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תקציר
העבודה עוסקת בהשתמעויות האפשריות של תורת אי האלימות הגנדיאנית ליישוב סכסוכים לא
אלים במשפחה  -בהקשר המשפטי בישראל ,ומשקפת נקודת מבט חדשה לקשר בין תורת אי
האלימות הגנדיאנית לפתרון סכסוכים (בדגש על גירושין) .העבודה דנה במשמעות המושג אלימות
ובהקשר שלו למערכת המשפט הישראלי ,בהתייחסות לכך שמבנה מערכת המשפט יוצר בפועל כלי
בעל היבטים אלימים לפתרון סכסוכים בין בני זוג מתגרשים .מודל המשפט האדברסרי ,החקיקה
המורכבת (היבטים דתיים לעומת חילוניים) ,הכללים הדיוניים ,התנהלות עורכי הדין ,והנרטיב
בחברה הישראלית על תפקיד השופטים ועורכי הדין ,כל אלו מייצרים אווירת אלימות ומעגל
אלימות המתממשים במציאות דיונית הגורמת לנזקים לבני הזוג ולילדיהם.
העבודה מתמקדת במתן פתרונות להפחתת אווירת האלימות במערכת המשפטית ,בעוד הפתרונות
הקיימים הינם מרככי אלימות בלבד ,בין אם הם נעשים על ידי מיתון השיח ,יצירת תהליכים מרככי
אלימות (גישור) ,ושינוי תפיסת תפקידי המערכת (תורת משפט טיפולי) ,ולא פתרונות שמונעים
אלימות מיסודה.
שינוי בתפיסה במערכת המשפט ,תאפשר הקשה מתורת אי האלימות הגנדיאנית ותשנה את
פרספקטיבת הדיון ,מניסיון לתקן את המערכת המשפטית ,להתמקדות בסכסוך מנקודת מבטם של
המגשר ושל הצדדים המסוכסכים .הפרדיגמה תתבסס על עקרונות האהימסה והסטיאגרהה ,תוך
הבנה שמערכת יחסים רגשית מעוררת תשוקות ,טינה וזעם ומקשה על קיום דיון רציונלי והגעה
להסכמות .באותה הנקודה ,בה מתקיים הלחץ הרגשי הגדול ביותר ,על בני הזוג ,הם מתבקשים
לנהל משא ומתן שכלי ורציונאלי על נושאים שונים הקשורים לפרידה ,כאשר ברור שדיון זה ,שעה
שמצבם הרגשי הוא כה קיצוני ,הופך את הדיון לכמעט חסר סיכוי.
לצד הדיון על סוגיות הליבה בגירושין ,גם הצגת היתרונות של הליך הגישור על פני ההליך המשפטי,
השיח המשותף ,מישור החיסכון הכספי ,הזמן והתוצאה המיטבית עבורם ועבור הילדים ,הינה
הצגה רציונאלית ,הפונה בעיקרה לשכל ולתבונה .התוצאה בשטח ,מצביעה על כך שעל אף השיח
הרציונאלי ,והטעמים לפנות להליך גישור ,מרבית הזוגות בוחרים לפנות לדרך האלימה תוך שימוש
במערכת המשפט וביועצים משפטיים כדי לפתור את הסכסוך שנותר בעקבות פרדתם.
הבחירה בהליך המשפטי על פני החלופות ,נובעת מפחד ,אותו פחד שלגישתו של גנדי מהווה את
"בסיס ושורש הרוע האנושי" .הפחד מוליד שנאה וזרות ,והשנאה מולידה אלימות בעולם ומייצרת
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שנאה כלפי בן הזוג השני .על-פי גנדי ,אם אדם נכנע לפחד ,לא רק שהוא יהיה מוכן לשאת בכל
השפלה ,אלא הוא יהיה מסוגל ,בשל אותו הפחד ,לבצע מעשי אלימות ופשעים .פחד ,משמש כחומר
גלם בידי המערכת המשפטית ויועציה הנלווים בהליך הגירושין .משמעות הדבר ,שהדיון הלבר
משפטי אינו יודע לתת מענה לפחד ולעוצמת הרגש של בני הזוג ,בכך שהוא מסתפק בדיון הרציונאלי
והשכלתני ,ו"מאבד" את בני הזוג לטובת מערכות שפועלות ומתבססות על הפחד ,מערכות הנוקטות
בשיטת פתרון סכסוכים אלימה .כך למשל ,גנדי מבקש ודורש ממאמיני המאבק הלא אלים לעשות
"המרה" ביחס לפחד האישי שלהם ,לשיטתו הדבר הראשון שסטיאגריי צריך ללמוד ולהתאמן עליו
הוא היכולת להשתחרר מהפחד.
תורת אי האלימות הגנדיאנית מאפשרת לנוע בציר הרגש עד איבוד כל פחד ושנאה כלפי הצד השני,
ציר שכיניתי כ"ציר הרגש הגנדיאני" .ציר הרגש הגנדיאני הוא היישום הפרקטי של האהימסה
והגשמת המטרה הראשונה במעלה ,בעיני גנדי ,היכולת לאהוב את היריב שלך ,גם אם אתה נוקט
בפעולות של התנגדות לא אלימה .לראות את הטוב ,ולנטרל כל שנאה ורוע ,לא רק מהמילה והמעשה
אלא גם מהתודעה .ההשלכה שיש לתפיסה התודעתית של בני הזוג היא דרמטית שכן הגורל הקושר
אותם הוא אישי ואינטימי ,בין הורים לילדיהם ,לכל החיים ,בשמחות ובעצב.
גנדי ראה בסבל (ה"טאפאסיה") את הכלי המרכזי שיכול להעביר את הצד השני ,היריב ,לנוע בציר
הרגש הגנדיאני ,משנאה המבוססת על עקרונות ועמדות נוקשים ,להערכה וכבוד ,המייצרים נכונות
ושיתוף פעולה ,לפתוח את אוזניהם ולחדור ללבבותיהם .הסבל הגנדיאני יכול לפרוץ מחסומים
רגשיים ולהגיע למקומות שאינם נגישים לתבונה ולהיגיון ,בניגוד לשימוש בכוח או בעימות ישיר,
שעלולים רק להקשיח את ההתנגדות ולהחריף את הסכסוך.
דיון רציונאלי (פניה לתבונה ולשכל) בקשר לנושאים הקשורים לגירושין (ילדים ,מזונות ,רכוש)
ולנושאים הקשורים לתהליך הפרידה (למה עדיף גישור) הוא כמעט חסר משמעות ,בגלל ההיקשרות
הרגשית והפסיכולוגית לתפיסות ולאמונות של בני הזוג .מנגד לסבל יש את הכוח לחדור ללב של בני
הזוג (אחד לשני) לבנות נתיבים של הבנה ,לעבור את העמדות המבוצרות ולייצר מקום לשיח הלוגי
הנדרש ,הפעם במקומות שבעבר להגיון ולתבונה לא היה מקום בהם.
הסבל עליו מדבר גנדי מאפשר את ההמרה והתזוזה בציר הרגש הגנדיאני ,באמצעות משמעת עצמית
מחמירה .כל מי שעוסק במחאה לא אלימה ,חייב לאמץ קוד התנהגות קפדני וקשוח .לגישתי ,יש
צורך ביצירת קוד התנהגות וכללים ברורים ומפורטים שבחתימתם של שני בני הזוג עליו ,הם
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יתחייבו לאמור בו ,קוד שאני מכנה "קוד גנדי בגירושין" .הקוד ייתן לבני הזוג מסגרת מסודרת
וברורה של כללים מפורטים  ,ויעזור להם לשמור על משמעת סטואית גם בפני האיומים ,ההפחדות
והאלימות של המערכת המשפטית ,עורכי הדין ,המשפחה והיועצים ,כך שמוטיב הסבל (המשמעת
העצמאית) יסייע להם להמיר את עמדותיהם ועקרונותיהם הנוקשים ולהוביל אותם לאהימסה
משותפת.
העבודה תאפשר ,למיטב ידיעתי ,לראשונה ,נקודת מבט אחרת על עבודת המגשר ותטען כי למעשה
העדר הלימה בין המגשר לעבודתו ,הוא הסיבה לאי הצלחתו של הליך הגישור .מגשר שלא מאמין
וחי את האהימסה ואינו בעל תודעה המבינה את דרך הסטיאגרהה ,לא יוכל להעביר את בני הזוג
הנמצאים בהליך גירושין קשה ואלים למאבק הלא-אלים .על מנת להגשים את ערכי הליבה ,המגשר
צריך להיות מי שחי אותם בעצמו ,ונדרש לצניעות ולמשמעת עצמית גנדיאנית .המגשר הגנדיאני
צריך לעבד את היכולות שלו ,להיות בעל מודעות לעוצמת הרגשות של בני הזוג ,לא ממקום של
הזדהות ,שעלול לשבש את שיקול דעתו ,אלא מתוך הבנה של המצוקה ,הכאב והכעס שבני הזוג
נושאים בתוכם .כך תבנה הסמכות האישית של המגשר הגנדיאני ,המורכבת מאיכויות אישיות,
ניסיון מקצועי ,ויכולת מולדת ונרכשת .תפקידו לנטרל את תחושת האשליה של האני הפרטי,
התשוקות ,והאשמה של כל אחד מהצדדים ,על מנת לאפשר לצדדים להביא את הסבל שלהם לכדי
ביטוי ,ולתת מקום לאהימסה להתפתח אצל כל אחד מבני הזוג .עצם הנוכחות של המגשר מייצרת
טרנספורמציה באינטראקציה בין הצדדים ולעיתים ,די בכך ,כדי לתת לצדדים את האפשרות לקיים
שיח מכבד ומכיל ,נעדר אלימות.
לפרדיגמה התפיסתית החדשה יכולה להיות גם השפעה פרקטית מידית כאשר בישראל נעשה
בשנתיים האחרונות שינוי חקיקה ,הקובע כי על בני הזוג לפנות ראשית ליחידות הסיוע של בית
המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים ,בטרם הגשת כתבי בי-דין .החוק ממחיש את הטענה
שהמערכת יודעת כביכול לתקן את עצמה ולערוך שינויים הנראים כלפי חוץ כדרמטיים ,הן בהיבט
התהליך המשפטי ,והן על ידי מתן מידע ,באמצעות צד שלישי ניטרלי (עובדים סוציאליים ביחידות
הסיוע ליד בתי המשפט) ,אבל השיח ,נותר אותו שיח משפטי של זכויות וחובות ונקודת עוגן
ההתייחסות היא תיקון כשלי המערכת המשפטית כזו שמובילה את צעדי בני הזוג ולא בני הזוג את
המערכת המשפטית .יחד עם זאת ,שינוי זה יוצר הזדמנות נדירה לשינוי נרטיב השיח והטמעת
המודל המבוסס על תורת אי האלימות הגנדיאנית.
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 .1מבוא
 .1.1הקדמה
להתחיל במלאכת קריאת העבודה שלי מבלי שאשתף אותך ,הקורא ,בתהליך האישי שעברתי בעת
כתיבת העבודה ,משול לתתרן המטייל בשדות האחו .התתרן יכול להתרשם מהצבעים ,האוויר הצח
והמרחבים הפתוחים ,אולם ניחוח העשב לאחר הגשם ,האדמה הרטובה וריחות הפרחים ייעלמו
מתודעתו .הגעתי ,כרבים מחברי הסטודנטים ,מוכוון מטרה באשר לשאלת המחקר בבסיס עבודה
זו ,והערכתי את תוצריה ,הכוונה אשר קולפה בעדינות ונעלמה במשעולי כתיבת העבודה .מבחינתי
לא היה מדובר בעוד שלב ברזומה של "בעל מוטיבציה להשתלב באקדמיה" ,אלא רצון וצורך של
ממש ,לבטא באמצעות עבודת מחקר מקיפה ,את התהליך האישי והמקצועי שעברתי בעשר שנים
האחרונות ,בהן הפכתי מעו"ד המייצג צדדים בבית משפט ,בסכסוכים מרים ואלימים ,תוך שימוש
בטכניקות הנדרשות לייצוג חד צדדי במערכת המשפט ,המייצגת את הצורך בהדגשת השונה
והשלילי ,למגשר המקדיש את חייו לעולם השיח ,ההידברות ויישוב הסכסוכים ,גם בחיים
המקצועיים וגם בחיים האישיים.
לאחר לימוד סיפורו האישי של גנדי ,שהחל אף הוא כעורך דין ,ולאחר תהליך ,הפך ,מעבר להיותו
מנהיג ציבור וחברתי ,לתיאורטיקן המעבד את התנסויותיו היומיומיות לתהליך פסיכו רוחני -
 psych spiritualבו הפך למראה של האמונות שלו ,הבנתי פתאום שמשהו חסר .לאורך עשרות שנים
נשפכו אינספור מילים על תהליכי הגישור ויישוב סכסוכים ובכל זאת לא הצליחו למצוא את
הפרדיגמה הנכונה לפתור סכסוכים בין אנשים פרטיים בדגש על סכסוכים בין בני זוג בהליכי פרידה
וגירושין.
והנה ,על אף שאינני איש של הארות ,התחיל לצוף ולעלות פעם אחר פעם קטע שקראתי ,בכתביו של
גנדי בו מספר גנדי ,שבאותה תקופה בה עסק רבות בחינוך הדור הצעיר ,בחווה שגר ,הגיעה אליו אם
עם בנה וביקשה ממנו להגיד לבנה ,אשר התחנך באותה העת אצל גנדי ,שאכילת הרבה סוכר אינה
בריאה וכי עליו להפסיק או לכל הפחות להפחית באכילת סוכר .גנדי ביקש מאותה אם שפנתה אליו
לחזור אליו לאחר שבוע .שבוע לאחר מכן ,כאשר חזרה האם עם בנה ,לקח גנדי את בנה ואמר לו,
"לאכול סוכר זה לא בריא" .האם המופתעת שאלה את גנדי ,מדוע שלחת אותי לביתי וביקשת ממני
לחזור לאחר שבוע ,מה ההבדל בין שבוע שעבר לעכשיו ,למה חיכית שבוע כדי לומר את זה לבני.
גנדי ענה לה ,עכשיו ,אני אחרי שבוע בלי שאכלתי סוכר בכלל ואני יכול להמליץ לו על משהו שגם
אני מקיים.
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אותו משל ,נתן לי את הסימן הראשון שאולי אני ממשיך לחפש את המטבע מתחת לפנס ברחוב
החשוך ואת התשובות במקומות המוכרים ו"הנוחים" של תהליך הגישור הידוע והקיים על סוגיו
השונים (גישור טרנספורמטיבי ,גישור נרטיבי ,גישור הסכמי מכוון פתרונות ועוד) ומילים ופרשנויות
שהכרתי ,כמו :תהליך ,דרך ,מערכת ,מודל ושיטה המופיעים פעם אחר בהקשרים שונים של פתרון
סכסוכים .אולי בעצם התשובה והפתרון מצויים במקום אחר ,לאו דווקא בהתמקדות רק בתהליך,
אלא בתפיסה רחבה יותר של דינאמיקה משברית בין  2בני אדם פרטיים ,והנה נתקלתי בדבריה של
פרופ' ָקרּונָה מָ ְנ ֶטנָה ) .(Karuna Mantena, 2016מפאת חשיבות הדברים עבורי ,אביאם כלשונם:
"גנדי הכיר בבירור במגבלותיו של הדיון הרציונלי בפוליטיקה .הוא חשב שאנו נקשרים רגשית
ופסיכולוגית לתפיסות ולאמונות ,שהן הופכות לחלק מהזהות והאגו שלנו .התקשרות רגשית
מעוררת תשוקות ,טינה וזעם ,וכל אלה מקשים עלינו לקיים דיון רציונלי ולהגיע להסכמה .הסבל
יכול לפרוץ מחסומים רגשיים ולהגיע למקומות שאינם נגישים לתבונה ולהיגיון .גנדי אמר כי בניגוד
לשימוש בכוח או לעימות ישיר ,שעלולים רק להקשיח את ההתנגדות ,הסבל פועל בצורה אחרת:
"[הסבל] ממיר את תפיסותיו של היריב ופותח את אוזניו האטומות לקול התבונה .סביר להניח כי
אף אחד לא ניסח יותר עצומות או אימץ יותר מטרות נואשות ממני ,ואני הגעתי למסקנה היסודית
הבאה :אם ברצוננו להשלים משימה חשובה באמת ,לא מספיק להשביע את התבונה .עלינו לגעת
גם בלב .כשאנו עותרים לתבונה אנו פונים ,למעשה ,לראש .אבל הסבל הוא שחודר ללב .הוא סולל
בנו נתיבים של הבנה" .הסבל מסוגל להחליש עמדות מבוצרות .בניגוד לגישות מקובלות אחרות,
הוא מסוגל להגיע ללבו של היריב ולגרום לו להעריך מחדש את מחויבויותיו"".
הנה נקודת מבט המדהימה ,שנראה שנדחקה הצידה ,בהקשר של סכסוכים פרטיים ,לפיה לתובנה
וללוגיקה ,המשפיעים נכון להיום ,רבות על הכתיבה האקדמית בסוגיית פתרון סכסוכים ,בדמות
ניתוח תהליכים לוגית ,אינה בהכרח נכונה ,כאשר נראה שיש להעביר את המיקוד מדיון על התהליך
עצמו והדיון על פתרון וניהול הסכסוך מנקודת המבט של המערכת המשפטית (על יתרונותיה
וכשלייה) לנקודת המבט של האנשים והמגשרים ,כפי שהצעתי בהצעת המחקר.

במסע שעברתי הבנתי שכל עוד אנחנו נשארים במישור הדיוני של התהליך עצמו ,בין אם מנקודת
המבט של המערכת ובין אם של האנשים ,אנחנו נשאר בזירת הדיון הרציונאלי .החידוש הוא הצורך
בלמקד את הדיון באדם עצמו ,ולמעשה במגשרים ובצדדים עצמם ולא בתהליך עצמו כלל וכלל.
בהמרת הסבל הגנדיאני לסבל מודרני שיתאים לחברה המערבית שבה אנחנו ,אותו הסבל שיש בו
להמיר את תפיסות היריב ולפתוח את אוזניו האטומות לקול התבונה.
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בשנים האחרונות אני עוסק רבות הן בהיבט הציבורי והן בהיבט האישי בהטמעת הליך הגישור ככלי
לפתרון סכסוכים בהליכי גירושין ,תוך ניסיונות רבים להבין איפה אנחנו נכשלים בהטמעה ובחינוך
הציבור להשתמש בשירותי גישור ,שכן נדמה שקיימת הסכמה רחבה שהגישור הוא חלופה טובה
יותר לפתרון סכסוכים לעומת החלופה המשפטית הקיימת והמוכרת ,בהתייחס לתוצאות התהליך
עבור בני הזוג וילדיהם ,והנה כי כן ,למרות ה"יתרון" המשמעותי ,הציבור עדין מצביע ברגלים
לטובת ההליכים המשפטיים.
אני כולי תקווה כי עבודה זאת ,המציגה עמדה חדשה ,המתמקדת במגשר ובצדדים ולא בתהליך
ככלי משמעותי בפתרון סכסוכים ויצירת פתיחות בתובנת הצדדים ,על ידי שימוש בסבל הגנידאני,
בהתאמתו המודרנית ולא בתהליך עצמו ,תוך היאחזות בגנדי כמודל לזהות המגשר ,תשמש כבסיס
ההצעה והמודל שיוביל צדדים מעבר לדיון הרציונאלי להגיע למקומות שאינם נגישים לתבונה
ולהיגיון.
 .1.2שאלת המחקר
מהן ההשתמעויות האפשריות של תורת אי האלימות הגנדיאנית ליישוב סכסוכים לא אלים
במשפחה  -בהקשר המשפטי בישראל.
 .1.3טענת המחקר
בכדי לענות על שאלת המחקר ישנן  4טענות מחקר המבססות את הניתוח המחקרי ,כאשר כל טענה
מהווה את המדרגה והבסיס הלוגי והעיוני לטענה הבאה ,אשר ללא תימוכין ושזירה זו בזו לא ניתן
יהיה להשיב על השאלה המחקרית .להלן  4טענות המחקר:
 .1.3.1מבנה מערכת המשפט הישראלי יוצר בפועל כלי שיש בו היבטים אלימים לפתרון
סכסוכים בין בני זוג מתגרשים .מודל המשפט האדברסרי במערכת המשפט
הישראלית ,החקיקה המורכבת (שילוב היבטים דתיים יהודיים לעומת חילוניים
אזרחים מוביל להאצת הסכסוך וחרפתו) ,הכללים הדיוניים ,התנהלות עוה"ד,
והנרטיב בחברה הישראלית על תפקיד השופטים ועוה"ד ,כל אלו מייצרים אווירת
אלימות המתממשת במציאות הדיונית התורמת לנזקים לבני הזוג ולילדיהם.
 .1.3.2ההתמודדות עם האלימות המובנית במערכת המשפטית ,מתמקדת במתן פתרונות
להפחתת אווירת האלימות במערכת המשפטית בלבד ,והתאמת השיח והכלים
המקצועיים לבני הזוג מנקודת מבטה של המערכת המשפטית ומתרכזים בפתרונות
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תהליכים בלבד (פרוצדורה ,שופטים ועורכי דין) ולא מנקודת מבטם של בני הזוג ,של
הסכסוך עצמו ,כך שלמעשה הפתרונות והרעיונות הקיימים במערכת המשפטית הינם
מרככי אלימות בלבד ,בין אם הם נעשים על ידי מיתון השיח ,בין אם על ידי יצירת
תהליכים מרככי אלימות (גישור) ובין אם על ידי שינוי תפיסת תפקידי המערכת (משפט
טיפולי) ולא פתרונות שמונעים אלימות מיסודה (ראו התייחסות בהמשך לתורת
המשפט הטיפולי).
 .1.3.3הקשה מתפיסת אי האלימות הגנדיאנית (סאטיאגרה) ,בה התפיסה מקדמת פתרון
סכסוך המתחיל בכל אחד מיחידי החברה לתנועה חברתית משמעותית וזאת בהקשר
חברתי וציבורי ,למען ובשביל לקדם מאבקים ציבוריים רחבים וארוכי טווח ,למציאת
פתרונות בתהליכי הנוגעים לבני הזוג בהליכי גירושין .הקשה זו עשויה לאפשר שינוי
פרספקטיבת הדיון מניסיון לתקן את המערכת המשפטית (מהותית ,תהליכית ודרך
סוכני המשפט) להתמקדות בסכסוך מנקודת מבטו של המגשר ושל שני הצדדים ולייצר
פרדיגמה תפיסתית חדשה למטרה זו .בהקשר זה אבדוק את ההשלכה והשתמעות
האפשרית של שימוש בכלי הסבל לשינוי הדיון מלוגי ותבונתי לרגשי.
 .1.3.4לפרדיגמה התפיסתית החדשה יכולה להיות השפעה פרקטית מידית כאשר בישראל
נעשה בשנתיים האחרונות שינוי בחקיקה הקובע כי על בני הזוג לפנות ראשית ליחידות
הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים ,בטרם הגשת כתבי בי-דין.
שינוי זה יוצר הזדמנות נדירה לשינוי נרטיב השיח והטמעת המודל המבוסס על תורת
אי האלימות הגנדיאנית .למרבה הצער ,נראה כי נכון להיום ,חלק מהשיח עדיין נשאר
בזירה המשפטית ,על אף שיקול הדעת הרב הניתן ליחידות הסיוע בניהול השיח.
 .1.4חשיבות המחקר
עבודה זו ,מתבססת על המסקנות העולות מסקירת הספרות אשר דנה בניסיונות השונים ,אשר נעשו
על מנת לשנות את פועלה של מערכת המשפט הישראלית באופן שיצמצם את החרפת הסכסוך וייתן
מענה לצרכים של בני הזוג .המסקנות העיקריות אליהן הגיעו הכותבים ,מתמקדות בשיפור וייעול
המערכת המשפטית עצמה (הליכים ,שופטים ,עורכי דין) ,אך אינן כוללות התייחסות משמעותית
לכך כי המערכת המשפטית מזוהה כמחוללת סכסוכים ומעצימה בעצם קיומה ותפיסתה כמערכת
מכריעה.
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שינוי בנקודת המבט הזו ,המתייחסת למערכת המשפטית ,עורכי הדין והחקיקה ,והעברתה לנקודת
מבט המופנית אל המגשר ובני הזוג ,בהקשר התפיסתי והערכי ,תיצור מודל ,המבוסס על תפיסת אי
אלימות גנדיאנית ,בו פתרון הסכסוך מתחיל מהפרט ,בין אם הוא המגשר ,המוביל את התהליך,
ובין אם בצדדים .תפיסה המבוססת על הסתכלות פנימית וניהול תהליך מתוך הבנה פנימית של
הצדדים ושימוש בסבל הגנדיאני  .מכאן ,שבמקום לנסות להתמודד עם תיקון ושיפור המערכת
המשפטית ,מתוך ראייה ותכלית של מניעה וצמצום נזקים ,נאפשר התבוננות אחרת על פתרון
סכסוך בהליך גירושין ,המבוסס על התנהלות המגשר ובני הזוג ולא המערכת המשפטית.
תימוכין נוסף לחשיבות המחקר ,ניתן למצוא בעובדה כי פעילים חברתיים וזוכי פרס נובל לשלום
הכירו בחוב אינטלקטואלי שלהם לגנדי ,כך גם ניתן למצוא את השפעתו המשמעותית של גנדי
ותפיסותיו על פעילים חברתיים ועיצוב סממני שלום ,פילוסופיה סביבתית וצדק (ראה Ingram
 .)1990, Weber 1999מנגד ,קשה למצוא התייחסויות להשפעתו של גנדי ולהקשר של תפיסותיו
בכתיבה על יישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בעידן המודרני יותר.
כאמור ,במחקר האקדמי יש מעט מאוד כתיבה המנסה לחבר בין תיאורית יישוב הסכסוכים
המודרני לתורתו של גנדי .למעשה יש  4ספרים עיקריים בלבד ,שמתייחסים לחיבור מהסוג הזה
) (Weber, 1991, Bondurant, 1965 ; Nass, 1974 ; Galtung, 1992ומעט מאוד התייחסות
לשילוב התיאוריות ,אם בכלל.
לא זו בלבד ,שגנדי פעל כל חייו באווירה וסביבה של ניהול סכסוכים ציבוריים וחברתיים ,אלא
שגנדי היה תיאורטיקן משמעותי מאוד של סכסוכים שבאו לידי ביטוי בתהליכים האישיים שעבר
(למול אשתו ,בני משפחתו וחבריו) שניתן למצוא בכתביו השונים .נראה כי קיים חסר בהטמעה של
תפיסות הפילוסופיה של גנדי לתוך עולם פתרון הסכסוכים הפרטי .נראה סביר כי תפיסת האי
אלימות והתנגדות לא אלימה השפיעה על הכתיבה המאוחרת הנוגעת לפתרון סכסוכים בהקשר
אינטגרטיבי תוך דחייה של הליכי פשרה וחלוקה תוצאתית .אולם למרות הנחה סבירה זו ,קשה
למצוא כתיבה הנוגעת לשילוב בסיס הידע של הסטיאגרה ,טכניקת פתרון הסכסוכים שפיתח וקידם
גנדי (ראה להלן) ,לבין תיאוריות של פתרון סכסוכים מודרני ,באופן שמעלה את השאלה איך בכל
זאת משלבים בין שני תחומי הידע?
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חשיבותה של התבוננות אחרת והמודל החדש ברמה היישומית ,ניתן למצוא לא רק במעגל הסכסוך
הראשון ,קרי בני הזוג המתגרשים ,אלא בשני מעגלים נוספים .מעגל ההשפעה הקרוב ,הנוגע
לילדיהם של בני הזוג ,ומעגל ההשפעה ,השני ,הרחב יותר ,הנוגע למשפחותיהם וחבריהם של בני
הזוג ,החווים פתרון סכסוך לא אלים ,כמודל לפתרון סכסוכים אישי שלהם.
נראה כי מציאת מודל חדש שיאפשר לבני הזוג להיפרד באופן הגון ,בגישה לא אלימה ,יכול שיפחית
את המשאבים הרגשיים והכספיים המושקעים בסכסוך באופן ישיר ועקיף כאמור .אחוז
המתגרשים בישראל ובעולם המערבי כולו גדל מדי שנה ונושק ל 50%-מכלל הזוגות הנשואים בחלק
מהמדינות המערביות.
מכאן ,שייתכן ובעתיד הלא רחוק ,נגיע למצב בו מחצית מילדי ישראל ,חווים או יחוו את תהליך
הגירושין של הוריהם ,ויחד איתם ,אחוז גבוה יותר ,של בני משפחה וחברים .בסקירות הספרות
בנוגע להשפעות הליכי הגירושין על ילדי המתגרשים ,ניתן למצוא כי חלקם הגדול של הילדים מושפע
דרמטית מאופן ניהול הליך הגירושין על-ידי הוריו ,כאשר סכסוכים חריפים ,ממושכים ואלימים
בין זוג הורים ,אובחנו הילדים כמי שחוו בעיות נפשיות ,גופניות ,התנהגותיות ,קוגניטיביות ורגישות
המובילות להפרעות של מופנות ומוחצנות .ילדים רבים מוצאים עצמם בתוך המערכות המשפטיות
של הוריהם ,העלולות להחריף סממנים אלו ,ואת מצוקתם ,במקום לרככם ובכך להשפיע על
נרטיבים רבים בחברה (אלימות ,זוגיות ,לימודים).
אומנם אין זו ליבה של עבודה זו ,אבל ניתן ואף רצוי יהיה לבדוק בעתיד מה תהא ההשפעה של
שימוש בתורת האי אלימות של גנדי בטווח הקצר והארוך ,על ילדים שחוו הליך גירושין של
הוריהם ,לרבות הפחתת אלימות ,הפרעות קשב ולימוד ,וקושי ביצירת מודל זוגי מאוחר.
בין טיוטה אחת למשניה של עבודת הגמר וקריאת חומר נוסף לצורך השלמות וחידודים הבנתי שיש
חשיבות גדולה נוספת לא פחות לעבודה הזו .כמי שעוסק בגישור אני שואל את עצמי לא פעם מדוע
תהליך הגישור איננו תופס תאוצה ככלי המרכזי לפתרון סכסוכים וזקוק לכסותה של המערכת
המשפטית ,על אף העובדה שהליך הגישור פועל שנים רבות במרחב הציבור .לכך יכולות להיות 2
תשובות עיקריות ,הראשונה ממוקדת בתהליך עצמו ,שאולי יש צורך להבין שחסרונותיו של הגישור
עולים על יתרונותיו ולכן הציבור איננו מאמין בתהליך זה ,תשובה אשר אינני יכולה להתקבל לדעתי
האישית .התשובה השנייה מתמקדת דווקא באופן בו שירות הגישור ניתן ,כלומר התמקדות בעבודת
המגשרים שאיננה מקצועית מספיק ולכן המוניטין שנוצר לתהליך הגישור הוא שלילי.
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העבודה תאפשר ,למיטב ידיעתי ,לראשונה ,נקודת מבט אחרת על עבודת המגשר ותטען כי למעשה
העדר הלימה בין המגשר לעבודתו הוא הסיבה לאי הצלחתו של הליך הגישור ובכך תאפשר מיקוד
בתוכן הכשרות ,הלימודים והפרקטיקה של המגשרים ,הלימה אשר דומה בהווייתה לדוגמת הסוכר
המובאת לעיל במבוא.
 .1.5מתודולוגיה  -שיטת מחקר
עבודה זו ,הינה עבודת מחקר עיונית רב-תחומית ,השואבת מידע וידע מדיסציפלינות שונות
המשיקות זו לזו בינן משפט ,חברה ,חינוך ,מדעי המוח ,פסיכולוגיה ,מדעי הרוח ועבודה סוציאלית.
המתודולוגיה שנבחרה ,הינה עיונית אנליטית ,המנתחת את שאלת המחקר בהסתמך על כתבים
המופיעים כאמור בדיסציפלינות רבות (מאוטנר .)Geertz, 1973 ; 1998 ,המחקר מתמקד בסוגיות
ערכיות ובתפיסה פרשנית בעיקרה ,ולכן סוג ההנמקה המתאימה למחקר מסוג זה הנה הנמקה בדרך
של שכנוע והקשה ,מתוך התבססות על מאגר הידע הרב תחומי (בניגוד להנמקה בדרך של הוכחה,
שיתכן ותתאים למחקר המשך בנוגע לאופן יישום המודל לפתרון וניהול סכסוכים בין בני זוג בהליך
גירושין בהסתמך על תורת אי האלימות הגנדיאנית) (רוזנק .)29-49 ,2010 ,מכיוון שבמחקר זה חלק
מהטענות מתמקדות במצב המצוי לעומת המצב הראוי ,דבר שמקשה לקבוע מסמרות בנוגע אליהם,
מתאימה דרך ההנמקה של שכנוע ,שכן אופן ההנמקה עלול להוביל ליותר ממסקנה אחת נכונה
(מאוטנר  .)1992הנמקה בדרך של הוכחה מתאימה יותר לפרדיגמות בתחומי המדעים המדויקים,
מדעי הטבע והמספרים ( )Nozick 1981, Rrorty, 1979במחקר עיוני המנתח ספרות מקיפה
משתמשים לרוב כאשר מבקשים לבנות תיאוריה ולשלב אותה בתיאוריות קיימות (בן יהושע,
המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה) כפי שהצעת המחקר הזו מבקשת לעשות .ספרות המחקר
תשמש כלי עזר להנמקת טיעוני המחקר.
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 .2מערכת המשפט הישראלי
 .2.1הגדרת המונח אלימות
בכדי לדון בתפיסות אי האלימות של גנדי ,במערכת המשפט ובסכסוכים באופן כללי ,צריך להסביר
ולהגדיר ראשית את הגדרות היסוד ,בשאלה מה המשמעות של המילה אלימות ,בהקשרה הרחב
והמצומצם של המילה.
בשנים האחרונות חלו שינויים במוקדי הכח של מעשי האלימות ,כאשר האלימות היום יומית
שחווים מרבית האנשים ,מושפעת באופן ישיר מההתפתחות הטכנולוגית והרשתות החברתיות
שהתפתחו בעשורים האחרונים ,והפכו לאמצעי תקשורת עיקרי .כך למשל ,שיימינג באמצעות
רשתות חברתיות (פייסבוק) וחרם בקבוצות הוואטאפס ,מחליפים כיום ,לא פעם ,את מעשי
האלימות הפיזיים ויוצרים תהודה חדשה שונה ובעלת משמעות הרת גורל ,בכך שבניגוד לאלימות
עימה התמודדנו בעבר ,נשארים מתועדים וחשופים.
המערכת המשפטית מאופיינת על ידי התנהלות אלימה כלפי הצדדים המבקשים את שירותיה
כמנגנון פותר סכסוכים (בהכרעתה) ,ולפיכך עונה ,מעצם הגדרתה ,במובנים רבים ,לאלימות.
פעילות משפטית מוגדרת בבסיסה ,כפעילות המכוונת לצמצום פעולה-מרחב של בני האדם (action-
 )spaceעל ידי פעולות של שלילה ,הדרה ומניעה ( .)Galtung, 1965הגדרה דומה ,קיימת לאלימות
עצמה ,כאשר יש המתייחסים לאלימות כפעילות שמובילה לשלילת קיומו של האחר עד שבסופו של
יום מובילה למותו .לא מוות פיזי בהכרח ,כתוצאה מאלימות פיזית ,אלא למוות של ישותו העמוקה
ביותר ושל הנפש ,כתוצאה מפעילות אלימה רגשית ונפשית.
ניתן למצוא עדויות של צדדים להליכים משפטיים בנושא גירושין שמספרים על חוויה רגשית קשה
של ביטול ה"אני" שלהם ,מה"אני ההורה" ועד ה"אני האישי" .יתר על כן ,בבסיס ההתייחסות של
המערכת המשפטית לאדם כאל אובייקט ,הן ברמת הכינוי "תובע" ו"נתבע" והן ברמת נתון מערכת
מספרי ,מביאה התייחסות זו למעשה לפגיעה באדם ובסביבה שלו ומייצרת תחושת אלימות כלפי
האדם הנתפס בעיני המערכת כאובייקט .אלימות מסוג זה אכנה כ"אלימות בירוקרטית".
יחסי כוחות בין צדדים מובילים לשימוש באלימות בהקשרים סוציאליים ,חברתיים ומשפחתיים.
פערים ביחסי הכוחות מצויים הן ברמת הפרט והן ברמת המדינה ומשפיעים על יחסו של האדם
לבת/בן הזוג שלו ,המשפחה הקרובה שלו ולחברה הסובבת אותו (הקהילה החברתית ,עסקית
והפוליטית) .אולם ,יחסי כוחות אלו ,משפיעים גם על היחסים בין קבוצות אתניות ,פוליטיות,
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לאומיות ודתיות (( )Minow 2000ראוי לציין כי מרבית כתביו של גנדי מתייחסים למערכות
היחסים ברמת המדינה והקבוצות השונות ,אם כי הוא שואב לא פעם את התובנות מהחוויות אותן
העובר בחייו האישיים).
הסדר החברתי שנוצר בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט ,הן של מערכת המשפט והן של גופי
הממשל ,מתאפיין לא פעם בחוסר צדק ,ופגמים מוסריים וערכיים (כהן .)1998 ,במשמעותה הרחבה
של המילה אלימות ,ניתן לראות שמדובר בתופעה ,יתירה מכך ,תופעה זו אינה תופעה חריגה
ושולית ,המתקיימת רק בקרב אנשים כושלים בחברה ,או בעלי מאפיינים ייחודיים ,אלא תופעה
רחבת היקף ,בעלת היבטים רבים ,ובעלת השלכות חברתיות ,פוליטיות ,מדינתיות ומשפטיות
משמעותיות (גילת ורונן ,2008 ,רונן .)2005
ההנחה הבסיסית העומדת והמקובלת בתיאוריות השונות (מתחומי הלימוד של מגדר ,פסיכולוגיה
חברתית ,פסיכואנליזה ,עבודה סוציאלית ועוד) ביחס למקור האלימות ,היא שמעשה אלימות גורר
תגובה נגדית של מעשה אלימות (טל .)Minow 2000 ,1976 ,הנחת יסוד זו מחזקת את הטענה שיש
חשיבות רבה למציאת דרכים ותהליכים לפתרון סכסוכים ומחלוקות ,הנקיים וחפים ,ככל האפשר,
מפעילויות אלימות ,תוך שימוש בטכניקות ומעשים לא אלימים ,בכך יש לנסות לשבור את "מעגל
הקסמים" של האלימות ,שהוא מנת חלקו של כל סכסוך אלים ובדגש על סכסוכי גירושין שם מעגל
האלימות בולט במרביתם של הסכסוכים ( .)Bumiller, 2006הנחה זו אכנה במהלך העבודה כ"מעגל
האלימות".
האם ניתן למצוא הבדלים בין אלימות ברמה האישית והמשפחתית לבין אלימות ברמה המדינית
והקבוצתית? התשובה לשאלה זו הינה בעלת חשיבות רבה ,שכן בבואנו לבדוק את ההשתמעויות
של תורת אי האלימות הגנדיאנית בהקשר הפרטני והמשפחתי ,אנחנו צריכים לזכור כי מרבית
הניסיון בתורת אי האלימות הגנדיאנית הוא במקרים של אלימות ברמה המדינית והקבוצתית.
לאופן בו מתגלה האלימות יש מאפיינים רבים הדומים בין שתי הרמות (האישית והמשפחתית
לעומת המדינית והקבוצתית) וניתן למצוא התנהגויות ומעשים דומים ביניהן ,אולם הפתרונות
המוצעים לפתירתן ,שונים ונבדלים זה מזה .הפתרון הרווח המוצע בגילויי אלימות קשה ברמה
האישית והמשפחתית ,הוא פתרון של ניתוק והפרדה בין שני הצדדים ,הצד האלים והקורבן שלו,
באדישות מערכתית מסויימת ,כמו למשל הוצאת האישה והילדים מהבית המשותף למרכז לנשים
מוכות או הוצאת צו הרחקה לצד הפוגע מהבית בו מתגורר הקורבן ,לעומת זאת ,הפתרון הרווח
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המוצע בגילויי אלימות קשה ברמה המדינית והקבוצתית ,הוא הפוך בדרך כלל ,פתרון של פיוס
והידברות ,של יצירת מערכות שיח להפסקת האלימות ,פתרון שאמור לספק ,לכל הפחות ,חיים
משותפים ודו קיום שקט ולא ניתוק והרחקה.
החלת פתרון של ניתוק והפרדה במקרים של אלימות מדינית וקבוצתית ,היה יוצר חלוקה
לטריטוריות ונתק בין קבוצות בחברה  ,פתרון שאיננו רצוי בדרך כלל באלימות מסוג זה .המעניין
הוא שבשני הפתרונות המוצעים ,קשה ליישם את הפתרון ,במקרה של אלימות ברמה האישית
והמשפחתית הרחקה וניתוק יוצרת דילמות מוסריות כבדות משקל (לנתק ילד מהוריו למשל) וכן
המשאבים לניתוק בכלל מקרי האלימות ,אינם קיימים ,כך גם במקרים של אלימות ברמה
הקבוצתית ,בדרך כלל אין מספיק משאבים בכדי ליצר מערכות פיוס מתאימות (ואז יש נפגעים
אזרחים וענישה קולקטיבית של אחת מהקבוצות) (.)Minow, 2002
הבחנה זו ,בין אלימות פרטית ומשפחתית לבין אלימות מדינית וקבוצתית חשובה בהתאמות
שאעשה לשימוש בתורת אי האלימות הגנדיאנית שפעלה בעיקר במישור הפוליטי ,ציבורי וקבוצתי
לצורך שאלת המחקר שלי .כפי שנראה ,בסופו של דבר אלימות היא אלימות וההבדלים הם בעיקר
בזהות הנפגעים ולא במאפייניה.
בהסתמך על הנחת היסוד שמעשי אלימות מובילים בתגובה למעשי אלימות (מעגל האלימות) ,עולה
השאלה האם המדינה ,כגוף שאחראי על הסדר החברתי ,יכולה לייצר מערכת תגובות למעשים
אלימים (בחקיקה למשל) שאינה אלימה .על בסיס שאלה זו נערך פרויקט ניסיוני ייחודי במשטרת
ניו הייבן ,בקונטיקט בארה"ב .במסגרת הפרויקט ,נתנו לשוטרים כלים לבצע את עבודתם ללא
אמצעים אלימים (המהווים חלק משמעותי מהפעילות השוטפת של המשטרה) .במסגרת הפרויקט
פותח מודל הכשרת שוטרים חדש ,שכלל תכנים משמעותיים ביחס למדיניות של אי אפליה ,פתרונות
לא אלימים לקונפליקטים וסכסוכים ,וכלים מעולם הגישור ,הכל במטרה להעניק לקהילה מענה
משטרתי מכבד ולא אלים לצרכיה השוטפים .במסגרת הפרויקט נעשתה עבודת מחקר שחשפה
תוצאות משמעותיות בהפחתת מעשי האלימות בקהילה תוך שיתוף הקהילה בתוצאות ובתהליך
שהמשטרה עברה .המודל היה כה מוצלח שהוביל לכך שאומץ בערים נוספות בארה"ב.
הנה כי כן ,נראה כי המכנה המשותף הרחב ביותר לאלימות הוא הנוסחה שאלימות גוררת אלימות
(מעגל האלימות) וממקום זה יש לראות כיצד המערכת המשפטית מתמודדת עם סוגיית האלימות
הבירוקרטית למשל ,שהיא אלימות מובנת בתוך המערכת המשפטית.
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 .2.2מערכת משפט הישראלית כמחוללת עימותים ומחריפה סכסוכים בין בני זוג
כיצד האלימות נתפסת בהקשר של המערכת המשפטית?
יש הרואים בפרשנות המשפטית ,צורה של פרשנות מלוכדת ( ,)bonded interpretationכלומר,
פרשנות שמחייבת יישום מעשי על-פי החלטות השופט בפסקי דין שונים .כך למעשה ,התפקיד
השיפוטי הפרשני הופך לכלי לשליטה אפקטיבית בצדדים המתדיינים במערכת המשפט ( Cover,
 .)1992בעצם העובדה שהמשפט עוסק בכאב ובמוות (לא בהכרח פיזי אלא של זכויות ,עסקים,
רכוש) הוא מייצר מבנה ובסיס לאלימות .הדוגמא הטובה ביותר בכדי להבין את משקל האלימות
של הפרשנות המשפטית ,היא שבעוד שבאומנות ,כאשר משתמשים באלימות ,היא מטאפורית
בלבד ,ומעבירה עמדה ערכית ,במערכת המשפט השימוש במילים ובכתובים מייצר ומוביל למימוש
החלטות השיפוטיות על ידי מעשים אלימים במציאות הממשית של האנשים ,בדמות כפיית
ההחלטה ,בין אם מדובר בכפיה כלכלית (הוצאה לפועל על ידי פקידים) או כפיה פיזית על ידי הגבלת
תנועה ,ענישה ,ובמקרים חריגים במדינות מסוימות אף הוצאה להורג (שוטרים וסוהרים).
מצאתי לנכון בהקשר הזה להביא את דברי המלומד רוברט קובר ,המשקפים בצורה הברורה ביותר
את נושא האלימות המצויה בפרשנות המשפטית:
"פרשנות משפטית מתרחשת בתחום של כאב ומוות .זה נכון בכמה חושים .מעשים פרשניים
משפטיים מעידים על הטלת אלימות על אחרים .השופט מבטא את הבנתו את הטקסט ,וכתוצאה
מכך מישהו מאבד את חירותו ,רכושו ,ילדיו ,אפילו חייו ,פרשנות במשפט מהווה גם הצדקה
לאלימות שכבר התרחשה או עומדת להתרחש ,וכאשר פרשנים סיימו את עבודתם ,הם משאירים
לעתים קרובות קורבנות שחיי חייהם נקרעו על ידי אלה פרקטיקות חברתיות מאורגנות של
אלימות ,לא ניתן להבין כהלכה את הפרשנות המשפטית ולא את האלימות בה הן מתרחשות זו מזו
"העבריין והקורבן של האלימות המאורגנת יעברו חוויות משמעותיות שונות באופן משמעותי ,עבור
העבריין ,הכאב הפחד הוא רחוק ,לא מציאותי ,ובמידה רבה לא נשבר ,ולכן הם כמעט אף פעם לא
עשו חלק מן החפץ הפרשני ,כגון את חוות הדעת המשפטית .מאידך גיסא ,למי שמטיל את האלימות
ההצדקה חשובה ,מעובדת אמיתית ומטופחת .לעומת זאת ,עבור הקורבן ,ההצדקה לאלימות נסוגה
במציאות ובמשמעות ביחס למציאות המוחלטת של הכאב והפחד שנגרמה .בין הרעיון לבין
המציאות של משמעות משותפת נופל צל של אלימות החוק ,עצמו" (.)Cover, 1986
בעוד שהכתיבה המשפטית מקבלת ביטוי מציאותי בעל משמעויות אלימות ,קולו ודמותו של השופט
נתפסים ומצטיירים באופן מסורתי כ"קול ההגיון ,הצדק והמוסר" ,קול המבטא ניטרליות ,חוסר
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פניות ונטול כל פרשנות אישית וחברתית .תפיסה מנוגדת לכך ,ניתן למצוא בעצם כך שפרשנות
משפטית נעשית על ידי כלל השותפים למערכת המשפטית ,ובהם ,האזרחים ,עורכי הדין ,השופטים,
המוציאים לפועל ,כאשר כל אחד נותן פרשנות משלו ,בהתאם למעמדו והרקע שלו ,באופן שמייצר
אי שוויון מובנה בשל פערי הכוחות בין הצדדים.
למעשה ,הפרשנות המשפטית יכולה להיתפס כמבנה חברתי ,המקבל ביטוי דרך הכתיבה והמילים,
כאשר תוצאת הפרשנות ,היא מעשית ומטרתה לא פחות מלהוות איום ממשי ומשמעותי בכדי
לשמור על הסדר החברתי ,כאשר כל המערכת המשפטית ,שואבת את סמכותה מהחברה ,המעניקה
למערכת ,לשופטים ,לפרשנותם ולהחלטותיהם משקל ועוצמה רבים.
מתאוריית האלימות המשפטית ,המייחסת לעצם קיום המשפט והפרשנות המשפטית ערך של
אלימות מובנית ,נבדוק כיצד אותה אלימות מובנית ,משפיעה על המציאות המשפטית בישראל ,של
בני זוג בהליך גירושין .נראה כי קיימת הסכמה שמערכת המשפט ,ופרטנית ,בתי המשפט לענייני
משפחה ,כחלק ממערכת אדברסרית ,מחוללים עימותים ,מחריפים סכסוכים ומעודדים את בני
הזוג לפעול בצורה לעומתית ותוקפנית אחד כלפי האחר.
אין צורך לפנות למחוזות רחוקים ולפרשנויות מורכבות ,כאשר מהותה של המערכת המשפטית
כמחוללת סכסוכים מצויה בעובדה הפשוטה שמערכת המשפט הישראלית מכונה ופועלת כשיטת
משפט "אדברסרית"  Adversary -שפירושה לעומתית ,של יריבויות ( "The Oxford English
Gerald Hill , Kathleen Hill , Nolo Edito "Nolo's Plain-English ,Dictionary". 2nd ed. 1989
.)Law Dictionary" 1st Edition (2009) 16
תפיסת היריבות והלעומתיות ,טבועה עמוק בשורשי המערכת המשפטית ,בדגש על בתי המשפט
לענייני משפחה ,כך שלא ניתן לעקרה ,ועוצמתה מהווה אינדיקציה בנוגע לסיכויי ההצלחה הנמוכים
לרככה .ראוי להדגיש כי אמירה זו נכונה גם בהתייחס לשיטת המשפט האינקוויזיטורית -
 ,Inquisitorial systemהשונה בצורתה הפרוצדורלית בלבד ,בה מוגדר בחלק מהמקרים תפקידו
של השופט כ"שופט חוקר" (בעיקר במשפט הפלילי והמנהלי ולא בנושאים אזרחיים) ,אולם
התפיסה הלעומתית של יריבות בין שני צדדים לא שונה במהותה מהשיטה האדברסרית.
מתוך תפיסה משפטית לעומתית זו ,נוצר תפקיד השופט ,צד שלישי שיש בכוחו להכריע לטובת מי
מהצדדים ,תפקיד שמחזק את תחושת היריבות והצורך בחידוד המחלוקות בין הצדדים
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המסוכסכים (אם צד אחד "צודק""/מנצח" הצד השני "טועה"/מפסיד") (קרני.)365-414 ,2015 ,
לכך נוספים כללי ההליך המשפטי המורכבים (אלימות בירוקרטית) ,המכבידים על תהליך פתרון
הסכסוך (כללים בירוקרטיים אלו ,יכולים להותיר במקרים רבים את הסכסוך לא פתור במשך
שנים).
עורכי הדין ,בעצם היותם נציגי אחד מבני הזוג ,מעניקים ייעוץ שמוטה לטובת הצד שהגיע אליהם
וגם הם מסייעים בחידוד וליבוי המחלוקות בין בני הזוג ) .(Gandhi, 1962, 66-71כל אלו מתנהלים
לצד ומעבר למערכת חוקים ,פסיקה נרחבת ,מנהגים משפטיים ,השקפת עולם שיפוטית ,תרבות
משפטית ותרבות חברתית שמייצרת שיח של זכויות וחובות השונה במהותו משיח הדן בצרכים
ואינטרסים ויוצרת מצב בו בני הזוג נגררים לעימות קשה על מאזן מערכת הזכויות והחובות
העומדת לצידם.
בהעדר יכולת ,המערכת המשפטית ,הנותנת משקל רב לפרוצדורה ,לא יכולה להחיל רגש (אהבה,
חמלה) במסגרת ההליך המשפטי ,החלה או הבעה של רגשות עשויה לערער ולפגוע באובייקטיביות
של השופטים (דרורי .)71-87 ,2005 ,כללי הפרוצדורה המשפטית וההליך המשפטי עצמו ,יוצרים פער
בין השיח הנחוץ לבני הזוג לבין השיח המשפטי שנדרש להליך בבית המשפט (הכהן.)385-398 ,2008 ,
מציאות זו ,יוצרת אבסורד בו בני הזוג נאלצים להשקיע משאבים רגשיים וכספיים רבים באימוץ
מנגנוני הגנה דווקא מאווירת האלימות והנזקים הנגרמים כתוצאה מניהול ההליך במערכת
המשפטית ,אותה מערכת שאמורה לסייע להם לפתור את סכסוך הגירושין .כך ,בסופו של יום,
המערכת המשפטית ,מפחיתה באופן משמעותי את יכולת ההתמודדות הרגשית של בני הזוג עם
הסכסוך שלשמו הגיעו לבית המשפט ,הליך הגירושין.
לא זו בלבד שלא ניתן להתמודד או לשלב את הרגש במערכת המשפטית ,במחקר שנערך בנושא,
נמצא כי קיים פער עצום בין הצדדים להליך משפטי ביחס להערכה של כל אחד מהם את שווי הטענה
שלהם בהליך .כך שההחרפה בסכסוך עלולה להוביל גם להחרפה בפערי הטענות בין הצדדים (בורק,
.)2013
דוגמא נוספת לאלימות במערכת המשפטית ,ניתן למצוא בשרירותיות שיש במערכות המשפטיות,
כך למשל ,נמצא במחקר שנערך בנוגע לקבלת החלטות על-ידי ועדת השחרורים הדנה בבקשות של
אסירים לשחרור מוקדם מהכלא .המחקר בדק ומצא קשר בין אחוז ההחלטות החיוביות ,שקיבלו
בקשות אסירים לשחרור מוקדם ,לזמן ביום בו ניתנו ההחלטות .כך למשל ,בסמוך לפני ארוחת
הצהרים ,אחוז ההחלטות השליליות גדל באופן משמעותי .החלטת ועדת השחרורים טומנת בחובה
13

מציאות אלימה כלפי האסיר המרצה את העונש ,בקבלת החלטה חיובית או שלילית המשפיע על
המציאות של האסיר .להחלטת הועדה השפעה דרמטית על המשך חייו ושיקומו של האסיר .והנה
היא תלויה לחלוטין בשרירותיות ,במזל ,בנוגע לשעה בה ישובץ הדיון בבקשה .בהיקש ניתן לשאול
האם גם החלטות השופט תלויות בזמן ביום? אולי במזג אוויר?
בואו נדבר רגע על צדק והגינות .בעבר ,הייתה תפיסה שבית המשפט יכול להוציא לאור את הצדק
כאשר יש סכסוך בין מי שאינם שווי כוחות ,לפחות בתיאוריה ,באמצעות פורמאליות ההליך .תפיסה
זו קרסה וברור לכול שבעידן של מציאות כלכלית של עושר כח והזדמנויות לא שוות ,בימ"ש לא
בהכרח מוציא לאור את הצדק .הניטראליות בפני החוק נשחקת (Auerbach 1983 p/120 p.143-
 .)144בחינה הלכה למעשה ,מעלה ש אין שום מכניזם של פתרון שנעדר מבעיות הנוגעות להוגנות
וצדק (.)Folberg and Taylor 1984 p.247
מנגד ,ישנה ביקורת על "הצדק הלא פורמאלי" ועל הסדרים פרטיים שמושגים בין בני זוג ,הנובעים,
בין היתר ,מהבדלי הכוחות בין בני הזוג .בתי משפט הם לא רק מוסד לפתרון סכסוכים אלא גופים
שנותנים משמעות ותוכן אופרטיבי לערכי החברה (שוויון ,חופש ,זכויות אדם חופש דיבור) (פיס
 .)1984פתרון סכסוכים בדרכי שלום ,יכול להיות ניסיון להפריט את בתי המשפט ,להקטין את
תפקידם ולהימנע מהחובה שיש לתת דין וחשבון ציבורי.
טיעון זה ממשיך ומודגם דרך סמל הצדק של אלה המחזיקה ביד אחת חרב וביד השנייה מאזניים,
כי צדק נטול פניות החלטי ועקבי יכול להיעשות רק על ידי צד שלישי המאושר על ידי המדינה ואיננו
יכול לחול על גישור .זה יוצר מתיחות באתוס של זכויות הפרט והאינטרס המשפטי בהקשר הזה
לבין אתיקה של שיתוף פעולה והסכמה מרצון בגישור (גיליגן  .)1982מערכת המשפט האזרחית,
הואשמה על ידי שופט בכיר שהיא יקרה ,איטית ,בלתי שוויונית ומורכבת (וולף .)1996
לסיכום ,נראה כי מעגל האלימות ,אותו מעגל על-פיו מעשה אלימות ייענה בתגובה אלימה ,טומן
בחובו את ההסבר על הקושי למצוא במערכת המשפטית מנגנון לפתרון סכסוכים בכלל ובגירושין
בפרט ,בשל אותם היבטים מובנים של אלימות הנמצאים בה (בהחלטות השיפוטיות ,בהוצאה
לפועל ,באלימות הבירוקרטית) .משמעות הדבר היא שמערכת המשפט ,אף אם לא במתכוון ,יוצרת
מעגל אלימות משלה ,מעגל שבשל היותו מושרש במבנה המערכת לא ניתן לביטול או איון.
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 .3הפתרונות הקיימים לריכוך מערכת היריבות בין בני הזוג במערכת המשפט
.3.1

רקע

בארבעים השנים האחרונות ,חוקרים מתחום המשפט ,העבודה הסוציאלית והסוציולוגיה ,עוסקים
בשאלה כיצד ניתן לתת מענה לאלימות במערכת המשפט .בעיית האלימות המובנית במערכת
המשפט ,הנה בעיה חוצת גבולות ובינלאומית ,אשר מטרידה את כלל העוסקים בתחום המשפט,
הצדק והמוסר.
לאורך השנים ,וכפי שאפרט בהמשך ,הוצעו מספר רעיונות כיצד לתת מענה לאלימות במערכת
המשפטית ,חלקם עסקו במערכת עצמה ,קרי באופן בו ניתן לרכך את האלימות והשיח בתוך מערכת
המשפט ועולם המשפט ,וחלקם עסקו במערכות שעומדות לצד ההליך המשפטי ומנסות ליצר חלופה
להליכים המשפטיים .כלל הרעיונות עסקו במתן פתרונות מנקודת המבט של המערכת על
חסרונותיה ויתרונותיה.
בחינת הרעיונות שהוצעו ,לאורך שנים רבות ,ופיתוח תחומי מחקר משמעותיים בהקשר של טיפול
באלימות בתוך המערכת המשפטית (למשל משפט טיפולי על הקשריו השונים) ומחוצה למערכת
המשפטית ( ADRבדגש על הליך הגישור על היבטיו הרחבים) .באותם תחומי מחקר משמעותיים,
התהליכים והטכניקות שהתווספו ופותחו ,לא הצלחתי למצוא מחקר משמעותי המצביע על שינוי
משמעותי ודרמטי באופן בו האנשים חווים את המערכת המשפטית (נהפוך הוא בפרסומים שונים
מדד האמון של הציבור הרחב במערכת המשפטית נפגע בשנים האחרונות) כך גם בהתייחס לשימוש
בהליכים השונים מחוץ למערכת המשפטית (נתוני הנהלת בתי המשפט מצביעים כי אין שינוי
משמעותי בנתוני "צריכת שירותי המערכת המשפטית").
לאור אמור לעיל ,מטרת המחקר שלי היא כאמור לתת זווית אחרת ,השתמעות אחרת ,הנובעת
משימוש בתורתו של גנדי תוך בחינת השפעותיה האפשריות על אופן פתרון הסכסוכים בהליכי
גירושין .בפרק זה אתן סקירה קצרה וממצה של תחומי המחקר השונים והפרקטיקה הנובעת מהם,
שכן סקירה רחבה חורגת מתחום מחקר זה שאינו עוסק בחלופות למערכת המשפט ולניסיונות
התיקון של תחלואיה.
.3.2

ריכוך השיח המשפטי והתנהלות מערכת המשפט

כאמור ,קיים בעשורים האחרונים קונצנזוס רחב ,פרקטי ואקדמי ,שיש לבצע שינויים משמעותיים
במערכת המשפטית ,ולגבש תפיסות מקצועיות וגישות חדשות במערכת המשפט בשלושה מישורים:
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-

במישור המהותי  -שינוי והתייחסות לתפקידם של עורכי הדין והשופטים בתוך
המערכת המשפטית והשפעתם על האלימות במערכת.

-

במישור הפרוצדוראלי  -קיצור משך ההליכים ,הפשטת הליכים מורכבים ,ויצירת
מערכת בירוקרטית "קלה" יותר ,המפחיתה את האלימות הבירוקרטית הקיימת.

-

במישור הרגשי  -צמצום החרפת הסכסוך בין בני הזוג ובעיקר ילדיהם ,כתוצאה
מהאלימות במערכת המשפט.

חלק מהניסיונות לתת מענה לאלימות המשפטית ולבעייתיות המובנית בתפקיד השופט ,מצויה
בתורת המשפט הטיפולית  Therapeutic jurisprudence -והצדק המאחה .לצד התמורות שחלו
במערכת המשפטית ,שהתאפיינה במעבר מהנמקות פורמליסטיות להנמקות ערכיות (מאוטנר,
 ,)503-596 ,1993התגבשה אסכולת המשפט הטיפולי (השופט הטיפולי) .אסכולת המשפט הטיפולי,
רואה חשיבות רבה בשינוי גישת המערכת המשפטית והחדרת ערכים טיפוליים ורגשיים הן בהיבט
השיפוטי והן בעבודת עורך הדין ותפיסת הפרופסיה שלו.
בהקשר זה ראוי לציין ,כי עמדתי המחקרית בתחילת הדרך הייתה כי לתורת המשפט הטיפולי אין
מקום בעבודה זו ,לאור הניסיון המחקרי שלי להתרחק מהמערכת המשפטית ולמצוא מזור
לאלימות שלא במערכת מהשפט או בסוכני המשפט (שופטים ועורכי דין) אלא באנשים עצמם
ובמגשרים .עמדה זו התרככה מעט לאורך גיבוש העבודה הסופית ולכן בחרתי להתייחס בקצרה
לקשר האפשרי בין תורת המשפט הטיפולי ,גישור ולעבודה הזו.
תורת המשפט הטיפולי יכולה לסייע להליך הגישור במאבק שלו על שמירת ייחודו ובהתאמה
להטמעת תפיסת אי האלימות הגנדיאנית .בשנים האחרונות מערכת המשפט מאמצת את הליך
הגישור מטעמי יעילות ועומס ובכך גורמת לו לאבד מצביונו המיוחד .תורת המשפט הטיפולי יכולה
לתת לו את המקום המוגן בתוך המערכת המשפטית ולצבוע אותו באמצעות הדגש הטיפולי והערכי
(שפירא .)2010 ,אותה הגנה או מקום לפעול יכולה תורת המשפט הטיפולי להעניק אף לתורת אי
האלימות הגנדיאנית ולהשתמעויות השונות במערכת המשפטית וכן לאפשר פעילות ,שפה וכלים
אשר רחוקים במהותם מהעולם המשפטי.
תורת המשפט הטיפולי היא למעשה השקפה הרואה במשפט ככוח חברתי היוצר התנהגויות
ותוצאות ,מעין התבוננות עשירה יותר בחוק שמביאה לדיון של חלק מהתחומים והנושאים שלא
קיבלו מקום עד עתה ושלא על חשבון תכליות אחרות וערכים אחרים אלא לצידם ,תוך שילובם
הפנימי .ההתייחסות היא למשפט בפועל למשפט הפרקטי ולא זה שכתוב בספרים מכיוון שלמערכת
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היחסים בין מי שמפעיל את המשפט השופטים ועורכי הדין משמעות רבה למול הנאשמים ,הצדדים,
והלקוחות ,והם משפיעים על רווחתם הפסיכולוגית וחיי הרגש שלהם .ראיה זו יכולה להכיל גם
מערכות יחסים של מגשרים למול הצדדים ()Wexler 1996
דוגמא מצויינת היא הדיון המשפטי על החזקה על הילד .מדובר בהליך מאוד קשה שיכול לגרום
לנזק משמעותי הן ביחס למערכת היחסים של ההורים בינם לבין עצמם ולטובת הילד .ההליך
האדברסרי מעודד את מציאת התכונות הגרועות ביותר אצל ההורה האחר .המטרה של התהליך
היא להציג את ההורה השני בצורה הגרועה ביותר .הדבר גורם נזק אדיר לילדים ומחרב את מערכת
היחסים ההורית .תורת המשפט הטיפולי מציעה דרכים אחרות טובות יותר לטפל בנושאים כאלו
ללא קשר (גירושין בשיתוף פעולה ,גישור ועוד) (.)Weinstein, 1999
יישומים מתורת המשפט הטיפולי המתחברים לתפיסת אי האלימות הגנדיאנית ניתן למצוא למשל
בהמלצה על דיבור במושגים פשוטים כדי להבין את המסר (דוגמת חולי הנפש) ,כאשר אי ציות נובע
לעיתים מחוסר בהירות מספקת במתן ההוראות .חתימה על חוזה התנהגות ,יגדיל את הסיכוי
שיצייתו ויקיימו (בענייננו ההתחייבות שנחתמה על ידי המפגינים בצעדות השונות) ולצד החתימה
לומר בעל פה את הדברים לפני אנשים אחרים .תורת המשפט הטיפולי יכולה לעודד בנייה
קוגניטיבית חדשה כדי לשנות עיוותים קוגניטיביים כמו הכחשה ושל מזעור בנושא המציאות (היבט
השימוש בסבל הגנדיאני) .יישומים אלו ואחרים תואמים בתפיסתם את המודלים המוצגים בעבודה
זה ויכולים להוות כאמור מסגרת נוספת להחלת התיאוריות לתוך המערכת המשפטית דווקא.
נקודות נוספות משיקות לתורת אי האלימות הגנדיאנית הם הרקע להתפתחותם ,בשל חוסר
שביעות מהמערכת המשפטית והשלטונית .ערכים שמעמידים את הצדדים במרכז את ההתפתחות
שלו הרווחה שלהם ,תוך שיש רצון למקסם את הרווחה הרגשית והפסיכולוגית של הצדדים
והקהילות תוך מתן עדיפות לשיקולים שחורגים מהשיח המשפטי והזכויות והחובות המשפטיות
(.)Daicoff, 2006
כפי שגישור יכול להיתפס כאחד היישומים של תורת המשפט הטיפולי בשל היותו מצמצם השפעות
פסיכולוגית שליליות המזהות עם ההליכים המשפטיים אדברסריים ,מגביר אוטונומיה של צדדים,
מאפשר השתתפות פעילה ושליטה בתהליך ,מונע רגשות תסכול ,ומייצר שביעות רצון גדולה של
הצדדים מהגישור ומתוצאותיו ,תוך תפיסתו כהליך הוגן ,כך מוביל לרמת ציות גבוהה מאוד ועמידה
בתנאי הסכמי הגישור ,כך גם אי האלימות הגנדיאנית בהקשר של עבודה זו.
17

הן הגישור ,הן תורת המשפט הטיפולי והן תפיסת אי האלימות הגנדיאנית מתמקדים בצרכים של
הצדדים כולל בצרכים הפסיכולוגיים והרגשיים ונותנים להם בכל זאת כלים להתמודד עם
סכסוכים ועם מחלוקות בעתיד בלי פניה לבית המשפט ומאפשרים לצדדים לצמצם את הפגיעה
במערכת היחסים ולעיתים אף לשקמה.)Waldman( .
כאמור תורת המשפט הטיפולי הינה אסכולה ותורה שלמה ,המבקשת להחדיר ערכים טיפולים
ורגשיים למערכת המשפט ולעבודת השופט ועורך הדין ,ניתוח תורה זו חורג מעבודה זו ,אולם ראוי
לציין ,כי לא עלה בידי לראות נתונים מחקריים המצביעים על תוצאה רוחבית במערכת המשפט
ו/או בתפקוד השופטים כתוצאה מפיתוח שיטה זו ,הן על רכיבי האלימות המשפטית ,כהגדרתם
לעיל ,והן על חווית "המשתמשים" בשירותי המערכת המשפט ובמיוחד בתחום הגירושין והמשפחה.
.3.3

 – ADRהליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים

בדומה לתורת המשפט הטיפולי ,התפתחה לאורך השנים אסכולת יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי,
הן במישור המחקרי אקדמי על ידי כתיבה ענפה ומגוונת והן במישור הפרקטי בשדה הפעילות
הפרקטי .לאסכולה זו ,קדמה תנועת יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי  /ההולם ( Alternative /
 )Appropriate Dispute Resolution - ADRשנולדה מתוך מקום של מצוקה (ועידת פאונד )1976
של המערכת המשפטית שחיפשה פתרונות להקל על עומס העבודה האדיר בשל מספר התיקים הרב
שהועבר לטיפולה.
מה שהנחה את מייסדי התנועה של יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי ,היה הצורך של המערכת
המשפטית ,לסייע בעומס התיקים במערכת ,במישור הפרוצדוראלי .לתת מענה לקשיים של
המערכת המשפטית במתן שירותים לציבור הרחב .כבר בשלב זה ראוי לציין כי על פי פרסומים של
הנהלת בתי המשפט בעשור האחרון זמן בירור של תביעות במערכת המשפטית עומד על למעלה
משנתיים ובחלק מהמקרים אף למעלה מחמש שנים (!!!).
לאורך השנים הליכי ה ADR-השונים שולבו במערכת המשפטית באופנים שונים ,כחלק מסל
השירותים לבני הזוג המתגרשים (בוגוש והלפרין קדרי .)327-332 ,2007 ,אופן לידתה של תנועת ה-
 ADRשנבע ממצוקת המערכת המשפטית ולא ממצוקתם של בני הזוג ,משאיר את אותותיו עד היום
על תהליך זה ,כאשר המיקוד בתהליך הוא בצרכי המערכת ולא בצרכי בני הזוג.

18

יש לזכור כי לאורך השנים חלה התפתחות משמעותית בגישה להליכי ה ADR-ובטכניקות השונות
לפתרון הסכסוכים באמצעותה ,כך למשל הגישור עבר טרנספורמציה מהליך גישור הסכמי משפטי
להליך גישור טרנספורמטיבי ונרטיבי (אלברשטיין .)2006 ,ראוי לציין כי עצם קיומו של צד שלישי
(השופט) בעל כוח הכרעה אינו נושא למחלוקת במחקרים אלו וכי פונקציית ההסכמה של בני הזוג
בהליך המשפטי מתפרשת בצורתה הפשטנית בלבד.
מה שחשוב מאוד לעבודה זו בהתייחס להליכי ה ADR-זה שאין הוכחה אקדמית מחקרית לשינוי
דרמטי בדפוסים בהם אנשים פותרים סכסוכים ,כתוצאה מפתרון זה .חשוב לציין שנעשה שינוי
עצום ומשמעותי בטרמינולוגיה ,כתוצאה מהליכים אלו ,כך למשל ההתייחסות לתביעות הפכה
להתייחסות למחלוקות ,בהליך ,ההתמקדות היא בשיח והתפתחות של פרקטיקה ומדיניות הנוגעת
לכלים מעולם השיח וההידברות .התפתחות זו נובעת בית היתר מהעמקת המחקר והלימוד
האקדמי ,החדרת מושגים ,כלים ואימון למערכות החינוך ,ושיח ציבורי משמעותי על יתרונות
המערכות המקבילות לפתרון סכסוכים שלא באמצעות בית המשפט.
הגישור ,כהליך המרכזי המוצע במסגרת הליכי ה ,ADR-אינו חף ממגבלות .חשוב להבין ,שהגישור
מוגבל בהיקפו וביכולותיו לפתור סכסוכים ,כפי שנאמר פעם ,אין לבקר את הגישור על כישלון לתקן
את אותן המחלות שהוא איננו יכול ומעולם לא התכוון לפתור מלכתחילה ( Felstiner and
.)Williams 1985
חסרון נוסף של הליך הגישור קשור להכנסת תקציבים ומימון ציבורי לגישור באופן שפוגע
ב"עצמאות" הגישור .הרצון למדוד ולאמוד מטרות של גישור ציבורי במונחים כספיים עלול ליצור
גישת הסדרים בהם התגמול יהיה כספי ולא מהותי ( .)Davis et al 2000כך למשל מגשרים שעבדו
במסגרת ה Legal Service Commission -באנגליה דיווחו על תחושה של רצון המערכת לזרז
תהליכים על חשבון בירור הנושאים כמו שצריך (.)214
דומה בעיני כי יצירת טרמינולוגיה חדשה ,על אף קשייה ,כפי שנראה בהמשך ,יש בה דמיון רב
לתפיסה של תורת אי האלימות הגנדיאנית והיא הכרחית ,כאשר אף אם לא תביא להישגים
קונקרטיים מידיים ,תיצור טרמינולוגיה ועולם תוכן ומושגים חדש.
.3.4

סיכום – תקציר האסכולות ,התורות והכלים הקיימים כיום

כאמור תיאור מקיף של כלל האסכולות והתורות הנוגעות ל"ריכוך" המערכת המשפטית מבפנים
ומבחוץ חורג מעבודה זו .נראה כי התבוננות במציאות המשפטית הקיימת בישראל ,מצביע על כך
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שאין שינוי דרמטי בתוצרי האי אלימות של המערכת כתוצאה מהניסיונות השונים להטמיע
אסכולות אלו במערכת המשפט הישראלי.
יש לנסות ולתת פתרונות אפשריים ויישומים שונים מתוך ההבנה שקיים צורך בשינוי פרדיגמה ,וכי
לא קיימת פרספקטיבה מקצועית חדשה לכך ,באופן שמותיר אותנו עם שתי אופציות מרכזיות:
-

הראשונה ,היא יצירת מערכת לפתרון סכסוכים הנבדלת מהמערכת המשפטית המסורתית,
ובכך להימנע מתחלואיה המובנים וזאת בדומה למודל האוסטרלי Parkinson, 2015, 37-
) ).69במודל האוסטרלי ,הוקמו בתמיכת הממשלה עשרות מרכזי טיפול במשפחה המעניקים
סיוע מקצועי מקיף לבני זוג המבקשים להיפרד ,בטרם פניה לבתי המשפט ,ולמעשה יצרה
מערכת חלופית הנפרדת ברמה המנהלית ,מקצועית ומשפטית ממערכת המשפט המסורתית.

-

השנייה ,בהעדר משאבים וכוח פוליטי לייצר חלופה מלאה ומקיפה למערכת המשפט ,יש לבחון
כיצד ניתן להשפיע על האופן בו בני זוג מתגרשים בישראל .מה שמוביל אותנו לאופציה השנייה
והיא יצירת פרדיגמה חדשה ,מחוץ למערכת המשפט ,וליצירת מודל עבודה חדש בו השינוי יהיה
בהעברת נקודת המבט לתוך התהליך (יהיה אשר יהיה) הן מנקודת המבט של בני הזוג והן
מנקודת המבט של מי שהולך ללוות אותם ,הם המגשרים והכל בהתייחס לתורת אי האלימות
של גנדי.
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 .4תפיסות פילוסופיות של הסכסוך
 .4.1הרקע והחשיבות להבנת תפיסת הסכסוך
בכדי שנוכל להבין את הבסיס של תורת אי האלימות יש לדעתי לתת את הדעת כיצד נתפס קיומו
של סכסוך בשיח החברתי ,האישי והמשפחתי .לאורך מאות שנים (ויש האומרים מאז ומעולם
לרבות בסכסוכים בטבע) היו הסכסוכים חלק בלתי נפרד מהאנושות ,בכל חברה ,קבוצה ופרטים
וזאת ללא הבדל במוצא המין והדת ,כאשר סכסוכים הם חלק בלתי נפרד מכל פעילות שבה מעורבים
בני אדם.
על אף שיש התקדמות משמעותית בתחומי מדעי החברה והרוח ,פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות ,יש
מעט מאוד התקדמות במתן הסברים הנוגעים לסכסוכים ועוד פחות שיטות וכלים לפתור אותם.
נראה כי הדוגמא הבולטת ביותר ,שממחישה עד כמה הבסיס המחקרי וההיסטורי של תחום
הסכסוכים הוא בעייתי היא העובדה ש"הבית האקדמי" למרבית לימודי יישוב הסכסוכים ועולם
התוכן שמהם הוא שאוב ניתן למצוא במחקר מהפקולטות למשפטים בעיקר או מתחום מדעי
החברה ,בהקשר של ניהול משא ומתן .כך למשל ,הספר  Getting to yesשנחשב לספר היסודות
בלימודי הגישור ,בעולם כולו ,ומהווה חלק בלתי נפרד מהקריטריונים להכרה בלימודי הגישור
בישראל ,הוא בכלל ספר לניהול משא ומתן ולא לפתרון סכסוכים.
לתפיסת הסכסוך חשיבות עצומה לקביעה כיצד נבקש לטפל בו? האם מדובר במשהו שהוא טוב
שגורם להתפתחות או משהו רע שגורם לנזק וצריך למגר אותו?
 .4.2התפיסה השלילית של הסכסוך
כאשר אנחנו מחפשים הגדרה מילונים למונחים קונפליקט או סכסוך ,הפרשנות שנמצא היא תמיד
שלילית .אותה הגדרה ,מייצגת עמדה שקונפליקט זה דבר רע שחייבים למגר .הוא גורם לנזק או
פגיעה לכלל הצדדים .במחשבה מעמיקה ,הרי שלא צריך להימנע מהקונפליקט אלא לפתור אותו
ולפרק אותו.
הפילוסוף אריסטו התייחס באופן שלילי לסכסוך ,כמאבק בין הרגש להיגיון (משהו פנימי) ,כאשר
הרגשות הם דבר מסוכן שיש להעבירם מהעולם מכיוון שהם ביטוי לפרימיטיביות .מי שצריך לשלוט
זה ההיגיון ,החכמה והתבונה .תפיסה זו ,על אף "גילה" רווחת עד היום בתחום יישוב הסכסוכים
באופן שבא לידי ביטוי באמירות שיש לדכא רגשות ולא לתת להם לנהל את הקונפליקט שהם
גורמים לנזק ומדובר בתכונה שלילית ( .)Salamon 1993למעשה "תורת הגישור ההסכמי" הרווחת
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כיום כמסלול ההכשרה העיקרי למגשרים ,דוגלת בעמדה שיש לנהל דיאלוג "קר" על אינטרסים
ועמדות תוך נטרול מקסימאלי של הרגשות המשבשות את החשיבה הלוגית וההגיונית.
התפיסה הרווחת בימי הביניים שהתבססה על התפשטות הנצרות והתפיסה של טוב ורע (המלחמה
בין אלוהים לשטן) קידמה תפיסה הנמשכת עד היום (למרבה הצער יש לומר) שהסכסוך הוא נטל
של רוע שעל האנושות לבער ולבטל .אדלר למשל ,ראה בקונפליקט כמצב אוניברסאלי אך כזה
שקיימת אפשרות לבטלו .מדובר למעשה בתסביך נחיתות בקונפליקט ,בין הנחיתות לעליונות ,שיש
לבטלו ולרפאו (.)Ansbacher and Ansbacher 1964
המערכת המשפטית אימצה ,בין אם באופן אקטיבי ובין אם באופן פאסיבי ,את הגישה השלילית
לפתרון סכסוכים ואת העמדה שסכסוך יש לבטל ולסיים בכל מחיר.
 .4.3התפיסה החיובית של הסכסוך
נראה כי התפיסה של מאבק הטוב ברע אומנם השתרשה בעידן המודרני בכלל ובמערכת המשפט
בפרט .אולם בעיון בתפיסות הפילוסופיות של מרבית הפילוסופים ,ניתן למצוא נקודת מבט אחרות,
המתאימות יותר לתפיסת אי האלימות של גנדי ויתכן שאף מהוות בסיס לתפיסה זו .להלן רשימה
של תפיסות פילוסופיות שונות אשר מתאימות יותר לתפיסתו של גנדי.
הפילוסוף הרקליטוס שקדם לאריסטו ,התייחס לסכסוך כחלק ממצב קיים הכרחי להתפתחות של
האנושות ,כאשר מדובר בדבר חיובי ,כי הסכסוך משמעו שינוי ( .)Armsrtong 1949:10מבחינתו
כל שינוי ,מכל סוג ,כרוך בהתנגדות וכל התנגדות כרוכה בסכסוך .לדבריו ההרמוניה היחידה
האפשרית היא ההרמוניה בין קונפליקט לבין ניגוד ,הם הכרחיים זה לקיומו של זה .דרווין ,בדומה
להרקליטוס ,ראה בקונפליקט חלק בלתי נמנע מהאבולוציה שלנו ,משהו טוב שמחייב את
התפתחות המין האנושי והטבע בכלל .הישרדות הטובים ביותר נעשית דרך תחרות וקונפליקט
(גג.)Darwin' 1859
קרל רוג'רס ,שנחשב לאחד מראשוני המגשרים ,היה הראשון ששם את האדם במרכז הסכסוך
בתפיסה כי קונפליקטים הם חלק בלתי נמנע מחיינו ויש לעבוד איתם ולא לבטלם .הקונפליקט הוא
בין אופי האדם למערכת החיובים שהתרבות כופה עליו (מה אסור לעשות ומה מותר לעשות)
( .)Rogers 1987על-פי התפיסה של רוג'רס בנוגע למערכת היחסים בין המטפל למטופל בהקשר של
יחסי אמפטיה ,חמימות ויחס חיובי ללא תנאי ,על-פי רוג'רס ,יחסים אלו ,יאפשרו לייצר השפעה
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גדולה על המטופל ,כאשר מדובר בתפיסה חשובה מאוד לבסיס עבודה זו שכן ,רוג'רס רואה במגשר
ככלי לשינוי תפיסה אצל הצדדים.
לואיס קוזר ,הראה שלקונפליקט יש תפקיד מגבש קבוצתי ,שהוא יוצר קשרים ולכידות חזקה מאוד
בתוך כל אחת מהקבוצות המסוכסכות ) .)Coser 1965גישתו של מורטן דויטש (,)Deutsch 1973
מתאימה מאוד לתפיסת האי אלימות ,כאשר לגישתו אסור לבטל קונפליקט אלא יש להפוך אותו
לפרודוקטיבי .לואיס קוזר ,מבדיל בין קונפליקט בונה (שבו הצדדים שבעי רצון ויש תחושה של רווח
כתוצאה מהקונפליקט) ,לקונפליקט הורס (הצדדים מרגישים שהם מפסידים משהו בגלל התוצאה
שלו) .ההבדל ניכר בתוצאה של תהליך הסכסוך .הטיעון הזה תומך בעמדה כי הקונפליקט הינו חלק
מטבע האדם ויש לו תפקיד חשוב בהישרדות האדם .סלבין וקריגמן ,הציפו בשנת  1992את העובדה
שגם בין מטפל למטופל יש דינמיקה של סכסוך כאשר לנראות המגשר בעיני הצדדים יש חשיבות
גדולה.
זאן פול סארטר ( ,)1958כתב שברמה הקדמונית נגזר על האדם לייצר קונפליקטים .כל מערכות
היחסים ,הגומלין האנושיים ,הם ,בשל עצמם ,קונפליקט .לאדם ברירה האם להגיב לנטיותיו או לא
וגם אי בחירה היא בחירה .דה בונו ( ,)1995בחן את חשיבות הקונפליקט מנקודת המבט של יצירת
שינוי מחשבתי מחשיבת וויכוח לחשיבת תכנון .הבסיס לתפיסה היא צורה מוגבלת של חשיבה
שנובעת מהמילה המוגבלת .משמעות הדבר שיש קונפליקט בסביבה של חשיבת קונפליקט ,יש רצון
לשנות אותו והוא מוטעה .יש תזה והצד השני מציג אנטי תזה ולכן הצדדים הופכים לנוקשים ,לא
מנסים לפתח רעיונות וכמות אינסופית של אנרגיה ננעלת לזמן ממושך .לטענתו חשיבה לוגית כדי
למצוא פתרון איננה אפשרית .צריכים לעבור מחשיבה הגיונית לחשיבת תכנון ,לשרטט מסלולים
אפשריים של תוצאות אפשריות ,לא בהכרח בשיטה הגיונית .לטענתו ,רק באמצעות מגשר ניתן
לעבור ממערכת אמונות סגורה לשיח של תכנון בגלל האופן הווכחני המסורתית בשפה הלשונית.
הוא למעשה יוצק פילוסופית תורה הדומה מאוד לתורת אי האלימות של גנדי .בדגש על שימוש
בסבל כדי לחדור את חומות התבונה.
ארנסטו ספינלי ( ,)1989משתמש במושג שקיעה כדי לתאר את משקעי הערכים וההתנהגות של בני
האדם לזהות הפנימית שלהם ,ומגדיר את המבנה העצמי של בני האדם .קריאת תיגר על אמונות
אלו תתקל בהתנגדות משמעותית ולכן צריכים דרכים להציף את אשר שקע.
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 .4.4משמעויות תפיסת הסכסוך
אחת המסקנות היותר חשובות מניתוח זה הוא שבמחקר ארוך שנים נמצא כי בין צדדים אשר
מתפייסים בעקבות קונפליקט רבים הסיכויים לקשר חברתי חזק ( .)Aureli et al. 2000השוואה
בין תרבותית מראה על אוניברסליות במיומנות לנהל קונפליקטים אצל ילדים ,כלומר הפוטנציאל
ליישוב סכסוכים אינו תרבותי אלא אנושי ,כלל עולמי.
למשמעות התפיסה של הסכסוך חשיבות רבה בעבודה זו שכן באופן בו הצדדים והמגשר יבחרו
לראות את הסכסוך כך יכריע האם ניתן יהיה להטמיע את תורת אי האלימות של גנדי .הבחירה בין
מגשר וצדדים שמבקשים לבטל את הקונפליקט בכל מחיר ,כולל שימוש בהליך תוקפני וכוחני לבין
מגשר וצדדים שמבינים שקונפליקט הוא חלק מהחיים ,שלא ניתן לבטלו לחלוטין ,וכי ניתן לעבוד
עמו ולייצר ערך פרודוקטיבי כולל הערכים של פיוס ליצירת קשרים חברתיים חזקים ,משול בעיני
להבדל שבין פשרה רעה ,בה כל אחד מהצדדים חסר שביעות רצון במידה שווה ,לבין הסכמה אליה
מגיעים שני הצדדים מרוצים ושבעי רצון מהערך שנוצר להם בתהליך.
תפיסת הקונפליקט כהזדמנות להתפתחות אישית ולשינוי חברתי תשליך על אופן ניהול הקונפליקט,
כאשר במידה ואנחנו מאמינים שהקונפליקט הוא חיוני להתפתחות בכל דבר שאנחנו עושים ,ניהול
קונסטרוקטיבי של הסכסוך הוא המפתח לפתרון מוסכם ,והשאלה היא האם אנו מנהלים אותו
נכון .מכיוון שהקונפליקט הוא בלתי נמנע ,השאלה היא רק האם ניתן לנהל את הקונפליקט בצורה
יותר קונסטרוקטיבית ,לשלוט בזה ולא לתת לקונפליקט לשלוט בצדדים.
התפיסה שקונפליקט הוא אמצעי חיובי של יצירת קשרים אישיים ומקצועיים ,צריכה להביא את
המגשר להבין שאנשים מפחדים להילחם ולכן נמנעים מהקונפליקט או משתמשים בו לזהם קשרים.
הקונפליקט הוא הזדמנות לחולל או להחיות מערכות יחסים ואת המסר הזה צריכים להעביר.
לא פחות חשוב זה שעל המגשר לזהות מתי מצב של קונפליקט אינו מתאים לגישור ,אף אם סכסוך
כשלעצמו הוא דבר חיובי ,על המגשר לשלול מקרים שלא מתאימים לגישור וליצור פורומים בטוחים
לניהול משא ומתן כמו טרום גישור ,ועידה ,זמנים נפרדים ועוד (רוברטס .)2005
משמעויות נוספות יכולות להיות בגישה של המגשר לעיסוק בעבר ,בעיקר בסכסוכי משפחה.
הסיבות בבסיס הקונפליקט והמטרה אותה נראה שהוא משרת צריכות להיות מובנות כדי
להתקדם .גישה זו מדגישה את העובדה שמגשרים לא צריכים לעסוק בעבר מעבר למה שרלוונטי
להבנה טובה יותר של הוויכוח .בניגוד לעמדה שיש הכרח להכיר במשקעי העבר ,אין שום דבר בעבר
שאפשר לנהל לגביו משא ומתן ,לא לעובדות לא לערכים ולא פרספקטיבות .בתחום היחסים
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התעשייתיים צריך לשים לב שהגישות המבניות והפרוצדוראליות בטיפול בקונפליקט לא שוללות
את העובדה שגם לצדדים יציגים ,כמו מנהלים בכירים ,לוביסטים ,נציגי מכירות ,דוברים ועוד ,יש
ביטוי של רגשות עזים כמו בכל ריב משפחתי.
לסיכום ,הגישה של המגשר לקונפליקט והיכולת שלו להכיל אותו מבלי לדכא את הקונפליקט ,הם
רכיבים מרכזיים מאוד בהצלחת הגישור .אומנם יש מיומנויות רבות שרלוונטיות בכדי לסייע לבני
הזוג בקונפליקט קשה ,להכיר ברגשות הקשים שלהם של כעס ,זעם וצער אבל היכולת להכיל את
הקונפליקט היא המרכיב הבסיסי החשוב ביותר ).)Lisa Parkinson, 2014
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 .5תורת אי האלימות הגנדיאנית
 .5.1רקע  -תפיסת אי האלימות הגנדיאנית
לאחר שראינו כי רכיב האלימות במערכת המשפט הינו ככל הנראה רכיב מובנה וכי הניסיונות
שנעשו עד כה לבטל ו/או למנוע ו/או לרכך את רכיב האלימות לא צלחו באופן משמעותי וגורף.
ולאחר שראינו שיש  2אסכולות להתמודדות עם סכסוך וכי התפיסה השלילית למעשה מהווה חלק
בלתי נפרד מהגדלת מעשי האלימות במערכת המשפטית ,אנחנו צריכים לבדוק כיצד יכולה להשפיע
תורת אי האלימות של גנדי ,התואמת לתפיסה החיובית של סכסוכים ,על האלימות בסכסוכי
גירושין של בני זוג במערכת המשפט הישראלית על השתמעויותיה השונות.
 .5.2מה היא תורת אי האלימות הגנדיאנית?
רגע לפני שנבחן את ההשפעה האפשרית הפרקטית של גנדי על האופן שבו בני זוג מתגרשים צריכים
להבין מה היא תורת אי האלימות הגנדיאנית .סקירת תורת אי האלימות הגנדיאנית תהא שזורה
בהערות על ההשתמעויות וסכסוכי משפחה ,כאשר בפרק הבא נעסוק אך ורק בהשתמעויות אלו.
תורת אי האלימות הגנדיאנית ,מבוססת על אהימסה והסטיאגרהה " -אחיזה באמת"
( .)Satyagrahaסטיאגרהה היא השם הכולל לדרך המאבק הלא אלימה שטווה מוהנדאס קרמצ'נד
גנדהי ( )1869-1949ככלי לפתרון סכסוכים ,בהקשרים פוליטיים וחברתיים ,תוך חיבור בין הפן
האישי לפן הציבורי.
גנדי ,המכונה 'מהאטמה גנדי' (מהאטמה" :הנשמה הגדולה") היה מנהיג הודי ,הוגה דעות ,משפטן
ואיש רוח ,שהקדיש את חייו לחקר אי-האלימות ולפיתוחה הלכה למעשה .עבודת חייו הייתה המסר
שלו ,וייחודה טמון במיזוג בין עקרונות ומעשים ,בין האישי לציבורי ,ובין הפוליטי ,למשפטי,
לחברתי ,ולרוחני (גנדהי ; 2005 ,גרינשפון .)Gandhi, 1951 ; Nojeim, 2007 ; 2005 ,חייו של גנדי
נגדעו באופן טרגי כאשר נרצח בידי מתנקש בשנת .1948
הסטיאגרהה היא טכניקה של גנדי לפעילות לא אלימה .שמות נוספים שנתנו לה הם התנגדות
פאסיבית או התנגדות לא אלימה ,אי אלימות מיליטנטית ,פעולה ישירה לא אלימה ( Weber
 .)1991:2לגנדי זו לא הייתה רק דרך לנהל ולהוליך סכסוכים ,אלא דרך חיים דרך של לחיות את
האמת .התייחסות זו לגנדי ,כמי שחיי את תורתו ואמונתו ,לא רק כלפי צדדים שלישיים ,אלא גם
לעולם התוכן הפנימי שלו ,תחזור כחוט השני במהלך סקירה זו ויש לה חשיבות עצומה בעיני לשינוי
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תפיסת עבודתו של המגשר .בדומה לקרל רוג'רס ,גנדי האמין שאין הוא יכול להשפיע אלא אם הוא
הפך להיות ההשפעה עצמה ולתפיסה זו תהא משמעות עצומה בהכשרת המגשר הגנדיאני בהמשך.
הפנמת עקרונות הסטיאגרהה אינה דבר של מה בכך .ניתן ללמוד מהקושי ,את עקרונות
הסטיאגרהה ,מהתנהלות ההודים בדרום אפריקה שגם לאחר שלקחו חלק בסטיאגרהה לא הצליחו
רבים להפנים את "עקרונותיה העילאיים" כפי שגנדי מגדירם .לכך ניתן לצרף את הבלבול שיצר
המונח " "passive resistanceשתיאר בראשית הדרך את המאבק ואובחן על ידי גנדי כתיאור
החוטא לעקרונות הסטיאגרהה .מן ההגינות ,יש לומר כי גנדי מתאר לאורך כל חייו את ההתמודדות
עם עקרונות הסטיאגרהה והחלתם על הסטיאגרהיי בחייו האישיים ואת ההתאמות והשינויים
שערך בסטיאגרהה לאורך השנים כפי שעולה מכתיבתו.
גנדי כתב "אינני חוזה .אני טוען להיות אידיאליסט פרקטי .הדת של אי-האלימות אינה מכוונת רק
עבור הקדושים .היא מכוונת עבור האנשים הפשוטים גם כן .אי-אלימות היא החוק של המין שלנו
כפי שהאלימות היא החוק של הפרא ( .)bruteהרוח שוכנת רדומה בפרא ,והוא אינו יודע חוק אחר
מלבד זה של הכוח הפיזי .כבוד האדם דורש ציות לחוק גבוה יותר – לכוחה של הרוח" ( Gandhi,
.)1951, p. 54
תפיסה זו הרואה את תפיסת האי אלימות ,כטכניקה של האנשים הפשוטים ,יוצרת הבדלה ראשונה
מהמערכת המשפטית כאשר הגישה למערכת המשפטית איננה של כולם ולבטח לא של האנשים
הפשוטים שכן היא דורשת יידע ייחודי הנרכש לאורך שנים באוניברסיטה ובהתמחויות גילדה.
הבדלה זו תכונה" :הבדלת הגילדה" ,משמעה תורת אי אלימות איננה ייחודית לאף אחד ,ואינה
יכולה להיות מאופיינת בהבדלת הגילדה ,היא שייכת לכולם ,ומשכך יכולה לתת מענה וסיוע לציבור
הרחב כולו.
המחויבות להימנע משימוש באמצעים אלימים ,עומדת בבסיס תפיסת אי-האלימות הגנדיאנית ,בין
אם היא מכוונת לשינוי חברתי ,פוליטי או פרטי ומשפחתי ( .)Martin, 2005תפיסת אי האלימות
הגנדיאנית ,מסתכלת באופן ייחודי על פתרון סכסוכים ,בהבנה שכדי לפתור את הסכסוך ,לא די
להגיע להבנת מקורות הסכסוך אלא חייבים לכלול את הצד השני בתהליך ,כחלק בלתי נפרד מפתרון
הסכסוך .הצד השני אינו רק "צד להסכם" אלא הוא חלק מהפתרון .כפי שראינו לעיל ,מרבית
הגישות ,המסלולים והמערכות לפתרון סכסוכים ,בדגש על המערכת המשפטית ,מוכוונים למצב בו
הפתרון הוא למעשה מראה של הצלחת אחד הצדדים ,על חשבונו של הצד השני ,מאחר ובסיום
הפתרון ,אחד הצדדים נמצא צודק /מנצח ,בעוד האחר ,הטועה /המפסיד (ראו התייחסות לאלימות
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בירוקרטית לעיל) .תפיסת אי האלימות הגנדיאנית ,בדומה לתפיסה שיש לאמץ בסכסוכי גירושין
בין בני זוג ,לא רואה בצד השני יריב או אויב שיש לגבור עליו או לנצח אותו ,אלא שותף אמיתי
לפתרון מוסכם ואמיתי לסכסוך ( .)Flinders, 1997מבחינת סיווג הסכסוכים ,איזה סכסוך יותר
מתאים לאותה תיאוריה מאשר סכסוך גירושין ,כאשר הצדדים מחויבים להישאר בקשר ,בהיותם
הורים לילדים משותפים ,דרך שרואה בצד השני חלק בלתי נפרד מהפתרון.
גנדי ,בכלל פעילויותיו בתחום פתרון הסכסוכים ,התעקש להגיע להסכמות והבנות עם הצד השני,
תוך עמידה עיקשת על האמת והצדק (בסיסה של הסטיאגרהה) ולהימנע ,ככל האפשר ,מכפיה ,וזאת
בניגוד למערכת המשפטית אשר מבוססת על עיקרון הכפייה ,כפיית התוצאה .אופן התנהלות זה,
של הימנעות מכפייה ,עמד לנגד עיניו של גנדי עוד בהיותו עורך דין מתחיל ,שהגיע מהודו לדרום
אפריקה ,כאשר לבקשתו של לקוח שייצג בסכסוך מסחרי ,לאחר שניצח בהליך משפטי מורכב ,בחר
שלא לכפות את הפתרון המשפטי ,והציע לפנות להליך של בוררות בנוגע לאותו סכסוך ,כאשר בהליך
הבוררות נמצא פתרון ששני הצדדים יכלו לחיות איתו בשלום ,ללא כפיית ההכרעה השיפוטית על
הצד שהפסיד (גרינשפון.)2005 ,
אחד מהקטעים שנגעו בי מאוד ,שוקפו בפתיחת עבודה זו ,בה ראיתי במסלולו של גנדי זהות
מסוימת למסלול המקצועי אותו עברתי .גנדי אשר עסק בתחום המשפטי ,בעיקר בדרום אפריקה
(בשנים  ,)1914-1893כעורך דין מסחרי עבר תהליך של שינוי משמעותי מאוד ביחס שלו למערכת
המשפט ולחוק עצמו .לא זו בלבד שהוא נחשף למגבלות הטבעיות של מערכת המשפט בכל מה שנוגע
לשינויים חברתיים ,ציבוריים ופוליטיים ,יחסו התהפך עד כדי כך שראה את מערכת המשפט
והחקיקה כמשקפת את השחיתות שפשתה בחברה בדרום אפריקה .תהליך השינוי שעבר גנדי
בעיסוקו וביחס לתפיסותיו והתייחסותו למערכת המשפט והחוק מחולק ל 3-שלבי זמן :בשלב
הראשון גנדי עסק כעו"ד בתחום העסקי והפרטי וייצג לקוחות בבית המשפט .בשלב השני הפסיק
גנדי את עיסוקו כעו"ד ועבר לעסוק בפרקטיקה של זכויות אדם ואזרח ,משם הדרך לשלב השלישי,
להיות תיאורטיקן ומנהיג של אי ציות אזרחי וסרבן הייתה קצרה.
אם בראשית הדרך ,גנדי ביקש להשתמש בחוק ובמערכת המשפט ככלי לשינוי חברתי משמעותי,
עם חלוף הזמן ,גנדי התנגד לאופן בו מערכת המשפט הקיימת פועלת ובחר להשתמש בתורת אי
האלימות שלו כפילוסופיה מנחה ובעיקר כדרך חיים .נדמה לי שגנדי השתמש לטובתו בהיכרות עם
המערכת המשפטית ולא פעם השתמש בחסרונותיה כדי להשיג הישגים במאבקו הלא אלים (למשל,
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הצפת בתי המשפט ובתי הסוהר בצועדים ומפגינים לא אלימים ,כדי ליצור צוואר בקבוק ביכולת
ניהול הסדר והתארגנות מחדש במערכת .בדרך דומה נקט מרטין לותר קינג ).)(DiSalvo, 2007
שימוש בחוק לא היה רק כדי להשיג הישגים במאבק הלא אלים ,אלא חלק בלתי נפרד מהמאבק
של הסטיאגרהי בו לסרבן האזרחי מוענקת לגיטימיות לאי ציות אזרחי רק אם הוא בקיא בחוק
ובמיוחד בעונשים הנובעים כתוצאה מאי קיום החוק והוא מוכן ,אף בגאווה ושמחה ,לשאת בעונש
שיוטל עליו כתוצאה מהפרת החוק .זו הסיבה שגנדי המשיך כל ימי חייו לחקור ,לבדוק ולהכיר את
משמעויות החוק בדרום אפריקה ובהודו (.)Gandhi, 1960
הכרה של החוק ומשמעויותיו ,קריטית הן למגשר והן לצדדים ,בגלל ההבדלה ,הלא ייחודית ,שכן
תורת אי האלימות היא מאבק ותפיסה המתאימים לכולם כאשר גם הרכיב הכן ייחודי ,של היכרות
עם החוק ומשמעויות הפרתו ,חייבים להיות ידועים ,על מנת שהמגשר והצדדים ידעו את מחירי אי
הקיום והציות לחוק .דוגמא עכשווית ,ניתן למצוא במאבקם של אבות לפרסום פרוטוקולים
והחלטות של בתי המשפט לענייני משפחה ,שנמצאים תחת חיסיון מלא ,בהתאם לסעיף  68חוק בתי
המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד 1984-שקובע שכל דיון בבית המשפט לענייני משפחה ידון בדלתיים
סגורות ,כאשר האבות במאבקם ,מתעלמים מהחיסיון החוקי ומפרסמים פרוטוקולים ,החלטות
והקלטות מבתי המשפט ,כחלק ממאבק לא אלים לשינוי תפיסות שיש לדעתם לערוך במדיניות
השיפוטית בבתי המשפט לענייני משפחה וזאת על אף המחירים שהם עלולים לשלם כתוצאה
מהפרת החיסיון המלא שיש (מדובר בעבירה פלילית).
גנדי אשר הבין את ההנחה היסודית העומדת בבסיס מעגל האלימות הצהיר כי הדרך היחידה לפרוץ
את מעגל האלימות ולמעשה לנצח מעשה אלימות היא על ידי אי אלימות .לא סתם אי אלימות אלא
אי האלימות הטהורה ביותר שיש ,כלומר גם אם יש פעולה המכוונת לפגיעה או אפילו מילה
ומחשבה כזו ,הן פוגמות באי אלימות הטהורה ויש למנוע אותה ולהמיר אותה ככל האפשר .רמה זו
של אי אלימות טהורה ,מתבססת על ההבנה שאין אלימות "קטנה" וכל גילוי אלימות מכל סוג עלול
להוביל למעגל האלימות .בכדי לפרוץ את מעגל האלימות ,לא די להצהיר על אי אלימות טהורה,
אלא חייבים לפעול לשינוי תודעתי אצל כל אחד מאתנו ,מהפרט ,ומהפרטים ומהרמה האישית ,זה
ישפיע על כלל החברה.
גנדי במהלך כל חייו הקדיש עצמו לשינוי פנימי ,למחקר על חייו ותודעתו ,מחקר אשר ליווה את
פעילותו החברתית ,הציבורית והמשפטית .הוא ראה את השינוי האישי שעבר כחלק בלתי ניתן
לניתוק והפרדה מחייו הציבוריים והחברתיים (.)Gandhi, 1997, Vol. 5
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אנשים הרוצים לבצע שינוי משמעותי במאבק לא אלים ,חייבים לעשות זאת דרך אימון ותרגול של
דרך אי האלימות .גם במצב של דמוקרטיה ,משטר בו מתקיים ,לכאורה ,שוויון של זכויות בין
מעמדות חזקים לחלשים ,ניתן לשנות ולהשיג צדק חברתי ,כלכלי ,או פוליטי רק דרך אי האלימות
ולא באמצעות כוח ,כאשר הדרך היחידה להימנע מטעויות של האנשים והציבור הלוקח חלק
במאבק ,היא להתאמן על שימוש באמצעים לא אלימים כמו אי שיתוף פעולה עם מוסדות השלטון,
פעולה שיש בה חובה גדולה בהרבה מאשר לשתף פעולה ,מכיוון שאיש לבטח איננו נדרש לשתף
פעולה עם פגיעה בתפיסותיו ,ערכיו ועמדותיו כציבור וכפרט.
גנדי לא סתם חזר על אי שיתוף הפעולה עם מוסדות השלטון כפעולת חובה ראשונית בידיו של
הסטיאגרהי מאחר ועמדה זו ,מבטאת את תפיסתו כי הכוח נמצא בידי האנשים ,בידי הציבור הרחב
והוא זה ששם אותו בידיהם של נבחרי הציבור בכל פעם שהוא בוחר בהם .הכוח לא נמצא בידי
השלטון .כלומר ,ללא עזרה ותמיכה של הציבור הרחב ,אין לכנסת או לממשלה כל כוח או קיום
עצמי ,ומאבק אי הציות האזרחי ,הלא אלים ,מחזיר באופן מסוים את הכוח לציבור שניתן לנבחרי
הציבור .גנדי ,לאורך שנים טען שהציבור הרחב יכול שלא לקיים חוקים שנתפס בעיניו כלא חוקי,
אבל מנגד ,עליו לקחת בחשבון ולהיות נכון לסבול ולהיענש בשל הפרת חוקים אלו .ניתן לעצור
אנשים על הפרת חוקים אבל לא ניתן להביא את העם להיכנע בניגוד לרצונו (.)Gandhi, 1960
בעיני אי שיתוף הפעולה של הפרט ,יכול לבוא לידי ביטוי בהקשר של גירושין בין בני זוג בשני
אופנים ,הראשון ,בהימנעות משיתוף פעולה עם "המערכת המחתנת" ,קרי ,עם הרישום של בני הזוג
כנשואים .אומנם קיימת חובה לעשות זאת ,אולם ,אי שיתוף פעולה כזה ימנע מהמערכות השלטונית
להתערב לאחר מכן באופן הפרידה של בני הזוג .השני ,הוא התעלמות מהמערכות הקיימות ופניה
למערכות "לא מוסדיות" חלופיות למערכת בתי המשפט .במגזר החרדי ניתן למצוא כי אי שיתוף
פעולה מסוג זה הינו נפוץ כך למשל ,נמנעים במגזר החרדי מפניה לערכאות אזרחיות ומנהלים דיונים
בבתי דין פרטיים לענייני ממונות .פניה למערכת המשפט האזרחית ישראלית נחשבת כבגידה של
ממש בעקרונות המוסר והיושר עד כדי נידוי מהקהילה החרדית.
ממד האימון ,חוזר בכתביו ודבריו של גנדי כל הזמן .לגישתו המאבק הלא אלים הוא למעשה כח
פעיל ביותר שאיננו מאפשר למשתמש בו לפחד או להראות חולשה .גנדי טען שמי שאינו יודע ובקיא
במאבק הלא אלים ,ואינו יודע להגן על עצמו בדרך אי האלימות ,נדרש למעשה להגן על עצמו ועל
בני ביתו בדרך אלימה של מלחמה .בהקשר זה ניתן לראות כראי את מאבק הגירושין בו מרבית
ה זוגות בוחרים בדרך המלחמה (עורכי דין ובתי משפט) כי אין להם כל דרך אחרת להגן על עצמם
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ועל בני משפחתם ,הם לא מכירים את דרך המאבק הלא אלימה אז בלית ברירה ,כעוגן של ממש,
פונים למלחמה קשה ומרירה.
דיאלוג זה של הצדקה של מעשי אלימות קשים לאורך ההיסטוריה ,כמעשים של הגנה עצמית,
הובילה להתחמשות דרמטית של מדינות רבות ,קבוצות ופלגים ברחבי העולם .טענת ההגנה
העצמית האלימה ,היא טענה קלאסית של מעגל האלימות ,כי אם היריב מתחמש גם אני חייב
להתחמש כדי להגן על עצמי .אם בן או בת הזוג מצטיידים בעורך דין ,גם אני חייב להצטייד בעורך
דין על מנת להגן על עצמי ,ואם מוגשת נגדי תביעה אלימה וקשה ,אני חייב להשיב כגמול בתביעה
קשה ואלימה.
לשיטתו של גנדי ,ניתן לפתור כל אלימות באי אלימות אבל בדיוק כמו שחיילים מתאמנים במעשי
האלימות ,על המאמינים באי האלימות לאמץ אומץ רב ואימון מנטאלי רב .האימון יאפשר לך
להתמודד באומץ עם כל ה סבל המצוי במאבק הלא אלים ,כמו מאסר בעקבות אי ציות לחוקים,
ולעיתים סבל שיש בו להוביל למוות של הנפש .גנדי ראה באימון כדרישה בסיסית לכל מי שבאמת
רוצה לעבור שינוי משמעותי ולקבל כלים ואומץ להגן על עצם קיומו ,בני משפחתו והחברה שלו
בדרכים לא אלימות (.)Gandhi, 1994
דוגמא נפלאה המציגה בצורה הטובה ביותר את היכולת לבחור בהגנה עצמית שלא על ידי אלימות
והרג היא של דזמונד דוס ( 7 ,Desmond Dossבפברואר  23 - 1919במרץ  .)2006בעקבות הצטרפות
ארצות הברית למלחמת העולם השנייה ,גויס דוס באפריל  1942לצבא האמריקאי .דוס היה סרבן
מצפוני מטעמי אמונה דתית שהגיעה על רקע השתייכותו הדתית לכנסייה האדוונטיסטים של היום
השביעי ,דוס הצהיר על התנגדותו לשאת נשק ולהרוג בני אדם אחרים .דוס הוכשר לחובש ושירת
במסגרת רגימנט חיל הרגלים  307של דיוויזיה  .77הוא סבל מהתעמרות מתמשכת ממפקדיו
ועמיתיו ליחידה על רקע סירובו לשאת נשק ודרישתו לשבות ממלאכה בשבת.
במאי  1945במהלך קרב אוקינאווה ניסתה יחידתו לכבוש שטח באי שכונה על ידי החיילים "רכס
המסור" ( .)Hacksaw Ridgeלאחר שפלוגתו של דוס הגיעה לפסגה ,פצחו הכוחות היפנים במתקפת
נגד מלווה באש ארטילרית כבדה וכיתרו את הכוח .הכוח נאלץ לסגת 75 .חיילים – מרבית חיילי
הפלוגה – נפצעו במתקפה ונותרו פזורים על הרכס .במשך מספר ימים טיפל דוס בפצועים ,תחת
אש ,וחילצם למקום מחסה .דוס נפצע קשה בפעילותו מרסיסי רימון ברגלו ,ולאחר מכן מירי שפגע
בידו .את היד הוא קיבע באמצעות קת רובה ,והמשיך וזחל מאות מטרים עד שחילץ עצמו לנקודת
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האיסוף הרפואית .דוס הציל חיי חיילים רבים במהלך הקרב ועוטר על פועלו במדליית הכבוד –
העיטור הצבאי הגבוה ביותר (הטקסט לקוח מתוך ויקיפדיה).
והנה ,לא פחות מחייל בצבא ארה"ב ,בוחר להיות סרבן מצפון ועל אף התנגדותו להרג ואלימות,
ובהתאם ,אי נשיאת נשק ,בחר שכן לשרת ולתרום את חלקו לארצו ,ולמנוע את הפגיעה בה ,אך
באופן לא אלים ,להביע את ההגנה העצמית שלו בצורה לא אלימה.
מדוע גנדי התעקש להוביל מאבקים בדרך לא אלימה? נכון שאלימות מובילה לאלימות ודי בקטיעת
מעגל זה אולם גנדי האמין שמאבק לא אלים על תוצריו יכול להביא לשינוי אמיתי בתודעתו של
הצד השני ) )Gandhi, 1997, Vol. 5, 1998הצד השני ,המתמודד עם הגנה עצמית שאינה אלימה,
ייקח על עצמו את מטרות המאבק הלא אלים (.)Sharp, 2003
קרי ,לא רק שהצד השני ,היריב ,ישנה את תודעתו בתגובה למאבק הלא אלים ,אלא שיש כאן
אפשרות לשנות גם את תפיסותיהם של צדדים שלישיים ,שאינם מעורבים ישירות בסכסוך ,אולם
יכולים להזדהות ביתר קלות עם מטרות המאבק ובכך להשפיע על הצד הנוקט במעשי הכפייה
והאלימות ,להפסיק עם מעשים אלו.
הדוגמא הטובה ביותר ,לגיוס תודעה ותפיסה של צדדים שלישיים שיתמכו במאבק לא אלים ,ניתן
למצוא בתוצאות "צעדת המלח" ,אחד מהמאבקים והצעדות המפורסמים ביותר שגנדי ניהל
והוביל .צעדת המלח ,נערכה בשנת  ,1930השתתפו בה אלפי צועדים ,שהתנגדו למס המלח שהוטל
על ידי הרשויות והשלטון הבריטי בהודו על הודים שקנו מלח .הצעדה הייתה חלק ממאבק לא אלים
שהוביל גנדי והיא סוקרה באופן נרחב מאוד בערוצי התקשרות הבינלאומיים .שילוב הסיקור
התקשורתי הנרחב ,עם הדרך והמאבק הלא אלימים של הצועדים ,שאומנם בראשית הדרך לא
הצליחו למנוע את האלימות הקשה שהופנתה כלפיהם על ידי המשטרה והרשויות ולא את המעצרים
הרבים שהתרחשו ,לרבות את זה של גנדי ,אך בעקבות הפער הגדול של המאבק הלא אלים של
המפגינים ,ומנגד האלימות שהופנתה כלפי המפגינים ,הצליחו להשיג לחץ בינלאומי משמעותי
שהביא לשינוי במדיניות הבריטית ביחס למס המלח שהוטל על ההודים ולשחרורו של גנדי לצד
מרבית המפגינים ממעצרו (גרינשפון ; 2005 ,סמלן.)2002 ,
אותו שינוי שגנדי כה מחפש באימוץ תורת האי אלימות אצל הצד השני ,היריב ,הינו שינוי תודעתי
ורגשי אצלו ,שינוי המהווה חלק חשוב ,מרכזי ואף קריטי בתורת אי האלימות הגנדיאנית ולמעשה
הוא התוצאה המיוחלת של המאבק הלא אלים .השינוי מכונה בעברית "המרה" ובאנגלית כ-
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 .conversionההמרה היא כה משמעותית בתפיסה הגנדיאנית והיא השינוי שאנחנו מחפשים אצלנו
ובצד השני שמולנו .ההמרה היא השינוי שחל באדם בהיבטים מוסריים ,רוחניים ורגשיים ביחס
לעמדה או לערך מסוים.
כך למשל ,גנדי מבקש ודורש ממאמיני המאבק הלא אלים לעשות המרה ביחס לפחד האישי שלהם.
לשיטתו הדבר הראשון שסטיאגריי צריך ללמוד ולהתאמן עליו הוא היכולת להשתחרר מהפחד
להיפגש ולמות ( .)Gandhi, 1994לא בכדי גנדי שם את הפחד ,כדבר הראשון שיש להמיר .גנדי,
מאמין שהפחד הוא שורש הרוע האנושי ,הפחד מוליד שנאה וזרות ,והשנאה מולידה אלימות.
לגישתו של גנדי ,אם האדם נכנע לפחד ,לא רק שהוא יהיה מוכן לשאת בכל השפלה שהשלטון הרודני
או המשפטי יעבירו אותו ,אלא הוא יהיה מסוגל בשל אותו הפחד ,לבצע מעשי אלימות ופשעים
מעצמו.
תפיסה זו עניינה אותי במיוחד ,לאור פרויקט מיוחד שנעשה בפרקטיקה הפרטית שלי כמגשר,
במסגרתו פנינו לציבור הרחב בסרטון הסבר על הפחד בהליך הגירושין והנזק שהוא גורם .הפחד
לבני הזוג ומשפחתם .סרטון זה ,זכה בהיקף חריג ,של שיתופים ,ותגובות ,הגדול במאות אחוזים,
מפרסומים אחרים שפרסמתי ,והעיד שהציבור הרחב הזדהה עם ההסבר על "שלטון הפחד" של
מערכת בתי המשפט לענייני משפחה ,עורכי הדין לענייני משפחה ויועצים אחרים (העתק מהסרטון
מצורף לעבודתי זו).
להשקפתי ,הפחד הוא אכן" ,שורש הרוע" גם בהליכי הגירושין ,והוא מוביל את מי מבני הזוג
ולעיתים קרובות את שניהם ,לביצוע מעשים אלימים וחד צדדים המייצרים מעגל של אלימות קשה.
בכתבים הודים עתיקים ,מהם שאב גנדי ידע במסגרת גיבוש תורתו ,מודגשת ,ההשתחררות מהפחד,
כלומר האומץ ,מעבר לאומץ הגופני .השתחררות עד מצב של היעדרות פחד אמיתית מהתודעה של
האדם (בסנסקריט -abhayaבאנגלית .)Dayal, 1986( )fearlessness
כדי להבין איך ניתן להתמודד עם הפחד ועם ההמרה של הפחד יש צורך להבין ממה בעצם מורכבת
אי אלימות הגנדיאנית .מה הם אותם רכיבים ,עקרונות ,ערכי בסיס שמסייעים בשימוש באי
האלימות ליצר את אותו הסבל החודר את לבבותיהם וגבולותיהם של האנשים מעבר התבונה
וההיגיון.
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.5.3

אהימסה וסטיאגרהה – רכיבי הליבה

בתפיסת האי האלימות הגנדיאנית ישנם שני מרכיבי ליבה ,שניהם עתיקים מאוד ,שניהם שאובים
מהמסורת ההודית  -אהימסה וסטיאגרהה (בסנסקריט) .גנדי ,אשר שאב עקרונות וערכים רבים
מהמסורת ההודית ,העניק לשני רכיבים אלו פרשנות חדשנית ועכשווית ,והצליח לגבש תפיסה
הנותנת לרכיבים אלו הקשר וממשיות לזמנו (ולזמננו) ולהציג את היעילות הטמונה בהם בהקשרים
רחבים וצרים ,מהרמה הציבורית פוליטית (קבוצות לאומיות ודתיות ועד לרמה הפרטנית ,האישית
והמשפחתית (.)Flinders, 1997
בהקשר הזה ,נראה כי ראוי לקחת את ההתאמות שערך גנדי בשני מונחי ליבה עתיקים אלו ולראות
כיצד והאם ניתן לעשות התאמה נוספת שיתאימו לא רק לנרטיבים וערכים בעידן המודרני אלא
לסכסוכים פרטניים ומשפחתיים של בני זוג המצויים בהליך גירושין .נראה כי היבטים רבים מהם
ניתן יהיה לשאוב לטובת מטרה זו.
 .5.3.1הרכיב הראשון  -אהימסה (.)Ahimsa
בסנסקריט אהימסה מוגדרת כאי אלימות או אי-פוגענות .המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי
מונח זה היא עובדה שלא מדובר רק בשלילה פסיבית של האלימות ,אלא מדובר ממש בהימנעות
מוחלטת לגמרי מפגיעה ,מכל סוג ,במישהו באחר .לצד זה אין באהימסה כל התחייבות מכל סוג
לנקוט בפעולה שיש בה בכדי למנוע פגיעה במישהו אחר.
בהקשר זה גנדי בחר דווקא להסתכל מנקודת מבט חיובית של אי האלימות ,במיוחד בהקשר של
אהבה ועשיית טוב עבור מי שנתפס בעינו כיריב ומחרחר רוע (גנדהי ;2005 ,גרינשפון;2005 ,
 .)Gandhi, 1997, Vol. 4; Nojeim, 2007דוגמא שגנדי היה מציג בהקשר הזה ,היא של גנב ,לטענתו
של גנדי ,לא ניתן לטפל בגנב על ידי הענשה ונידוי חברתי וציבורי ,מאחר שפתרונות אלו לא יפתרו
את בעיות הגניבה .הדרך הנכונה להתמודד עם הגנב ,היא לראות את האנושיות שבו ,את מי שהוא,
ולהשקיע בתהליך בו תהא המרה באופן שהוא יהפוך למועיל ויעיל לחברה ובעיקר לעצמו .לא משנה
מי זה האויב או הצד השני ,זה יכול להיות פורץ לבית שלך או חייל בריטי שלוקח חלק בכיבוש של
הודו ,בכל מקרה האהימסה תנחה אותך לנהוג כלפי אותו היריב ואויב במידה רבה של כבוד ,ידידות,
באופן שאינו מבטל את ההתנגדות לאי צדק או למעשה של אותו היריב (.)Flinders, 1997
דרישה זו בבסיס האהימסה ,להתייחס בסבלנות ובאמפטיה ולהימנע משיפוטיות כלפי הצד השני,
האויב שלך ,האהימסה דורשת נכונות אמיתית להבין ולהזדהות עם תפיסות העולם של הצד השני,
עם הצרכים והדאגות שלו (.)Nojeim, 2007
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איך האהימסה מסייעת לתורת האי אלימות? להפחתת הפחד? להמרתו? אותה התייחסות מכבדת
לצד השני ,מכריחה את המשתמש בתורה זו להשהות את התגובות הרגשיות הראשוניות
שמתעוררות בשל התנהגות הצד השני ,היריב ,בדרך כלל תגובות קשות של כעס ,עצב ובעיקר פחד,
ואותה השתהות מונעת תגובות ופעולות אימפולסיביות המונעות מתוך הרגשות הקשים ומאפשרת
ליצור פעולות אחרות ,לא אלימות.
ואם נחזור לרגע לעולם בני הזוג המתגרשים ,דמיינו לעצמכם ,שהתגובה הראשונה של בן הזוג
למידע חדש שגילה או קיבל ביחס לבן זוגו (בין אם מדובר במידע בנוגע למעשה פוגע אמון (בגידה)
או מעשה הפוגע בביטחון האישי (הודעה על הרצון להתגרש באופן לא צפוי)) ,לא תהא שיפוטית,
אלא סבלנית ואמפטית .כזו שלא תיתן לפחד המחלחל להתחיל בעבודת הכרסום והעיכול של חלקות
הטוב .כזו שתמנע משני הצדדים לרוץ לעורכי דין ,ולהגיע למערכת המשפטית האלימה ,מונעים
מפחד.
משמעות פרקטית נוספת בהתייחס לבני זוג מתגרשים ,ניתן למצוא בציטוט" :השנאה העמוקה
ביותר צומחת מתוך אהבה עמוקה...הייתה טעות ,כישלון של אינטואיציה ,מביא אותנו לפשרה עם
עצמנו וכל כך מפלג את הביטחון שלנו ואת אחדות התפישה העצמית שלנו ,עד שאנחנו גורמים בלית
ברירה לגורם של ההרגשה הבלתי נסבלת הזאת לשלם עבור זה .אנחנו מכסים את המודעות הסודית
של האחריות שלנו לכך ,על ידי שנאה המקלה עלינו להעביר את כל האחריות למישהו אחר" .המחיר
שאנחנו משלמים באי שימוש באהימסה הוא לא רק כלפי הצד השני ,אלא גם ואולי חשוב ביותר,
פנימית ,כלפי עצמנו ,הפער המערער הזה ,בין היכולת שלנו להכיל את האחריות שלנו על
הסיטואציה ומצד שני ,ההרגשה הקשה שיש לנו כלפי הצד השני ,פער זה מערער אותנו פנימית
נפשית (.) (Simmel 1908b p.93
נראה כי השפעת הפחד על הסכסוך ,היא קריטית ודרמטית בעיצוב דמות הסכסוך הזוגי בהליך
הגירושין .כפי שנראה בהמשך ,בסקירה של השינויים הנערכים כיום במערכת המשפט הישראלי
בנושא סכסוכי גירושין ,המחוקקים היו ערים לתוצרי תחושת הפחד והשלכותיה על התנהגות
הצדדים ונתנו לכך פתרון ,אולם הפתרון המוצע ,מגיע בתזמון מאוחר מידי ,לאחר שמעגל האלימות,
ייתכן שכבר החל ,ועל כן ,ההשפעה של הפתרון הזה ,תהא ,מצומצמת מאוד ,אם בכלל.
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 .5.3.2הרכיב השני  -סטיאגרהה ()Satyagrah
משמעות הסטיאגרהה היא אחיזה באמת .זה למעשה המונח שהוטמע כמטבע הלשון למאבק הלא
אלים שהוביל גנדי בדרום אפריקה ובהודו ( .)Gandhi, 1997, Vol. 5משמעות המונח היא התנגדות
ופעילות שמתבססת על כוח שאיננו כוח פיזי אלא כוח שגנדי מגדיר ככוח אוניברסאלי כוח הנשמה.
ראוי לציין כי גנדי בחר להטביע את המונח סטיאגרהה כביטוי למאבק הלא אלים שניהלו ההודים
בדרום אפריקה ,משום שבאותו העת הייתה תנועה מקבילה שפעלה תחת השלטון הבריטי,
בבריטניה ובדרום אפריקה תחת השם התנגדות פאסיבית.
השימוש במונח סטיאגרהה ,אפשר לגנדי להבדיל בין שני סוגי המאבקים ,סגנונם ובסיסם הערכי,
כך למשל גנדי טען שבניגוד להתנגדות הפאסיבית ,המהווה את פתרונם של החלשים ,ואינה שוללת
שימוש באלימות ובנשק חם כדי להשיג ולקדם את מטרותיה ,הסטיאגרהה היא דרכם של החזקים,
והיא שוללת שימוש באלימות מכל סוג (.)Gandhi, 1951, p. 73
 .5.3.3האמת בסטיאגרהה
המילה סטיאגרהה כוללת בתוכה את המילה סטיא ( – )Satiaאמת .האמת היא מושג משמעותי
ביותר בתפיסת האי אלימות הגנדיאנית .מה היא אותה אמת אליה גנדי כה שואף? בראשית הדרך
גנדי טען שאלוהים הוא האמת ,לאחר מכן טען שדווקא האמת היא אלוהים ,ובשנים המאוחרות
של חייו ,הוא קרא לאנשים להקדיש את חייהם לחיפוש אחר האמת ,הדרך היחידה שמובילה
לאלוהים (.)Nojeim, 2007
גנדי ראה באמת כחלק בלתי נפרד מהאי אלימות ,הוא למעשה ראה את שניהם כחלק אחד המורכב
משני חלקים ,כאשר אי האלימות היא הכלי והאמצעי להשגת המטרה ,שהיא האמת .מטרה שבאה
לידי ביטוי לא רק במילה אלא בתודעה ,בתפיסה ובעיקר בפעילות שיש לשאוף אליה ( Gandhi,
.)1997, Vol. 5
גנדי ראה חשיבות גדולה להבנה שלאמת פנים רבות – ומה שאחד רואה כאמת ,עלול להיתפס אצל
הצד השני כלא אמת כשמבחינתו האמת דווקא אחרת ,דבר הדומה לריבוי אמונות דתיות ,לדבריו
של גנדי .גנדי ראה בריבוי האמיתות כראי לריבוי אמונות דתיות וריבוי האלים הנמצאים על עץ
אחד (.(Gandhi, 1997, Vol. 4
ראיה זו מצביעה לא רק על הכבוד הגדול שרחש גנדי לדתות אחרות ,במהלך חייו ,אלא בעיקר
לשימוש באהימסה ,אותו רכיב מרכזי באמונתו ותורתו של גנדי ,המלמדת שעל כולם לכבד אמונות
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דתיות של האחרים ,בדיוק כמו שאדם מכבד את דתו שלו ,עליו לכבד את אמונותיו של העומד מולו.
ההכרה בריבוי אמיתות ,מובילה בעצם להכרה שיתכן והדת או האמונה שלך אינה
מושלמת ).)Gandhi, 1951
שילוב שני הרכיבים המשמעותיים בתפיסת אי האלימות של גנדי ,ריבוי אמיתות והיכולת להבין כי
אין אמת אחת מושלמת ,ויישומה בהליכי הגירושין ,תמנע את ההחרפה הקוטבית בתפיסות
הצדדים את הסיטואציה ואת האמת האישית של כל אחד מהם ,שבעבר הייתה משותפת .היכולת
להבין כי יתכן שלאמת פנים רבות ולדעת לכבד זאת ,תקטין את החיכוך והעימות בין בני הזוג באופן
משמעותי ודרמטי.
כך למשל ,כדוגמא מקדימה ,לעוסקים בתחום יישוב הסכסוכים בגירושין ידוע כי בהתמודדות עם
הקונפליקט הנובע מהליך הגירושין ,חייבים לערוך שלב של מיון הדרישות ,והטיעונים השונים בין
בני הזוג ,שלב זה מזוהה עם רמת העוינות הכי גבוהה ,ומרחק גדול ביותר בין הצדדים ,אבל הכרחית
אם רוצים תזוזה ניכרת לפתרון הקונפליקט ( .)Douglas 1962 p.42הבנה שיש ריבוי אמיתות ,וכי
העובדה שיש לי אמת ואני מאמין בה ,לא סותרת את האמת של מישהו אחר ,יכולה לסייע בשלב
זה ,ולהפוך אותו משלב של שיא העימות לשלב של הבנה ולימוד של ה"דת" (האמת בנרטיב) של
הצד השני ,מתוך כבוד והערכה רבים.
גנדי הגדיר  3תנאים להצלחת הסטיאגרהה ,הכוללים את היסודות בבסיס אי האלימות הגנדיאנית
והם (:)Gandhi, 1997, Vol. 5
 .1לסטיאגרהי (המאמץ את המאבק הלא אלים) לא תהא כל שנאה מכל סוג ,במחשבה ,מילה,
או פעולה כלפי הצד השני ,היריב שלו (למעשה תיאור של אהימסה).
 .2הנושא שנמצא במרכז המאבק חייב להיות בעל משמעות ואמיתי (למעשה תיאור של חיפוש
האמת).
 .3הסטיאגרהי חייב להיות נכון לסבול במהלך המאבק ואף להיות נכון להקריב את חייו
לטובת המאבק הלא אלים (למעשה תיאור של הסבל הגנדיאני).
קיומם של  3התנאים הללו ,לפיהם ,לא די שאדם ימנע מפגיעה פיזית או אחרת בצד השני ,אלא עליו
להימנע מכל שנאה כלפיו ולהיות מוכן לסבול ,ככל שיידרש ,אפילו עד מוות ,הופכת את המאבק
הלא אלים למורכב וקשה לביצוע ,שממחיש יותר מכל מדוע המאבק והשינוי החברתי בדרך של
מאבק לא אלים תלוי רבות בשינוי אישי ,פנימי ,תודעתי וערכי של הנאבקים .שינוי פנימי זה נובע
מהיכולת של מי שמאמץ את דרך המאבק הלא אלים לסבול ולשלם כל מחיר של אי ציות ,אישי
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ואזרחי והענישה הכרוכה בכך ,והכל בכדי להביא את הצד השני להמרה של הפחד ,לחדור מתחת
למנגנוני ההגנה הלוגיים והתבונתיים ללב ולרגש של הצד השני.
גנדי הסביר שהסטיאגרהה משפיעה על הצד השני בשני מובנים ,הראשון ,המובן הרוחני ,לפיו ,היחס
המכבד ,האוהב ,המפייס של הסטיאגרהי אל היריב שלו ,לצד מהותו וניקיונו המוסריים (שבאים
לידי ביטוי בסבל למשל) אמורים להפיג את החששות ,הפחד ,ובעקבות כך גם את השנאה של היריב
ויאפשרו ליריב להיות נכון ובשל יותר לביקורת עצמית ולמציאת פתרון משותף .אותו שינוי שיחול
אצל היריב ,באמצעות הסבל ואהבה מהצד השני ,יכול וצריך להמיס אפילו את הלב הקשוח ביותר,
של היריב המר ביותר .המובן השני הוא פעילות לחץ בדרכים לא אלימות ,כמו חרם כלכלי ,אי שיתוף
פעולה אזרחי עם הצד השני ,אי ציות אזרחי ועוד ,פעילויות שלא מבוססות כוח רוחני בלבד אלא
כוח ערכי ומוסרי יחד עם פעילות לא אלימה (.)Parekh, 2001
החיבור בין צדק ואמת לרוחניות ,עלול להיתפס לעיתים כרחוק ולעיתים אף כסותר ()Powell, 2003
אותו חיבור יושב על הכוחות המרכזיים של גנדי בבסיס תורת אי האלימות והם הסבל והאהבה.
רוחניות ,היא בדיוק הכיוון עליו גנדי כתב ,משהו שהוא מעבר לאני ,עצמי ,משהו עמוק יותר ,אותנטי
יותר פנימי יותר .הסבל הוא אחד הגורמים המרכזיים המחברים בין צדק חברתי לרוחניות ,שכן,
דאגה לרווחת אחר ולהפחתת סבלו הינה מרכיב משמעותי ביותר בהתפתחות הרוחנית ובשחרור
מסבל של האדם עצמו.
ההתכחשות לסבלו של האחר או שימוש במבנה החברתי המייצר ומשמר הדרה והכחשה ,מביאים
להתכחשות לעצמיות ולסבל הרוחני האישי .אדישות לסבלו של האחר ,גורמת לדברי גנדי לניוון
רוחני ,ואילו פעולה למען רווחתו של האחר ,מקדמת את ההתפתחות הרוחנית של האדם ושל
החברה .אם כן ,לטענתו של גנדי ,הקשר בין שני מונחים אלו הינו מחזורי ודו-כיווני ,במובן שכל
אחד מהם משפיע על האחר ,מזין אותו ,והתפתחותו מביאה להתפתחות במשנהו.
האהבה יכולה להוות כוח שייתן תקווה ויחדש את תחושת השייכות והזהות של האדם (ראו דוגמא
אצל ,)Cover, 1992; Minow, 1990; Ronen, 2006 :ההסדרים והמבנים החברתיים הקיימים,
ממסדים יחסי כוח הגורמים לשעבוד ולסבל רב .צדק חברתי הוא תהליך של שיפור החברה או
הפחתת הסבל הנגרם כתוצאה מאותם מבנים .כדי לראות פנים אל פנים את רוחה הנוכחת-בכל של
האמת ,על האדם לאהוב את הברייה המרושעת מכל ,כמו אותו עצמו ,ואדם השואף לכך אינו יכול
להרשות לעצמו להדיר רגליו משום תחום בחיים.
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אחת הדוגמאות הבולטות לשילוב אקטיביזם חברתי ורוחניות היא תפיסת אי-האלימות של גנדי
בהתייחס לצדק חברתי ולרוחניות .גנדי היה בין המנהיגים הבודדים בהיסטוריה האנושית
שהתייחסו לפעילותם החברתית כגורם שתורם להתפתחותם הרוחנית .גנדי ( Gandhi, 1997, Vol.
 ,)5תוך שהוא הדגיש את חשיבות הנכונות לסבול ,ואף למות ,עבור אלו המבקשים להיאבק באי-
צדק בדרך לא אלימה .מי שדבק במאבק הלא אלים ,יהיה נכון לקחת סבל על עצמו במטרה לצמצם
את הסבל עבור האחר .לפי גנדי ( ,)2005אין להפריד בין דת ורוחניות לבין פוליטיקה ,שכן הרוחניות
מחייבת את האדם לפעול למען הצדק והאמת ,ובמקביל ,הפעולה למען הצדק תורמת אף לקידום
הרוחניות עצמה (שם ,עמ' .)454
יחד עם זאת ,בחלוף הזמן ,גנדי אימץ שימוש במונחים תוקפניים יותר כדי לבטא את דרכי המאבק
הלא אלים ,כמו "מלחמה לא אלימה" או "מרד בדרכי שלום" .שינוי זה חל בעקבות המציאות
הקשה שחווה גנדי והמשברים שליוו אותו בתקופות מסוימות בחייו ומשקפות את הלך רוחו בעתות
הקשות .החרפה של שיח זה עלולה להיתפס כביקורת על מגבלות הכח של הסטיאגרהה ועל כוחה
לעשות שינוי אמיתי (בהמשך יש דיון על התאמתה של הסטיאגרהה לעידן המודרני) .לצד ביקורת
זו אין להפחית מחשיבותה של הסטיאגרהה כדרך מוסרית וערכית לשינוי חברתי ,שהשפיעה רבות
על מאבקים לא אלימים רבים וחשובים בעולם כולו לאורך שנים (עד היום) לרבות על מאבקו
ההיסטורי של מרטין לותר קינג בארה"ב ,כפי שנראה בפרק הבא.
.5.4

אי-ציות אזרחי ככלי לשינוי משפטי

לא בכדי מקבל אי הציות האזרחי התייחסות מיוחדת ,שכן ,מדובר באחת הפעולות היותר מורכבות
במאבק הלא אלים ,שכן מדובר בפעולה עם השלכות אישיות קשות על מי שפועל בדרך זו .גנדי ראה
בפעולת אי הציות האזרחי ,לא פחות מזכות אזרחית מובנית .גנדי טען שהחובה המוסרית
הראשונית ,של כל אדם ואזרח ,היא להתנגד למעשים של אי צדק ,ואם ישנו מצב פוליטי או חוקי
מדינה הגורמים לאי צדק ,מחובתו של האזרח לא לציית לחוקים הלא צודקים .אי הציות ,יכול
לבוא לידי ביטוי במגוון פעולות ,בין אם בדמות אי ציות להגבלות תנועה או אי תשלום מסים.
גנדי האמין שלפני השימוש באי הציות האזרחי ככלי ליצירת שינוי ,צריכים לוודא כי כלל הניסיונות
האחרים לשינוי המדיניות ,כמו הפגנות ,עצומות ,כינוסים ועוד ,כשלו .לאחר כישלונות אלו ,עומדות
בפני הציבור שלוש חלופות ,הראשונה לקיים את החוק ולהמשיך באי הצדק הקיים (כלומר להיכנע),
לפעול באלימות לצורך השגת שינוי המדיניות ,או לפעול בדרך המאבק הלא אלים ,להפר את החוק
שגורם לאי הצדק תוך נכונות להיענש על-ידי הרשויות בגין הפרה זו (.(Gandhi, 1951' 1960
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בהקשר של אי הציות ,עלה החשש כי לא ניתן יהיה להבדיל בין מי שלא מציית ממקום אזרחי מוסרי
למי שלא מציית ממקום עברייני פלילי .אי היכולת לערוך את האבחנה הזו ,הייתה עלולה להביא
לכאוס ואלימות קשה .גנדי ,שהתייחס לסוגיה זו ,הציע מבחן פשוט להבחין בין שני סרבני הציות.
הסרבן האזרחי ,יהיה מוכן לקבל על עצמו כל עונש שיהיה מושת עליו (לא רק שיהיה נכון לקבל את
העונש אלא אף יחכה לו כחלק מהסבל הגנדיאני ובלשונו של גנדי" :מפר את החוקים בצורה פתוחה
ומנומסת וסובל בשקט את העונש הכרוך בהפרתם" ( .)Gandhi, 1951, pp 73-74בעוד שהעבריין
שלא מציית לחוקים מהמקום העברייני והפלילי ,ינסה בכל דרך לחמוק מעונש .המבחן בעיניו של
גנדי פשוט ,ולכן מניעת אי הציות האזרחי ,פירושה לדכא את המוסר ,המצפון והאנושיות ואילו
מיגור אי הציות העברייני ,היא חובתם ויעודם של המדינה והרשויות.
תפיסת אי הציות האזרחי עמדה בבסיס מאבקו של מרטין לותר קינג על זכויות האדם והאזרח
בשנות החמישים והשישים בארה"ב ,בדגש על זכויות האפרו אמריקאים (כושים) בארה"ב באותם
הזמנים .מרטין לותר קינג קרא להפרה של כל החוקים הגזעניים ,הלא צודקים בארה"ב ,אלו
שמייצרים ושומרים על ההפרדה שהייתה על בסיס גזע .כך הסביר מרטין לותר קינג איך צריך אי
הציות האזרחי להראות" :מפר חוק בלתי-צודק חייב לעשות זאת בגלוי ,באהבה (לא בשנאה ,כפי
שעשו זאת האימהות הלבנות בניו אורלינס ,כשראו אותן בטלוויזיה ,צורחות "כושון ,כושון ,כושון"
ומתוך נכונות לתת על כך את הדין .אני מבקש לומר שאדם המפר חוק שמצפונו אומר לו שאינו
צודק ,והוא מקבל עליו ברצון את העונש ונשאר בכלא כדי להעיר ולעורר את מצפונו של הציבור על
אי-הצדק שבו ,מבטא למעשה את מירב הכבוד לחוק.
....
לעולם לא נוכל לשכוח שכל מה שעשה היטלר גרמניה היה 'חוקי' וכל מה שעשו לוחמי חופש
הונגרים בהונגריה היה 'בלתי חוקי'" (קינג ,תשנ"ט ,עמ' .)133
ציטוט זה מלמד יותר מכל שבדומה לגנדי גם מרטין לותר קינג ראה את השינוי המשפטי כחלק
בלתי נפרד משינוי חברתי וכי לא ניתן יהיה להשיג אחד מבלי להשיג את השני .כלומר ניתן לשנות
חקיקה ומדיניות שיפוטית כדי להשיג שינוי חברתי (מעמד ההודים  /אפרו אמריקאים) או לשנות
תפיסה חברתית ,כדי להשפיע על השופטים והמחוקקים .בשני המקרים ,התוצאה תהא שינוי
דרמטי ,תוך שימוש במאבק לא אלים נגד הצד השני ,היריב.
דוגמא הממחישה את הקשר החזק בין שינוי חברתי לשינוי משפטי ניתן לראות בצמד המאבקים
המתחוללים כיום בישראל בשתי סוגיות קרובות ,האחת ביטול "חזקת הגיל הרך" (חזקה המגדירה
שילדים עד גיל מסוים חייבים להישאר אצל האם במקרה של גירושין) והשנייה נטל תשלום המזונות
40

והמדור (הייתה קיימת חזקה שעד גיל  15האב חייב לשלם מזונות ללא קשר לפערי ההכנה בין
ההורים ,גם אם האם הייתה מרוויחה יותר האב היה משלם מזונות לאם) .שני מאבקים אלו
משולבים היטב ,כאשר המאבק בחזית החברתית משפיע על חברי כנסת ,המקדמים חקיקה
מתאימה ועל השופטים שמשנים מדיניות שיפוטית ,כך גם המאבק המשפטי ,גורם לשינוי חקיקה
ופסקי דין של בית המשפט העליון שמשנים את המציאות החברתית (למשל פסק דין בע"מ 919/05
ובע"מ  1709/15שקבעו לראשונה שוויון בין גברים לנשים בתשלומי מזונות בנסיבות מסוימות).
מעניין לראות כי על אף שהמטרות של גנדי ומרטין לותר קינג היו שונות ,כאשר גנדי ביקש לסיים
את הכיבוש והשליטה של בריטניה בהודו ,ולותר קינג לא ביקש לשנות או לסיים את מערכת השלטון
בארה"ב אלא לכפות עליה לקיים את הערכים והנורמות שהיא עצמה הצהירה בדבר שוויון לכל בני
אדם באשר הם ,שניהם השתמשו באי אלימות כדרך מאבק להשגת המטרות שלהם .גנדי לא האמין
בשלטון וביקש לסיימו ,תוך אמירה שכל שיתוף פעולה עם השלטון הוא למעשה שיתוף פעולה עם
רוע .לותר קינג ,האמין בשלטון ובחברה האמריקאית וביקש לשנות אותן בכך שאזרחיה השחורים
יזכו לשוויון אמיתי ומלא (.)Nojeim, 2007
לותר קינג וגנדי נקטו למעשה באותן אסטרטגיות ,במאבק לא אלים ,ובאותה דרך ושלבים:
 .1השלב הראשון – שלב ניהול משא ומתן בפתיחות ,ברוח ואווירה של רצון טוב ,מתוך תקווה
להגיע להסכמות .במידה ושלב זה נכשל עוברים לשלב השני.
 .2השלב השני – שלב עבודת השכנוע של הצד השני ,על ידי הצהרות פומביות של הטיעונים
הערכיים והמוסריים .במידה ושלב זה נכשל ,עוברים לשלב השלישי.
 .3השלב השלישי – זה השלב בו מגבירים את הלחץ על הצד השני ,על ידי שימוש בפעילויות
שהן חלק מהמאבק הלא אלים ,כמו שביתה ,הפגנות ,צעדות ,אי שיתוף פעולה וחרמים.
השלב השלישי ,אי ציות האזרחי מגיע כאמור רק לאחר שני השלבים הראשוני ,ומתבטא
בהפרה ואי קיום וציות לחוקים לא צודקים ,תוך נכונות מלאה לשאת בכל עונש שייגזר
כתוצאה מכך ,במטרה למשוך תשומת לב ציבורית ובינלאומית שתוביל ללחץ על הצד השני
ובכך לשינוי המדיניות שמובילה לאי צדק.
למעשה מבנה השלבים ,מאפשר התפתחות של הסכסוך באופן שמאפשר את המאבק הלא אלים
ומעמיד עבורו את היסודות המוסריים והערכיים שנדרשים לקיומו.
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המשך ישיר לכך היא העובדה שגם מרטין לותר קינג וגם גנדי ידעו ,שלאחר שעברו על שני השלבים
וניהלו את השלב השלישי בתבונה ,בעת שישתמשו באי ציות האזרחי כחלק מהמאבק הלא אלים,
כניסתם לכלא תזכה לפופולאריות רבה ,דבר שיוביל לתמיכה ציבורית ובינלאומית רחבה ויציג את
הצד השני (השלטון) כחסר מוסר וצדק .ידיעה זו ,לא רק שירתה את המאבק אלא שינתה את
התפיסה של מאסר למען הצדק והאמת הוא לא עונש כואב אלא עונש וסבל שצריכים לבקשו ולקוות
כי יקרה וייתכן כי רק הוא יוביל לנצחון המאבק הלא אלים (.)Nojeim, 2007
בשנים האחרונות ישנם פילוסופים הטוענים שבמקרים של אי ציות אזרחים לשלטון ,הרשויות
צריכות לגלות סבלנות כלפי אותם מורדים ,גם במקרים בהם המאבק ומטרותיו אינם מבטאים
ערכים וצדק נכונים ואינם מקובלים עליהם או על חברים אחרים באותה חברה .סבלנות זו צריכה
לבוא לכדי ביטוי בכך שלא ימנעו מהסרבן את אי קיום החוק שלא צודק בעיניו ,ובמקרה בו אותו
סרבן לא מקיים את החוק ,אי הציות האזרחי יעמוד לטובתו בבקשה לביטול העונש או להפחתת
העונש ( .)Haksar, 2003גנדי התנגד לתפיסה זו ואמר שהסטיאגרהה ,המאבק הלא אלים בדגש על
אי הציות האזרחי ,בהחלט דורש מהרשות והשלטונות שלא למנוע את אי הציות לחוק הלא צודק
לתפיסתו של הסרבן אבל העונש הוא בדיוק הסבל אליו שואף הסטיאגרהי וללא סבל זה המאבק
הלא אלים ואי הציות האזרחי פשוט לא יצליחו .לכן אסור למנוע ו/או להפחית מהעונש שייגזר על
מסרב הציות לחוק ).)Gandhi,1960
נראה שהדוגמא הטובה ביותר לאי ציות אזרחי בתחום הגירושין ,הוא כפי שציינתי לעיל ,המאבק
של קבוצת אבות שמפרסמות פסקי דין ופרוטוקולים של בתי המשפט לענייני משפחה ,בניגוד לסעיף
 68לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד ,1984-שקובע שדיונים בבית המשפט לענייני משפחה
ידונו בדלתיים סגורות .לאותם אבות המפרסמים פרוטוקולים מבתי המשפט ,ברור העונש שיכול
להיות מוטל עליהם ,בין אם בענישה ישירה (מדובר בעבירה פלילית) ובין אם בענישה עקיפה (על ידי
החלטות שיפוטיות שמענישות אותם) ,אולם הם סבורים שהחוק שקובע שהדיונים בבתי המשפט
לענייני משפחה צריכים להיערך בדלתיים סגורות אינו חוק צודק ,מאחר שהוא מונע פיקוח וביקורת
ציבורית וחברתית כמו שיש בבתי משפט אחרים ,וכך המדיניות שנקבעת ומיושמת מיושנת ואינה
תואמת את ערכי ונורמות החברה הישראלית .מדובר במאבק לא אלים עם פעילות של אי ציות
אזרחי קלאסית.
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.5.5

חייו האישיים של גנדי כמראה לאמונותיו ותפיסותיו

לא בכדי בחרתי לסיים את הפרק העוסק בתפיסתו ותורתו של גנדי בחייו האישים .כך התחלתי את
העבודה הזו ,עם התובנה ,ששינוי לא יכול להיעשות רק כלפי חוץ אלא חייב להיעשות קודם כל כלפי
פנים .כלפי האני העצמי ,האישיות ,ההגדרה העצמית שלי .גנדי קשר את מאבקיו עם חייו האישיים
וניתן לראות שלאורך חייו פעל במגוון רחב של נושאים ,מהפעילות והמאבק הלא האלים בדרום
אפריקה נגד הגזענות ואפליה של הלבנים כלפי ההודים ,בהמשך פעל לעצמאותה של הודו ולשחרורה
מידי השלטון הבריטי ,לאחר מכן ניסה לסייע בהשכנת שלום בין המוסלמים להינדואים בהודו
ובסוף חייו פעל להשגת שוויון וצדק פנימי בתוך החברה ההודית למשל בקשר למעמד האסורים
למגע .הנה ארבעה נושאים ,השונים בתכלית אחד מהשני ,ובכולם גנדי מצא את הדרך המתאימה
לפעול באי אלימות.
היכולת של גנדי למצוא את הדרך הנכונה נבעה מאותה תפיסה עמוקה ושורשית של התנגדות לרוע
ולאי צדק ,בין אם בקרב משפחתו ,חבריו וסביבתו או בקרב החברה והציבור ההודי ובין אם
בהקשרים פוליטיים ובינלאומיים (השלטון הבריטי).
החוויה האישית של גנדי לאורך השנים הייתה מורכבת ,שכן התמיכה שלו הייתה תלוית תפיסה
חברתית של המאבק ,קרי לעיתים היה גנדי מנודה ובודד לחלוטין במאבקו ,שכן הציבור לא הזדהה
או הבין את המאבק ולעיתים היה אהוד ,מוקף בציבור גדול שרק רוצה לשמוע מה יש לו לומר.
גנדי אומנם קידם באופן משמעותי את הטכניקות השונות של המאבק הלא אלים ,כמו חרמים,
שביתות ,צעדות ,אי ציות חברתי וצום אבל מה שהיה חשוב לו ,לא היה הפעולות הללו ,אלא
הרציונאל שעמד מאחוריהן ,בבסיסו של המאבק הלא אלים ,אותה אמונה וחיפוש אחרי האמת
מתוך נכונות אמיתית לקבל את הסבל הכרוך במאבק הלא אלים ואת המשמעת והנכונות לצמצם
את הרצון האישי של כל מתנגד (.)Flinders, 1997
גנדי קצר הצלחות רבות במשך חייו ולאורך כל הצלחותיו טען שהצלחותיו (ובמילותו "נלחם
בהצלחה") לא נבעו מהשימוש בהתנגדות הלא אלימה ,בדמות של ניצחונות בבתי משפט ,צעדות
ימים כלילות ,צומות ארוכים (עד  21ימים) ,אי ציות אזרחי לחוקים לא צודקים ומאסרים חוזרים
ונשנים ,אלא מ"כוח אהבה" ,אותו כח יסוד במאבק הלא אלים ,בסטיאגרהה ,אהימסה .אהימסה
היא הסיבה שבגללה גנדי ניצח את השלטון הבריטי בדרום אפריקה ,ובהודו והוביל שינויים מרחיקי
לכת בהודו (גרינשפון.)2005 ,
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נדמה לי שהקושי העיקרי בהנגשת התורה והתפיסה של גנדי למציאות החברה המודרנית היא
העובדה שגנדי מעולם לא הציגה כפילוסופיה עקבית ושיטתית ( .)Nojeim, 2007גנדי אומנם כתב
המון ,ותיעד את כל רעיונותיו ,התנסויותיו ופעולותיו והתייחס אליהם כאל ניסוי אחד גדול של חייו
(גנדי אפילו קרא כך לאוטוביוגרפיה שלו" :אוטוביוגרפיה או סיפור ניסויי עם האמת" גנדי.)2005 ,
כתיבתו של גנדי ,אפשרה לרבים ברחבי העולם לקבל השראה לאורך השנים ,והוסיפה ממד תיאורטי
אקדמי למושגי ופעולות המאבק הלא אלים .באוטוביוגרפיה שלו ,גנדי התייחס לתוצאות הניסויים
שלו ,לכישלונות לא פחות מלהצלחות ,ולשינויים שערך בתפיסותיו ואמונותיו בעקבות הניסויים
שערך בחיים בדגש על ה"אמת".
אחד הניסויים המשמעותיים ביותר שערך גנדי בחייו נגע לנדר הברהמצ'אריה – נדר הפרישות
המינית שלקח על עצמו ב ,1906 -וזאת לאחר שלגנדי ואשתו נולדו שלושה בנים .גנדי ,שלאורך
השנים האמין והטיף למשמעת עצמית גבוהה ,חיפש דרכים נוספות "לנקות" את הרצונות של האני
האישי שלו .נדר הברהמצ'אריה ביטא את רצונו של גנדי לשחרר את כבלי התשוקה המינית ,ולהגיע
לתודעה בה הוא שולט בדחפיו המיניים ,בחושיו הפיזיים ,וברגשותיו ,בכל הרמות ,הפיזיות,
המעשיות ,במילים ובעיקר בתודעה ( .)Nojeim, 2007נדר הברהמצ'אריה ,דרש מגנדי התמודדויות
לא קלות ופיתויים רבים ,שהכשילו אותו לא פעם ,ואשר הוא משתף את הקוראים בהם בכנות נדירה
באוטוביוגרפיה שלו.
הספרות לא ראתה בתפיסת אי האלימות של גנדי ,כמדריך ,מתכון או כרשימת ציווים אלא כתחום
מחקר שבאמצעותו ניתן לדון בשאלות שונות הנוגעות לחיי אדם ,הן ברמה החברתית פוליטית
ציבורית והן ברמה האישית ,פרטנית ומשפחתית (לוי .)2005 ,מהתפיסה של גנדי ,ניתן לעשות
התאמות והקשות לתחום הגירושין של בני זוג בבתי המשפט לענייני משפחה ,כפי שהתייחסתי
לתחום זה בדוגמאות היישומיות עד עתה לאורך תיאור תפיסת אי האלימות הגנדיאנית.
 .5.6תורת אי-האלימות הגנדיאנית – סיכום ודגשים
גנדי השאיר אחריו חומר כתוב רב מאוד .תיאורטי ,התנסותי (על עצמו או ממחקר שדה) ,בין אם
באוטוביוגרפיה שלו ובין אם בעיתונים ועלונים שכתב בהם ,אבל לא השאיר תורה מסודרת ,ברורה
ומוגדרת שניתן ללכת לאורה .לכן חשוב בעיני לסכם את משנתו ,כדי לחדד את ההשתמעויות
השונות של גנדי.
 גנדי האמין בתורת אי האלימות .בבסיס תורה זו שני רכיבים:
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 oהרכיב הראשון ,האהימסה .האהימסה ,היא הימנעות מפגיעה באחר בכל היבט
ובכל רמה ,לא רק במילה או פעולה אלא אף בתודעה.
 oהרכיב השני הוא הסטיאגרהה -אחיזה באמת .זה למעשה המונח שהוטמע כמטבע
הלשון למאבק הלא אלים שהוביל גנדי בדרום אפריקה ובהודו ( Gandhi, 1997,
ומשמעות המונח היא התנגדות ופעילות שמתבססת על כוח שאיננו כוח פיזי אלא
כוח שגנדי מגדיר ככוח אוניברסאלי כוח הנשמה.
 הסטיאגרהי מחויב לפעול בכל עת לחפש אחר האמת והצדק ולהתנגד ,בכל עת ,על ידי
התנגדות לא אלימה ,לאי צדק במדיניות ,בחוק או בחברה.
 ניהול המאבק הלא אלים ,צריך להתבטא ,בין היתר ,בהסכמה עם הצד השני ,מבלי שאתה
מוותר על הצדק והאמת ומבלי לכפות על הצד השני את עמדותיך ועקרונותיך .היחס אל
הצד השני צריך להיות יחס של כבוד ואמפטיה מבלי שפעולות המאבק הלא אלים ,הכוללות
לא פעם פעולות קשות של מחאה ואי ציות אזרחי ,יפגעו בכך.
 הסבל הוא חלק בלתי נפרד מהסטיאגרהה וכל אחד צריך לבקש לקחת על עצמו מידה רבה
של סבל ,שנובע בין היתר מהנכונות לקחת על עצמך עונשים בגלל אי הציות האזרחי.
 הפחד הוא הבסיס לרוע בעולם ולכן יש לפעול רגשית ,להמיר אותו ,שלא יוביל לשנאה אלא
לאהבה .מאבק לא אלים שמונע מאהבה ,המתבטא ,בין אם בצום ,שביתות ,הפגנות,
וצעדות יוצר כח עצום ורב לשינוי תפיסות היריב .ההמרה הרגשית שלנו מפחד ושנאה תוביל
לריכוך לבבותיהם של היריבים ,לשינוי אפשרי בתפיסתם ותקדם מציאת פתרון מוסכם
ומשותף.
 המאבק הלא אלים ,משנה לא רק את הנאבקים ,ולא רק את הצד השני ,אלא מביא לקבלת
תשומת לב ציבורית וחברתית ויכול לסייע בשינוי התפיסה והמודעות של הציבור הרחב
וצדדים שלישיים .בכך ,מביא המאבק הלא אלים ,להזדהות ,תמיכה וחיזוק של הציבור
הרחב במטרות המאבק ומקדמת את הצלחתו על ידי הפיכת המאבק באי הצדק מקבוצה
מסוימת למאבק ציבורי כולל באי צדק וללחץ שיופעל על השלטון ומקבלי ההחלטות
לביטול אי הצדק.
 .5.7מילה על המאבק הלא אלים בעידן המודרני
גנדי ,לא השאיר תורה סדורה אלא עקרונות יסוד מהם ניתן לשאוב השראה וכיוון .עובדה זו ,יצרה
מאבקים רבים אשר ניסו לשאוב מתורת אי האלימות הגנדיאנית כוח וכיוון .לאורך ההיסטוריה ניתן
למצוא מאבקים לא אלימים רבים בחברות שונות ,מדינות ותרבויות ,דתות ובהקשרים פוליטיים
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וציבוריים .המאבקים הלא אלימים אינם ייחודים לדיקטטורות או לדמוקרטיות וניתן למצוא אותן
בכל סוגי המשטרים כולל במדינות אימפריאליסטיות.
חוקרות מדעי המדינה ,מריה סטפן ואריקה צ'נֹווֶת' ) ,)Why Civil Resistance Works, 2011הראו
שדיוור פעולת התנגדות לא אלימה ,יעילה דווקא נגד ממשלות רודניות ,בכך הן ניפצו את ההנחה
המקובלת שאי-אלימות היא אסטרטגיה המתאימה רק למאבק במשטרים ליברליים ודמוקרטיים.
סטפן וצ'נוות' הראו ,שלמרבה האירוניה ,התנגדות לא אלימה עלולה להיתקל במכשולים רבים יותר
דווקא במשטר דמוקרטי ,בעוד שבמשטר רודני ,קל לערער ולחשוף את הלגיטימיות של השלטון
שמדובר בהעמדת פנים ושמחק פוליטי ,על ידי שימוש בטקטיקות לא אלימות של שיבוש והתרסה,
דווקא הציבור במשטר הדמוקרטי ,באופן מפתיע ,סולד וחש עוינות כלפי טקטיקות מסוג זה.
המשטר הדמוקרטי מספק לציבור הרחב ,מסלולים מוסדרים ומוסדיים להביא לידי ביטוי את
התנגדותם ומחאתם ואפילו לייצר שינוי פוליטי (למשל מערכת בחירות) .ברגע שהערוצים הללו
קיימים ,והמוסדות מכובדים ובעלי לגיטימציה מלאה (הרי הציבור הוא זה שבוחר בהם) התנגדות
לשלטון ,אף אם היא אינה אלימה ,נתפסת כפעולה אלימה וקיצונית ,שיש בה משהו שמקטב ,כי
היא באה לכאורה נגד אותו ציבור שבחר בשלטון (הרוב למעשה).
המאבק הלא אלים שימש ככלי ליצירת שינוי גם בהקשרים אחרים של נושאים כמו מאבקים
חברתיים ,מאבקים כלכליים ,מאבקים של קבוצות אתניות ,דתיות ,לאומיות הומניטריות
ומגדריות .למרות שברמה ההיסטורית יש התייחסות זניחה למאבקים הלא-אלימים ,נראה כי בעת
העתיקה נערכו מאבקים לא אלימים ( .)Sharp, 2003כאמור גנדי לא היה הראשון להמציא שיטה
זו ודרך חיים אלו ,גנדי הצליח להגדיר את המאבק הלא אלים במונחים ומושגים ,ולייצר "דרך
חיים" ו"תורה" שניתן לשכפל במאבקים לא אלימים אחרים בכל הרמות המפורטות לעיל .תורת
האי אלימות היא כן פיתוחו של גנדי (סמלן.)2001 ,
ניתן למצוא דוגמאות רבות לשימוש לא אלים במאבקים שונים לאורך השנים בתחומים שונים של
מאבקי עצמאות ,זכויות אדם ועובדים ועוד .כך למשל ,בתקופת מלחמת העולם השנייה ,אנשים
ממדינות שונות באירופה ,ובראשן ,נורבגיה ,דנמרק והולנד ,נקטו במאבק לא אלים נגד הכיבוש
והשלטון הנאצי .פעולות לא אלימות אלו ננקטו על מנת להציל יהודים בתקופת השואה במקומות
שונים כגון ברלין ,בולגריה ודנמרק כך גם מאבקם של ההודים לעצמאות כנגד שלטון האימפריה
הבריטית ,בהנהגתו של גנדי ( Sharp, 2003להלן" :שארפ") .דוגמאות אלו ממחישות את יסודות
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האי אלימות הטמונים עמוק במאבקים שאינם מאבקים פרטניים בתוך המשפחה בין בני זוג למשל
אלא בהיבטים רחבים יותר.
שארפ ,הגדיר  198מתודות שונות הנהוגות במאבקים לא אלימים ,הוא חילק אותן לשלוש קטגוריות
ראשיות מהן ניתן ללמוד על אי התאמתן למאבק לא אלים פרטני ,להלן הקטגוריות( :א) מחאה
ושכנוע (כגון :הפגנות ,מצעדים ,אספות ועצומות); (ב) אי-שיתוף פעולה (כגון :שביתות ,חרם או-
ציות אזרחי); ו(-ג) התערבות (כגון :הקמת מוסדות חברתיים חלופיים ,מערכות תקשורת ,תחבורה
או כלכלה חלופיות ,חסימה גופנית לא אלימה ,פלישה לא אלימה).
ניתן לראות כי גם הקטגוריה הראשונה של מחאה ושכנוע אותה מגדיר שארפ ,כ"קבוצה גדולה של
פעולות סמליות ,של התנגדות בדרכי שלום או של ניסיונות שכנוע ,העוברים את גבול ההתבטאות
המילולית ,אך אינם מגיעים לכלל אי-שיתוף פעולה או התערבות לא אלימה"( ,שארפ; 1984 ,
 Sharp, 2003עמ'  ,)126איננה מצויה בהלימה ליכולות המאבק הלא אלים של בני זוג בהליך גירושין.
כלומר החלוקה לקטגוריות ותוכנן המהותי נכונים אולם אלו יישומים פרקטיים שאינם מקובלים
ותואמים את היכולות והכלים שיש אצל בני זוג בהליך הגירושין.
יחד עם זאת ,חשוב לזכור כי במחקר האקדמי יש מעט מאוד כתיבה המנסה לחבר בין תיאורית
יישוב הסכסוכים המודרני לתורתו של גנדי .למעשה ,לאחר חיפוש ,מצאתי  4ספרים עיקריים בלבד,
שמתייחסים לאותו חיבור(Weber, 1991, Bondurant, 1965 ; Nass, 1974 ; Galtung, 1992) .
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 .6מקומה של תורת אי האלימות הגנדיאנית בסכסוך (גירושין) בין בני הזוג
 .6.1האתגר
בפריסת תורתו של גנדי ,שזרתי התייחסויות והשקות להליך הגירושין והפרידה של בני הזוג ,נטעתי
את הקשר שיש בין ההיבטים השונים בתורת אי האלימות הגנדיאנית להליך הגירושין של בני הזוג.
הקושי הראשון במציאת הקשר בין תורת אי האלימות להליך הגירושין ,נעוץ בכך שיש מעט מאוד
כתיבה אקדמית הקושרת בין תורת אי האלימות הגנדיאנית להליכי יישוב סכסוכים פרטיים בעידן
המודרני .הקושי השני ,טמון בעובדה שגנדי לא השאיר תורה מוגדרת וסדורה באופן שמקשה על
התאמתה של השקפתו להליכים בעידן המודרני .אם לא די בכך ,גנדי מבקש להשיג ,הן ברמת הפרט
והן ברמה החברתית ,שינויים משמעותיים ועמוקים ,שלוקח זמן רב להשיגם (דורש אימון אישי
רב) ,זמן שלא קיים בהליכי גירושין ,בהם בני הזוג צריכים לנהל סכסוך מורכב ,בחלון זמנים קצר
מאוד (ימים ושבועות בלבד) ,ובעצימות סכסוך גבוהה מאוד.
האתגר יהיה לקחת את ההיבטים השונים שבתורת אי האלימות הגנדיאנית וליישם אותם על הליך
הגירושין והפרידה של בני הזוג ,תוך התייחסות למצב המשפטי החדש במדינת ישראל.
האתגר צריך לתת ביטוי והתייחסות להליך הגישור ,אשר לתוכו ,חלק מההשתמעויות וההתאמות
יעשו .נדמה שהגדרה נכונה בהקשר זה להליך הגישור תהא" :גישור מייצג עדיין תווית חמקמקה,
בת חלוף ,שכרגע משתמשת באמצעים קלים מדי שאינם מדויקים ,בהקשר של טרנספורמציה
עכשווית בניהול מאבקים .)Roberts and Palmer 2005, p.153) ".על פניו תהליך הגישור בגירושין
מתאים להטמעת תורת אי האלימות הגנדיאנית יחד עם זאת ,לא מדובר במשנה סדורה וסט כללים
אחד בו ניתן לשלב ללא קושי היבטים נוספים חיצוניים.
משכך ,עולה חשיבות רבה להבנת מהות הליך הגישור ומנגנוניו .אין הכוונה להיכנס לניתוח מקיף
של הליך הגישור ,שכן אין זו מטרת העבודה אולם מכיוון שהליך הגישור מהווה פלטפורמה
משמעותית וחשובה לדיון בהשתמעויות תורת אי האלימות הגנדיאנית בהליכי גירושין נכון יהיה
להכירו ולו במעט.
 .6.2הליך הגישור – מהותו ,ורכיביו ,ואפשרויות שילוב תורת אי האלימות הגנדיאנית בהליך
הדבר הראשון שיש להבין לשיח הוא המטרה של הליך הגישור? הגישור נולד כתוצאה מצורך של
המערכת המשפטית ולכן הגדרתו נבעה בעיקר מהצורך שלשמו נולד (ראה לעיל בפרק שדן בחלופות
למערכת המשפט).
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מטרת הגישור היא לתת חלופה לתהליך בו השופט הוא זה שמקבל את ההחלטות ,כאשר בגישור
קבלת ההחלטות היא על ידי הצדדים לסכסוך .ממטרה זו ,התחילו להגדיר את הליך הגישור ובעיקר
את עבודת המגשר (צד שלישי נטול אינטרס ופניות) המאפשר לשני הצדדים להחליף מסרים ביניהם
ולהגיע להחלטה משותפת ומוסכמת ,תוך שהמגשר עוזר לאנשים להחליט בעצמם כיצד יפתרו את
הקונפליקט שלהם  ,הן בשאלת התהליך והן בשאלת התוצאה של התהליך וזאת בניגוד מוחלט
לפסיקה המשפטית שמתיימרת לעזור ולסייע לאנשים על ידי קבלת הכרעה עבורם Meyer 1960
).)p164
בהקשר אחר ,הגישור הוגדר כהליך שמביא אנשים לדבר אחד עם השני ,כאשר ה"דיבור" הוא
תהליך יום יומי ואחד הכלים המרכזיים להימנע "מצרות" ,כלומר מדובר בדרך חיים של שיח
והידברות במטרה להימנע מסכסוכים או לפתור אותם בשיח ותקשורת בין האנשים המעורבים
(רוברטס  ,1979רוברטס ופלמר .)2005
כאמור ,לאורך השנים התפתח קושי מכך שבהעדר הגדרות ומטרות להליך הגישור נוצר ריבוי
מודלים ,תפיסות ,הכשרות ובעיקר פרקטיקה השונה אחת מרעותה (למשל התייחסות לגישור כאל
סגנון תקשורת ודרך חיים ולא כתהליך לפתרון סכסוכים) .קושי זה ניתן למצוא למשל בדיון האם
הגישור הוא הליך "לפתרון בעיות" או הליך טרנספורמציה בין הצדדים? האם המטרה של הליך
הגישור היא לפתור את הסכסוך או שהמטרה היא דווקא להניע תהליך שבסופו של דבר ישפר את
מערכת היחסים בין שני הצדדים? ) .(Gaynier, 2005; Bush and Folger, 1994כאן למשל תפיסותיו
של גנדי ,לפיהן לא צריך להחליט ,אלא יש לשלב בין שתי האפשרויות שעולות מהשאלות ,כי למעשה
הצד השני הוא חלק מהפתרון וכי כדי להגיע לפתרון שלם חייבים לפתור גם את מערכת היחסים
ועם הצד השני.
העדר ההגדרות הברורות של הליך הגישור ומטרותיו עלול לפגוע ביושרה של הליך הגישור בפני
הציבור הרחב שנעזר או ייעזר בעתיד בגישור .יתר על כן ,חוסר הוודאות ,באשר למטרות והגדרות
הליך הגישור ,מכשיל את היכולת שלנו לבדוק האם מדובר בתהליך מוצלח או לא ובהתאמה
לתוצאות לייצר קודים מקצועיים ואתיים ,וסטנדרטים מאושרים של הכשרה עבודה והערכה
במטרה להפוך את הגישור להליך מוצלח .גנדי ,אשר הבין שפעילות ללא קוד ברור עלולה לייצר
חוסר וודאות וחוסר אחידות כתב קודים ברורים לדרך המאבק הלא אלים (מרטין לותר קינג עשה
דבר דומה) ובכך יצר אחידות בכללי ההתנהגות והצליח להוביל להצלחת המאבק הלא אלים.
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הקושי בהגדרת הליך הגישור ,במיוחד כאשר יש חוסר הבנה גדול בציבור הרחב מה זה הליך גישור,
נובע מכך שישי הרבה נותני שירותי גישור שלא בהכרח נותנים שירותי גישור ,אלא נותנים שירותי
"התערבות" ,יצירי כלאיים ,שאינם גישור ,במערכת המשפט ולידה ,למשל ,הליכי גישור שנערכים
בבתי המשפט על-ידי יועצים משפטיים ,ואינם הליכי שיח בכלל ,וגורמים לבלבול גדול בנוגע
למטרות הגישור.
המעבר של עורכי דין רבים לעבודה בגישור או יותר מדויק ,לעבודה בנוסף לעריכת הדין ,גם בגישור,
יוצרת אף היא בלבול אצל הציבור הרחב ,אשר בצדק ,מערבב בין התפקיד הבלעדי של יועץ משפטי
ומייצג למגשר ()ACLEC Report 1999 p.85 ,Roberts 2002
איך בעצם מפרידים בין הליך הגישור להליכים שמאוד דומים לו? איך מנתקים את הדרישה של
הצדדים להכנסת מומחה תוכן ממומחה תהליך לו הם נדרשים בגישור? הליך הגישור ,מונע את
העברת האחריות לפתרון הסכסוך מכתפי המסוכסכים לכתפי עוה"ד או המייצג ,בגישור ,האחריות
נותרת על כתפי הצדדים.
ניתן לראות פערים עצומים בתפיסה של מטרות הגישור ,בין שופטים ,עורכי דין ,מטפלים ומגשרים.
יש פתגם בגרמנית שאומר "עורך דין מנחה על ידי אמירה .המגשר מנחה על ידי שאלה" .לתשובה
לשאלה "מה היא מטרת הגישור?" ,יש חשיבות עצומה ,שכן היא המבדילה בין מיומנויות גישור,
שצריכות להיות לכל מי שעוסק באנשים ,כולל עורכי דין ,מטפלים ,עובדות סוציאליות ,לבין
מגשרים מקצועיים .העדר בהירות תפקידו של המגשר וטשטוש או בלבול בגבולות ההתערבות
המקצועית הפרסונאלית של המגשר ,חמורה מאוד ועלולה לפגוע בצדדים שנמצאים במקום הרגיש
ביותר שלהם (.)Haynes 1992, Roberts 1992a, 1997, 2006
שילוב תורת אי האלימות הגנדיאנית בהליכי הגישור ,יכולה לתת עוגן חיצוני לפיו על כל מי שעוסק
בתחום הגישור לעבור את תהליך האישי של האימסה ולאמץ את עקרונות הסטיאגרהה ,באופן
שנראה לי שיסנן באופן משמעותי את מי שיוכל לעסוק כמגשר ,ולהוביל גישור במאבק לא אלים.
מאחורי הליך הגישור עומדות מטרות אידיאליסטיות ,מוסריות ,פוליטיות וחברתיות:
 .1הטיעון המוסרי  -האדם הקדמון בתקופת האבן היה פותר סכסוכים עם אלה או כלי נשק
אחר .לאורך השנים התפתחו מנגנונים נוספים ומעודכנים לסכסוכים ,לרבות במאה
הקודמת ,בפתרון "דו קרב" של חרבות ונשק .בעידן המודרני ,הדו קרב הפיזי הומר בדו
קרב מילולי ,אלים לא פחות מהמתרחש בכותלי בתי המשפט .כאמור לעיל ,החברה
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האנושית התפתחה בכל כך הרבה היבטים ,אולם באופן מפתיע ,נושא הדו קרב ,ההכאה
וחילופי המהלומות בין שני הצדדים ,לא התפתח כלל .יצרנו אלימות מסוג אחר .בהליך
הגישור יש קידום אמיתי של החברה ,בפיתוח מנגנון לפתרון קונפליקטים ללא אלימות.
הטיעון המוסרי הוא חלק משמעותי מתורת אי האלימות הגנדיאנית ובכך יכולה להשתלב
בצורה מושלמת במישור המהותי והמוסרי.
 .2שליטה של הצדדים בתהליך – הליך הגישור משאיר את האוטונומיה לקבלת ההחלטות
וניהול העתיד אצל הצדדים ,בכך ניתנת לצדדים הזדמנות אמיתית לפתור את הבעיה
שלהם .הגישור נותן אפשרות לצדדים ,לא רק להגיע להסדר או הסכם ,אלא סיכוי אמיתי
וממשי לקבל את מה שהם רוצים בלי לוותר ובלי להתפשר .זוהי האמת הגנדיאנית שעומדת
בבסיס הסטיאגרהה .מטרה משמעותית ואמיתית שבשבילה המאבק הלא אלים על
השלכותיו מצדיק את הקשיים והסבל .לא עוד פשרה או ויתור אלא אמת.
 .3וולונטריות  -יש דיון שלם וחשוב האם הוולונטריות היא מאפיין של הגישור או שניתן לנהל
להליך גישור בכפיה .משנתו של גנדי אינה מתיישבת עם הליך גישור כפוי ,כך גם בספרות,
יש תמימות דעים די רחבה שהליך הגישור חייב להיות וולנטרי והדיון מתרכז בשאלה האם
ניתן לכפות הגעה אל ההליך וקבלת הסבר עליו( .רוברטס  .2006הערה  2בעמ .)136
מהעמקה במשנתו של גנדי ,נראה כי הליך הגישור הוא ההליך הקלאסי והמובהק בו ניתן לשלב
ולהטמיע את תורת אי האלימות הגנדיאנית .הגישור ,מוכוון להסדרת מריבות וסכסוכים בין
אנשים ,כאשר בניגוד להליכים הפותרים מחלוקות וסכסוכים תוך עוינות חד צדדיות ואלימות
כהגדרתו של גנדי ,מדובר בהליך נטול אלימות לחלוטין ,שאינו שולל הכרה באמת האחרת של הצד
השני ויצירת שיח .גישור הוא לא יותר טוב או רע אלא הליך שונה .הגישור משפר את הסיכויים
לפתור את המחלוקת.
לא זו בלבד שהחלטות בהליך הגישור מתקבלות על ידי אלו שצריכים בסופו של יום לחיות איתן
(כלומר הצדדים) ולא על ידי צד שלישי (השופט) חכם ,בעל ידע משפטי וכוונות טובות ככל שיהיו,
גישור מונע את מעגל האלימות מראשיתו .השליטה בקבלת ההחלטות מאפשרת להחזיר לצדדים
מעט מן הכבוד העצמי והמעמד שלהם אשר נפגע כתוצאה מסכסוך ,באופן שהולם לחלוטין את
האימסה ואת המטרות שעומדות בבסיס המאבק הלא אלים.
ההסכם אליו יגיעו הצדדים בגישור ,קרוב לוודאי שיקוים ,שכן הוא משקף הסכמה ושיח של
הצדדים ,ועונה על הצרכים האמיתיים של הצדדים ,מבלי שהיו צריכים להתפשר ,ומייצג את
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האוטונומיה שלהם לקבל את ההחלטה שתסיים את הסכסוך ,כלומר את האמת שלהם .הגמישות
התהליכית ,מאפשרת מציאת פתרון מתוך כר של פתרונות רחב ומגוון בהרבה יותר מזה הקיים
בהליך המשפטי ,שמוגבל לפתרונות החוקיים ולסעדים מוגדרים ומקובלים ,והתייחסות לנושאים
רבים יותר שלא בהכרח ניתן להתייחס אליהם בהליכים המשפטיים .בהליך המשפטי ,בית המשפט
דן באירוע ספציפי ויש לו את הסמכות לקבל או לדחות את הטענות המובאות בפניו ,אבל אותה
החלטה שיפוטית ,לעולם ,לא תפתור את הבעיה שהייתה בהתחלה בין הצדדים שהובילה לדיון על
הזכות שנפגעה או שלא נפגעה .בית המשפט לא דן באמת שעומדת בבסיס הסטיאגרהה אלא באמת
מצומצמת שדנה באירוע נקודתי.
בדומה למאבק הלא אלים ,ההסתכלות קדימה בהליך הגישור ויצירת שיח בין הצדדים ,והבנה של
האירועים והאמיתות האחרות ,יכולים להפחית את המתיחות ורמת הקונפליקט ובכך לשפר את
עמדת הצדדים וצדדים שלישיים המושפעים מהסכסוך (ילדים ,משפחה ,עובדים) .אותה הסתכלות
מאפשרת גם ניהול משא ומתן עתידי ללא מעורבות צדדים שלישיים .התהליכים מהירים הרבה
יותר וההוצאות ניתנות לחיזוי ובדרך כלל נמוכות באופן משמעותי ( Glaser 1994, Walker,
)McCarthy and Timms 1994, McCarthy and Walker 1996, Emery 2001
חיבור נוסף לעקרונות תורת אי האלימות הגנדיאנית היא האמירה של גנדי שכל סטיאגרהי צריך
ללמוד ולהתאמן ,נתון המתחבר למחקר שתומך בתפיסה שהליך הגישור מאפשר לצדדים להיות
מעורבים בתהליך דינאמי של חקירה ולמידה והתנסות אישית בחיפוש אחר פתרונות שונים .הליך
הגישור ,מייצר תהליך למידה אישי ופנימי ).(Stenelo 1972 p.192
בניגוד לתפיסת העבר ,כי יש הבדל בתוצאות הליך הגישור בשל אפליה מגדרית (כלומר נשים נפגעות
מגישור) היום די ברור כי אין קשר לאיכות הגישור ולתוצאותיו שנובע מההיבט המגדרי אלא השפעה
של יכולות ומיומנות המגשר עליו נדבר בהמשך ולכן לתהליך הפנימי אותו עובר המגשר חשיבות
רבה ))Menkel-Meadow 1985, Roberts 1996
חשוב לזכור כי ישנה אסכולה הטוענת כי הגישור איננו באמת אלטרנטיבה הוליסטית נפרד ,שכן
ללא המערכת המשפטית ,אין גישור .התפיסה היא שכל הליכי הגישור והמשא ומתן לא מתרחשים
בוואקום אלא בצל החוק של נורמות ערכים ופסיקות של שופטים המרכיבות את "הקונטקסט
המגדיר" של המציאות בה מתנהל הליך הגישור (Hamnett 1977 P.5, Mnookin and Kornhauser
).1979 p. 950
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שאלה חשובה שעולה לא לפעם אצל העוסקים בתחום הגישור היא מה המשמעות של מושגי הבסיס
העומדים ומגדירים את הגישור ,מושגים כגון ,חוסר משוא פנים ,וולונטריות ,סודיות ,גמישות
תהליכית ( )McCory 1981 p.56האם במידה וחסר אחד ממושגי בסיס אלו בגישור לא מדובר
בגישור? בעיני הקושי הוא דווקא הפוך .בעיני ,אותן תכונות ומושגי בסיס ,מאפשרים הכרה
בתהליכים של פשרה ,הערכה ועוד ואז לכאורה עומדים בכל עקרונות היסוד אולם עדין חווים חוויה
שלילית מכיוון שלא מדובר על הליך גישור ויש פער בתיאום הציפיות .מדובר בעקרונות יסוד
שמשבשים את האמת.
שאלה זו ממחישה יותר מהכל את הצורך ליצור הבדלה בשילוב עקרונות יסוד רוחניים ומהותיים
בהליך הגישור בדומה לאלו שעומדים בבסיס תורת אי האלימות ,רכיבי הסטיאגרהה ואהימסה,
שם ,לצד כללי התנהגות ברורים יש דרישה למשהו עמוק יותר שלא יפספס את האמת.

לסיכום נראה ,כי הליך הגישור הוא צלחת הפטרי המתאימה להטמעה ולניסוי ההשתמעויות של
תורת אי האלימות הגנדיאנית בהקשר של המשפט הישראלי .מגוון סגנונות הגישור (הסכמי,
נרטיבי ,טרנספורמטיבי ועוד) והגמישות בייחס לתפקיד המגשר ,וההבדלים במודלים והפרקטיקה
השונים ( )Menkel-Meadow 1995 p.124מאפשרים כר נוח ומתאים לניסיונות אלו.
 .6.3המוכנות הרגשית של הצדדים לפתור את הסכסוך
בחרתי להתחיל בסוגיה שנראית לי החשובה ביותר בתחום הסכסוכים בכלל ובסכסוכי גירושין
בפרט .מדובר במוכנות הרגשית של הצדדים ,בני הזוג ,לפתור את הסכסוך בו הם שרויים ,על
הקשיים והאתגרים הנלווים לכך .כפי שראינו במסגרת עבודה זו ,הפתרונות לסכסוכי גירושין,
באמצעות המערכת המשפטית ,והחלופות הקיימות כיום ,לרבות בהליכי הגישור ,אינם מצליחים
בהכרח לייצר את השינוי שמביא את הצדדים להסכמות אמיתיות שיסיימו את הסכסוך ביניהם.
במחקר שנערך בשנת  )Holmes & Rahe, 1967( 1967פותח קנה מידה לאירועים מלחיצים בחיים.
קנה המידה פותח לאור תשובותיהם של נחקרים ,שקישרו בין סכסוכים ללחץ בחייהם .אירוע
הגירושין תפס את המקום השני ,לאחר מוות של בן זוג ,כאירוע מלחיץ ביותר בחייהם .אירועים
כמו מאסר ומוות של חבר קרוב ,דורגו כאירועים פחות מלחיצים מגירושין.
המחקר ,האיר זרקור על כך שאירוע הגירושין נתפס כאירוע מלחיץ מאוד עבור הצדדים לו ,בקנה
מידה השוואתי דרמטי ,כאשר נושאי הסכסוך הם מורכבים מאוד ומשמעותיים מאוד לעתיד של
שני הצדדים  ,הן ברמה הרגשית (ילדים ,פרידה ,בגידה ,פירוק תא משפחתי ,פגיעה בתחושת
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הביטחון ועוד) והן בהיבטים הכלכליים שלו (פירוק יחידה כלכלית אחת לשתיים והגדלת ההוצאות
באופן משמעותי לעומת הקטנת הכנסות).
באותה הנקודה ,בה מתקיים הלחץ הרגשי הגדול ביותר ,על בני הזוג ,אנחנו מבקשים מהם לנהל
משא ומתן שכלי ורציונאלי על נושאים שונים הקשורים לפרידה .למשל על הילדים (הסדרי ראיה,
משמורת ,קבלת החלטות ,חינוך ,בריאות ועוד) על הוצאות הילדים (מזונות ,מדור ,הוצאות חריגות
ועוד) ועל הרכוש המשותף שלהם (בית ,חסכונות ,פנסיה ,קרנות השתלמות ,חובות והלוואות ועוד),
כאשר ברור שדיון רציונאלי ולוגי בשעה שמצבם הרגשי של בני הזוג הוא כה קיצוני ,הופך את הדיון
לכמעט חסר כל סיכוי.
לצד הדיון הרציונאלי והשכלי על הסוגיות השונות ,התמיכה בבני הזוג ,אף היא תמיכה לוגית
רציונאלית ,בדרך כלל ,המציגה את יתרונות השיח המשותף ,במישור הכסף והעלויות ,הזמן
והתוצאה המיטבית עבורם ועבור הילדים במישור התהליכי .בני הזוג מקבלים מידע הפונה בעיקרו
לשכל ולתבונה על יתרונות הליך הגישור על פני ההליך המשפטי במערכת המשפט.
התוצאה בשטח ,מצביעה על כך שלמרות השיח הרציונאלי ,הנבון והנכון ,הפונה לשכלם ותבונתם
של בני הזוג ,מרבית הזוגות במדינת ישראל בוחרים לפנות דווקא לדרך האלימה תוך שימוש
במערכת המשפט וביועצים משפטיים כדי לפתור את הסכסוך שנותר בעקבות פרדתם.
אם אתם תוהים למה ,התשובה ברורה ,ההחלטה הזו ,נובעת מאותו מקום רגשי וקשה המשפיע על
מנגנון קבלת החלטות ,שבבסיסו עומד הפחד שדנו בו קודם לכן ,אותו פחד שלגישתו של גנדי מהווה
את בסיס הרוע בעולם ומייצר שנאה כלפי בן הזוג השני ,ולמעשה משמש כחומר גלם בידי המערכת
המשפטית ויועציה הנלווים בהליך הגירושין.
משמעות הדבר ,שהמערכות הקיימות כיום לפתרון סכסוכים בגירושין אינן יודעות לתת מענה נכון
לפחד ולעוצמת הרגש של בני הזוג ,בכך שהן מסתפקות בדיון הרציונאלי והשכלתני על ההבדלים
ההישגיים בין שיטה לשיטה ,והן "מאבדות" את בני הזוג לטובת מערכות שפועלות ומתבססות על
הפחד ,מערכות הנוקטות בשיטת פתרון סכסוכים אלימה.
גנדי ,אשר הבין כי יש צורך לתת מענה למצב הרגשי והתודעתי בו אדם נמצא ,שילב וביסס בתורת
אי האלימות הגנדיאנית כלים ,כפי שפירטתי בפרק הקודם ,שמסייעים לאנשים להתמודד עם הפחד
והרגשות הקשים ובכך לנוע בציר הרגש עד לאיבוד כל פחד ורגשות של שנאה כלפי הצד השני .ציר
רגשי זה מכונה על ידי כ"ציר הרגש הגנדיאני".
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משכך ,הקושי המרכזי הראשון שיש לבדוק לטעמי הוא כיצד ניתן להתמודד ולתת מענה לפער
הרגשי בין בני הזוג שבא לידי ביטוי בציר הרגש הגנדיאני שאורכו מקצה לקצה נראה ארוך יותר
בסכסוכי גירושין ופרידה מכל סוג סכסוך אחר בשל עוצמת הסיטואציה עבור שני הצדדים.
ציר הרגש הגנדיאני הוא למעשה היישום הפרקטי של האהימסה .גנדי מתייחס למצב התודעתי
(רגשי) אליו בו אדם צריך להגיע בהתייחסו לצד השני ,ליריב ,כלומר מה התוצאה הסופית אליה
מכוונים האנשים שמחפשים אחר האמת והצדק .גנדי אף מפרט את ההתנסויות שלו לאורך השנים
בהתפתחות האישית שלו באהימסה ,באתגרים ,הכישלונות וההצלחה .בעיני גנדי מדובר במטרה
ראשונה במעלה ,היכולת "לאהוב" את היריב שלך ,גם אם אתה נוקט בפעולות ובטכניקות של
התנגדות לא אלימה ,היא המפתח בעיניו להצלחה בכל תהליך ובכל מאבק .לראות את הטוב,
ולנטרל כל שנאה ורוע ,לא רק מהמילה והמעשה אלא גם מהתודעה.
נדמה שיותר מכל סכסוך ,בסכסוך גירושין ,בדגש על גירושין בהם מעורבים ילדים ,השאיפה
לאהימסה היא הגבוהה ביותר .ההשלכות שיש למערכת היחסים ולתפיסה התודעתית של בני הזוג
היא דרמטית ביותר בינם לבין עצמם וכלפי הילדים שלהם .במרבית הסכסוכים ,הגורל הקושר את
הצדדים אינו אישי ואינטימי ,כמו הגורל שנקשר בין שני הורים לילדים לכל החיים ,בשמחות
ובעצב.
האתגר של המגשר הוא למצוא את המפתחות הנכונים שבאמצעותם הם יצליחו לסייע ,ולו במעט,
לבני הזוג שנמצאים במצב רגשי כה מורכב ורגיש ,להגיע ולהתקרב ,בחלון זמנים קצר ,וזאת ,ככל
האפשר למצב תודעתי של אהימסה באופן שיאפשר לבני הזוג הנפרדים להגיע לפתרון המיטבי
עבורם ועבור ילדיהם.
 .6.4המפתח  – 1מקום הסבל בציר הרגש הגנדיאני
הסבל הוא כלי משמעותי ביותר לעבודה בתפיסת אי האלימות הגנדיאנית .גנדי ראה בסבל את הכלי
המרכזי שיכול להעביר את הצד השני ,היריב ,בציר הרגש הגנדיאני ,משנאה המבוססת על עקרונות
ועמדות נוקשים ,להערכה וכבוד ,המייצרים נכונות ושיתוף פעולה.
ראוי בעיני לחזור לקטע בו פתחתי את העבודה בנוגע לאופן יישום ההשתמעויות השונות של תורת
אי האלימות הגנדיאנית בהליך הגירושין על ציר הרגש הגנדיאני .גנדי הכיר בבירור במגבלותיו של
הדיון הרציונלי בפוליטיקה .הוא חשב שאנו נקשרים רגשית ופסיכולוגית לתפיסות ולאמונות ,עד
שהן הופכות לחלק מהזהות והאגו שלנו ,אותה התקשרות רגשית ,מעוררת תשוקות ,טינה וזעם,
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וכל אלה מקשים עלינו לקיים דיון רציונלי ולהגיע להסכמה .הסבל יכול לפרוץ מחסומים רגשיים
ולהגיע למקומות שאינם נגישים לתבונה ולהיגיון.
גנדי אמר כי בניגוד לשימוש בכוח או לעימות ישיר ,שעלולים רק להקשיח את ההתנגדות ,הסבל
פועל בצורה אחרת:
"[הסבל] ממיר את תפיסותיו של היריב ופותח את אוזניו האטומות לקול התבונה .סביר להניח כי
אף אחד לא אימץ מטרות יותר נואשות ממני ,ואני הגעתי למסקנה היסודית הבאה :אם ברצוננו
להשלים משימה חשובה באמת ,לא מספיק להשביע את התבונה .עלינו לגעת גם בלב .כשאנו עותרים
לתבונה אנו פונים ,למעשה ,לראש .אבל הסבל הוא שחודר ללב .הוא סולל בנו נתיבים של הבנה".
הסבל מסוגל להחליש עמדות מבוצרות .בניגוד לגישות מקובלות אחרות ,הוא מסוגל להגיע ללבו
של היריב ולגרום לו להעריך מחדש את מחויבויותיו" ).(Karuna Mantena, 2016
והנה הנוסחה ,לכאורה פשוטה ,על-פיה דיון רציונאלי (פניה לתבונה לשכל) של בני הזוג בקשר
לנושאים הקשורים לגירושין (ילדים ,מזונות ,רכוש) ובקשר לנושאים הקשורים לתהליך (למה עדיף
גישור) הוא כמעט חסר משמעות ,בגלל ההיקשרות הרגשית והפסיכולוגית לתפיסות ולאמונות של
בני הזוג .משכך לסבל יש את הכוח לחדור ללב של בני הזוג (אחד לשני) לבנות נתיבים של הבנה,
לעבור את העמדות המבוצרות ולייצר מקום לאותו שיח לוגי הנדרש הפעם במקומות שבעבר להגיון
ולתבונה לא היה מקום.
מה הוא אם כן אותו הסבל עליו מדבר גנדי? בהתייחסנו לסבל ,עלול להיווצר רושם ראשוני כאילו
הוא קשור לסבל הנובע מהקרבה עצמית כמו שביתת הרעב של גנדי או קבלת מכות ואלימות .אך
לא לכך גנדי התכוון כשביקש לאמץ את הסבל ככלי לפתוח לבבות ולחדור מבעד לתבונה ,לחדור את
העמדות המבוצרות של הצד שמנגד ולחדור לתבונתו .הסבל הוא לאו דווקא מצוקה פיסית אלא
מונח הקרוב יותר למשמעת עצמית בהתנהגות של מי שרוצה לאמץ את הסבל[ .במקורות הסבל
עצמי כונה "טאפאס" או "טאפאסיה" מסנסקריט המתקשרים בראש ובראשונה לפרקטיקה
מחמירה של משמעת עצמית של הקורא].
לא מדובר רק בחידוד חשוב בחיפוש אחר היישום של הסבל ,כי לא מדובר בסבל פיזי ,אלא בהבנה
כי מדובר בסבל שאופן יישומו בעידן הנוכחי עלול להכשיל מראש את השימוש בסבל ככלי להמרה
של הפחד עמדות והעקרונות .משכך אנחנו צריכים לחפש אחר ביטוי המשמעת העצמית וההתנהגות
שתבטא את הסבל המודרני ובכך תאפשר את אותה המרה באמצעות הסבל ושינוי המיקום הרגשי
בציר הרגש הגנדיאני.
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ההתייחסות לעניין המשמעת העצמית המחמירה ,איננה תיאורטית .כך גם לעניין הסבל .כל מי
שעוסק במחאה לא אלימה ,חייב לאמץ קוד התנהגות קפדני וקשוח .לא בכדי גנדי ניסח שורה של
כללים והוראות מאוד ברורים הנוגעים לכללי הלבוש ,אופן ההליכה והדיבור במהלך הצעדות ,וכיצד
מנהלים שביתות ,הפגנות וחרמות לא אלימים.
כך למשל ,בצעדת המלח בבירמנינגהם ,נדרשו המפגינים להתחייב מראש לכללים מפורשים
וברורים כתנאי להשתתפותם בצעדה .ההסכמה הגורפת של כלל הפעילים לכללי הסף ,הוכיחה שיש
נכונות מצד המשתתפים בצעדה לשלם את המחיר שהמחאה הלא אלימה תגבה מהם ,החל
מהעלויות הכספיות והלוגיסטיות ועד ההסכמה והנכונות להיענש על הפרות החוק שהם ביצעו ,והיו
צפויות ללא מאבק אלים .הכללים נועדו לעזור למפגינים ולפעילים לשמור על משמעת סטואית גם
בפני האיומים ,ההפחדות והאלימות של השלטונות ,ולעזור להם להמשיך במאבק הלא אלים,
בהכירם מראש ,את אפשרויות הסבל שהם עלולים לספוג.

הנה מצאנו את החלק הראשון במפתח .בדומה לקוד ההתנהגות שכתב גנדי יש צורך ביצירת קוד
התנהגות ברור ומפורט שבחתימתם של שני בני הזוג עליו ,הם יתחייבו לאמור בו .כיום ,ישנו מסמך
עקרונות קצר ,המכונה "הסכם פתיחת הליך גישור" (נספח  ,)1המופיע בנוסח אחיד בתקנות בתי
המשפט (גישור) התשנ"ג ,1993-ומרבית המגשרים משתמשים בנוסח זה להחתמת בני הזוג המגיעים
אליהם ,עם פתיחת ההליך .הסכם זה הינו הסכם כללי מאוד ,הכולל שורה מצומצמת וכללית מאוד
של כללים ,הנוגעים לאופן התנהלות הליך הגישור ,והתחייבויות מצומצמות ,נוסח זה ,אינו כולל
שורה של הוראות וכללים נוקשים וברורים בנוגע להתנהגות הצדדים בהליך ,למשל מחוץ לחדר
הגישור ,כיצד על הצדדים להתנהג זה לאחר בחיי היום יום.
גנדי (ומרטין לותר קינג) הבין שקוד ההתנהגות במאבקים לא אלימים חייב להיות מפורט מאוד
וברור ורק כך יאפשר לפעילים ,מכל מעמד ומקום ,לעמוד בהתחייבויות שלהם בשני מישורים,
האחד בעצם החתימה על אותו קוד התנהגות הכולל ההתחייבות למאבק לא אלים והשני בכך
שברור לו מה בדיוק צריך לעשות ומה אסור לעשות ומה המשמעות של כל אחת מהפעולות שהוא
עושה ,רק כך הפחד לא יחלחל ויהיה מקום לתהליך אהימסה.
משכך יש צורך ליצורן קוד התנהגות וכללים ברור ומפורט לבני זוג אשר מבקשים להיפרד בדרך לא
אלימה ,בגישור ,קוד אשר אני מכנה בשם "קוד גנדי בגירושין" .הצעתי היא קוד שיחולק ל 4-חלקים
עיקריים ,כדלקמן:
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 .1כללי התנהגות אחד כלפי השני .מה מותר ומה אסור לעשות ,הן בחדר הגישור ,הן מחוצה
לו ,הן לפני הפרידה והן לאחריה.
 .2תהליך הפרידה .איך יתנהל הליך הפרידה ,מהם הכללים של התהליך ,מה אסור לעשות
ומה מותר לעשות (למשל ,מותר להתייעץ עם עורכי דין ,אסור לשתף צדדים שלישיים
במידע אישי אינטימי).
 .3התנהגות כלפי הילדים והמשפחה המורחבת .פעם נוספת ,הן לפני הפרידה והן לאחריה
(למשל ,חשוב להקפיד על שמירת הכבוד זה כלפי זה על-ידי המשפחות של בני הזוג).
 .4התחייבויות של בני הזוג ,כספיות ותהליכיות (למשל ,לא לעזוב את התהליך גם אם נראה
שנכשלים וגם אם הסכסוך מחריף בשל גילויי מידע חדש).
קוד גנדי בגירושין ,ייתן לבני הזוג מסגרת מסודרת וברורה של כללים ,ויעזור להם לשמור על
משמעת סטואית גם בפני האיומים ,ההפחדות והאלימות של המערכת המשפטית ,עורכי הדין,
המשפחה והיועצים ,ויעזור להם להמשיך במאבק הלא אלים [מודל ברמולי ( SE London Family
 )M ediation Bureauהתיחס לנושאים של אוטונומיה של הצדדים ,סמכות וכוח המגשר ,ושילוב
שלושה מרכיבים מבניים :פרוצדוראלי ,ערכי ופסיכולוגי].
עולה השאלה כיצד הסבל (ה"טאפאסיה") מצליח למעשה לשכנע את הצד השני את היריב העיקש
ביותר לשנות את עמדותיו ובמילותיו של גנדי כיצד הסבל מצליח לפתוח את אוזניהם ולחדור
ללבבותיהם?
התיאולוג ריינהולד ניּבּור ,שנחשב לאחד הפרשנים החשובים של תורת אי האלימות הגנדיאנית ,נתן
הסבר שנראה שניתן להשליך ממנו על השתמעות הסבל להליך גירושין (ריינהולד ניּבּור,)1932 ,
ההסבר היה בנוגע ליחס בפוליטיקה של גנדי ומעניין לראות את ההשוואה הכמעט זהה להליך
גירושין בין בני זוג ,כאשר התחושה מקריאת הטקסט ,היא כאילו הטקסט נכתב על הליך גירושין
ופרידה בין בני זוג.
צריכים להבין שהפוליטיקה (בדומה להליך הגירושין) מלאה בתחושות ,דחפים ותשוקות אי-
רציונאליים ,משכך עימותים פוליטיים (כמו גירושין) הם למעשה תוצאה של מאבקי כוח שמייצרים
טינה ותחושות אגואיסטיות שמחריפות את המחלוקות .למעשה בעקבות מאבקי הכוח ,אנחנו
נפגעים באופן אישי ,ורואים בכל אמירה ,ביקורת על התפיסות והעמדות שלנו .ביקורת כזו נתפסת
בעינינו כעלבון ,וכהאשמה בלתי מוצדקת.
58

בני הזוג שמתגרשים ,חווים תקופה מלאה בלחץ רגשי ,מאבקי הכח שמייצרים מעגל אלימות .כל
אחד מבני הזוג רואה בפעולות של הצד השני ובדרישות שלו ביקורת עליו ,ומתקשה לבחון באופן
אובייקטיבי את הדרישות והטענות כלפיו.
כך ,למשל נותן התיאולוג ניבור את הדוגמא של ארגונים ותנועות חברתיות שנלחמות נגד זכויות
יתר של קבוצה אחת (בדרך כלל קבוצה שבה מצוי רוב האוכלוסייה) ,ונאלצים להתמודד עם זעם
רב כלפיהם ,שנאה והתנגדות למעשים שלהם .הם למעשה נאבקים ביריב חזק מאוד ,בעל משאבים,
ובעל עמדות ועקרונות נוקשים ,יריב שהביקורת כלפיו מעוררת שנאה עמוקה ולכן קל להסית נגדם
ולכנותם כפושעים המערערים את יסודות השיטה.
מרבית המחאות כוללות בתוכן אלמנטים של כפיה ,הפחדה ושיבוש אף במקרים של מאבק לא
אלים ,כמו צעדות ,הפגנות ,חרם כלכלי וכיו"ב ,בכך שהן מייצרות טינה כלפי הציבור שיוצאים נגדו,
כאשר גם צדדים שלישיים יכולים למצוא עצמם מושפעים ,בעל כורחם ,מהשיבושים של המאבק
הלא אלים ,יכול שיגיבו בחוסר סבלנות ,חוסר הבנה ועוינות למאבק הלא אלים (ראה למשל ,את
התייחסות האזרחים לסגירת הכבישים במאבק הנכים לאחרונה ,אצלנו בישראל).
במאבק שנוצר בין בני הזוג ,כתוצאה מהליך הגירושין ,צדדים שלישיים שסובלים מהמאבק ,ניתנים
לחלוקה לשניים ,צדדים שלישיים חסרי אונים וחסרי יכולת השפעה ישירה ,אלו הם למשל ילדי בני
הזוג ,וצדדים שלישיים נוספים בעלי השפעה גדולה מאוד מהמאבק ,שדווקא מאופיינים כבעלי
יכולת השפעה על המאבק ,הם ההורים ,האחים וחברים קרובים.
מחאה לא אלימה מצליחה לשבש את הדינמיקה המוכרת בסכסוך ,ואת ההנחות המוקדמות שיש
במאבק לשינוי חברתי ,פוליטי או משפטי וזאת בשל ההימנעות מאלימות ובשל רכיב הסבל .במאבק
הלא אלים ,האנשים מפגינים כלפי הצד השני וחולקים על הפעולות שלו ,אבל תוך הבעת רצון טוב,
הערכה ,כבוד והאהבה (אהימסה) ולמעשה מייצרים נוסחה חדשה בה הם סופגים יותר נזק משהם
גורמים .המשמעת הסטואית של המפגינים מציגה לצד השני מטרה ותכלית מוסרית עמוקה ולא
שנאה ואנוכיות .אהימסה שמשלבת את הרצון הטוב והדחקת האיבה האישית שיש כלפי הצד השני
מרככת את ההתנגדות של היריבים .הסבל מגביר את הריכוך כי הוא מחדד את מוסריות העמדה
של הצד הנאבק שמוכן לסבול יותר מלהזיק.
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הריכוך הזה של היריב ,מאפשר לדלג על ההתנגדות המובנית במאבקים של היריבים ופוסח על
העקרונות והעמדות הנוקשות ,ובמרבית המקרים מסייע בעיקר בגיוס תמיכה של צדדים שלישיים,
אותם "משקיפים" ,שיכולים להטות את הכף לטובת המאבק או לחובתו ולהביא את הציבור הרחב
לתמוך במאבק הלא אלים מתוך הזדהות .כאשר המפגינים עומדים בכללי המשמעת הברורים
והמפורטים של המאבק הלא-אלים ,הם מבטלים כל ביקורת כלפיהם בגין היותם פורעי חוק,
פושעים או מפרי סדר .טענות אלו בהקשר למאבק הלא-אלים ,מתגלות במאבקים אלו לא הגיוניות,
לא הוגנות ובלתי רציונאליות .המשמעת ,הכללים האדוקים והאיפוק מפחיתים עוינות ומסייעים
לצד השני להביט מעבר לטיעונים שטחיים ורדודים שעוסקים בחיצוניות ולנסות לרדת לעומקן של
הסוגיות והמטרות העומדות מאחורי המאבק הלא-אלים.
אימוץ קוד התנהגות ,תוך שימוש באהימסה ובסבל ,יעזור לא רק מול בן הזוג אלא גם מול ילדיהם
של בני הזוג ומול בני המשפחה והחברים ,שיכולים לסייע בהליך הגירושין ,וללא האמצעים הנכונים,
יכולים ,לחבל או להחריף אותו .כך למשל ,הורים של אחד מבני הזוג ,אשר יביעו עמדה קשה
וביקורת ,וימליצו לילדם ,לנקוט בפעולה חריפה נגד בן הזוג השני ,ובכך ,לדחוף להחרפת הסכסוך
ולשימוש באמצעים אלימים (משפטיים או אחרים) ,מנגד ,ההורים יכולים להשתמש באהימסה
ובסבל ,כדי לנסות להבין את בן הזוג ,גם אם לא לתמוך בפעולתו ,ובכך להמיר את השנאה והכעס
שנובעים בין היתר מהפחד והדאגה לבנם ,כאשר הם מתייחסים בכבוד והבנה לבן הזוג ,ומנסה
להבין מניין באה תפיסתו והאם היא ניתנת לשינוי.
תחושות קשות מאוד שעולות לפני השטח בסכסוך גירושין ,של רצון לפגוע מצד בן הזוג האחר ,של
רצון לקחת את כספו ,בזבוז של הכספים המשותפים ,כל התחושות הקשות האלו ,היה וייענו בסדרת
פעולות התנהגותיות מאופקות וברורות ,מתוך משמעת אמיצה ,ימנעו במרבית המקרים ביקורת
בנוגע לכוונה הרעה של הצד האחר ,ויאפשרו לראות דרך הסבל את הכוונות האמיתיות של בן הזוג
האחר.
לא בכדי ,גם גנדי וגם מרטין לותר קינג הבינו שהם חייבים לאמץ מחאה שמדחיקה את השנאה
והכעס ,לא כי שנאה וכעס הם לא נכונים או לא מתאימים לפגיעה ,אלא כי לשים את הטינה והשנאה
בחזית המחאה זה לא המעשה החכם ,מוסרית .שנאה וכעס מעוררים את האגו של הצד השני,
מעצימים את העוינות בין הצדדים ,ובמרבית המקרים מרחיקים מאוד צדדים שלישיים וגורמים
לעוינות גם מצדם.

60

הדוגמא הטובה ביותר לגישתי ,שממחישה כי התנגדות לאלימות היא דרך חיים עמוקה ,היא
התבוננות בשימוש שנעשה בעשורים האחרונים במחאות לא אלימות .לאחר המאבקים של גנדי
ומרטין לותר קינג פעילים ברחבי העולם התחילו להעדיף מחאה לא-אלימה אסטרטגית ,על פני
מחאה לא-אלימה עקרונית ,באופן שהסבל איבד את מקומו ומעמדו ,ובכך הם איבדו את האמצעי
הרוחני שבעזרתו הם יכלו להמיר את העמדות והעקרונות של הצד השני ,של היריבים שלהם .האם
פוליטיקה לא-אלימה יכולה לכפות ולערוך שינוי בפוליטיקה גם בימינו אנו וגם בסוגיות הכי
בוערות? של רמות אי השוויון בחברה שהולכת ומחריפה בכל העולם המערבי בהקשרים כלכלים,
חברתיים ופוליטיים (מרק ופול אנגלר) .
נמצא כי בעשורים האחרונים תרבות המחאה קיבלה ביטויים אנרכיסטים ואלימים ,למשל בדמות
מרד ומחאות קיצוניות ,ובהם ,התנגדויות למעצרים ,נשיאת נשק תוך הבעת זלזול ברשויות המדינה
ודחיית נורמות חברתיות ופוליטיות מקובלות .על פניו ,נראה כי תפיסותיו של גנדי והמשמעות
הסטואית ,הסגפנית והמכבדת כאילו נעלמו מן העולם.
בשנים שלאחר סיום המאבקים של גנדי ומרטין לותר קינג נעשתה הבחנה חדשה בין אי-אלימות
עקרונית (בהתאם לעקרונות הסטיאגרהה) לבין אי-אלימות אסטרטגית .תנועות רבות החלו לתפוס
את ההתנגדות הלא אלימה כדרך טקטית בלבד להשיג הישגים ולא כעיקרון מנחה להתנהלות
המאבק .הם ראו בהתנגדות הלא-אלימה יתרון מעשי ופרקטי שמקדם הישגים ולא עמדה מוסרית
עקרונית שבה החברים נמנעים מכל מעשה שיש בו אלימות .כך למשל ,בתפיסה של התנועה האנטי
מלחמתית ,תנועת הכוח השחור ,ותנועות הקשורות לשמאל החדש ,טענו שזמנה של האי אלימות
העקרונית של גנדי חלף .לתפיסת אותן התנועות ,גישה זו שהובעה על-ידי גנדי ,לא יכולה להביא
לשינוי חברתי ופוליטי ,מאחר ומדובר במאבק שהוא לא מבני ולא רדיקאלי מספיק (שארפ .)1973
מדוע אם כך ,תנועות וארגונים חברתיים חזרו למחאות הלא אלימות ולאמץ את המאבק הלא אלים
העקרוני .בתפיסה של התנועות והארגונים המתבטאת בשנים האחרונות ,מאבק לא אלים יכול
להצליח וליצור הישגים משמעותיים יותר ,בהצבעה על בעיה מצפונית ומוסרית ובכך גורמת לסחף
של אנשים אחריה בשל הטיעונים המוסריים והמחשת כוחו של העם והציבור והרחב .העיקרון
העומד ביסוד התנועות והארגונים החברתיים הלא אלימים היא ההימנעות ממרד אלים ומזוין,
מתוך ההבנה שהמאבקים הלא אלימים ,הם שישיגו את השינוי הפוליטי ,החברתי או הכלכלי
המיוחל על-ידיהם ,מבלי שיהיה צורך לאיים באלימות ,בהפעלת כח צבאי ,משטרתי או אזרחי
(ג'ונתן של .)The unconquerable world 2003
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החיבור של המאבקים הלא אלימים של גנדי לפוליטיקה ולמאבקים במערב התחיל עוד אצל ההודי
קרישנלאל שרידהארני בשנת  ,)War without Violence( 1939אשר הציג את המאבק הלא אלים
כמאבק מרדני ,על ידי שימוש בכח ההמונים ,המסוגל לנטרל את האלימות הרווחת באותה המדינה.
לסיכומו של פרק זה ,נראה כי מוטיב הסבל ,אשר החל לקבל ביטוי מודרני בעיקר בסוגיות ציבוריות,
חברתיות ופוליטיות ,מהווה מפתח משמעותי ביכולת של הצדדים בהליך הגירושין להגיע להבנות
עם בן הזוג השני ולחדור מעבר לרגשות הקשים ,העקרונות והעמדות ,הנובעים בין היתר מהפחד
ומהסיטואציה המשברית בה הם נמצאים .הסבל יכול אף להגיע לצדדים שלישיים שהם
משמעותיים מאוד למאבק (הורים ,אחים וחברים טובים) שיש בכוחם לשנות את פני המאבק הלא
אלים ואת תוצאות הליך הגירושין.
העליתי בפרק זה רעיונות בנוגע לאופן היישום הפרקטי של הסבל בדמות קוד גנדי בגירושין שיכול,
לדעתי ,לסייע לבני הזוג ,בקבלת משנה סדורה וברורה וכללים מנחים ,שיאפשרו למוטיב הסבל
להמיר את עמדותיהם ועקרונותיהם הנוקשים ולהוביל אותם לעבר אהימסה משותפת.
יחד עם הצעתי ,אני סבור שיש מקום להרחיב את המחקר על לימוד ואימוץ הסבל על ידי בני זוג
שמתגרשים ,באופן בו המאבק הלא-אלים לא יהיה תלוי רק ביכולת המוקדמת של אחד הצדדים
להשתמש במוטיב הסבל ובמאבק הלא-אלים כדי להביא את הצד השני להסכמות ,אלא שיהיה
אפשר להדריך ולכוון את שני הצדדים ,מראש ,ותוך כדי תהליך הגישור כיצד להשתמש ,באופן יזום,
בסבל ככלי שמוביל לפתרון מוסכם .אימוץ הסבל בהליך גישור הגירושין הוא מורכב במיוחד לאור
העובדה כי חלון הזמנים העומד לרשות בני הזוג בהליך הגירושין הוא מוגבל מטבעו ויחסית ומהווה
זמן קצר (מדי) לתהליך הפנימי שאדם (הסטיאגרהי) צריך לעבור כדי להגיע ליכולת בה השימוש
בסבל ובאהימסה הוא אמיתי .מציאת כלים שיאפשרו זירוז תהליך זה או שימוש חלקי בו יעזור
להרחיב את מספר בני הזוג שיוכלו להשתמש במאבק הלא אלים כאמצעי להגיע להסכמות ופתרונות
בהליך הגירושין.
בפרק הבא אבדוק האם וכיצד המגשר יכול להשפיע על בני הזוג בהתייחס לתורת אי האלימות
הגנדיאנית ,מה תפקידו בתהליך והכלים העומדים לרשותו בהקשר זה.
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 .6.5המפתח השני – המגשר הגנדיאני או אהימסת המגשר
בין גנדי למגשר הגנדיאני
תיאוריית אי האלימות הגנדיאנית נלמדה ,נחקרה ונותחה לאורך השנים ,כמפורט בהרחבה לעיל,
כאשר לצידה ובמסגרתה מתוארות התנסויותיו האישיות בחייו של גנדי שקיבלו ביטוי משמעותי
בכתיבתו .נדמה שהשילוב בין אותה תיאוריה להתנסות מעשית ,הפך את גנדי למני שהיה ,מנהיג
שהצליח להוביל אחריו את ההמון הרב במאבק הלא אלים ולהשיג הצלחות רבות ומשמעותיות.
דוגמת הסוכר ,שהבאתי בראשית העבודה (ר' עמ'  ,)3מצביעה בעיני על חשיבות הדמות שמובילה
את ההמון במאבק הלא אלים ,דמות המנהיג שהאנשים יודעים שכוונותיו טהורות ופיו וליבו שווים.
בסכסוך גירושין בין בני הזוג ,לדמות המובילה את הפרידה והקונפליקטים של בני הזוג ,השפעה
עצומה ,שכן פעמים רבות היא למעשה הדבר האחרון שעומד בינם לבין מאבק אלים וכואב בבית
המשפט.
בפרק זה אנסה להתייחס לסוגיות השונות העולות בהקשר של המגשר בהליך הגירושין
וההשתמעויות של תורת אי האלימות הגנדיאנית בעבודתו של המגשר ,על השפעותיה האפשריות
והנושאים הראויים להתייחסות ולהשוואה כמפתח להתמודד עם ציר הרגש הגנדיאני.
בכתביו של גנדי מפורטת בהרחבה המטמורפוזה האישית רגשית ,ערכית ומוסרית שעבר במהלך
חייו עד לגיבושה המלא של הסטיאגרהה (אותה "אחיזה באמת" ,כאמור השם הכולל לדרך המאבק
הלא אלימה שהונהגה על ידי גנדי) .הבנת המטמורפוזה שעבר גנדי ,הכרחית לבחינת יישומה של
הסטיאגרהה כדרך אפשרית לטיפול והתמודדות בסכסוכים במשפחה (בין זוגות) .יש לזקק את
משמעויות הסטיאגרהה ,מהאירועים האישיים שעברו על גנדי (כפי שאירועים אלו מתוארים
בהרחבה באוטוביוגרפיה שלו "סיפור ניסויי עם האמת") ,שכן אירועים אלו עיצבו את תודעתו של
גנדי ביחס לסטיאגרהה וכן את יכולתו לעמוד בקשיים והסבל הנדרשים מעצם השימוש בה.
התנסויותיו של גנדי עיצבו לא רק את יכולתו של גנדי לעמוד בקשיים ובסבל אלא אף את תודעתו,
ואת יכולתו להוות מנהיג ומורה דרך של המון רב שסמך ידיו על גנדי שיוביל אותו במאבקים הלא
אלימים בהקשרים השונים .הרי השאיפה כי ההמון יצעד ויאבק לבדו אינה ממשית ,וברור
שבסכסוכים ומאבקים ,נכון וראוי כי יהיה מנהיג ,מוביל דרך ומעצב תודעה ,בין אם של אחד
הצדדים ובין אם בדמות המגשר.
מגשר שלא מאמין וחי את האהימסה ואינו בעל תודעה המבינה את דרך הסטיאגרהה ,לא יוכל
באמת להעביר את בני הזוג הנמצאים בהליך גירושין קשה ואלים למאבק הלא-אלים .כך למשל,
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המגשר הגנדיאני צריך לעבד את היכולות שלו ,להיות בעל מודעות לעוצמת הרגשות של בני הזוג,
לא ממקום של הזדהות ,שעלול לשבש את שיקול דעתו ,אלא מתוך הבנה של המצוקה ,הכאב והכעס
שבני הזוג נושאים בתוכם .כך תבנה הסמכות אישית של המגשר הגנדיאני ,המורכבת מאיכויות
אישיות ,ניסיון מקצועי ,ויכולת מולדת ונרכשת.
כפי שראינו לעיל ,מטרת הגישור היא לתת את הכוח לצדדים לקבל את ההחלטות ולסיים את
הסכסוך ,בהסתמכות על ערכי ליבה של הומניזם ואינדיבידואלים (אוטונומיה וכבוד) (.)lukes 1973
מטרה זו ,עילאית ככל שתהא ,אם הייתה יכולה להיעשות על ידי בני הזוג עצמם ,הייתה מונעת כל
סכסוך ,שכן הוא היא נפתר מיידית בהסכמה על ידי בני הזוג .היכולת לקבל החלטות בשעת סכסוך
ומשבר דורשת התערבות של צד שלישי אשר יגשים את ערכי הליבה האלו (שופט למשל איננו יכול
להגשים ערכי ליבה אלו כי הוא כופה החלטתו ובפוגע באוטונומיה).
בכדי להגשים את ערכי ליבה ,עבודת המגשר ,משפיעה ככל שתהא על הצדדים ,לעולם תהא שונה
מעבודת המומחה הדומיננטי ,כאשר על המגשר ,לתת את הכבוד וההערכה לאוטונומיה של הצדדים
ולסמכות שלהם לקבל את החלטות על עתידם לבד .בבסיס תפיסת המגשר את הצדדים וזכותם
להיות הארכיטקטים של ההסכמים שלהם מבוססת על נורמות של הגינות ,כבוד הדדי וצדק ,באופן
שתואם לחלוטין את עקרונות הליבה של תפיסת אי האלימות ,האהימסה ,שדורשת לכבד את
מקומו של כל אחד מהצדדים.
על מנת להגשים את ערכי הליבה (של הסטיאגרהה או הגישור) ,המנהיג ,מוביל הדרך ,והמגשר
לענייננו ,צריך להיות מי שחי אותם בעצמו ,בחייו .מכאן נבחן אלו מיומנויות ,נכון שיהיו למגשר
הגנדיאני ,בכדי שיוכל להקל ולסייע על הצדדים לצעוד בדרך הסטיאגרהה מעבר לקוד גנדי
בגירושין ,שהוצע בפרק הקודם.
המגשר ,שאינו בעל אינטרס וכוח ,נדרש לייצר אמון באמצעות אמפטיה ריאליסטית על ידי
אינטראקציה ישירה עם הצדדים .המגשר מעניק לבני הזוג כלים לטרנספורמציה במערכת היחסים
ביניהים ,באמצעותה ,הוא מאפשר לכל צד לספר על הכאב והסבל שעבר ועודו עובר ,בניסיון לגרום
לצד השני לשנות את הפרשנות הסובייקטיבית שלו בנוגע למחלוקות שלהם ,ובכך לקדם פיתוח
יחסים אישיים עם כלל הצדדים.
מגשר נדרש "לחפור אחר העיוורון" של הצדדים ,תפקידו הוא לנטרל את תחושת האשליה של האני
הפרטי ,התשוקות ,והאשמה של כל אחד מהצדדים ,על מנת לאפשר לצדדים להביא את הסבל
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שלהם לכדי ביטוי ולתת מקום לאהימסה להתפתח אצל כל אחד מבני הזוג .עצם הנוכחות של
המגשר מייצרת טרנספורמציה באינטראקציה בין הצדדים ולעיתים ,די בכך ,כדי לתת לצדדים את
האפשרות לקיים שיח מכבד ומכיל ,נעדר אלימות.
החלק המחבר בין התהליך לאנשים הוא תיאוריה הנשענת על מודל הטיפול האקזיסטנציאלי
(הקיום קודם למהות ,סארטר  ,)1958על פי תיאוריה זו המגשר חייב להיות רגיש לנתונים
המשותפים האוניברסאליים ולהשפעתם על המצב של בני האדם ,ודרך כך לייצר מערכת יחסים של
אמפטיה .המגשר צריך להכיר בנקודות התורפה שלו וברגשות שלו עצמו ,כדי שיוכל ליצור סביבת
גישור ועבודה נוחים ויעילים יותר ,בה הצדדים יוכלו לחקור את מגבלותיהם ,נקודות התורפה
שלהם והמשמעויות השונות של הסכסוך בהם הם נמצאים למול בני הזוג שלהם .אותה רגישות
ומודעות ,הינה הכרחית על מנת להעביר את הצדדים ממצב של חוסר התפשרות ,עמדות ואלימות,
למצב של הקשבה ,התגמשות והכלה ,גם אם לא הסכמה .לשיטה זו ,הקרויה פסיכותרפויטית
קלינית ( )cooper 2003מטרה ליצור תוצאות ארוכות טווח בזמן קצר.
התוכנות האישיות של המגשר
המגשר נדרש לצניעות ולמשמעת עצמית גנדיאנית .התפיסה המקצועית של המגשר ,שנראית לי
הנכונה ביותר והתואמת את אופיו וניסויו של גנדי ,מכונה מרכוז .הכוונה היא שדי בנוכחות המגשר
בחדר כדי להביא אווירה אחרת לחדר ודי בנוכחותו של המגשר בכדי להשפיע על הצדדים המצויים
בו .גם אם המגשר נוקט בפעולות מינימליות ,הוא מהווה זרז משמעותי ומשפיע בתוך התהליך.
על חשיבותו של המגשר ניתן ללמוד גם מהפרספקטיבה של הצדדים להליך הגישור ,כאשר מחקרים
הראו ,כי אין קשר בין רמת הסיפוק שהביעו הצדדים מהמגשר לתוצאות שהניב הליך הגישור ,כאשר
אין קשר לסגנון האישי של המגשר או האוריינטציה הפילוסופית או המקצועית של המגשר או
באיזה מודלים או מיומנויות הוא משתמש .הלכה למעשה ,מה שנתגלה ,הוא כי לעצם נוכחות
המגשר ,השפעה מכרעת גדולה יותר לעומת פעולותיו ,מבחינת תוצאות הגישור ( Bowling and
.)Hoffman, 2000
בעיני ,הכתיבה הקיימת כיום ,בהתייחס למקצוע המגשר אינה מסבירה את תהליך הטרנספורמציה
שמעביר המגשר את הצדדים אשר די לו בנוכחות הצדדים ,במתן הכבוד לשניהם .כך שלמעשה,
המגשר יכול יותר "להרוס" מ"לתרום" ,בעת ביצוע תפקידו ,כאשר מגשר בעל דומיננטיות ,הערכה
עצמית גבוהה ,ורצון להשפיע על התהליך ועל הצדדים יפגע בתהליך יותר מאשר יסייע.
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להלן רשימת התכונות והדרישות שלדעתי המגשר צריך שיהיו לו ,אשר תואמות את הלך חייו של
המנהיג הגנדיאני ,בפן של משמעת עצמית ,ויכולת לראות אמיתות שונות ,בנוכחות שקטה:
 .1עניין אמיתי בבני אדם ,כלומר להיות אדם חם ונגיש לאנשים (עונה על הצורך להרגיש בטוח
בעיצומו של הסכסוך) .הביטוי המעשי לאותו חום ונגישות ,הוא ,בין היתר ,בסוגיית הכבוד
כלפי העומדים מולו .אחריות המגשר היא לנהוג ולהביע כבוד כלפי הצדדים ,ובעיקר
בהתייחס ליכולת שלהם לקבל החלטות ובחירות ( .)Saha Kazemi 2000 p. 305את
חשיבות הכבוד ,על המגשר להדגים בפועל ,כאשר הצדדים צריכים להתנסות בקבלת ומתן
כבוד לצד האחר ,בין היתר ,על ידי שימוש באמפטיה ובניסיון להיות בנעליהם של הצד
האחר על ידי פעולות של הכרה המאפשרות את החוויה של הרגשת קבלת הכבוד מהאחר
(.)Sennett 2003 p.149
 .2יכולת מיקוד ,גם אם הצדדים מפליגים למחוזות אחרים שאינם רלוונטיים ,עליו להיות
מסוגל להתמקד ולא להתפזר .על המגשר להיות מאוד מדויק במטרות ההליך ובתהליך
עצמו.
 .3היעדר פניות .המגשר חייב להיעדר שיפוטיות ולהימנע מהנחת הנחות בנוגע לצדדים.
 .4יכולת לייצר תחושת נינוחות וביטחון בתהליך ובתוצאה ,על המגשר לדאוג שכלל הצדדים
ירגישו את הרוגע שלו ,היעדר החשש מעימותים אפשריים בין הצדדים ומהסכסוך עצמו.
המגשר צריך להגיע כמה שיותר מהר לרמה של אמון וחיבור עם שני הצדדים ,כדי ליצור
עימם מערכת יחסים (גם אם היא זמנית ולצורך מסוים).
 .5אופטימיות .על המגשר להיות אופטימי ,כאשר תכונה זו היא חלק מאוד חשוב מהיכולת
להניע שינוי אצל הצדדים .האופטימיות שטמונה באמון בצדדים שהם יכולים לסיים
ולפתור את הקונפליקט בגללו הגיעו להליך הגישור ,להגיע להבנות ולעבור שינוי .יש מתח
גדול בין התפקיד המרכזי של המגשר ליישב את המחלוקת בין הצדדים מחד ,להעדר הכח
לעשות זאת מאידך" ,הדילמה של המגשר" .כיצד אפשר ליישב סכסוך בלי לכפות על
הצדדים החלטה? ( .)Silbey and Merry 1986 p.7כיצד ניתן לשמור על האוטונומיה של
הצדדים ובכל זאת להתערב ולהוביל? על ידי שידור אין סופי של אופטימיות בנוגע לתהליך
ולתוצאותיו.
 .6סבלנות .המגשר חייב להיות אדם בעל סבלנות רבה .ישנו משפט ידוע של המגשרים שגישרו
בסכסוך הקשה והמורכב בצפון אירלנד בסכסוך עם המחתרת  ,IRSכשנשאלו כיצד התנהל
הגישור ,הם ענו שהם נכשלו  789ימים והצליחו ביום אחד בלבד להגיע להסכם שלום.
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המגשר חייב שתהא לו היכולת שלא להגיב מידית לתגובות של הצדדים ואופן הבעת
הרגשות שלהם ,לכבד ,להכיל ,ולהקשיב.
 .7נחישות הנובעת מהגדרת מטרות ברורות של הגישור  -מגשר חייב לבדוק עם עצמו ,מה
המטרות של התהליך כפי שהוא רואה אותן .האם המטרה היא הסכמית או תהליכית ,דיון
פנימי זה יקבע את הגישה שלו לתהליך .מגשר ניטראלי משיג את המטרה של אינטראקציה
ישירה והמגשר ההסכמי מצליח להשיג יותר הסכמים ) .(Princen, 1992 p.4נדמה שאי
האלימות הגנדיאנית בניגוד ,למה שקיים כיום מאפשרת החלה של שתי המטרות ,ללא
צורך לבחור ביניהן ,ומשכך אין צורך לבחור האם המגשר בפוזיציה של מגשר מסייע או
מגשר מעריך.
 .8סמכותיות שליטה והובלה .המגשר נמצא ופועל בהסתמך על הסכמת הצדדים לכך.
בהתאם ,הצדדים הם אלו ששולטים באמת בהליך .האמירה שהצדדים הם השולטים
האמיתיים בהליך ,אינה נקייה לחלוטין ,שכן למגשר עלולים להיות אינטרסים שישפיעו
עליו ,כמו הרצון להגיע לסיום הקונפליקט והסכם וכן רצון לבנות מוניטין ,שעלול להשפיע
עליו ,ולגרום לו לצמצם את שליטת הצדדים .חשוב מאוד שהמגשר ידע לשלוט ולרסן את
המעורבות שלו ,והשליטה בהליך.
 .9היעדר משוא פנים  -זאת אחת התכונות הכי חשובות שצריכות להיות למגשר .אסור שיהיה
חשד מצד מי מן הצדדים ,כי הוא מוטה לטובת אחד מהם (.)Simmel 1908a p.149
בתפקידו ,המגשר תמיד נמצא בטווח בין אינטרסים ,עמדות ,ורגשות מנוגדים ולא צריך
להיות לו אכפת מהם בכלל ואם אכפת לו מהם ,עליו להפגין את אותה האכפתיות באותה
המידה כלפי שני הצדדים .המגשר עובד במישור האובייקטיבי ולא במישור הסובייקטיבי.
משוא פנים הוא לא רק עקרון יסוד אלא תכונה חיונית ומיומנות .האמינות של המגשר היא
לא רק אם הוא פועל ללא משוא פנים אלא אם הוא נתפס ככזה.

חשוב לשים לב להבדל בין ניטראליות להעדר משוא פנים .העדר משוא פנים ,אין משמעו
ניטרליות מוחלטת של המגשר .חשוב להבהיר שלמגשר מותר שיהיו דעות ,ערכים ,השקפות
רגשות ,רק שהן לא צריכות לבוא לידי ביטוי לתוך ההליך .ההבדל הגדול בא לידי ביטוי
במקרים של פערי כוחות גדולים ואי שיוון ( )Haynes 1981למשל במקרים בהם אחד מבני
הזוג בעל אמצעים כלכלים משמעותיים יותר או בעל פרסום רחב יותר ,שני מקרים
הגורמים לכך שבן הזוג נמצא בעמדת כח פחותה ובחוסר ביטחון רב בנוגע לתהליך .במידה
ואותו הצד החדש ירגיש ולו מעט כי המגשר נוטה לצד השני ,הגישור יסתיים והצד יפנה
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לעורך דין שיעניק לו תחושה (מדומה אומנם) של ביטחון .המימוש הפרקטי של העדר משוא
הפנים צריך להיות פרקטי גם בנוגע לניהול המשא ומתן וגם ביחס לתוצאות (דיוויס ורוברט
 .)1988העיסוק למשל באמת הסובייקטיבית היא כלי לעזור לשמור על העדר משוא פנים.
פגיעות הצדדים ,המורכבות של הנסיבות ,הדינאמיקה המורכבת והבלתי ניתנת לחיזוי של הגישור,
מסבכים את מימוש העקרונות של הגישור ומטילים על המגשר אחריות כבדה.
אחריות זו נובעת גם מהעובדה שהליך הגישור מספק למעשה פלטפורמה והזדמנות לשני צדדים או
יותר ,להשיג את מה שהם רוצים ,כך שמה שחשוב זה ציפיות הצדדים מההליך ולא הציפיות של
המגשר .יש מ שהו עמוק בזה שהאמת שעל שולחן הדיונים אינה האמת שלך .לתפיסתי מדובר
באהימסה משמעותית של המגשר כלפי הצדדים והסכסוך.
מעניין לראות שמגשרים וותיקים דיווחו על חוויה ,הזהה לחוויה שלי ,לפיה הם התחילו משיטת
ההימנעות והשתיקה (עבודה יותר טכנית ,תוך ניסיון להימנע מכל כניסה לתחום הנפש והרגש של
הצדדים) והפכו ליותר ויותר מנחים ומעורבים .כולם רכשו אותה הכשרה מינימליסטית וכולם
מבינים שזה הרבה יותר מורכב ועמוק מזה .ההכשרה והניסיון ,לימדו את המגשרים הוותיקים
להתערב בתהליך ולא בתוכן ולהיות בלתי שיפוטי.
אתגר נוסף של המגשר ,הוא איך לנהל את ההליך כאשר ישנם חילופי דברים קשים והרסניים ,מולם
עליו להישאר נטול פניות .ההתערבויות של המגשר צריכות להיות מובנות לא רק בתוכן שלהן ובמה
שהן כוללות אלא גם בהיבטים של איך ומתי הן מתרחשות .הכוונה בהתנהגות מנחה ,בדומה לעמדה
עסקית ,אסרטיבית ,תרומה רעיונית לרעיונות ופתרונות ,בוחן מציאות ,תזכורת לצדדים בנוגע
לאחריות שלהם לקבלת החלטות .תפקידו של המגשר ,שלא לחצות את הגבול העדין של סמכותו,
ולהימנע מלהפעיל או לתת תחושה של לחץ או כפיה או מניפולציות .מהצד השני ,יש את המגשר
היותר נינוח ,הנמנע ,בעל הסגנון היותר רגוע .נראה כי לא בהכרח צריכים לבחור מה סגנון המגשר
ולדעתי אפילו בהכרח לא צריכים לבחור ,שכן בתפיסת המגשר הגנדיאני ,הסגנון מותאם לבני הזוג,
סוג הסכסוך ועצימותו ,מיקומם של בני הזוג על ציר הרגש הגנדיאני ועוד.

תיאוריה ופרקטיקה
בפרק זה אציג חיבור נוסף במשוואה של הגישור ותורת אי האלימות הגנדיאנית ,המגשר וגנדי .נדמה
כי גם בגישור וגם בתורת אי האלימות ,יש מערכת יחסים מורכבת בין התיאוריות העומדות בבסיסן
לבין הפרקטיקה .גנדי חווה לאורך חייו (הניסויים) והמגשרים חווים לאורך ניסיונם במקצוע ,את
68

אותה מורכבות .בחרתי לשים חלק זה דווקא כאן ,מכיוון שהוא קשור לעיצוב דמות המגשר
הגנדיאני אולם הוא יהיה בעל השפעה גם על הפרק הבא שידון בקשר בין הסטיאגרהה להליך
הגישור.
מרבית הניתוח של תחום הגישור הוא תיאורי ופרגמטי .יש מעט תיאוריה ,אם בכלל ,של הגישור
( .)Stevens 1963 p.11ישנה ספרות עשירה ,בעיקר מעולמות תוכן משיקים ,על-פיה הגישור הוא לא
עולם תיאוריה שונה אלא כלי בארגז הכלים של עורך הדין לפתרון סכסוכים ולכן הוא חלק
מהפרקטיקה המשפטית ובשל כך ,אין מוטיבציה למצוא תיאוריה שתעמוד בפני עצמה.
מערכת היחסים בין הפרקטיקה לתיאוריה בעייתית ומופרדת (ואינטראקציה ביניהם מאוד
מוגבלת) .חלק מהמחקרים התיאורטיים נתפסו כמאיימים וביקורתיים (סוגיות של ניטרליות,
כפייה וכוח) על המגשרים הפרקטיים ולכן נדחו ( .)Rifkin 1994ביקורת נוספת שנשמע היא על
תוכנית ההדרכה שנעדרת כל תיאוריה ,ומתבססת על טכניקות ומיומנויות בלבד .פרספקטיביות
תיאורטיות ומחקריות חדשות עלולות ליצור דילמות ומתיחויות עבור העוסקים במקצוע,
הוותיקים ,ולסכן ולהכשיל סיכויים לקידום מקצועי בגלל האתגרים המקצועיים שהם מציעים
ומציגים בפני התוכניות וספקים של תוכניות הכשרה מבוססות.
יש חוקרים שמעבירים את הערך שהמגשרים תורמים לבסיס הידע להבנה התיאורטית שלהם
עצמם של מדיניות ופרקטיקה לרטוריקה שמקדמת הרחבה של "תחום שיפוט מקצועי" וזה בניגוד
לניתוח המדעי סוציאלי אובייקטיבי של חוקרים חברתיים ( Dingweall and Greatbatch 1993 p.
.)367
קיימת גם מתיחות ארוכת שנים ,שמשפיעה על ניסיונות החקיקה להסדרת מקצוע המגשר ,בין ידע
ליבה וחינוך בגלל שמטרת ההתמקצעות איננה עומדת בקנה אחד עם האתוס של התנדבות וקהילה.
יש שיח שמדבר על מהות יצירת המקצוע .תחום הגישור הוא תחום ניסיוני המתבסס על אסכולת
"תיאוריות בשימוש" בהתפתחות של חינוך מקצועי ()Schon 1983, Menkel-Meadow et al 2005
חשיבות של תיאוריה מבוססת מדגישה שפרקטיקה טובה עם מומחה בעל ניסיון יוצרים משאב
להתפתחות מודלים ותיאוריות (.)Jones 2001 p.133
המונח בו מתארים את תחום הגישור ומקצוע המגשר היא פרקטיקה אינטואיטיבית .אתה מבקש
להבין כאן תהליך פסיכו רוחני  psychospiritualהמגשר ככלי ,על התהליך הפנימי שהוא צריך
לעבור.
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העובדה כי רבים רואים בתחום הגישור ובמקצוע המגשר משהו הנלמד מניסיון החיים ,מוביל לקשר
ישיר להתפתחות של גנדי אשר רבות מתפיסותיו ,לרבות תורת אי האלימות מבוססות על הניסויים
והפרקטיקה של במהלך חייו.
המציאות הדינאמית של הגישור היא מורכבת ובלתי ניתנת לחיזוי .אם המגשר לא מבין את
מורכבות התהליך ,הגישור יכול להתארך ,להינזק או להיכשל .גישור הנתון במגבלות זמן ומידע
נראה כמו הליכה בשדה מוקשים .דריכה אחת במקום לא נכון והכל יכול להתפוצץ ( Saposnek
 .)1983 p.27צריך לחבר את סגנון הפרקטיקה לצרכי הצדדים והרצונות שלהם ,הדינאמיקה של
הסיטואציה ,ההקשר ,תחום המחלוקת ,השלב בגישור ,האישיות של המגשר.
המיומנות הבסיסית של המגשר ,היא לעצב ולתזמר את המשא ומתן ,לנהל את חילופי המידע
הקריטיים שיקדמו את השלבים עד לתוצאה מוסכמת .לקדם תקשורת בונה בין הצדדים .לא פחות
חשוב לזהות ולנהל את המעברים הקריטיים בין השלבים הרצופים של הגישור .המעבר הקשה
ביותר הוא בין השלב המוקדם של חקר השטח בו מושמעים בדרך כלל טענות ועמדות קיצוניים,
המדגישים את ההבדלים בין הצדדים ויוצרים מתח רב ,חוסר ביטחון ,איבה וחוסר אמון לבין השלב
הקונסטרוקטיבי שבו הפערים הגדולים שהוצגו בשלב המוקדם מצטמצמים ,וניתן לבדוק
אינטרסים משותפים ולדבר על שיתופי פעולה שונים ולהגיע להסכמות .הדרך שבה המעברים,
והשינויים נעשים ,מוסברת על ידי סגנון המגשר ,השיטה והתזמון ,בהתערבות המגשר .אסטרטגיות
שונות נדרשות בשלבים שונים והשימוש הוא קריטי בהתייחס לתזמון .מה שמתאים בשלב מקדים
יכול לגרום לנזק רב בשלב מתקדם.
הבנת האסטרטגיה בכללותה ,יכולה להיעשות רק בתוך הקונטקסט המלא .האסטרטגיות של
הצדדים עצמם מתחברות לאלו של המגשר במצב דינאמי ומשתנה של השפעה הדדית ( Kerssel
.)and Pruitt 1985 p.196
מפתח זה קשור ישירות למפתח הבא ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,בו היחיד שיכול להבין ולהתאים
את המאבק הלא אלים לתוך הליך הגירושין הוא המגשר הגנידיאני.
 .6.6המפתח השלישי – התאמת התהליך הסטיאגרהה להליך הגירושין
בהתבוננות כיצד מנהלים עימות קשה ועוצמתי בין בני זוג ,צריכים לראות מה הוא המודל הנכון.
המודלים המסורתיים והמקובלים של הליכי גישור מתבססים על ניהול משא ומתן תוך הסתמכות
על יכולת הצדדים לנהל חשיבה לוגית ולהתנהג בצורה הגיונית ,זאת כמובן בהתעלם מהעובדה
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שכאשר אדם מוצף ברגשות קשים של כעס ,כאב ואובדן חלה ירידה דרמטית ביכולת שלו לפעול
בצורה שכלתנית ומתוך היגיון .אף שהקדשתי פרק לעוצמת הרגשות של בני הזוג ראוי בעיני לתת
לו ביטוי קצר אף כאן בעת שאנחנו דנים בתהליך הנכון לטפל בציר הרגש הגנדיאני.
הסיבה האמיתית למצוא את הדרך הנכונה ,היא העובדה ששני הצדדים נעולים במערכת יחסים
שהיא למעשה "מונופול דו צדדי" .כל אחד תלוי למעשה במידה מסוימת של שיתוף פעולה עם הצד
השני (פולר  .)1971הילדים יכולים להיות מצד אחד הפתרון ,כי הם מהווים תמריץ לשתף פעולה
במאמץ משותף ,מצד שני ,הם ויכולים להיות גם הבעיה ,כי הם יהיו לא פעם סיבת המחלוקת ,כמו
גם הנפגעים העיקריים (דייויס ורוברטס  .)1988האינטרס הכי טוב של הילדים זה מה שההורים
יחליטו ביחד.
מי שעוסק בניהול סכסוך בין בני זוג צריך לקחת בחשבון את עוצמת הרגשות הנלווים ,בציר הרגש
הגנדיאני והתגובות שבאות לידי ביטוי בחוסר השכלתנות והשפעתן על הנפשות המעורבות בסכסוך.
רק אימוץ של מודלים מתאימים והתאמתם הספציפית לדרגות ולדפוסי עימות שונים בהתאם
למצב הצדדים יוכל להוביל לפתרון מתאים ואפשרי במצבי עימות קשים .ההבנה של התיאוריה
הנוגעת למערכת הסכסוך ,יכולה לסייע בהבנת הפונקציות השונות של העימות ,הצרכים שמובילים
להמשך עימות אלים בין בני הזוג .ההבנה תסייע בשימוש חכם בסוגים שונים של תקשורת מילולית
ולא מילולית ותציע לצדדים פתרונות תהליכיים חדשים ושונים בדרך להסכמה ופיוס.
אחד האבסורדים בתחום גישור הגירושין הוא הדרישה מבני הזוג שנמצאים בהליך פרידה ,בעל
משמעויות רגשיות קשות ומורכבות ,בין אם קיים עימות אלים ובין אם לאו ,לשבת ביחד ולנהל
משא ומתן בדיונים לוגים והגיוניים ולשתף פעולה בדרך להסכם .אפילו מזוגות נשואים החיים ביחד
לא תמיד ניתן לצפות לשבת ולנהל שיח על דברים מורכבים וקשים בשעת ריב וויכוח ,בדגש על העדר
הצורך לדון לפרטי פרטים במצבם הכלכלי ,פיננסי כאשר הם מצויים במשבר רגשי.
בתהליך הגישור ,אין ברירה ,אלא לדון בנושאים הכספיים ,בהוצאות ובהכנסות של בני הזוג ,לערוך
שומות לנכסים המשותפים (בין אם נכסי ממשיים ובין אם נכסי מוניטין) ,להכין תקציבים ועוד.
לצד הדיון בנושאים הכספיים בני הזוג ,נדרשים לדון בשאלות מורכבות רגשית ,בנוגע להיקף הזמן
בו הם ישהו עם הילדים שלהם ,שיתכן שלא ראו ו/או צמצמו זמן ראות בשל הסכסוך החריף .כלומר
לאור הנושאים המורכבים שעומדים לדיון מצפים מבני הזוג לחשיבה לוגית והגיונית בניגוד מוחלט
ללחץ הרגשי שהם חווים באותה העת של כעס ,בדידות ואומללות המאפילים על החשיבה ההגיונית
בכל עת .אם היו שואלים בני זוג הנמצאים בתהליך פרידה כואב של גירושין מה הם רוצים לעשות
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בחדר הגישור הם ,קרוב לוודאי היו עונים ,שהם רוצים לצרוח על בן הזוג שעזב אותם ,שהחליט על
הפרידה ,להגיד לו כל מה שהם חשובים עליו ובטח לא לשבת ולנהל שיחה מתורבתת וחברית.
הליך גישור הוא הליך בו הצדדים קובעים את כלל המנגנונים וההסכמות הנוגעות והנדרשות לצורך
הפרידה אולם הוא גם מהווה תהליך בו רשמית מודיעים ומכירים בכך שחיי הנישואין של בני הזוג
באו לקיצם .למעשה בהליך הגישור מחפשים את המסגרת המוסכמת בדרך להשלמת הליך הגירושין
וזאת במצב אפשרי שאחד מבני הזוג כלל אינו מעוניין בפרידה .היכולת לעשות זאת ,ובמיוחד בזמן
קצר מאוד ,מהווה אתגר אדיר ולעיתים בלתי אפשרי לחלק מהאנשים .משמעות הדבר כי לא זו
בלבד שעוצמת הרגש גבוהה אלא בני הזוג נמצאים במקומות אחרים לגמרי בציר הרגש הגנדיאני.
כפי שהצגתי לעיל ,במחקר שנערך בשנת  ,)Holmes & Rahe, 1967( 1967בהסתמך עליו פותח קנה
מידה לאירועים מלחיצים בחיים ,אירוע הגירושין תפס את המקום השני ,לאחר מוות של בן זוג.
הנה לא רק תחושת הבטן והנורמה מצביעים על הקושי לנהל שיח בעת פרידה ,מחקר זה מצביע על
הציפיה ,יתכן הבלתי אפשרית ,שאנשים בהליך גירושים יקבלו החלטות חשובות לעתיד הקרוב
והרחוק ,בזמן של משבר ופגיעות רגשית ומצוקה גדולה .עולה השאלה אם המגשר הוא הכתובת
לגלות ולזהות את רמת הטראומה הפסיכולוגית שבה בני הזוג נמצאים ולראות כיצד והאם בכלל
להמשיך את הליך הגישור או שמא אין המדובר בהליך המתאים.
המגשר אמור להיות מודע ובקיא ברמת הלחץ ,הזעזוע והשינויים הרגשיים שעוברים בני הזוג בהליך
הגירושין בכל אחד מתחומיי חייהם .ההיכרות צריכה להיות גם עם השלבים השונים של
ההתמודדות ,שכל אחד מבני הזוג נמצא בהם בהתמודדות האישית שלו עם השינויים הללו ,תוך
הבנה שהמצוקה הרגשית והתהליכים הפסיכולוגיים שקשורים בהליך הפרידה והגירושים הם
עמוקים ודרמטיים.
כאשר מתבוננים בבני זוג ,בן הזוג שבחר להתגרש ולהיפרד ,בין אם בעזיבה פיזית ובין אם בעזיבה
רגשית מתחיל להסתגל רגשית ופסיכולוגית ,באופן טבעי מוקדם בהרבה מאשר בן הזוג הנעזב .בן
הזוג הננטש  /הנעזב ,נשאר מאחור מבחינה רגשית ופיזית ,הוא חווה תחושות חזקות של דחיה
ובגידה המקרינים לא פעם על הילדים ועל הבעיות הכספיות .בעת התפרצות אותה מצוקה רגשית
עצומה ,מצפים משני הצדדים לשאת ולתת על נושאים דרמטיים של ילדים וכספים ,והכל בצורה
הגיונית ולוגית ,בשעה שהיכולת שלהם לחשוב בצורה רציונאלית נפגמת באופן זמני (פרקינסון,
 ,)1987דווקא כשמגיעה העת להגיע להחלטות בנושאים אלו ולכן אין צורך להתפלא שאנשים
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מרגישים מוצפים רגשית מאוד ואז התפרצויות של כעס וזעם יכולות להתרחש בעת הדיון כל אחד
מהנושאים.
חשיבות רבה ניתן למצוא בכך שלמעשה ללא אותם התפרצויות ופערים רגשיים גדולים ,שיתוף
פעולה והסכמה בנושא אחד יכולים להגביר את שיתוף הפעולה גם בנושאים אחרים וליצר תחילה
של תהליך .אולם כאמור ,דיאלוג כזה בהליך פרידה וגירושין הוא קשה ולעיתים בלתי אפשרי
בנקודת זמן ספציפית.
ניתן לחלק זוגות המצויים במשבר ל 3-קטגוריות:
 .1זוגות המסוגלים לדבר ,לנהל משא ומתן ושיח וללבן את הדברים והפערים ביניהם בצורה
רגועה ושקטה יחסית תוך שיתוף פעולה לסיום הליך הפרידה בצורה הוגנת ומהירה.
 .2זוגות שמנהלים דיאלוג של וויכוח וריב ,בטונים שהם בדרך כלל גבוהים ,כאשר הדיאלוג
נערך בעצימות גבוהה יחסית (עימות קשה) ,אולם מדברים על הנושאים בכל זאת.
 .3זוגות שאינם יכולים לתקשר ולדבר בכלל ואינם יכולים לנהל משא ומתן.
זוגות מ 3-הקטגוריות מגיעים להליך הגישור ועל המגשר בהליך הגישור להתאים את התהליך לבני
הזוג עצמם ,הקצב שלהם ,התגובות שלהם לתהליך ולסכסוך עצמו ובמיוחד לשלב השונה שכל אחד
מבני הזוג נמצא בו בגירושין ובפרידה בהיבטים הפסיכולוגיים והרגשיים.
באופן טבעי לאדם שיזם את הגירושין והפרידה יותר קל להתמודד עם השינויים שצפה מראש וחשב
עליהם תקופה משמעותית עד שהודיע לבן זוגו על רצונו להיפרד בעוד שבן הזוג אשר מקבל את
ההודעה על הפרידה ,מגיע לא מוכן ובשל לצעד הזה ,בדומה למודל האבל ( 5שלבי האבל) הוא עלול
להכחיש בתחילת הדרך את מה שקורה .לאחר מכן מגיעים ,שלבי הכעס ,המיקוח והדיכאון
שעלולים להתארך ולקבוע את אופן ניהול הליך הגירושין.
אם אין די תמיכה ועזרה לבן הזוג הננטש הוא יכול להתדרדר מדיכאון לייאוש ולהחריף את
הסכסוך .הייאוש תואר כ" תנועה ספירלית בכיוון מטה ,כמו מטוס שמאבד כנף ושט באוויר כעלה
מתנודד ומסתובב ,בעוד הטייס מנסה להשתלט עליו ובצורה נואשת בעזרת בלמים ,אך צליל המנוע
עולה לגבהים ומד הגובה מסתובב סביב החוגה לכיוון האפס' (.)David Lodge, 1955 p.63
אותה תחושת של צלילה למטה מגדילה את הפער מבן הזוג שלא רק שממשיך לטוס באותו הגובה
אלא רוצה להמשיך ולהתקדם ,לעיתים בחוסר סבלנות ,והאתגר של המגשר הוא לנסות להביא את
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בני הזוג ,ככל האפשר ,לאותה נקודה ,או לקרב את שניהם לנקודה קרובה ,ולנסות למנוע ולמזער
את הפער ביניהם ).)Lisa Parkinson, 2014

בהקשר זה וכפי שראינו ,תפיסת אי האלימות דומה יותר לטיפול מאשר לגישור .לטווח ארוך ניתן
לשנות תפיסות ,עמדות וערכים .בעידן של היום צריכים לראות כיצד מתאימים את התהליך הארוך
שנדרש בטיפול או בתפיסת אי האלימות .טיפול מוגבל בזמן יכול לסייע בכמה מישורים .האחד
מהם העובדה שיש סיום ,מעודדת את המסירות של הצדדים לתהליך עצמו ,יותר סוגיות עלות
וצפות כיש מסגרת זמן קצרה ופחות שומרים בבטן (שלא יסתיים לפני שיגידו) והכי חשוב זה עוזר
לצדדים להעריך מחדש את ציפיותיהם הגבוהות מהחיים ( .)cooper 2003זה נעשה בין היתר כאשר
ברור לכולם שבחלון זמנים קצר ,התוצאה צריכה להיות ניתנת להשגה.
בטיפול ,המטרה היא להשיג שינוי לכל החיים בהשקפת המטופל על החיים ,שינוי הפרדיגמה בעמדה
על החיים שלהם באופן כללי (מערך המונות ,הערכים ,השאיפות וכן הלאה) תוך התייחסות לסוגיות
ארוכות טווח של התנהגות צמיחה והתפתחות .בגישור ,המטרה היא לייצר שינוי בעמדתם של
הצדדים כלפי הקונפליקט ותוצאותיו ,שינוי בעמדה בנוגע לאירוע הספציפי ,וקבלת החלטות
מעשיות ויעילות בנוגע לסכסוך (.)boulle and nesic 2011
ישנה אמרה ידועה שצריכים להפריד את האדם מהבעיה .זו אמרה המלווה דורות רבים של מגשרים
ועוסקים בתחום הסכסוכים תוך המלצה לצדדים למשא ומתן ולסכסוך להפריד את הבעיה מהאדם
ולדון בבעיה .גנדי סבר אחרת .גנדי אמר ש"מי שמתרגל סאטיאגרהה צריך לדעת להבחין בין רע
לעושה רע" ( .)Young India 8 August 1929לכאורה ,אותה תפיסה של להפריד את הבעיה מהאדם
אולם המטרה שונה" .המהות בטכניקת האי אלימות ,זה לראות איך מחסלים את היריבות
וההתנגדות ולא את היריבים והמתנגדים עצמם" (" .)Harijan 29 April 1939לעיתים נשכח
שתפקידו של הסאטיאגריי הוא לא להביך את מי שפועל לא נכון המטרה שלו היא לשנות לשכנע,
לא לכפות על העושה לא נכון" (" .)Harijan 25 March 1939המבחן האמיתי של אי האלימות הוא
זה שלא נראה שנשארת מאחור ובסופו של דבר האויב הופך לידיד"Harijan 12 November ( .
 .)1938הנה כי כן המטרה היא להפוך את היריב לידיד .זו המטרה הגדולה של הסטיאגרה.
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נדמה שאמירות אלו נכונות בעוצמה רבה יותר בהליך גירושין בו המטרה היא לא להגיע להסכם
אלא להגיע למצב בו בני הזוג המתגרשים אחד מהשני ימשיכו להיות ידידים ולהיות הורים לילדיהם
לאורך שנים רבות.
ההבנה שאי אלימות צריכה להיות כדרך מחשבה והתנהלות קבועה של אנשים נולדה מההבנה,
כאמור שתגובה אלימה ,לא רק שלא יכולה לפתור סכסוכים ,אלא יש בה בכדי ללבות סכסוכים
ולהשיג בדרך כלל תגובות נגד אלימות (ראו לעיל) .התפיסה אותה גנדי ניסה להשריש ולחנך הייתה
שהדרך הנכונה והראויה והחכמה לפתור סכסוכים ,הן במישור הציבורי ,החברתי והמדיני אבל גם
במישור האישי והמשפחתי היא לא זו של כח ,אלימות או הרג אלא הדרך הלא אלימה ,דרך השכנוע,
הוויתור ,ההסכם ההדדי והשלום.
תורת אי האלימות למעשה מציעה דרך נוספת ,דרך המאפשרת לפרוץ את מעגל האלימות הנובע
מהתנהלות אלימה והתגובה לה ,ולהמיר את מעגל האלימות לצורה אנושית הבוחרת בטוב
ובאנושיות של החיים והכל בדרך מחשבה ופעולה המכבדת ומעריכה את הצד השני לסכסוך .לא
פעם ,ובדומה לסכסוכי גירושין ,המטרה המרכזית אינה זכיה וניצחון על הצד השני ,אלא מטרת
האי אלימות שהיא דווקא לזכות בכבוד ובהערכה .בדיוק מה שצדדים ,בני זוג ,רוצים בהליך
הפרידה .ראוי לציין כי ישנם אנשים הנוקטים בגישות לא אלימות להתמודד עם קונפליקטים
בהווייתם מבלי להיות מודעים לכך (טל ,תשל"ז ,עמ'  .)49לפי סמלן (( )2002שם ,עמ' .)18כך למשל
צדדים שלא מוכנים לקחת ייצוג משפטי בהליך משפטי מתוך אמונה כי אין טעם בהחרפת הסכסוך,
או שלא נגררים לעימותים והתגרויות של בני הזוג גם במחיר של סבל אישי נקודתי.
בבסיס תורת אי האלימות נמצאת האהימסה – מונח המגדיר הימנעות מוחלטת מפגיעה באחר,
הימנעות המתאימה כנקודת מוצא חדשה בסכסוך גירושין ( .)Flinders 1997,147-171בסיס
תפיסתה של האהימסה ,נמצא באמונה לגבי כוחו של היחיד לעשות שינוי .השימוש בתורת אי
האלימות והתאמתה להליך הגירושין ,עשויים להוביל לשינוי דרמטי בשני מישורים :האחד ,שינוי
הפרספקטיבה בכל הקשור לפתרון הסכסוך בין בני הזוג ,כאמור ,התמקדות בצרכים של בני הזוג
בתהליך הגירושין המורכב והקשה ובמגשר המלווה אותם ולא בכשליה וצרכיה של מערכת המשפט.
המישור השני הינו התכנים ,הערכים והכלים שבני הזוג יקבלו כדי לפתור את הסכסוך בהתאם
לאותם קווים מנחים אותם התווה גנדי כדרך למאבק לא אלים.
שינוי בשני מישורים אלה ,בהתבסס על הסטיאגרהה ,יביא לשינוי בשורש הבעיה ,הבנויה מאיבה

עמוקה ומחוסר אמון קשה בין הצדדים ,ותוביל את הצדדים להבנה שהרווח מהרמוניה לעולם עולה
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על הרווח מעימות .לא עוד התמודדויות עם מבנה המערכת המשפטית וההליך המשפטי ,לא עוד
שיח של חובות וזכויות .את אלו יחליף שיח של שותפות ואמון.
כך למשל ,הטיפול בדמוניזציה הזוגית (אלון ועומר )2005 ,המוחרפת כיום בשיח המשפטי ,בו כל צד
נאלץ להציג את הצד השני בצורה הגרועה ביותר על מנת ולשפר את סיכוייו במאזן הזכויות
והחובות ,אותו שיח משפטי אלים ,עלול לפגוע לעתים באופן אנוש ביכולת של בני הזוג ליצר קשר
עתידי הכרחי ביניהם לצרכי גידול הילדים המשותפים ולהנציח את הנזקים הנגרמים בהליך
המשפטי .תפיסת אי האלימות מאפשרת התמודדות עם הדמוניזציה והפחתה שלה באופן
משמעותי ,ומשפרת את יכולת בני הזוג לשתף פעולה ,הן במסגרת תהליך הפרידה הקשה והן בעתיד
כהורים לילדים משותפים .התאמת הסטיאגרהה להליכי גירושין ויצירת המודל תדרוש התייחסות
והתאמות.
 .6.7מודל ,כלים פרקטיים וסוגיות שונות
לאחר שראינו כי ישנן השתמעויות רבות בהקשר של המגשר והליך הגירושין ,חשוב לראות כיצד
מודלים וטכניקות המגיעות מעולם יישוב הסכסוכים מתיישבות על תורת אי האלימות הגנדיאנית.
כיצד ניצן לראות השתמעויות רבות גם בטכניקות ובכלים עצמם .להלן רשימה של נושאים הראויים
אף הם להתייחסות קצרה בהקשר לתפיסת אי האלימות הגנדיאנית.
גנדי מציג נורמות שיש לנתח בעת פתרון סכסוכים (,)Galtung 1992 94-94, Nass 1974, 70-85
להלן פירוט נורמות אלו:
-

הנורמה הראשונה ,מתייחסת למטרות הסכסוך ואיך צד צריך להתנהל בתוך הסכסוך
(עכשיו ,כאן ,למען הקבוצה שלך ,מחוץ לזהות ולהרשעה) .להגדיר את הסכסוך טוב
(מה המטרות שלך ,לנסות להבין מה מטרות הצד השני ,לנסות להדגיש מטרות זהות
ותואמות ,עובדות אובייקטיביות רלוונטיות ,ולהגיע עם גישה חיובית לסכסוך (להדגיש
את החיובי ,לראות את ההזדמנות לפגוש את היריב ,הצד השני ,לעשות שינוי חברתי
ולעשות שינוי אישי).
היישום הפרקטי של הנורמה הזו מצוי בהכנה של הצד להליך הגירושין .הנורמה
מאמצת את הגישה החיובית לסכסוך ומבקשת מצד לסכסוך לעבור תהליך הנוגע לאופן
ניהול הסכסוך .מדובר בנורמת "ההכנה הסטיאגרית" בקוד גנדי לגירושין.
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ראוי לציין כי המעבר מהנורמה הראשונה לשנייה היא הנקודה המורכבת ביות בסכסוך
ובהליך הגירושין .זה השלב בו בני הזוג ,מגיעים לשב "מיון" הדרישות התביעות,
התביעות שכנגד והטיעונים השונים אחד נגד השני ,שלב עם רמת עוינות הכי גבוהה
ומרחק הגדול ביותר בין הצדדים שיש אבל הכרחית אם רוצים תזוזה ניכרת לקראת
הנורמה השניה שהיא משקפת את אופן המאבק הלא אלים כתוצאה מרמת עוינות זו
).)Douglas, 1962 p.42
-

הנורמה השנייה ,קשורה למאבק בצורה לא אלימה במסגרת הסכסוך (לא לפגוע
ולהכאיב לאף אחד ,לא במילים ,לא במעשים ולא בכוונות ,לא להזיק לרכוש ,להעדיף
פחדנות מאלימות ,לעשות טוב גם למול הרשע) ,לעקוב בצורה עקבית אחרי המטרות
שהוגדרו (למשל על ידי אלמנטים מעשיים לפתרון ,להשתמש בשיטות ומסמכים
שיעזרו לחשוף את המטרות של המאבק ,לפעול בצורה גלויה ושקופה ,ולכוון את
המאבק לנקודה הנכונה) לא לשתף פעולה עם הרשע והרע (לא עם המבנים ,לא עם
מעמד הרוע ,פעילות הרוע ולא עם אלה שמשתפים פעולה על הרוע) ,להיות מוכן
להקריב (לא על ידי בריחה מעונש ולהיות מוכן למות אך יידרש) ,לא לקטב את
הסיטואציה (להבחין ולהבדיל בין אנטגוניזם ,יריבות והתנגדות לבין אנטגוניסטים,
יריבים ומתנגדים ,בין בני אדם למעמדות ,ולדעת לתחזק קשר עם יריבים ושתהא
אמפטיה ,לעמדות שלהם ולהיות גמיש בהבחנה בין צדדים לעמדות) ,לא להחריף את
הסכסוך (להישאר נאמן ולא להיות פרובוקטיבי או לתת למישהו להיות פרובוקטיבי
כלפי הצד השני ,לא להשפיל או לתת למישהו להשפיל ,לא להרחיב את מטרות
הסכסוך ,וליצור התנהגות מתונה).
היישום הפרקטי של נורה זו הוא האופן בו הצדדים מתייחסים לצד השני במאבק הלא
אלים ,תוך יצירת כללי משחק מוגדרים וברורים על ידי שני הצדדים ושימוש באהימסה
לאורך כל המאבק הפרקטי .מדובר בנורמת "המאבק הסטיאגרי" בקוד גנדי לגירושין.

-

הנורמה השלישית ,מתייחסת לפתרון הסכסוך והדרך שבה סכסוכים צריכים להיפתר
(לא להמשיך את המאבק לנצח ,תמיד לחפש את המשא ומתן תמיד לחפש את השינוי
החברתי החיובי ואת השינוי בך ובצד השני) ,להתעקש על היסודות ולהתפשר על מה
שחורג מהיסודות ,לראות את עצמך כמי שיכול לטעות (תהא מודע לכך שאתה יכול
לטעות ,תודה בטעויות שלך ותהא עקבי לאורך זמן) ,מותר להיות נדיב עם הצד השני
(אל תנצל חולשה של היריב ,אל תשפוט יותר מאשר אתה שופט את עצמך ,תסמוך
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עליהם) ,ולשאוף לשיחה ולא לכפיה (חפש פתרון שיכול להתאים לשניכם ,אל תגיע
למצב שבו אתה כופה רעיון או פתרון ,תמיר עמדה לאמונה בסיבה שדברים קורים,
והכי חשוב תהא פתוח להיות זה שמשנים אותו) .מדובר בנורמת "הפתרון הסטיאגרי"
בקוד גנדי לגירושין.
גנדי טען שבסיטואציה של סכסוך אין אלא לדבוק באי אלימות ,במחשבות ,מילים ,ומעשים ,אין
מטרה אחרת חוץ מלהגיע לאמת ,סוף טוב לעולם לא יוכל לצמוח מכוונות רעות (לגנדי אין אויבים
רק יריבים) .לא ניתן לחשוף צד להפסד כלשהוא ,לא באיום ,לא בענישה ,ולא בכפיה ,אלא רק על
ידי מימוש הסבל ,רק כך הצד השני יצליח לראות את האמת האחרת ,בנגיעה במצפון שלו ולראות
בבהירות את האמת וליצור תהליך דיאלקטי בין הצדדים.

בהקשר הזה לעבודת המגשר בפרקטיקה חשיבות רבה בהפעלת המפתחות השונים .כך למשל ,הליך
גישור של בני זוג הנמצאים בעימות קשה וחריף דורש מהמגשר התערבות אחרת ,פעילה יותר ובעלת
עוצמה רבה יותר ,בין היתר ,על ידי תכנון מובנה של הפגישות עם הצדדים .כאשר רגש הכעס בא
לידי ביטוי ישיר וברור ,השיח עלול להסלים במהירות לעימות מילולי אלים .המגשר חייב להיות
בטוח ביכולת שלו לנהל סכסוך בעצימות גבוהה .למשל ,על ידי קבלת הכעס כחלק מההליך והפיכת
הכעס להדדי בין בני הזוג .על המגשר האחריות להגדיר מחדש את הבעיה העולה מהכעס של
הצדדים ולנהל את ההליך בדיאלוג ויכוחי מתמיד ,כאשר לנגד עיניו עומדת המטרה לתעל את
האנרגיות הקשות והכעס של בני הזוג לכיוון של עבודה משותפת ,דיאלוג (גם אם קשה) וניסיון
להגיע להחלטות משותפות במטרה למנוע את המשך המלחמה והעימות בין בני הזוג.

 .6.8סיכום ונקודות למחשבה
 .6.8.1התאמת נקודת הסבל והכאב  -הסטיאגרהה דורשת מהסטיאגרהיי מידה רבה של מוכנות
לסבל וכאב .לא זו בלבד שנדרשת מוכנות לדרגת כאב וסבל גבוהה ,אלא נדרשים
מהסטיאגרהי ,מוכנות ורצון אמיתי וטהור בקבלת תגובת הצד השני ,קשה ככל שתהא.
במרבית המקרים המתוארים על ידי גנדהי ,הסטיאגרהה גררה אחריה שני סוגי אנשים,
העם (ההמון) מהמעמד הנמוך ,ומנהיגים מעטים בעלי אישיות יוצאת דופן ,שהטילו על
עצמם מגבלות ונדרים על מנת שיהיו שווים במעמדם לפשוטי העם .בהתייחס לתרבות
השפע המערבית ,יש לבחון כיום את יכולת הצדדים לעמוד במבחני הסבל והכאב ,לצפות
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להם ואף להזמינם .כאמור במפתח הראשון המלצתי על פתרונות אפשריים ,כמו קוד גנדי
בגירושין ,שיסייעו לצדדים בהיבט הסבל.
 .6.8.2מנהיגות – המגשר הגנדיאני  -הסטיאגרהה כרוכה בקבלת סבל וכאב מרצון ,מבלי לייחס
רעה לצד השני ,ודורשת מנהיגות ודוגמא אישית של קבוצת מנהיגים .יש לראות כיצד ניתן
ליצור בסכסוכי משפחה את הדוגמא האישית והמנהיגות שאותה צריך להוביל המגשר.
 .6.8.3התאמת התהליך הסטיאגרהה גירושין  -להתאמת תהליך הגירושין לדרך הסטיאגרהה
יש כמה משמעויות כפי שפירטתי במפתח השלישי .גנדי התחנך על ברכי המשפט האנגלי
(החל גם בישראל) ,ושאב ממנו עקרונות רבים בהיותו עורך דין ומשפטן .בית המשפט היה
אחת מזירות הקרב שגנדי האמין שיש לנהל בה את המאבק .ניהול של המאבק ,לא ממקום
של זכאות או מגננה ,אלא ממקום בו הריבון מממש את חוקיו ועמדותיו .יש לבחון תפיסות
אלו בהתייחס למערכת המשפט הייחודית לישראל בדיני משפחה (המתח והקושי שיוצרים
בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני).
 .6.8.4סכסוך אישי לעומת סכסוך ציבורי  -הסטיאגרהה הותאם בעיקרו למאבק ציבורי (ואף
קיבל מגנדי את הדימוי של הגנגס) .כוחה של הסטיאגרהה טמון בהמון ,ובהתגברות הלחץ
הנובע מכוחו של הציבור לקיים את הסטיאגרהה .יש לבחון כיצד ניתן ליצור אפקט
מתמשך ומתגבר גם בסכסוכים פרטיים בהם יש לא יותר מ 3-צדדים .חשוב להבהיר כי
כפי שתיארתי לא פעם ,תורת אי האלימות בכללותה נולדה מתוך התנסויותיו של גנדי
בחייו האישיים למול אשתו ,ילדיו ,חבריו ותלמידיו ולכן הקשרים לסכסוכים פרטיים
קיימים .החסר הוא באותו "ספר הפעלה" והיישום המתודי הנדרש לסכסוכים עם מעט
צדדים.
 .6.8.5זהות הצדדים – בכל מאבקי הסטיאגרהה אחד הצדדים היה השלטון ו/או בעלי כח כלכלי
פוליטי (בעלי שררה) לעומת קבוצת אזרחים בעלי מכנה משותף (הודים ,פועלים ,תושבי
אזור מסויים) .בסכסוכי משפחה ,גם אם קיימים הבדלי כוחות ,אין פערים דומים ,לא
במשאבים ,לא בכלים ולא במעמד .העדר ההבדלים הללו ,מקבל משמעות גדולה ברצון של
הסטיאגרהי לקבל את הערכתו של הצד "החזק" על עמידתו וענוותו במאבק.
 .6.8.6חינוך ויצירת תהליך – שכנוע הציבור הרחב בצורך בסטיאגרהה והסבר עקרונותיה היו
כרוכים באסיפות ציבוריות רבות ,כתיבה בעיתונות ,עלונים ומפגשים רבים על מנת
להשפיע על התודעה הציבורית .מדובר בתהליך הבשלה ארוך .על מנת לדון בעקרונות
הסטיאגרהה בסכסוכי משפחה (זוגות) ולחנך את הצדדים לסכסוך ,יש להרחיב את יריעת
הסכסוך ולהקדים את תחילת התהליך לנקודה הראשונה ביותר בה מתגלע המשבר ולא
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לחכות לשיא המשבר על מנת להתחיל בסטיאגרהה כפי שבאה לידי ביטוי בתיאוריו של
גנדי.
 .6.8.7תפיסת הסטיאגרהי שוויתור הוא כח – אחד מהעקרונות העיקריים העומדים בבסיס
הסטיאגרהה הוא שמאבק ההימנעות מאלימות הוא לחזקים ולא לחלשים .הוא נעשה
ממקום של כח ,מתוך הבנה כי התוצאה במאבק מסוג זה תהא הטובה ביותר ,לא ממקום
של חולשה .כך גם הוויתור ,כל עוד הוא לא על ליבת העיקרון עליו נאבקים ,לא מצביע על
חולשה אלא על כח .תפיסה זו יכולה להתאים מאוד בסכסוכי משפחה בשל המאפיינים
הייחודיים להם ומערכת היחסים הנמשכת דרך גידול משותף של הילדים.
 .6.8.8נקודות מחלוקת ברורות – בסטיאגרהה חייבת להיות גדר מחלוקת ברורה ו"מוסכמת"
ממנה אין לסטות .עקרון זה מתאים מאוד לניהול סכסוכי משפחה שכן לא זו בלבד
שהנושאים קבועים וברורים ,אלא הם גם ידועים היטב מראש לשני הצדדים.
 .6.8.9הימנעות מאלימות – קריאה מעמיקה של עקרונות הסטיאגרהה כפי שהותוו על ידי גנדי
מבהירה כי על אף היות סוגיית ההימנעות מאלימות עקרון מרכזי בתפיסה זו ,אין בו די,
והוא מהווה חלק אחד ממכלול עקרונות (שפורטו לעיל) .אולם נראה כי דווקא עקרון זה
יכול להוות את הבסיס המרכזי להחלת עקרונות הסטיאגרהה והתאמתם לסכסוכי
משפחה ,במיוחד לאור ההליכים המשפטיים הכרוכים במאבק זה שניתן בקלות ליחס להם
מידת אלימות רבה.
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 .7היישום  -הזדמנויות ועתיד הליכי יישוב הסכסוכים בדיני משפחה
.7.1

מילה על השפעות חברתיות וארגוניות

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות ודרמטיות בתחום המשפטי ,חברתי ופוליטי
בישראל בהקשר של גירושין בין בני זוג ,הן בחקיקה חדשה והן בפסיקה חדשה .שינויים אלו הם
תולדה של מאבק חברתי של ארגונים שונים ,מרביתם מגדריים .לכן חשוב בעיני לומר כמה מילים
על השפעת מאבקים אלו.
ההשפעה על דרך אי האלימות בהליכי הגירושין אינה תלויה רק בצדדים ,אלא גם בשיח החברתי,
הציבורי והפוליטי בהקשר של גירושין .למרבה הצער ,כיום בישראל ישנן קבוצות כח משמעותיות
המייצגות עמדות שונות ביחס בין גברים לנשים בהליך הגירושין בהקשר הכלכלי ,ובהקשר ההורי.
קבוצות אלו המאופיינות בעיקר בהבדלי מגדר מייצרות שיח אלים ובוטה המאופיין במאבק אלים
וקשה על זכויות המבוססות מגדר ,אל קבוצות אלה מצטרפות קבוצות כח והשפעה משמעותיות
ומקצועיות של עורכי דין בענייני משפחה ועובדים סוציאליים שיש להם השפעה רבה על התודעה
האלימה של הצדדים.
הגדרה של כוח חברתי ,היא יכולת שליטה ישירה או עקיפה על התנהגותם של אחרים ,כלומר של
אותם ארגונים ,על ידי פעולתן של קבוצות אנשים ,המשפיעה על קבוצות אנשים אחרות .הכוח
הפוליטי ,אינו אלא אותו כוח חברתי אשר מופעל למען מטרות פוליטיות ,בעיקר בידי מוסדות
ממשלתיים או בידי אנשים שמתנגדים למוסדות אלו או תומכים בהם.
בהקשר זה ,פעולה לא-אלימה ,יכול שהייתה מתקיימת אם אותם אנשים בקבוצות הכח היו בעלי
השקפה הרואה בכוח שלהם ,מושג דינמי ומשתנה ,ש"קיומו תלויה בחידושם המתמיד של משאביו,
המתאפשר בזכות שיתוף הפעולה של מוסדות ואנשים רבים – שיתוף פעולה שעשוי להתמיד ,אך
עלול גם להיפסק" (שארפ  1984עמ' .)26
השפעה זו של הקבוצות ,באה לידי ביטוי בשינויים המשמעותיים המתרחשים כיום במאבק על
הזכויות של הגברים והנשים בהליכי הגירושין ,הן בכנסת ישראל והן במערכת המשפט על ידי
פסיקות מהפכניות ,כאמור בפרק הבא.
.7.2

חקיקה חדשה ומהפכנית

ביום  08.12.2014התקבל החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,התשע"ה2014-
שקובע כי לא ניתן להגיש כתבי טענות בנושא גירושין ,אלא ,יש להגיש בקשה טכנית ליישוב סכסוך
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(אלדר .)1217-1225 ,1998 ,בכך ,נמנעים בני הזוג מהגשת כתבי בי-דין ,שבתחום הזה מאופיינים,
בתכנים פוגעניים ,אישיים ,שיש בהם בכדי להחריף את הסכסוך ולגרום להאדרת הדמוניזציה של
כל אחד מבני הזוג כלפי הצד השני .תחת הגשת כתבי בי-דין ,בני הזוג יופנו לפגישות מהו"ת (מידע
היכרות ותיאום) ביחידות הסיוע הצמודות לבתי המשפט ,בהן יקבלו מידע מהותי בנוגע למשמעויות
הליכי הפרידה מעובדים סוציאליים ועורכי דין ,מידע משפטי על הזכויות והחובות של כל אחד
מהם ,ומידע תהליכי על הדרכים לפתרון הסכסוך בין בני זוג המחליטים להתגרש.
החוק ממחיש את הטענה שהמערכת יודעת כביכול לתקן את עצמה ולערוך שינויים הנראים כלפי
חוץ כדרמטיים ,הן בהיבט התהליך המשפטי ,למניעת החרפת הסכסוך ,והן על ידי מתן מידע,
באמצעות צד שלישי ניטרלי (עובדים סוציאליים ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט) ,אבל השיח,
נותר אותו שיח משפטי של זכויות וחובות ונקודת עוגן ההתייחסות היא תיקון כשלי המערכת
המשפטית כזו שמובילה את צעדי בני הזוג ולא בני הזוג את המערכת המשפטית.
הדרך הנכונה בעיניי ,הייתה לאמץ את המודל האוסטרלי ,ולערוך שינוי חקיקתי קטן ,שאין בו כל
השפעה ,לא על עלות מימוש החוק ולא על עצם ביצוע החוק ,לפיו בני הזוג מופנים (במקום ליחידות
הסיוע לפגישות המהו"ת) ללשכות הרווחה ,הפרוסות בכל עיר ועיר ברחבי הארץ או ליחידות ש.י.ל
(שירות ייעוץ לאזרח) ,שאף הן חלק ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים .הניתוק המוחלט
מהמערכת המשפטית ,שינוי האווירה והשיח ,היה גורם מידי בעיניי לריכוך בהליך.
יחד עם זאת ,הן לאור העובדה כי שינוי חקיקתי כזה היום אינו אפשרי ,כאשר ניתוק מהקרבה
והשייכות למערכת המשפט ,לא בהכרח היו מעלימים את השיח המשפטי של זכויות וחובות ואת
קיומן של הפגישות בהשפעת הנרטיב השיפוטי ,כך שהדיון על מודל תפיסת אי האלימות ,שהוצג
לעיל ,יאפשר ליחידות הסיוע ו/או לכל גורם מטפל אחר לאמץ כלים לריכוך הסכסוך מבלי לחרוג
מההסמכה שניתנה להם בחוק .מערכת שנותנת ייעוץ מוקדם יותר לבני הזוג .מיד אחרי ההחלטה
להתגרש .אולי אפילו תוך כדי קבלת ההחלטה .איך להודיע לבן הזוג? מה לעשות? עם מי להתייעץ?
הקושי בקביעת מדדי הצלחה בגישור
אחת הבעיות בהימנעות מהגדרת מטרות הגישור ,היא בקביעת מדדי הצלחה .האם הסכם הוא
המדד היחיד להצלחת הגישור? האם העובדה שההסכם הופר על-ידי מי מהצדדים מעידה על כשלון
הגישור? האם היעדר כל מגע בין הצדדים לאחר הגישור משפיעה על מדדי ההצלחה? בLegal -
 Services Commissionבאוסטרליה ,מגדירים הצלחה בגישור ,אם אחריו הלקוחות המשתתפים
לא פונים לייצוג משפטי .כל פרמטר אחר לא נחשב .למשל אם יש נתק מוחלט בין הצדדים לאחר
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הגישור ,גם אם הם זקוקים למגע לצורך ילדיהם ,אין בעיה עם כך .ניכור הורי אינו בעיה ,ובלבד
והצדדים לא יפנו להשתמש בהליכים משפטיים .ההגדרה נגזרת מהאלטרנטיבה.
מדד אחר שניתן להצלחת הגישור ,יכול להיות היכולת של הצדדים לנהל משא ומתן בהמשך ללא
עזרת צד שלישי .גישור משפר את יכולת הצדדים לנהל משא עתידי בעצמם באופן משמעותי Davis
) .)and Roberts, 1988בגרמניה ,אין תרבות של מעקב אחרי מגושרים ,ולכן זה שאפתני להגיד
שמגשרים משנים יחסים .אתה מיישב סכסוך וזהו .מקווה שזה יעזור לצדדים לקבל פרספקטיבה
אחרת.
התלבטתי אם להציג את הנתונים שפרסמו הנהלת בתי המשפט ויחידות הסיוע ,בהקשר של הפעלת
החוק החדש ,בתום שנה מכניסתו לפועל ,והחלטתי שאין שום משמעות לנתונים אלו בשלב זה.
המספרים הם חסרי משמעות ,שכן הם לא משווים בין נתונים משנים שעברו ,אלא בוחנים נתונים
ביחס לחוק בלבד ,כמו כן ,אין בדיקה של שביעות הרצון של בני הזוג (מתגובות שאני מקבל צדדים
רבים מתאים חוויה שלילית) .אין בחינה ,וגם לא יכולה להיות כזאת ,בשלב זה ,אם ההסכמים
אליהם הגיעו הצדדים ,בעקבות החוק החדש ,מחזיקים לטווח ארוך ועוד .בהקשר של הצלחת
החוק ,בהחלט ניתן להגיד שיש צורך להמתין לתקופה משמעותית יותר ,ולעשות מחקר איכותני
ולא סטטיסטיקה שממנה יהיה קשה ללמוד על איכות התהליך.
אני חושב שצריך לשנות את פגישת המהו"ת ,ולהפוך אותה מפגישה הדנה בזכויות וחובות בצל
מערכת המשפט לפגישה מהותית המנצלת את הכוח הרב שיש לה באשר היא כופה פגישה בין בני
הזוג ,ליצירת התודעה הלא אלימה במאבק הלא אלים בין בני זוג .רוח הפגישה צריך להיות רוחה
של האהימסה ,בשאיפה להוביל את הצדדים להבנה כי נתונים ומידע הם יקבלו בסופו של דבר גם
מיועצים וצדדים שלישיים ומה שיכול לנהל מידע ונתונים אלו הוא התודעה של הצדדים.
בכוחן של  4ישיבות מהו"ת ,אשר מוגדרות במסגרת החוק ,להתחיל את השינוי התודעתי הכה חשוב
על מנת לייצר לבני הזוג את התשתית וההבנה שהדרך לנהל את המאבק היא לא אלימה ,אלא
כמאבק לא אלים על משמעויות השונות שלו.
לצורך כך צריכים לבנות את פגישת המהו"ת במודל הדומה לפגישת ההכנה בגישור ,פגישת קליטה,
מכונה גם פגישת ( Intakeפגישת ייעוץ ראשונית) .ישנן סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת ,כך למשל
ההחלטה כיצד לנהל את תהליך הגישור ,קיים וויכוח ממשי האם מותר להיפגש עם צדדים בנפרד
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בפגישה הראשונה? בפרקטיקה הנהוגה בגרמניה ,לצורך הדוגמא ,מקובל שלא להיפגש בנפרד בכלל
בגישור ,אלא רק עם שני בני הזוג ביחד (רוברטס .(2005
באנגליה למשל ,המגשר נפגש עם כל אחד מהצדדים בנפרד לפני הגישור (פגישת קליטה )Intake
כאשר כיום זאת נחשבת דרישה פרקטית הכרחית בגישור משפחתי ( Domestic Abuse Screening
).UK College of Family Mediators 2000
פגישה נפרדת בין בני הזוג והמגשר ,חשובה במיוחד במקרים בהם יש חשש להתעללות או לאלימות
מכל סוג ,אם יש צד אחד שפוחד מהצד השני .ככה ניתן לוודא שיש הסכמה אמיתית לתהליך ולהבין
יותר לעומק את מידת הסכנה והפגיעות ,ומעבר להתאמת התוכן ,לראות אם המקרה מתאים
לגישור.
מהו המסר שהצדדים יוצאים איתו מיחידות הסיוע?
לדעתי מדובר בשאלה חשובה מאוד .התשובה לשאלה זו תגדיר את הצלחת החוק לטווח הארוך
במהות ,מעבר לרצונה של המערכת המשפטית לצמצם עומסים על מערכת בתי המשפט לענייני
משפחה .אם המסר שעובר הוא "אתם לא רוצים להגיע למשפט" ,הצדדים יפעלו ממקום של פחד
ולא ממקום של אמת ,וכדבריו של גנדי האויב הגרוע ביותר שיוצר אלימות ממשית ,הוא הפחד .גם
אם אני אעשה הכל כדי לא להגיע למערכת המשפט זה לא אומר שלא אתנהל בצורה אלימה על מנת
למקסם את דרישותיי וזכויותיי ,כפי שיועצי הגדירו לי וכפי שהבנתי מפגישות המהו"ת ביחידות
הסיוע.
הנה דוגמא קלאסית למקרה בו ה "ניתוח הצליח והחולה מת" .בני הזוג הצליחו לנהל את הליך
הגירושין שלא באמצעות מערכת המשפט ,אולם באלימות ,והנזק המתמשך ,להם ולבני משפחתם
(הילדים) ,כתוצאה מאותה אלימות ,ומעגל האלימות ,נשאר על כנו (אף אם הצטמצם) בכך שניהלו
את הליך הגישור ממקום של פחד.
המטרה הראשונה צריכה להיות העברת מסר לבני הזוג שיוצאים מיחידת הסיוע בנוגע למאבק אלים
לעומת מאבק לא אלים ,ללא קשר לשימוש במערכות כאלו ואחרות .למהות האלימות לא למהות
המערכת האלימה .העברת מסר מסוג זה לא רק תמנע שימוש במערכת המשפטית האלימה אלא
תמנע גם שימוש באמצעים אלימים אחרים ,בדרך לסיום הליך הגירושין והפרידה.
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יתר על כן ,הסבר על יתרונות הסבל הגנדיאני בצירוף כלים הולמים לניהול מאבק לא אלים (קוד
גנדי לגירושין) לא תותיר את הצדדים בחלל ריק בנוגע לכלים והטכניקות האפשרויות לנהל מאבק
ללא גרימת נזק בשימוש בכלים וטכניקות אלימים.
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 .8דיון מסכם ומסקנות
 .8.1דיון מסכם והמלצה
בחיפושי אחר מחקרים וספרות הנוגעים לקשר בין תורת אי האלימות הגנדיאנית לסכסוכים
אזרחיים ופרטיים ,מצאתי שלא זו בלבד שיש מעט מאוד חומר כתוב ,אלא שבהקשר של סכסוכי
משפחה ,בדגש על גירושין ,אין כל עבודה רלוונטית .תאוריית אי האלימות הגנדיאנית טומנת בחובה
כלים משמעותיים ופרקטיים ,שניתנים ליישום בהליכי הגירושין ובעיקר מהות ברכיבי הליבה
והיסוד.
נדמה לי שאין עוד סוג סכסוכים בו הצדדים נדרשים ,רוצים או לא רוצים בכך ,להמשיך ולהיות
בקשר כל שהוא ביניהם ,בגלל המשפחה שהם יצרו וילדיהם המשותפים .האהימסה ודרך
הסטיאגררה מאפשרות ניהול מערכות יחסים משבריות מבלי לשלם מחיר כבד ולשאת בהשלכות
הקשות שיש בשימוש בכלים ,הליכים וטקטיקות אלימות במאבק אלים.
העובדה שלא ניתן להגיע לדיאלוג ושיח שכלתניים לוגיים ותבונתיים ,בשל המצב הרגשי בו מצויים
בני הזוג הנפרדים ,דורש לחפש אחר שיטות ותורות שיודעות להציע כלים וטכניקות להגיע ולחצות
את חומות העמדות והעקרונות הנוקשים ,ולרכך את הלב והרגש של הצד השני ,תוך שממירים את
השנאה והכעס שהצטברו באופן טבעי במערכות היחסים לאורך שנים.
השיטה המתאימה ביותר לפתרון סכסוכים בין בני זוג ,היא באמצעות תיאוריית אי האלימות,
הטומנת בחובה את השימוש בסבל ככלי משמעותי להמיר את הצד השני ,כמפורט בהרחבה בעבודה
זו ולמעשה מעניקה את הפתרון הכה מיוחל לבני זוג שנמצאים בשבר רגשי ממשי ונותנים ,כמעט
בלית ברירה לפחד ולמצוקה לנהל אותם.
המלחמה בפחד והמרתו ,תפנה ותאפשר לבני הזוג ,לנהל משא ומתן ראוי ונכון ,להם ולבני
משפחותיהם ,וייצרו עתיד בו הם רואים אחד את השני כחלק מפתרון ולא חלק מבעיה.
נדמה שצריכה להיעשות עבודה מקיפה בנוגע למודל ,רחב ,שייצג את תורת אי האלימות בהקשר
הפרקטי שלה .במהלך העבודה הצעתי כי נכון יהיה לגבש קוד גנדי לגירושין שייתן מסגרת
מקצועית ,ברורה וסדורה ,מפורטת ,מתודולוגית ופרקטית לבני זוג ולמגשרים ,כיצד לנהל מאבק
לא אלים בהליך גירושין .הקוד צריך לשלב את תורת אי האלימות לפרקטיקה הנוהגת ,תוך הבנת
הצרכים של בני זוג הנמצאים בהליך גירושין.
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יצירת קוד גנדי לגירושין ,תהווה בסיס לקודים דומים בסכסוכים אזרחיים אחרים ,בתחומי
המשפחה ,העסקים ,הנדל"ן ,החינוך ועוד .התוויה של דרך מאבק לא אלימה בסכסוכים מהסוג
הזה ,יכול שתסייע להפחתת השימוש במערכת המשפט בכלל ,ובכלים אלימים בפרט ,ותשפיע על
תרבות ניהול הסכסוכים באופן כללי.
לא עוד תורת אי אלימות הנוגעת לזכויות של קבוצות מיעוט מקופחות ,אלא דרך חיים ממשית בה
מנהלים ופותרים סכסוכים גם בחיים השוטפים והיום יומיים .הותרת עבודה זו ללא עבודה
משלימה מקיפה שתיתן כלים ,טכניקות ודרך ברורים ופרקטיים תפספס את ההזדמנות שנוצרה
כתוצאה משינוי החוק ומהתמורות החברתיות בישראל.
 .8.2סוף דבר
עבודה מסוג כזה ,אינה אופיינית לאווירה החברתית בישראל ,בה שיח של שלום ,הידברות ומאבק
לא אלים ,כמעט נחשבים כמילים של גנאי ,חברה בה מספר עורכי הדין לנפש הוא מהגבוהים בעולם
(אם לא הגבוה) והשיח המתנהל ,הוא שיח אלים של חובות וזכויות.
נדרשת עמדה אחרת .דווקא בסכסוכים המשפיעים על חיי היום יום שלנו בצורה הממשית ביותר.
עמדה שיש בה לשנות את השיח מהשטח ,מתחתית הפירמידה.
כפי גנדי אמר "אני טוען להיות אידיאליסט פרקטי .הדת של אי-האלימות ,אינה מכוונת רק עבור
הקדושים .היא מכוונת עבור האנשים הפשוטים גם .אי אלימות היא החוק של המין שלנו ,כפי
שהאלימות היא החוק של הפרא ( .)bruteהרוח שוכנת רדומה בפרא ,והוא אינו יודע חוק אחר מלבד
זה של הכוח הפיזי .כבוד האדם דורש ציות לחוק גבוה יותר – לכוחה של הרוח" ( Gandhi, 1951,
.)p. 54
לא די בציטוט מדויק המגדיר את קהל המטרה של תורת אי האלימות הגנדיאנית ,צריכים לייצר
כללים ודרך מאבק שיהיו אפשריים ליישום ,שאלמלא כן התיאוריה והצדק יישארו כאותיות מתות
בעבודה זו.
שינוי ראשון יש .אני בעבודתי כמגשר ,מרצה למגשרים חדשים ,מטמיע כבר עתה את עקרונות תורת
אי אלימות .הופתעתי מהכניסה לעולמו של גנדי ,מההשקות ,מהתאוריות ,הכל התחבר לי ונכנס
למקומות ופעולות שאני עושה עד היום ,פתאום קיבלו את ההגדרה הנכונה ,דברים הובנו יותר .חלק
מיישום תורת אי האלימות ,מתבטא אצלי בתהליך הפיוס והאיחוד המתרקם כיום בין שני ארגונים
יריבים של מגשרים בישראל ,שנוצר לאחר הרצאה שנתתי בדבר הפער הקיים בין היותן פלטפורמה
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המייצרת שנאה וכעס כלפי הארגון השני ואנשיו לעומת המסר ששני הארגונים מעבירים לציבור
הרחב בדבר שיח והידברות .טענתי שלא ניתן לעשות זאת ואף לא אחד יאמין לכנות כוונותיהם
ומטרותיהם כאשר בבסיס פחד ושנאה .טענה זו התקבלה והצליחה לחדור את מחסום העקרונות
והעמדות שהיו.
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תאריך ______________

הסכם פתיחת הליך גישור
 .1הצדדים מתחייבים לשתף פעולה אחד עם השני ועם המגשר ,לקיים את הליך הגישור בהגינות
ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
 .2הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד האחד כלפי השני ולאפשר לכל אחד מהצדדים להציג את דבריו
באופן רציף ,ללא הפרעות והתפרצויות.
 .3הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות ,בין בכתב בין בעל-פה .הצדדים
מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו על ידי הצד השני בהליך הגישור ולא להציג
מסמכים בכל עניין שהועלה ,במישרין או בעקיפין ,בהליך הגישור על ידי הצד השני.
 .4הצדדים זכאים להיוועץ עם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
 .5הצדדים מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר
שהגיעו אליו ,לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר ,וכי בכפוף לסעיף  6להסכם זה אין המגשר
אחראי לתוצאת הגישור.
 .6המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לצדדים להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן
חופשי.
 .7המגשר מצהיר כי אינו תלוי בצדדים ו/או במי מהם ואינו בעל עניין ,במישרין או בעקיפין,
בנושאי הגישור ,וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם בנושא הגישור.
 .8המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין
הצדדים אלא בהסכמת הצדדים בכתב.
 .9שכר הטרחה יהיה בהתאם למסלול התשלום שהצדדים יבקשו בהתאם למחירון המפורט.
במידה והצדדים מתלבטים לגבי המסלולים ,ישלמו לפי שעה וסכום זה יקוזז לאחר מכן אם
יבחרו במסלול הכל כולל .על הצדדים לשלוח מייל תוך  24שעות המאשר את המסלול בו בחרו.
 .10המגשר מתחייב לא לתת בעתיד שירותים מקצועיים לצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא
הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
 .11הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)

המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה בתיאום עם הצדדים.
צד שיבטל ישיבת גישור מבלי להודיע לפחות  24שעות קודם לכן יחויב בעלות שעת גישור
של כלל הצדדים ,בסך  600ש"ח .הדבר תקף גם במקרה של תשלום ללא הגבלת שעות (סעיף
.9ב)
המגשר יקבע את סדרי הגישור.
המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור;
מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד ,ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים;

 .12המגשר רשאי להציע לצדדים פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור אם כי
אין בהם בכדי להעיד על עמדתו בנוגע לגישור ולסכסוך.
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Abstract
This paper discusses the possible implications of the Gandhian philosophy of life of
non-violence on nonviolent family conflict resolution in the Israeli legal context, and
reflects a new point of view on the connection between the Gandhian philosophy of life
of non-violence and conflict resolution (with an emphasis on divorce). This paper
discusses the significance of the concept of violence and its context in the Israeli legal
system by addressing the fact that the structure of the legal system in fact creates a tool
with violent facets for resolving conflicts between divorcing spouses. The adversarial
legal model, the complex legislation (legal facets as opposed to secular facets),
procedural rules, attorney conduct, and the Israeli social narrative about the role of
judges and attorneys, all create an atmosphere of violence and a cycle of violence that
materialize in a procedural reality that harms the spouses and their children.

This paper focuses on providing solutions for reducing the violent atmosphere in the
legal system, whereas existing solutions only soften violence, whether by reducing the
tones of discourse, creating violence softening proceedings (mediation), or changing
the perception of the system’s roles (the therapeutic jurisprudence philosophy of life ),
and are not solutions that prevent violence from inception.

A change in the legal system’s perception will allow us to conclude into the Gandhian
non-violence philosophy of life and will change the perspective of the discussion from
an attempt to fix the legal system to focusing on the conflict from the point of view of
the mediator and the parties in conflict. The paradigm will be based on the principles
of Ahimsa and Satyagraha, with an understanding that a sensitive relationship
stimulates passions, spite, and rage, and makes it difficult to hold a rational discussion
i

and reach point of agreements. At that same point, at which there are the greatest
amounts of emotional pressures, the spouses are asked to negotiate logically and
rationally regarding various matters relating to their separation, when it is clear that this
discussion - when their emotional state is so extreme - is almost hopeless.

Alongside the discussion of the core issues in the divorce, presenting the advantages of
mediation over legal proceedings - the dialogue, the financial savings, the time savings
and obtaining an optimal result for them and the children - is a rational presentation that
primarily addresses their intellect and intelligence. The result in the field is indicative
of the fact that despite this rational discourse and the reasons for going to mediation,
most spouses choose the violent path while utilizing the legal system and legal counsel
to resolve the conflict that follows their separation.

Choosing litigation over the alternatives, stems from fear, the same fear that according
to Gandhi, constitutes the “basis and root of human evil.” This fear gives rise to hatred
and alienation, and the hatred gives rise to violence in the world and creates hatred
toward one’s spouse. According to Gandhi, if a person gives in to fear, not only is one
willing to bear any humiliation, but rather is also capable, because of that same fear, to
commit acts of violence and crimes. Fear serves as raw material for the legal system
and its counselors who accompany divorce proceedings. The result is that the extralegal discourse does not provide a solution to the spouses’ fear and emotional intensity,
by sufficing with rational and intellectual discourse while “ sacrificing” the spouses in
favor of systems that operate and are based on this fear, systems that adopt a violent
method of conflict resolution. Gandhi asks and demands of believers in the non-violent
struggle to “convert” their personal fear. According to Gandhi, the first thing a
Satyagrahi must learn and practice is the ability to release his fear.
ii

The Gandhian philosophy of life of non-violence permits one to move along the axis
of emotion until he loses all fear and hatred toward the other party, an axis that I call
the “Gandhian Axis of Emotion.” The Gandhian Axis of Emotion is the practical
application of Ahimsa and the fulfillment of the supreme goal, in Gandhi’s view: The
ability to love your opponent, even if you engage in acts of non-violent resistance. To
see the good, to neutralize any hatred and malice, not only from words and actions, but
from one’s consciousness as well. The impact of this conscious perception by the
spouses is dramatic because the fate that binds them is personal and intimate, between
parents and their children, throughout their lives, in times of happiness as well as
sadness.

Gandhi saw suffering (the “Tapasya”) as the central tool that can bring the other party,
the opponent, to move along the Gandhian Axis of Emotion, from hatred based on rigid
principles and positions to appreciation and respect that create willingness and
cooperation in opening their ears and penetrating their hearts. Gandhian suffering can
break through sensitive obstacles to get to places that are not accessible to reason and
logic, as opposed to the use of direct force or confrontation that are likely to strengthen
the resistance and worsen the conflict.

A rational discussion (appealing to reason and intellect) regarding matters related to
divorce (children, support payments, property) and matters relating to the separation
process (why mediation is preferable) is nearly meaningless because of the emotional
and psychological attachment to the spouses’ perceptions and beliefs. Opposite
suffering is the spouses’ power to penetrate each other’s heart, to build paths of

iii

understanding, to cross over their fortifications, and to create room for the required
logical discourse - this time in places where logic and reason had no place in the past.

The suffering discussed by Gandhi enables this conversion and movement along the
Gandhian Axis of Emotion by means of strict self-discipline. Anyone involved in nonviolent protest must adopt a stringent and strict code of conduct. According to my
approach, it is necessary to create a code of conduct and clear and detailed rules that,
upon the spouses’ signature, they commit to what it states - a code I call the “Gandhi
Code in Divorce.” The code will provide the spouses with an orderly and clear
framework of detailed rules and will help them maintain stoic discipline, even in the
face of the threats, intimidation, and violence of the legal system, the attorneys, family,
and advisers, such that the suffering motif (self-discipline) will assist them in
converting their rigid positions and principles and lead them to shared Ahimsa.

This study will facilitate for the first time - to the best of my knowledge - a different
point of view of the mediator’s job and will argue that in practice, the lack of
congruence between the mediator and his work is the reason for the failure of the
mediation process. A mediator who does not believe in, and live Ahimsa and does not
possess a consciousness that understands the way of Satyagraha will not be able to
transfer spouses who are going through a difficult and violent divorce process to nonviolent struggle. In order to realize these core values, the mediator must be someone
who lives them himself, and requires modesty and Gandhian self-discipline. The
Gandhian mediator must process his abilities, be aware of the intensity of the spouses’
emotions, not from a place of identification that is likely to distort his judgment, but
rather through an understanding of the distress, the pain, and the anger that the spouses
carry inside them. Thus will the Gandhian mediator build his individual authority that
iv

is composed of personal qualities, professional experience, and both inherent as well as
acquired ability. It is his job to neutralize the sense of illusion of the “private me,” the
desires, the blame, of each side, in order to permit both sides to express their suffering
and to allow room for the Ahimsa to develop within each of the spouses. The presence
of the mediator creates a transformation in the interaction between the parties and at
times is sufficient to give the parties the ability to hold a dignified and fulfilling
discourse, without violence.

This new paradigm can also have an immediate practical impact as there have been
legislative changes in Israel in the last two years that stipulate that spouses must first
apply to the Family Courts’ and Rabbinical Courts’ Assistance Units prior to the
submission of court pleadings. The law illustrates the claim that the system supposedly
is capable of fixing itself and making changes that are dramatic in its outward
appearance, both from the facet of the legal process as well as by providing information
by means of a neutral third party (social workers in the Assistance Units near the
courts), but the discourse remains the same legal discourse about rights and obligations
and anchor points. This fixing of the failures of the legal system is such that it steers
the spouses’ steps, rather than the spouses steering the legal system. Nevertheless, this
chance has created a rare opportunity to change the narrative of the discourse and
implement a model based on the Gandhian philosophy of life of non-violence.
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