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מעבר . במדינת ישראל מגוו� רב של קהילות בעלות תרבויות ומסורות שונות

הערבית והדרוזית קיימות בכל אחת ,  היהודיהיילחלוקה הברורה שבי� האוכלוס

בי� היתר . מקבוצות אוכלוסיה אלו קהילות בעלות מסורות ותרבות ארוכות שני#

החל ממסורות של בוררויות וגישורי# ועד למסורות . ג# מסורות של ישוב סכסוכי#

ועדות ,  צ בקהילה החרדית"מנגנוני הבד, למשל, כ$. של מערכת שפיטה קהילתית

ועד למנגנוני בוררות וישוב סכסוכי# פנימיי# , סולחה בקהילה הערבית והדרוזיתה

 . 'מושבי# וכד, בקהילות חברתיות שונות כגו� בקיבוצי#

 

ככל שהדבר נוגע למערכת המשפט האזרחי מכיר החוק וא' מעודד מערכות של ישוב 

התופעה . סכסוכי# ופתרו� מחלוקות בהליכי# החיצוניי# למערכת המשפט

הנה , לרבות המשפט הישראלי, המרכזית המאפיינת את התפתחות שיטות המשפט

(פיתוח הליכי# אלטרנטיביי# לבירור מחלוקות מחו) לכותלי בית המשפט 

Alternative Dispute Resolution .( #הגור# המרכזי המאי) את פיתוח ההליכי

 של מערכות האלטרנטיביי# ליישוב סכסוכי# מחו) לכותלי בית המשפט הוא קושי

 1.משפט להתמודד ע# עומס המטלות המונע את בירור הצדק במהירות וביעילות

עומס זה פוגע בעיקר בשכבות החלשות שאינ� מסוגלות לעמוד בנזקי# הנגרמי# 

,  מתפתחת תחושהבשל כ$.  התמשכות ההלי$ המשפטי ועלויות ההתדיינותבעקבות

כמו כ� התפתחה תחושה . אויכי אי� יד# של מעוטי היכולת משגת את הצדק הר

בדבר חוסר היכולת של ההלי$ המשפטי המסורתי להתמודד כראוי ע# סכסוכי# 

   3. ומערכת של אמוציות קשות בי� צדדי# לסכסו2$המערבי# רגישות חברתית

                                                 
1 F.E.A. Sander “Varieties of Dispute Processing” The Pound Conference: Perspectives on Justice in the 

Future (Minn, A.L. Levin & R.R. Wheeler eds., 1979) 65  .ש ל   ' פרופ 	פי תוח 	בתחו 	בעול  	סנדר שהו א מה מובילי
הליכי	  אל טרנ טיביי	 למע רכת  השפיט ה המסור תית הביע בעבר  את עמ דתו  כי  העומס ע ל בתי ה משפ ט  לא יו כל  להיפ טר ב דר�   

נית� יהיה  להתגבר  על העומס   , לגישתו.  קה שיקצרו  את הה לי�  השיפוטישל  מינוי שופטי	 רבי	 יותר  או בדר �  של שינויי חקי
בי � שתח ת קורת  גגו של  בית ה משפט  ובי�  שמ חוצה  , בבתי המשפ ט רק ב דר � ש ל פיתו ח ה לי כי	 א לטרנ טיביי	 ליישוב ס כסוכי	 

 M. Cappelletti “Alternative Dispute Resolution Processes Within the Framework of  the World-Wide: ראו.  לו

Access-to-Justice Movement” 56 Mod. L. Rev. (1993) 282 . 
על הקושי שב דיו� בנושא בעל רגישו ת  חברתית ועל ההב חנה בי� הדיו� ב מח לוקת המ שפטית  לבי� הדיו� במ חלוקת  החברתית     2

 ).חורבחורבחורבחורבעניי� : לה ל�( 1)  4( ד נא"פ, שר התחבורהשר התחבורהשר התחבורהשר התחבורה' ' ' ' חורב נחורב נחורב נחורב נ 5016/96�  "והפוליטית  ראו בג



 

בו נקבעו דרכי# ש , לחוק בתי המשפט15'  נתקבל בכנסת תיקו� מס1992בשנת 

א עניינו פסק די� על 79סעי' . ות בבית המשפטליישוב סכסוכי# שלא בדר$ התדיינ

, "פישור"מוסד ה. ג עוסק בפישור79ב ד� בבוררות וסעי' 79סעי' , דר$ הפשרה

Mediationאשר בהדרגה קנה לו את , הלי$ זה". גישור"זכה להיקרא בתואר ,  בלעז

 4,התפתח בתחומי המשפט האזרחי, מקומו במסגרת ההליכי# המשפטיי# המוכרי#

 כאלו לרוב,  דיני משפחה והליכי# אזרחיי# נוספי5#, בתחו# של דיני עבודהובעיקר

 6.המתאפייני# במערכת יחסי# מתמשכת בי� הנצי#

 

וכ� בנוגע למשפט המנהלי שבבסיסו מערכת היחסי# , בכל הנוגע למשפט הפלילי

קיימת רתיעה ממת� מעמד למנהגי# תרבותיי# שוני# , שבי� האזרח לשלטו�

  כגור# במערכת אכיפת החוק" קהילה"מת� מעמד של ממש ל. תיי#ומוסדות קהיל

. עלול להתנגש ע# הצור$ לאכו' את החוק ולהנחיל את הוראותיו לכלל האוכלוסייה

לעתי# עלולה להיות לחיזוק מעמד# של הגופי# המסורתיי# בקהילה השפעה 

 בה# קיימתשבעיקר בתחומי# , שלילית על היכולת להנחיל נורמות התנהגות

התנגשות ערכית בי� החברה המסורתית לבי� הער$ המוג� של שיטת המשפט 

  7).למשל שוויו� זכויות נשי#(המודרנית 

 

 הצור$ להתחשב במסורות הקהילתיות ובמנגנוני קהילות שונות ככלי ,ע# זאת

 כ$ למשל . למניעת סכסוכי# מהווה גור# במסגרת עבודת רשויות אכיפת החוק

                                                                                                                                            
של   '  מ שפטי' יישוב סכסוכי	  בהסכ מה  כפתרו�  : ירידת  הפור מאליז	  ועליית הגישו ר "מ דינה '  ראו לעניי� ז ה את  מא מרו  של  ב  3

המ חבר  מציג את  ה לי�  הגישור  לא  כה לי�  שכ ל  מ טרתו  הקל ת העו מס ע ל בית  המ שפ ט   .  31)  2003 (1נקודת מפגש נקודת מפגש נקודת מפגש נקודת מפגש "  מח לוקות
"   ע ל הגישור"ברק ' ראו  לעניי� זה ג	 א; כסו � ש לא על  דר � של  הכרעהאלא כ נובע מתפיסה מהו תית של פת ר ו� משפטי  לס

 . 9 ) 2002( גשערי משפט שערי משפט שערי משפט שערי משפט 
( ג שערי משפטשערי משפטשערי משפטשערי משפט" הרהורי	 על  חקיקת הגישור"או טו לנגי ' על הקושי ש ל הסתגלות ה מער כת המ שפטית לה לי� הגישו ר ראו ס  4

לוסופיית  חיי	 של  פתרו�  הלי � בד רכי	   או טו לנגי מדגי שה את  הצור�  בראיית ה לי� הגישו ר כפי' ג	 פ רופ. 25)  2002
שמוני	   : ADR-גישור ו "מירוני  ' ראו ג	 מ ; אלט רנטיביות ובד ר�  של  הסכ מה ו לא  כ עוד הלי � מ שפטי ב דר�  לה כרעה  שיפו טית

 . 32)  1999 (29 הרשות השופטתהרשות השופטתהרשות השופטתהרשות השופטת"  שנות היסטו ריה כבסיס  לשינוי בהג דרת  תפקיד	 ש ל בית ה משפ ט וה שופט
ע ל שי לוב	  של  הלי כי	   . מתוא רת פעיל ות זה ה  לח לו טי� בש	  תיוו�  1957-ז"תש י,  סו כי עבו דה  לחוק  יישוב סכ14–6' בס  5

שערי שערי שערי שערי "  הגישור בבתי הדי�  לעבוד ה"ליבנה -וירט ' אלט רנטיביי	 ליישוב ס כסוכי	 ב מסגרת מערכ ת בתי הדי�  לעבודה  ראו ו 
 .  89)  2002(ג משפט משפט משפט משפט 

ג	  . פומבי-לאו מי-לאומיי	 ו המ שפט  הבי� -  מער כת  היחסי	  הבי� תחו	  מ שפט  נוס1  שבו  חל ה ה תפתחו ת  ש ל  הלי�  הגישור  הו א  6
 . קשיי אכיפה ו חשיבות	  ש ל מע רכות  יחסי	 מת מש כות  לפיתוחו  ש ל ה לי�  הגישור,  בתחו	 זה  תר מו הרצו�  ל מנוע ס כסוכי	 

7   M. Adelman, E. Erez & N. Shalhoub-Kevorkian “Israel: Policing Violence Against Minority Women in 

Multicultural Societies: ‘Community’ and the Politics of Exclusion” 7 Police & Society (2003) 105 ;   ראו עו ד
 �דיו� בסוגיה ש ל הגנה  תרבותית  והש ל כותיה ע ל  מסורות ע תיקות א ל  מול  הצ ור�  להג� ע ל ז כויות נ שי	 ו מיעוטי	 ב סימפוזיו

 D.L. Coleman “Individualizing Justice Through: ש	 במיוח דראו; Col. L. Rev. (1996) 96 -שהתפרס	 ב 

Multiculturalism: The Liberals’ Dilemma” 96 Col. L. Rev. (1996) 1093; L. Volpp “Talking Culture: Gender, 

Race, Nation and the Politics of Multiculturalism” 96 Col. L. Rev. (1996) 1573 . 



 במסגרת האיזו� 8.בותיות מסתמנת תבנית עבודה חדשהתר
לשיטור בחברות רב

מצוי הדגש לשמירה על , שבי� אכיפת החוק לבי� שמירה על ההרמוניה האתנית

מערכות השיטור ואכיפת החוק מכירות בשונה . היציבות הקהילתיתעל השקט ו

השמירה על הסדר הציבורי נעשית תו$ מת� דגשי# באכיפת ו, ובייחודי שבקהילה

יש שהמלחמה בפשיעה . עד משני לשמירת השקט והיציבות הקהילתיתהחוק כי

ההרמוניה בי� מרכיבי על שני לשמירה על השקט הקהילתי ומהופכת להיות יעד 

  9.תרבותית
החברה הרב

מת� מעמד למוסדות קהילתיי# ומת� , עירוב הקהילה בדר$ של שיטור קהילתי

, ת הלי$ יישוב סכסוכי#במסגר, שונות החברתית בקהילהלמעמד לייחודיות ו

הסטת הדגש לשמירה על ההרמוניה שבי� להשקטת המתחי# החברתיי# ול י#מביא

 10.תרבותית
רכיבי החברה הרב

 

חיזוק מעמד� של ועדות הוכר בנסיבות מתאימות האינטרס של   , למשל, כ$

ובמיוחד משטרת ישראל הרואה , אינטרס של כלל רשויות אכיפת החוקכהסולחה 

סולחה כלי מרכזי להסתייע בו בעיקר באירועי# של מהומות וסכסוכי# בוועדות ה

 11.בי� חמולות בסקטור הערבי

 

במסגרת ההרצאה אציג מקרי# בה# הפ$ הכלי של מוסדות הקהילה כאמצעי בידי 

תו$ ראיה של חשיבות מניעת פגיעה , בית המשפט למניעת המשכו של סכסו$

                                                 
  42'  ס.  1971-א "ת של , ]נוס ח  חד ש[והו א הו כר עו ד בפקודת  המש טרה , הי לה בעבודת  השיטו ר  אינו חידו שמעמ דה ש ל הק  8

 לפקו דה  מקנה ל מוכת ר א ת   47' ס . לפקודה  מקנה  למו כתר ו לנ כבדי	  של  הכפר ז כות  להציע מועמ די	  למינוי כנ וטרי	 בכפ ר	
 .   תיועד  ל מינויו ש ל נו טר ת ח, הסמכות  ל דאוג  למי לוי מקו מו ש ל נו טר  שפוטר 

9 W.F. McDonald “The Emerging Paradigm for Policing Multiethnic Societies:    Glimpes From the American 

Experience” 7 Police & Society (2003) 233 . 
לעניי� חשיבות ה הכר ה ש ל ה ממס ד ה משפטי ב מוסדות  חברתיי	  מסורתיי	  והתועלת  שיכו לה ה מער כת ה משפטית  הממס דית     10

 O. Oloruntimehin “The Status of Imformal Social Control and Dispute Resolution – An: הפיק  מכ �  ראול

Analysis of African Societies” Social Control & Justice, supra note 53, at p. 332  .   תפקיד הקהיל ה �לעניי
 D. Nelken “Community Involvement in Crime Control: If: וחשיבות  המעורבו ת הקהי לתית ביישו ב סכסוכי	  ראו

Community is the Answer, What is the Question?” Social Control & Justice, supra note 53, at pp. 235, 243 ;
ת  קהי לתיו"קי	 ' ע ל ח שי בות שיתו1 הפעולה ע 	 הקהילה ב מט ר ה לצמצ	 עבריינות  ראו ג	 י. 17הערה לעיל לעיל לעיל לעיל , קרנאווי וטבו-אל 

     .209)  2002 (6  משטרה וחברה משטרה וחברה משטרה וחברה משטרה וחברה"קהילתי-ס "ס בקהיל ה או  שב"שב: הסוהר-בשירות בתי 
.  בהקשר זה יצוי� כי נעשה שי מוש בה לי � הסול חה ל א רק ל ש	 השק טת הרו חו ת ולש	 יישוב ס כסוכי	 פנימיי	 בחב ר ה הערבית  11

.   ייה הערבית  למ שט רה ונציגי הממ שלה לעתי	 הופע ל מנגנו�  סול חה בניסיו� ל השקטת  מת חי	 במער כת  היחסי	 שבי�  האוכ לוס
ה ממ שלה  הפעילה  צוות סו לחה  ש כל ל את  נציגי הממ של ה ונציגי הקהילה  הערבית   . כ�  ל מש ל נעשה  בפרשת  הטב ח ב כפר ק אס	

יש  הטועני	   כי הניסיו�  ל הרגיע את   .  בניסיו� להרגיע א ת  הרוחו ת  לא חר  אירו עי כפר  קאס	  ולגבש  הס דר  לפיצוי נפג עי האירועי	
ש ביצעו את ,  עקבות פרשת  כפר קאס	 היי תה ג	 במטר ה להימ נע מהע מדת	  ל די� של רב סר�  שמוא ל מ לינקי וחייליוהאווירה ב

–43)  רוזנט ל ע ור�'  ר, 2000 (אירועי	 ומיתוסאירועי	 ומיתוסאירועי	 ומיתוסאירועי	 ומיתוס, , , ,  כפר קאס	 כפר קאס	 כפר קאס	 כפר קאס	"מי הרג את פא טמה סרסו ר"רוזנ ט ל  ' ראו  לעניי� זה ר. מעשה ה טבח 
46 ;L. Bilsky Transformative Justice: Israeli Identity on Trial (Michigan, 2004) 253 . 

סוג דומה ש ל ה לי� ש מט רתו גישור בי�  אוכל וסיות יריבות בדר � ש ל גישור ה כו לל ה לי�  של פיצוי הקרב� על י די הפוגע מתפתח   
 �כ מכ שיר  ליישוב  סכסו כי	 בי�  מרכיבי  חברות  במ דינות  שעברו  מהפ כי 	 ש לטוניי	  ושינוי ס דרי   ,  לאומי-במערכות  ה משפ ט הבי

בבוסניה וכ�  במדינו ת   , כגו� ועדות  הפיוס שהוקמ ו בד רו	 אפריקה ל אחר  חיסול  מש טר האפ רטהייד ב דרו	 אפ ריקה,  רמשט 
ה� במוס דות  שיפוט ב מד ינות עצמ�   ,  דיו� נר חב במנגנו�  הפיוס כ חל ופה או  כהלי � מ שלי	  לז ה המ תנה ל ב בתי המשפ ט.  נוספות

 � R.I. Rotberg & D. Thompson (eds.) Truth v. Justice – The Morality of Truth: ראו,  לאומיי	-וה� בבתי ה די� הבי

Commissions (Princeton, 2000) .   



סכסו$ והפחתת הסיכוי להתלקחותו עתידית והעזרות בגורמי הקהילה ליישוב ה

כ$ למשל פרשת רצח שהיה המש$ לנקמת ד# במסגרת של סכסו$ . המחודשת

כאשר הסדר הטיעו� בהלי$ הפלילי כלל רכיב של קיו# ,  שנה40שנמש$ למעלה מ 

כ� אציג את הדיו� .  12והכל כדי למנוע את הרצח הבא, סולחה בי� משפחות יריבות

, ובמטרה למנוע פגיעה על רקע של כבוד המשפחה, רתושהתקיי# בהלי$ פלילי במסג

י הראש הדתי של העדה "כלל הסדר טיעו� בהלי$ פלילי ג# מת� פסק הלכה ע

. שאסר לפגוע במתלוננת באותו ההלי$, השייח מואפק טרי', הדרוזית בישראל

כחלק מההסדר  התחייבו הנאשמי# למלא אחר פסק ההליכה וכ� נמסרה התחיבות 

אשווה ע# .   13בית המשפט להפצת פסק ההלכה בקרב בעדה כולהלפרוטוקול 

) סאטמר(המקרה שנדו� בעניינ# של הורי# יהודי# הנמני# על הקהילה החרדית 

בית המשפט העליו� קיבל ערעור על . ל"שרצו לחטו' את בית# ולהבריחה לחו

החלטת בית משפט מחוזי וקבע כי לא נית� להסתפק בפסק הלכה ובאיו# על 

תו$ שבית המשפט ד� במשמעויות , י# בחר# רבני א# יפרו את פסק ההלכהההור

 .  14של פסק הלכה וחר# בקהילה החרדית כאמצעי הרתעה

 

מקרי# אלו ונוספי# ממחישי# את הצור$ בצד הקושי והבעייתיות להיעזר לעיתי# 

בכלי# קהילתיי# שבנסיבות מסוימות עוצמת# עולה על הכלי# הפורמאליי# 

של מערכת אכיפת החוק ומכא� ג# הדילמה בי� העזרות בה# במסגרת והמוסדיי# 

שלעיתי# , ההלי$ המשפטי ובי� מת� כוח ולגיטימציה לאות# מוקדי כוח קהילתיי#

 .   עמדת# היא להג� על ערכי# שאינ# מתיישבי# ע# הוראות החוק

 

לה שמת� מעמד לגורמי הקהי, על רקע מקרי# אלו ואחרי# שיוזכרו, הטיעו� שאציג

, והעזרות בה# אינו פוגע במעמד מערכת אכיפת החוק בכלל ובתי המשפט בפרט

אלא דווקא מחזק את האמו� במערכת החוק ומסיע במטרה העיקרית והיא מניעת 

 .   הפשע הבא
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