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כה*

המאמר סוקר התפתחות של מהל מתודולוגי ייחודי המכוו להבנת תופעות
המתרחשות באולמות בתי המשפט .שאלת המחקר ,העומדת בבסיס המהל,
נגזרה מנתוני לגבי ההלי המשפטי הנמוג ומהעובדה שפסק די מנומק נית
בפחות מעשרה אחוזי מהתיקי המוגשי לערכאה ראשונה בישראל .מטרת
המחקר היא להבי את מקומ של הפשרות בתהלי השיפוט ואת תפקידו של
השופט כמציע וכמייצר פשרות ,שבמידה רבה מייתרות מת החלטה שיפוטית.
המחקר נער בשלוש מדינות :איטליה ,אנגליה וישראל ,כשעיקר המחקר התבצע
בישראל אשר בה היו מרוכזי מרב המשאבי .המחקר מומ ע"י הERC
) (European Research Councilונמש חמש שני.
תהלי בניית כלי התצפית המקורי בו נעשה שימוש במחקר ,נפרס על פני השנה
הראשונה של המחקר ,כאשר כלי התצפית הותא לצרכי המחקר ולמאפייני
השדה .החוקרות בצוות שהוק הגיעו מדיסציפלינות שונות ומתחומי ידע
מגווני ,וה שילבו מתודולוגיות איכותניות וכמותניות בצורה היברידית .ידע
מסוגי שוני נאס ונותח בשיטות מגוונות .המאמר מוקדש לתהלי בניית
המתודולוגיה הספציפית למחקר בעל היק כזה ,הנער בזירת ייחודית ,שהיא
אול בית משפט ,בשלוש ארצות בה נהוגות שלוש שיטות משפט שונות .מבנה
הזירה" ,השחקני" השוני ,החקיקה והתקדימי ,ההקשר החברתי והתרבותי
שמשפיע על הנעשה באול ,כל אלה יוצרי זירה עשירה בתופעות,
שהמתודולוגיה המשולבת אשר נבנתה בתהלי המפורט במאמר זה מאפשרת
לפענח ולזקק לכדי תובנות רבות פני.
א .מבוא :על הצור בדיו בהיבטי מתודולוגיי במחקר על אודות
שופטי  .ב .תהלי התאמת כלי התצפית למחקר על אודות פעילויות
שופטי  .ג .תצפיות הגישוש והדיוני בעקבותיה .ד .דילמות מתודולוגיות
ספציפיות ,ושלבי בהלי המחקר;  .1מה יהיה אתר התצפית;  .2מה
תהיה יחידת התצפית;  .3מהי שיטת הדגימה המתאימה – באילו הליכי ,

*

ד"ר עידית רונ ,עמיתת מחקר במרכז  ERCבנושא ישוב סכסוכי ) ,(JCRיועצת איכותנית
ואחראית על המחקר באנגליה; ד"ר נורית צימרמ ,ראש צוות מחקר  ERCבנושא יישוב סכסוכי
שיפוטי ) ;(JCRד"ר מיכל רו ,יועצת איכותנית ,מרכז  ERCבנושא ישוב סכסוכי שיפוטי );(JCR
פרופ' מיכל אלברשטי ,הפקולטה למשפטי ,ראש צוות מחקר  ERCבנושא ) ;(JCRעו"ד רונית
כה ,ראש הקליניקה ליישוב סכסוכי שיפוטי  .(JCR) 2016כול מאוניברסיטת בר איל.
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שופטי ותיקי להתמקד;  .4נקודות מבט מגוונות של צוות חוקרות בי
תחומי;  .5שילוב סטודנטי בתצפיות;  .6סיכו בניית כלי המחקר
המותא  .ה .דילמות אתיות;  .1הא ליידע את השטח על המחקר;  .2מתי
לדרוש חתימה על הסכמה מודעת וממי .ו .סיכו .

א .מבוא :על הצור בדיו בהיבטי מתודולוגיי במחקר
על אודות שופטי
מאמר זה נכתב מתו הצור לדו במורכבות שכרוכה בביצוע מחקר אמפירי על שופטי
ועימ ,באמצעות תצפיות בבית המשפט .צור זה עלה במהל עבודת שדה ממושכת
ומסועפת ,שנערכה במהל השנה הראשונה )מתו חמש( של פרויקט בנושא יישוב סכסוכי
שיפוטי ) CR-ERCלהל" :מחקר הבסיס"(1.
נקודת המוצא של מחקר הבסיס היא תופעת "המשפט הנמוג" ,שעיקרה שיעור הנמו
יחסית של פסקי די כהכרעה מלאה ומנומקת של מחלוקת משפטית .מוקד המחקר הוא הבנת
תפקידיה המשתני של שופטי – תיאור המציאות הנוהגת באולמות בית המשפט והבנת
הפרקטיקות השיפוטיות הנוהגות ,שמובילות באופ שכיח לסיו תיקי ללא פסק די .מדובר
במחקר השוואתי המתקיי באיטליה ,באנגליה ובישראל ,מוכוו תאוריה ומדיניות ,ששוא
לתרו ליצירתה של תורת משפט עדכנית ,ולקידומ של תהליכי חדשנות ,ייעול וטיוב במערכת
המשפט .בישראל מתמקד המחקר בבית משפט השלו בתלאביב ,כבית המשפט המטפל
בהיק התיקי הגדול ביותר ,והמוביל בחדשנות תהליכי .הוא מתמקד בבתי משפט מקבילי
בפירנצה ובלונדו .המחקר משלב כמה שיטות מחקר ,הכוללות ניתוח מסדי נתוני ,להבנת
התפלגות סוגי ההליכי ואופ סיו התיקי; תצפיות שיטתיות בבית המשפט; קיו ראיונות
וקבוצות מיקוד ע שחקני רלוונטיי )בישראל :מנהל בתי המשפט ,נשיא וסגני נשיא,
שופטי ,עורכי די ,צדדי ,אנשי מנהל מבית המשפט ,מגשרי ,בוררי חיצוניי ועוד(; ניתוח
של המסגרת החקיקתית ,הרגולטורית ,הפרוצדורלית ,ההכשרתית והאתית של פעילות שופטי,
בניית תוכניות הכשרה לשופטי .פעולות אלה מתבצעות בשינויי המחויבי בשלוש מדינות
המחקר.
מאמר זה יתמקד בהיבטי מתודולוגיי ,בדילמות שעלו אצל צוות המחקר בנוגע לשימוש
בכלי התצפית ,ובמתודולוגיה איכותנית בכלל בתו אול בית המשפט ,וכ בתובנות שעלו
בעקבות הדיו בדילמות אלה .ייחודו של צוות המחקר הוא בהרכבו – שילוב
אינטרדיסציפלינרי של חוקרות ,ובדר המחקר של פעילות יחד בעבודה משותפת ,בשילוב
חוקרות בכירות וסטודנטי .הפעילות בצוות ,תו שילוב קולות ושילוב תלמידי קליניקה
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מדובר במחקר מקי ) ,Judicial Conflict Resolutionבמאמר זה (JCR :לבחינת התנהלויות
השופטי לסגירת התיקי במצב המכונה "המשפט הנמוג" ,דהיינו ,ללא כתיבת החלטות או פסקי
די .המחקר החל בשנת  2016בחסות מענק לחמש שני מטע ה .ERCבמסגרת מענק המחקר
הוק צוות מחקר רחב ,הכולל חוקרות מתחומי המשפט ויישוב סכסוכי ,וכ יועצות מתחו
המחקר האיכותני והמחקר הכמותני .עוד פועלי בחסות המחקר צוותי מחקר באנגליה ובאיטליה.
המשפט כד | תשע"ח

תצפיות על פעילויות שופטי באול בית המשפט :דיו מתודולוגי מפרספקטיבה איכותנית

וסטודנטי ,מתאפשרת דר המסגרת הנדיבה של מענקי  ERCאשר מבטאי הכרה בנושאי
פורצי דר ,הדורשי פיתוח שיטתי.
מבחינה מהותית ,המחקר מתמקד בפעילויות של שופטי ,המתקיימות בבתי המשפט,
ובאופ ספציפי ,בשאלות על תפקידיה של שופטי ,כפועלי לסיי תיקי בהסכמה בתיקי
פליליי ואזרחיי כאחד שלא על דר של הכרעה בפסק די2.
נקודת המוצא לחקירה המוצגת כא טמונה ה בשינויי בנוגע לתפקידו של השופט וה
בשינויי בשדה המחקר המשפטי ,ובקשר המתחייב בי השניי כפי שיוסבר להל;
אי ספק שהשופט יושב על כסאו על מנת להחליט במחלוקות ולפסוק בה ,או כפי שניסח
זאת נשיא בית המשפט העליו בדימוס אהר ברק" :תפקידו של שופט הוא להכריע בסכסו
שלפניו .לש כ עליו לקבוע את העובדות ולהפעיל עליה את הדי" 3.אי להתפלא אפוא על
נטייתו של המחקר המשפטי התאורטי להתמקד בתוצרי העבודה של השופטי ובניתוח פסקי
די .באופ דומה ,ג המחקר האמפירי של המשפט עסק רבות בשאלות הנוגעות לדרכי קבלת
החלטות על ידי שופטי ,למשל ,באמצעות בחינה של ההטיות הקוגניטיביות המשפיעות על
הכרעותיה של שופטי 4.ע זאת ,התפיסה הקלאסית ,שלפיה הפעלת הדי היא התכלית
המובילה של פעולת השיפוט ,עוברת שינויי בעשורי האחרוני ,כמו ג המחשבות לגבי
הכלי הנתוני לרשותו של השופט ,והכישורי שהוא מפעיל 5.ג שינויי בחקיקה תומכי
בדעה כי תפקיד השופט משתנה בעיד המודרני 6.ובי כל אלו ,ידוע זה מכבר כי "המשפט
נמוג" ,כלומר ,מרבית התיקי המגיעי לבית המשפט מסתיימי ללא הכרעה שיפוטית סופית,
ובלי שמיעת הוכחות וניהול הלי מלא בפני השופט 7.התופעה ,שמיעוט גובר והול של תיקי
מסתיימי בהכרעה שיפוטית מלאה ,הכרוכה בכתיבת פסק די מנומק ,היא ככל הנראה
גלובלית .בארצותהברית ,למשל ,אשר פעמי רבות משמשת חוד החנית בתהליכי רפורמות
אדמיניסטרטיביות בתחו המשפט ,מדובר לאחרונה בפחות מ 1%מהתיקי המוגשי לבתי
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ע זאת ,במאמר זה נתמקד בתצפיות שהתקיימו בהליכי אזרחיי בלבד.
אהר ברק שופט בחברה דמוקרטית .(2004) 21
חמי ב נו הטיות קוגניטיביות והחלטות שיפוטיות – אינטואיציה וחשיבה סדורה במלאכתו של
השופט שערי משפט ה ) 177התש"ע(.
על המעבר מתפיסה פורמליסטית של שפיטה לתפיסה ריאליסטית ,ראו למשל קרני פרלמ ישוב
סכסוכי – משפט שיתופי וטיפולי ) ;(2015על התפתחויות בתחו האינטרנטימשפטי
המובילות לשינויי בשפיטה ,ראו למשל Ayelet Sela, Streamlining Justice: How Online
Courts Can Resolve the Challenges of Pro Se Litigation, 26 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y.
).331 (2016

ראו למשל ס 79א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד–" :1984בית משפט הד בעני
אזרחי רשאי ,בהסכמת בעלי הדי ,לפסוק בעני שלפניו ,כולו או מקצתו ,בדר של פשרה" .ראו
בנוס ס 79ג)ב( לחוק בתי המשפט" :בית המשפט רשאי ,בהסכמת בעלי הדי ,להעביר תובענה
לגישור".
Marc Galanter, The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in
) .Federal and State Courts, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459, 459–470 (2004ראו ג קר

וינשלמרגל ,ענבל גלו ויפעת טרבולוס "יצירת מדד משקלות תיקי להערכת העומס השיפוטי
בישראל" משפטי מד .(2014) 769
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המשפט הפדרליי המגיעי להכרעה מלאה בתחו האזרחי ,ובתחו הפלילי מדובר על
שיעורי גבוהי א במעט של תיקי אשר אינ מסתיימי בהסדרי טיעו 8.שיקולי יעילות
ומגמות ניהוליות משתלבות הופכי היו את ההלי השיפוטי המלא ל"מוצא האחרו"
ולחלופה יקרה אשר נית )ורצוי( להימנע ממנה .במקו הציפייה להכרעה במסגרת המשפט
וסעיפי החוק ,מתפתחת במקומות שוני בעול תרבות של הסדר ,שבמסגרתה מצופה כי
סכסוכי בעלי אפיוני משפטיי ימצאו את פתרונותיה מחו למערכת החוק הנוקשה ,ה
לפני הגעה לתביעה וה בשלבי שוני של התהלי המשפטי.
אחת מהנחות המוצא של פרויקט המחקר ,שהוא הבסיס למאמר זה ,היא כי התופעה של
ריבוי הסדרי והמשפט הנמוג ,אי משמעותה היעלמותו של השופט מהזירה .פעילותו של
השופט ממשיכה להתקיי .לא רק זאת ,אלא שמספר התביעות לא קט ,ג אבסולוטית וג
יחסית 9,כמו ג מספר עורכי הדי .העומס על בתי המשפט בישראל הוא נתו ידוע 10.מכא
עולה השאלה המרכזית של מחקר הבסיס :מה עושי השופטי כדי לסיי את הסכסוכי
שבפניה ,שלא על דר הכרעה שיפוטית סופית וכתיבת פסק די .נראה כי במקומות רבי
בעול שופטי אחראי לקידומ של הסדרי ,ומטבע הדברי כורכת אחריות זו פעילות
מיוחדת הדורשת תיעוד ומחקר .לפעילות זו משמעות ציבורית חדשה ,המשפיעה על תפיסת
תפקידו של השופט .התמקדות של שופטי יותר בניהול של סכסוכי ופחות במת הכרעות
יוצרת קשר דוסיטרי ע התחו של יישוב סכסוכי ,ומעבר דוכיווני מתחו זה לתחו
המשפט ובחזרה .השקעת של שופטי בניהול של סכסוכי על חשבו הכרעה בה ,דורשת
מה היכרות ע התחו של יישוב הסכסוכי ,ועשויה לבטא זליגה של הליכי כמו גישור
ורכיבי משא ומת אל תו ההלי השיפוטי .פעילות זו יוצרת מרחב היברידי ,המשלב היבטי
של יישוב סכסוכי לצד היבטי משפטיי ,מה שגור למתח מיוחד בי הסמכות השיפוטית
ובי החתירה ליישוב הסכסו בהסכמה 11.שופטי עוסקי ביישוב סכסוכי ,באופ מובלע או
במפורש .הנחתנו היא שה מפתחי פרקטיקות ומיומנויות חדשות ,כדי להצליח לתפקד
במרחב הזה ,המשלב את עול הסכסו ואת עול המשפט .לתופעה זו קראנו "יישוב סכסוכי
שיפוטי" .העובדה שרוב התיקי אינ מסתיימי בפסק די ,משמעה כי טיב של התפקידי
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Michal Alberstein & Nourit Zimerman, Constructive Plea Bargaining; Towards Judicial
).Conflict Resolution, 32 OHIO ST. J DISP. RESOL. 279 (2017

בישראל הוגשו לבית משפט השלו בתלאביב  142,194תיקי ב 2006לעומת  143,007תיקי
ב .2013ראו הרשות השופטת במדינת ישראל די וחשבו )elyon1.court.gov.il/heb/ (2013
 ;haba/dochot/doc/hofesh_meida2013.pdfבאנגליה המצב פחות ברור ,יש בתי משפט שמספר
התיקי הנפתחי בה גדל לאור השני ויש שניכרת בה האטה בשני האחרונות .ראו Diana
) Richards, Judicial Conflict Resolution in English Courts: A Preliminary Overviewלא
פורס(.
ראו תזכיר תקנות סדר הדי האזרחי ,התשעה– ;2014אורי גור סוגיות בסדר הדי האזרחי 14
)מהדורה שתי עשרה ;(2015 ,משה ברונובסקי ור לחמ "הבחנה בי בעיות ארגוניות לאיכותיות
במערכת בתיהמשפט בישראל" עיוני משפט טו  ;(1990) 273אליהו מצא "העומס בבתי המשפט
פוגע בציבור" המכו הישראלי לדמוקרטיה ).www.idi.org.il/articles/9380 (2011
Yuval Sinai & Michal Alberstein, Expanding Judicial Discretion: Between Legal and
).Conflict Considerations, 21 HARV. NEGOT. L. REV. 221 (2016
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המוטלי על השופט נעשה בשני האחרונות לא מוכר באופ משמעותי .במחקר הבסיס אנו
שואלות מה תפקידיה של השופטי ומה ה עושי בעיד המודרני ,שגור ושתור לתופעת
המשפט הנמוג .אנו מתעניינות בבסיס התאורטי של הבנת התופעה ,ובשאלה מהו המחקר
האמפירי המתאי לתיעוד הקורה בשטח ולניתוחו .לפיכ ,בפרויקט מחקר הבסיס הרחב של
 JCR-ERCישולבו מהלכי מחקריי מסוגי שוני :הצגה כמותנית של תופעת המשפט הנמוג
דר בחינה של אופני סגירת תיקי והקשר שלה למשתני שוני; בחינה שיטתית של יומ
בית המשפט וחלוקת הזמ שמקדישי שופטי לישיבות שונות המיועדות להגעה להסדר )כמו
קדמי משפט( יחסית לישיבות אחרות ,כמו הוכחות; ראיונות עומק או סקר באמצעות שאלוני
ע שחקני מרכזיי בזירת ההסדר החדשה ,כמו עורכי די ,שופטי ואנשי מפתח בהנהלת בתי
המשפט; ותצפיות עשירות בהליכי המתקיימי באולמות בית המשפט.
הגישה המתודולוגית שנקטנו כלפי שאלות המחקר משתלבת במגמה הגוברת של חדירת
מתודולוגיות ודרכי חקר מתחו מדעי החברה אל עול המשפט .באופ ספציפי יותר ,הכוונה
להתבוננות אמפירית על תופעות משפטיות ,שהיא חידוש ביחס לגישת המחקר המשפטי
המסורתי ,שכ "המחקר האמפירי של המשפט מבקש לחשו את האמת על המשפט ללא
הנחות מוקדמות לגבי אותה אמת" 12.זאת ,להבדיל מניתוח דוקטרינרי ותאורטי ,לרוב
נורמטיבי ,העוסק בניתוח השאלות מה המשפט עושה ומה ראוי שייעשה 13.התחו המתפתח
של חקר אמפירי של המשפט –  – Empirical Legal Studiesש דגש בעיקר על יישומי שוני
של כלי שיטתיי ,ובעיקר כלי כמותניי ,למיפוי ולהבנת של תופעות משפטיות שונות14,
והוא משמש לבחינת מגוו הקשרי בי המשפט לבי החברה שבה הוא פועל .לדוגמה,
השפעת של עונשי מוות על שיעור מקרי הרצח 15,או סטטיסטיקות של השוואה בי שיעורי
ההרשעה של נאשמי יהודי לנאשמי ערבי16.
ממכלול האתגרי המתודולוגיי שאית אנו מתמודדות בפרויקט כולו ,נעסוק במאמר זה
רק בתיאור הבניית הכלי המתודולוגי של התצפית ,שנדרשנו להתאימו לבחינת התופעה
שתוארה לעיל ולמאפייני הייחודיי של שדה המחקר ,כלומר שדה המשפט ואול בית
המשפט .תהלי זה של התאמת כלי המחקר נדרש בכל מחקר איכותניקונסטרוקטיביסטי17,

 12דפנה הקר מחקר אמפירי של המשפט :הערותאזהרה אוהדות על המגמה העכשווית עיוני
משפט לד .(2011) 330 ,327
 13אהר ברק פרשנות במשפט כר רביעי – פרשנות החוזה .(2001) 229
 14על ההתמקדות במחקר כמותני ולא איכותני ראו דורו טייכמ ואיל זמיר מחקר משפטי אמפירי
– הארות והערות משפטי מד  ;(2015) 671תאודור אייזנברג "המחקר האמפירי של המשפט:
מקורו ,טיבו וההבטחה הגלומה בו" עיוני משפט לד Elizabeth Chambliss, When ;(2011) 303
15
16
17

do Facts Persuade? Some Thoughts on the Market for “Empirical Legal Studies”, 71 LAW
).& .CONTEMP. PROBS. 17 (2008
ROBERT M. LAWLESS, JENNIFER K. ROBBENNOLT & THOMAS S. ULEN, EMPIRICAL METHODS
).IN LAW 15–16, 117 (2009
ARYE RATNER & GIDEON FISHMAN, JUSTICE FOR ALL? JEWS AND ARABS IN THE ISRAELI
).CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (1998
THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH (Norman K. Denzin & Yvonna S.
).Lincoln eds., 5th ed. 2017
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המבוסס מעצ טבעו על למידה מתמשכת תו כדי תנועה בשדה לטובת חידוד ,הבהרה
ולעיתי רבות ג שינוי מרכיבי מרכזיי במער המחקר )כגו שאלת המחקר ,הגדרות
אוכלוסיית המחקר ועוד( .במקרה הנדו כא ,כלי התצפית יועד לאיסו חלק מהנתוני למחקר
הבסיס ,חלק כמותניי וחלק איכותניי .בגלל דלות ההיצע של מחקרי אמפיריי בתחו
המשפט בפרט בישראל ,ולנוכח מורכבותו של מחקרנו ,אנו מוצאות ער רב בחשיפת התהלי
שנשאר לעיתי רבות מאחורי הקלעי .זאת ,לטובת בניית גו הידע המתפתח על מחקר
אמפירי במשפט ומחקר איכותני ,בישראל ובכלל .התאמת כלי התצפית ותפירתו כ שיהלו
בחינת שאלות בתחו המשפט ,הניבה מצידה דילמות רבות ומורכבות ,הזולגות לתחומי
נוספי בתחו מדעי החברה והרוח .מכא ,שייחודו וחדשנותו של ההלי המחקרי שלפנינו ה
בבניית מתודולוגיה ספציפית לבחינת שאלות על המרחב הכולל במרכזו את עול ואול
המשפט ,ומושפע מהמרחב שמסביבו ,כגו מתחומי הסוציולוגיה ,הפילוסופיה ,הפסיכולוגיה
והאנתרופולוגיה ,וכל זאת בהקשר החברתי והתרבותי המקומי.
במהל המחקר הוברר לנו שכדי להבי בצורה מעמיקה את תפקידיה של השופטי
ביישוב סכסוכי ,יש לשלב כמה מתודולוגיות ולהשתמש בכלי מחקר שוני .אי די לצפות
באולמות בתי המשפט ולתאר באופ עשיר את פעילות .איאפשר להסתפק במדידה כמותנית
ובקידוד של פעולות משפטיות ופעולות מיישבות סכסו .ג איסו של מקורות רגולציה
לפעילות הסדר של שופטי לא יית אינדיקציה מלאה על פעילות .כל כיוו מחקרי יחיד יותיר
פערי ויספק מידע חסר .יתרה מזאת ,לאחר שערכנו תצפיות גישוש במש שנת המחקר
הראשונה ,התחדדה אצלנו ההבנה שג מחקר תצפיות בבתי משפט דורש בפני עצמו עירוב
מיוחד של מתודולוגיות 18.גילינו שמחקרי מסוג זה שנערכו בעבר התמקדו בזוויות צרות
מידי ,שבחנו את המתרחש בתו אול המשפט ,כמו עיו בפרוטוקולי בלבד ,קידוד כמותני
של ביטויי מסוימי או תיאור פתוח ואנקדוטלי ,אשר אינו מאפשר הכללה והסקה 19.ידענו,
לפיכ ,שא נבחר ג אנחנו בהתבוננות איכותנית בלבד ,נקבל מידע עשיר ועמוק על מה
עושי השופטי בהליכי פומביי ,אבל יקשה עלינו להשוות באופ שיטתי בי הליכי
שוני .במקרה כזה נוכל להבי פחות את היקפה של התופעה ואת מופעיה המגווני ,וג לא
נקבל תמונת מציאות על מידת הרלוונטיות שלה למסלול שעוברי כלל התיקי המשפטיי ע
כניסת למערכת .כמו כ לא נקבל תמונה מייצגת סטטיסטית של היחס בי תיקי המגיעי
להכרעה ובי תיקי שמסתיימי בדר אחרת – גישור ,הסדר מחו לבית המשפט ,בתו בית
המשפט ,מחיקה על הס ,ועוד דרכי סיו שונות .בנוס ,לא נוכל לדעת מה משקלה של
פעילות יישוב הסכסוכי של השופטי ביחס למכלול פעילויותיה :הא רוב התיקי
מסתיימי בהסדר לפני קד משפט? הא מחצית מסתיימי ביו ההוכחות ,כפי שמחקרי

18
19
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Mario Luis Small, How to Conduct a Mixed Methods Study: Recent Trends in Rapidly
).Growing Literature, 37 ANNU. REV. SOCI. 57 (2011

חמי ב נו ,בועז שנור ואייל כתב "'תיקו עול' :התנהגויות מכבידות וכבוד בית המשפט"
המשפט כ  ;(2014) 11אור גזלאייל וקר וינשלמרגל "כוחה של התביעה בהליכי הפליליי –
מחקר אמפירי" משפטי מד  ;(2014) 858 ,835גיא מונדלק ויצחק הרפז "בי המערכות :בחינה
אמפירית של תפקיד ביתהדי לעבודה בשביתות" עיוני משפט כו .(2002) 145
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מסוימי מראי? 20המידע האיכותני שייאס באמצעות כלי התצפית עשוי להצביע על פעילות
עשירה ,הרלוונטית רק לכמות קטנה של התיקי .לכ הוחלט על בניית מאגר נתוני על מהל
התקדמותו של תיק בבית המשפט ,כדי לזהות את השלבי שבה פעילות יישוב הסכסוכי של
השופטי היא משמעותית ,ולמקד מתו כ את התצפיות בשלבי אלה .עוד החלטנו לבדוק
בכלי כמותניי מתא בי משתני שוני של סכסוכי משפטיי ,כמו ג את האופ שבו ה
מגיעי לכדי הסדר .ממצאי כמותניי ראשוניי ממחקרנו בישראל מראי לנו כיו כי מרבית
התיקי )כ (70%הנפתחי בבתי משפט שלו מסתיימי או נפלטי מהמערכת מבלי
שמתקיי כל דיו בפני שופט )א בחלק מתקיימת פעילות שיפוטית אחרת( .מבי התיקי
שממשיכי לשלב קד משפט חלק משמעותי מסתיי לאחר קד משפט ראשו 21.ממצא זה
הוביל להבנה שיש לעבות ולהוסי נתוני איכותניי באמצעות תצפיות וראיונות ,שנקיי ע
השחקני הראשיי בהלי השיפוטי ,לרבות הצדדי המתדייני .מהל זה מתוכנ בימי אלו
ועתיד להתבצע בשנה הקרובה ).(2019–2018
מאמר זה מציג התפתחות של מהל מתודולוגי ייחודי ,שמכוו להבנת תופעות הקשורות
למתרחש באול בית המשפט :שכנוע בצל סמכות ,חתירה לפשרה בצל הערכת המצב
המשפטי ,עידוד יישוב סכסוכי בצד שיקולי יעילות ועומס ,וכ אלתור וסגנו אישי ,ברקע של
רגולציה כבדה .במוקד המאמר הצגת התהלי המחקרי לבניית כלי התצפית שהתעצב במהל
השנה הראשונה של הפרויקט .יצאנו לדר ע שאלת מחקר שכיוונה להבנת מקומו של השופט
ופעולותיו בתו המתרחש באול המשפט ,ותרומתו לתהלי הרחב שבסופו של דבר תיקי
רבי אינ מסתיימי בהכרעה שיפוטית .נציג את הדילמות שהתלבטנו בה בדרכנו למצוא את
התשובה לשאלה זו ,ואת הפתרונות שבחרנו .נתאר את האתגרי האמפיריי שאליה נחשפנו
במאמצינו לתעד ולתאר את פעילויותיה של שופטי בעיד של ריבוי פשרות והסדרי ,ונסביר
כיצד התמודדנו ע אתגרי אלה.
א על פי שמחקר הבסיס מתרחש בשלוש מדינות :ישראל ,איטליה ואנגליה ,מאמר זה ד
רק בזירה הישראלית של המחקר ,שהיא הזירה שבה נמצא רוב הצוות ובה מותווית הדר.
תחילה נתעכב על תהלי בניית כלי המחקר ,ונסביר כיצד ומדוע נקבעו מאפייני התצפית,
כלומר :מה הבעיות שבה דנו ,במה התמקדנו ,היכ נערכו התצפיות ,על ידי מי ,מה עלה
בתצפיות הגישוש הראשונות וכיצד התאמנו את כלי התצפית בעקבותיה .באמצעות דיו
במגוו דילמות מתודולוגיות אלו יתואר תהלי התאמת כלי התצפית למחקר על אודות
פעילויות שופטי .לאחר מכ יוצגו ג שתיי מהדילמות האתיות המרכזיות שעימ התמודדנו
לגבי יידוע השטח על עצ המחקר ,והצור או החובה לקבל מהמשתתפי אישור והסכמה
להשתתפות במחקר.
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Jhon Barkai & Elizabteh Kent, Let's Stop Spreading Rumors About Settlement and
Litigation: A Comparative Study of Settlement and Litigation in Hawaii Courts, 29 OHIO ST.
).J. DISP. RESOL. 85 (2014
Ayelet Sela & Limor Gabay-Egozi. Vanishing Trials, Settlement Judges? What Data on
) Procedural Judicial Invovement Reveals about the Role of Judges in Civil Litigationעותק

אצל המחברות(.
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ב .תהלי התאמת כלי התצפית למחקר על אודות פעילויות שופטי
עיקרו מרכזי של המחקר האיכותני מחייב פתיחות ושקיפות בנוגע לכל שלבי המחקר 22,בפרט
בנוגע לשלב איסו הנתוני ,על מגוו ההחלטות שהחוקרת נדרשת לקבל במהלכו 23.אי דר
נכונה אחת לבצע מחקר איכותני 24.הלמידה המתאפשרת באמצעות המחקר האיכותני תלויה
במספר רב של משתני ,שרק על מיעוט מה יש לחוקרות שליטה 25.כ הופכת השקיפות
בתהלי קבלת ההחלטות המתודולוגיות חשובה במיוחד 26,ה כאמצעי חיוני להבנת ממצאי
המחקר ,וה כתנאי הכרחי להערכת המחקר בסטנדרטי שוני של איכות )למשל דר מושגי
כמו ביטחו ורלוונטיות ,שמשמשי סטנדרטי מתאימי יותר למחקר איכותני ,מאשר
מהימנות ותוק ,שמתאימי למחקר פוזיטיביסטי כמותני( 27.אמינות ורלוונטיות ה דרישות
מהותיות לבחינת מחקר איכותני28.
החוקרות ייחסו חשיבות רבה לתהלי בניית הכלי המתאי לבחינת השאלה הנחקרת.
העובדה שהכלי המחקרי העיקרי שנבחר לשימוש בשלב זה הוא התצפית ,התוותה מסלול
ייחודי להתפתחות המחקר תו יישו רגישות מחקרית גבוהה 29,שכ ,כלי זה מאופיי במידה
רבה של גמישות 30.למעשה ,כל מחקר שנער באמצעות כלי התצפית מחייב עיצוב שונה

22

"השקיפות הינה הבסיס לכל תבחיני האיכות ולכל דיווח מחקרי .על החוקרי להראות באופ
מוצהר )אקספליציטי( את ההיגיו המלווה את המחקר :מצמיחתו של הרעיו או הנושא פיתוח
של שאלות המחקר ,דר בחירת המתודולוגיה ,כולל איסו החומר האמפירי ,עיבודו וניתוחו ועד
לדיווח הסופי" .ראו נעמה לויצקי איכותו של המחקר האיכותני :המקרה הנרטיבי סוגיות
במחקר הנרטיבי :תבחיני איכות אתיקה ) 15 ,9עמיה ליבלי ,אית שחר ,מיכל קורמרנבו ומיה
לביאאגאי עורכי.(2009 ,

23

Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Paradigmatic Controversies, Contradictions, and
Emerging Confluences, in THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH 163, 191–215
(Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincolin eds., 3rd ed. 2005); Rosalind Edwards, An
Education in Interviewing Placing the Researcher and the Research, in RESEARCHING
).SENSITIVE TOPICS (Claire M. Renzetti & Raymond M. Lee eds., 1993
JOHN W. CRESWELL, QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN: CHOOSING AMONG FIVE
).TRADITIONS (1998

26

Rivka Tuval-Mashiach, Raising the Curtain: The Importance of Transparency in
).Qualitative Research, 4 QUAL. RES. 126 (2017

24
25

27
28

29
30

214

אשר שקדי מילי המנסות לגעת :מחקר איכותני – תאוריה ויישו ) (2003) 43להל :שקדי
מילי המנסות לגעת(.

מרטי באואר וגורג גסקל מחקר איכותני :שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל .(2011) 401–385
אפרת שדמי ,איילת בששו ,ענת דרזהבי ,דליה זק"ש ודיויד רועה פרקטיקה מבוססת ראיות
במדעי הבריאות והרווחה :תיאוריה ומעשה Michael Curtin & Ellie Fossey, ;(2015) 71
Appraising the Trustworthiness of Qualitative Studies: Guidelines for Occupational
).Therapists, 54 AUST. OCCUP. THER. J. 88 (2007
Kathy Charmaz,‘Discovering’ Chronic Illness:Using Grounded Theory, 30 SOC. SCI. MED.
) ;1161, 1162 (1990שקדי מילי המנסות לגעת ,לעיל הש  ,25בעמ' .53 ,44
Sharyn Roach Anleu, Stina Bergman Blix, Kathy Mack & Asa Wettergren, Observing
).Judicial Work and Emotions: Using Two Researchers, 16 QUAL. RES. 375 (2016
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וייחודי של הכלי ה עבור איסו הנתוני וה עבור ניתוח הנתוני 31.בכ טמו יתרונו של כלי
מחקרי זה :האפשרות להציע התאמה גבוהה למאפייני השדה ולתופעה הספציפית הנחקרת.
החיסרו הוא שתהלי זה דורש השקעה גדולה מאוד של משאבי זמ ,ועקומת למידה
מתמשכת 32.עיצוב הכלי והתאמתו הוא שלב בלתינפרד מכל מחקר שמשתמש בכלי התצפית.
לרוב שלב זה אינו זוכה לדיו מעמיק שחוצה את גבולות צוות המחקר ,והידע שנוצר בתהלי
זה איננו נגיש ,ואינו מאפשר למידה מצטברת .בתיאור המוצג כא אנו מקוות לשנות במשהו
מציאות זו.
בעול המחקר תצפית מוגדרת" :רישו שיטתי של אירועי ,התנהגויות וחפצי בסביבה
המחקרית" 33,אול ההבנה כיצד יש לערו רישו זה ,ואילו אירועי ,התנהגויות וחפצי
רלוונטיי בתו כל סביבה מחקרית ,נותרת לפענוח בכל מקרה לגופו ,ומכא למעשה הצור
בתהלי ייחודי של בניית כלי התצפית בתו כל מחקר .אולי משו כ ,א שהתצפית נחשבת
לשיטה הבסיסית והראשונית ביותר במדעי החברה ,בפועל יש הטועני כי היא המסובכת
ביותר ליישו 34.שורשיה נטועי במסורת האנתרופולוגית הקלאסית ,וכיו נהוג להשתמש בה
ככלי מרכזי בעבודות מחקר אתנוגרפיות ,א כי לא רק בה 35.במאה השני האחרונות התרחב
השימוש בכלי התצפית ג לשדות נוספי ,בעיקר במדעי החברה 36,שכ זהו כלי המחקר
היחיד שמאפשר להבחי בהתנהגויות ובמחוות ,לבחו אינטראקציות וחוסר אינטראקציות,
לשמוע שיחות פורמליות ואקראיות על התוכ ועל נימת הדיבור שלה ,לקלוט את מה שנאמר
ולהבחי במה שלא נאמר ,וכל זאת בסביבה הטבעית של ההתרחשות37.
המחקר האיכותני דורש כי כלי המחקר ייבנה בהתא למאפייני המחקר הספציפיי ,לתנאיו
ולשאלות שהוא מציב .נוכח זאת היה עלינו לעצב כלי מותא ספציפית ,ולא יכולנו לקחת מ
המוכ כלי שנבנה למטרות אחרות בתנאי אחרי .סוגי שוני של תצפיות משמשי בעול
המחקר .ה מאופייני על פי מידת המעורבות וההשתתפות של החוקרתהתצפיתנית

31
32

33
34
35

36
37

DAVID SILVERMAN, INTERPRETING QUALITATIVE DATA: METHODS FOR ANALYZING TALK,
).TEXT AND INTERACTION (3rd ed. 2006
Rachel J., Ethnography: Practical Implementation, in HANDBOOK OF QUALITATIVE
RESEARCH METHODS FOR PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCE 113 (John Richardson ed.,
1996); SHARAN B. MERRIAM & ELIZABETH J. TISDELL, QUALITATIVE RESEARCH: A GUIDE TO
).DESIGN AND IMPLEMENTATION 138–139 (2015
CATHERINE MARSHAL & GRETCHEN B. ROSEMAN, DESIGNING QUALITATIVE RESEARCH (3rd
).ed. 1999
שקדי מילי המנסות לגעת ,לעיל הש  ,25בעמ' GARY D. SHANK, QUALITATIVE ;84–80
).RESEARCH: A PERSONAL SKILLS APPROACH 18–33 (2002
Michael Angrosino & Judith Rosenberg, Observation on Observasion, in THE SAGE
HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH 467 (Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincolin eds.,
4th ed. 2011); MICHAEL .ANGROSINO, DOING ETHNOGRAPHIC AND OBSERVATIONAL
).RESEARCH (2007

ש.

GREG GUEST, EMILY E. NAMEY & MARILYN L. MITCHELL, COLLECTING QUALITATIVE DATA:
).A FIELD MANUAL FOR APPLIED RESEARCH 75–112 (2012
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במתרחש ,ועל פי מידת הפתיחות או הסגירות של צורת התיעוד ואיסו הנתוני במהל
התצפית 38.מהמרחב הקיי של "תצפית משתתפת" בחרנו להתבונ בסגנו התצפית הפסיבית
המתאפיי בצופה אשר נמצא בזירה ,א אינו מתערב בנעשה בה ,ואינו יוצר קשר ע הנוכחי
האחרי 39.הוא נוכח ,א משתדל לא להשפיע על הזירה .דוגמאות למחקרי שבה החוקר
אינו משתת בפעולה הנצפית נית למצוא ,למשל ,במחקר שנעשה בבית המשפט על ידי
ספראדלי ,שחקר עבירות שכרות ,ומחקר שנעשה על ידי הול ,שצפתה בשיעורי מחול 40.שקדי
מכנה סוג זה של תצפית "תצפית טהורה" .על הרצ של סוגי התצפית המשתתפת ,תצפית זו
ממוקמת קרוב ככל הנית לקצה שבו החוקר מתרחק ממעורבות ,משתדל להיות אובייקטיבי
ונטול פניות ,בלתימורגש וממוקד בשאלת המחקר 41.בעודו עושה כ החוקר מכוו להתבוננות
בזווית רחבה על הנעשה ,כולל צפייה ,ככל הנית ,בכל המשתתפי ובכל ההתרחשויות ,כדי
לבחו באופ מבוקר את התופעות הרגילות או הסמויות לעי האחרות בזירה 42.במהל
עבודתנו בשדה הוברר לנו כי סוג כזה של תצפית משמש ג מצע טוב לניתוח כמותני :המידע
העשיר שנאס בתצפית מסוג זה ,מאפשר לחוקרי לערו בשלב מאוחר יותר ניתוח וקידוד
שיטתיי ,שיכולי לשמש בסיס לניתוח סטטיסטי ,לאישוש ההשערות התאורטיות של המחקר
או לדחיית ,וללימוד על קשרי סיבתיי או מתאמיי שאיאפשר לזהות באמצעות ניתוח
איכותני בלבד 43.לפיכ ,בחרנו לערו את התצפית בשיטה שתאפשר לנו ניתוח איכותני עשיר
ופתוח ,שיהווה מצע לניתוח נוס ,כמותני באופיו.
בפועל ,נכחנו בזירת ההתרחשות בגלוי כצופות וצופי ,כפי שכל אחד ואחת יכולי
להיכנס ולצפות במתרחש באולמות המשפט ,ועשינו זאת תו יידוע הנהלת בתי המשפט )ראו
דיו בהמש( .מכיוו שנוכחות כזו נראית לעי לשחקני בזירה ,יש לה רמה מסוימת ,ולעיתי
א גבוהה ,של השפעה על המתרחש .מימד זה הובא בחשבו במהל ביצוע התצפיות ,למשל,
על ידי ניסיו מודע להיטמע במרחב ובזירת התצפית ,להפריע כמה שפחות ,מתו ידיעה,
שהיטמעות מוחלטת אינה אפשרית 44.ההדרכה שניתנה לתצפיתני כוונה לפתח אצל מודעות
גבוהה לנושא ,לנסות לא לבלוט בזירה ,בלי להסתיר את נוכחות .דוגמה לצור להיעל בזירה
קרתה ,כשעד התלונ שהוא צמא ,תצפית מטעמנו שהיה באול התלבט א להציע לו לגימה

38
39
40
41
42
43
44
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 ,SHANKלעיל הש .34
להבדיל מתצפית לא משתתפת ,שבה הצופה אינה חלק מהזירה ועל כ אינה משפיעה עליה כלל,
לדוגמה במקרי של מחקר שנעשה בדר של צפייה בתוכניות טלוויזיה שכבר הוקלטו.
ראו ).JAMES P. SPRADLEY, PARTICIPANT OBSERVATION 59 (1980
JAMES P. SPRADLEY, YOU OWE YOURSELF A DRUNK:AN ETHNOGRAPHY OF URBAN NOMADS
)) (1970להלGail A. Hall, Workshop for a ;(SPRADLEY, YOU OWE YOURSELF A DRUNK :
).Ballerina: An Exercise in Professional Socialization, 6 J. CONTEMP. ETHNOGR. 193 (1977

שקדי מילי המנסות לגעת ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .80
 ,SPRADLEY, YOU OWE YOURSELF A DRUNKלעיל ה"ש  ,40בעמ' .56–55
שקדי מילי המנסות לגעת ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .81–80
בהמש יודג נושא זה בהחלטת שופטת בעניי נוכחות החוקרות באול .החלטה זו ניתנה באחת
מהתצפיות הראשונות של צוות החוקרות.
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מבקבוק המי שהחזיק בידו .ההחלטה צריכה להתקבל במהירה וללא אפשרות להתלבטות
ממושכת ,וטיבה נשע על ניסיונו ועל קור רוחו של התצפית.
שאלות רבות רבצו לפתחינו ,כשניסינו למסגר את התצפיות :איפה נמקד אות ,באילו
ערכאות ,באילו הליכי ,לאור איזו תקופה ,באילו שופטי ,ועוד .כפי שיתואר בהמש ,וכפי
שנהוג בעול המחקר האיכותני 45,העיקרו שהנחה אותנו בהתמודדות ע כל אחת מהשאלות
היה השאיפה לייצר תנאי שיאפשרו קיבו נתוני עשירי ,אותנטיי ורלוונטיי ככל
שאפשר ,כ שנוכל בעזרת לענות בצורה מיטבית על שאלת המחקר שהוצגה לעיל .בכל סוגיה
נבחנו כמה אפשרויות ,הובהרו המשמעויות שנגזרות מכל אחת מה לגבי אופי החקירה
ומאפייני המקרי והתופעות שיתקבלו בעקבות הבחירות השונות .בהתא לכ הוכרעה דר
הפעולה ,שנראה היה שתקד תובנות רלוונטיות ביחס לשאלת המחקר .אלו יפורטו כעת בסדר
שמדמה את תהלי קבלת ההחלטות במחקר .השאלות יוצגו כא זו לאחר זו לצור הנוחיות,
א שבמחקר האיכותני סדר זה לעול איננו ליניארי 46,כפי שנית להבי ג מאופ הצגת
הדברי כא ,ובפרט בפרק ג להל ,שמתאר את תצפיות הגישוש והדיוני בעקבותיה,
המוצגי זה אחר זה א שאירעו ביחד .בשדה המחקר האיכותני השאלות ,התשובות והשינויי
כרוכי זה בזה ומשתלבי זה בזה ,ואינ צצי ונעני בסדר עוקב .ע זאת ,כל שאלה דורשת
לעצמה ג דיו נפרד ,ולכ אלו מוצגות כא כ .כפי שיתואר בפרק הבא ,שאלות רבות עלו
במהל תצפיות הגישוש ,והיה עלינו לספק לה תשובות מתודולוגיות מספקות.

ג .תצפיות הגישוש והדיוני בעקבותיה
התצפיות הראשונות נעשו בהשתתפות צוות המחקר הבכיר ,שצפה בהליכי בבית המשפט
במהל חמישה ימי לאעוקבי .בכל הימי הללו צפה הצוות כולו או רובו )ארבע או חמש
צופות בכל פע( ,כדי לגבש החלטות על סמ מסד עובדתי זהה .במהל הימי הללו נעשו
יותר מעשר תצפיות בנוכחות כל הצוות .לאחר מכ נעשו עוד כמה תצפיות בנוכחות חלק
מהצוות ,למשל בבית המשפט המחוזי ובהליכי גישור פליליי .מייד לאחר כל תצפית ערכו כל
הצופות דיו ראשוני ,שבו הועלו רשמי טריי וחווייתיי מהתצפית.
ההחלטה הראשונה ניתנה בשאלה ,א לצפות בקבוצה ,בזוגות או ביחידי .למרות
ההשקעה הגדולה ,הוחלט כי לא יל תצפית בודד .ההחלטה נבעה מגודש האירועי באול,
ומהמידע הרב שנית להפיק מכל תצפית ותצפית .מאחר שאנו אוספות חומר למחקר איכותני,

45

46

Thomas S. Eberle & Christoph Maeder, Organizational Ethnography, in QUALITATIVE
RESEARCH: ISSUES OF THEORY, METHOD AND PRACTICE 53 (David Silverman eds., 3rd ed.
2011); CATHERINE MARSHALL & GRETCHEN B. ROSSMAN, DESIGNING QUALITATIVE
).RESEARCH (Helen Salmon ed., 6th ed. 2014

אשר שקדי המשמעות מאחורי המילי :מתודולוגיות במחקר איכותני – הלכה למעשה 125
) ;(2011ד גבתו "תיאוריה המעוגנת בשדה :משמעות תהלי ניתוח הנתוני ובניית התיאוריה
במחקר איכותי" עיוני במסורות ובזרמי במחקר האיכותני :תפיסות ,אסטרטגיות וכלי
מתקדמי ) 203–201 ,195נעמה צבר ביהושע עורכת.(2001 ,
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הרי אנו מנסות להתרש מכל ההיבטי של ההתרחשות .ראינו שתצפית בזוגות )לפחות( מניבה
תובנות עמוקות יותר משל צופה יחידה .הצפייה במשות מתקשרת ג לעובדה ,שייחודו של
המחקר הוא בעבודת צוות לאור כל הדר ,על כל יתרונותיה וחסרונותיה )כגו השקעת זמ
רבה ,ויכוחי וחידודי בנקודות שחלק פחות מהותיות ועוד(.
לאחר שיצאנו רוויות מהתצפיות שאלנו את עצמנו ,כיצד נכו לתעד ולרשו במהל
התצפית ,ואיזה דו"חות להגיש אחריה .עשינו כמה ניסיונות ,שבה נבחנה האפשרות לתיעוד
סגור ומובנה ,לפי טבלה ע ממדי והדגשי שיש לבדוק בתצפית .זאת ,בעקבות התייעצות ע
חוקרי שנהגו כ ,וקריאה של מחקרי כאלה.
בדיוני הצוות הבכיר הגענו ,על סמ הספרות ומחקרי קודמי ,לטבלה שנבנתה כבסיס
לתצפיות .הטבלה לא התכוונה לצמצ את שדה הראייה בזירה ,אלא למסגר את ההתבוננות
ולמקד את המבט ,שיוכוו לנושא המחקר .ע הטבלה הזו יצאנו לתצפיות הראשונות:

לאחר כמה תצפיות בשטח הוברר לנו שהטבלה איננה נוחה לשימוש ,היא מבלבלת ,מסיטה את
תשומת הלב מהצפייה אל המסגור ,מקשה על התיעוד ועל הפנמת ההתרחשות .הבנו לאחר
שיחות והתנסויות ,שתהלי ביצוע התצפית יהיה רבשלבי ,א לא ליניארי .יש להפריד בי
רגעי ההתבוננות ,שבה הדגש הוא על תשומת הלב לנעשה ,על קליטה מיטבית ועל קשב
מרוכז לקורה מסביב ,לבי השלב של עיבוד החומר .לכ בתצפיות הבאות איפשרנו לכל
תצפיתנית לתעד באופ חופשי ,כל אחת לפי בחירתה והעדפותיה .לא רצינו להעתיק את הריכוז
מהתבוננות לתיעוד .בפועל ,יש שכתבו באופ רצי ,ויש שחילקו לסעיפי .קרוב ככל שנית
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למועד הצפייה ,כשהתצפית טרייה במחשבה ובחוויה ,כל תצפיתנית כתבה את התרשמותה.
התוצאה הייתה דו"חות עשירי ומפורטי ,שכל אחד מה נפרס על פני כמה עמודי .חלק
מהחוקרות כתבו בנוס ג יומ שדה .הדו"חות כללו תיאור עמוס ,לרבות תיאורי פיזיי,
ההתרשמויות של החוקרת ,ציטטות ,קטעי שיחות ,תיאור הקורה באול והקשרי שנוצרו בו.
בסו נכתבו ג התובנות של הכותבת על שראתה ,הכול בקשר לשאלת המחקר ,השאלה
הפתוחה ,מה קורה באול בית המשפט שאינו מכוו להשגת פסק די כתוב על ידי השופט.
ידענו שהמיקוד מכוו לשופט ,מה הוא אומר ,עושה ,מה מקומו באול ובמתרחש .ידענו
שהתצפית היא תהלי תובעני הדורש שהות ממושכת בשדה ,זמ שבו נדרש ריכוז רב ופניות,
כי השדה עשיר ומסוב ,וזמ ארו נלווה של כתיבה ,מחשבה ועיבוד .כשהשווינו את שני
התוצרי ,המידע שנאס באמצעות הטבלה והמידע שנאס בתצפית פתוחה הבנו שטעות
לבוא ע טבלה סגורה לתצפית מהסוג הזה .על כ אנו מרכיבות כלי של תצפית פתוחה .כלי זה
משמעותו תצפית על כל הנעשה באול ,תו התכוונות לשאלת המחקר .הכתיבה אפוא ג היא
דושלבית .כתיבה במהל התצפית ,כל אחת לפי הבנתה ויכולותיה ,ולאחר מכ ,בהמש
ובסמו לתצפית ,כל אחת מהחוקרות כתבה בנפרד תיעוד עשיר ,שהועבר לכל האחרות .למותר
להוסי ,כי זמ רב הוקדש על ידי כל אחת מהחוקרות לתיעוד ולמסמו כמתואר כא.
לאחר כל תצפית ,כתיבת הדו"חות וקריאת ,התכנסנו לשיחה ולהחלפת דעות .במש כל
התקופה שילבנו תצפיות ,פגישות לשיחות של כל הצוות על החוויות התובנות ,הבנת המסלול
המחקרי שבו אנו צועדות ובניית הכלי המחקרי השל ,שיקד אותנו במסלול להעמקת
התשובות לשאלות המחקר.
להל דוגמה לתופעה בשטח שלימדה אותנו כי אי להגיע לתצפית ע טבלאות וסעיפי
מוכני מראש .במהל המחקר הגישושי התחוור לנו הפער בי התיעוד בפרוטוקול הדיו ,לבי
המתרחש באול .התייחסות לפרוטוקולי לא עלתה במחקרי שקראנו ,ולכ לא יכלה להיות
סעי בטבלה שהוכנה מראש .ישנ חלקי בדיו הפתוח שבה השופט מכתיב לקלדנית וישנ
חלקי שבה הוא מורה לה להפסיק את הרישו באומרו" :זה לא לפרוטוקול" .ג הצדדי
מבקשי לעיתי לדבר מחו לרישו .בעקבות הממצא נפתח לרגע המחקר לדיו בשאלה א
לבחו את הפרוטוקולי באופ ממוקד ושיטתי ,יחסית לתצפיות שלנו בשטח .השאלה מה
יתועד בפרוטוקול ומה לא ,לפי מה מתקבלת החלטה כזו ומה משמעויותיה ,עוררה את
סקרנותנו .אלא שהסתבר שהתעסקות בנושא זה תהווה סטייה משמעותית מגבולות המחקר.
היבט זה מעניי וחשוב מאוד ,א לא ייבח במסגרת המחקר הנוכחי .ע זאת ,מקו
שהפרוטוקול סיפק מידע נוס )למשל ,על דיו קוד לתצפית או מאוחר לה שמבהיר סוגיות
חשובות לענייננו( ,עיינו ג בו .שאלת הגבולות הרצויי כשעוסקי במחקר איכותני היא
שאלה חשובה .והיא אחת הדילמות הנדונות יומיו במסגרת המחקר האיכותני .לפנינו דוגמה
מרתקת למקרה מיוחד ,שבו התצפית העלתה צור בשרטוט גבולות ובהצדקת .במהל
התצפית פתחי נפרצי ומרחיבי את היריעה ,והמבט נמש להביט דרכ ,א במקרה הנוכחי,
הפרוטוקולי נשארו מחו לתחו .הרגישות לאפשרויות פתחה את החלו ,והצור להיות
מחויבות לשאלת המחקר עצרה אותנו מלהיסח דרכו למחוז מעניי ומאתגר ,א רחוק מלב
השאלה שבמרכז המחקר הזה.
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ד .דילמות מתודולוגיות ספציפיות ,ושלבי בהלי המחקר
פרק זה יוקדש לתיאור הדילמות המתודולוגיות שעימ התמודד צוות המחקר ,על השאלות
שנשאלו והתשובות שניתנו עליה ,כחלק ממחויבותנו לכללי השיטה האיכותנית ,ולתפיסת
העול שמנחה אותה.
למעשה ,הפרק עוסק בתיאור המסע שערכנו באולמות בית המשפט ,מסע שהוא מהותו של
תהלי המחקר האיכותני וייחודו .תיאור זה חשוב במיוחד לאור העובדה שהשימוש
במתודולוגיות איכותניות ,ובעיקר בתצפיות ,אינו רווח בשדה המשפטי 47.על כ תרומתו של
הדיו המוצג כא היא בפתיחת צוהר להתנסות ייחודית זו ,תו חשיפת האתגרי המתעוררי
במהל שימוש בכלי מחקר איכותניי.

 .1מה יהיה אתר התצפית
נדמה כי זירת ההסדרי הטבעית להגעה להסכמות נמצאת בבית המשפט למשפחה ובבית הדי
לעבודה :בפני בתי די אלה מופיעי צדדי שביניה ,בדר כלל ,שוררי יחסי ממושכי
בעבר ולעיתי ג כאפשרות לעתיד ,מתגלגלות ביניה אמוציות קשות ,והסכסו מאופיי
במעורבות אינטנסיבית של הצדדי 48.עלות הסכסו ,החלה ישירות על המתדייני ,כול או
חלק )שכ לא מדובר בצדדי שה חברות בע"מ( ,היא מרכיב חשוב נוס באפיו הסכסוכי
הנדוני בבתי משפט אלה ,והערכת כמכווני לעבר הסדר הסכמות וגישור 49.למרות זאת ,או
שמא דווקא משו כ ,בחרנו שלא לערו את התצפיות בזירות אלו ,אלא בזירה אחרת לגמרי
בבית משפט השלו .כמה סיבות הובילו אותנו להכריע כ :ראשית ,רצינו להרחיב את
טווח היריעה ,ולאפשר מבט לא על הזירה המובנת מאליה ,אלא על זירות לאצפויות ,מתו
הנחה שהתבוננות על המתרחש במקומות אלו תאפשר הבנה מעמיקה יותר וחדשנית של
התופעה הנחקרת .יתרה מזאת ,העובדה שבית משפט השלו הוא זירה הדנה בהליכי שאי
לה אפיו ספציפי וייחודי ,משמעותה – הרחבה של המקרי ,ומכא אפשרות להתבונ במגוו
היבטי של התופעה ,והכול כשהנתוני נאספי במקו אחד .מגוו ההליכי הנדוני בבית
משפט השלו רחב בכמה מובני :מובאי לפניו סכסוכי בסדרי גודל שוני ,מתביעות קטנות
ועד ענייני עקרוניי ,הוא נדרש להכריע בשאלות פשוטות וג בשאלות משפטיות סבוכות,

47
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49
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הקר ,לעיל ה"ש  ,12בעמ' .335–334
זיוה לויטה "גירושי עתיריקונפליקט :היבטי קליניי ופרקטיי" סוגיות בפסיכולוגיה ,משפט
ואתיקה בישראל – אבחו ,טיפול ושיפוט ) 240 ,237דוד יגיל ,אמנו כרמי ,משה זכי וענת לבני
עורכי ;(2008 ,מנח הכה "השיח הבינאישי המקופל בדיו המשפטי בבית המשפט לענייני
משפחה" משפחה במשפט ב ) 388 ,385התשס"ט(; פאינה מילמסיו וארנה רבינובי'עיני
"גישור בי פרוצדורה למהות :על הפרטת הצדק ושוויו בעבודה" משפט וממשל יא 527 ,517
).(2008
משה ברניב ור לחמ "בחינת הנטייה לפנות לחלופות ליישוב סכסוכי )חי"ס( בהיבטי של זמ
והסדרה" משפט ועסקי ב .(2005) 219 ,209
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וכ במקרי שבה סכומי כס ניכרי מוטלי על הכ 50.נוס על כ ,מי שנתקל במערכת
המשפט באופ אקראי ,עקב סכסו יחיד או נפילה חדפעמית לעבריינות ,רוב הסיכויי שיגיע
לבית משפט השלו 51.מספר שופטי רב יחסית בערכאה זו מאפשר מניפה רחבה של צורות
לקיו הלי משפטי 52.בית משפט זה משרת חלקי נרחבי של האוכלוסייה ,ומופיעי בו
שחקני מסוגי שוני .על כ ,שלא כבתי משפט ייעודיי או כערכאות גבוהות ,בית משפט
השלו נראה כמקור מספק לממצאי שוני בטווח רחב ,שיאפשרו חקירה מעמיקה על תופעת
ההסדר בצל המשפט .יתרה מזאת ,מאחר שמדובר במחקר השוואתי ,העדפנו לבחור בבית
משפט השלו ,שהרי ערכאה ראשונה כללית משותפת להרבה שיטות משפט ,מה שאינו
בהכרח נכו לגבי ערכאות ספציפיות או טריבונלי שיפוטיי .ולבסו ,סקירת הספרות מלמדת
כי בתי משפט למשפחה ובתי די לעבודה בישראל שימשו עד כה מוקד למחקר רב יחסית וא
מגוו 53,ואילו שבית משפט השלו כמעט שלא נחקר עד כה 54.לפיכ ,נראה שראוי להתמקד
בו 55.העובדה שפרויקט המחקר הנוכחי מאופיי ביישו של מתודולוגיות ואסטרטגיות מחקר
חדשניות יחסית בעול המשפט ,תמכה באפשרות לחדש ג בהיבט זה של זירת המחקר.
מכל בתי משפט השלו בישראל בחרנו ,לאחר התלבטויות רבות ,להתמקד בבית משפט
השלו בתלאביב .במש זמ מה בחנו את האפשרות לצפות בכמה בתי משפט שלו ,חלק
במקומות מרוחקי או בריכוז גאוגרפי מסוי .שקלנו כיצד להתמודד ע ההבדלי הקיימי
בי פריפריה ומרכז ,כיצד להתייחס לגודלו של בית המשפט ,השונה בכל מקו ,הא לערו את
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ס' )51א( לחוק בתי המשפט .סמכותו הדיונית של בית משפט השלו כוללת דיו פלילי בעבירות
שעונש קנס בלבד ,או מאסר שלא יעלה על שבע שני ,תביעות אזרחיות בכל עניי ,שסכומ עד
 2.5מיליו ! )לדצמבר ) (2016למעט חריגי שוני ,כגו ענייני מקרקעי ותביעות כלכליות(.
מנתוני פעילות בתי המשפט לשנת  2015שפרסמה הרשות השופטת עולה כי ס התיקי שנפתחו
בבתי משפט השלו בישראל היווה  83.8%מכלל התיקי שנפתחו בכל הערכאות בישראל באותה
השנה .נתו זה מעיד על הסיכוי הגבוה של תביעה להידו בערכאת שלו .ראו הנהלת בתי
המשפט ,אג פיתוח תכנו ותקציבי ומחלקת כלכלה וסטטיסטיקה הרשות השופטת בישראל:
דו"ח שנתי ) (2015) 2015להל :הרשות השופטת בישראל – דו"ח .(2015
נכו ליו  31.12.2015ישנ  89שופטי מכהני בבית משפט השלו בתלאביב 15 ,שופטי
בבית המשפט העליו ו 52שופטי במחוזי בתלאביב .ש ,בעמ' .11
ראו רינה בוגוש ,רות הלפריקדרי ואייל כתב "'הפסקי הסמויי מ העי' :השפעת של
המאגרי הממוחשבי על יצירת גו הידע המשפטי בדיני המשפחה בישראל" עיוני משפט לד
 ;(2011) 603רינה בוגוש ורחל דויחייא מגדר ומשפט :אפליית נשי בבתי המשפט בישראל
) ;(1999דפנה הקר "מאפייניה של סכסוכי ירושות בישראל – ממצאי מחקר אמפירי" הו
משפחתי א) ;(2015) 79 (3גיא מונדלק ויצחק הרפז "בי המערכות :בחינה אמפירית של תפקיד
ביתהדי לעבודה בשביתות" עיוני משפט כו .(2002) 145
יש כמוב ג מחקרי על בית משפט השלו ,א ה אינ משיקי לשאלת המחקר הנדונה כא.
ראו למשל :אור גזלאייל ונוחי פוליטיס "התמקצעות או כלליות? – השפעה של התמקצעות של
שופטי על ההליכי וההחלטות" משפטי מד  ;(2015) 891מוחמד סלי חג' יחיא ,גיורא רהב
ומאיר טייכמ "בית משפט השלו ותיפקודו ע המיעוטי בישראל" פלילי ד .(1994) 157
במחקר אנו נעסוק ג בתיקי פליליי ,לרבות עסקאות טיעו והליכי של גישור פלילי באולמות
בית המשפט ,אול במאמר זה נתרכז בתצפיות שעשינו ובדיוני שערכנו הקשורי לתחו
הסכסוכי בנושאי אזרחיי בלבד .לדיו ראשוני ביישו התאוריה של יישוב סכסוכי שיפוטי
בהקשר הפלילי ראו  ,Alberstein & Zimermanלעיל הש .8
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התצפיות בפיזור מסוי ,וא כ – איזה ,או שמא להתרכז בבית משפט אחד .לבסו התקבלה
החלטה להעדי את האפשרות האחרונה ,וזאת ,לאור מאפייניו של בית משפט השלו בתל
אביב ,שהוא הגדול באר ,ובו מתנהלי מרבית התיקי בישראל ,והוא מייצג זר מרכזי,
המורכב ממספר גדול של שופטי ,ועל כ עשיר במבחר גישות שיפוטיות .כרבע מכל התיקי
הנפתחי בבתי משפט השלו בישראל נפתחי בבית משפט זה .מכהני בו  120שופטי
ורשמי )נכו לדצמבר  ,(2016מתו כ 400שופטי שלו בישראל ,המתמחי בדי הפלילי
והאזרחי .יש בו כמאה ועשרי אולמות לשיפוט ,וביו ממוצע נערכי בו עשרות דיוני
שוני 56.בתנאי אלו ,נוכחות החוקרות באולמות ובשטח בית המשפט נמהלת ביתר קלות
בנוכחי האחרי ,ולכ מצטמצמת מידת ההתערבות שיש לעצ קיומו של ההלי המחקרי על
התופעה הנחקרת .החוקרות אומנ אינ שחקניות בעלות תפקיד רשמי בבית המשפט ,אבל
נוכחות בו אינה בולטת כפי שהייתה בולטת בבית משפט קט ובעל מספר שחקני מועט,
שלרוב ג מוכרי וידועי במקו ,מעצ היות שחקני חוזרי .בבית משפט השלו בתל
אביב מתקיימות באופ ממוסד פעילויות לקידו סיו תיקי בהסכמה בישיבות פישור
מיוחדות ,על כ זירה זו עשירה יותר מאחרות .שיקול נוס לטובת הבחירה בבית משפט
השלו קשור לקרבתו ולנגישותו לצוות המחקר ,שנמצא באזור המרכז ,מה שאפשר לבצע
מספר תצפיות רב יותר ולאור תקופה ממושכת ,מבלי להשקיע משאבי גדולי שהיו נדרשי
למחקר בכמה בתי משפט בפיזור גאוגרפי .מכיוו שתצפית מטבעה היא כלי מחקר תובעני
שדורש השקעה של שעות רבות בזמ אמת 57,שקודמות לה שעות של הכשרה מתמשכת,
ונלוות אליה שעות רבות נוספות שמוקדשות לתיעוד ולניתוח הממצאי ,ג שיקול המשאבי
הוא בעל חשיבות .לכ יש להוסי ג את העובדה שתצפיות אלו נערכו בישראל ,כשבמקביל
פרויקט המחקר הרחב מתקיי בשתי מדינות נוספות ,ונועד להציע ג פרספקטיבה בילאומית
משווה .ג בארצות המחקר האחרות ,אנגליה ואיטליה ,החלטנו להתמקד בעיר אחת ובערכאה
אחת .על כ באיטליה המחקר נער בפירנצה בלבד ,ובאנגליה – בלונדו .בלונדו התרכזנו
בבית משפט גדול אחד לענייני אזרחיי )בפ הפלילי המצב שונה( 58.הבחירה בבתי משפט
במטרופולי מבטיחה היצע של פעילות שיפוטית עשירה ,וסביר להניח – מגוונת ומתקדמת.
לאור כל הנימוקי הללו הוכרע לערו את התצפיות בישראל רק בבית משפט השלו שנמצא
בעיר בתלאביב .תצפיות הגישוש שנערכו בבתי משפט בערי שונות ,וכללו תצפיות בבתי
משפט מחוזיי ,חשפו כי בכל בתי המשפט מתקיימת פעילות יישוב סכסוכי שיפוטי ,והדבר
חיזק את החלטתנו להתמקד בבית משפט אחד כאמור לעיל.

56
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להשוואה :בבית המחוזי בתל אביב מכהני כ 52שופטי ורשמי ,בבית משפט השלו בחיפה
מכהני  43שופטי ורשמי ,בבית משפט השלו בירושלי מכהני  55שופטי ורשמי ,בבית
משפט השלו בבארשבע מכהני  ,26ובבית משפט השלו בנצרת –  21שופטי ורשמי בלבד
)נתוני הרשות השופטת ,כפי שמופיעי באתר ,נכו לדצמבר .(2016
הקר ,לעיל ה"ש  ,12בעמ' .349–327
לבתי משפט פליליי בלונדו שוני בלונדו מופני תיקי לפי סוג העבירה ,למשל ,בית משפט
שמתמחה בעבירות הונאה ,אחד שמתמחה בעבירות טרור ורצח .כ שנסקרו כמה בתי משפט כדי
לענות על הצור במבט כולל על ההליכי.
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בהקשר זה ראוי להזכיר כי יכולת ההכללה של כלי מחקר איכותניי ממילא אינה מבוססת
על בדיקה כמותית מייצגת של מדג מבוקר ,אלא שואבת את כוחה מאופ בחירת הזירה,
מהתאמתה למאפייני השדה ולמטרת המחקר ,ולאפשרות לצפות בתנאי ,שילמדו באופ עשיר
על התופעה הנחקרת 59.בעול המחקר האיכותני מידע עשיר ומקי אינו נמדד במספרי
ובגודל ,אלא בעושר ובאיכות הנתוני ,וכ במידת הרלוונטיות שלה 60.כלומר הרחבה למספר
נוס של בתי משפט לא בהכרח תתרו להבנה .מוב שיש ג חסרונות לבחירה באתר אחד,
אול הנתוני שנסקרו לעיל הובילו כול יחד למסקנה ,כי בית משפט השלו בתלאביב,
למרות היותו אתר תצפית אחד ,מספק מצע עשיר דיו לתצפיות בהקשר המתואר כא ,ויאפשר
באמצעות הבנה עמוקה של תופעות ,שתהיה תקפה ג למקומות אחרי ולתופעות קשורות.
בצד החלטה זו ,ממשיכות להצטבר במאגרי הנתוני של מחקר הבסיס ג תצפיות מבתי משפט
נוספי כולל ערכאות ערעור ובית הדי לעבודה ,אשר מתקיימות במסגרת קורסי וסמינרי
שוני הנערכי באוניברסיטת בר איל ועוסקי בנושאי המחקר .תצפיות אלה מתבצעות בדר
כלל על ידי תצפיתני פחות מיומני ,וה משמשות עבורנו מקור העשרה למאגר הרחב של
תצפיות בבית משפט השלו בתלאביב ,המהווה בסיס עיקרי למחקר.

ע הזמ נוצר שיתו פעולה בי צוות המחקר ובי הנהלת בית משפט השלו בתל אביב
ושופטיו הבכירי ,שקידמו בברכה את העובדה שהמחקר ייער בי כתליו .מבחינה אתית
ותאורטית שיתו פעולה זה מהווה יתרו ,שטומ בחובו השלכות ישירות על ההלי המחקרי
)בפרק האתיקה במאמר מפותח דיו נוס בסוגיה זו( .מחקר איכותני מבוסס על יחסי
מתמשכי בי החוקרות לבי השדה ,על מכלול השחקני הפועלי בו ,וא מתאפשרי
ביניה יחסי של הסכמה ,שיתו ,פתיחות ,הערכה ,כבוד ותרומה הדדיי ,מתאפשר ג לקיי
מחקר טוב ונכו יותר )בסטנדרטי של המחקר האיכותני כמוב(61.

 .2מה תהיה יחידת התצפית
יחידת התצפית היא המסגרת שבה מתרחש איסו הנתוני לצור המחקר .היא מגדירה את
ההתרחשות שעומדת במוקד המחקר ,ונבחנת באמצעות כלי המחקר .על החוקר לקבוע גבולות
של זמ ומקו ,שיאפשרו להשתמש ביחידת התצפית כנקודת התייחסות לעבודה בשדה.
באמצעות הגדרת יחידת התצפית יוחלט ,למשל ,בכמה יחידות תצפית לצפות ,כמה אנשי
יאיישו כל יחידת תצפית וכו' 62.החלטה זו היא שלב קריטי במהל המחקר ,מכיוו שהיא

59
60
61
62

ROBERT E. STAKE, THE ART OF CASE STUDY RESEARCH (Astrid Virding eds., 1995); Robert
).E. Stake, The Case Study Method in Social Inquiry, 7(2) J. EDUC. RES. 5, 6–7 (1978
JENNIFER MASON, QUALITATIVE RESEARCHING (1st ed. 1996); Ray C. Rist, On the
Application of Ethnographic Inquiry to Education: Procedures and Possibilities, 19 JRST
).439 (1982
DANNY L. JORGENSEN, PARTICIPANT OBSERVATION: A METHODOLOGY FOR HUMAN STUDIES
) ;46–47, 56 (Leonard Bickman & Debra Rog eds., 1990שקדי מילי המנסות לגעת ,לעיל

ה"ש  ,25בעמ' .81
ש ,בעמ' .84
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עידית רונ ,נורית צימרמ ,מיכל רו ,מיכל אלברשטיי ורונית כה

ממסגרת הלכה למעשה את ההתבוננות על השדה באופ מסוי ,ומתו כ מכתיבה את אופ
איסו הנתוני ,כמו ג את הדרכי האפשריות לניתוח בעתיד .מוב שכמו בכל מחקר
איכותני ,ג במחקר זה עמדו בפנינו כמה אפשרויות ,למשל :אפשרות אחת הייתה להגדיר את
יחידת התצפית לפי תיק ,ואז נדרש היה לערו מעקב אחר כל תיק לאור מחזור חייו ,מרגע
פתיחתו עד סיומו .אפשרות אחרת הייתה להתמקד בשופט מסוי ולבחו את פעולותיו בכל
ההקשרי וההליכי השוני .שתי אלו ירדו מהפרק כבר לאחר תצפיות הניסיו הראשוניות.
ההבנה שלא נוכל להתמקד בתיק מסוי כיחידת תצפית התגבשה משו שמחזור החיי
הממוצע של תיק הוא ארו ,וסביר שיימש יותר מאשר תקופת המחקר ,א א לא נכלול
בתקופה את מש הערעור 63.בחירה בתיקי יחידי תגביל את יכולתנו לענות על שאלת
המחקר הנוכחית בנוגע לתפקידיה של שופטי בהבאת תיק לסיו ,שלא בדר הכרעה
שיפוטית .מאחר שמחקר הבסיס אינו חותר לבחו את מידת ההצלחה של פעילויות של
שופטי ,אלא לתעד פעילויות אלה באופ עשיר ,נמצא כי הדר המתאימה והיעילה ביותר
לעשות זאת אינה במעקב אחר תיקי מסוימי לאור זמ .מעקב אחרי תיק ספציפי הוא רעיו
טוב למחקר אחר ,שיכוו לענות על שאלות אחרות ,למשל באמצעות מתודולוגיה של חקר
מקרה 64.בנוס ,נוכל לקבל תמונה רחבה ושיטתית על מסלול חייו של תיק דר האפיק
הכמותני של המחקר ,אשר מספק לנו ,כפי שצוי לעיל ,מידע מדויק על מידת ההשפעה של
שופטי על סיו של תיקי שלא בהכרעה .ג המחשבה להגדיר את יחידת התצפית לפי
השופט נפסלה בשלב המחקר הגישושי .גילינו שזו תהיה בחירה מצמצמת הדורשת התמקדות
בדמויות ספציפיות ,דבר שלא רצינו לעשות בשלב זה .יחידת התצפית שזוהתה כמתאימה
ונבחרה לשמש אותנו לבדיקת השאלות שבבסיס המחקר ,דהיינו ,פעולותיה של שופטי
לקידו פשרה במהל המשפט ובאינטראקציה ע עורכי די וצדדי ,היא אול המשפט ,על
כל מה שמתרחש בו מרגע כניסת החוקרתהתצפיתנית אליו ועד יציאתה ממנו .החלטה זו נבעה
ישירות מאופי שדה המחקר ,מהאפשרויות בזירה ,ומבחינת מטרות המחקר ושאלותיו ,וג
מהמשאבי הקיימי ומהאפשרויות המעשיות בשטח .הדינמיקה המשפטית ,החברתית,
התרבותית והאמוציונלית המתרחשת באול בית המשפט הבהירה לנו שזו האפשרות הראויה
ביותר ,שתייצר את התנאי המיטביי להתבוננות בתופעה הנחקרת .אול בית המשפט,
כמקו שבו מתרחש שיח ציבורי המתואר לעיתי כ"מראית פני הצדק" 65,ש מבצע השופט
את עבודתו ,וש מתקיימת סדרה של אינטראקציות שאותה היינו מעוניינות לחקור ,למשל בינו
לבי שאר השחקני באול ,הוא הזירה הנכונה .העובדה כי מתקיימת באולמות המשפט תנועה
תמידית בי תיקי שוני ,המשתלבי זה בזה ונפרדי לפלחי ,צדדי נכנסי ויוצאי ,תיק
63
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אור חייו של תיק ממוצע בבית משפט השלו הוא 14.2 :חודשי לתיק אזרחי ו 12חודשי
לתיק פלילי .ערעור למחוזי על תיק אזרחי ייקח בממוצע  6.3חודשי ועל תיק פלילי – 3.8
חודשי בממוצע .נתו מעניי נוס הוא כי  6.6%מתיקי בית משפט השלו בתלאביב יארכו
למעלה משלוש שני .הנתוני נכוני לשנת  .2015ראו הרשות השופטת בישראל – דו"ח ,2015
לעיל ה"ש .51
דוגמה לחקר מקרה במשפט ראו למשל רונ שמיר ומיכל שטראי "שוויו הזדמנויות בבית הדי
לעבודה :לקראת סוציולוגיה של ההלי השיפוטי" שנתו משפט העבודה ו .(1996) 287
).Judith Resnik, Reinventing Courts as Democratic Institutions, 143(3) DAEDALUS 9 (2014
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מתחיל וממשי תו הפסקה לשמיעת תיק אחר ,עורכי די מתחלפי ומגיבי זה לזה ,לא
איששה החלטה זו .השופטת ,הקלדנית ,עורכות הדי ,העדי ,הצדדי יוצרי יחד ע הצופי
את התמונה השלמה ,הממוסגרת בתו האול .נדמה שג לאוגדני ולערימות המסמכי חיי
משלה באול המשפט ,ואפילו למחשב ולסמלי יש בו תפקיד .כל המתרחש באול שלוב,
ואינו נית להפרדה ,וא כ – אזי היא מלאכותית .בישראל האול מציב יחידה סגורה ,מנומקת
ומובחנת ,שבה מתרחשות רוב פעילויות השיפוט הגלויות.
ההחלטה על האול כעל יחידת התצפית היא ג הבחירה המתאימה ביותר כשעסקינ
במחקר השוואתי .במציאות שבה שיטות המשפט שונות ,קל יותר להשוות אול לאול
כיחידת תצפית .למרות השוני הפיזי בנראות ובמאפייני האולמות עצמ ,מבחינה קונספטואלית
זו יחידה שחוזרת על עצמה .בעוד ההליכי יכולי להיות שוני זה מזה ,כמו ג סוגי
השופטי והצדדי ,האול הוא יחידה חוזרת .עניינו של המחקר בשאלת התפקיד הציבורי של
שופטי בעיד הנוכחי מצדיק את הבחירה להתמקד בעיקר בהליכי פתוחי לציבור,
המייצרי מטבע הדברי את הדימוי החדש של שופטי בעיד משפט נמוג .ע זאת ,לאחר
שקיימנו תצפיות ראשוניות באנגליה ובאיטליה )כחלק ממחקר הבסיס( מצאנו כי בשיטות
משפט אלה מתקיימי הליכי הסדר שוני בלשכת השופט ,למשל ,בשיחות טלפוניות ,ולכ
ייתכ שיהיה צור להוסי תצפיות ג באתרי נוספי ,כמו חדרי השופטי.
מבחינת המשאבי ,היות האול פתוח לציבור והעובדה שכל האולמות )פרט לדיוני
חריגי( זמיני לתצפית ,מייתרת לכאורה את הצור באישורי ובהסכמות 66,שמכבידי על
הצפייה ,פוגעי באותנטיות שלה ,ולעיתי מונעי אותה )דיו מפורט בהמש בפרק היבטי
של אתיקה במחקר(67.
זאת ועוד ,תיעוד עשיר מספיק של המתרחש באול המשפט ,שלא כמו תיעוד של תיק
יחיד ,למשל ,יהיה בשלב מאוחר יותר של המחקר בסיס ג לניתוח איכותני וג לניתוח כמותני.
נית יהיה לפרק את שלל הנתוני לפי פרמטרי מרובי בשלב ניתוח הממצאי .אז אפשר
יהיה לבחו את המידע שנאס בתצפיות ג לפי יחידות אחרות כגו :שופטי ,הליכי ,צדדי
ועוד.

 .3מהי שיטת הדגימה המתאימה – באילו הליכי ,שופטי ותיקי להתמקד
מגוו אסטרטגיות לבחירת מקרי המחקר נמצאות כיו בשימוש בעול המחקר האיכותני
)למשל דגימת נוחות ,דגימה תאורטית ,דגימה לוגיסטית( .כל אחת ראויה לשימוש בתנאי
אחרי .אי דר אחת נכונה ,אלא נדרשת מהחוקרת הבנה של המשמעויות הנגזרות מכל
בחירה ,והתאמה בינ לבי מאפייני השדה ומטרת המחקר .כפי שטוע " :Shankכל עוד
החוקרת מבינה מראש מדוע היא צופה היכ שהיא צופה ובמה ,היא בנתיב הנכו" 68.כ,
66
67
68

לעניי הצור בהסכמות ראו בדיו על הבעיות האתיות בהמש המאמר.
דיוני בדלתיי סגורות מתקיימי ג באולמות וג בלשכות השופטי ,ומטבע לא היו זמיני
לתצפיותינו ,א שג בה סביר להניח כי מתבצעי הליכי הסדרה .מספר המועט של הליכי
אלה ביחס לכלל ההליכי אפשר לנו להתעל מה במחקר זה.
 ,SHANKלעיל ה"ש .34
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למשל ,התלבטות קשה התלבטנו א להתמקד בסוג מסוי של הליכי .הנחנו שהליכי קד
ודיו מקוצר ה ממוקדי ,יעילי ,ומכווני לסיו התיק .לכ חשבנו תחילה ,שכדאי להסתפק
בה .צפייה בהוכחות ,סברנו ,עשויה להתברר כצפייה ממושכת בדיו רחב ומפוזר ,שתגרו
בזבוז זמ ועל כ בזבוז משאבי מוגז ,ופתרו שאלת המחקר לא יקוד .אול ,מתצפיות
שהתקיימו בהליכי לגופו של תיק וג מניתוח מאגר הנתוני הכמותני עלה ,כי ניסיונות
הסדרה ,פישור וגישור נעשו ג בשלבי אלה .התברר שלכל אור הדר נעשי מצד השופטי
מאמצי לסיי את התיק שלא באמצעות הכרעה שיפוטית .במקרה הראשו ,של צפייה בהליכי
קד משפט שמטבע ממוקדי בהבאה לסיו בהסכמה ,אנו מניחות כי נקבל ממצאי על
מגוו תיקי ,בעלות הגיונית של זמ ותצפיתני .במקרה השני ,של צפייה בכל ההליכי בבית
המשפט ,נקבל מבט על כל המתרחש בבית המשפט ,וייתכ שנגיע לממצאי מפתיעי .לכ,
התמקדות רק בהליכי קד לא תאפשר הכללה ומבט מקי על כל הלי השפיטה ,ועשויה
לפגוע ביכולתנו לתאר את תופעת ההסדרי על היבטיה .א נצפה בכל סוגי ההליכי ,ישנו
חשש לזמ תצפית ממוש ללא תנובה של ממצאי רלוונטי לשאלת המחקר .כדי לנסות
למקס את אפשרויות הצפייה ,ובד בבד להתחשב במגבלות התקציב והזמ ,החלטנו להתמקד
בכמה הליכי ,שמטרת המוצהרת היא הבאה לסיו התיק שלא בדר הכרעה ,ועל כ יש צפי
שהליכי הסדרה מתקיימי בה באינטנסטיביות .ע זאת ,על מנת לתק את ההחלטה שלעיל,
הוחלט שנצפה ג בכמה ישיבות אחרות ,כולל ישיבות הוכחות.
לאחר הבחירה באתר בית משפט השלו בתלאביב ,שאלנו א להתמקד בשופט אחד ,או
בכמה שופטי שייבחרו לפי מדד מוסכ מראש )וא כ ,עלתה השאלה איזה מדד( ,או שנצפה
בצורה רנדומלית במי שיימצא באולמות שאליה נגיע .הוחלט ,לאחר התלבטויות ,על
האפשרות האחרונה ,כלומר ,צפייה בפעולת של כמה שופטי באופ מקרי ,ועל כ הטרוגני.
בדר זו נוכל להשיג מידע עשיר ורבפני ,ולאבח כמה נקודות מבט שונות זו מזו ,מבלי
שנידרש להכריע מראש אילו כיווני עדיפי על פני אחרי .כדי שנוכל לאסו מידע רלוונטי
על התופעה הנחקרת במלוא רוחבה ואפשרויותיה ,לא התמקדנו בשופטי הידועי בהליכי
הפשרה שלה ,או להיפ ,בממעטי להתפשר .בנוס ,ניסיוננו במחקר הגישוש ובתצפיות
הפיילוט הראה ,שקשה לסווג שופטי באופ נחר מראש ,והחלטה על כ מלכתחילה עלולה
להביא להפסד של מידע בעל ער ביחס לשאלת המחקר.
באופ דומה עלתה ג ההתלבטות א להתמקד בסוג מסוי של תיקי ,למשל תיקי נזיקי,
שבה מקובלי הליכי הסדר ,או לצפות במגוו רחב של תיקי ,בעלי אפיוני משפטיי
שוני .החלטנו לא להגביל עצמנו לסוג מסוי של שדה משפטי ,אלא לבדוק מבחר הליכי
בתחו האזרחי .זאת ,כדי להבי את המציאות המורכבת של בית המשפט ,שד בשאלות
משפטיות מתחומי שוני.

 .4נקודות מבט מגוונות של צוות חוקרות ביתחומי
מאחר שמלכתחילה הגדרנו את המחקר כעבודת צוות אינטרדיסיפלינרית ,הצוות הבכיר הורכב
מחוקרות בעלות ניסיו שונה ומיומנויות רחבות .לאט לאט הוברר השוני בי מי שמגיעה מרקע
משפטי לעומת חברת צוות המחקר ,שלה ניסיו במחקר איכותני ,א ללא ידע משפטי .בי אלה
שהגיעו מרקע של מחקר אקדמי ,לבי אלה שהגיעו ע ניסיו בליטיגציה וזו שהגיעה ע ניסיו
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בתצפיות בשדה המשפט .כ ,למשל ,אווירת הדחיסות ,הקצב ,העירוב בי התיקי ,הכאוס
באול ,הרשימו את החוקרת הזרה לתחו המשפט יותר מאשר את עורכות הדי:
"בכל האולמות תנועה סואנת ,תחושה של 'תחנת רכבת' :דלת האול נפתחת
ונסגרת שוב ושוב .אנשי יוצאי ונכנסי .עוברי בי היושבי ,מקימי
אות ,מתיישבי .קמי שוב ,ויוצאי .ג עורכי הדי מתחלפי ,נכנסי
ויוצאי .מעייני בתיקי ובדפי שפזורי על השולחנות ,מעבירי אות
ממקו למקו .תנועה ג על הדוכ של השופט/ת ,קלדניות נכנסות
ומתחלפות ,דלת צדדית נפתחת וכל זה מבלי שהשופט/ת עוצר/ת לרגע...
השופט/ת כמעי תמנו מרובה זרועות ,יושב/ת על הכיסא הגבוה ,מאחרי
הדוכ ,באמצע האול ,מביט/ה במס המחשב שלו/ה ,בזה של הקלדניות,
בניירות ,בתיקי .מקשיב ,שואל ,מקריא ,מכתיב ,מתק את ההכתבה ...כמו
מכונה משוכללת שפועלת במספר ערוצי במקביל .מכונה של איש אחד"69.
במקו אחר ,השליטה וההכוונה של השופט )הא למטרה שידועה לו כבר בשלב זה?( גרמו
לה להתבטא כ:
"נראה כי אישיות השופט מאד דומיננטית בעיצוב המתרחש בזירה .הוא
מתחכ ,ציני ,תיאטרלי ,מתנהג באופ שנע בי התנשאות וחוסר סובלנות
לאמפטיה וכבוד לשחקני האחרי .ניכר שהוא מכוו את ההתרחשות אל היעד
שסימ עבורה מלכתחילה ,מפזר רמזי בוטי יותר או פחות לאור כל הדר.
מתייחס בכבוד לנקודת המבט של שני הצדדי ,מנסה לעשות מקו ,מצליח עד
גבול מסוי .נראה שיש מקו לשאול עד כמה יש לצדדי השפעה על מהל
הדברי :הא ה יכולי לשנות את הכיוו בהתנהגות או דבריה או
שהשופט נכנס לאול כשהוא כבר יודע מראש לא לקחת את התיק? עד כמה
הדבר 'קבוע' מראש"?70
לעומתה ,החוקרות המשפטניות היו ערות יותר למשפטי מוכווני של השופט כגו:
"אומר בזהירות לתובעת ,לפניה משוכות גבוהות לקבל אפילו שקל .בי זה ובי
תביעתה המרחק רב"71.
בתיק תעבורה מדווחת סטודנטית שהיא תובעת משטרתית בתיקי מסוג זה דיווח יבש:

69
70
71

קטע מתו דו"ח תצפית מיו  ,1.2.2016קד משפט ,בית משפט השלו תלאביב ,שכתבה אחת
החוקרות.
קטע מתו דו"ח תצפית אחרת של אותה חוקרת ,מיו .7.4.2016
קטע מתו דו"ח תצפית של דיו ,מיו .7.4.2016
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"השופטת שואלת את הצדדי הא לא נית להגיע להסכמות בתיק .התובעת
מבקשת להעיד את עדי התביעה שהתייצבו ,הסניגור מודיע ,שהפערי
גדולי...
מתחיל דיו הוכחות בתיק שכרות  1020מיקרוגר .כמות גבוהה מאוד".
דוגמאות אלו ממחישות את רגישותו של כלי התצפית ,המושפע באופ ישיר מהמאפייני של
החוקרת שעושה בו שימוש ,ובתו כ מיומנות ,ניסיו ,ידע ופרספקטיבה אישית ומקצועית
באי לידי ביטוי .לפיכ ,האפשרות לשלב מגוו של נקודות מבט במחקר הופכת ליתרו
משמעותי ,כי היא מציעה איסו של מגוו נתוני .ע זאת ,יש בכ מורכבות רבה שמוסיפה
קושי במהל הניסיו לארג מבחר זה של נתוני ,ולהבנות אותו לטובת איסו שיטתי ויעיל
יותר על פני מספר רב של מקרי ,כפי שמחקרנו עתיד לאסו .בשלב המתואר כא ,של תחילת
המחקר ,המגוו הגדול שאפיי את צוות המחקר ,תר ללא ספק לעושר הנתוני שנאספו ,א
בה בעת אתגר אותנו בניסיו לייצר מתודה קוהרנטית אחידה.

 .5שילוב סטודנטי בתצפיות
נוס על התצפיות של הצוות הבכיר של החוקרות ,נערכו במסגרת מחקר הפיילוט ג תצפיות
שביצעו עשרה סטודנטי מהקליניקה ליישוב סכסוכי שיפוטי בבר איל .הסטודנטי בחרו
מראש להשתת בקליניקה ליישוב סכסוכי שיפוטי ,מבי  13קליניקות וקורסי מעשיי
שעמדו לבחירת במסגרת חובותיה האקדמיות בשנה ג' ללימודי תואר ראשו בפקולטה
למשפטי .ה בחרו בקליניקה ,בי היתר ,משו שרצו לקחת חלק במחקר ובתצפיות לצור
המחקר )ככלל ,בהתא לפרקטיקה המקובלת באקדמיה ,האופ שבו הסטודנטי מבצעי את
התצפיות ומידת תרומת למחקר מזכי אות בציו בסיו פעילות בקליניקה ,כאשר תוצרי
פעילות ודו"חות התצפית שה מגישי שייכי לקליניקה ולמחקר הבסיס(.
התצפיות בוצעו על ידי הסטודנטי ,לאחר שקיבלו הכשרה בסיסית במחקר איכותני,
והכשרות ספציפיות בביצוע תצפיות .ההכשרות הועברו לה על ידי היועצת למחקר איכותני
ועל ידי מנהלת הקליניקה .בעקבות ההחלטה שלא להשתמש בטופס מובנה וסדור ,כפי שתואר
לעיל ,הונחו הסטודנטי לערו את התצפית באופ פתוח יחסית ,ולמלא טופס קצר שבו
מצויני הפרטי האינפורמטיביי של התצפית בלבד ,למשל :השעה ,המקו ,סוג ההלי,
מספר הנוכחי מכל צד וכדומה )ראו בהמש על טופס ההנחיות המשולב( .הסטודנטי ג
קיבלו ליווי צמוד של מנהלת הקליניקה ,עורכת די בעלת ניסיו בליטיגציה .הליווי כלל הדרכה
ומשוב ,לפני כל תצפית ולאחריה ,וזמינות שוטפת ,ג במהל התצפיות ,לכל שאלה
שמתעוררת אצל במהל ביצוע התצפית .הסטודנטי אכ ניצלו אפשרות זו לא מעט,
והתייעצו תכופות בנוגע לבעיות שצצו במהל התצפית .תצפיות אלה נערכו ג ה בבית משפט
השלו בתלאביב ,שבו נחשפו הסטודנטי למגוו רחב של הליכי משפטיי ,כמו ג למגוו
גדול של אולמות ושל שופטי.
בהערכה כללית ,הסטודנטי בקליניקה צפו במצטבר כמאה ושמוני שעות .להערכת ,זמ
זהה הוקדש לכתיבת הדו"חות .התוצר היה כשלושי וחמישה דו"חות תצפית .בכל דו"ח
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תועדו כמה דיוני בתיקי שוני .ככלל ,תצפית אחת של כארבע שעות הניבה דו"ח אחד,
שתיאר כמה דיוני ,שנערכו בזה אחר זה ביו אחד באול אחד.
קבוצה נוספת של תצפיות נערכה על ידי כמאה וחמישי סטודנטי לתארי ראשו ושני
בקורסי ובסמינרי העוסקי בנושאי המחקר ,שהתקיימו בקריה האקדמית אונו
ובאוניברסיטת בר איל .סטודנטי אלו קיבלו ג ה הדרכה בנושא התצפית ,א כי מצומצמת
יותר מזו שקיבלו הסטודנטי בקליניקה .כל אחד ואחת מסטודנטי אלה היו בתצפית בי
שעתיי לארבע שעות.
תהלי הכשרת של הסטודנטי כתצפיתני ,והמעקב אחר האופ שביצעו את התצפיות,
לימד אותנו ,הצוות הבכיר ,לא מעט על אודות האתגרי העולי מביצוע תצפיות בבתי משפט,
הייחוד של תצפיות אלה והאופ הנכו שבו יש לבצע את התצפיות .ההתפתחות של הכלי
המחקרי נעשתה בד בבד ע הניסיו שרכשו הסטודנטי כתצפיתני והניסיו שלנו ,החוקרות,
בכל התפקידי ג יחד – ה כתצפיתניות בשטח ,ה כמי שמכשירות ,מנחות ומלוות את
הסטודנטי לקראת התצפיות שה עורכי ובמהלכ ,וה כמפרשות וכמנתחות של דו"חות
התצפית שהגישו לנו הסטודנטי.
העבודה ע הסטודנטי היא ייחודית ,ושונה מהעבודה של הצוות הבכיר .הניסיו הראה
שמוטב לצייד את הסטודנטי במסמ הנחיות משולב .בחלקו הראשו נכללו הנחיות כלליות
לאופ ביצוע התצפית .הסטודנטי התבקשו להגיע לאול ע מחברת ריקה ,לתעד באופ
חופשי ,מקי ועשיר ככל שנית את ההתרחשויות ביחס לשאלת המחקר ,אשר פורטה במסמ
ההנחיות ,תו תשומת לב למגוו רחב של נושאי רלוונטיי ,שג דוגמאות לה פורטו
במסמ ההנחיות .להל ציטוט מהחלק הראשו של ההנחיות" :לאחר שיצאת מהאול,
הקדישו את הזמ הנחו לכתיבת דוח מסכ שמתאר מה ראית ומה חווית :הציגו תיאור עשיר
ככל הנית ,כולל דוגמאות קונקרטיות ,ציטוטי מרכזיי בעלי משמעות ביחס לשאלת המחקר
ובכלל ,וכל התייחסות לסוגיות שתוארו לעיל"; ובחלקו השני של מסמ ההנחיות הוצעה
טבלה ,שעל בסיסה יכלו הסטודנטי לכתוב – לאחר התצפית – את הדו"ח שיגישו למנהלת
הקליניקה כתוצר סופי מבחינת .בטבלה היו נתוני יבשי על אודות זירת התצפית ,ומקו
לתיאור חווייתי של הזירה ושל ההתרחשויות.
מעניי לציי כי משהוצעה טבלה לתיעוד התצפית ,רוב הסטודנטי נצמדו אליה בדו"ח
שהגישו .ואול ,היו חריגי .סטודנטית אחת ערכה שינויי והתאמות בטבלה המוצעת ,באופ
שהקל עליה את כתיבת הדו"ח ,כלומר ,היא המציאה נוסח נוח יותר בעבורה .סטודנט אחר כלל
לא השתמש בטבלה האמורה ,והגיש דו"חות מפורטי ועשירי ביותר בתיאורי .דווקא
סטודנטי אלה הגישו לנו תוצרי באיכות גבוהה באופ יחסי ,וסייעו לנו בתהלי הלמידה
לגבי האופ שבו יש להכשיר את התצפיתני לבצע את התצפיות ולהגיש את דו"חות התצפית.
עיו מעמיק בדו"חות התצפית השוני שערכו הסטודנטי לימד אותנו כי יש הבדלי
ניכרי בי הסטודנטי באופ התיעוד ,ברמתו ובהבנת כלי התצפית ככלי מחקרי .סטודנטי
שאינ מורגלי במחקר איכותני ,ובייחוד אלה שאינ מורגלי בביצוע תצפיות ,התקשו לעמוד
במטלה מתו זרות מתחייבת ולאשיפוטית .חלק מהדו"חות נותר ברמת ההתרשמות ,שאינה
מאפשרת להשתמש בה לצורכי מחקר .ע זאת ,חלק בלתימבוטל מתצפיות הסטודנטי היה
רלוונטי ,עשיר בתיאור ומספק מידע .הסטודנטי לתואר שני ,שחלק הגדול עורכי די ,בעלי
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ידע וניסיו בעבודה מעשית בשטח ובבתי המשפט בתפקידי שוני ,הביאו עימ נקודות מבט
שונות וער מוס ייחודי לתצפיות .היכרות ע הפרקטיקות המקובלות בבתי המשפט אפשרה
לה להציע ,נוס על תיעוד המתרחש ,ג פרשנויות מעמיקות ומבוססות מניסיונ.
בשי לב לכמות הדו"חות ולשעות הרבות של התצפיות שערכו הסטודנטי ,לא נית
להתעל מ התרומה המשמעותית שלה להצצה הראשונית לשדה המחקר שלנו – אולמות
בית המשפט ,הצצה שחשפה בפנינו עול ומלואו דר הרבה זוגות עיניי :שדה עשיר ,מגוו
ופורה של פעולות לפשרה לכל אור הדר ,לסיו התיק שלא בהכרעה שיפוטית מלאה,
ששופטי בישראל נוקטי.
כא המקו להזכיר כי כלי התצפית הוא כלי תובעני – לא רק במשאבי שהוא דורש ,אלא
ג בעומק ההכשרה ,באיכותה ובאורכה .היכולת להיות מעורב וג להתבונ בצורה פתוחה,
מקיפה ולאפסקנית נרכשת במאמ רב .לכ ,כשנעזרנו בסטודנטי ,שה כוח עזר אטרקטיבי,
מגוו ומעניי ,א חסר ניסיו בביצוע מחקר ובהבנת הכלי האיכותני ,דאגנו למער הכשרה
מסודר וצפו לפני התצפית ,ולעיקוב מתמיד אחרי הביצועי .ע זאת ,ולמרות זאת ,בשי לב
לעקומת התוצרי ,שלא הייתה מספקת ,הפקנו לקחי לקראת שנת הלימודי הבאה ,מתו
ניסיו לשפר עוד יותר את אופ הכשרת של הסטודנטי לביצוע התצפיות האיכותניות .ערכנו
שינויי בהתאמת הכלי ,בהתחשב בתובנות שלעיל .כ ,למשל ,ערכנו שינויי בהכשרה
הראשונית שקיבלו הסטודנטי :בראשית שנת הלימודי ,ההכשרה הראשונית הייתה בבחינת
מבוא למחקר איכותני וכללה הנחיות כלליות לביצוע תצפיות בשדה מחקר .ככל שהעמיקה
שנת הלימודי והצטבר ניסיו של צוות החוקרות )ה כתצפיתניות וה בהתנהלות מול
הסטודנטי כאמור( ,הפכו ההכשרה והליווי לממוקדי יותר בשדה המחקר הספציפי – אול
בית המשפט – ובמאפייני הייחודיי לו .בשנת הלימודי הבאה ,כבר מראשיתה זכו
הסטודנטי להכשרה כללית במחקר איכותני ובהכשרה ספציפית לביצוע תצפיות בבית משפט.
דוגמה נוספת לשינוי היא שבשנה הראשונה ,המטלה המסכמת של הסטודנטי כללה סוג
מסוי של עבודת ניתוח של התצפיות שערכו .זו דרשה חשיבה מעמיקה ויישומית בקשר
לנושאי המחקר ,כפי שבאו לידי ביטוי בתצפיות .לאור התרשמות צוות החוקרות מכ שעבודת
הניתוח והיישו תרמה רבות להבנת הסטודנטי את נושא המחקר ואת הכלי המחקרי ,בשנת
הלימודי הבאה ,כבר באמצע השנה ,נדרשו הסטודנטי לנתח דו"חות תצפית שערכו .הדבר
תר לה רבות ,וסייע לה להבי מה הדרישה במהל ביצוע התצפית ובכתיבת דו"ח התצפית.
ג הליווי של הסטודנטי בשנת הלימודי הבאה נעשה באופ צמוד יותר ,כ שבראשית
השנה צוות החוקרות ליווה את הסטודנטי לתצפיות באופ שוט ,ולמעשה ביצע את התצפית
יחד עימ .לאחר מכ קיימו שיח ע קבוצת הסטודנטי ,בהתייחס לתצפית הספציפית .כמו כ,
נערכו לפחות פעמיי במהל שנת הלימודי שיחות משוב ע הסטודנטי ,שבגדר קיבלו
הסטודנטי דגשי אישיי בנוגע לאופ שבו ביצעו את התצפיות וכתבו את הדו"חות .שינויי
אלה ,שהיוו התפתחות טבעית של התהלי ,הוכיחו את עצמ ,וניכר כי בשנה השנייה עקומת
הלמידה הייתה טובה יותר.
במהל תצפיות הגישוש הבנו כי הסטודנטי הבלתימיומני והצוות מביאי סוג שונה של
תוצרי ,שיהיה נית להפיק מה מידע מגוו ,א יש להתייחס אליה בדרכי שונות .לאחר
התלבטויות החלטנו להשתמש ברוב הדו"חות של הסטודנטי ,כל עוד אלה עמדו בהנחיות
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תצפיות על פעילויות שופטי באול בית המשפט :דיו מתודולוגי מפרספקטיבה איכותנית

שקיבלו .דו"חות אלה יהיו בסיס לקידוד כמותני ,היות שהמידע בה ממוקד יותר .צוות
החוקרות הבכיר ,שניסיונו ומיומנותו רבי ,ימשי לספק מידע עשיר ומקי .מידע זה ינותח
בהמש לפי עקרונות הניתוח האיכותני ,ויהיה הבסיס לחלק האיכותני המקי של המחקר .אנו
מקוות כי הניתוח של שני תוצרי אלה בנפרד יהיה בסיס לשני סוגי שוני של ממצאי
שיניבו מידע עשיר ותובנות ,מבוססי שניה על סוגי שוני של תצפיות איכותניות.
בשולי הדברי נציי כי א שעיקר הדיו בפרק זה לעיל מתמקד בצד אחד של המתרס –
בתרומת של הסטודנטי למחקר ובמאמ שהושקע בהכשרת לביצוע התצפיות מתו מטרה
למקס את התוצרי שלה – הרי לא נית להתעל מהצד השני של המתרס ,והוא :השאלה עד
כמה הסטודנטי עצמ נתרמי מפעילות כתצפיתני בבית המשפט .שהרי ,לכאורה ,מדובר
בפעילות מתחו המחקר האיכותני ,שעל פי רוב סטודנטי למשפטי אינ מורגלי בה ואינ
נחשפי אליה ,ועל כ אפשר ש"תחושת הזרות" תרחיק אות ותגרו לה לניכור מסוי.
ואול ניכר היה שהסטודנטי בקליניקה נהנו מאוד מביצוע התצפיות ,הפיקו את המירב
והמיטב מבחינת ,והדבר א גר לה להירת למחקר מתו מקו של עניי ,מחויבות אישית
ואחריות .מעניי לצטט מדברי שכתב אחד הסטודנטי בקליניקה במטלה המסכמת שהגיש:
"בשנה החולפת ,תפקידי בצוות התצפיות היה לכאורה תפקיד מאוד אפור.
שעות של צפייה בדיוני ...תפקידנו בקליניקה היה לחצוב חומר גל מבי
כותלי בית המשפט ,ולהעניק אותו לחוקרי שיחוללו עמו נפלאות .לא היה לי
קל ע זה בהתחלה .א ככל שהתקדמה לה השנה ,מצאתי את עצמי מוצא עניי
הול וגובר בתצפיות אלו .גליתי ,שהחוויה הזאת מלמדת אותי הרבה מעבר
לחומר הגל אותו ליקטתי ...א יותר מכל למדתי 'דר הרגליי' מהו 'יישוב
סכסוכי שיפוטי' ,לא למדתי זאת באיזה מאמר מלומד ,או באמצעות שינו
חומר לאיזשהו קורס – למדתי זאת באופ בלתי אמצעי – בחושיי שלי .כמעט
לכל סוגיה במאמר ,דוגמה במחקר או דעה בפסק די מצאתי ביטוי בתצפית
כלשהי שערכתי."...

 .6סיכו בניית כלי המחקר המותא
להחלטות לגבי המחקר שנתקבלו בשלב הגישוש תהיה משמעות חשובה למה שיתאפשר
בשלב הניתוח .ההבנה שנוצרה במהל הזמ ,שיש שני תפקידי ,האחד של התצפית בשטח,
שיש לו אחריות לאיסו הנתוני ,והשני של המפרש ,המנתח והמקשר לתאוריה ,אפשרה
להפריד ביניה .לתפקיד הראשו של הצפייה בשדה יש צור במיומנויות כמו יכולת הקשבה,
ערנות ויכולת תיעוד .לתפקיד השני יש צור ביכולות להבנת חומר תאורטי ,בכישורי של
עיבוד וניתוח מתו הבנת הקריאה של התיאורי ,וחיבור שלה לידע עמוק על השדה .המנתח
צרי להתעמק בטקסט ובסאב טקסט ,להבי מה רוחש בי השורות ,והכול על רקע התאוריה
הקיימת והמתהווה .ההפרדה בי השלבי אפשרה לנו להנחות אנשי שוני לשני השלבי .כ
יכולנו להיעזר בסטודנטי בתפקיד הצופי ,ולהתמקד בעצמנו בתפקיד הניתוח.
פיתחנו אפוא שיטת מחקר דואלית :המידע ייאס בשתי שיטות של תצפיות איכותניות,
ויפורש בשני סוגי של קידודי וניתוח — איכותני וכמותני .הניתוח האיכותני )על הכמותני
231

עידית רונ ,נורית צימרמ ,מיכל רו ,מיכל אלברשטיי ורונית כה

חלי כללי אחרי( אינו נפרד משלב איסו המידע .לעיתי יש חפיפה ביניה ,לעיתי
עקיבה .השלבי שלובי ,הרגישות המחקרית באה לידי ביטוי כל העת ,בתשומת לב מתי
הניתוח כופה את עצמו על השדה ואינו מאפשר פתיחות ,ומתי התצפית מתרחבת מידי ואינה
תורמת למחקר .מבט בו זמני בשני השדות – איסו וניתוח – במקביל ובנפרד ,הוביל אותנו
ליצירת קטגוריות .ארגו החומר לקטגוריות נוצר כדי לדייק את התהלי ,וכדי שבצפייה
עתידית נשמור אות ברקע ההתבוננות .בשלב מוקד זה לא דנו בתמות ,כדי שהאפשרויות
יישארו פתוחות ,ולא יוגבלו .לפי הנחייתה של היועצת האיכותנית התבקשנו להתעמק
בדו"חות שכתבנו ,ולהציע סוגיות ,שדרכ נית לדו בממצאי ,כדי לגבש שאלות לדיו ,לפי
הממצאי עד אותו רגע .ניסחנו שאלות לדיו בכל הסוגיות שעלו מהממצאי .לפני שנזהה
תמות מרכזיות ,שלב ששמור לזמ מאוחר יותר ,רצינו לשרטט מעגלי דיו ליצירת קטגוריות.
כ התחדדה ההבחנה בי קטגוריות איסו לקטגוריות ניתוח .במוב זה ,ישנה דואליות נוספת,
שכ אלו ה למעשה שתי נקודות מבט המאפשרות תצפית פתוחה א ממוקדת ,לכיווני שעלו
בתצפיות הקודמות .מדובר בתהלי של חידוד הצבעי ,שבה הבחנו בתהלי הצפייה כשה
מעורבבי זה בזה .התמקדנו בנתוני מרכזיי ,חוזרי על עצמ ,בולטי ומיוחדי ,שצצו
שוב ושוב .דוגמה לקטגוריות שהעלינו :החדר – המראה הפיזי ,התחושות )כמו קר/ח,
רועש/דומ ,עמוס/ריק( ,הגודל ,המיקו בבניי ובקומה ,מיקו השופט והצדדי בתוכו,
מיקו התצפיתני .התקשורת בחדר – המילולית והלאמילולית .התנועה בחדר – הקשר בי
החו והפני :תנועת אנשי ,קשר סלולרי ,קשר אינטרנטי .התווינו שני זרמי :השופט
כמפעיל סמכות – ידע משפטי וידע ענייני בתיק ,איו ,הומור ,הצעת אלטרנטיבה ,מיקוד הדיו,
רשות הדיבור ,הקפדה על כללי ,כגו עמידה בעת הדיבור ,קביעת זמני לדיבור ,פנייה רשמית
לצד השני ולשופט ,וג השופט כמפעיל פרקטיקות רכות מתייחס לרגשות ,לפשרה ,ליחס בי
הצדדי ,למעשיה מחו לאול ועוד72.
לאחר כל תצפית ,כתיבת הדו"חות וקריאת ,התכנסנו לשיחה נוספת ולהחלפת דעות.
במש כל התקופה שילבנו תצפיות ,פגישות לשיחות של כל הצוות על החוויות התובנות ,הבנת
המסלול המחקרי שבו אנו צועדות ובניית הכלי המחקרי המותא ,שיקד אותנו במסלול
להעמקת התשובות לשאלות המחקר ,ויוכל לשמש חוקרי בעתיד בשאלות מחקר דומות.
לסיכו ,בשנה הראשונה למחקר ביצענו בישראל יותר מעשר תצפיות עשירות של צוות
המחקר הבכיר ,וכמאתיי תצפיות של סטודנטי .ממצאי ראשוני שהעלינו מצביעי על
פעילות עשירה של שופטי החותרי ליישוב הסכסוכי שלפניה ללא כתיבת פסק די .בשלב
זה אנו מגבשות כלי משולב ליישו בהמש המחקר ,שיורכב מסוגי תצפיות שוני .סוג אחד
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במהל הדיוני נדונו ארוכות פרקטיקות  JCRלמיניה ,שימוש השופטי בכלי קשורי
לפעולות רכות האופייניות לגישור ,וכלי שמזוהי א הפעלת סמכות שיפוטית בחסות החוק.
ששת הסוגי של יישוב סכסוכי עומדי ברקע התצפיות ,אול היצמדות למודל התאורטי שלה
צמצמה את האפשרויות שנבעו מהצפייה ,ועל כ הדיו בהתאמת התיאוריה לממצאי נדחה
לשלב מאוחר .ראו מיכל אלברשטי ואביטל מרגלית "פיוס בחסות המשפט :על כוחה של
התנצלות ומגבלותיה" מסע אל האחווה ) 402ידידיה צ' שטר ובנימי פורת עורכי ;(2014 ,מיכל
אלברשטי צדק אלטרנטיבי – גישור ,איחוי וטיפול באמצעות מנגנוני משפטיי )מאיה לוי
עורכת.(2015 ,
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יהיה תצפיות עשירותפתוחות של הצוות הבכיר ,שיהוו את הבסיס לניתוח האיכותני ,אלה
ייעשו במספר מוגבל מחמת גודלו המצומצ של צוות החוקרות .בד בבד ייערכו תצפיות
פתוחות א מונחות ומבוקרות יותר של סטודנטי מהקליניקה ליישוב סכסוכי שיפוטי בבר
איל וממסגרות לימודיות אחרות .אלה יאספו חומר עשיר ,א ע זאת יונחו למקד את המבט
באפיוני של יישוב סכסוכי שיפוטי ,כפי שהועלו במהל תצפיות הגישוש של הצוות הבכיר.
תצפיות אלה כבר החלו ,והגיעו למאות .בשלב הניתוח יעמול הצוות הבכיר על קידוד התצפיות
שערכו הסטודנטי ,לצור מידע כמותני שיעמוד בצד המידע האיכותני שיופק מהתצפיות
הפתוחות .הצוות ,בסיוע תוכנת ניתוח איכותני ,ידאג למסגור שיטתי וסכמטי של פעילות
התצפית שנעשתה.
פעילויות המחקר השונות מזינות זו את זו בכ שהשלב הכמותני הסטטיסטי מסייע בבחירת
מוקדי הראיונות האיכותניי; התצפיות האיכותניות מסייעות בבניית המודל השיטתי הכמותני;
כ הול ונוצר בתהלי העבודה כלי ייחודי ספציפי למחקר שלנו ,ולשימוש של מחקרי
בעתיד .ויודגש שוב כי השלבי שנדונו בנפרד לעיל כרוכי זה בזה .התצפית גוררת עיבוד ,וזה
מצידו משפיע על התצפית שלאחריו.
נדגיש עוד כי יש חשיבות מיוחדת להחלטות שנתקבלו בשלב זה ,היות שההחלטות
שמתקבלות על ידי הצוות בישראל אמורות לחול ,בשינויי המתחייבי ,ג על המחקר שייער
בארצות המשתתפות האחרות )איטליה ואנגליה(.

ה .דילמות אתיות
בכל מחקר איכותני ,הדילמות האתיות רבות ומורכבות ,ועל אחת כמה וכמה במחקר שחוקר
שופטי ונער ע שופטי ,הכולל צפיות בצדדי בעיצומו של סכסו .מחקרנו זה ניצב אפוא
בפני בעיות אתיות מבניות ,האופייניות למחקרי איכותניי אשר עוסקי בבני אד ובתופעות
חברתיות ,ולציד ג בעיות אתיות ,המיוחדות למחקר הנוכחי 73.בפרק זה נתייחס לחלק
מהדילמות המרכזיות שנתקלנו בה עד כה ,ונתאר את התמודדותנו עימ74.
את הדרישה האתית הבסיסית ,להג על המשתתפי מנזק אפשרי בעקבות השתתפות
במחקר ,אנו ממלאות בהבטיחנו סודיות מלאה לכל המשתתפי ובהסתרה מוחלטת של פרטי

73

74

דפנה הקר כותבת במאמרה על חשיבותו של הדיו האתי בקשר למחקר האמפירי המשפטי" :ככל
שמחקר אמפירי של המשפט מתפתח בתו פקולטות למשפטי כ גוברת הדחיפות בעיצוב קוד
אתי למחקר אמפירי משפטי ,כפי שעוצב בקשר למחקרי אמפיריי בדיסציפלינות אחרות.
תפקידו של הקוד האתי ,בראש ובראשונה ,להנחות את החוקרי באשר לסטנדרטי הנורמטיביי
המצופי מה בעבודת המחקר ...הקוד צרי להיות מנו ליצירת שיח אתי רחב יותר מאשר כללי
"אסור ומותר" ,שבליבו ערכי הצניעות וההגינות" .הדוגמאות המובאות במאמר זה אכ מדגימות
את השאלות האתיות הייחודיות העולות בהקשר של מחקר אמפירי בזירת בית המשפט .אנו
מקוות כי דיו זה יסייע בפיתוחו של שיח אתי כאמור .ראו הקר ,לעיל ה"ש  ,12בעמ' .345–344
יצוי כי המחקר קיבל אישור ה מוועדת האתיקה של ה  ERCוה מוועדת האתיקה של הפקולטה
למשפטי באוניברסיטת בר איל.
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מזהי ,למעט ממי שמבקש במפורש ,כי פרטיו יצוינו .לש כ פיתחנו שיטת קידוד מקרית,
ולפיה יוקדדו שמות השופטי והאולמות .את שמות עורכי הדי והצדדי איננו רושמות כלל.
מאחר שבבית משפט השלו יש עשרות שופטי ,יהיה קשה מאוד לזהות אישיות אחת,
שפרטיה המזהי שונו .ההחלטה לבחור בבית משפט השלו בתלאביב מוצדקת שוב ,בנימוק
של שמירה על פרטיות השופטי ,שבאולמותיה אנו צופות .לצד זה צצו ועלו במהל תצפיות
הגישוש שתי בעיות אתיות מרכזיות ,שההתמודדות עימ הייתה מורכבת יותר ,ועליה נרחיב
כעת :הראשונה היא יידוע השטח על עצ המחקר ,והשנייה שקשורה אליה ,היא הצור או
החובה לקבל מהמשתתפי אישור והסכמה להשתתפות במחקר .נפרש כעת בקצרה את
ההחלטות המורכבות שהתקבלו בנושאי אלה.

 .1הא ליידע את השטח על המחקר
שקיפות כלפי מושאי המחקר היא מטרה שהחוקר במחקר איכותני צרי לשאו לה .נחו
שהמחקר ,מטרותיו והמתודולוגיה שלו יהיו חשופי לאינפורמנטי .ע זאת ,ברור שהצהרה
על עצ קיומו של המחקר ,ובעיקר על הנושא שבו הוא מתמקד ,עלולה לשנות את הזירה
הנצפית ואת התנהגות של השחקני המעורבי בה .לפיכ ,על החוקרת האיכותנית להכריע
ג בהקשר זה ,בי שני קצוות ,של גילוי ושל הסתרה ,שלרוב לא נית אלא להתמק אי ש
ביניה.
מלכתחילה סברנו כי יידוע מערכת המשפט וקבלת שיתו הפעולה שלה נחוצי וחשובי.
לפני שאנו מגיעות ל"בית" של השופטי ,עלינו להסביר את מטרת בואנו .למרות העובדה
שאולמות בית המשפט פתוחי לציבור ,נכו יהיה להודיע על נוכחותנו .חשבנו ששיתו
פעולה ע מערכת בתי המשפט ג יקל את קבלת המידע ,וג יהיה נכו מבחינת האתיקה של
המחקר .נפגשנו ע בכירי בהנהלת בתי המשפט ובבית משפט השלו בתלאביב ,הצגנו
בפניה את המחקר ,ולא נתקלנו בהתנגדות או בהסתייגות רבתי .להיפ ,נראה כי השופטי
שאית שוחחנו חושבי שמחקר מסוג זה עשוי להועיל ג להבנה שלה על תהלי השפיטה.
ואול ,לאחר שיידענו את הנהלת המערכת ,זכינו לתגובות סותרות .מבית משפט השלו בתל
אביב קיבלנו תגובה אוהדת ,שכללה הבנה למשמעות המחקר ולתרומתו הצפויה למערכת.
משופטי יחידי שמענו רצו לתרו ולנצל הזדמנות לחלוק את דעותיה בנושא המחקר.
מהנהלת בתי המשפט נמסרה תגובה מעורבת ,יד אחת מקרבת ,השנייה מרחיקה.
ההחלטה לשת את השופטי בקיומו של המחקר נבחנה בשטח במהלכי הגישוש .ג לפניו
כולנו סברנו שההנחה שאנו נהיה "זבוב על הקיר" דהיינו ,צופה שאינה נראית ואינה נשמעת,
אינה מתקיימת במציאות .א לא שיערנו מה תהיה הגישה כלפינו .במקרי לא מועטי
נוכחותנו זכתה להתייחסות ,ג מטע השופטת ,ג מטע עורכי הדי והצדדי .כמה חוקרות,
לא פחות משתיי ,היושבות באול ומנהלות רישו תכו ,אינ זוכות להתעלמות בבית משפט
ישראלי .לעיתי נשאלנו על ידי השופטת מי אנחנו ,וענינו ,שאנו מאוניברסיטת בר איל.
התגובה הייתה לרוב עידוד ללמידה בבתי המשפט .לעיתי נתבקשנו להרחיב על מטרת
ביקורנו .על השאלות שנשאלנו השבנו בנימוס ובקצרה ,כשאנו מנסות בוזמנית ג לענות
בכנות ,ג לא להשפיע יותר מידי על הזירה וג לא לתפוס מקו וזמ ,שכ כל הנוכחי
חשופי לתשובה .נזכיר כא מקרה אחד ,שבו צד ,משהבחי כי אנחנו באול ,ביקש דיו
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בדלתיי סגורות ,באמתלה שהדיו האזרחי עוסק בפגיעה בעלת אופ מיני .השופטת בתגובה
הפליאה בנאו קט על הער של פומביות הדיו ,תו שהיא מציינת ,כי לא התבקש חיסיו
בעת הגשת כתב התביעה ,וא בכלל ,החיסיו שיי לנתבעת ,ולא לתובע ,שביקש אותו בדיו
זה .מקרה מעניי נוס אירע ,כשבאמצע הצפייה ,כשהשופטת נענתה שאנו מבר איל ,היא
הסבירה שקיבלה מייל בנושא מחקרנו ,וזה נראה לה מעניי וחשוב 75.לשהייתנו באול אפוא
השלכות שונות ,וכול מאובחנות ,מדווחות ,ויובאו בחשבו בעת הניתוח .בבחינת השאלה
כיצד ראוי לנהוג כחוקרות על מנת שלא להשפיע על הזירה הנצפית ,ניסיוננו מלמד ,כפי
ששיערנו ,כי לא נית לקיי תצפיות אינטנסיביות מבלי שהדבר יורגש על ידי המשתתפי
בזירה ,וייתכ שא ישפיע עליה במידה כזו או אחרת .יש לנסות ולצמצ ההשפעה בזמ
התצפית ,למשל ,על ידי ישיבה בשולי האול ,שמירה על שקט ותשובות קצרות למתענייני,
המנסות להיות כנות א לא דרמטיות .המחשבה הייתה להיטמע באול ולא להפגי נוכחות
כמבקרות ,תרתי משמע .בשלב שני הניסיו לא להשפיע על הזירה יגרו להימנעות מחשיפת
ממצאי ראשוניי ,או מחיווי דעה על דברי שבה צפינו ,במהל שיחות ע שופטי .ע
זאת ,בניתוח הסופי של ממצאי התצפיות יש לייחס משקל כלשהו לאפשרות ,כי הנוכחות בזירה
השפיעה במידה כזו או אחרת .בהקשר זה יהיה מעניי לראות א שופטי שינו את התנהגות
לאור זמ במהל התצפיות .בהקשר של הדגש האיכותני של מחקר הבסיס והיות ואחד
מהשלבי המאוחרי יותר שלו כולל הכשרה לשופטי וניסיונות להשפיע על השטח ,השפעה
על הזירה באופ מסוי וככל שהוא מתקד היא חלק מהמהל הטבעי שלו.

 .2מתי לדרוש חתימה על הסכמה מודעת וממי
נתו מרכזי בדיו בשאלת ההסכמה להשתת בתצפיות הוא כי אנו צופות בהלי שיפוטי פתוח.
ההלי המשפטי הוא הלי שנראה לעי הציבור מכוח הרישה של סעי  3לחוקיסוד :השפיטה
הקובע" :בית המשפט ידו בפומבי ."...הרציונל להכרזה גורפת זו )למעט סייגי שנקבעו( הוא
בראש ובראשונה זכות הציבור לדעת כיצד מתרחש ההלי השיפוטי .זכות זו ,בצד הזכות
לחופש הביטוי וחופש העיתונות ,ה אבני מסד בחברה דמוקרטית .היות ההלי פתוח משפר ה
את האמו של הציבור במערכת המשפט ,וה את ההלי המשפטי ,מעצ חשיפתו לאור .אומנ
מערכת המשפט בודקת את עצמה ,ולש כ נוצרו ,למשל ,ג אפשרות הערעור וג נציבות
התלונות על השופטי 76,א היא אינה מגלה פתיחות להליכי ביקורת חיצונית .ההתנגדות של
השופטי למשוב עליה מטע לשכת עורכי הדי נמשכת ועקבית 77.שופטי אינ רשאי
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בהערת אגב נציי כי בעת התצפית באנגליה מצאנו סיטואציה שונה לחלוטי .השופטת והצדדי
התעלמו לחלוטי מקיומנו ,ג במקרי שהיינו יחידות בכל האול .לא פנו אלינו – לא בכניסה,
לא במהל הדיו ולא כשנסתיי .התייחסות יחידה הייתה שליחת הפקידה לברר א אנו צד לדיו.
נתו זה חורג מגדר המאמר ,וינותח בדו"ח הסופי.
חוק נציב תלונות הציבור על שופטי ,התשס"ב–.2002
"עורכי הדי בישראל ישתתפו היו לראשונה בסקר מקי בו ידרגו את תפקוד השופטי במדינה.
השופטי הסתייגו מרעיו הסקר וכתוצאה מכ הוקמה ועדה שניסתה להגיע לפשרה בי הצדדי.
הוועדה לא הצליחה לגבש הצעה משותפת ועורכי הדי החליטו לבצע את המשוב .השופטי:
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להתראיי ללא רשות של הנהלת בתי המשפט ,וזו אינה נוהגת לתת אישורי כאלה78.
השופטי ג מנועי מלהגיב בתקשורת או באמצעי מדיה אחרי 79.בשיחות לאפורמליות ע

שופטי הבנו כי שופטי בכירי וותיקי נוטי לתמו בסגירות המערכת לראיונות .ה הביעו
חשש שראיונות אלה עשויי לפגוע במערכת ,בהחזיק בדעה כי השופטי מביעי את עצמ
באמצעות פסקי דינ ,וטוב שכ .הביקורת האפשרית היא בערעור ,בעיתונות ובמחקר .זו ג
גישת המערכת באשר לבקשות לראיונות ע שופטי ,והיא נוטה באופ כמעט גור לא לאשר
אות .אנו סבורות כי שיחות ע שופטי והצגת שאלות לצור המחקר יתרמו רבות להבנת
תהליכי ,לתועלת האקדמיה ומערכת המשפט כאחת .כ נעשי מחקרי מתקדמי בעול,
ואנו מקוות בכל זאת להסכמת מערכת המשפט לראיונות עומק ע שופטי מכהני ,כמקובל
במדינות אחרות 80.עובדות אלה כמוב מחזקות את מעמד המידע המגיע מתצפיות בשלב זה,
כמקור כמעט יחיד למידע על פעולות השופטי.
בצד העובדה שהדיו המשפטי פתוח ,קיימת הדרישה הקפדנית של המחקר האיכותני בנוגע
לצור בקבלת הסכמת הנחקר לתצפית .בתצפיות שלנו איננו בוחנות את ההלי בכללותו ,אלא
מתמקדות בשופט .בשעת הצפייה השופט הופ מושא להתבוננות מחקרית ,שהיא מטבעה
חודרנית וממוקדת למטרות המחקר שאותו עורכי .הא עובדה זו דורשת הסכמה מדעת
לצפייה הפרטנית של החוקרות? לאחר דיוני רבי החלטנו שעקרו פומביות הדיו גובר ,ואי
צור בהסכמת השופט למחקר שנערו באולמו .החלטתנו זו נסמכת על מחקרי אחרי שנעשו
בבתי משפט ,וקבעו במפורש שצפייה בדיו משפטי פתוח אינה זקוקה להסכמתו של איש81.
ההצדקות להחלטה רבות .בניגוד למחקרי איכותניי אחרי ,אי במחקר זה בעיה של שימוש
בכוח ובהשפעה של החוקר ,או של הבדלי מעמדות ויכולות .השופט אינו נחקר הבא מעמדה
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ללשכת עורכי הדי מוסר כפול" .ראו אפרת וייס "למרות התנגדות השופטי :משוב עורכי הדי
יוצא לדר" " .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1440308,00.html 18.12.2001 ynetהמשוב
שבוטל ב 2005לאחר התנגדות של השופטי צפוי לחזור בשנת המשפט הקרובה .בעבר טענו
שופטי כי מדובר בכלי פופוליסטי" .ראו אביאל מגנזי "הסערה הבאה :לשכת עורכי הדי
מתכוונת לחדש את משוב השופטי" www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- 26.6.2014 ynet
 .4534804,00.htmlראש לשכת עורכי הדי ,לשעבר ,עו"ד דורו ברזילי" :משוב השופטי 2014
הוא אירוע חשוב ביותר למערכת המשפט ,למעמדה ,לתדמיתה ולתקינותה .הבטחתי שהמשוב
יקוי עד סו השנה הנוכחית .ועל א ההסתייגויות והביקורת מצד הנהלת בתי המשפט ואחרי".
ראו צוות המשוב "משוב  – 2014התוצאות המלאות" )www.israelbar.org.il/article_ (2015
.inner.asp?pgid=201956&catid=4829
ס'  34לכללי אתיקה לשופטי ,התשס"ז–" :2007באישורו של נשיא בית המשפט העליו רשאי
שופט להשיב ,בי בכתב בי עלפה ,לשאלות או לשאלוני המופני אליו לצרכי מחקר בנושאי
הקשורי בעבודתו השיפוטית" .להרחבה ראו בג  2491/02ב ארי נ' השופט ד ארבל מנהל
בתי המשפט )פורס בנבו ,(1.8.2002 ,ש קבעה השופטת פרוקצ'יה כי אי הצדקה לאפשר
ראיונות ע שופטי ,בנימוק שאלה מתבטאי דר פסקי הדי.
ס'  39לכללי אתיקה לשופטי" :שופט אומר דברו בפסקי די ובהחלטות .על דר הכלל אי
שופט מתראיי ואי הוא מוסר מידע לתקשורת".
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תצפיות על פעילויות שופטי באול בית המשפט :דיו מתודולוגי מפרספקטיבה איכותנית

של חולשה .אי פה חלש המנוצל על ידי החוקרת 82.ברקע עומדת ג ההבנה שהשופט בעצ
אינו יכול לסרב לצפייה ,שאז ייפגע העיקרו של פומביות הדיו .על כ אי טע לבקש רשות,
מקו שהתשובה יכולה להיות רק אחת ,ג א ניתנה בחוסר נחת או בהתנגדות ממש .חוקר
איכותני חייב להביא בחשבו את האינטרסי של האינפורמנטי ושל שאר המשתתפי
במחקר .כל החלטה שלו מתחשבת בצורכי הנחקרי 83.האירועי שהודגמו קוד ,שבה
שופטי ששאלו למעשינו באול לא נראו מוטרדי ,ולעיתי א נידמו כמוחמאי מכ
שהמחקר נעשה באולמ ,חיזקו את דעתנו שאי צור בהסכמה מפורשת לצפייה ממי
מהנוכחי באול.
בפרסו המחקר הוחלט כי נקפיד על טשטוש הדמויות הספציפיות של השופטי ,וכמוב
של הנוכחי האחרי באול ,ושל פרטי מזהי של התיק .זהות הנצפי תישמר בחשאיות
גמורה ,וא יוזכרו ,יקודדו בצורה מקרית ,שתישמר באופ חסוי .לכ ג בעת הפרסו מובטחת
לנחקרי אנונימיות גמורה ,עליה נשי דגש חזק ,ובכ יישמר ,לשיטתנו ,איזו מיטבי בי
צורכי המחקר ובי צורכי הנחקרי.
לסיכו הדיו על אתיקה ,בעניי הדרישה להסכמה לצפייה מופעלות דרישות משלושה
מקורות :דרישות החוק ,דרישות האתיקה המחקרית ודרישות האתיקה של המחקר האיכותני
הספציפי .מבחינת החוק ,אי נדרשת הסכמה ,היות שהדיו פתוח .מבחינת האתיקה המחקרית,
כמוסבר לעיל ,אי בצפייה שו פגיעה בה ,ומבחינת המחקר הספציפי ,אנו סבורות שיידוע
כללי של בית משפט השלו שבו אנו צופות ,ותשובה כנה כשאנו נשאלות ,עונה מעל ומעבר
על הצור בהסכמה ,ג א נביא בחשבו את הדרישות האתיות המחמירות שקיבלנו על עצמנו.

ו .סיכו
ההכרה בשינוי המהותי העובר על מערכת המשפט ,המתבטא בשינויי בפעולותיה של
השופטי בזירה ,בהנחיות הרגולציה ובציפיות החברתיות לגבי תפקיד ,מצביעה על כ שיש
חשיבות לקיומו של מחקר אמפירי ,הבוח לא רק את דרכי ההכרעה של שופטי ,אלא ג את
פעולותיה בשלבי מוקדמי יותר ,תו מת דגש למעשיה בתו האול וביחס לצדדי
ולדי.
פירשנו במאמר זה כמה מהסוגיות שליבנו בדר ליצירת כלי מחקרי מותא לתצפית
שיאפשר לבחו את תפקיד השופט בניהול התיק ובקידו סיומו ,בלא מת פסק די סופי שנוסח
על ידי השופט .התחלנו בתיאור תופעת המשפט הנמוג ובצור שהיא מעלה ביצירת
מתודולוגיות חדשות בתחו חקר המשפט .עברנו לסקירה של אתגרי מתודולוגיי שוני
הכרוכי בהתאמת כלי התצפית ,שהיא כלי נפו ומקובל במחקר האיכותני ,לקיו תצפיות
באול בית המשפט ,וסיימנו בדיו בדילמות ובאתגרי אתיי שעולי מקיומו של מחקר זה.
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מחקרי על השפעת יחסי הכוח חוקר–נחקר.
 ,SPRADLEY, PARTICIPANT OBSERVATIONלעיל ה"ש  ,39בעמ' .23–21
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עידית רונ ,נורית צימרמ ,מיכל רו ,מיכל אלברשטיי ורונית כה

מוב שהתלבטנו באיזו מידה הידיעה על המחקר הנער ,תזה את השדה ותשפיע עליו
מעבר לרצוי .התלבטנו ג א פרסו המאמר הזה ישפיע על ההתנהלות הנחקרת .ההחלטה
שהתקבלה הייתה להעדי פתיחות ,שיתו ושקיפות ,על החשש להשפיע על השדה .נראה לנו
שמאחר ששיתו של הנחקרי הוא מעקרונות המשפט האיכותני ,ואפילו רשות לתת לה
להשפיע על המחקר היא רצויה במסגרת זו 84,ראוי שנפעל ג לשיתו בתהלי התאמת כלי
המחקר ובדילמות שעלו בדרכנו .במוב זה הבאנו לידי ביטוי פ נוס של המחקר האיכותני,
כלומר השבה לשדה את הטובה שהוא השפיע עלינו ,באפשרו לנו לינוק את האינפורמציה
הקיימת במרחב .אנו מקוות לא רק שהתוצרי יתרמו למחקר האקדמי ,אלא ג שפרסומ
והדיו עליה יתרו לשיפור הנעשה בשדה המשפט.
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