדית היתרה של
היחידות לבית המשפט לאמצעי המקד לחיוב את יישוב הסכסו באמצעות הסכמות הצדדי ,
בייחוד כאשר מדובר בזוגות המצויי בקונפליקט גבוה.
היבט נוס של החיבור המשפטיפולי בא לידי ביטוי במודל הגישור שנהג ביחידות הסיוע
בעבר .זהו מודל של גישור ייחודי ,ביפרופסיונלי ,שפותח על ידי יחידות הסיוע ,שנער
במשות על ידי עובדת סוציאלית ועורכי די של המנ"ת 67והופעל במקרי שבה הצדדי
שהופנו מבית המשפט רצו להגיע להסכ גירושי כולל .באמצעות מודל זה סיפקו יחידות
הסיוע לבית המשפט תוצר מוגמר ,בדמות שירותי גישור המובילי להסדרת הסכסו על כלל
היבטיו באמצעות ניסוח הסכ משפטי מלא 68.הרכב ביפרופסיונלי זה תואר כעונה על צורכי
הצדדי המתגשרי וכמסייע ביצירת הסכמי כוללי הנוגעי בכל היבטי הסכסו .במקרה זה
אמנ באה לידי ביטוי תפיסת המומחיות המובחנת של הפרופסיה הטיפולית )ילדי  ,היבטי
רגשיי ( והפרופסיה המשפטית )היבטי כספיי ( ,אול ניתוח הראיונות הראה כי זו לא גרעה
מהחיבור המיטיב ביניה ,התמהיל המשפטיפולי – שעל בסיסו נבנה המודל69.
צומת משפטיפולי אחר במהותו ,השיי א הוא לפרקטיקת הגישור וגיבוש ההסכמות,
אותר באופ המיקו של הפרקטיקה הנוהגת ביחידות הסיוע על פני רצ סוגי הגישור70.
הפרקטיקה נערכת כיו רק על ידי עובדות היחידות שה עובדות סוציאליות בהכשרת ,קרי:
המסווגות כחלק מהפרופסיות הטיפוליות ,ולכ נית לזהות בה רכיבי מ הגישור
הטרנספורמטיבי" ,נגיעות טיפוליות" כלשו המרואיינות .נמצא כי עובדות יחידות הסיוע אמנ
יוצרות הבחנה בי תפקיד כמגשרות לתפקיד כמטפלות ,אול ה מבקשות לקד באמצעות
פרקטיקת הגישור וההסכמות תכליות רחבות החורגות מההיבט התוצאתי של הגעה להסכ  .כ
למשל ,שאיפת להעצמת הצדדי  ,רצונ "להחזיר את השליטה" לידי הצדדי בעתיד יחד ע
חתירת לייצור "רגיעה" במערכת המשפחתית .הדבר מתבטא ג באופ ניהול הגישור בהליכי
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מנ"ת הוא קיצור לשמה המלא של המחלקה לניתוב תיקי שהוקמה א בבתי המשפט לענייני
משפחה .זוהי מחלקה שאוישה על ידי עורכות ועורכי די ,שעסקו במסגרת תפקידיה ,בי היתר,
ג בביצוע של גישורי משותפי ע עובדות יחידת הסיוע .ראו תקנות בתי המשפט )מחלקה
לניתוב תיקי( ,התשס"ב– ,2002ק"ת .1198
הלפריקדרי ,בוגוש ורונ ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .363
ממצאי המחקר הראו כי עובדות יחידות הסיוע תיארו את המודל הביפרופסיונלי כמודל חיובי
שבאמצעותו הצליחו להוביל את הצדדי לידי הסכמי .לצער הגדול של העובדות ,נכו לעת
עריכת הראיונות עמ ,בוטל המנ"ת במרבית בתי המשפט לענייני משפחה ,והיחידות נאלצו לוותר
על מודל זה .בהיעדר משפטני המועסקי על ידי יחידות הסיוע ובהיעדרו של מקור אחר
לשיתופ של עורכי די בתהליכי הגישור ,מצאו עצמ עובדות היחידות ,בלית ברירה ,מוותרות על
שיתו הפעולה הביפרופסיונלי ,חר היתרונות הרבי הקיימי בו ,לתפיסת.
מיכל אלברשטיי "התנגדות לגישור :בי זכויות ,תודעה משפטית ורב תרבותיות" מחקרי משפט
כד .(2008) 377 ,373
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יישוב סכסו שהוגשו על ידי בני זוג שאינ שלמי ע הפרדה .במצבי מעי אלו עבודת
הגישורית של העובדות הוגדרה על יד כגישור הכולל "התערבות טיפולית" או "התערבות
תהליכית" .אלו מאפייני של הליכי הגישור וההסכמות המתנהלי ביחידות הסיוע ,הדומי
במהות לעקרונות הגישור על פי המודל הטרנספורמטיבי ,המבקש לקד שינוי של הצדדי
ולהעצימ כחלק אינהרנטי מתהלי נכו של גישור .המודל הטרנספורמטיבי של הגישור,
בתמצית ,הוא מודל המושתת בעיקרו על תפיסת עול קישורית )(Relational Worldview
ואתיקה של דאגה .המגשר הפועל לפי עקרונותיו ,פועל לחשיפת הרגשות העומדי בבסיס
צורכי הצדדי  ,כשלב מכונ ומקדי לפתרו הסכסו71.
בה בעת ,המאפייני הטרנספורמטיביי של הפרקטיקה מהווי רק חלק מתמונת מודל
הגישור המתנהל ביחידות הסיוע .לצד שוכני מאפייני אחרי  ,העולי בקנה אחד ע
עקרונות הגישור הפרגמטי ,החותר לתוצאה 72.עובדות יחידות הסיוע פועלות על בסיס הידיעה
כי בית המשפט מצפה מה לקד את יישוב הסכסו באופ המוביל לסיומו .ידיעה זו הופכת
את טיב ההלי שה מספקות לפרקטי יותר ,ומוכוו מטרה ,בפרט בהשוואה לגישור
טרנספורמטיבי במשמעותו הקלאסית .כ ,למשל ,דווקא בתיאוריה את הליכי הגישור הדגישו
העובדות בראיונות כי ה אינ מטפלות ,אלא מגשרות ,וכי כאשר ה מאבחנות צור בתהלי
טיפולי משמעותי יותר ,ה מפנות את הצדדי לגורמי בקהילה .היבט פרגמטי נוס זוהה
באופ שבו מגדירות העובדות הצלחה במילוי תפקיד ,כאשר באופ זה ה תיארו את החתימה
על הסכ בי הצדדי  .א בתחילה ,התהלי היה מרכיב עיקרי בעבודת ,הרי במהל השני
ה הפנימו את הצור בכימותו ,כעולה מהראיונות עמ כמו ג כעולה מעצ קיומ של דוחות
רבי כלכ המתעדי את עבודת ,שהפכו לאמצעי חיצוני להצגת הצלחה במילוי תפקיד.
השילוב המתואר בי חתירה לתוצאה )משפטי( לבי הבנת הצור בתהלי )טיפולי( מהווה א
הוא מפגש משפטיפולי בתו המרחב המשות ליחידת הסיוע בעבודת ע בתי המשפט.

ו .מפגשי שופטי ע ילדי כהסדר "משפטיפולי"
מפגשי ילדי ע שופטי המשפחה ה דוגמה נוספת למופע משפטיפולי במרחב ,שבו קווי
הגבול בי הפרופסיות מובילי לשיתו פעולה ביפרופסיונלי הדוק.
שופטי המשפחה שראיינתי תיארו ,אמנ  ,כי לא נהגו לערו מפגשי ע ילדי באופ
שוט או כחלק אינהרנטי מעבודת השיפוטית 73,אול  ,ה הסבירו ,כי במקרי שבה הגיעו
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זהו מודל שהוצע בשנת  1994על ידי בוש ופולג'ר
 .FOLGER, THE PROMISE OF MEDIATION (1994ראו ג אלברשטיי ,לעיל ה"ש  ,70בעמ' ,377
 ;380–379דפנה לביא "גישור טרנספורמטיבי – הפ העיוני והמעשי ,הצעה לאימוצו של מודל
חדשמוכר אל השיח הקיי באר" שערי משפט ה .(2010) 145–144 ,131
אלברשטיי ,לעיל ה"ש  ,70בעמ' .376
ממצאי המחקר עומדי בהלימה ע מחקרה של הקר הורות במשפט ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' –230
 .234–233 ,231ע זאת יש להביא בחשבו שמאז שנערכו הראיונות במחקר נשוא מאמר זה
)בשני  (2012–2011נכנסו לתוק תקנות סדר הדי האזרחי בעניי שמיעת ילדי ג בבתי
ROBERT A. BARUCH BUSH & JOSEPH P.
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למסקנה כי יש מקו לפגישה ע הילדי  ,ה בחרו לעשות זאת בסיוע צמוד של עובדות
יחידות הסיוע .כ תאר זאת אחד השופטי בריאיו עמו" :השימוש ביחידת הסיוע נעשה ג
לצור מפגש ע ילדי שהיו ילדי נניח בגילאי של  12ופחות ,אולי  14ופחות נפגשתי תמיד
ביחידת הסיוע ,ילדי מעל אז אני נפגש אית איתי בלשכה ] [...וזה היה יחד ע יחידת הסיוע,
כשאני עשיתי הכנה לפני כ ,זאת אומרת אני ישבתי ע העובדת הסוציאלית ] [...לשיחת הכנה,
מעלה מה הסוגיה שמטרידה אותי ,אי היא מציעה לגלגל את השיחה וכו' ואז הייתי ניגש
אליה ש והיינו מנהלי את השיחה" .הראיונות ע עובדות יחידות הסיוע העלו כי ה
מחזיקות בתפיסה דומה לזו של השופטי  ,שלפיה ראוי שהשופטי ישמעו את הילדי
כשעובדת יחידת הסיוע מצטרפת ומלווה את התהלי.
ממצאי אלו עומדי בהלימה ע הממצאי שעלו במחקר מוזמ ,שליווה את התכנית
הניסיונית )פיילוט( שנערכה בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלי ובחיפה ,בי השני
 2009–2006אשר נער על ידי מכו ברוקדייל )מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ( 74.תכלית
המחקר הייתה לבחו את מידת ההתאמה של מודל החקיקה המסדיר השתתפות ילדי כחלק
מההליכי המתנהלי בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדי הדתיי  .לצור הפעלת מודל
זה הוקמו ביחידות הסיוע מחלקות לשיתו ילדי )מש"י( שתפקיד לסייע לילדי לממש את
זכות להשתתפות בהליכי המשפטיי וה אוישו על ידי עובדות מ המניי של יחידות
הסיוע 75.ממצאי המחקר הראו כי ג בבתי המשפט לענייני משפחה בחיפה ובירושלי  ,רוב
המפגשי שקיימו שופטי ע הילדי שביקשו להיפגש עמ נערכו בהשתתפות עובדות
יחידות הסיוע .עוד עלה כי משהפעילו הילדי את זכות להישמע )על ידי שופט או עובדת
יחידת הסיוע( מרבית בחרו להישמע על ידי עובדות יחידות הסיוע 76.תמונת נתוני משולבת
זו מראה כי הפרקטיקה שנהגה ,עובר לתחילת הפיילוט בבתי המשפט לענייני משפחה ברמתג
ובכפרסבא השתרשה והפכה לרווחת ג לאחר התקופה הראשונה להטמעת המודל בקרב
מרבית שופטי המשפחה בבתי המשפט לענייני משפחה בחיפה ובירושלי  .הדבר עלה בדברי
שאמרה השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי ,מי שלוותה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו:
"בסופו של דבר הפכה להיות ברירת המחדל שעובדות יחידת הסיוע שמעו את הילדי  ,פחות
השופטי  ,וג כשהשופטי שומעי ושמעו ילדי בדרכלל זה בנוכחות עובדת סיוע ,וזה
היה לבקשת השופטי ".
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המשפט לענייני משפחה באזור תלאביב והמרכז ,ולכ ייתכ כי חלו שינויי בפרקטיקה הנוהגת
בה עניי זה .ראו פרק כ 2לתקנות סדר הדי האזרחי ,בה צוי כי פרק זה הופעל בבתי המשפט
הללו ביו .1.9.2014
מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ,לעיל ה"ש  ;1תמר מורג "השפעת הוועדה לבחינת עקרונות
היסוד בתחו הילד והמשפט על תפישות העומק של הפסיקה הישראלית" משפחה במשפט ג–ד
 ,Morag, Rivkin & Sorek ;(2010–2009) 69 ,67לעיל ה"ש .2
להרחבה בעניי המודל ראו מורג ופרלמ ,לעיל ה"ש .57
מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .37על מגבלות "ארגז הכלי השיפוטי"
בהתמודדות ע שמיעת ילדי ראו מורג ופרלמ ,לעיל ה"ש  ,57בעמ' .68–67
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הראיונות שקיימתי ע עובדות היחידות וע שופטי המשפחה העלו את הסיבה המרכזית
לעיצובה של הפרקטיקה הביפרופסיונלית ,שהייתה מוסכמת על השופטי כמו ג על עובדות
היחידות .כ בדברי הבאי של אחד משופטי המשפחה" :אני ,כשראיינתי קטיני תמיד
הזמנתי עובדת יחידת הסיוע ] [...כי ס הכול ע כל הכבוד לשופט משפחה הוא לא עובד
סוציאלי ,זאת אומרת במסגרת ההכנות שלו והכשירויות שלו ] [...אז נכו שיש השתלמויות ויש
הרצאות ] [...אבל בכל זאת חשוב שאד מקצועי ממש יהיה נוכח ] [...זה תמיד היה לברכה".
כ נוצר במרחב המשפטיפולי הסדר ייחודי שבו ניכרת דריסת רגל של הפרופסיה הטיפולית
בפרקטיקה השיפוטית המובנית כחלק אינטגרלי ממנה .הסדר זה מושתת אמנ על יצירת קווי
גבול מובחני בי הפרופסיות בשל השוני בתחומי מומחיות ,אול על מצע מבדל זה נובט
חיבור הדוק וייחודי המטשטש את גבולות הפרקטיקה של כל אחת מה .המעניי הוא כי הסדר
זה לא היה פרי מאבק מצד של עובדות היחידות ,נהפו הוא ,ממצאי המחקר ,הנתמכי
במחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי  ,מצביעי על כ שפרקטיקה זו היא בחירה מרצו של
שופטי המשפחה .נתוני ברוקדייל – השתתפות ילדי הוסיפו נדב חשוב לכ ,המראה כי
ילדי שבחרו מלכתחילה להיפגש ע השופטי חשו נינוחי יותר וא הביעו עצמ באופ
נינוח יותר כאשר נער מפגש משות ע השופט ועובדת היחידה 77.במילי אחרות ,מהנתוני
שנאספו עד כה עולה שמדובר בפרקטיקה מיטיבה ,ה מנקודת מבט של העוסקי במלאכה
)השופטי ועובדות היחידות( ,וה מנקודת מבט של מושאי הזכות )הילדי המשתתפי
בהלי( 78.ע זאת ,דומני שבנקודת זמ זו עדיי מדובר בצומת משפטיפולי המחייב המש
חקירה על מנת שנית יהיה לבסס נתוני משמעותיי דיי בדבר מהות ההסדר הראוי להחלה.
נכו להיו  ,תקנות סדר הדי האזרחי המעגנות את הלי שמיעת ילדי  ,מקנות לשופטי
המשפחה את הזכות לבחור במודל שמיעה יחידני או משות79.

ז .מסקנות
הקשר המוסדי בי השחקני המשפטיי לשחקני הטיפוליי בערכאת המשפחה האזרחית
הוא קשר מיטיב .בהיעדר אחידות ביחסי הגומלי בי היחידות לבי כלל בתי המשפט לענייני
משפחה ,הרי מדובר בקשר בעל פוטנציאל הממומש בחלקו ,שיש להמשי לפתחו ,בעצימות
ובהקשרי משתני  .מנקודת מוצא זו יש לחתור להסדרת הדיאלוג המוסדי המתקיי בי
יחידות הסיוע לבי שופטות ושופטי המשפחה במרחב המשפטיפולי ,באופ שיקד את
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מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .146 –144כ ראו & Morag, Rivkin
 ,Sorekלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ;23–21מחקר ברוקדייל – השתתפות ילדי ,ש ,בעמ'  .iב"תמצית

המחקר" תואר כי היה והילד בחר להיפגש ע שופט ,עובדת יחידת הסיוע מתאמת את המפגש
ונוכחת בו.
להרחבה חשובה של מודל שמיעת ילדי מנקודת מבטה של תורת המשפט הטיפולית ,ראו לעיל
ה"ש .1
ת' 258לג 6לתקנות סדר הדי האזרחי .יודגש כי על פי האמור בתקנות יכול השופט לבחור לשמוע
את הילד יחד ע עובדת יחידת הסיוע או ע "עובד אחר של בית המשפט".
המשפט כג | תשע"ז

המרחב ה"משפטיפולי" :מופעי המפגש בי ה"משפטי" ל"טיפולי"
בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

האחדתו .דוגמה למיסוד ,הנוהג למעשה ,נמצאה במחקר בעבודת בית המשפט לענייני משפחה
בכפרסבא )פתחתקווה דהיו ( ,ש נהוג היה לקיי  ,מדי רבעו ,ישיבה משותפת של עובדות
יחידות הסיוע ע השופטי  ,שתכליתה יצירת דיאלוג מקצועי בי הפרופסיות 80.ממצאי
התצפית המשתתפת שנערכה במסגרת המחקר על ישיבה כזו הראתה כי זוהי דוגמה מצוינת
למיסוד אתי ומכבד בי שתי הפרופסיות התור לביסוסו של המרחב המוסדי ,והמדגיש יותר
מכול את הפוטנציאל הגדול הטמו בו א תיווצר תשתית אחידה בבתי המשפט לענייני
משפחה כול .
יצירת השתלמויות משותפות ביפרופסיונליות היא דר נוספת שבאמצעותה נית להבטיח
זיקה הדדית בי הפרופסיות והעשרת .שופטי המשפחה שרואיינו תיארו אות כבעלות תרומה
לעבודת  81,וממצאי התצפית המשתתפת חיזקו זאת .עובדות היחידות מצד ,העלו בראיונות
רצו עז בהרחבת הידע המשפטי שלה .אי ספק כי העשרה הדדית מעי זו של גופי הידע
הטיפולי והמשפטי תקרב בי הפרופסיות ותסייע ביצירת שיח מפרה ,העשוי לתרו לפיתוחו
של המרחב המשפטיפולי ולהרחבת השיח הנוהג בו.
כא המקו א לתת את הדעת לסוגיית מיקומ הפיזי של יחידות הסיוע ביחס לבתי
המשפט .בשני האחרונות הועתקו מקומ של בתי המשפט לענייני משפחה שנבחנו במחקר:
מרמתג לתלאביב ומכפרסבא לפתחתקווה .בשני המקרי  ,עד למועד כתיבת שורות אלו,
נותרו יחידות הסיוע של כל בית משפט בעיר המוצא ,מרחק ניכר מבית המשפט .ממצאי
המחקר הצביעו ,כאמור ,על הקרבה הפיזית כנתו רבהשפעה לחיוב – ה על קידו לחיוב של
תהליכי ביחידות ,ה על המשגת הקשר בי בתי המשפט ליחידות הסיוע ,ודומה כי כיו נכו
יהיה ,ביתר שאת ,לדאוג לשכ את היחידות בסמיכות )יתרה ככל הנית( לבתי המשפט ,בשל
כניסת החוק להסדר התדיינויות לתוק כמו ג בשל ההסדר הנוהג בשמיעת ילדי  ,שקרבת
יחידת הסיוע לבתי המשפט עשויה להקל על הפרקטיקה השיפוטית.
מסקנה נוספת עוסקת באיכותו של מודל הגישור הביפרופסיונלי שפיתחו יחידות הסיוע
הכולל עובדת סוציאלית ועורכת די .אמנ מודל זה כמעט שלא הופעל לנוכח פירוק המנ"ת,
אול כעת אנו עומדי בפני שינוי ,לאור קביעת החוק להסדר התדיינויות כי ביחידות הסיוע
יועסקו עורכות ועורכי די .אי ספק כי זוהי הזדמנות ליצירת חיבור ביפרופסיונלי בהיבט
נוס היכול לקד לחיוב את יישוב סכסוכי המשפחה .כא אני סבורה כי יש מקו להבניה
מחודשת של המודל הקיי  ,המטשטשת את הדיכוטומיה שנמצאה במחקר בי "המשפט
הפיננסי" ל"עובדת הסוציאלית המופקדת על טובת לילדי " .בהצעה זו אי כדי לחתור תחת
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מדובר בישיבות שנערכו בבית המשפט בכפרסבא אחת לשלושה חודשי ,ביזמת מנהלת
היחידה .הישיבות הללו הוקדשו בכל פע לדיו בסוגיה אחרת שהתבקשה על ידי השופטי,
והתקיי דיו מקצועי בנושא.
ראו דו"ח ועדת שינבוי ,לעיל ה"ש  ,8בעמ'  .23עוד בדו"ח ועדת שינבוי הוזכר צור זה.
העיקרו השלישי שברשימת העקרונות המופיעה בדו"ח עוסק בייחודיות תפקיד של שופטי
ושופטות המשפחה .במסגרתו המליצה הוועדה כי יוקנה לשופטי המשפחה גו ידע טיפולי
במסגרת השתלמויות מיוחדות ,וכ הוצע "ליזו מפגשי של השופטי ע הגורמי המטפלי
כדי ליצור הבנה ותיאו מירבי בי מרכיבי המערכת כולה".
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ההבחנה הברורה בי שני התפקידי ותחומי מומחיות ,אלא כדי להציע שינוי תפיסתי בעבודה
המשותפת של הפרופסיות בסכסוכי משפחה ,המושתת על חיבור על פני בידול .תפיסה זו
פועלת על בסיס הנחת מוצא שלפיה שדה הסדרת סכסוכי המשפחה הוא אינטרדיסציפלינרי
בעצמה כזו המחייבת ,מטיבה ,לאפשר זליגה והפריה הדדיות בי הפרופסיות הטיפולית
והמשפטית ,למע טובת של הצדדי .

ח .סיכו
כעשרי שנות עבודה משותפת של יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה הניבו מרחב
ביפרופסיונלי חדש המתקיי בי השדות ,המשפטי והטיפולי .מרחב ייחודי זה הוא המקו
שבו מתבצעת עבודת ערכאת המשפחה הלכה למעשה ,ומופעי החיבור בי הפרופסיות,
המתוארי לעיל ,ממחישי יותר מכול את האיכות הטמונה בחיבור ביתחומי זה .היעדר
האחידות של המרחב מדגיש את הפוטנציאל ההיברידי הנוס הטמו בו ,העשוי להתממש
בהמש ,א עבודת היחידות ובתי המשפט תפותח על בסיס מתווה מוסדי סדור .כניסתו לתוק
של החוק להסדר התדיינויות עשויה לתרו לכ כמו ג לתמורות משמעותיות אחרות במרחב.
סבורתני כי הבנת הכוח המיטיב שיש לחיבור נכו ומכבד בי הפרופסיות עשויה לסייע לפיתוחו
של המרחב המשפטיפולי וליצירת מתווי  ,הסדרי ומודלי ייחודיי נוספי שיהיה בה כדי
להגשי את הרעיו המרכזי שעמד בבסיס הקמת בתי המשפט לענייני משפחה ,כערכאה
החותרת ליישוב סכסוכי בי בני משפחה באופ העולה בקנה אחד ע רווחת .
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