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  תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת 
אליז� המשפטי     הר 

  
  �קרני פרלמ

  

  
אליסטי על תפיסת הלי� השפיטה הקלאסי ועל תפקיד . א   ♦   מבוא   ♦   תקציר ערעור ר 

       הלי� השפיטה הקלאסי ותפיסת המשפט הפורמליסטית. 1     השופט הנגזר ממנה

אליסטית על הלי� השפיטה הקלאסי ותפיסת המשפט הביקורת של האסכו. 2 לה הר 

טענת האינסטרומנטליז� ובניית עיקרי ) ב(   טענת ספקנות הכללי�) א(   הפורמליסטית

טענת ) ה(  קונספטואליז� � טענת האנטי) ד(   טענת ספקנות העובדות) ג(   המדיניות

יי& הפרגמטי באסכולה תפיסת המשפט והמאפ. 3     והיחס למדעי החברה �האמפיריציז

אליסטית התפקיד השיפוטי . ב   ♦   המאפיי& הפרגמטי) ב(   תפיסת המשפט) א(   הר 

   הביקורת על הלי� השפיטה הקלאסי) ב(   כללי) א  ( תורת המשפט הטיפולי. 1     התרפויטי

2 .�התפקיד השיפוטי התרפויטי הנוהג בבתי . 3     פותרי הבעיות בתי המשפט המיוחדי

כישורי� רגשיי� ) 1(  כישורי� ומיומנויות ) ב(  כללי ) א(   המשפט פותרי הבעיות

      החלת התפקיד) ג(   יצירתיות ופתרו& בעיות) 3(   כישורי ניהול) 2(   אישיי�� ותקשורתיי� בי&

4 .�הגינות ) ב(   כללי) א(   התנהלות תרפויטית והגינות פרוצדורלית בבתי המשפט הכלליי

הקשר בי& המלצת הארגו& ) ג(   י�ירלית המומלצת על ידי ארגו& השופטי� האמריקנפרוצדו

התפקיד השיפוטי התרפויטי החדש והתייחסותו לרעיונות . ג   ♦   לתורת המשפט הטיפולי

אליז� המשפטי מראשיתשל  התייחסות לטענות . 1     המאה העשרי� אסכולת הר 

טענת האינסטרומנטליז� ) ב(    ספקנות הכללי�טענת) א(   אליסטיתמרכזיות באסכולה הר 

     קונספטואליז�-טענת האנטי) ד(   טענת ספקנות העובדות) ג(   ועיקרי המדיניות

  המשפט והתפקיד תפיסת) א( הקשרי� רעיוניי� משותפי� במבט כללי. 2     אמפיריציז�) ה(

  סיכו�  ♦   השיפוטי                                                   

  
  
  
  

 
ורת המשפט הטיפולי בפקולטה הקליניקה בנושא ת����מרצה מ	 החו� ויועצת לתת. עורכת די	 ומגשרת  *

  . איל	����אוניברסיטת בר, למשפטי�
תמורות "ר שעניינה "מות מתו� עבודת מחקר של המחברת לקראת תואר דמאמר זה נשע	 על ת   **

בתי . ר מיכל אלברשטי	"בהנחיית ד, "ואתגרי� בתפקיד השיפוטי בראשית המאה העשרי� ואחת
ת� תוארו ג� בהרצאתה של מחברת המאמר בכינוס המשפט המיוחדי� והתפקיד התרפויטי שבמסגר

ר אלברשטי	 והמחברת בפקולטה למשפטי� "את הכינוס ערכו ד". תורת המשפט הטיפולי"
התפקיד השיפוטי התרפויטי בישראל תואר בהרצאתה של . 2007איל	 במאי ����באוניברסיטת בר

    .2007יוני , ליהאיט, המחברת בכינוס בינלאומי על תורת המשפט הטיפולי שנער� בפדואה
" מחקרי משפט"למערכת ; ר מיכל אלברשטי	 על הערותיה המאירות והתורמות"תודתי מסורה לד         

תודתי , כמו כ	. ר רוני רוזנברג העומד בראשה על העבודה היסודית ועל ההערות המועילות"ולד
  .חסותו המעצימהעל תמיכתו בעבודתי ועל התיי) ארצות הברית(דיוויד וקסלר ' מסורה לפרופ
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  תקציר

  
 –מאמר זה מציג תפקיד שיפוטי חדש הנוהג במערכת בתי המשפט בארצות הברית 

נשע& על תובנות ועל כללי התנהלות  הנזכרהתפקיד . תפקידו של השופט התרפויטי

. והוא נוהג במובהק בבתי המשפט פותרי הבעיות, שהציעו הוגי תורת המשפט הטיפולי

 להתנהלות שיפוטית תרפויטית מוצעי� כיו� ליישו� ג� מאפייני�, נוס( על כ�

מאפייני� אלה עולי� בקנה אחד ע� המלצות נייר . במערכת בתי המשפט הכללית

י� להתנהלות שיפוטית ראויה בנוגע  יהעמדה שפרס� ארגו& השופטי� האמריקנ

המאמר מציג לראשונה בספרות המשפט בישראל את . הגינות פרוצדורליתיישו� ל

את מאפייניו ואת הכישורי� והמיומנויות הנדרשי� , דו של השופט התרפויטיתפקי

  . למילויו הנאות

המאמר בוח& את התפקיד השיפוטי הנוהג בשיטה בראשית המאה העשרי� ואחת      

אליז� המשפטי מראשית המאה  תו� כדי התייחסות לרעיונות של אסכולת הר 

� מהותו של התפקיד התרפויטי ולמקמו התייחסות זו מסייעת לזרוע אור על. העשרי

תפקיד שיפוטי המתכתב בדרכו הייחודית ע� ביקורות כהיסטורי �על פני ציר רעיוני

אליסטית בנוגע , רו� פרנק'במיוחד ג, וספקות שהעלו הוגי� שוני� באסכולה הר 

  .לתפיסה הפורמליסטית של הלי� השפיטה ולתפקיד השופט הנגזר ממנה

התרפויטי מגל� תהלי� של מעבר שהחל בשיטת המשפט התפקיד השיפוטי      

אל התנהלות שיפוטית ופורמליסטית   אדברסריתבארצות הברית מהתנהלות שיפוטית

�הנעשית מתו� אוריינטציה הקשרית , שיתופית ע� מאפייני� פורמליסטיי� פחותי

�  . של יחסי� ועוסקת בשיח של צרכי� ואינטרסי

התנהלות . הוא חידוש שמ& הראוי לעיי& בו ולהכירוהתפקיד השיפוטי התרפויטי      

תרפויטית רווחת כיו� בארצות משפט מקובל נוספות וסממניה מופיעי� ג� במשפט 

במישור הפלילי היא מביאה להורדה ניכרת בשיעורי העבריינות החוזרת . הישראלי

 הכרה בה וייבואה. ציבורהומזכה את מערכת המשפט בהבעת מידה גבוהה של אמו& 

אל הדי& הישראלי יכולי� לסייע לאתגרי� הניצבי� כיו� לפני המשפט והחברה 

 .בישראל

 
  
  מבוא
  

תפקידו של השופט במערכת בתי המשפט בארצות הברית בראשית המאה העשרי� ואחת הנו 

 על פני קשת המעורבות וההתנהלות השיפוטית 1.לא אחת סותרי�, תפקיד בעל תכני� מגווני�

מצויי� כיו� כמה ) ובארצות משפט מקובל נוספות(שפט בארצות הברית הלגיטימית בבתי המ

ברמת האדברסריות ,  אות�תתפקידי� שיפוטיי� הנבדלי� זה מזה ברמת הפורמליות המאפיינ

הנע בי	 שיח של זכויות ויישו� , של ההלי� המיוש� בה� ובדגש שה� בוחרי� לשי� עליו

 
נעשתה במאמר זה בלשו	 זכר מטעמי נוחות ) או לכל נושא תפקיד אחר(     ההתייחסות לתפקיד השופט  1

  .וכל הנאמר מתייחס כמוב	 במידה שווה לשופטת ולכל נושאת תפקיד אחר, בלבד
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ה ובי	 שיח שעניינו צרכי� ואינטרסי� של כללי� משפטיי� אוניברסליי� על עובדות המקר

  .מתדייני� ספציפיי� וגיבוש פתרו	 ייחודי הול� לעניינ�

ממגוו	 התפקידי� השיפוטיי� הנהוגי� כיו� בשיטה המשפטית יעסוק מאמר זה בהצגת   
לי� הה. תפקידו של השופט התרפויטי ובהלי� השפיטה המתבצע במסגרת מילוי תפקיד זה

בשיתופיות ובאוריינטציה שיפוטית המבכרת , ת פורמליות נמוכה מתאפיי	 ברמהנדו	
  . ופתרו	 בעיות אינדיבידואלי(relational)התייחסות שיפוטית הקשרית 

תכלית המאמר היא להציג לראשונה בספרות המשפט בישראל את תפקידו של השופט   
 המשפטהתרפויטי וכ	 לבחו	 את מאפייניו של התפקיד השיפוטי החדש הנוהג בשיטת 

ובתו� כ� להתייחס אל רעיונות מאסכולת ,  בראשית המאה העשרי� ואחתהאמריקנית
  .הר אליז� המשפטי מראשית המאה העשרי� בארצות הברית

הוגי אסכולת הר אליז� המשפטי העלו ספקנות וביקורת בנוגע לתפיסת המשפט   

ביאו לשינוי תודעתי רעיונותיה� ה. הפורמליסטית ותפקיד השופט הנגזר ממנה שרווחו בזמנה

לרבות אלו הנוגעות למהות התפקיד השיפוטי , רחב היק( ולתהלי� של ערעור על המוסכמות

  .וולתהלי� המתבצע במסגרת

אליסטית הגות שהביאה לפיתוחו של שיח רעיוני מקי(    מקובל לראות באסכולה הר 

 שהתייחסו תנועות(ולהתפתחות	 של תנועות רעיוניות מגוונות במרוצת המאה העשרי� 

  ).לרעיונות הגות זו בדרכי� שונות

אליסטית קראה לבחינת המציאות המשפטית הנוהגת   א� הביקורת , האסכולה הר 

שהעלתה בנוגע להוויה זו לא לוותה בהצעה לדג� יישומי מפותח להתנהלות שיפוטית ראויה 

  . אחרת

 תנועה היא, The Therapeutic Jurisprudence, תנועת תורת המשפט הטיפולי  
תנועה זו מימשה את . יישומית שהתפתחה בשלהי המאה העשרי� בארצות הברית- רעיונית

, הקריאה לבחינת המציאות המשפטית הנוהגת ומצאה אותה בלתי איכותית ובלתי יעילה
תנועת תורת המשפט הטיפולי ביקשה להתערב . בייחוד בכל הנוגע להחלת הדי	 הפלילי

להתבוננות , תרפויטית, ת קריאה ליישו� זווית ראייה חדשהבמציאות הזאת ולשנותה באמצעו
קריאה זו לוותה בהצעה של מתודות מעשיות חדשות להתנהלות	 של . במשפט ולעיסוק בו

  .פרוצדורות משפטיות ושל תכני התפקיד של השופטי� ועורכי הדי	

י� פיתוחה של התנועה והצעותיה המעשיות לניהול הלי� שיפוטי ע� מאפייני� השונ  

 תפקידו –מהלי� השפיטה הקלאסי אפשרו את התפתחותו הרחבה של תפקיד שיפוטי חדש 

  .של השופט התרפויטי

תפקידו של השופט , הראשו	. תפקיד השיפוט התרפויטי יוצג במאמר בשני שדות פעולה  

,  פותרי בעיותבמסגרת בתי משפט מיוחדי� המכוני� בתי משפט תרפויטיי� או בתי משפט 

תפיסת התנהלות , השני. שני� האחרונות במערכת בתי המשפט בארצות הבריתשרווחי� ב

אשר , בכלל תהליכיה וערכאותיה" הרגילה"שיפוטית הראויה ליישו� במערכת בתי המשפט 

נותהשופטי� האמריקני� המלי� ליישמה במסגרת פרשנות חדישה למונח ארגו	      הגי

רלית   .  בנייר עמדה רשמי שפרס�פרוצדו
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יפוטי התרפויטי וההלי� המתבצע במסגרתו ראויי� להכרה ולבחינה התפקיד הש  

מדובר בתפקיד , ראשית. ה	 מנקודת מבט כללית וה	 מנקודת המבט הישראלית, מרחיבה

. והחידוש מצרי� הכרה ועיו	, שיפוטי חדש יחסית הנוהג בשיטת המשפט בארצות הברית

, מאפייני� אדברסריי� עלתבקיומו מגל� תהלי� של מעבר מהתנהלות שיפוטית , שנית

 אל התנהלות שיפוטית ,פורמליסטיי� ופעולה מתו� אוריינטציה של עמידה על כללי�

ע� מאפייני� פורמליסטיי� פחותי� ופעולה מתו� אוריינטציה הקשרית של יחסי� , שיתופית

היק( ההתנהלות התרפויטית ויישומיה נמצאי� במגמת , שלישית. הממוקדת בפתרו	 בעיות

התנהלות תרפויטית רווחת כיו� בארצות משפט . ה ופיתוח בארצות הברית ומחוצה לההרחב

, ההתנהלות התרפויטית, לבסו(. מקובל נוספות וסממניה מופיעי� ג� במשפט הישראלי

טוענת להורדה ניכרת בשיעורי העבריינות החוזרת , במיוחד בבתי המשפט פותרי הבעיות

הכרתה וייבואה לדי	 . ציבורשל אמו	 הבוהה ומזכה את מערכת המשפט בהבעת מידה ג

  .הישראלי יכולי� לסייע לאתגרי� הניצבי� כיו� לפני המשפט והחברה בישראל
התפקיד השיפוטי התרפויטי מצוי בתהליכי עיצוב והתהוות הנלמדי� בתהלי� של היזו	   
ה	 מהרחבת המחקר ומהתפתחותה של תורת המשפט הטיפולי וה	 מההתנהלות , חוזר
  .פוטית המתבצעת הלכה למעשה במערכת בתי המשפטהשי

על פני רצ( של תהלי� שראשיתו בהעלאת ביקורת ופיתוח שיח , היסטורי- במבט רעיוני  

יישומו במערכת בתי המשפט והמש� , היווצרותו של תפקיד שיפוטי חדש, השפעה-בר

אשית המאה מעניי	 לבחו	 אפוא את התפקיד השיפוטי התרפויטי הנוהג בר, פיתוחו בעתיד

העשרי� ואחת ולבדוק את התייחסותו לרעיונותיה של האסכולה הר אליסטית מראשית המאה 

  . העשרי�

פרק א יפתח בסקירה תמציתית וסכמטית של הביקורת והספקנות שהעלתה אסכולת   

הר אליז� המשפטי בארצות הברית בראשית המאה העשרי� נגד התפיסה הפורמליסטית 

פרק ב יתאר בקצרה בחלקו . תפקיד השיפוטי ולאופ	 התנהלותושרווחה בשעתה בנוגע ל

 בחלקו השני של פרק . הראשו	 את המסגרת הרעיונית הכללית של תורת המשפט הטיפולי

וחלקו השלישי ידו	 במאפייני התנהלותו של התפקיד , יעסוק בבתי המשפט המיוחדי�

נהלות שיפוטית שיש לה החלק הרביעי בפרק זה ידו	 בהת. התרפויטי בבתי המשפט האלה

פרק ג במאמר יבח	 את . והיא מומלצת ליישו� בכלל בתי המשפט, מאפייני� תרפויטיי�

והוא יזרע , תפקיד השיפוט התרפויטי לאור רעיונות האסכולה הר אליסטית שהוצגו בפרק א

אור על מהותו ועל מאפייניו של התפקיד השיפוטי התרפויטי וינסה לעמוד על הקשר אפשרי 

אליסטית מ	 המאה הקודמתבי   .	 גילומו ב	 זמננו ובי	 הרעיונות של האסכולה הר 
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אליסטי על תפיסת הלי� השפיטה הקלאסי . א   ערעור ר 

  השופט הנגזר ממנה ועל תפקיד
 

 הלי� השפיטה הקלאסי ותפיסת המשפט הפורמליסטית. 1
י	 ביסודות הלי� השפיטה שהיה מקובל בארצות הברית בראשית המאה העשרי� התאפי

  .והוא יכונה להל	 הלי� השפיטה הקלאסי, רציונליי� ופורמליסטיי�, אדברסריי�

 תיאור תמציתי וסכמטי של מאפייני הלי� השפיטה הקלאסי מעלה כי התפיסה  

האדברסרית הטמונה בו מניחה שהדר� היעילה וההוגנת לבירור סכסו� ולגילוי אמת משפטית 

היוזמה לטיפול בתיק ולקידומו מסורה . עות בא כוחוהיא בהצגת המקרה של כל צד באמצ

על השופט להיוותר פסיבי ולהשאיר את מלאכת הבאת העובדות . לידי פרקליטו של המתדיי	

  2.והכללי� המשפטיי� הרלוונטיי� ליישוב הסכסו� לבאי כוח� של הצדדי�

 הפסד התפיסה האדברסרית היא בעיקרה תפיסה בינארית שבה זכייתו של האחד משמעה  

והיא אמורה להתגלות , עובדתית או משפטית, תפיסה זו מניחה כי בסכסו� קיימת אמת. לאחר

תפקיד השופט בתפיסה זו הנו להכריע . כתולדה ממאבק בי	 הצגת טיעוני� נוגדי� וביסוס�

  3.בי	 עמדות מנוגדות ולקבל גרסה אחת על פני רעותה

. ה הקלאסי המעניק להלי� לגיטימיותהרכיב הרציונלי הודגש כמאפיי	 של הלי� השפיט  

לעומת הכרעה על סמ� רגש או , הוצג כבסיס להכרעה השיפוטית, הרציו האנושי, ההיגיו	

השפיטה תוארה כהלי� של החלטה מושכלת אשר מעבדת את טיעוניה� ואת מצגיה� . חוש

( את והוא מחלי,  השופט נשע	 על נימוקי� רציונליי�4.של הצדדי� העומדי� לפני השופט

תו� כדי יצירת אינטגרציה של , הערכת הצדדי� למקרה בהגיונו שלו כבעל סמכות ההכרעה

  5.בחירה מביניה� ונימוק של בחירתו, שקילת�, נימוקי הצדדי�

 
2   JAMES HAZARD, CIVIL PROCEDURE 4-8 (Little Brown and Company 3rd ed., 1985);  

RICHARD L. MARCUS, MARIN H. REDISH & EDWARD F. SHERMAN, CIVIL PROCEDURE: A 

MODERN APPROACH (4th ed., 2005); DAVID W. LOUISELL & GEOFFREY C. HAZARD, 

PLEADING AND PROCEDURES 39-55 (3rd ed., 1973); שלמה 	האזרחית הפרוצדורה תורת לוי 

: סדר די	 אזרחידודי שוור� ; )1999, מ" להכשרה מקצועית בעהוצאת חברה ישראלית (122�121
  ). סדר די	 אזרחישוור� : להל	) (ז"תשסה, הקריה האקדמית אונו( 41 תהליכי� ומגמות, חידושי�

3  Carrie Menkel-Meadow, The Lawyer as Problem-Solver and Third Party Neutral: 

Creativity and Non-Partisanship in Lawyering, 72 TEMP. REv. 785 (1999); Carrie 

Menkel-Meadow, Whose Dispute is it Anyway? A Philosophical and Democratic 

Defense of Settlement of Settlement (In some Cases), 83 GEo. L.J. 2663 (1995)  
4      Lon L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 HArv. REV. 353 (1978)) 	להל :

  . )2007, הוצאת מאגנס( 45 תורת הגישור מיכל אלברשטי	 ;) Forms and Limitsפולר
5     JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM (Clarendon Press, 1986); STEVEN J. BURTON, 

AN INTRODUCTION TO LAW AND LEGAL REASONING (2ed., 1995); Michal Alberstein, 

Negotiating for Justice, Fighting for Law: The Dialectic of Promoting and Settling 

Disputes in the Current Global Era, 31 STUDIES IN LAW, POLITICS AND SOCIETY 45 

(2004)  
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המאפיי	 הפורמליסטי של הלי� השפיטה הקלאסי עולה בקנה אחד ע� תפיסת העול�   

 תפיסה זו ראתה במשפט 6.ריתהפורמליסטית שרווחה בראשית המאה העשרי� בארצות הב

הניתני� ללימוד וליישו� מתו� התעמקות בדוקטרינות , אוס( של כללי� ע� לוגיקה פנימית

אוטונומית והגיונית , המשפט נתפס כמערכת סגורה. משפטיות וביחסי� פנימיי� בי	 נורמות

ברורות שכלליו מכתיבי� תוצאות משפטיות , של הנחות ומסקנות המנותקות מ	 הממד הערכי

  7.על נסיבות של עניי	 ספציפי

תפיסת התפקיד השיפוטי הנגזרת מתפיסת העול� הפורמליסטית היא של ניהול תהלי�   

אינה , אליבא דגישה זו, ההכרעה השיפוטית. חשיפה טכני של נורמות משפט המצויות בדי	

בדר� (תורו אלא בניתוח הפתרו	 המתחייב ואי, עוסקת בגילו� או ביצירה של הכרעות ערכיות

 לתפקידו ש. על פי התכני� המושגיי� של המערכת הנורמטיבית הקיימת) של היקש לוגי

ותכליתו לתת ביטוי נאמ	 ללשו	 , "שופרו של החוק" כלי המשמש הינו מצהיר די	 אושופט ה

  8.כמו שקבע המחוקק, החוק

, ורליי�התפיסה הפורמליסטית סוברת כי קביעת� ויישומ� של כללי� משפטיי� פרוצד  

 9.כלליי� ואובייקטיביי� לניהול סדרי הדי	 ודיני הראיות יבטיחו ניהול הלי� משפטי הוג	

, )נתבע- תובע(היסודות הפורמליסטיי� כללו הגדרת תפקידי� בהתנהלות ההלי� האדברסרי 

שימוש בכללי� לקביעת , )הגשת מסמכי� מסוימי� במועדיה�(מילוי כללי פעולה מחייבי� 

מנומק ופומבי , מת	 הכרעה שיפוטית בפסק די	 מפורט, איות ומשקל	 המשפטיקבילות	 של ר

  . שנית	 לערער עליו או לבקרו ועוד

העומדת על הפעלת כללי פרוצדורה של סדרי הדי	 ודיני ,  הפורמליסטיתהתפיסה  

שואפת להתמקדות רציונלית בשקילת חובות וזכויות העולי� מכתבי הטענות ה, הראיות

מבקשת ליישב את הסכסו� בעזרת איתור כללי די	 אוניברסליי� ההולמי� ה, גווהראיות שהוצ

        . תיקרא להל	 אוריינטציה של כללי�,מקרה והחלת� על נסיבותיואת ה

 
6     Thomas A. Grey, Langdell's Orthodoxy, 45 U. PITT. L. REV. 1 (1983)   
7     Douglas Lind, Logic, Intuition, and the Positivist Legacy of H.L.A Hart, 52 SMU. L.  

REV. 135 (1999); Richard H. Pildes, Forms of Formalism, 66 U. CHI. L. REV. 607 

(1999); E.J. Weinrib, Legal Formalism: On the Imminent Rationality of the Law, 97    

YALE L.J. 949 (1988); Warren Lehman, Rules in Law, 72 GEO. L.J.1571 (1984); מנח� 
 :להל	( )ג"התשנ (503 יז עיוני משפט" ירידת הפורמליז� ועליית הערכי� במשפט הישראלי"מאוטנר 
  ").ירידת הפורמליז�"מאוטנר 

8    Fredric Morton J. Horwitz, The Rise of Legal Formalism, 19 AM. J. LEG. HISTORY 251 

(1975); Frederick Schauer, Formalism, 97 YALE L.J. 509 (1988); Doreen McBarnet & 

Christopher Welan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for 

Legal Control, 54 MOD. L. REV. 848 (1991); ANTHONY T. KRONMAN, THE LOST 

LAWYER 179-199 (Harvard University Press, 1995) ; לעיל , "ירידת הפורמליז�"מאוטנר
  .7הערה 

  .34'  בעמ,2 לעיל הערה, סדר די	 אזרחישוור�       9
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. תפיסה הפורמליסטית ייחסה לשופט ניטרליות ואובייקטיביות בשעת מילוי תפקידוה  

ציה של כללי� אמורה הניטרליות השיפוטית בניהול הלי� השפיטה הקלאסי באוריינט

 כדי לחזק תפיסה זו הופעלו 10.להתגש� בעזרת התנהלות שיפוטית פסיבית וריחוק מ	 הצדדי�

אמצעי� שוני� שיועדו להציג ריחוק שיפוטי וטשטוש אישיותו של השופט ואת תרומתו 

   11.ליצירת המשפט

ולת על הכישורי� והמיומנויות הרצויי� לניהול הלי� שיפוטי קלאסי נמנות היכ  

 והיכולת להכריע הכרעה שיפוטית 12האנליטית למיי	 עובדות אל תו� קטגוריות משפטיות

  .ברציונליות ובשיטתיות, מנומקת בכתב המנוסחת ברהיטות

ייצוגו הסמלי של הלי� השפיטה הקלאסי נעשה באמצעות דמותה של אלת הצדק תמיס   

(Themis) , יה המחזיקה בידה האחת כאישה ע� כסות לעינעל פי רוב באמנות המתוארת

החרב מסמלת את הכוח ואת היכולת להוציא אל הפועל . מאזניי� ובידה האחרת חרב

המאזניי� מייצגי� את ער� השקילה ההוגנת בי	 טיעוני . החלטות שיפוטיות ללא פשרות

כיסוי העיניי� של אלת הצדק נועד להדגיש את הניטרליות השיפוטית . הצדדי� וזכויותיה�

  13.משוא הפני� של השופט כלפי הצדדי� המופיעי� לפניוואת חוסר 

  

 
    מרטי	 שפירו סבר כי הניטרליות השיפוטית מדמה מבנה של משולש שווה שוקיי� שבו השופט מצוי 10

: ראו. והצדדי� מצויי� במרחק שווה ממנו מבחינת העניי	 וההתייחסות השיפוטית בקודקוד המשולש
MARTIN M. SHAPIRO, COURTS: A COMPARATIVE AND POLITICAL ANALYSIS 1-2 (Chicago 

U. Press, 1981) ; שמירת המרחק והפסיביות השיפוטית נועדו להבטיח את יסוד השליטה של
להישמע ולהשפיע על החלטת  ,כל צד מקבל הזדמנות שווה לטעו	, כ�; האדברסריהצדדי� בהלי� 

החיסיו	 בי	 " רונית זמיר: ראו ג�. 383' בעמ, 4 לעיל הערה, Forms and Limits פולר: ראו. השופט
  ).ח"שסהת, מ"נבו הוצאה לאור בע(    58    ספר אורי קיטאי"  מגשר לבי	 צדדי� לגישור

הצגת הפסיקה כמוכתבת מתכני� משפטיי� , אמצעי� כגו	 לבוש אחיד המסמל מילוי תפקיד   11 
ניסוח פסק הדי	 באופ	 הנשע	 על תקדימי� משפטיי� ושימוש בלשו	 , אוניברסליי� ואובייקטיביי�

 "המשפט הסמוי מ	 העי	" מנח� מאוטנר ;7 לעיל הערה, "ירידת הפורמליז�"מאוטנר , ועוד רבי�
אהר	 ברק ומנשה שאוה (קוב� מאמרי� לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורותיו: מנחה ליצחק

  ).1999, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדי	, עורכי�
מינוי שופטי� לבית המשפט "מנח� מאוטנר . 540' בעמ, 7לעיל הערה , "ירידת הפורמליז�"   מאוטנר  12

  ). ג"התשס (425, 423  יט משפטימחקר" תרבותית-העליו	 בחברה רב
 כלפי זהות הצד" עיוור"השופט , האחד: בשני היבטי� הניטרליות המיוצגת בכיסוי העיניי� היא  13  

הצבת , השני. ופירושו של דבר שאי	 השופט אמור להיות מושפע מכ� בפסיקתו, המופיע לפניו
 Judith Resnik:ראו. נגיש בזהותו האישית לצדדי�כמי שאינו , בשונה מבעל תפקיד, השופט כאד�

& Dennis E. Curtis, Representing Justice: From Renaissance Iconography to Twenty-

First Century Courthouses, 151 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL  

SOCIETY 139 (2007); Judith Reznik, Managerial Judges, 96 HARV. L. REV. 376, 383 

משפט "עילי אהרנסו	 ושולמית אלמוג : ראו, על ייצוגי הצדק ועל התפתחות� במשפט. (2008)
אהרנסו	 : להל	) (ה"התשס (9 כב מחקרי משפט" בעיד	 הדימוי הנע מראית פני הצדק: כקולנוע
  ").משפט כקולנוע"ואלמוג 



 מ&קרני פרל

 2010 � ע"התש, וכ                                                          מחקרי משפט                                 422

אליסטית על הלי� השפיטה הקלאסי . 2   הביקורת של האסכולה הר 

  ותפיסת המשפט הפורמליסטית
אסכולת הר אליז� של המשפט האמריקני התגבשה ובאה לידי ביטוי בשנות העשרי� 

התפתחות תורת אסכולה זו נחשבת לתנועה מרתקת ב. והשלושי� של המאה העשרי�

ה	 בשל מקוריות� של הרעיונות שהעלתה בשעתה וה	 משו� שהוגי� שוני� , המשפט

 תופעה זו גרמה 14.היו א( סותרותולעתי� שנקשרו בה העלו טענות שלא תמיד היו אחידות 

 שעד היו� מלומדי� דני� בשאלות הנוגעות להבנת תפיסותיה והגדרת כ�בי	 היתר ל

השפעתה על התפתחות המשפט , ר לעיל ואולי דווקא בשל כ� ולמרות האמו15,רעיונותיה

 מקובל לסבור כי הזר� המרכזי של המשפט 16.בארצות הברית הייתה ועודנה מהותית ומקיפה

 סברה זו מצאה לה ביטוי בי	 17.את הפרגמטיות שבה	, אימ� חלק מ	 הטענות הר אליסטיות

מר זה אבקש לבחו	 א� התפקיד  במאWe are all realists now”.18“ היתר בהכרזה שקבעה

השיפוטי התרפויטי החדש בשיטה מאפשר לראות בו ייצוג של תפקיד המגיב לרעיונות 

להיחשב ביטוי נוס( לנכונותה של ההכרזה שנזכרה  העשויייצוג , ר אליסטיי� הלכה למעשה

  .לעיל

 
14 PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY 50 (Martin P. Goldin & William A. 

Edmundson eds., Blackwell Publishing Ltd., 2005)) 	להל:;(PHILOSOPHY OF LAW 

AMERICAN LEGAL REALISM (William W. Fisher, Morton J. Horwitz and Thomas A. 

Reed eds., Oxford University Press, 1993).             
 .Hanoch Dagan, The Realist Conception of Law, 57 UNIV. OF TORONTO L.J:   לדוגמה ראו 15

 העוסק 1995כ	 ראו את ספרו של שלגל משנת  The Realist Conception); דג	: להל	 ((2007) 607
, אליסטיי� על רקע זמנ� ומקומ�אליסטית ובו התמקדות בתיאור הביוגרפיה של הוגי� ר באסכולה הר 

 ,JOHN HENRY SCHLEGEL:ת של רעיונותסטוריה אינטלקטואלישלא כמו הכתיבה ששמה דגש על הי

AMERICAN LEGAL REALISM AND EMPIRICAL SOCIAL SCIENCE (The University of North 

Carolina Press, 1995) )	שלגל: להל (AMERICAN LEGAL REALISM. לביקורת על זווית ראייה זו 
 .Christopher Shannon, Book Review: The Dance of History, 8 YALE J.L. & HUMAN:ראו

אליסטית כר פורה להבנה ולמחקר באופני� אמירה העומדת על היותה של התפיסה הר . (1996) 495
' ק, ההדגשה שלי( שוני� בעלי עניי	 עד ימינו אפשר למצוא במאמר ביקורת נוס( על ספרו של שלגל

Legal Realism has always been a kind of inte“):'פ l l ec t ua l  Ror schach for 

American Lawyers, symbolizing different things to different people”. Jack Balkun, 

Book Review: John Henry Schlegel: American Legal Realism and Empirical Social  
Science, 16 LAW & HIST. REV. 2 (1998).  

16  Joseph W. Singer, Legal Realism Now, 76 CAL. L. REV. 467 (1988) )	להל:Singer, 

Anthony T. Kronman, Jurisprudential Responses to Legal Realism, ;(Legal Realism 

73 CORNELL L. REV. 335 (1988).  
  " אנטומיה של תורות משפט משתנות: הרעיו	 הפרגמטי במשפט וביישוב סכסוכי�"    מיכל אלברשטי	 17

  "). הרעיו	 הפרגמטי"אלברשטי	 : להל	) (ו"התשס (55 ה משפט ועסקי�
18    LAURA KALMAN, LEGAL REALISM AT YALE 1927-1969 229 (Los Angeles, 1986)) 	להל: 

  .)LEGAL REALISM AT YALE קלמ	
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אליסטית וטענותיה חורגת מגדרי ה   אפשר הצגה נרחבת וראויה של רעיונות האסכולה הר 

 ,על כ	 יובאו להל	 באופ	 תמציתי וסכמטי עיקרי הרעיונות של האסכולה וטענותיה. במאמר

  . מתו� התמקדות במלאכת השפיטה

  

   טענת ספקנות הכללי�) א(
הדי	 רווי . אבסטרקטיי� וכלליי�, הדי	 מכיל כללי� סותרי�כ� שהר אליסטי� הצביעו על 

הדי	 . כיל קונפליקטי� בי	 נורמות לעקרונותבפערי� שכללי החוק אינ� מגשרי� עליה� ומ

כול	 אשר  בפסיקה וו� שנקבעמימאפשר אפוא פרשנויות שונות לכללי החוק ולתקדי

כללי� משפטיי� אינ� מסוגלי� כשלעצמ� להכתיב תוצאות משפטיות , לפיכ�. לגיטימיות

ל חוסר העשייה השיפוטית נעשית בתנאי� ש, פירושו של דבר. משמעיות במקרה מסוי�-חד

  19.תו� כדי איתור ובחירה מצד השופט היושב לדי	, ודאות

 

  טענת האינסטרומנטליז� ובניית עיקרי המדיניות ) ב(

על השופט מוטלת מלאכת האיתור והבחירה של הנורמות החלות בנסיבות , לפי טענה זו

הכללי� המשפטיי� נקבעי� ומונעי� . הסכסו� כדי להגשי� מדיניות חברתית כלכלית

והשפיטה היא כלי להגשמת מדיניות חברתית ולקידו� , צעות אינטרסי� וצרכי� חברתיי�באמ

 ,החלת הכללי� איננה אחידה ופורמלית, בניגוד לגישה הפורמליסטית. ערכי� והענקת זכויות

. היות שהבחירה ביניה� נעשית מתו� חשיבה אינסטרומנטלית המתאימה אמצעי� למטרה

  20.בה את קליטת	 של זכויות והחלת	 בנסיבות העניי	המדיניות הרצויה לשופט מכתי

  

 
 Every decision is“ : כ�הדגיש את תהלי� הבחירה הכרו� בעבודה השיפוטיתאליסט  הר פליקס כה	   19

a choice between different rules which logically fit all past decisions but logically  

dictate conflicting results in the instant case”. FELIX COHEN, ETHICAL SYSTEMS AND 

LEGAL IDEALS: AN ESSAY ON THE FOUNDATION OF LEGAL CRITICISM 35 (New York: 

Har court, Brace, 1933)) 	: להל 	כהETHICAL SYSTEMS .(	אליז� מהוגי אסכולת הר ,קרל לואלי, 
 ,KARL LLEWELLYN:ראו ”Rules are not to control, but to guide decision“. בספרו כימציי	 

THE COMMON LAW TRADITION: DECIDING APPEALS 179 (1960) )	:להל 	לואלי(; 
PHILOSOPHY OF LAW , חיי� : ראו עוד .52�51' בעמ, 14לעיל הערה	הפילוסופיה של המשפט שיי 

  .)הפילוסופיה של המשפט שיי	: להל	) (ח"התשס( 1002�1001 הערותב ו,271 עיו	 ישראלי  –
20     Legal Realism, ,Singer כי שופטי� מגיעי� , לפי מאוטנר .502' בעמ, 16לעיל הערה 	טע 	לואלי

לפי נסיבותיו הייחודיות של , בעיניה� ראויי� לאימו�להכרעות לאור� של עקרונות ויעדי� הנחשבי� 
בעיצוב� של , לדברי לואלי	, שופטי� עוסקי�. המקרה ועל פי צרכיה של הקהילה שהצדדי� חיי� בה

הכללי� המתאימי� לחול על המקרה בדר� של לימוד מאפייני� משותפי� של מקרי� שנדונו בעבר 
ללי� המצויי� שיכולי� לחול על המקרה או הצור� בחינת הכ, ולמאפייניו הייחודיי� של המקרה

ניסיו	 חיי� בדבר החברה בידע כללי וב ,והכול בעזרת שימוש בידע משפטי, בייצורו של כלל חדש
  ).ס"התש (403, 367 כג עיוני משפט" גדמר והמשפט"מנח� מאוטנר : ראו. שהשופטי� פועלי� בה
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   טענת ספקנות העובדות) ג(

 פרנק סבר כי 21.(Frank)רו� פרנק 'טענה זו נקשרת בעיקרה להוגה הר אליסט והשופט ג

. מלאכת השפיטה נעשית בראשיתה בעזרת גיבוש העובדות הרלוונטיות למקרה וקביעת	

י אלא מושפע מאישיותו הייחודית של השופט היושב תהלי� קביעת העובדות אינו אובייקטיב

השפעה זו יכולה לנבוע ממקור פסיכולוגי הקשור למרכיבי� במבנה אישיותו של . לדי	

של הטיות קוגניטיביות או מעיוותי� אנושיי� המתרחשי� אצל בני האד�  	ומקיומהשופט 

י� יהוגי� ר אליסטלדעת ,  השפעה זו עשויה להיווצר22.בתהליכי קליטת המידע ועיבודו

, ג� בשל תפיסות כלכליות חברתיות שבה	 מחזיק השופט ומ	 הרקע המערכתי, אחרי�

  23.הפוליטי או אחר שממנו הוא בא, התרבותי

רנק טע	 כי הלי� קביעת	 של העובדות הרלוונטיות הוא פרי תפיסה ייחודית של אישיות פ  

, לדבריו.  של התוצאה המשפטיתוהדבר שולל יכולת של חיזוי ודאי, השופט היושב לדי	

האישיות של " + "הגירוי המשפיע על השופט: "תיאור הול� של מלאכת השפיטה הוא זה

   24.החלטה" = השופט

 
ספקנותו ואת את ,  ובו פרש את משנתו,The Modern Mind פרס� פרנק את ספרו 1930בשנת     21

 שהתמקד Courts on Trial  התפרס� ספרו1949בשנת . ז� במשפטביקורתו בנוגע לתפיסת הפורמלי
מלאכת השפיטה ,  ובו פורטה תפיסתו הייחודית של פרנק כלפי בתי המשפט,בעבודת השיפוט

. ורכי הדי	 והשופטי�לרבות רפורמות בהכשרת� של ע, והרפורמות הנדרשות בדי	 לגישתו
 ,JEROME FRANK, LAW AND THE MODERN MIND (Brentano’s, 1930); JEROME FRANK:ראו

COURTS ON TRIAL: MYTH AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE (Princeton University 

Press, 1949)) 	פרנק : להל .(COURTS ON TRIAL   
וקורא להבנת התפקיד ?  הא� שופטי� ה� בני אנוש,במאמר מפורס� שואל פרנק שאלה רטורית    22

השופט נתו	 מעצ� , פירושו של דבר; השיפוטי על יסוד ההכרה כי שופט פועל ונוהג ככל בני האד�
בעיבוד הנתוני� , ורגשיי� המתרחשי� בהליכי החשיבה טבעו כאד� להטיות ולכשלי� קוגניטיביי�

 .Jerome Frank, Are Judges Human?, 80 U. PA. L. REV :ראו. ובהכרעה אצל כלל בני האנוש

הדיו	 שהעלה פרנק על ההטיות והכשלי� הקוגניטיביי� בשנות השלושי� של המאה . (1931) 17
העשרי� אינו מפותח וזהה לדיו	 ב	 זמננו על ההטיות הקוגניטיביות המאפיינות את תהליכי קבלת 

לרבות , ל תהליכי ניהול ויישוב סכסוכי�א� דיו	 זה מהווה נקודת מפנה בהתייחסות א; ההחלטות
זווית זו מפותחת בדיסציפלינת יישוב . תו� כדי שימוש בכלי� ובמחקר ממדעי החברה, הלי� השפיטה

, על כשלי�"מיכל אלברשטי	 : לדוגמה ראו.  הפועלת במסגרתהADR-הסכסוכי� ובתנועת ה
  ,657 משפטי� על אהבה" משפטתרבויות של משא ומת	 ושל , רציונליות מוגבלת וקולות נגדיי�

ועל כינו	 דמותו " כב	 אד�"על השופט ). ה"התשס, ארנה ב	 נפתלי וחנה נוה עורכות (661�660
כינו	 ? הא� שופטי� ה� כבני אד�"צבי -רוז	) איסי(יששכר : ראו, המצויה והרצויה בדי	 הישראלי
  ).ה"התשס (49 ח משפט וממשל" דמות השופט בראי כללי הפסלות

ואילו הוגי� , העומד ביסוד גיבושה של ההכרעה השיפוטית" היבט האישיותי"רנק התמקד ב פ 23
יצוב ההכרעה ובהשפעתו על ע" היבט הסוציולוגי"י� אחרי� דוגמת כה	 ולואלי	 התמקדו ביאליסטר 

 Felix Cohen, Transcendental Nonsense and the Functional Approach, 35:ראו, השיפוטית

 COLU. L. REV. 809 (1935))	: להל	כהTranscendental Nonsense (; 	19 לעיל הערה, לואלי ;
PHILOSOPHY OF LAW,54' בעמ, 14  לעיל הערה.     

    .21 לעיל הערה, COURTS ON TRIALרנק פ   24
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היא ביקרה את היכולת השיפוטית , ראשית:  בשלושה היבטי�משמעותיתטענתו של פרנק 

לצפות מה ה	 היא ערערה את היכולת , שנית; בנוגע לעבר" אמת"לקבוע בוודאות מהי 

היא גילתה את , ושלישית ;העובדות שהשופט ימצא כרלוונטיות ומה תהיה הכרעתו לאור	

  25.חשיבות הגור� האנושי בכל תהליכי הבחירה וההחלטה הכרוכי� בעבודה השיפוטית

  

   קונספטואליז�-טענת האנטי) ד(

ות די בדיו	 מושגי הר אליסטי� סברו כי עבודת השיפוט צריכה לדו	 דיו	 פונקציונלי ולא לרא

לפרש את המבנה , על השפיטה לבחו	 את תכלית הכלל או את המושג המשפטי. מטפיזי

ולהעניק לו תוכ	 לפי , לפי הפונקציה שהוא אמור למלא במציאות, המשפטי לפי התפקיד

  26.צרכיו

  

    והיחס למדעי החברה�טענת האמפיריציז) ה(

פטית על התבוננות אמפירית ולהעניק התפיסה הר אליסטית ביקשה להשתית מדיניות מש

בספרו על , (Schlegel) שלגל 27.למשפט אישוש באמצעות פנייה והישענות על מדעי החברה

י� למדע ואת השאיפה לערו� יאליסטמדגיש את הערכת� של הוגי� ר , הר אליז� המשפטי

  28.מחקרי� אמפיריי�

פרנק טע	 . רה המשפטיתבהקשר זה מ	 הראוי להזכיר את עמדתו של פרנק בנוגע להכש  

חינו� . כי חינו� משפטי כהלכה מחייב שינוי בהכשרה הנדרשת משופטי� ומעורכי די	

משפטי הול� צרי� לכלול לגישתו התנסות במקצוע והכרת ידע המצוי בענפי� שוני� של 

ללימוד , בי	 היתר, החשיפה להתנסות מעשית תביא, לעמדתו.  מדעי החברהתדיסציפלינ

תלמד כיצד מושפעות זכויות משפטיות תאורטיות ; במוסד חבר המושבעי�הסיכו	 שיש 

תראה כיצד משפיעי� גורמי� שאינ� ; כגו	 אובד	 מסמכי� והיעדרות עדי�, מסיבות מעשיות

כגו	 עייפות ומידת , שייכי� לתפיסות המושגיות של המשפט על החלטות השופטי�

  29.ויישוב סכסוכי� הלכה למעשהונוס( על כ� תלמד מתודות של משא ומת	 ; הסבלנות

ההכשרות יכללו התנסות .  האמור הציע פרנק להכשיר שופטי� בהכשרות מיוחדותלאור  

וכ	 הכשרה , מעשית בייצוג לקוחות בבתי המשפט בליווי עורכי די	 המתמחי� במלאכה זו

ני� פסיכולוגית כדי לשפר את המודעות לקיומ	 של הטיות קוגניטיביות בתהליכי עיבוד הנתו

   30).וא( התנסות בתהלי� של פסיכואנליזה(

  

 
  .ix 'בעמ, )Edmond Cahn(בהקדמה לספר מאת אדמונד כאה	 , ש�   25
  .23 הערה לעיל, Transcendental Nonsenseכה	    26
     הערהלעיל ,PHILOSOPHY OF LAW ;68 'בעמ ,17 הערה לעיל ,"הפרגמטי הרעיו	" אלברשטי	   27

  . 50' בעמ, 14
  .15 הערה לעיל AMERICAN LEGAL REALISM, שלגל   28
  .246�225 'בעמ ,21 הערה לעיל ,COURTS ON TRIAL פרנק   29
  .251�247 'בעמ, ש�   30
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   אליסטיתתפיסת המשפט והמאפיי& הפרגמטי באסכולה הר . 3

  תפיסת המשפט) א(

בניגוד (מאגד מציאויות פרקטיות , על פי הוגי� מרכזיי� באסכולה הר אליסטית, המשפט

ומשפיע מושפע מאינטרסי� חברתיי� , המשפט נועד לשמש מטרות חברתיות). לקונספציות

  31.יש לבחנו על סמ� השפעתו המעשית. על קידומ� של אינטרסי� מגווני� בחברה

סובר כי היא רואה במשפט , במאמרו על תפיסת המשפט באסכולה הר אליסטית, דג	  

  בי	 מדע , בי	 מסורת לקדמה,  בלתי נמנעי� בי	 כוח לתבונהמכונני�מוסד הכולל מתחי� 

  33.אליסטית הוא הדינמיות של המשפטיסה הר  מאפיי	 מכונ	 נוס( בתפ32.לאמנות

  

  הפרגמטי המאפיי�) ב(

עליה� נמני� ג� התפיסה  34,הר אליז� המשפטי צמח על רקע של מקורות מגווני�

 התפתחותה של הגישה הסוציולוגית למשפט והאתוס המדעי של ראשית המאה 35,הפרגמטית

   36.העשרי�

חד מיסודותיה של האסכולה הוא א, על פי אלברשטי	, הפרגמטיז� הפילוסופי  

  : לתארו כמורכב משלוש ההנחות הבאותנית	 .תח במסגרתההר אליסטית ופ5

 בפעולתו של הפרט בחירה אקטיבית אשר רואהההתאוריה של ההתנהגות האנושית   )1(

  .משמעות מעשית לעקרונות תאורטיי� יוצרת

 על פי הער� המעשי של נבחנת רק תאוריה של ידע ועמדה פילוסופית שבמסגרתה האמת  ) 2(

  בחינת הרעיונות ככלי� להתמודדות שיש להעריכ� לפי, החזקה ברעיונות או באמונות       

  .חשיבות הניסיו	 וההבנה כי ביסוד האמונות והדעות מצויי� אינטרסי� וצרכי�, תועלת�  

  רוהרואה באד� סוכ	 פעיל שבכוש עמדה אופטימית ומוסרית לגבי ההתפתחות האנושית  ) 3(

  37.לשנות את פני המציאות  

 
31   Karl L. Llewellyn, Some Realism about Realism – Responding to Dean Pound, 44 

HARV. L. REV.1222, 1236 (1931); Karl L. Llewellyn, A Realistic Jurisprudence – The 

Next Step, 30 COLUM. L. REV. 431 (1930)  
התאוריה של נמצא ברמת  דג	 עוסק בו'  הדיו	 שפרופ.15 לעיל הערה The Realist Conception, דג	   32

המשפט "תפקיד התרפויטי יכול להוות יישו� קונסטרוקטיבי של הנטע	 ברמת ה, "המשפט בספר"
   ".בביצועו

  .ש�    33
34 MICHAL ALBERSTEIN, PRAGMATISM AND LAW: FROM PHILOSOPHY TO DISPUTE 

RESOLUTION 1-31 (Burlington, 2002)) 	: להל 	אלברשטיPRAGMATISM AND LAW.(  
  .17לעיל הערה , "הרעיו	 הפרגמטי"לברשטי	 א    35
לעיל  AMERICAN LEGAL REALISM,;266�262' בעמ, 19 לעיל הערה, הפילוסופיה של המשפט שיי	    36

    xii. 'בעמ, 14 הערה
  .62'  בעמ,17לעיל הערה , "הרעיו	 הפרגמטי"אלברשטי	     37
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התפיסה הפרגמטית באסכולה הר אליסטית באה לידי ביטוי ג� בעניי	 תשומת הלב 

 אל בחינת המשפט המוגש� ,הר אליסטית שהוסטה מבחינת כללי הדי	 וחשיבותו של המחוקק

  38.בבתי המשפט ואל החשיבות של עבודת השופט

שינויי� בדר� התנהלותו של  יכתלערבהקשר זה יש מקו� לציי	 את קריאתו של פרנק   

הפחתה ממידת , האחד: פרנק קרא לפעול למע	 כמה שינויי� רלוונטיי�. ההלי� השיפוטי

,  השני39.לרבות שינוי בתלבושת הנדרשת משופטי�, הפורמליות הכרוכה בניהול המשפט

במוב	 של הרגעת המתודות הלוחמניות המעורבות , הפחתה מעוצמת האדברסריות

לאפשר לשופט להשתת( , הציע פרנק, שלישיה. ת הצדדי� בתהלי� השיפוטיבהתנהלו

  40".אינטליגנטית ואנושית"השתתפות פעילה יותר בחקירות עדי� ולנהל	 בדר� יותר 

אליז� המשפטי הניחה לפתחו של השיח , כעולה מ	 המאוזכר לעיל בתמצית   אסכולת הר 

הלי� השפיטה ותכניו של התפקיד המשפטי תפיסה ביקורתית על מהות המשפט ועל עריכת 

אסכולה זו העמידה מראה מול מערכת בתי המשפט והתנהלות הלי� השפיטה . השיפוטי

לספקנות ולביקורת , ע� זאת. וקראה תיגר על התפיסה הפורמליסטית שהייתה מקובלת בזמנה

ומהו כיצד מ	 הראוי ששופטי� ימלאו את תפקיד� : לא נלווה דיו	 מקי( בשאלות נורמטיביות

   41?הדג� הישי� הנכו	 והיעיל לפעולת�

ויש הרואי� , על היעדרה של הצעת חלופה להתנהלות מעשית ראויה נמתחה ביקורת  

רבי� הצביעו על הצלחת האסכולה ,  לעומת עמדה זו42.באסכולה הר אליסטית תנועה שכשלה

תייחסותו  משו� ששינתה את מונחי השיח המשפטי ואת נשואי ה,הר אליסטית ועל חשיבותה

 למאמר היא רלוונטית דוגמה 43.והביאה לפיתוח מגוו	 של תורות חשיבה משפטיות נוספות

אליסטית זו הבוחנת כיצד מתרחשת הפעילות , אימו� דר� התבוננות במשפט מזווית ראייה ר 

  44.במציאות ולא בתאוריה, המשפטית בפועל

 
  .266' בעמ, 19לעיל הערה , הפילוסופיה של המשפט  שיי	    38
  .254'  בעמ,21 לעיל הערה COURTS ON TRIAL,  פרנק:ראו, לגלימה" הסגידה"פרנק כינה זאת     39
  .423�422' בעמ, ש�    40
אינו יכול להציע עצה , הטוע	 לקיומ� של שיקולי� אישיותיי� המשפיעי� על החלטה שיפוטית, פרנק    41

נת השופט את המצב ומעיבודו נורמטיבית כיצד על השופט לפעול שלא כתולדה טבעית הנובעת מהב
המודעות  הערותיו של פרנק בכתיבתו העיונית מתרכזות בפנייה להרחיב את, על כ	. את המידע

לשיקולי� אלה ובמת	 המלצות להתנהלות שיפוטית שיש בה עידוד מדיניות של הפחתה מ	 הנוקשות 
ת שיקולי מדיניות חברתית קוראי� להתוויי" הסוציולוגי"הוגי� המשתייכי� לזר� . הפורמלית במשפט

 :ראו. א� אי	 בכ� כדי להעניק דג� מעשי להתנהלות שיפוטית הולמת, במסגרת הכרעת הדי	
,PHILOSOPHY OF LAW 59�58' בעמ, 14 לעיל הערה .  

אליז� המשפטי נכשל   42 אליז� המשפטי בייל בטענה שהר   קלמ	 :ראו. קלמ	 מסיימת את ספרה על הר 
LEGAL REALISM AT YALE ,18 לעיל הערה.   

לעיל  AMERICAN LEGAL REALISM, ;467' בעמ, 16לעיל הערה  Singer ,Legal Realism, : ראו    43
  .xv-xiv ,14הערה 

אליסטית פנתה לבחו	 כיצד הפעילות המשפטית מתרחשת הלכה למעשה    44 , השופט הולמס. הקריאה הר 
, "משפט אינ� היגיו	 אלא ניסיו	חיי ה"טע	 ש, למבשרת הכתיבה הר אליסטית שהגותו נחשבת

 OLIVER WENDEL.והמשפט אינו אלא ניבוי של התוצאה המשפטית שתוכרע בפועל בבית המשפט
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 ,תי המשפט בפועלההתמקדות בסוגיה של בחינת ההלי� השיפוטי הנוהג במערכת ב  

והרצו	 לשינוי פני המציאות המשפטית הלכה למעשה בניהול ויישוב סכסוכי� במערכת 

מעשיות שהתפתחו - תנועות רפורמה רעיוניותמספר עמדו ביסוד היווצרות	 של ,המשפט

  . בשלהי המאה העשרי� בארצות הברית

– ADR- בשנות השמוני� התפתחה ובאה לידי ביטוי מקי( תנועת ה  

Alternative/Adequate Dispute Resolution –לטענת הוגי . וכי� חלופי או הול� יישוב סכס

, טי הקלאסיופיבמיוחד בפ	 האזרחי במסגרת ההלי� הש, תשיפוטי ההתנהלותה, זותנועה 

 היות לו ראויאינההלי� האדברסרי אי	 היא הולמת לבירור כל סכסו� ו , תמיד יעילהאינה

לפיכ� הציעה . מערכת בתי המשפטהמוצע על ידי ישוב סכסוכי� בלעדי לניהול ויההלי� ה

בירורו ,   את פיתוח� והפעלת� של מגוו	 תהליכי� ואפשרויות לניהול סכסו�ADR- תנועת ה

  45.נוס( על  הלי� השפיטה הקלאסי, ויישובו

 ויצאה תורת המשפט הטיפוליבשנות התשעי� של המאה העשרי� הוצגה תנועת   

ברוס ויניק '  ופרופ(Wexler)דיוויד וקסלר ' מקי( הראשו	 של פרופאל האור בפרסומ� ה

(Winick).46    

, הוגיה של תנועת תורת המשפט הטיפולי טענו כי הפעילות המשפטית הלכה למעשה  

אינה מביאה (אינה יעילה , במיוחד בנוגע לדי	 הפלילי במסגרת ההלי� השיפוטי הקלאסי

אינה מביאה לתוצאות (נה הולמת לבירור כל סכסו� אי, )להפחתה בשיעורי ההרשעה בפלילי�

ועל כ	 מ	 הראוי לעשות ) תרפויטיות ואינה מתחשבת בהכרח ברווחה הפסיכולוגית של הפרט

  47.רפורמות ולשנות את המצב הנוהג

 
HOLMES, THE COMMON LAW 1-2 (Boston: Little Brown, 1881); Oliver Wendel Holmes, 

The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457 (1897).  
 לעצ� קיומ	 של דרכי� חלופיות לדר� �ADRקורו בדגש הראשוני שנית	 בתנועת המ" חלופי"המונח     45

, מדגיש רעיו	 מרכזי שפותח בתנועה" הול�"המונח . השפיטה הקלאסית לש� ניהול ויישוב סכסוכי�
נסיבותיו , לאחר שנבחנו אופיו של הסכסו�, על פיו מ	 הראוי להתאי� לכל סכסו� את דר� ניהולוש

 ,CARRIE J. MENKEL-MEADOW, LELA PORTER LOVE:ראו. די� המעורבי� בוומטרת� של הצד

ANDREA KUPFER SCHNEIDER & JEAN R. STERNLIGHT, DISPUTE REVOLUTION BEYOND 

THE ADVERSARIAL MODEL (Aspen, 2005); STEPHEN GOLDBERG, FRANK SANDER & 

NANCY ROGERS, DISPUTE RESOLUTION: NEGOTIATION, MEDIATION AND OTHER 

PROCESSES (New York: Aspen Law & Business, 1992).     
46   ESSAYS IN THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (David B. Wexler & Bruce J. Winick eds., 

 1991)   
עמדת� של הוגי התנועה בנוגע להפעלת הדי	 . מאמר זה מתמקד בתורת המשפט הטיפולי ובגישתה   47

קיי� על אודות חוסר שביעות הרצו	 מהתנהלות השיטה  חלקו של שיח ביקורתי רחב הפלילי היא רק
אברה� : ראו,  לביקורת מגולמת בגישה האבוליסיוניסטיתדוגמה נוספת. המשפטית במישור הפלילי

ב  שערי משפט" ?הא� הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית: הגישה האבוליסיוניסטית"טננבוי� 
 MARK KELMAN, A GUIDE TO CRITICAL LEGAL STUDIES: קורת נוספת ראולבי). א"התשס (261

27-28, 88-99 (Harvard University Press, 1987).  
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תורת המשפט הטיפולי תרמה להתפתחות� ולהתבססות� של בתי משפט מיוחדי� במערכת 

 תפקידו –חו של תפקיד שיפוטי חדש במערכת המשפט בתי המשפט בארצות הברית ולפיתו

  .של השופט התרפויטי
  

  התפקיד השיפוטי התרפויטי .ב
  

  תורת המשפט הטיפולי. 1

  כללי  ) א(

תורת המשפט הטיפולי עוסקת בהשפעת המשפט על הפ	 הרגשי ועל הרווחה הפסיכולוגית 

תי היוצר תוצאות תחומית הרואה במשפט כוח חבר- התורה מגלמת גישה בי	. של הפרט

, תוצאות רגשיות שליליות(תרפויטיות - או אנטי) בונות, תוצאות רגשיות חיוביות(תרפויטיות 

התורה מציעה זווית ראייה להתבוננות במשפט ולעיסוק בו . על המושפעי� ממנו) מחלישות

  48".לימוד תפקידו של הדי	 כגור� טיפולי"מתו� 

השלכות החיוביות או השליליות של המשפט הוגי תורת המשפט הטיפולי מציעי� כי ה  

יילמדו באמצעות שימוש בכלי� של מדעי ההתנהגות וכי בהלימה לשיקולי� של צדק ושל 

הפרוצדורות ,  במשמע� של כללי הדי	–ערכי� נורמטיביי� אחרי� יעבור המשפט 

טיפוליות - רפורמות שימזערו תוצאות אנטי – 49המשפטיות ותפקיד השחקני� המשפטיי�

  50.קדמו את השגת	 של תוצאות מיטיבות וטיפוליותוי

הוגי תנועת תורת המשפט הטיפולי ותומכיה שמו לה� למטרה ליצור משפט תאורטי   

כוונת� היא לגרו� לשינוי במערכת בתי . יעיל ומאחה מזה הקיי�, מרפא, ותרויישומי הומני י

 ענ( מרכזי בתפיסה  על כ	 אפשר לראות בתורת המשפט הטיפולי. להגשמת מטרה זוהמשפט

  . המשפט המקי(חדשנית של המשפט המכונה 

הטענה המרכזית בתפיסת המשפט המקי( היא שהמשפט אינו צרי� להתמקד א�   

ולפעול באופ	 פורמליסטי באוריינטציה (בשאלות שעניינ	 איתור חובות וזכויות משפטיות 

, מערכות יחסי�, תרגשו, מטרות, אלא שיש להרחיב את הדיו	 ג� בצרכי�, )של כללי�

המשפט אינו נתפס עוד רק ככלי להשגת זכויות או להטלת . בהתפתחות אישית וכדומה

 גישה זו 51.אישיות וחברתיות, אישי בעל נפקויות רגשיות- ג� כסוכ	 חיובי בי	 אלא, חובות

נטציה הקשריתמגלמת תפיסה משפטית שפירושה הכרה  אוריינטציה .  של יחסי�באוריי

 
48  David B. Wexler, An Overview, in PRACTICING THERAPEUTIC JURISPRUDENCE: LAW 

AS A HELPING PROFESSION (Dennis P. Stolle, David B. Wexler and Bruce J. Winick 

eds., Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2002), available at   

www.therapeuticjurisprudence.org  )	וקסלר :להל  (An Overview.  
   .השופטי� והמחוקקי�, עורכי הדי	    49

  .48לעיל הערה  ,An Overviewוקסלר   50 
51  Susan Daicoff, Law as a Healing Profession: The “Comprehensive Law Movement”, 6 

 PEPP. DISP. RESOL. L.J. 1 (2006)    
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חשיבות� והשפעת� של מערכות יחסי� וקשרי� ,  שמה דגש על קיומ�(relational)הקשרית 

   52.דרכי ביטוי ודרכי התנהגות, אישיי� על התנהלות אנושית פרטנית כמעצבי תודעה- בי	

" בקול שונה"עומדת בספרה , המייצגת זר� של פמניז� תרבותי, (Gilligan)רול גיליג	 ק  

כלומר פעולה , "אתיקה של דאגה"ות מתו� על אוריינטציה של יחסי� שמשמעה התנהל

של אחריות הדדית והישענות על קשרי� , שמעורבי� בה רגשות של אכפתיות ודאגה לאחר

   53.חברתיי� כמקור לפתרו	 דילמות

, לדעת הוגי תנועת תורת המשפט הטיפולי ותומכיה, התבוננות ר אליסטית במצב הנוהג  

מערכת . ות הפליליות באופ	 איכותי ויעילמעלה כי מערכת המשפט אינה מטפלת בתובענ

במישור הפלילי בעיית . המשפט סובלת מעומס רב של תיקי� ומעיכובי� במת	 מענה שיפוטי

שמשמעה הישנות של ביצוע עבירות , העומס חריפה במיוחד בגי	 תופעת העבריינות החוזרת

 . האוכלוסייהעל כלל, כ� נטע	, עומס התיקי� משפיע. על ידי נאשמי� שהורשעו בעבר
השופטי�  . הקהילה מאבדת אמו	 במערכת המשפט וביכולתה לטפל בפשיעה המתגברת

 
יישוב , פסיכולוגיה, כגו	 פילוסופיה, התפיסה ההקשרית באה לידי ביטוי בזמננו בכמה שדות מחקר    52

 .היא מדגישה את קיומ� של קשרי� חברתיי� ואת חשיבות� כחלק מהבניית האד� .סכסוכי� ועוד
טבעו מורכבי� מאספקטי� דואליי� של אוטונומיה אישית  ברעיונותיה נטע	 כי זהותו של אד� או

". לו-אני"לבי	 הדיבר " אתה-אני"אבחנה בי	 הדיבר ר�  עדוגמהמרטי	 בובר ל. וקשרי� חברתיי�
 השני מביע גישה הדיבר. אדישות וזרות ביניה� הדיבר הראשו	 מפריד בי	 הגופי� החברתיי� ומביע

 מרטי	 בובר: ראו. האחד מתכוו	 לקיומו של האחר, התייחסות לקשר של דיאלוג, של יחסי גומלי	
, האינטגרציה האנושית, המודעות למרכזיות� של יחסי האנוש). �"התש, מוסד ביאליק (שיח בסוד

 תפיסה זו. לאחריות חברתית ועוד, הנעה לפעילות, להרגשת אושר, האנושי היא יסוד להבנת המצפו	
שרואה בהלי� הגישור כלי להעצמה , מהווה נדב� יסוד בפיתוחו של הלי� הגישור הטרנספורמטיבי

הקשרית על התפיסה ה. לעומת כלי פרגמטי המיועד לפתרו	 הסכסו� בהסדר, אישית ולהכרה באחר
 ROBERT A. BARUCH BUSH & JOSEPH P. FOLGER, THE PROMISE:ועל מאפייניה ראו לדוגמה

OF MEDIATION 59-62 (Jossey-Bass, 2005) .על התפיסה ההקשרית שתורת המשפט הטיפולי    
 Stephanie Steir, Essay:ראו, נו של תפקיד עור� הדי	 ב	 זמננותומכת בה בנוגע לעיצוב תוכ

Review: Reframing Legal Skills: Relational Lawyering, 42 J. LEGAL EDUC. 303 (1992). 
, בהשוואה להתנהלות באוריינטציה הקשרית של מתדייני� טציה של כללי�על התנהלות באוריינ

 JOHN M. CONLEY & WILLIAM M. O’BARR, RULES VERSUS RELATIONSHIPS: THE:ראו

ETHNOGRAPHY OF LEGAL DISCOURSE (The University of Chicago Press, 1990)) 	להל :
רכי ההבעה וסיפור המקרה של מתדייני� בבית משפט בר עסק בד'מחקר� של קונלי ואו). בר'קונלי ואו

תיעדו , במחקר נמצא כי סיפורי� בעלי אוריינטציה של כללי� אורגנו בשיטתיות. לתביעות קטנות
סיפורי� בעלי . וביססו דרישה לסעד על הפרת זכויות משפטיות עובדות לפי רצ( של התרחשות

, אישיי� ולסטטוס חברתי- בנוגע ליחסי� בי	אוריינטציה הקשרית של יחסי� נבנו מרצ( של פרטי�
ובאמצעות� ביססו המספרי� דרישה למת	 סעד על סמ� נורמות הכרוכות במת	 יחס הוג	 כנדרש בי	 

  . חברי קבוצה
53   CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY AND 

 WOMEN’S DEVELOPMENT (Harvard University Press, 1982)) 	: להל	גיליגIN A DIFFERENT 

VOICE .( �נרטיב של יחסי� ובפעולה מתו �רואה בהתנהלות מתו 	לאחר " אתיקה של דאגה"גיליג
, המבוססת על אינדיבידואליז�, חשיבה זו מובחנת מחשיבה גברית. ביטויי� של חשיבה נשית מקורית

  .תפיסת זכויות ועל תחרותיות
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מעידי� על היעדר כלי� להתמודדות ראויה ע� בעיית העומס וע� בעיות העומדות בבסיס 

עורכי הדי	 מביני� שיש לשאו( לפתרונות חדשי� העשויי� לסייע ; ביצוע העבירות

  54.בירות נשנותללקוחותיה� לחדול מביצוע ע

אינה מתנהלת בדר� של הלי� שפיטה , כ� נאמר, רוב השפיטה הפלילית, תר על כ	י  

רוב האישומי� הפליליי� ). באוריינטציה של כללי�(קלאסי ע� ההבטחה הנטענת בו להגינות 

הנכרתי� ומאושרי� בהליכי� מהירי� " הסדרי טיעו	"מתנהלי� ומסתיימי� ב!) 95%מעל (

 תופעה המכונה בלשו	 ביקורתית 55,דווקא מגני� על זכויות הפרטשלאו , ואחידי�

McJustice.
56   

המוסיפה לפעול ,  ומערכת השפיטה57,תי הכלא בארצות הברית נמצאי� בתפוסת שיאב  

  .נתפסת בלתי איכותית ובלתי יעילה, בדר� של ניהול הלי� שפיטה קלאסי

  

  הביקורת על הלי� השפיטה הקלאסי) ב(

הביקורת . המשפט הטיפולי מצטרפי� לביקורת על הלי� השפיטה הקלאסיההוגי� של תורת 

, ADR- תנועת הואשר התרחבה ג� בהגות , אליסטיתחלק ממנה יסודו עוד באסכולה הר אשר 

  . חשפה את חולשותיו של הלי� זה

טיעו	 על המסגור (כלפי רכיב הרציונליות נטע	 כי הוא פורש בהלי� הקלאסי באופ	 צר   

או את ( שאי	 בו כשלעצמו כדי להבטיח את איכות הטיפול בסכסו� 58,) אשמהפי זכות או

עלולה להשאיר , כ� נטע	, דבקות בטיעוני� רציונליי� במשמע� הקלאסי. עד פתרונו) הגינותו

את הצדדי� שבויי� בכשלי� אסטרטגיי� וקוגניטיביי� ולמנוע מה� להגיע לפתרו	 שיענה על 

  . רכיה�ומרב צ

 
54   Greg Berman and John Feinblatt, Problem Solving Courts : A Brief Primer, 23 LAW & 

POLICY 167 (2001) )	להל :Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts .(  
הסדרי� המתבצעי� (על הפגיעה האפשרית בזכויות הנאשמי� ועל הבעייתיות הכרוכה בהסדרי טיעו	     55

; )ה"תשסה (1 לה משפטי� "הסדרי טיעו	 ובעיית הח( "אור	 גזל: ראו, )במדיניות דומה ג� בישראל
הסדרי טיעו	 והסדרי� "אור	 גזל ; )ס"התש (3 37 הסניגור    "טיעו	 המבחני� לדחיית הסדרי"אור	 גזל 

גבולות השליטה של הצדדי� בהלי� "טליה פישר ; )ה"התשס (28 95 הסניגור" על דיו	 מקוצר
  ).ה"התשס (377 כט עיוני משפט" הפלילי

כינוי זה בא להדגיש באופ	 ביקורתי את המהירות והמסחריות המאפיינות את ההתנהלות השיפוטית     56
. שאי	 בה כניסה מרובה לפרטי� וא( לא דקויות או איכויות מיוחדות בביצועה, בהקשר הפלילי

 Peggy Fulton.כגו	 בחברת מקדונלד, מהיר ואחידהמונח מרמז על התנהלות הדומה להכנת אוכל 

Hora & Theodore Stalcup, Drug Treatment Courts in the Twenty-first Century: The 

Evolution of the Revolution in Problem-Solving Courts, 42 GA. L. REV.717, 808 (2008) 
  . Hora & Stalcup, Drug Treatment Courts) : להל	(

57   David B. Wexler, Adding Color to the White Paper: Time for a Robust Reciprocal 
 Relationship Between Procedural Justice and Therapeutic Jurisprudence, 44 COURT 

REV. 78 (The American Judges Association, Special Issue on Procedural Fairness, 

  ). Adding Colorוקסלר : להל	 ((2008
    .109' בעמ, 4לעיל הערה ,  Forms and Limitsפולר     58
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ונליי� שאליה� התייחסה התפיסה הפורמליסטית מצויי� ברובד העליו	 הטיעוני� הרצי  

 ותורת המשפט הטיפולי נטע	 כי ADR- בתנועות ה. של הסכסו� שעניינו הבעת עמדות

 ובו נמצאי� האינטרסי� והצרכי� של ,בבסיסו של רובד זה מצוי רובד עמוק יותר של הסכסו�

 השגת פתרו	 איכותי ויעיל ולש� כ� נדרש עיסוק המוגבל לרמת העמדות אינו מקד�. הצדדי�

הרציונליות הנדרשת ליישו� בהלי� של בירור ,  על כ	59.עיסוק ברובד האינטרסי� והצרכי�

הסכסו� וניהולו ולמציאת פתרונו היא עמוקה יותר מזו העומדת ביסודו של ההלי� השיפוטי 

רח במסגרת עליה לשק( היבטי� נרחבי� של הסכסו� שאינ� מוגדרי� בהכ. הקלאסי

צרכי� , מערכות יחסי�, כגו	 רגשות, הטיעוני� המשפטיי� המופיעי� בכתבי הטענות

  60.ואינטרסי�

 ותורת המשפט הטיפולי ג� מתחו ביקורת על התפיסה האדברסרית ADR- התנועות   

ההתנהלות האדברסרית בניהול סכסו� , לעמדת	. העומדת ביסוד ההלי� השיפוטי הקלאסי

כלומר , "תרבות של ביקורת"מטפחת " התרבות האדברסרית. "( מזיקההיא בלתי יעילה וא

. התנצחות שלא לצור� והשמעת איומי� בי	 הצדדי�, ויכוחי�, השמעת טיעוני� נוגדי�

" נגד"להתמקדות ב, להסתבכות בשקרי�, זו מביאה להחבאת אינפורמציה חשובה" תרבות"

 ניהול סכסו� בדר� אדברסרית 61.שפירושו התמקדות יעילה בפתרו	 הסכסו�" בעד"תחת ה

 הגוררת החמרת האיבה במערכת היחסי� ,גור� למתדייני� לנהוג התנהגות שלילית וברוטלית

  62.בי	 הצדדי� ונזקי� לרווחתו הפסיכולוגית של הפרט

 ותורת המשפט הטיפולי סוברי� כי התפיסה האדברסרית מגבילה ADR- הוגי תנועות ה  

המחייבי� מידע , ה שלמה על הסכסו� ורבדיו השוני�את יכולתו של השופט לקבל תמונ

הראייה . והתייחסות לצרכי� ולאינטרסי� המצויי� בעומקי העמדות והטיעוני� המשפטיי�

מגבילה את , מעוותת את התמונה כהווייתה, "לב	"ו" שחור"הבינארית ממצבת ניגודי� של 

אתר מגוו	 של פתרונות השאלות הנדונות ומתעלמת ממורכבותו של הסכסו� ומ	 היכולת ל

   63.אפשריי�

 
59   ROBERT FISHER & WILLIAM URY, GETTING TO YES: HOW TO NEGOTIATE AGREEMENTS 

WITHOUT GIVING IN (Boston: Houghton Muffin, 1981)  
  .47' בעמ, 4לעיל הערה  ,תורת הגישוראלברשטי	     60
61  David B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence and the Culture of Critique, 10 J. OF  

CONTEMP. LEGAL ISSUES 263 (1999); Carrie Menkel-Meadow, The Trouble with the 

Adversary System in a Postmodern, Multicultural World, 38 WILLIAM & MARY L. REV. 

5 (1996)     
62  John Lande, The Movement Toward Early Case Handling in Courts and Private 

Dispute Resolution, 24 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 81, 82 (2008); Janet Weinstein,  

The Best Interest of Children and the Adversary System, 2 U. MIAMI L. REV. 79 (1999); 

Carrie Menkel-Meadow, Pursing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of 

Innovation Co-Opted or “The Law of ADR 19”, FLORIDA ST. U.L. REV. 3 (1991)      

63   Carrie Menkel-Meadow, Whose Dispute is it Anyway? A Philosophical and 
Democratic Defense of Settlement (In some Cases), 83 GEO. L.J. 2663 (1995); Carrie 

Menkel-Meadow, Is Altruism Possible in Lawyering?, 8 GA ST. L. REv. 385 (1992) , על
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אל התפיסה הפורמליסטית העומדת ביסוד הלי� השפיטה הקלאסי הופנתה ביקורת   

. בלתי יעילה ומשקפת פרוצדורה ריקה מתוכ	 שציינה כי ההתנהלות הפורמליסטית היא

לנוקשות , כ� נטע	, ההבטחה הטמונה בפורמליות לוודאות וליציבות במשפט הובילה

   64. לצורכי החברה המשתני�התאמה- ואי

כפי שיפורט להל	 בתיאור תפקידו של השופט , תנועת תורת המשפט הטיפולי הציעה  

את האדברסריות ואת הרציונליז� המוגבל לשיטתה בניהול , להמיר את הפורמליז�, התרפויטי

 בתהלי� שיתופי שיבח	 את המדובר. בהבניה של תהלי� שיפוטי חלופי, הלי� שפיטה קלאסי

ייש� תפיסה הקשרית של מעורבות והבעת אמפתיה שיפוטית , סכסו� על רבדיו השוני�ה

תורת המשפט הטיפולי הציעה לעשות שינויי� ורפורמות . ויתחקה אחרי פתרו	 בעיות יעיל

בהתנהלות הפרוצדורות המשפטיות ובתכני תפקידיה� של שופטי� ועורכי הדי	 , בדי	

  .במערכת המשפט

התנהלות השופט באול� בית , לגישת�. בשופטי� סוכני� תרפויטיי�הוגי התורה רואי�   

בהיבט של תפקודו ,  שלוwell being- את ה, המשפט עשויה לחזק את רווחת הפרט

התנהלות שיפוטית . הפסיכולוגי הרגשי של המתדיי	 ולהביא לתוצאות תרפויטיות חיוביות

  . תתרפויטיו- לקויה עלולה לפגוע בפרט ולהביא לתוצאות אנטי

, והתנועה ממליצה כי פעולת� המקצועית, א( ה� סוכני� תרפויטיי�מהווי� עורכי הדי	   

התרה אחרי השגת תוצאות , תתבצע בדר� שיתופית, בשעה שה� מלווי� לקוח ומייעצי� לו

 התנהלות 65.תרפויטיות ומתמקדת בהשגת פתרו	 איכותי ויעיל לסכסו� שבו מעורב הלקוח

 66.משפט נדרשת לניהול תהלי� שיפוטי תרפויטי מוצלח ומסייעת לובדר� זו בי	 כתלי בית ה

, תורת המשפט הטיפולי התפתחה מענ( שעסק במשפט ובריאות הנפש לענפי משפט שוני�

 והביאה לשינויי� בהתנהלות שופטי� ועורכי די	 ולשינויי� רעיוניי� 67,פליליי� ואזרחיי�

   .ומבניי� במערכת המשפט בארצות הברית ומחוצה לה

  

 
 Judith Resnik, For Owen M. Fiss: Some:ראו, טענה זו ועל השלכותיה מצד המתנגדי� לה

Reflections on the Triumph and the Death of Adjudication, 58 .U. MIAMI L. REV. 173, 

183 ( 2003).  
64   Hora & Stalcup, Drug Treatment Courts  ,56 לעיל הערה.    
65 Bruce J. Winick, Therapeutic Jurisprudence and the Role of Counsel in Litigating, 37 

CAL. W.L. REV. 105 (2000); Bruce J. Winick, Redefining the Role of the Criminal 

Defense Lawyer at Plea Sentencing a Therapeutic Jurisprudence/Preventive and 

Bargaining Law Model, 5 PSYCHOL. PUB. & POL’Y 1034 (1999)   
66   Karni Perlman, It Takes Two for TJ: Correlation Between Bench and Bar Attitudes 

 Toward Therapeutic Jurisprudence – An Israeli Perspective, 30 T. JEFFERSON L. REV. 

351 (2008); REHABILITATING LAWYERS: PRINCIPLES OF THERAPEUTIC JURISPRUDENCE 

FOR CRIMINAL LAW PRACTICE (David B. Wexler ed., Carolina Academic Press, 2008)  

67   Daniel W. Shuman, Therapeutic Jurisprudence and Tort Law: A Limited Subjective 

 Standard of Care, 46 S.M.U.L. REV. 409 (1992)   
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  בתי המשפט המיוחדי� פותרי הבעיות  .2 
מערכת בתי המשפט בארצות הברית הקימה בשני העשורי� האחרוני� שורה של בתי משפט 

, כגו	 בתי משפט לעבירות סמי�, תות כרוניו חברתישל בעיותמיוחדי� העוסקי� בנושאי� 

  . נוער ואלימות במשפחהתעבריינו

. שפט ראשו	 ייחודי לענייני עבירות סמי� הוק� בארצות הברית בית מ1989בשנת   

הקמתו הייתה תולדת השפעת� של שופטי� ואנשי משפט וחברה שחיפשו חלופה מעשית 

. מצב של חוסר יעילות במערכת המשפט בבואה להתמודד ע� עבירות אלה, למצב הנוהג

תורת המשפט הטיפולי התפתחה מנקודת מבט כללית של מלומדי משפט שחקרו את הדר� 

בתו� זמ	 קצר . תרפויטיות- ה החוק ומערכת המשפט מניבי� תוצאות תרפויטיות או אנטישב

מפגש בי	 תאוריה , החל תהלי� טבעי של השפעה הדדית בי	 התורה ובי	 בתי המשפט

  . למעשה

תומכי תורת המשפט הטיפולי זכו להזדמנות לבחו	 את ההתנהלות שהציעו כפתרו	 יעיל   

ושופטיה זכו לבסיס רעיוני להתנהלות� החדישה וליכולת ומערכת בתי המשפט , וראוי

   68.להשתמש בתובנות תאורטיות ובתוצאות מעשיות של מחקרי� שנערכו בהשפעת תורה זו

מערכת בתי המשפט בארצות הברית כוללת כיו� יותר משלושת אלפי� בתי משפט   

שבה , יר ניו יורקמיז� רחב היק( מיוש� לדוגמה בע. מיוחדי� הפועלי� במגוו	 של נושאי�

 Midtown Communityכגו	 , הוקמו בתי משפט מיוחדי� קהילתיי� בעלי סמכויות רחבות

Courtו 	באזור הטיימס סקוור במנהט  -The Red Hook Community Justice Center 

  69.בברוקלי	

 Problem – פותרי בעיות בתי משפטבתי המשפט המיוחדי� הנזכרי� לעיל מכוני�   

Solving Courts
 היות שאינ� שמי� לה� למטרה רק להעניש את הפרט על העבירה שעבר – 70

אלא ג� להתמודד ע� הבעיות שהובילו לביצועה ולנסות לפתור אות	 או לשפר את 

 הואיל וה� פועלי� מתו� 71ה� נקראי� ג� בתי משפט תרפויטיי�. ההתמודדות האישית מול	

וזוכי� לבסיס רעיוני ולתמיכה , ובא לפניה�חינו� וטיפול כלפי הפרט שה, מגמות של שיקו�

  .מקצועית מצד הוגי תנועת תורת המשפט הטיפולי ותומכיה

בתי המשפט התרפויטיי� שמי� לה� למטרה להפחית רצידיביז� ולמנוע הישנות של   

, (revolving door)" דלת מסתובבת"מכונה  הישנות זו. מעשה עברייני על ידי נאש� חוזר

 
68   Peggy F. Hora, William Schema & J. Rosental, Therapeutic Jurisprudence and the 

Drug Treatment Court Movement: Revolutionizing the Criminal Justice Response to 

Drug Abuse and Crime in America, 74 NOTRE DAME L. REV. 439 (1999)) 	הורה : להל
   ).Therapeutic Jurisprudence' ואח

  . www.courtinnovation.org: ראועל בתי המשפט המיוחדי� בניו יורק ומאמרי� בנושא    69
70  Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts , 54לעיל הערה;Symposium, The Changing 

Face of Justice: The Evolution of Problem Solving, 29 FORDHAM URB. L. 1970 (2002).  
 משנת ABA MODEL CODE OF JUDICIAL CONDUCT של האתיקה בכללי הגדרת� לדוגמה ראו    71

2007:  31 www.abanet.org/judicialethics/ABA_MCJC_approved.pdf.  
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 ביטוי את העובדה שהנאש� הוא בדר� כלל לקוח חוזר בבית המשפט והיא מביאה לידי

  72.מכיוו	 ששיטת השיפוט הקלאסי אינה נוחלת הצלחה בשינוי דפוסי התנהגותו

על פי כללי , נכו	 למועד חיבור מאמר זה, בתי המשפט התרפויטיי� אינ� מתנהלי�  

ל קוד אחיד הקובע אי	 סממ	 פורמליסטי מובהק ש, משמע. התנהגות אחידי� ומחייבי�

73.כללי� מחייבי� להתנהלות ראויה בסוג של בית משפט תרפויטי מסוי� או בכלל�
, ע� זאת 

ה� שמי� לה� :  מאפייני� משותפי�מספר חולקי�בתי משפט העוסקי� במגוו	 של נושאי� 

לדוגמה גמילה (מטרה להביא לשינוי במציאות הנוהגת וליצור תוצאות של ממש לפרט 

ליצור מטרת� היא ). הפחתה במספר העבירות המתרחשות באזור השיפוט(רכת ולמע) מסמי�

מי� שינוי במדיניות הנוהגת ולהשפיע על עיצוב המדיניות הממשלתית כדי לטפל בגור

ה� משתפי� פעולה ע� מגוו	 של גורמי� ממשלתיי� , העומדי� ביסוד ביצוע העבירות

ומתקיי� בה� הלי� שיפוטי  הנאשמי� להפנייתופרטיי� כדי לעצב תכניות שיקו� והדרכה 

  74.ייחודי תרפויטי

המורכב מבעלי מקצוע , בית משפט תרפויטי ניכר בצוות הטיפולי שמועסק במסגרתו  

פסיכולוגי� ונציגי קהילה , כגו	 עובדי� סוציאליי�, תחומיי� ע� הכשרה מגוונת-רב

    .תחומי הטיפולי הזה- השופט הוא חבר מוביל בצוות הרב. רלוונטיי�

ניהול ההלי� המשפטי בבית המשפט התרפויטי נעשה בדר� כלל על סמ� בחירה של   

הדיו	 בהלי� מתקיי� מתו� הנחת יסוד כי הנאש� מכיר בפעולתו הפוגענית ואינו . הנאש�

  ).הכחשה של ביצוע העבירה מובילה לבירור במערכת בתי המשפט הרגילה(מתכחש לה 

בנסיבות לביצוע העבירה ובניסיו	 לגבש , בידואלהדיו	 השיפוטי מתמקד בהכרת האינדי  

הפתרו	 . התייחסות מערכתית הולמת לנסיבות העניי	 כדי למנוע מ	 הפרט את הישנות מעשיו

מותווה מתו� התייחסות לנסיבות חייו של הנאש� באמצעות הפנייתו לתכניות הדרכה ושיקו� 

  .שונות המתבצעות במסגרת בית המשפט ובפיקוחו

ה� כוללי� חדרי� שבה� . משפט בנויי� באופ	 שונה מבתי המשפט הרגילי�רוב בתי ה  

מוקצה בה� מקו� עבודה לכל חבר בצוות הטיפולי או , מופעלות תכניות הדרכה ושיקו�

אול� המשפט מכיל מקומות ישיבה להשתתפות� של אנשי . המנהלי המיוחד של בית המשפט

 
72   Betsy Tsai, The Trend Toward Specialized Domestic Courts: Improvements on an 

Effective Innovation, 68 FORDHAM L. REV. 1285 (2000) ;הורה ואח'Therapeutic 

Jurisprudence ,1 'בעמ, 68יל הערה לע  .  
שופטי� תרפויטיי� ותומכי תורת המשפט הטיפולי עוסקי� בפיתוח� ובהצעת� של כללי� מנחי�    73

 Barbara A. Babb, An Interdisciplinary Approach to Family Law:ראו לדוגמה, להתנהלות

Jurisprudence: Application of an Ecological and Therapeutic Perspective, 72 IND. L. J. 

775 (1997); Barbara A. Babb, Fashioning an Interdisciplinary Framework for Court 

Reform in Family Law: A Blueprint to Construct a Unified Family Court, 71 S. CAL. L. 
REV. 469 (1998).  

 74   Berman & Feinblatt, Problem Solving Courts ,54 לעיל הערה.  
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לא ,  השונה של בתי משפט מיוחדי� אלהכחלק מתפיסת� .הצוות הטיפולי בתהלי� השיפוטי

  ".נאש�"להבדיל מ" לקוח"אחת מכונה המתדיי	 בה� 

בבתי המשפט התרפויטיי� יש מגמה לעודד השתתפות של נציגי המשפחה ונציגי   

  75.הקהילה שהמתדיי	 שיי� אליה	 במסגרת ההלי� המשפטי והפתרו	 השיקומי המתגבש בו

המיוחדי� לבתי המשפט המסורתיי� מסוכמת ההשוואה בי	 ההתנהלות בבתי המשפט   

נשיא המרכז הלאומי לבתי משפט מדינתיי� בארצות , (Warren)בטבלה שיצר השופט וור	 

  76: כ�,הברית

  
  )הקלאסיי�(בתי המשפט הרגילי� 

 Traditional Process 
  בתי המשפט המיוחדי�

  )התרפויטיי�/פותרי הבעיות(
Transformed Process 

  מונעי סכסוכי�, פותרי בעיות  יישוב סכסוכי�

  תוצאות תרפויטיות  תוצאות משפטיות

  הלי� שיתופי  הלי� אדברסרי

  אוריינטציה ממוקדת באנשי�  אוריינטציה ממוקדת תביעה במקרה

  מבוססת על צרכי� או על אינטרסי�  מבוססת על זכויות

  מדגישה ג� הליכי� חלופיי� לשפיטה  מדגישה את השפיטה

  פרשנות ויישו� של מדעי החברה  של הדי	פרשנות ויישו� 

  השופט כמאמ	  השופט כבורר

  התבוננות קדימה  התבוננות לאחור

  על יסוד של יצירת תכנית  על יסוד תקדימי�

  טווח רחב של משתתפי�   משתתפי� מעטי� 

  שיתופי�רב, בי	 משתתפי�  אינדיבידואלי

  הגיוני ורגיש  משפטי

  לא פורמלי  פורמלי

  מועיל  יעיל
  

בתי המשפט התרפויטיי� נמצאי� במגמת התרחבות ה	 במספר� וה	 בנושאי� שה� עוסקי� 

השאלה א� עולה ביד� של בתי משפט אלו להפחית . בה� ברחבי מדינות ארצות הברית

 
75  JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY: THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND THE COURTS 

(Bruce J. Winick & David B. Wexler eds., Carolina Academic Press, 2003)) 	להל: 
THERAPEUTIC KEY .( �שנער �ביקור מודר �תיאור בתי המשפט והתנהלות� נעשה ג� על סמ

 Red Hook- וMidtown Community Court ,למחברת המאמר בבתי המשפט הקהילתיי� בניו יורק

Community Justice Center ,30.7.2009-ב.  
    .  6 'עמב, ש�    76
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אליסטית באופ	  ממספר הפרטי� הנזקקי� לה� כנאשמי� חוזרי� נבדקת ברוח האסכולה הר 

יקר בבתי משפט לסמי� מוכיחי� הצלחה באומד	 נתוני מחקרי� העוסקי� בע. אמפירי

משמע שמשתתפי תכניות הגמילה והשיקו� השונות נטו פחות לחזור לפשע ולהגיע , המספרי

אומדני� אלה ה� באחוזי� גבוהי� פי כמה בהשוואה . לבתי המשפט כנאשמי� חוזרי�

   77.לנאשמי� שעניינ� לא נדו	 בבתי המשפט המיוחדי�

 החוזרת היא ת המשפט התרפויטיי� להפחית משיעורי העבריינושאלת הצלחת� של בתי  

 היות שהתפיסה השיקומית במשפט הפלילי איננה חדשה במשפט ,חשובה ומעניינת

. והיא רווחה בו במיוחד בי	 שנות השלושי� לשנות השבעי� של המאה העשרי�, האמריקני

 תורת המשפט 78.כאחתמקובל לטעו	 כי תפיסה זו נזנחה בשל סיבות רעיוניות ומעשיות 

הטיפולי נבדלת מ	 התפיסה השיקומית שקדמה לה בשימוש המהותי שהיא עושה בסמכות 

    .השיפוטית כמקור ליצירת הנעה פנימית אצל הנאש� לשנות מהתנהגותו הפוגענית

ות מיוחסי�  ההישגי� הנקשרי� לפעילות� של בתי המשפט פותרי הבעי

טי החדש המ             .תנהל במסגרת�אפוא לתפקיד השיפוטי התרפוי

        

  התפקיד השיפוטי התרפויטי הנוהג בבתי המשפט פותרי הבעיות .3

  כללי) א(

מעורב ומתבצע מתו� אוריינטציה הקשרית של , התפקיד השיפוטי התרפויטי הוא אקטיבי

  .יחסי� וגישה של פתרו	 בעיות בהיבט האישי

 
77   John B. Van de North, Problem-Solving Judges – Meddlers or Innovators?, 32 WM. 

MITCHELL L. REV. 949 (2006); Vick Dwight & Jennifer Lamb Keating, Community 

Based Drug Courts: Empirical Success. Will South Dakota Follow Suit?, 52 S.D.L. 

REV. 288 (2007); Kathryn C. Sammon, Therapeutic Jurisprudence: An Examination 
of Problem-Solving Justice in New York, 23 ST. JOHN’S J.L. COMM. 923 (2008); Hora & 

Stalcup, Drug Treatment Courts,ראו. 56 הערה  לעיל 	תורת "נוס בינלאומי על הרצאה בכי: כ
הרצאה אמרה ב.  Domestic Violence Court,שדנה בבית משפט מיוחד בקנדה" המשפט הטיפולי

ת  ניכרית המשפט שבהנהלתה הראו על הצלחה  שהתקיי� בבהשופטת וא	 דה וי	 כי נתוני מחקר
 Sharon L. Van de Veen, Entrenching a Therapeutic:בשיעור הורדת האלימות החוזרת

Approach to Criminal Justice – Where do We Go from Here? (International Congress 

on Law and Mental Health, Padua, Italy, 25.6.2007).  
מפרט את , במאמר ביקורת חרי( היוצא נגד תורת המשפט הטיפולי וההתנהלות התרפויטית, הופמ	   78

ובתו� כ� הוא סוקר את התפתחותה של  , ולהקמת� של בתי המשפט המיוחדי� התנגדותו לתורה
 ,Morris B. Hoffman:ראו,  לכישלונה הנטע	י ואת הסיבותהתפיסה השיקומית במשפט הפליל

Therapeutic Jurisprudence, Neo-Rehabilitationism, and Judicial Collectivism: The 

Least Dangerous Branch Becomes Most Dangerous, 29 FORDHAM URB. L.J. 2063 

 FRANCIS A. ALLAN, THE:או ג�ור). Therapeutic Jurisprudenceהופמ	 : להל	( (2002)

DECLINE OF THE REHABILITATIVE IDEAL: PENAL POLICY AND SOCIAL PURPOSE (New 

Haven: Yale University Press, 1981).    
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 בעל שיתופי �ינו הליההלי� השיפוטי המתבצע במסגרת מילוי התפקיד התרפויטי ה  

 מתמקד באיתור הצרכי� והאינטרסי� של האינדיבידואל ותר ,מאפייני� פורמליסטיי� פחותי�

   79.אחרי פתרו	 ההול� לצרכי� אלה

ההלי� התרפויטי מבקש לסייע לעצב התנהגות לא רק בדר� של שפיטה על הפרת נורמות   

 מת	 כלי� לשינוי  כי א� בעזרת,)כדרכה של השפיטה הקלאסית(והטלת סנקציה הולמת 

הסביבה . התפיסה אצל הנאש� ועזרה בשינוי פני המציאות או הסתגלות נורמטיבית אליה

 אלא כאינדיבידואלית ומותנית ,שבה מצוי הפרט אינה נתפסת בתור זהה ואוניברסלית

אנושיות נתפסות כגורמי סיוע - מערכות היחסי� הבי	.  משתתפיה האנושיי�ה�במרכיביה 

  80.דרכי ההתנהגות האנושיתוהנעת שינוי ב

השופט התרפויטי מנהל הלי� שיפוטי המקד� תקשורת ישירה ויצירת דיאלוג ע� כלל   

את בני , המעורבי� בסכסו� באמצעות הסתכלות הקשרית רחבה המכלילה את הנאש�

גורמי� רלוונטיי� בקהילה ואנשי הצוות הטיפולי של בית , באי כוח הצדדי�, משפחתו

  . המשפט

השיפוטי מתמקד בניסיו	 לאתר ולמפות את גורמי הסיכו	 שהביאו להופעת הדיו	   

ההתנהגות העבריינית וליצור מער� של שיקו� ותמיכה שביכולתו להעניק לנאש� כלי� 

  .להתמודדות יעילה יותר בעתיד ע� גורמי הסיכו	 ולסייע בעיצוב התנהגות נורמטיבית

 תכניו של החוזה 81. ע� הנאש�ההכרעה השיפוטית מגולמת בעריכת חוזה טיפולי  

ה� יכולי� לכלול הטלת חובה להשתת( בכמה . מגווני� ומתאימי� לצורכי האינדיבידואל

להשתת( , )למשל תכנית גמילה מסמי� ותכנית הדרכה הורית(תכניות שיקו� והדרכה 

ות להימנע מעשיית פעולות מסוימ, )ייעו� פיננסי, ייעו� נפשי, ייעו� רפואי(בפגישות ייעו� 

  .ועוד) הימנעות מכניסה לפאבי�(

 
 I saw prosecutors congratulating defendants who were“:כפי שמתארת השופטת קלוגר   79

doing well and defense attorneys agreeing that maybe a few nights in jail would be just 

the thing to make sure that their client stays clean.” Judy H. Kluger, Symposium, The 

Impact of Problem Solving on the Lawyer’s Role and Ethics, 29 FORDHAM URB. L.J. 

  ).קלוגר: להל	( (2002) 1892
80    Thomas D. Barton, Therapeutic Jurisprudence, Preventive Law, and Creative Problem 

Solving, An Essay on Harnessing Emotion and Human Connection, 5 PSYCHOL. PUB. 

POLICY & L. 921(1999)   
ליהמושגי�     81 פו טי ה  ז לית או חו ו פ טי ת  � וה, פסיכולוגיהענ( ה זכו לפרשנות רחבה בברי

תורת המשפט הטיפולי משתמשת . המטופל, מטפל ובי	 הלקוח מתייחסי� לקשר הנוצר בי	 יוע� או
. בהקשר� בענ( הפסיכולוגיא� אי	 ה� זהי� בהקשר המשפטי התרפויטי לתכני� , במושגי� אלה

פירוט של עקרונות , בהקשר הפסיכולוגי המושגי� יכולי� לכלול נוס( על כ� התחייבות הדדית, למשל
     החוזה הטיפולי בפסיכותרפיה"נעמי קלנר : ראו, על החוזה הטיפולי בהקשרו הפסיכולוגי. פול ועודטי

    ).ס"התש (93) 2( ידשיחות" פסיכואנליטית
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החוזה הטיפולי כולל את מחויבותו של הנאש� להשתת( בתכניות שיקו� רלוונטיות   

ביסוד המחשבה על כריתת חוזה זה נעו� רעיו	 כי . והבעת רצונו לעמוד במטרות של שיקומו

  .ותועל הנאש� לקבל אחריות עצמית כבסיס ליכולתו להתמודד ע� השינוי בדפוסי התנהג

התפקיד כולל המש� . התפקיד השיפוטי אינו מסתיי� במת	 החלטה בעניינו של הנאש�  

לרבות , של מעקב שיפוטי פרטני אחרי התקדמות הנאש� ועמידתו בתנאי החוזה הטיפולי

   82.השתתפותו בתכנית השיקו� נשוא ההחלטה השיפוטית

דמות בתכנית או הנאש� מובא לפני השופט באופ	 מסודר בשלבי� שוני� של ההתק  

ביהוויוריסטי - באמצעות שימוש בדג� פסיכולוגי. עמידה בתנאי החוזה הטיפולי- בשל אי

ביכולתו לתגמל את הנאש� . השופט מגיב לתהלי� השתקמותו של הפרט, לשינוי התנהגות

בעזרת הקלה בתנאי� המגבילי� או בעזרת ביטויי� , א� עמד בה, על הישג בתכנית השיקו�

ה, שיי�מילוליי� ומע כ  ר  מחיאת כ( או הענקת תעודה על סיו� מוצלח של קורס שיקו� , כגו	 9 

מילוי דרישות החוזה הטיפולי שהוסכ� - השופט יכול ג� להטיל סנקציות בגי	 אי. או הדרכה

  83.כגו	 הטלת תנאי� מגבילי� או שליחה למאסר, עליו

של תפקידו מהווי� הידע והמיומנויות הנדרשי� לשופט התרפויטי לש� מילוי נאות   

חידוש והוספה לכישורי� ולמיומנויות השיפוטיי� שהיה מקובל לראות� כחיוניי� לתפקידו 

  . של שופט המנהל הלי� של שפיטה קלאסית
  

  הידע 

הוגי תורת המשפט הטיפולי סוברי� כי על השופט להכיר את עקרונות היסוד ואת עיקרי 

. חברה ובמיוחד בפסיכולוגיה ובסוציולוגיההממצאי� שהתפתחו בענפי� מרכזיי� של מדעי ה

שילוב הידע בעבודת בית המשפט מסייע ה	 ליכולת להניע תהליכי� פנימיי� אצל הפרט 

וליצירת מוטיבציה לשינוי התנהגות בעתיד וה	 לגיבוש תכניות שיקו� ומת	 כלי� הולמי� 

, בסמי�, התמכרותנדרש ידע ג� בקרימינולוגיה בנושאי� העוסקי� ב 84.למתדיי	 לפי צרכיו

  .כ	 נחוצה התמצאות בשיטות טיפול ובתכניות שיקו� והדרכה שונות. באלימות ועוד

  

  כישורי� ומיומנויות) ב(

  אישיי�- כישורי� רגשיי� ותקשורתיי� בי&) 1(

השימוש . ולא כמקור סמכות לענישה בלבד" אתיקה של דאגה"השופט התרפויטי פועל מתו� 

יו	 וברגישות כאחד על מנת לשכנע את האינדיבידואל לקבל בסמכות השיפוטית נעשה בהיג

 
82  Bruce J. Winick, Sparking Motivation and Reducing Perceived Coercion, in 

 ,THERAPEUTIC KEY 181(75 עיל הערהל 	ויניק : להלSparking Motivation(;Randall B. 

Fritzler and Leonard M.J. Simon, Creating a Domestic Violence Court: Combat in The 

Trenches, 37 CT. REV. 28 (2000) .  
83    Robert E. Gaston, You Want to Change Behavior? Use the Drug Court Format, 9 NEV. 

LAWYER 10 (2001)  
  .82 לעיל הערה Sparking Motivation,ויניק     84
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   85.את השירותי� שהוא זקוק לה� ולהניעו לצאת ממעגל הסתבכותו ע� הדי	 והחברה

מאשר כבורר במשמעות של צד " מאמ	"השופט התרפויטי פועל יותר כעובד סוציאלי או 

פוטי שנדרשו לניהול הפסיביות והשמירה על איפוק שי. שלישי המנהל הלי� שפיטה קלאסי

הלי� שפיטה קלאסי הומרו בתפקיד השיפוטי התרפויטי באקטיביות ובנקיטת עניי	 ויוזמה 

  86.שיפוטיי�

נוס( על האינטליגנציה האנליטית שהפעיל השופט בשעת מילוי תפקידו הקלאסי נדרשה   

מענה  מעלתו של השופט אינה נגזרת עוד א� מיכולתו לתת 87.אינטליגנציה רגשית ממנו ג�

 אלא ג� מיכולתו להתייחס להיבטי� ,משפטי לכל סוגיה שהיא באופ	 רציונלי ושיטתי

   88.פסיכולוגיי� וחברתיי� הכרוכי� בסוגיה שהובאה לפניו ובאד� הקשור בה

  

�  :התנהלות תרפויטית מאופיינת ברכיבי� הבאי

 בלא  התייחסות לרגשותיו של האחר ולזווית הראייה שלו לסיפור– הבעת אמפתיה  .א

אמפתיה יכולה להיבנות באמצעות שאילת שאלות . הזדהות או קבלת זווית ראייה זו

לרבות בכל הנוגע להתנהלות , בחייו או הכרה ברגשותיו, המראות עניי	 בעמדת המתדיי	

  .ההלי� המשפטי בבית המשפט

 התנהלות מכבדת יכולה לבוא לידי ביטוי בפנייה אל המתדיי	 – התנהלות מכבדת  .ב

הימנעות מסרקז� בתגובה לדבריו וראייה במתדיי	 ,  המלא ומתו� הגייה נכונהבשמו

  .אחראי לדבריו ולמעשיו

שאילת שאלות ,  מת	 הזדמנות למתדיי	 לומר את דברו– מיצוי הקשבה פעילה  .ג

כגו	 א� המתדיי	 , הענקת תשומת לב לסגנו	 הדיבור ולמשמעו, הבהרה לפי הצור�

  ").נעשה לי"פעולה או " עשיתי("בית משתמש בשפה אקטיבית או פסי

ובית  .ד חי ניסיו	 ,  גינוי המעשה שנעשה ולא גינוי האד� שעשה אותו– התמקדות 

  89.למצוא תכונות טובות באישיותו של המתדיי	 ולהביע אמו	 ותקווה ביכולתו להשתק�

 
85   David B. Wexler, Robes and Rehabilitation: How Judges Can Help Offenders Make  

 Good, 38 COURT REV. 18, 29 (2001))	וקסלר: להל Robes and Rehabilitation.(  

86   “[T]he judges who serve on these ‘problem-solving’ courts have largely repudiated the 

 classical virtues of restraint, disinterest, and modesty, replacing these features of the 

traditional judicial role with bold, engaged, action-oriented norms.” Richard Boldt and 

Jana Singer, Juristocracy in the Trenches: Problem-Solving Judges and Therapeutic 

Jurisprudence in Drug Treatment Courts and Unified Family Courts, 65 MD. L. REv. 

    Juristocracy in the Trenches, Singer &.(Boldt : להל	 ((2006) 87 ,82
87  Michael King, Restorative Justice, Therapeutic Jurisprudence and the Rise of 

 Emotionally Intelligent Justice, 32 MELBOURNE UNIVERSITY L. REV. 1096 (2008)  
 Susan:ראו,  ”People before process, outcome before output“דבריה של סוז	 גולדברגל   88

Goldberg, Judging for the 21st Century: A Problem-Solving Approach 8 (2005)    

available at www.nji.ca/nji/Public/documents/Judgingfor21scenturyDe.pdf )	להל :
   ). Judging for the 21st Centuryגולדברג

  .85  לעיל הערהRobes and Rehabilitation,  וקסלר    89
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יה  .ה מכפי   ניסיו	 ליצור הנעה פנימית אצל המתדיי	 כדי להדגיש את תחושת– הימנעות 

האוטונומיה של הפרט ואת האחריות שלו לפתרו	 הסכסו� והימנעות ככל האפשר 

  .מוויכוחי� ומשימוש באילו�

ז�  .ו  הימנעות מלהגדיר למתדיי	 את העניי	 שהשופט רואה – הימנעות מפטרנלי

על השופט . כבעיה הנעוצה באישיותו או במצבו הבריאותי או המנטלי של המתדיי	

לת התמודדות עצמית ע� הבעיות העומדות ביסוד ההתנהגות לעודד אצל המתדיי	 יכו

  .העבריינית וע� ההשלכות שהתנהגות זו יוצרת

. על השופט התרפויטי לדעת לומר את דברו באופ	 ברור ומוב	 לנאש� – בהירות  .  ז

את המסר , ולא לבא כוחו בלבד, להשתמש במשלב לשוני שיבהיר למתדיי	 מומל�

מומל� להקריא את , מדובר במסמ� הכולל תנאי� מגבילי�כאשר , לדוגמה. השיפוטי

להפחית מ	 השימוש במילי� נרדפות ולהעדי( משפטי� , לאט ובהטעמות, הכתוב באול�

  90.קצרי� וברורי�

מאפייני� אלו נמנו בהרחבה בחוברת הדרכה מיוחדת לשופטי� שפורסמה בקנדה     

"  גישת פתרו	 הבעיות–ת שפיטה במאה העשרי� ואח"וכותרתה , באתר השפיטה הקנדי

  91).החוברת הקנדית להתנהלות שיפוטית ראויה: להל	(

  

  כישורי ניהול) 2(

תחומי ששות( לתהלי� - השופט בבית המשפט המיוחד נעזר בצוות מקצועי רב, כנזכר

התייעצות והסתייעות שיפוטית בחבר מומחי� מקצועיי� שהנו . השפיטה ולגיבוש תוצאותיו

בית המשפט ג� ה	 מסממניו הייחודיי� של התפקיד השיפוטי חלק אינטגרלי מצוות 

ממדית של הסכסו� -ההתייעצות היא אקט שיתופי המעיד על תמיכה בתפיסה רב. התרפויטי

התפקיד השיפוטי . תחומית- והבנתו בתור מחלוקת שניתנת לבחינה ולטיפול בגישה רב

הטיפולי - וות המקצועיהתרפויטי בבתי המשפט פותרי הבעיות מכיל תכני� של ניהול הצ

כ	 הוא מכיל תכני� של תיאו� השירותי� הנדרשי� לנאש� ונוגעי� . המצוי בבית המשפט

  92.או כלכליי� שוני� המסייעי� בתהלי� השיקו�/לשיתו( גורמי� חברתיי� ו

  

 
90   David B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence: An Overview, Disability Law Symposium 

Issue: Legal and Treatment Issues, 17 T.M. COOLEY L. REV. 125, 160 (2000)  
, תורת המשפט הטיפולי ורעיונותיה. 88 לעיל הערה Judging for the 21st Century,גולדברג      91

אומצו , לרבות הקמת בתי משפט פותרי בעיות וההתנהלות השיפוטית התרפויטית שבמסגרת�
 ביטוי במיוחד באוסטרליה וה� באי� לידי, אמריקניות נוספות- אנגלווהוטמעו ג� בארצות משפט

 Australasian Therapeutic Jurisprudence Clearinghouse, in THE AUSTRALASIAN .ובקנדה

INSTITUTE OF JUDICIAL ADMINISTRATION WEBSITE, available at www.aija.org.au . על
:  ראו, הקמת� של בתי משפט מיוחדי� בקנדהועל  הטמעתה של תורת המשפט הטיפולי

www.nji.ca.  
92    Boldt & Singer, Juristocracy in the Trenches ,86 לעיל הערה.  
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  יצירתיות ופתרו& בעיות) 3(

, מצד המתדיי	על נושא התפקיד לבנות אמו	 . התפקיד השיפוטי התרפויטי הנו תפקיד מורכב

לחשוב על גיבוש פתרו	 ההול� לצרכיו של , לקיי� תהלי� של בירור צרכי� ואינטרסי�

, מורכבות זו מחייבת התנהלות שיפוטית תרפויטית הניכרת בפתיחות רעיונית. המתדיי	 ועוד

ביצירתיות ובמעבר מדרכי הוכחה לדרכי שכנוע המסייעות לביסוסה של התנהלות , בגמישות

  .יעילה בשלבי� השוני� של ההלי� המשפטיאיכותית ו

לחשו( את , התמקדות בפתרו	 בעיות בהיבט האינדיבידואלי מבקשת להכיר את הנאש�  

הצרכי� והאינטרסי� שלו וכ	 להתמצא במהות	 ובתוכנ	 של תכניות שיקו� ובאפשרויות 

י� הכישורי� והמיומנויות שחיוני). דרכי העסקה ודומיה	(השונות להשתלבות בחברה 

יכולת ארגונית והתמקדות בניסיו	 , יוזמת, מקורית, לתפקיד כוללי� חשיבה אינטגרטיבית

  .פרגמטי לפתרו	 בעיות

  

  החלת התפקיד) ג(

 וכאמור ,תוכנו של התפקיד השיפוטי התרפויטי ומהותו אינ� מוגדרי� עדיי	 באופ	 ממצה

ה למעשה בתהליכי התפקיד השיפוטי התרפויטי נמצא הלכ. אינ� מוסדרי� במפורט בדי	

בבסיס התאורטי שמעניקה לו תנועת תורת המשפט , כמתואר, גיבוש והתהוות שמקור�

 93.מניתוח ההתנהלות השיפוטית הנוהגת בבתי המשפט נלמדהבסיס המעשי בהטיפולי ו

התפקיד השיפוטי התרפויטי מייחד את פועל� של בתי המשפט פותרי הבעיות ומאובח	 

   94.ת�כגור� מרכזי בטענה להצלח

תפיסה שיקומית כחלופה למאסר נבחנה בעבר במערכת בתי המשפט בארצות , כאמור  

 המעקב אחרי התנהלות	 הלכה למעשה ועמידת ,ההפניה אל תכניות שיקו�, ואול�. הברית

ה� . הנאשמי� בתנאיה	 לא נעשו בדר� דומה להתנהלות השיפוטית התרפויטית של היו�

שילוב התפיסה השיקומית . הלי� שיפוטי קלאסיבוצעו באופ	 חלקי בלבד ובמסגרת 

בהתנהלות שיפוטית אדברסרית ופורמליסטית בעבר לא הניב שיעורי הצלחה דומי� לתוצאות 

  .המוצגות היו� בנוגע להישגי ההתנהלות השיפוטית התרפויטית השיתופית והאמפתית

ו	 גבוהה השופט התרפויטי בבתי המשפט פותרי הבעיות נחשב לשופט שזוכה לרמת אמ  

אנשי מקצוע שוני� מדורגי�  מחקרי� מראי� כי כאשר. ביותר מצד הנאשמי� המובאי� לפניו

 
 מחקר שביקש לעמוד על טיבו ועל מהותו של התפקיד התרפויטי מפי שופטי� ערכהי 'פטרוצקרי      93

 וביקשה ,צמ� כשופטי� תרפויטיי�י כינסה צוות של כחמישי� שופטי� המתארי� ע'פטרוצ. מכהני�
אני נוהג בדר� תרפויטית כאשר : " המשפטהשלמתמה� לתאר את התנהלות� השיפוטית בעזרת 

התשובות שניתנו במחקר כללו מגוו	 של התנהגויות הנחשבות בעיני השופטי� ביטוי ..." אני
אות מחקרה של תוצ. וה� דוגמה למאפייני� שתוארו לעיל, להתנהלות תרפויטית בכמה נושאי�

 ,Carrie Petrucci:ראו. 91 לעיל הערה, י פורסמו באתר הקנדי של מוסד השפיטה הלאומי'פטרוצ

Judging for the 21st Century: A Problem-Solving Approach (2005), available at 

www.nji.ca.  
  . 77 לעיל הערה: על הטענה ראו   94
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על פי רמת השפעת� על האינדיבידואל במסגרת טיפול� בו במגוו	 של תכניות טיפוליות 

השופטי� התרפויטיי� זוכי� לעמוד בראש הדירוג ומצויני� כבעלי ההשפעה , ושיקומיות

  95.צמת הפרט ויכולתו להשתק� בהצלחההרבה ביותר על הע

 �ההתמקדות בתפקיד השיפוטי התרפויטי בתור מפתח להצלחה בשיקו� עברייני  

 החוזרת הביאה להתפתחות� של שיח ומחקר אקדמיי� תוהפחתה משיעורי תופעת העבריינו

 או 96כגו	 היותו סוג של מנהיג חברתי, העוסקי� בתפקיד השופט התרפויטי בהיבטי� שוני�

בי	 היתר נמצא . דת השפעתו על כלל השחקני� המשפטיי� השותפי� לתהלי� התרפויטימי

ג� מתא� בי	 דר� פעולה שיפוטית תרפויטית ובי	 הגברת שביעות הרצו	 העצמית מ	 

 התמקדות זו עשויה להוביל לעדכו	 התפקיד השיפוטי התרפויטי 97.התפקוד השיפוטי

  .ולהוסי( לו תכני�

  ת סממני� תרפויטיי� ניתנת לאיתור ג� במסגרת התנהלות שיפוטית בעל  

   היות שתורת המשפט הטיפולי ,התנהלות זו מוגבלת בהיקפה. בתי משפט ייחודיי� בישראל

  התנהלות . עדיי	 אינה מוכרת בהרחבה במשפט הישראלי וטר� הוטמעה בדי	

ני  בבתי המשפט לעניי98,בעלת סממני� תרפויטיי� מתרחשת במסגרת בתי המשפט לנוער

 
המחקר . בתי משפט לסמי� בשש ערי� ברחבי ארצות הבריתב  התנהל מחקר1999�1997   בי	 השני�  95

עסק בנקודות המבט של יחידי� שהיו מעורבי� בהליכי� משפטיי� בשל עבירות סמי� בבתי המשפט 
לרבות את חשיבות תפקידו , המחקר בח	 כמה הנחות לגבי תכנו	 בית המשפט לסמי� והקמתו. האלה

ד המעשי של השופט הנו מרכזי לאפקטיביות של המחקר העלה כי התפקי. של השופט בבית המשפט
 ומהווה גור� בעל עוצמה מדרגה ראשונה ביעילות הטיפול ובהצלחת ,בתי המשפט התרפויטיי�

כלל .  ג� לאחר סיו� התכניתתהנאש� לסיי� את תכנית השיקו� ולהתמיד בהתנהלותו הלא עברייני
רבי� מה� התרשמו . ראו בו דמות הוריתהמשתתפי� דיווחו כי פיתחו קשר קרוב ע� השופט ולפעמי� 

פע� שיחות ע� דמות - וטענו כי לא זכרו שניהלו אי,מפנייתו הישירה והאישית של השופט אליה�
 וכי ביקשו להימנע ,ה� דיווחו כי שבחי השופט היו חשובי� לה� מאוד. בעלת סמכות דומה לו

הנאשמי� ציינו כי פחדו באופ	 . סומביצוע לקוי במסגרת תכנית השיקו� כדי שלא לאכזבו או להכעי
הודגשה . כללי מ	 הענישה האפשרית שתוטל עליה� מידי השופט א� האמינו כי הוא תומ� בה�

 ,לדבוק בתהלי� הטיפול" חובת�"לא היו מרגישי� ש, העובדה כי המתדייני� ציינו שאלמלא השופט
 John S. Goldcamp, An:ראו. את התכנית" לנצח"ה� היו מוצאי� דר� " מכורי�"שכ מכיוו	 

Honest Chance: Perspectives on Drug Court, U.S DEP’T OF JUSTICE (2002), available 

at www.ncjrs.gov/html/bja/honestchance/ack.html  .  
96  Michael S. King, Problem-Solving Court Judging, Therapeutic Jurisprudence and 

 Transformational Leadership, 17 JJA 155 (2008)  
97   Peggy Hora and Deborah Chase, Judicial Satisfaction when Judging in a Therapeutic 

Key, 7 CONTEMPORARY ISSUES IN LAW 1 (2004)   
הרצאה במסגרת כינוס " מודל קיי� של בית משפט טיפולי: בית משפט לנוער בישראל"  תחיה שפירא   98

 –נוער בפלילי� אלי שרו	 ; )21.5.2007, איל	-אוניברסיטת בר" (ת המשפט הטיפוליתור"בנושא 
קוד אתי לייצוג  ;)ח"התשנ, מ"המכו	 למחקרי משפט וכלכלה בע (45�44 דרכי טיפול וענישה, שפיטה

, ח"התשס, אביב-בשיתו( אוניברסיטת תל, הסניגוריה הציבורית, משרד המשפטי� (נוער בפלילי�
עור� , כ� לדוגמה; הקוד החדש מייצגי� תפיסה טיפולית במהותה של תפקיד עור� הדי	כללי ). 2008

הדי	 מתבקש להכיר את הנאש� ואת משפחתו ולחשוב על טובתו של הקטי	 בהקשר לדר� פתרו	 
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) בדימוס(הנשיאה .  ובמושב הניסיוני לענייני סמי� בבית משפט השלו� בתל אביב99משפחה

מציינת כי הקמתו , השופטת עדנה בקנשטיי	, של בתי משפט השלו� באזור תל אביב והמרכז

של המושב הניסיוני היא תולדה מהתרשמותה מביקור בבית משפט מיוחד לסמי� בארצות 

  100.הברית

 
ג� כאשר , עליו להתנהל בדר� שיתופית לפי הצור� ולראות בשיקו� הקטי	 תכלית ראשונה. הסכסו�

  . רצו	 לנהוג אחרתהקטי	 הנאש� מבטא 
תורת "הרצאה במסגרת כינוס בנושא " בית המשפט לענייני משפחה בהיבט טיפולי"חנה רוטשילד     99

ההתנהלות השיפוטית במסגרת בית המשפט ). 21.5.2007, איל	-אוניברסיטת בר" (המשפט הטיפולי
מתו� הנחה דומה ועל פבית המשפט , כ� למשל. לענייני משפחה כוללת מאפייני� תרפויטיי� רבי�

 ורואה לנכו	 לרכז את הטיפול בכלל התביעות של משפחה בתיק אחד ,לבתי המשפט התרפויטיי�
בבית המשפט פועלת יחידת סיוע העשויה להזכיר את הצוות הטיפולי בבתי .  לפני שופט אחד	ולברר

של יישוב מוקד� (הצעת החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה . המשפט פותרי הבעיות
וא( היא , היא תולדה של מסקנות ועדת היגוי בראשות השופט שנהב, �2006ו"התשס, )הסכסו�

. מכלילה התייחסות מורחבת ברוח תרפויטית להיבטי� רגשיי� הכרוכי� בניהול הסכסו� המשפחתי
ה	 בבתי המשפט לענייני משפחה וה	 במסגרת , הוועדה ממליצה כי פתיחת תיק של סכסו� משפחתי

בשונה מכתב תביעה , "בקשה ליישוב סכסו�"תיעשה באמצעות הגשת , 	 הדתיי� בישראלבתי הדי
והצדדי� יקבלו בו מידע על אפשרות לקידו� הטיפול , הבקשה תידו	 במפגש ביחידת הסיוע. אדברסרי

רק לאחר מיצוי הדיו	 או מיצוי ההלי� השיתופי בלא שהושג . בסכסו� בדר� הסכמית לרבות בייעו�
  תזכיר החוק מציי	 את הניסיו	 . יהיה אפשר לפתוח בהלי� שיפוטי אדברסרי, סו�פתרו	 לסכ

  :ראו. שנצבר בדבר הבעיות הרגשיות והמעשיות בניהול סכסו� משפחתי בהלי� שפיטה קלאסי
www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/51D2B374-F75A-46B9-98D7-D7B4FC97D819/0/ 

sichsocey_mishpacha.pdf .  
בבית משפט השלו� בתל   הוק� בישראל מיז� ניסיוני של מושב מיוחד לענייני סמי�2004ת בשנ   100

הקמתו של בית משפט זה נעשתה ביוזמה משותפת של נשיאת בתי משפט השלו� בתל אביב . אביב
בשיתו( פעולה , בסמי� ל הרשות הלאומית למלחמה"ושל מנכ, בקנשטיי	 השופטת עדנה, )בדימוס(

שירות המבח	 והרשות העירונית למלחמה בסמי� בתל  ,לשכת עורכי הדי	, גוריההסנ, ע� המשטרה
וביצעו עבירות בשל היות� מכורי�   שאינ� אלימי��מטרת המיז� הייתה לאפשר לעברייני. אביב

אפשרות ממשית  להימנע ממאסר ולעבור למסגרת טיפולית שתאפשר את גמילת� ותעניק לה�, לסמי�
והכול , ובילו אות� לביצוע העבירה או לאלה המשאירי� אות� בחיי הפשעלהתוודע אל הגורמי� שה

נאשמי� , במסגרת המיז�. להעניק לנאשמי� הזדמנות לשק� את עצמ� ולחזור לחיי� נורמטיביי� כדי
עד סיומו ". מלכישוע"המקדמיי� שנקבעו לכ� נשלחי� לגמילה בכפר הגמילה  שעומדי� בתנאי�

, א� הסתיי� הטיפול בהצלחה. שנגזר עליה� עומד בעינו  עונש המאסר,המוצלח של הטיפול ושיקומ�
ההלי� כולו נעשה . עונשו בכלא נשלח הנאש� לרצות את, א� נכשל הטיפול. עונש המאסר מתבטל
המקדמיי�  התנאי�. והנאש� נדרש להתייצב לפני השופט בתדירות גבוהה, בפיקוח בית המשפט

העבירה שביצע אינה כרוכה באלימות ,  המכור לסמי� בגירלשליחה למיז� השיקו� ה� היות הנאש�
מסכי� ומעוניי	 לקבל טיפול , מקבל אחריות למעשיו, והוא מודה בעבירה המיוחסת לו ,חמורה
, מרכז ההסברה/משרד החינו� (23�19" בנושא סמי� ומשפט דיו	"עדנה בקנשטיי	 : ראו. גמילה

  המושב הניסיוני מזכיר התנהלות.www.antidrugs.gov.il) 2005, הרשות למלחמה בסמי�
שנתנה ללשכת  השופטת בקנשטיי	 מתארת בריאיו	, ואכ	. תרפויטית בבתי המשפט פותרי הבעיות

" הטיפולי תורת המשפט" בכינוס על 2007-ובהרצאה שהעניקה ב) 2006פורס� בנובמבר (עורכי הדי	 
ז� נוצר כתולדה של התרשמותה מבתי המשפט התרפויטיי� שבה� ביקרה בארצות הברית כי המי

בביקור בארצות : "וכ� אמרה. רשמית של שופטי� ישראלי� במערכת בתי משפט זו במסגרת משלחת
אבל , אי	 לי כח אד�, אי	 לי תקציב, חזרתי ארצה. משפט לסמי� הברית ראיתי מוסד שנקרא בית
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 השפיטה התרפויטי אינו נראה עוד יפה לייצוג הקלאסי בדמותה של אלת ייצוגו של הלי�  

תיאור ההתנהלות השיפוטית התרפויטית בבתי המשפט פותרי . הצדק ע� הכסות לעיניה

וכ� לאפשר התבוננות ישירה , הבעיות יכול להיות מיוצג באמצעות הסרה של כסות העיניי�

 להושיט את –י� המוחזקות בידה של האלה וחל( המאזני, בנאש� והכרה בו כבאינדיבידואל

   101.היד לעזרה

חצי ביקורת הופנו אל בתי המשפט פותרי הבעיות ואל ההלי� התרפויטי המתנהל   

נראה כי . בשל חששות מ	 ההתנהלות השיפוטית החדשה והבעיות הכרוכות בה במסגרת�

ינטציה של כללי� הביקורת בעיקרה נובעת מ	 הסתירה שבי	 ניהול הלי� שפיטה הוג	 באורי

לבי	 ניהול הלי� שיפוטי הוג	 ) בעת מילוי תפקידו של שופט המנהל הלי� שפיטה קלאסי(

  102.באוריינטציה הקשרית המתרחש בעת מילוי התפקיד השיפוטי התרפויטי

ניהול הלי� הוג	 באוריינטציה של כללי� פירושו עמידה על קיומ� של כללי סדרי די	   

הניטרליות השיפוטית כמבססת הגינות .  ועמידה על התנהלות�ודיני ראיות אוניברסליי�

  שיפוטית אמורה להיות מושגת ולבוא לידי ביטוי בהתנהלות שיפוטית פסיבית וריחוק 

, ניהול הלי� הוג	 באוריינטציה הקשרית נעשה על דר� הסתירה למתואר. מ	 הצדדי�

שיר ודיאלוג ע� היוצרת קשר י, אמפתית, באמצעות התייחסות שיפוטית אקטיבית

 דר� הפעולה התרפויטית טוענת לפרשנות עדכנית למונח הגינות 103.המשתתפי� בהלי�

 
של בית משפט על אנשי� שיש לה� רצו	  מי שקשור לנושא וביקשתי הכרהזימנתי ללשכתי כל 

שהגיעו למעצר עד תו�  מבי	 האנשי�. לקחתי שופט צעיר וביקשתי שיקדיש לכ� יו� בחודש. להיגמל
היו�  יש לנו. ההליכי� בגי	 עבירות סמי� חיפשנו את בעלי המוטיבציה להיגמל ושלחנו אות� לגמילה

 מביאי� אותו אלי –א� בדר� מישהו נופל . מתוכ� כבר סיימו ויצאו לחופשישעשרה ,  כאלה45כבר 
זה ממלא את , ומבחינה אישית, הנושא הזה חשוב מאי	 כמותו מבחינה חברתית. מאושרי� ה�. לניעור

  ).      2006 (25 הפרקליטי�  ריאיו	 ע� השופטת בקנשטיי	". לחיי� חדשי� לבי לראות אות� יוצאי�
אלמוג מצייני� כי שינויי� בתרבות מאפשרי� ליצור שינויי� בייצוג האפקטיבי של עשיית אהרנסו	 ו   101

הצדק וכי המשפט יכול להתנער ממרכיבי� מקובלי� של נראות ולבחו	 מחדש את הקשר בי	 עשיית 
  .35' בעמ, 13 לעיל הערה, "משפט כקולנוע"ואלמוג  אהרנסו	. הצדק לייצור מראיתו

, לשינוי תפקידו של עור� הדי	 המייצג את הנאש�, ת זכויותיו של הנאש� חששות בנוגע להבטח 102
הופמ	 : ראו לדוגמה, על החששות ועל הביקורת. הבטחת אחריותיות של בתי המשפט ועוד

,Therapeutic Jurisprudenceהסובר כי התפיסה התרפויטית עלולה לפגוע , 78  לעיל הערה
 Mae C. Quinn, An RSVP to Professor:כ	 ראו. בזכויותיו של הנאש� ואיננה אפקטיבית

Wexler's Warm TJ Invitation: Unable to join you, Already (Somewhat Similarly) 

Engaged, 48 BOSTON COLLEGE LAW REV. 539 (2007) ; דוגמה לתשובה על הביקורת מצויה
 David W. Wexler, Not Such a Party :ראו, בתשובתו של וקסלר לעניי	 שינוי תפקידו של הסנגור

Pooper: An Attempt to Accommodate (Many of) Professor Quinn's Concerns About 

Therapeutic Jurisprudence Defense Lawyering, 48 BOSTON COLLEGE LAW REV. 597 

קידו של   עוד ראו את תשובתו של ברמ	 מבתי המשפט הקהילתיי� בניו יורק לעניי	 תפ;(2007)
 Greg Berman, "What is Traditional Judge Anyway?" Problem Solving in the:השופט

State Courts, 84 JUDICATURE 78 (2000)) 	: להל	ברמ.(  
  הסתירה יוצרת סוגיה רבת עניי	 בנושא משוא הפני� השיפוטי וההתנהלות האובייקטיבית הנדרשת מ	  103

מאמר זה אציי	 רק את קיומה של פרשנות מעשית שונה המוענקת על במסגרת האפשר בגדרי  .השופט
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והיא מוצאת תימוכי	 במחקרי� , פרוצדורלית המתחייבת בניהול ההלי� השיפוטי

מחקרי� אלו עומדי� ג� . פיסת ההוגנות בעיני המשתת( בהלי�פסיכולוגיי� העוסקי� בת

  .כפי שתפורטנה להל	, �יי� האמריקניהמלצות ארגו	 השופטבבסיס 

  

4 . �  התנהלות תרפויטית והגינות פרוצדורלית בבתי המשפט הכלליי

  כללי) א(

מבקשת להחיל עקרונות תרפויטיי� על כלל , לפי מייסדיה ותומכיה, תורת המשפט הטיפולי

 אי	 היא מגבילה את תפיסתה הקוראת ליישו� מאפייני�, ההתנהלות הנוהגת בבתי המשפט

  104. בבתי המשפט פותרי הבעיות בלבדגדר המתרחשתרפויטיי� בעבודה השיפוטית ל

שיעור הול� וגדל של קובעי מדיניות משפטית בארצות הברית הביעו עניי	 ביישו�   

כ� . רעיונות ופרקטיקות הנהוגי� בבתי המשפט פותרי הבעיות במערכת בתי המשפט הכללית

-Conference of State Court וConference of Chief Justices-נעשה לדוגמה בוועידות ה

Administrators.105  

צוות משות( של משפטני� מניו יורק וקליפורניה בח	 כיצד מערכת המשפט יכולה   

האפשרויות . לשלב פרקטיקות הנהוגות בבתי המשפט התרפויטיי� בבתי המשפט הרגילי�

  106:שהוצעו היו אלה

  .אחר אינפורמציה נוס( שימוש במגמה של שאילת שאלות וחיפוש  .א

 
. ידי כל אוריינטציה של התנהלות שיפוטית וכללי ההתנהלות המומלצי� או האסורי� לגישתה

האתיקה השיפוטית שהיו מבוססי� על ניהול הלי�  הפרשנות החדישה הניבה צור� בשינוי של כללי
העניק לגיטימיות להלי� השפיטה החדש המתבצע בשיתו( אדברסרי באוריינטציה של כללי� כדי ל

  ABA Model Code of Judicial Conductהתאמה חלקית נעשתה בכללי. ובאוריינטציה הקשרית
  מתירה לשופט בבתי המשפט התרפויטיי�A2.9)3(כלל  ל3  שבה� לדוגמה הערה,2007משנת 

 www.abanet.org/31: ראו. � ועודהתייעצות ע� גורמי� רלוונטיי, התנהלות אקטיבית מעורבת

judicialethics/ABA_MCJC_approved.pdf . לתפיסה אתית העולה בקנה אחד ע� התפיסה
,  אתיקה–עד שתגיע למקומו  יות� בנזימ	 :ראו ג�, ההקשרית והבנת מושג משוא הפני� שבמסגרתה

  ). ה"התשס, הוצאת מאגנס (אי משוא פני� ויחסי� אישיי�
104  David Wexler, Therapeutic Jurisprudence: It's Not Just for Problem-Solving Courts 

 and Calendars Anymore, in FUTURE TRENDS IN STATE COURTS 87 (Carol R. Flango, 

Neal Kauder, Kenneth G. Pankey Jr. & Charles Campbell eds., 2004), available at 

www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0016/50335/kdaly_part2_ paper18.pdf )	להל :
 Therapeutic Jurisprudence(;Donald J. Farole, Applying The Problem-Solvingוקסלר 

Model Outside of Problem-Solving Courts, 89 JUDICATURE 40 (2005).    
105  Daniel J. Becker and Maura N. Corrigan, Moving Problem Solving Courts into the 

Mainstream: A Report Card from the CCJ-COSCA Problem Courts Committee, 39 

COURT REV. 4 (2002)  
106  Donald Farole, Nora Puffett & Michael Rempel, Opportunities to the Practice of 

Collaborative Justice in Conventional Courts: Report Submitted to the California 

Administrative for Court Innovation (California Administrative Office of The Courts,  

2004)  
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 . הלקוח/יצירת קשר ע� הנאש�  .ב

 .יצירת אינטגרציה ושילוב של שירותי� סוציאליי� וטיפול  .ג

 .הגברת הפיקוח השיפוטי  .ד

  .גישה שיתופית יותר ויצירת חשיבה קבוצתית  .ה

   –  על2001ית המליצה כבר בשנת נלשכת עורכי הדי	 האמריק

 [T]he continued development of problem-solving courts to improve court 

processes and court outcomes for litigants, victims and communities as 

well as the broad integration of the principles and methods employed by 

problem-solving courts into the daily administration of justice.
107

  

המפרטת כנזכר דרכי התנהלות בגישת , הקנדית להתנהלות שיפוטית ראויה חוברת ההדרכה 

ממליצה לייש� את מאפייני ההתנהלות השיפוטית התרפויטית הזאת  , "פתרו	 הבעיות"

ג� בכלל התהליכי� והערכאות המתקיימי� בבתי ) הקשבה פעילה ועוד, בהירות, אמפתיה(

  108.כלומר במערכת הכללית הרגילה, המשפט

 The American Judges, פרס� ארגו	 השופטי� האמריקני�2008נובמבר בחודש  

Association) 	ה: להל -AJA(, חוברת זו . חוברת מיוחדת בנושא ההגינות הפרוצדורלית

 של הארגו	 ובו קריאה להתנהלות שיפוטית עדכנית (White Paper)כוללת נייר עמדה רשמי 

  AJA.(109- נייר העמדה של ה: להל	(דה ראויה במערכת בתי המשפט בארצות הברית ובקנ

והוא קורא ,  משק( תפיסה עדכנית למושג הגינות פרוצדורליתAJA- נייר העמדה של ה

על פני , אישי- הבי	, להתנהלות שיפוטית המיישמת תפיסה של צדק תהליכי במובנו ההקשרי

  .  יישו� כללי� של סדרי הדי	 ודיני הראיות–המוב	 הפורמלי 

 טו� טיילר' במיוחד על יסוד מחקריו של פרופ, אמפיריי� שוני�על סמ� מחקרי�   

(Tyler),110מציג נייר העמדה של ה  -AJAאת המסקנות הבאות :   

קיי� הבדל בי	 הדר� שבה שופטי� רואי� את ההגינות בהלי� המשפטי לבי	 הדר� שבה   *

  .הציבור מבי	 אותה

 
107   Commission on State Justice Initiatives, Am. Bar Ass’n, Coalition for Justice: Report 

 to the House of Delegates 1, available at www.abanet.org/leadership/2001/117.pdf  

(2001)   
התנהלות שיפוטית ע� מאפייני� תרפויטיי� מומלצת ליישו� ה	 במסגרת הליכי� פליליי� ,  משמע 108

שופט יכול לבחור א� להשתמש במאפייני� . וה	 במסגרת הליכי� אזרחיי�" הרגילי�"בבתי המשפט 
והכול במסגרת ניהול הליכי שפיטה שוני� לרבות שמיעת , את גישתו ינו	 ההול�תרפויטיי� במ

      .גיבוש הסדר ועוד, עדויות
109  The American Judges Association, Special Issue on Procedural Fairness, 44 COURT 

REV. (2008)   
110  E. ALLEN LIND & TOM R. TYLER, THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF PROCEDURAL JUSTICE 

(1988)  
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ואילו ,  שיפוטית הוגנתמשמע במת	 הכרעה, השופטי� ממוקדי� בהשגת תוצאה הוגנת  

ממצא זה אופייני במחקרי� שהוכיחו . הציבור מתמקד בהתנהלות שהובילה לתוצאה

 לבי	 ,הבדל בי	 נקודת ההתבוננות של קובעי החלטות שממוקדי� בהגינות החלטת�

 המתמקדי� בהגינותה של הדר� שבה התקבלו ,נקודת המבט של נשואי ההחלטות

  .החלטות אלו

לסוג ההתייחסות שזכה לה , שיבות רבה יותר להתנהלות השיפוטיתהציבור מעניק ח  

פירושו של דבר הוא שאנשי� מוכני� . וחווה בבית המשפט מאשר לתוצאת פעולה זו

א� , )כגו	 הפסד במשפט(לקבל על עצמ� תוצאות שליליות מבחינת� של התהלי� 

  .בהגינות לתפיסת� הושגו תוצאות אלה

ל המתדייני� מהתנהלות הלי� השפיטה מתורגמת להערכה הערכה ופרשנות לניסיונ� ש  *

 כלומר הגברת האמו	 במערכת השפיטה. על מערכת המשפט והדי	 במדינה בכללות�

ובהגינותו של הדי	 הקיי� במדינה נשפטת בעיני הציבור בפריזמה של המפגש הפרטי 

  .ד על הכללהפרט מעי, �יהלפי ראות עינ. המערכת בניהול הסכסו� שהיו לו צד שחוו ע�

הגינות פרוצדורלית תיקח בחשבו	 את האופ	 שבו מיעוטי� יכולי� להשתת( בהלי�   *

        . השיפוטי ותגלה ערנות לעיצוב תגובת� בנוגע לבתי המשפט

רשות או סמכות ממשלתית הנוהגת בדר� שהציבור תופס אותה כשימוש הול� ומקי(   *

  .מוסריות גבוההשל הגינות פרוצדורלית זוכה להערכה של לגיטימיות ו

. אלא ג� בשפת הגו() הוורבלי(יש חשיבות להתנהלות שיפוטית לא רק בתחו� המילולי   *

ה� מזהי� התנהגות . לקשר העי	והמתדייני� ערי� לתנועות הידיי� והרגליי� של השופט 

 לעניינ� רציניתשאינה מילולית בתור אמצעי בדוק להבעת עניי	 והתייחסות שיפוטית 

  .שופטהמונח לפני ה

  

  �יהגינות פרוצדורלית המומלצת על ידי ארגו� השופטי� האמריקני) ב(

, כפי שהיא נתפסת בעיני המתדייני�, AJA- הגינות פרוצדורלית על פי נייר העמדה של ה

  :והמטלה השיפוטית הנדרשת להבנייתה בנויות מארבעה רכיבי�

קול"    )1( באמצעות הבעת דעתו  מת	 אפשרות למתדיי	 להשתת( בניהול הסכסו� – "מת	 

נמצא כי אנשי� רוצי� שתינת	 לה� הזדמנות לספר את עמדת� בסיפור . ונקודת מבטו

להזדמנות להביע את נקודת . קוד� שניתנות החלטות בעניינ�, במילותיה�, הסכסו� במישרי	

מבט� ולהרגשה כי הסמכות שקלה ברצינות את טענותיה� יש השפעה חיובית על חוויית� 

  111.� בבית המשפטועל התנסות

 
הוגי תנועת .   הביטוי העצמי של המתדייני� מאפשר תהלי� הול� ויעיל של חשיפת צרכי� ואינטרסי� 111

למתדיי	 גור� הכרחי ביצירת השתתפותו בתהלי� לש� " מת	 קול"תורת המשפט הטיפולי רואי� ב
לרבות  , היעדר קול. ויטיותלעומת פעולה מכוח הכפייה ולש� השגת תוצאות תרפ, השגת הנעה עצמית

 .Roger K.תרפויטיות ולחוסר אמו	 בתהלי� השיפוטי�עלול להוביל לתוצאות אנטי, בהליכי ערעור

Warren, Public Trust and Procedural Justice Coercion, in THERAPEUTIC KEY 132,  
 Amy D. Roner and Bruce J. Winick, (Warren, Public Trust:להל	 (75 לעיל הערה
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ות    )2(  ניטרליות נבנית מיישו� עקיב של כללי� משפטיי� ושקיפות כיצד התקבלה –––– ניטרלי

תרגומה המעשי של הניטרליות השיפוטית בעיני המתדייני� יכול לבוא לידי ביטוי . ההחלטה

  112.למשל בקבלת הסבר מהי ההכרעה ומה היו הנימוקי� שהובילו לקבלתה

התנהלות מכבדת תהיה לדוגמה זו . ות עניינית ומנומסת למתדיי	 התייחס–––– יחס מכבד )3(

  .המעניקה למתדייני� מידע והבהרה על שלבי ההלי� השיפוטי

	 בסמכות )4(  מחקרי� העוסקי� בסמכות פוליטית או משפטית מראי� באופ	 –––– אמו

שיטתי כי הגור� המרכזי המשפיע על הערכת הציבור לבעל הסמכות מקורו במידת ההערכה 

התייחסות מעריכה בוחנת בי	 היתר מבעי� של כנות . הניתנת להתנהלותו של בעל הסמכות

מעורה במקרה וד	 בעניינו , בשעה שאד� מרגיש שהשופט מקשיב לו. ודאגה מבעל הסמכות

הוא מפתח אמו	 במערכת ואינו סובר שהיא פועלת במשוא פני� , ברצינות ומתו� עניי	 ודאגה

  113.או בהטיית לב אישית

 עולה בקנה אחד ע� תכניו AJA- ההגינות הפרוצדורלית המתבקשת בנייר העמדה של ה  

ההלי� . של התפקיד השיפוטי התרפויטי החדש וע� ההלי� השיפוטי המתבצע במסגרתו

השופט שומע את המתדייני� ומקשיב לדבריה� . למתדייני�" מת	 קול"התרפויטי מאפשר 

מחקרי� שבחנו את מידת שביעות . ת ומכבדתההתנהלות התרפויטית היא אמפתי. ולעמדת�

הרצו	 של עורכי די	 ושל מתדייני� בבתי המשפט התרפויטיי� מעלי� כי בתי משפט אלה 

   114.במיוחד מתו� השוואה למערכת בתי המשפט הרגילה, זוכי� למידת אמו	 גבוהה ביותר

 
Silencing the Appellant's Voice: The Antitherapeutic Per Curiam Affirmance, 24 

SEATTLE U.L. REV. 499 (2000)" .קול 	בימינו בהיבטי� " מת 	הוא נושא רחב ומקי( הנדו
הסמוי ומה , על הגלוי"ליאורה ביילסקי : ראו לדוגמה. מגדריי� ועוד, סוציולוגיי�, משפטיי�

   לעיל  IN A DIFFERENT VOICE,גיליג	: כ	 ראו). ב"התשס (127 יח מחקרי משפט" ה�שביני
  .53 הערה

ההסבר המתבקש כא	 הוא הסבר מילולי מפי השופט ולא רק מת	 הנמקה באמצעות פסק ,  ככל הנראה 112
תפיסת הניטרליות בניהול הלי� השפיטה , כנזכר. פרשנות זו למושג ניטרליות היא חדישה. הדי	
לאסי צידדה בהתנהלות שיפוטית פסיבית ובמת	 הנמקה בפסק הדי	 באופ	 הממעיט מחלקו האישי הק

התפיסה ההקשרית המגולמת בהמלצה הנזכרת דווקא קוראת . של השופט בעיצוב ההכרעה
בתור אלה  התייחסות למתדייני� במישרי	 ומת	 הסבר על נימוקי ההכרעה, לאקטיביות שיפוטית
  . ניטרלי בעיני המתדייני�המבני� שיפוט הוג	 ו

המהווי� שינוי משמעותי ,  מבעי� אלו משקפי� אוריינטציה של יחסי� ותפיסת התנהלות הקשרית 113
. בפרשנות מושג משוא הפני� בהיבטו הדיוני על פי התפיסה הפורמליסטית ואוריינטציה של כללי�

ות תהליכית בתפיסת הלי� המיועד להבטיח חוסר משוא פני� כתנאי להגינ, משיפוט מרוחק ופסיבי
 בתור אלה ,ותשומת לב אישית" אתיקה של דאגה", חל מעבר להענקת אמפתיה, השפיטה הקלאסי

: ראו. AJA-המבטיחי� הגינות ויוצרי� אמו	 מוגבר במערכת בתי המשפט על פי נייר העמדה של ה
  . 109 לעיל הערה

114  Warren, Public Trust  ,שפט בארצות הברית מתמודדת ע� טענות מערכת בתי המ .111 לעיל הערה
מחקרי� שנערכו בנושא זה מעלי� . המייחסות למערכת המשפט גילויי� של גזענות ואפליית מיעוטי�

כי בתי המשפט התרפויטיי� זוכי� בעניי	 זה למידה הגבוהה ביותר של הערכת ההגינות אצל 
ברוקלי	 העלה כי בהוק ש-רדמחקר שנעשה באזור בית המשפט הקהילתי ב. אוכלוסיית המיעוטי�

שיעור כפול כמעט משביעות הרצו	 ,  מהאוכלוסייה הביע אמו	 ושביעות רצו	 מבית המשפט86%
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  הקשר בי� המלצת הארגו� לתורת המשפט הטיפולי    ) ג( 

רטניות להתנהלות שיפוטית ראויה בכלל בתי המשפט בארצות הברית עיו	 בהמלצות הפ

 והשוואת	 להמלצות להתנהלות שיפוטית ,AJA-  המנויות בנייר העמדה של ה,ובקנדה

מעלה כי , כפי שה	 מופיעות בחוברת ההדרכה הקנדית להתנהלות שיפוטית ראויה, תרפויטית

" השופט הפרוצדורלי ההוג	 ",לדוגמה. ההמלצות דומות דמיו	 רב בשני מקורות אלה

להסביר למתדיי	 בשפה AJA -ה מתבקש על פי ההמלצות הקונקרטיות בנייר העמדה של

את תוכנו של הצו שהוטל עליו ואת הנימוקי� שהובילו , המובנת לו את הכרעת השיפוט

 א( המלצות אלה מופיעות. עליו לפעול מתו� הקשבה פעילה ולנהוג סבלנות. להכרעה

  .הכתובה ברוח תנועת תורת המשפט הטיפולי ,ב יותר בחוברת ההדרכה הקנדיתבפירוט נרח

.  ובי	 תורת המשפט הטיפוליAJA- וקסלר עומד על הקשר בי	 תוכ	 נייר העמדה של ה  

טוע	 וקסלר כי תורת המשפט הטיפולי , AJA- במאמר הנכלל בחוברת המאוזכרת של ה

 מאמרו של וקסלר מציי	 כי 115.ארגו	שבו מרוכזות המלצות ה" נייר הלב	"מעניקה צבע ל

ותורמת " צדק פרוצדורלי"תורת המשפט הטיפולי עוסקת בפסיכולוגיה של הבנת המושג 

אתר השפיטה הקנדי וחוברת ההדרכה להתנהלות שיפוטית תרפויטית . לעיצובו המעשי

יתר . AJA- המוצגת בו מביאי� דוגמאות הממחישות ומפרטות את המלצות נייר העמדה של ה

 .AJA- תורת המשפט הטיפולי מוסיפה נדבכי� להתנהלות השיפוטית המומלצת של ה, ל כ	ע

י� ולתומכי ההתנהלות השיפוטית בדר� של יוקסלר לארגו	 השופטי� האמריקנמציע  לפיכ�

להכיר את , הגינות פרוצדורלית לפי הפרשנות המתבקשת מנייר העמדה של ארגו	 זה

 הטיפולי וליצור בי	 התפיסות מערכת יחסי� עמדותיה ואת מחקריה של תורת המשפט

   .סטרית של למידה- דו

 לייש� אות� במטרההפנייה להתוודע אל רעיונות ופרקטיקות תרפויטיי� ולימוד�   

חלה בד בבד למגמת המעבר שבו נמצאת תורת " הרגילה"במערכת בתי המשפט הכללית 

 מגמה זו באה לידי 116.זו משולי השיח המשפטי בארצות הברית אל מרכ–המשפט הטיפולי 

מאמרי� רבי� בנושא מתפרסמי� . ביטוי ג� בהתייחסות האקדמית הגוברת אל התחו�

בשאלות   הדני�,ומתקיימי� סימפוזיוני� אקדמיי� ומקצועיי� שוני�, בספרות המקצועית

   117.מגוונות הנובעות מהכרת עקרונות תורת המשפט הטיפולי והפעלת� בשיטת המשפט

 
והאמו	 שהובעו בנוגע להגינות התנהלותה של מערכת בתי המשפט הרגילה בעלת סמכות השיפוט 

 Robert V. Wolf, Race, Bias, and Problem-Solving Courts, 21 NAT’L BLACK :ראו. באזור

L.J. 27, 39 (2009).  
  .57 לעיל הערה,  Adding Colorוקסלר    115
הקריאה ליישו� מאפייני� של התנהלות תרפויטית במסגרת התנהלות שיפוטית בכלל בתי המשפט    116

מעבר מתפקיד שיפוטי מתוח� מגמה זו הינה . חדשההליכי� אזרחיי� מגלמת מגמה  וא( בניהול
טיפולית   אל פיתוחה של תרבות,מיוחדי� ליי� בעיקר� ובמסגרת בתי משפטבניהול הליכי� פלי

תרבות . כללית המיועדת ליישו� בכלל ניהול ההליכי� השיפוטיי� במערכת בתי המשפט הרגילה
  .טיפולית זו משמעה הגינות פרוצדוראלית במובנה העדכני

, בניו יורק דנו אנשי אקדמיהשא�  בסימפוזיו	 שנתכנס באוניברסיטת פורדה2002בשנת ,  כ� לדוגמה 117
שופטי� ומשפטני� בשאלת השפעת� של בתי המשפט פותרי הבעיות על השינוי בתפקיד עור� הדי	 
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ו מיקומה של התנועה בשיח הרעיוני ב	 זמננו והשילוב האפשרי בי	 בי	 היתר נבחנ  

משפט "כגו	 , העקרונות של תורת המשפט הטיפולי ובי	 גישות משפטיות נוהגות קיימות

(Restorative Justice)" צדק מאחה" 118,(Preventive Law)" מניעתי
יישוב סכסוכי� " ו119

   ADR-120.היינו תנועת ה, "חלופי

  
  

  יפוטי התרפויטי החדש והתייחסותו לרעיונות של התפקיד הש .ג
אליז� המשפטי מראשית המאה העשרי�      אסכולת הר 

  
 להטמעת הביקורת כתפקיד המתייחסלהבי	 ולקרוא את התפקיד השיפוטי התרפויטי  נית	

 עיונות אסכולה זו ובי	 היתר מגיב אל רהנדרש, בשיטת המשפט בארצות הבריתהר אליסטית 

בייקטיביז� במשפט ולרעיו	 העצמת חשיבותו של הגור� האנושי בהלי� לחשש מפני סו

  . המשפטי

אליסטית והיעדרה של    היעדרו של דג� יישומי להתנהלות שיפוטית באסכולה הר 

התייחסות רעיונית ישירה מצד הוגי תנועת תורת המשפט הטיפולי לאסכולות רעיוניות 

בתי בי	 האסכולה הר אליסטית לתפקיד  מגבילי� את היכולת להוכיח קשר סי121,שקדמו לה

חסרונ� של אלו מתיר מרחב לבחינה והצעה לעיו	 שעשויי� להאיר על , ואול�. החדיש

  . היווצרות התפקיד השיפוטי החדש וקבלתו אל שיטת המשפט

את ביקורתה על המשפט ועל התפיסה ת ספורבעודה , האסכולה הר אליסטית  

יצירת תהלי� תודעתי מהותי של ערעור על המוסכמות החלה ב, הפורמליסטית שרווחה בימיה

  .בנוגע למהות התפקיד השיפוטי ואופ	 ביצועו בהלי� השיפוטי הקלאסי

ערעור הלגיטימיות של ההלי� השיפוטי הקלאסי באמצעות ערעור התפיסה שהוא מבוסס   

רש כדי נד, על אדני� אובייקטיביי� וניטרליי� המובטחי� בהתנהלות באוריינטציה של כללי�

זו הנבנית , להציע תכני� של תפקיד שיפוטי המבוססי� על לגיטימיות שונה יהיהנית	 ש

  .הקשרית ופותרת בעיות, מהתייחסות שיפוטית אמפתית

 
  .79 לעיל הערה, קלוגר: ראו, ב	 זמננו

118  Dennis P. Stolle, Professional Responsibility in Elder Law: A Synthesis of Preventive 

Law and Therapeutic Jurisprudence, 14 BEHAV. SCI. & L. 459 (1996)      
119 Robert F. Schopp, Integrating Restorative Justice and Therapeutic Jurisprudence, 67 

REV. JUR. U.P.R. 665 (1998)   
120  Andrea Kupfer Schneider, Building a Pedagogy of Problem-Solving: Learning to 

 Choose Among ADR Processes, 5 HARV. NEGOT. L. REV. 113, 154 (2000); Andrea   

Kupfer Schneider, The Intersection of Therapeutic Jurisprudence, Preventing Law, and 

Alternative Dispute Resolution, 5 PSYCH. PUB. POL’Y & L. 1084 (1999)  
אינה דנה , "תורת משפט"למרות הגדרתה כ, די תורת המשפט הטיפולי מעניי	 לציי	 כי הגות� של מייס  121

סלובוגי	 רואה בכ� ' פרופ. בתורות משפט שקדמו לה במטרה לבדלה מה	 ולגבש את זהותה במישרי	
 Christopher Slobogin, Therapeutic:ראו, ומבקרה על כ�בעיה בעיצוב זהות התנועה 

Jurisprudence: Five Dilemmas to Ponder, 1 PSYCH. PUB. POL’Y. & L. 193 (1995) 
  ).סלובוגי	: להל	(
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לא יכלה מועטי� פורמליסטיי� לי� שיפוטי שיתופי ע� מאפייני� היווצרותו של ה  

המיתוס של הלי� שפיטה ערעור על . של תחילת המאה העשרי�להתרחש בסביבה רעיונית 

הוא , איכות ויעילות בניהול הסכסו� ובפתרונו, המבטיח הגינות, קלאסי כהלי� אובייקטיבי

המבוסס על פרשנות חדישה למושגי� , נדב� הכרחי לתהלי� של יצירת הלי� שיפוטי תרפויטי

של איכות ושל יעילות וטומ	 בחובו הבטחה לקיומ� ג� בתהלי� שסממניו , של הגינות

  . פורמליסטיי� פחותי�ה

אליסטי�, האנשת התפקיד השיפוטי   פתחה פתח לראות , כמו שעולה מהגות� של הר 

את . וחשיבה על היק( ההשפעות המעשיות הכרוכות באימו� תפיסה זו" ב	 אנוש"בשופט 

אליסטית לבחו	 את המשפט באופ	 תכליתי ומעשי אפשר להבי	 כקריאה העומדת  הקריאה הר 

שינויי� ע�  לבצעת התרפויטית בנוהג בשיטת המשפט ובהצעת תורה זו ברקע ההתבוננו

  .תוצאות ממשיות

על א( שבהגות� של מחברי תנועת תורת המשפט הטיפולי אי	 התייחסות , על כ	  

אפשר להציע כי , במישרי	 לרעיונות של אסכולת הר אליז� המשפטי ולביקורת הטמונה בה�

 דפוסי הפעולה של ההלי� השיפוטי ועיצוב התכני� תורה זו מגיבה אליה� באמצעות שינוי

  .של התפקיד השיפוטי התרפויטי

נית	 להצביע על מגוו	 של דרכי חשיבה והתנהלות תרפויטיות שיכולות להתפרש   

אל הביקורת הר אליסטית ואל רעיונותיה ובדגש המוסב על משנתו של פרנק מתייחסות כ

  :במכלול הר אליסטי

  

אליסטיתהתייחסות לטענות  .1   מרכזיות באסכולה הר 

   טענת ספקנות הכללי�) א(

השיפוטית להכריע על סמ� כללי� - הטענה הר אליסטית בדבר חוסר היכולת האנושית

במשמע שאי	 די בקיומ� של כללי� אלה כדי להבטיח יצירה של הכרעה , תאורטיי� בלבד

ופט התרפויטי זוכה להתייחסות מכילה בהתנהלות הש, שיפוטית ודאית וצפויה מראש

  . באמצעות חוסר ההתמקדות בצור� לפעול כ�

ההלי� השיפוטי התרפויטי מתייחס לטענה הר אליסטית ולספקנות שהיא יוצרת   

באמצעות הפחתה מ	 החשיבות של עיצוב ההכרעה השיפוטית הנסמכת על כללי� 

  .ואוניברסליי� לבד� ובאמצעות הפחתת השאיפה לחיזוי ודאי של תכניה של הכרעה ז

התפקיד השיפוטי התרפויטי אינו מתמקד א� באיתור כללי הדי	 התאורטיי� לש�   

אלא שהוא תר אחרי עיצוב פתרו	 מעשי ויעיל ההול� , החלת� על נסיבות עניינו של הנאש�

הפתרו	 השיקומי מגובש על בסיס אינדיבידואלי ונות	 את הדעת . לצרכיו של נאש� ספציפי

  .ולפיכ� אינו חותר לאחידות או לצפיות, ה ושל מבצע העבירהלנסיבות הפרטניות של העביר

ההלי� התרפויטי וגיבוש הפתרו	 שבו נעשי� בתהלי� של איזו	 ובחירה שיפוטיי� שעליו   

האסכולה ; בסוגיה זו קיי� הבדל ראוי לציו	, ע� זאת. עמדה האסכולה הר אליסטית בהגותה

שיפוטיי� המתבצעי� במישור הציבורי של הר אליסטית הצביעה על תהלי� של איזו	 ובחירה 
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ואילו התפקיד השיפוטי התרפויטי נעשה תו� כדי הלי� של בירור , כללי� משפטיי�

  . אינטרסי� וצרכי� של המתדיי	 ושל החברה הסובבת אותו במישור הפרטי

  

    טענת האינסטרומנטליז� ועיקרי המדיניות) ב(

ת על סמ� עיקרי המדיניות המצויי� ברקע הטענה הר אליסטית כי הבחירה השיפוטית נעשי

ניתנת לאיתור בתפקיד , כלכלית-הכללי� וכי השפיטה מהווה כלי להגשמת מדיניות חברתית

  . השיפוטי החדש

מתו� , ההתייחסות הר אליסטית לעיקרי המדיניות ולהיבט התכליתי של היגדי� משפטיי�  

 ניתנת,  הללו ומניעי� אות�תפיסה כי אינטרסי� וצרכי� חברתיי� עומדי� בבסיס� של

להשוואה לעמדה התרפויטית התרה אחר אינטרסי� וצרכי� העומדי� לגישתה ביסוד 

   122. וחשיפת� עשויה לסייע בטיפולו,הסכסו�

מטרתו של התפקיד השיפוטי התרפויטי המתנהל בבתי המשפט הייחודיי� פותרי   

תחלואי� חברתיי� באמצעות  התפקיד מיועד להתמודד ע� . הבעיות היא שיקומית וטיפולית

שונה , כלכלית הקוראת להעמיד משאבי� לש� ניהול הלי� שיפוטי חדיש- מדיניות חברתית

והכול כדי לחולל שינוי של ממש במציאות החברתית . במאפייניו מ	 ההלי� השיפוטי הקלאסי

  . החוזרתת להפחית משיעורי העבריינו–

כלל מערכת בתי המשפט מיועד ג� למלא התפקיד השיפוטי התרפויטי המומל� ליישו� ב  

חברתית שמטרתה לשפר את איכות הניהול של תהליכי� משפטיי� -אחרי מדיניות משפטית

  .ולהגביר את אמו	 הציבור במערכת בתי המשפט

אליסט על תכליתו של המשפט לקידו� הדבריו של כה	     של נמעניו עולי� good life- הר 

י� של תורת המשפט יבמונחי� המודרנודבריו משתלבי� , בקנה אחד ע� התפיסה התרפויטית

  :כ�, ובליבו	 בחינת הדי	 ויישומו לש� השגת תוצאות תרפויטיות ולרווחת הפרטהטיפולי 

The instrumental value of law is simply its value in promoting the good life 

of those whom it affects.
123

   

Therapeutic Jurisprudence… focuses on the law’s impact on emotional life 

and on psychological well-being.
124

 

מ	 הראוי לציי	 כי תפיסת תפקידו של בית המשפט כמחנ� וכמעצב את פני החברה זכתה 

 א� עדיי	 125,להכרה ולתמיכה במיוחד במחצית השנייה של המאה העשרי� בארצות הברית

 
  .68' בעמ, 17 לעיל הערה, "הרעיו	 הפרגמטי"אלברשטי	 : ראו,    לטענה דומה בנוגע להלי� הגישור 122
  .42' בעמ, 19 ערה לעיל הETHICAL SYSTEMS,כה	     123
  .104  לעיל הערהTherapeutic Jurisprudence,   וקסלר   124
125  DAVID A. SCHULTZ, LEVERAGING THE LAW: USING THE COURTS TO ACHIEVE SOCIAL 

CHANGE (P. Lang, New-York, 1997); THE  POLITICAL ROLE OF LAW COURTS IN 

MODERN DEMOCRACIES (Jerold L. Waltman & Kenneth M. Holland eds., Macmillan 
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קיד השיפוטי התרפויטי המיועד לעצב מדיניות חברתית התפ. אינה מקובלת על הכול

נתקל בהתנגדות אצל הדוגלי� בעמדה , בייחוד בכל הנוגע לטיפול בעבירות סמי�, ולקדמה

עמדה זו רואה ביישומו של התפקיד השיפוטי התרפויטי במערכת בתי המשפט . השמרנית

ות זו שמורה למחוקק  היות שסמכ,חריגה מ	 הסמכות לקבוע מדיניות חברתית ולהובילה

  126.בלבד

  

   טענת ספקנות העובדות ) ג(

מנקודת מוצא של , כאמור, ההלי� השיפוטי המתנהל בבתי המשפט התרפויטיי� נעשה

החלופה לבירור העובדות  ,כנזכר(הכחשת ביצוע העבירה מצד הנאש� על פי בחירתו - אי

ההלי� ). הכלליי�בשל הכחשת ביצוע העבירה קיימת בו בזמ	 ג� במערכת בתי המשפט 

מתנהל בלא דיו	 מהותי שעניינו קביעת עובדות המקרה והכרעה בי	 גרסאות סותרות על סמ� 

מטרת ההלי� התרפויטי אינה לחשו( אמת אלא . שמיעת טיעוני� משפטיי� וחקירת עדי�

את הביקורת הר אליסטית על חוסר היכולת השיפוטית . למצוא פתרו	 איכותי ויעיל לסכסו�

על מנת להימנע מ	 הבעייתיות : וודאות מהי אמת לגבי העבר אפשר להבי	 כ�לקבוע ב

ממעיטי� מ	 החשיבות של התמקדות הדיו	 השיפוטי באיתור , אליסטיתהכרוכה במסקנה הר 

  . אמת המצויה בעבר לטובת התמקדות בעתיד

יה	 היכולת לנבא אילו עובדות תימצאנה רלוונטיות לדיו	 ולפ-טענתו של פרנק בדבר אי  

  .יוכרע הדי	 זוכה להד בקיומו של הלי� שבו מפחיתי� מ	 הצור� להשתמש ביכולת זו

 ההתנהלות התרפויטית במסגרת הלי� שיפוטי שעניינו המרכזי אינו – "השופט כב	 אד�"

מייתרת את חשיבותו של הדיו	 בשאלת השפעת� של , קביעת עובדות המקרה על ידי השופט

  .ל השופט על קביעת	 של העובדות האמורותי� שימרכיבי האישיות הייחוד

נדמה כי ההתייחסות למרכיבי אישיותו של השופט זוכה לזווית חדשה , יתר על כ	  

התפקיד השיפוטי התרפויטי אינו יכול לנחול הצלחה באמצעות שיפוט פורמליסטי . מרתקת

רליות ועל שיפוט פורמליסטי מתאפיי	 בריחוק ובפסיביות המרמזי� על ניט, כאמור. קלאסי

אי	 נגיעה " ב	 אד�"ובו לעמדותיו או לדרכי חשיבתו של השופט כ, אובייקטיביות שיפוטית

, התפיסה התרפויטית דווקא קוראת להשתמש בכישוריו הרגשיי� של השופט. להכרעת הדי	

 
Press, 1988); THE ROLE OF COURTS IN SOCIETY (Shimon Shetreet ed., Martinus Nijhoff 

Publishers, 1988); Steven D. Smith, Reductionism in Legal Thought, 91 COLUM. L. 

REV. 68 (1991); COURTS, JUDGES, AND POLITICS, AN INTRODUCTION TO THE JUDICIAL 

PROCESS (Walter F. Murphy & C. Herman Pritchett eds., Random House, New York,   

      ). 2004, אוניברסיטת חיפה (שופט בחברה דמוקרטיתאהר	 ברק (2001;
 Mark S. Kende, Constitutional Law Symposium: The:ו	 בטענה כללית זו בת זמננו ראו  לדי 126

Role of Courts in Social Change, 54 DRAKE L. REV. 791 (2006) ;שפט ובנוגע לבתי המ
 Sol Gothard, Therapeutic Jurisprudence in the Appellate Arena – A:ראו, התרפויטיי�

Louisiana Jurist's Response, 24 SEATTLE U.L. REV. 335 (2000); Eric J. Miller, 

Embracing Addiction: Drug Courts and the False Promise of Judicial Interventionism, 

65 OHIO ST. L.J. 1479 (2004) ;	הופמTherapeutic Jurisprudence  , 78לעיל הערה.  
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אישיות המאפיינות אותו כדי לבנות תקשורת - התרבותי שלו ובמיומנויות הבי	- ברקע החברתי

  .ומערכת יחסי� הקשרית שיש לה	 השפעה על המתדיי	

אליסטית מגיע לידי מיצויו    תהלי� האנשת התפקיד השיפוטי שבו החלה האסכולה הר 

 –" הורי"השופט התרפויטי נדרש למלא תפקיד חינוכי במוב	 . בתפקיד השיפוטי התרפויטי

וע ובהנעה על פני שימוש בסמכות שעניינה הפעלת כפייה וענישה הוא מבכר להשתמש בשכנ

נזקק ,  חוזרתתעל מנת לסייע לפרט לעצב התנהגות עתידית שונה ולהימנע מעבריינו. גרידא

אישיות וליצור אצל העבריי	 יראת כבוד ולא - השופט התרפויטי להשתמש במיומנויות בי	

  .  שליטה חיצונירצו	 להנעה פנימית לעומת חשש מפני גור�, פחד

ה	 שהופכות לבעלות , יכולותיו הפסיכולוגיות והתקשורתיות, אישיותו של השופט, כ�  

על ההשפעות הפסיכולוגיות . משמעות בניהול ההלי� השיפוטי ובאומד	 הצלחתו

והקוגניטיביות כמעצבות את אופ	 מילויו של התפקיד השיפוטי ד	 פרנק בביקורתו על 

השפעות אלו מקבלות תפנית מרתקת והופכות לרלוונטיות , אול�ו. התפיסה הפורמליסטית

  .המתדיי	/דווקא בהיות	 כלי לביצוע העבודה השיפוטית כלפי הנאש�

אינו עוד ביטוי אשר א� מערער את התפיסה הפורמליסטית הרואה " השופט כב	 אד�"  

רש נד. אלא ביטוי לתוכ	 המתבקש ממנו בתפקידו, בשופט כלי לייבוא אמת משפטית

עליו להתבר� באופי טיפולי ולהשתמש , כ� למשל. במוב	 ההקשרי" להיות אד�"מהשופט 

בכישוריו ובמיומנויותיו ביחסי האנוש , במהל� העבודה השיפוטית ביכולותיו האנושיות

  .על מנת להצליח בתפקיד) אתיקה של דאגה ועוד, גילוי אמפתיה(

  

   קונספטואליז��טענת האנטי) ד(

טית להימנע מאקרובטיקה קונספטואלית משפטית ולהתיר הבאת הקריאה הר אליס

 ענייניות לסכסו� עולה בקנה אחד ע� התפיסה התרפויטית וע� התפקיד השיפוטי תהתייחסויו

שופט תרפויטי אינו מתרכז באיתור הגדרות משפטיות או . התרפויטי המעוצב במסגרתה

  .עת הדי	בניסוח	 המושגי כדי לבסס קביעות עובדתיות או את הכר

התפקיד השיפוטי התרפויטי בבתי המשפט פותרי הבעיות מתמקד בהתייחסות עניינית   

הפתרו	 השיפוטי . לסכסו� באמצעות עיצוב חוזה טיפולי וקביעת דרכי שיקו� וטיפול בנאש�

חקר שאינו נותר ברמת העמדות והטיעוני� , נמצא אחרי תהלי� של בירור אינטרסי� וצרכי�

  . משפטיי� המוגדרי� בכתבי הטענותהקונספטואליי� ה

  

  אמפיריציז�  ) ה(

  היחס למדעי החברה

הקריאה להישע	 על מדעי החברה ולשלב� במשפט משותפת לאסכולה הר אליסטית ולתנועת 

  .תוכנה אינו זהה,  ע� זאת127.תורת המשפט הטיפולי

 
 127  David B. Wexler and Bruce J. Winick, Putting Therapeutic Jurisprudence to Work, 89 

A.B.A. J. 54 (2003) .זה נבדלת תורת המשפט הטיפולי מתנועת ה 	במוב-ADR, משו� שהאחרונה 
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מ	 ובשל ההבחנה בי	 הקריאות יכולה להיות מובנת מפאת מיקומ	 השונה על פני ציר הז  

אליסטית בראשית המאה העשרי� . התפתחותו של תהלי� שבו החלה האסכולה הר 

הר אליסטי� ביקשו להישע	 על מחקרי� ממדעי החברה בעיקר כדי לבסס את טענותיה� 

תורת המשפט הטיפולי בראשית המאה העשרי� . הדסקריפטיביות על מצב המשפט והשפיטה

מוסיפה נדב� ומבקשת , דעי והידע שנצבר מכ�לאחר עשורי� של פיתוח המחקר המ, ואחת

השואפת למצוא כלי� למקס� את , פרקטית, להישע	 על מדעי החברה מתו� מטרה יישומית

  128.התוצאות התרפויטיות ולהימנע מתוצאות נוגדות
  

  הנדב� הפסיכולוגי 

פרנק הציב בשעתו את נושא ההשפעות הפסיכולוגיות הכרוכות בעבודה השיפוטית וקרא 

תורת המשפט הטיפולי קוראת לגלות בקיאות בפסיכולוגיה . ת תחו� זה בהרחבהלהכר

התורה הטיפולית מרחיבה את מטרת , ע� זאת. ולהשתמש בתובנות שפותחו במסגרתה

לכלי שתכליתו השגת ) אצל פרנק( מכלי לשיפור המודעות העצמית –הפנייה לפסיכולוגיה 

  129.תוצאות תרפויטיות

מרוצת המאה העשרי� הביאה לעריכת� של מחקרי� רבי� התפתחות הפסיכולוגיה ב  

יש מחקרי� הקושרי� בי	 טעויות בשיפוט . בנושאי התפיסה האנושית וקבלת ההחלטות

המציאות שמתרחשות במהל� העבודה השיפוטית ובי	 העדפת� של מתדייני� לפנות לבירור 

יי� לניהול הסכסו� שה� מעורבי� בו בדר� של השתתפות בהליכי� שיתופיי� והסכמ

 נית	 לראות בשיפוט 131, א( שקשר זה נתו	 לביקורת130.כגו	 הלי� הגישור, סכסוכי� ויישוב�

התפקיד השיפוטי התרפויטי מתבצע במסגרת הלי� . התרפויטי תשובה אפשרית לתופעה זו

המחייבת התמקדות תהליכית בבירור של אמת , שבמרכזו אינה ניצבת כפירה בעובדות

החשש מפני גיבוש הכרעה עובדתית או משפטית המהווה תולדה . ברנסיבתית שהתרחשה בע

 
, 17 לעיל הערה, "הרעיו	 הפרגמטי"אלברשטי	 : ראו, בור מעמיק למדעי החברהלא ביקשה לעשות חי

  . 69' בעמ
אליז� השתמש , 121 לעיל הערה, ראו בהקשר זה ג� את הערתו של סלובוגי	   128 ש� הוא סובר שהר 

ואילו תורת המשפט הטיפולי היא , במדעי החברה כדי למצוא כלי� שיענו על שאלות שהמשפט הציב
       .שענת על תוצאות מחקרי� ועל שאלות שנשאלותאוריה הנ

ויניק מדגיש את הקשר בי	 המשפט ובי	 הפסיכולוגיה ואת התרומה של תורת המשפט הטיפולי   129
 Law is a system that seeks to channel human behaviour, and“:לעיצובו של קשר זה

psychology is the science of how people learn and behave. To be effective, law 

therefore must master the lessons of psychology and because many of the significant 

rules and constraints that shape human behaviour are legal in nature, psychology 
must understand the techniques and concepts of law… therapeutic Jurisprudence 

promotes… such interdisciplinary cross-fertilization”. Bruce J. Winick, Therapeutic 

Jurisprudence: Enhancing the Relationship Between Law and Psychology, in LAW AND 

PSYCHOLOGY 30, 31 (Brooks-Gordon and Freeman eds., Oxford University Press, 

2006).  
130  Chris Guthrie, Misjudging, 7 NEV. L.J. 420 (2007)  
131   2007)( John Lande, Judging Judges and Dispute Resolution Processes, 7 NEV. L.J. 457  
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עניינו של זה ; של הטיות קוגניטיביות וכשלי� תפיסתיי� מוחלש בהלי� התרפויטי השיתופי

  .הוא להתמקד בעתיד ולנסות לסייע לפתור בעיות שהובילו לביצוע העבירה

 מהגישה הפסיכולוגית תורת המשפט הטיפולי מאמצת דגמי� לעיצוב התנהגות הלקוחי�  

, במש� המעקב על תהלי� שיקומו של הנאש�, השופט התרפויטי, כ� למשל. הוויוריסטיתיהב

משתמש בשיטות של מת	 חיזוקי� חיוביי� בגי	 התנהגות ראויה ומת	 סנקציות שליליות 

הדעת נותנת כי התפתחות הפסיכולוגיה המודרנית . בתגובה להתנהגות שיש לעצרה

ל אסכולות חדשות במסגרתה יתרמו להרחבת הידע והכלי� שיעמדו לרשות והיווצרות	 ש

של הנאש� ובהתנהגותו לש�  בתודעתוכאשר ינסה להביא לשינוי ממשי , השופט התרפויטי

  .שיקומו והשתלבותו בחברה
  

  הנדב� הסוציולוגי

. הושפע ג� מהתפתחותה של הגישה הסוציולוגית למשפט, כנזכר, הר אליז� המשפטי

ד השיפוטי התרפויטי מגשי� רעיונות ר אליסטיי� שקראו להבנת הסביבה החברתית התפקי

שהמשפט פועל בה לתפיסת המשפט כמושפע מאינטרסי� חברתיי� וכמשפיע על מת	 מענה 

  .לצרכי� וקידומ� של אינטרסי� מגווני� בחברה

בתי המשפט פותרי הבעיות צמחו על רקע התפיסה שיש למצוא תשובות יעילות    

התפקיד .  טיפול בתחלואי החברה ובעבריינות החוזרת–ינטרסי� חברתיי� מובהקי� לא

השיפוטי התרפויטי כמוסד משפטי מבקש להיות אפקטיבי ולהשפיע על הקהילה ועל החברה 

התפיסה ההקשרית הנוהגת בהלי� התרפויטי מאבחנת את הסביבה החברתית . שבה הוא מוחל

מחקרי� סוציולוגיי� נלמדי� כדי לשמש כלי להנעת . שבה הנאש� חי ונעזרת בה לשיקומו

צוות בית המשפט הטיפולי כולל עובדי� סוציאליי� . הפרט ועזרה בשיקומו החברתי

לרבות עזרה במציאת עבודה ולימוד דרכי , שעוסקי� ג� בהכשרות שונות הניתנות לפרט

  . התנהגות נורמטיביות במקו� העבודה
  

  ההכשרה השיפוטית

יות וההכשרה הנדרשי� למילוי נאות של התפקיד השיפוטי התרפויטי שוני� המיומנו, הידע

, תפקיד עור� הדי	. ונבדלי� מאלה שנדרשו לש� מילוי נאות של התפקיד השיפוטי הקלאסי

שונה א( הוא מתפקידו הליטיגטורי של עור� , המייצג צד בהלי� שיפוטי שיתופי ותרפויטי

עמדתו של פרנק בדבר הצור� בעדכו	 החינו� . הדי	 בהלי� השיפוטי האדברסרי הקלאסי

המשפטי לשופטי� ולעורכי די	 כ� שיחשו( אות� לפעילות המשפטית הנוהגת ויכשיר� אליה 

  .רלוונטית ונכונה לימינו, הלכה למעשה

ההכשרה הראויה למשפט	 ב	 זמננו צריכה להידרש אל קיומ� של הליכי� לניהול ויישוב   

 טה המתבצעי� בדר� שיתופית כדי להשיג פתרו	 מוסכ� העונהלרבות הליכי שפי, סכסוכי�

קיי� צור� ברור בלימוד מיומנויות להשתתפות  132.על מרב הצרכי� והאינטרסי� של הצדדי�

 
: ראו.  ועודSettlement Conference –הנוהג בארצות הברית " ועידת הסדר"הלי� שיפוט של     132

Carrie Menkel-Meadow, For and Against Settlement Uses and Abuses of the 
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או ניהול� שבמרכז� תהלי� שיתופי של חשיפת צרכי� /בהליכי� ליישוב סכסוכי� ו

ת בתהלי� שבמרכזו נשמעי� בשונה מהשתתפו ,וזה. ואינטרסי� וגיבוש פתרו	 פרטני מוסכ�

  . טיעוני� משפטיי� קונספטואליי� ומת	 הכרעה המתייחסת אליה�

קריאתו של פרנק לעדכו	 ההכשרה השיפוטית על פי המציאות הנוהגת בבתי המשפט   

למשפטני� אקטואליות אפוא  חיוניתוהצעתו ללמוד דרכי� לניהול משא ומת	 כהכשרה 

הכשרה ראויה למשפטני� ושופטי� ,  בהקשר המודרני;למילוי התפקיד השיפוטי התרפויטי

 וכ	 ,תכלול לימוד דרכי ניהול של משא ומת	 וייצוג בדר� של שיתו( ולא רק בדר� אדברסרית

  133. לימוד תובנות ומתודות התנהלות מענ( הפסיכולוגיהתכלול

  

  הקשרי� רעיוניי� משותפי� במבט כללי  .2

  תפיסת המשפט והתפקיד השיפוטי )א(

	 שנית	 לראות בתפקיד השיפוטי התרפויטי תפקיד שנע על מערכת של מתח אינהרנטי ייתכ

ניסיו	 לרדת לשורשי הסכסו� (ובי	 תבונה ) הסמכות להכריע בעניינו של נאש�(בי	 כוח 

בי	 שימוש בכלי� , )ולמצוא פתרו	 שיניא את הנאש� מלחזור על ההתנהגות העבריינית

ובי	 כלי� ) שמיעה של עמדות באי כוח הצדדי�, ייצוג(שיפוטיי� קלאסיי� לניהול ההלי� 

התפקיד ). פועל לפיה	, למשל, שימוש בשיטות לניהול הלי� שיתופי שהגישור(מודרניי� 

ובי	 שיח ) חוקי העונשי	(התרפויטי נע בי	 הישענות על כללי די	 המשקפי� היגיו	 רציונלי 

הצגתו של התפקיד ). פתיה שיפוטיתלנאש� וגילוי אמ" מת	 קול("העוסק ברגשות ואמונות 

השיפוטי התרפויטי ברוח זו יכולה לעלות בקנה אחד ע� תפיסת המשפט הר אליסטית לפי 

   134.התזה שמעלה דג	

התפקיד השיפוטי התרפויטי בבתי המשפט פותרי הבעיות הוא דוגמה לעיצוב מוסד   

יד השיפוטי החדש התפק. משפטי שנוצר מהתבוננות במציאויות פרקטיות ומ	 העיסוק בה	

מטרתו .  ובתכניו אינו אומר די בפיתוח המשפט הקונספטואלי,נועד להשפיע על המציאות

. עמ	להפחית משיעורי העבריינות החוזרת וממספר	 של העבירות שהקהילה מתמודדת 

 והצלחתו נמדדת לפי השפעתו ,התפקיד התרפויטי עוצב כדי לממש תכליות חברתיות

  .התנהגות� של נשואי השפעתוהמעשית על חייה� ועל 

זהו שופט . התפיסה הפרגמטית מוצאת לה ביטוי מובהק בתפקידו של השופט התרפויטי  

ההלי� השיפוטי התרפויטי אינו תר אחרי אמת ". פותר בעיות"אקטיבי ויוז� ומהווה אורגניז� 

. מטפיזית אלא מקיי� הלי� של בירור אינטרסי� וצרכי� ומחפש לה� פתרו	 מעשי הול�

 
Mandatory Settlement Conference, 33 UCLA L. REV. 485 (1985).       

133  Bruce J. Winick, Using Therapeutic Jurisprudence in Teaching Lawyering Skills: 
Meeting the Challenge of the New ABA Standards, 17 ST. THOMAS LAW REV. 429 

(2005)  
  . 15 לעיל הערה, The Realist Conception המשפט באסכולה הר אליסטית לפי דג	תפיסת : ראו   134



אליז� המשפטי  תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הר 

 459                                                                                          2010 � ע"תשה, ומחקרי משפט כ

האינטראקציה האנושית מתרחשת בהלי� מתו� ראייה אופטימית בנוגע ליכולת לשנות 

   135.התנהגות ולעצב מציאות

 ,התפקיד השיפוטי התרפויטי מביא לכלל ביטוי את קידומה של תפיסה תכליתית למשפט  

חשיבותה מתפיסה זו מפחיתה . ששמה לה למטרה לנהל סכסו� וליישבו באופ	 איכותי ויעיל

הנשע	 על כללי די	 ותקדימי� , יבת הכרעה משפטית בפסק די	 מפורט ומנומקשל כת

כ� . ומעלה את החשיבות של כריתת חוזה טיפולי ובחינה של הצלחת יישומו, משפטיי�

אליסטית הסוברת כי יש לשי� דגש על פרגמטיות , משתלבת התפיסה התכליתית בגישה הר 

  . באמירה נורמטיבית שכל פעילות משפטית תסתיי�לבקשולאו דווקא 

בהתייחסו לגישה התרפויטית הבוחנת את כללי הדי	 על פי השפעת� על , וקסלר מציי	  

 When we say the law, we mean the law in action, not simply the law in“כי, רווחת הפרט

the books”.136  זה מגל� תפיסה ר אליסטית מובהקת הקוראת לבחינת ההתרחשות 	רעיו

  137.בניגוד להישענות על קונספציות משפטיות ועל היגיו	, 	ל לפי הניסיובפוע

אליסטית מ	 המשפט הסטטי הבוח	 את כללי הדי	 אל משפט הפניית תשומת הלב הר   

 עומדת במרכזו של התפקיד 138התנהלות השחקני� המשפטיי� בבתי המשפט דינמי הבוח	 את

את כזכור לבחינת כללי הדי	 בזווית תורת המשפט הטיפולי אמנ� קור. השיפוטי התרפויטי

א� עיקר השפעתה של התורה על הדי	 האמריקני מצויה לעת עתה בשינוי , ראייה תרפויטית

עיקר . שחל במערכת בתי המשפט ובעיצוב התפקיד השיפוטי התרפויטי המתנהל במסגרתה

כי די	 כתיבת� של הוגי התורה ותומכיה מתמקדת בהמש� עיצוב תפקידיה� של שופטי� ועור

  . הנוהגי� בדר� תרפויטית ובהשפעת� של תפקידי� אלה על המתרחש בכלל מערכת המשפט

קריאתו של . קריאתו של פרנק לחולל תמורות בהתנהלות ההלי� השיפוטי זוכה למענה  

לעודד יוזמה שיפוטית ולתת יחס , פרנק להפחית מרמת הפורמליות בהתנהלות השיפוטית

ת ממידת האדברסריות ובמתודות הלוחמניות המתרחשות להפחי, נאות לעדי� בחקירת�

ההתנהלות . בהלי� השפיטה זוכה להפנמה וליישו� במילוי התפקיד השיפוטי התרפויטי

ניהול הלי� תרפויטי ; אמפתית והקשרית, שיתופית, השיפוטית התרפויטית היא אקטיבית

 שהיה יכול לשער א� כי באופ	 רחב ומקי( מכפי, עשוי להיות מענה לקריאתו של פרנק

ביקורתו של פרנק על מוסד חבר המושבעי� או חוסר אהדתו אליו זוכה א( היא . בשעתו

  .  למענה בהיעדרו של מוסד זה ממסגרת ההלי� התרפויטי

  התפקיד השיפוטי התרפויטי וההלי� המיוש� בניהולו מציעי� דר� חלופית חדישה  

  

 
  . 17לעיל הערה , עקרונות הפרגמטיז� הפילוסופי לפי אלברשטי	:   ראו 135
 .48 לעיל הערה,   An Overviewוקסלר   136
כתיבה (שכתיבתו משקפת תפיסה סוציולוגית למשפט , רוסקו פאונד, גמטיסטהמשפט	 הפר   137

, )א� כי בכתיבתו המאוחרת דווקא התנגד פאונד לאסכולה זו, שהשפיעה על האסכולה הר אליסטית
 Roscoe Pound, Law in: ראו,  את הפער שבי	 הדי	 התאורטי למציאות הנוהגת1910מסמ	 בשנת 

Books and Law in Action, 44 AMERICAN LAW REV. 15 (1910).  
  .266' בעמ, 19 לעיל הערה,  של המשפטהפילוסופיהשיי	     138
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הפורמליסטית שאפיינה את ההלי� השיפוטי  לניהול הלי� שיפוטי וקוראי� תיגר על התפיסה 

  .הקלאסי

שעניינו דיו	 בנורמות ובקטגוריות משפטיות ובהכרעה בי	 זכויות , הרציונליז� האנליטי  

הוחל( ברציונליז� של תפיסה המכירה בצור� להעניק , וחובות הנטענות בכתבי הטענות

, ג� צרכי� ואינטרסי�התייחסות שיפוטית לכלל הרבדי� הכרוכי� בסכסו� שבה� מצויי� 

  .לרבות רגשיי�

הוחלפה בגישה משתפת הפועלת , כדר� ראויה לניהול ההלי� המשפטי, האדברסריות  

  .לפתרו	 בעיות בצורה הסכמית ושיתופית ככל האפשר

המתמקדת בעמידה , הפורמליז� הקלאסי וההתנהלות השיפוטית באוריינטציה של כללי�  

הוחלפו בגישה , יות מתו� ריחוק שיפוטי ופסיביותעל כללי� של סדרי הדי	 ודיני הרא

  .שיפוטית המיישמת תפיסה הקשרית ופועלת באמפתיה ובאקטיביות

יצירתו של התפקיד השיפוטי המודרני עשויה להיות תגובה לחששות ולביקורות   

 באמצעות איו	 או הפחתה מחשיבות� של המרכיבי� ,שהעלתה האסכולה הר אליסטית

. י� השפיטה הקלאסי שאליו כיוונה הביקורת של האסכולה הר אליסטיתהעומדי� ביסוד הל

 א� החשיבות 139,אמנ� תורת המשפט הטיפולי מותירה על כנה את ההכרעה השיפוטית

מרכז הכובד של העשייה השיפוטית ותכני ההכרעה . שניתנה למרכיבי תכניה השתנתה

בדתית כפי שגובשה על ידי עוברי� מבחירה של כללי הדי	 התאורטי ויישומ� על פרשה עו

  . השופט אל בחירה של פתרו	 הסכסו� על ידי הצעת דרכי� לטיפול בפרט ושיקומו

אליסטית ואנשי התנועה התרפויטית ביקשו להעלות אל המודעות    הוגי האסכולה הר 

תומכי התנועה התרפויטית אינ� רואי� די במודעות זו אלא , ואול�. נושאי� שבה� עסקו

האסכולה הר אליסטית דנה בבחינת השאלה .  שינוי של ממש במציאות הנוהגתמבקשי� ליצור

התורה התרפויטית בוחנת שאלה זו ; כיצד הדברי� פועלי� או מתרחשי� במציאות המשפטית

בתו� כ� היא ? כיצד נית	 לשפר את פני המציאות: אבל ג� דנה בעתיד ומציבה שאלה נוספת

  .תנהלות מערכתית חדישהמציעה כלי� מעשיי� ליישו� ושיטות לה

קריאת התפקיד התרפויטי כסוג אפשרי של ר אליז� משפטי קונסטרוקטיבי מאפשרת   

 בד בבד ע� המש� פועלו של התפקיד השיפוטי הקלאסי הנוהג במסגרת� ,להבי	 את קיומו

ייתכ	 שההסבר לקבלתו של התפקיד החדש . של הליכי� אחרי� המתנהלי� בבתי המשפט

התנהלותו למרות הסתירה העולה בי	 , והצלחתו בהצות הברית בשיטת המשפט באר

נמצא בהבנה שהתפקיד השיפוטי , תפקיד השיפוטי הקלאסי הבי	להחדשנית במערכת 

 תהתפקיד עונה בדרכו הייחודי. התרפויטי הנו תפקיד המתכתב ע� בסיס רעיוני מוכר

ה המשפטית ונטמעו חלחלו לשיטר שא ,לביקורות ולספקות שהעלתה האסכולה הר אליסטית

  . בה זה מכבר בשיעורי� שוני�
  
  

 
מוחלפת ההכרעה " ועידת הסדר"  בתפקיד השיפוטי ההסדרי שבו נושא למשל שופט המנהל הלי� של  139

  .השגת הסדר מוסכ� בי	 הצדדי�התנהלות שיפוטית המיועדת להשיפוטית ב
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  סיכו�
  

הלי� השפיטה התרפויטי ותפקיד השופט המנהל אותו שוני� מ	 ההלי� השיפוטי הקלאסי 

ואלו יוצרי� מציאות חדשה הנוהגת במערכת בתי , ומתפיסת התפקיד השיפוטי הנגזרת ממנו

  .המשפט בארצות הברית

אדברסרית ומעבר מהתנהלות שיפוטית פורמליסטית ההלי� התרפויטי מגל� מגמה של   

בעוד זו הפורמליסטית יסודה באוריינטציה של כללי� . אל התנהלות שיפוטית שיתופית

נשענת , ובגיבוש הכרעה שיפוטית שעניינה החלת כללי די	 תאורטיי� על עובדות המקרה

 מתו� ההתנהלות השיפוטית השיתופית על סממני� פורמליסטיי� פחותי� ופועלת

  .אוריינטציה הקשרית הממוקדת בפתרו	 בעיות

התפקיד השיפוטי התרפויטי נית	 לקריאה כתופעה המתייחסת או מגיבה להטמעתה של   

הביקורת הרעיונית שהעלתה האסכולה המשפטית הר אליסטית בנוגע להלי� השפיטה 

יטי נית	 אופ	 ניהולו של ההלי� התרפו. הקלאסי ולתפיסה הפורמליסטית שעמדה בבסיסו

להבנה כמגשי� את מימוש� של רעיונות ר אליסטיי� והתייחסות מעשית לספקות ולבעיות 

  .שהצביעה עליה	 אסכולה זו

אי	 מדובר רק ברפורמה יעילה . התפקיד השיפוטי החדש נות	 פני� אנושיות לשפיטה  

אלא ביישו� של תפיסה חדשה ופרשנות עדכנית לתכני התפקיד , למערכת בתי המשפט

  .שיפוטי והפעלתו בהגינותה

שהכישורי� והמיומנויות הנדרשי� לביצוע " ב	 אד�"השופט התרפויטי המודרני הוא   

  .אישיות- הול� של תפקידו טמוני� באישיותו הייחודית וביכולותיו התקשורתיות והבי	

הדימוי הפורמליסטי השכיח של השפיטה אינו משק( עוד את כלל מופעיה בשיטת   

  .המשפט

נית	 לראות בו תופעה . ד השיפוטי התרפויטי נמצא בהליכי גיבוש והתפתחותהתפקי  

אליז� המשפטי מראשית המאה העשרי� ומקור להתפתחויות רעיוניות  המגיבה לאסכולת הר 

  .שעתידות להתחולל במשפט במאה העשרי� ואחתומעשיות 
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