
  ב"עשת,  טו משפט ועסקים©

  143–89 ,)2012 פטמברס(

89 

 ועל "השיתופי המשפט" כתעל מהפהרהורים  ":עז כנמר"
   בישראלדין שיתופית- עריכת

  *דפנה לביא

 ADR) Alternative-רבות כבר נכתב על תרומתה החברתית של תנועת ה
Dispute Resolution(, מאמר זה מתמקד . על מגוון דרכיה הפרטיקולריות

 Collaborative( השיתופי  המשפט– באחת מדרכיה החדשניות של תנועה זו
Law( –  טרם לפיה עוצמתה והשלכותיה של תנועה זושומעלה את התובנה 

  היא, המובאת במאמר זה,אחת מהשלכותיה העוצמתיות. התגלו במלואן
  .השיתופי  של המשפטכתומהפ
תרומתה .  הרעיוני והיישומי– המאמר מציג מהפכה זו על שני פניה  

גה מחדש ימשמהיא מונה בכך שט, לטענת המאמר, המרכזית של המהפכה
. ומהפך בעיצובומסמנת   העוסק בדיני משפחההדין- עורךשל  ותפקידאת 

אשר נדמה במבט ראשון כתוצר משני , הדין- עורךעיצוב מחדש של תפקיד 
עשוי להתגלות , ליישוב סכסוכיםחלופי ת בחשיבותו של הליך ופחּו

 ולפיכך כתרומה ,עידן חדש בהגדרת מקצוע המשפטיםציון בדרך ל- כנקודת
של השלישי בחלקו .  לעולם המשפט המתפתחADR-ערך של תנועת ה-יקרת

 והדילמות השיתופי המשפט המלומדים על ם שלהמאמר מובאת ביקורת
קווים מציע כתשובה המאמר . האתיות הייחודיות שפרקטיקה זו מעוררת

דין שיתופית -מנחים ראשוניים לחקיקתו של קוד אתי עתידי לעריכת
  . כחלק ממודל כללי לאימוצו המוצע של ההליך בארץ,שראלבי
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  שאלת המצוי  .1  

  שאלת הראוי  .2  

  טובת הלקוח או טובת הצדדים  )א(    

  שיתוף מול לעומתיות  )ב(    

  ת הפרישהיייצוג מוגבל ותני  )ג(    

  חובת הסודיות מול גילוי משתף  )ד(    

  ניגוד אינטרסים  )ה(    

  שיתופי בישראל משפט מודלשל  לקראת כינונו – תשובה למבקרים  :דפרק 

   קווים מנחים–  בישראלדין שיתופית- לעריכתקוד אתי   .1  

  סעיף מטרות כללי  )א(    

  הדין השיתופי-חובותיו של עורך  )ב(    

  הסכם ארבעת הצדדים  )ג(    

  תניית הפרישה  )ד(    

  חובת הסודיות  )ה(    

  הסכמה מדעת  )ו(    

  הכשרה ומיומנות  )ז(    

  דין שיתופית-מודעות והסברה לעריכת  )ח(    

   המוצעתה החקיקתיתי המטרי–  למשפט הישראלי"צינור הקליטה"  .2  

  סיכום ומסקנה

  מבוא

  נו אחת מדרכייה, נושאו של מאמר זה, )collaborative law( "השיתופי המשפט"הליך 
ות ליישוב סכסוכים יחלופדרכים אותן  – )ADR) Alternative Dispute Resolution-ה
 אשר קונות להן אחיזה בעשורים )פטהמש-תבביהמתנהל להליך הדיוני חלופיות (

מבין הבולטות עם  . בעולםפטהמש-עידודן של מערכות בתיבפיקוחן וב האחרונים
, )mediation(הגישור , )arbitration(הבוררות  ניתן למנות את הות אלילופחדרכים 
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- זעיר", )ENE( מוקדמת ליתהערכה ניטר ,)med-arb(ר וֹ ישּבהגִ , )conciliation(הפישור 

  .עוד ו)fact-finding( ממצאיםקביעת , )mini-trial( "משפט
מן .  הא ותו לא– דרך נוספת ליישוב סכסוכיםסתם אינו  השיתופי המשפטשאלא   

המנחות את  מנסה לשנות כמה מן הנורמות השיתופי המשפטהפן המעשי הליך 
- פן הרעיונימן ה. ויוצר סוג חדש של פרקטיקה, עולם המשפטשל  הפרקטיקה

 המשפטהליך : גרית-קיימת כאן קריאת. במהפכה של ממשקונספטואלי מדובר ה
 ובלב התבנית הדין-עורך  שלו מעורר שאלות נוקבות הנוגעות בלב תפקידהשיתופי
). לצדדים(מסורתית של יישוב סכסוכים באמצעות הכרעה כופה וחיצונית ה-השמרנית

ערכו המוסף של ואך חידושו , ADR-דרכי המ רבותמנם נחלתן של ושאלות כאלה הן א
להבדיל ( המלווה את הסכסוך הדין-עורך בתובהתמקדונעוצים  השיתופי המשפט

דרך בעיצוב מחדש של תפקיד -לפריצת הזדמנותבהוותו  ו,)סוךמהתמקדות בצדדים לסכ
את ג יהצל  של מאמר זה היא אם כןהראשונהמטרתו  . המעשיוהדין ויישומ-עריכת
 הדין- עריכתלמהפכת הייחודית תוך הדגשת תרומתו ,  לקורא הישראליהשיתופי המשפט

  .בכלל ובישראל בפרט
שיפוטיות -  של פרקטיקות רבתןכניס עם –  ממשיך להתפתחהדין- עורךככל שתפקיד   

)multi-jurisdictional( פירוקם , תחומיות-פרקטיקות רבו)unbundling( של שירותים 
, כבוררים, דין בכובע של מגשרים או כמייצגי צד בגישור-של עורכיותפקודם  1משפטיים

  הדילמות האתיות– ומתן שיתופי-ומתן ובמשא-כוח במשא- כיועצים משפטיים או כבאי
דין נושאים -מורכבות התפקידים שעורכי. מורכבות יותר ויותרנעשות המשחרות לפתחם 

בהן ש ,פורמליות- ולא פורמליות , מגּוונותADR עם הצמיחה המהירה של שיטות – כיום
 בהביאם ,ADR שירותי ם של או פועלים כספקיADR- דין מייצגים צדדים ב- עורכי

דין להתמודד -  מחייבת עורכי– ה המשפטיתאוריינטציות פילוסופיות שונות לפרקטיק
  .עם סוגיות אתיות אשר טרם נחזו לפני עשור או שניים

- עריכת "שמוש, תים לא מוגדר עד הסוףי ולע,עם התפתחותו של תפקיד חדש לגמרי  

לא ניתנו עד כה אשר , שאלות מעשיות ואתיותכמה מתעוררות , "שיתופי דין במשפט
אוריינטציה משמעותית - מייצג רהשיתופי משפטהאם . משמעיות-תשובות חדלהן 

 ביחס למערכת המשפטית או מודל אחר של משפטנות הקשור באופן הדין- עורךבתפקיד 
 לא יהא זה אחראי להתעלם מההשלכות ,כך או כך? של צדק ריתרסהאדוומהותי לשיטה 

נדמה כי העלאת . עולם המשפטשל  הפרקטיק הלעהאתיות של אוריינטציה חדשה זו 
לנוכח , הואף עצם העיסוק בהן מקבלים משנה תוקף בימים אלללבנן סיונות נה, הסוגיות

 חוק משפט" חקיקתו שללהעת האחרונה הקשורה ן קטיבית חשובה מיהתפתחות קודיפ
מתוך אשר נעשתה , ריתהב-צותבאר) Uniform Collaborative Law Act" (שיתופי אחיד

 .בפרקטיקה של ההליךבכל הנוגע מדינתית -ביןהרצון לתרום ליציבות ולהומוגניות 

______________ 
1  Larry Spain, Collaborative Law: A Critical Reflection on Whether a Collaborative 

Orientation Can Be Ethically Incorporated into the Practice of Law, 56 BAYLOR L. REV. 

141, 149 (2004).  
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 ,בליבון הביקורות האתיות על ההליך, כן אם,  מאמר זה מתמקדתהשנייה שלמטרתו 
 – אתית ואחרת – בארץעתידית לחקיקה ,  התחלתית לפחות,ב תשתיתיניסיון להצמתוך 

  .דין שיתופית- עריכת לש
דן בהגדרתו ובמהותו של  אפרק .  פרקים נוסף על פרק המבואחמישהמאמר זה כולל   

ההתפתחות הממוסדת  – השיתופי המשפט מהפכתאת מתאר ב  פרק .השיתופי המשפט
מנתח ג פרק . בפרקטיקהשהיסודות הרעיוניים בצד היישומים ו,  הצמיחה מן השטחבצד

הוא מציג שורה ,  תוך דיון בשאלות הרצוי והמצוי.השיתופי המשפטאת הביקורת על 
 השיתופי המשפטתשובתו של ד מביא את פרק . לוות את ההליךשל דילמות אתיות המ

דין שיתופית בישראל -יסוד מנחים לכינונו של קוד אתי לעריכת-קוויומציג  ,למבקריו
 משפטהשל מודל המוצע כהשראה לאימוצו הכל ו , להליךנורמטיבי" צינור קליטה"בצד 
  .תו של המאמרמסקנגם בו מובאת  ו,הוא פרק הסיכוםה  פרק .ארץב שיתופיה

   הגדרה ומהות–" שיתופי משפט" :אפרק 

 – להליך הדיוניחלופות  אותן – ADR- מוכר בעולם כאחת מדרכי ההשיתופי המשפט
בו ששיתופי מוגדר כהליך  משפט. והוא שכיח ושמיש בעיקר בתחום של דיני משפחה

רב ימאת ט לנקו, דינם-בשיתוף עם עורכי,  מסכימיםם השוקלים פרידה וגירושיזוג-בני
ה להתערבות יללא פני, לב את הסכסוך שביניהם-המאמצים לנסות ליישב בתום

הסכם " וכן 3 הצדדים לכךידי-ל כולל הסכם חתום עהשיתופי המשפט הליך 2.משפטית
מלבד , כוח בהתדיינות משפטית- הדין של הצדדים מסכימים לא לשמש באי-בו עורכיש
הסכם  " הואהשיתופי המשפטבו של לי, למעשה 4".בקשה לאישור הסכם ההסדרב

 בו הצדדיםש, "הסכם ההשתתפות "המכונה גם, )four-way agreement( "ארבעת הצדדים
 בחתימה את הסכמתם לא לפנות לערכאות משפטיות כל זמן התנהלותו של הליך מביעים
 או אם נקבע, לערכאה משפטיתזאת -בכלה נואחד הצדדים פאם . השיתופי המשפט

, הצדדיםלא הצליח להניב הסדר בין  השיתופי המשפטשהליך לאחר מועד למשפט 
הדין מהמשך ייצוגם של הצדדים בכל -את פרישתם המיידית של שני עורכידורש ההסכם 

______________ 
 מן המדינות הראשונות שאימצו את ההליך –הגדרה זו מצויה בתקנון של קרוליינה הצפונית   2

 Elizabeth K. Strickland, Putting "Counselor" Back in the Lawyer's Job. בחקיקה

Description: Why More States Should Adopt Collaborative Law Statutes, 84 N.C.L. REV. 

979, 1004 (2006).  

המכיל אישור , דינם- ידי הצדדים ועורכי-הסכם כתוב וחתום על"מוגדר כ" הסכם המשפט השיתופי"  3

של הצדדים בדבר נכונותם לנסות ליישב את הסכסוכים שעלו במערכת הנישואים בהתאם להליכי 

  .הם שלי, כמו כל התרגומים בהמשך המאמר, התרגום כאן. שם, Strickland". תופימשפט שי

  .שם  4
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 כל לפיהםש ,סודיותבצד חובת סיון יחקיימים בהליך גם על כך  נוסף 5.הליך עתידי
 משפטההליך בנעשים אשר  )work product (עבודההדברים ופירות החילופי , ותאמירה
שלישי הצד ה ימומחמ או דיןה-כיעורמ,  מי מהצדדיםידי-לעממנו צומחים או שיתופי ה

בהסכמת אלא , משפט-בביתמכן - שיתנהל לאחרקבילים בכל הליך -יהיו חסויים ובלתי
  6.הצדדים

   רעיונייםשורשים. 1

, ADR-נוף הב  יחסיתיםהמהווה פנים חדש, השיתופי המשפטשורשיו הרעיוניים של 
בשל (דין שעברו הכשרה גישורית וחפצו ליישמה -נעוצים בהליך הגישור ובעורכי

ר שאכ, תשעים הולדתו של ההליך בשנות ה.גם בתיקים שאינם תיקי גישור) יתרונותיה
 ובקנדה ניסו ליצור הברית-צותמקצוע נוספים באר-דין לענייני משפחה ובעלי- עורכי

בבסיס הניסיון לפתח את הליך  7.ולהליך הגישור כאחדחלופה להתדיינות המסורתית 
 םבתיקי גירושיבמיוחד  דווקא בתיקי משפחה עמדה ההכרה כי השיתופי המשפט

 ,אישיותה-הבעיות הרגשיותו ,אופן האישי ביותרליריבים בנהפכים הצדדים לקונפליקט 
נת מבחינתם ומבחי(מולידות מחיר קשה , עם הבעיות המהותיותלהתלכד נוטות ה

 ם המטפלים בתיקי גירושייןד-רכיעו. תחת חסותו של ההליך השיפוטי) ילדיהם
  ומעל לכל,רגרסיביים, חרדים, כועסים, ומשמורת נפגשים בקביעות עם אנשים כואבים

בה ש הוא חוויה רגשית םמערכת נישואישל  מהסיו, כך נטען, למעשה. דו פגיעים מא–
אפשר -אי 8. מלראות את רעהו כיריביכול כמעט להימנע ואינהצדדים כל אחד מ

בשיטת .  רק מחריפה את הבעיהוורסריתשיטת ההתדיינות האדשלהתעלם מן העובדה 
. הצדדים נתפסים כיריבים הנלחמים על עוגת משאבים מוגבלתרית רסהאדווההתדיינות 

 the zero-sum( "משחק סכום אפס"כ נתפס פטהמש-תבביהמתנהל הדיוני " משחק"ה
game(,התדיינות המשפטית ה.  האחרןחשבו-  זכייתו של האחד היא תמיד על, קרי) בין

 במקרים רבים ישירות  תורםוהדבר, מסלימה את רמת הקונפליקט) פטהמש-תכותלי בי
עוברים הצדדים שהתהליך . רגשי המתחולל אצל הזוגות המתגרשים וילדיהםהלהרס 

______________ 
5  Christopher M. Fairman, Growing Pains: Changes in Collaborative Law and the 

Challenge of Legal Ethics, 30 CAMPBELL L. REV. 237, 238, 264 (2008).  

6  Strickland ,1009, 1004' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

7  John Lande & Gregg Herman, Models of Collaboration in Family Law: Fitting the Forum 
to the Family Fuss: Choosing Mediation, Collaborative Law, or Cooperative Law for 

Negotiating Divorce, 42 FAM. CT. REV. 280, 281 (2004) .ראו גם :PAULINE H. TESLER, 

COLLABORATIVE LAW: ACHIEVING EFFECTIVE RESOLUTION IN DIVORCE WITHOUT 

LITIGATION 7–11 (2001).  

8  Jordan Leigh Santeramo, Special Issue: Models of Collaboration in Family Law: 
Student Note: Early Neutral Evaluation in Divorce Cases, 42 FAM. CT. REV. 321, 321 

(2004).  
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 הערכה לצורכי משמורת תיםיולל לע אשר כ– פטהמש-תבביהמתנהל  רירסהאדוובהליך 
הערכות פסיכולוגיות ותצפיות על ההורים עם ילדיהם , ) בעולםפטמש- כמקובל בבתי(

רבות וישירות לטראומה שהנוגעים ) ותורם( עלול לתרום – פסיכיאטריות/ובריאותיות
 וממקדות כל הורה במגרעותיו ,הן חודרניות, טבעןמ, הערכות. בדבר כבר חווים ממילא

 ,על כךנוסף . קונפליקטים ומגבירות את העוינותהך מסלימות את  ובכ,האחרשל 
-של ההליך המשפטי המתנהל בבית השפעות קשות על באופן מובהק מצביעים מחקרים

 ועל החרפתן של השפעות אלה ככל שההליכים ,על מצבם הרגשי של ילדיםהמשפט 
דאי בתיקים מסוג בוו,  כי צדדיםאיהטענה ה 9. יותרמתארכים ומתנהלים באופן לוחמני

הם זקוקים . מה של יציבות רגשית וכלכלית-זקוקים למערכת שתספק להם מידת, זה
תיקי משפחה , יתר על כן. להתמקדות ברווחה הכלכלית והפסיכולוגית של משפחתם

במסגרתה יצטרכו ש 10,"מערכת יחסים נמשכת"נכנסים במקרים רבים לקטגוריה של 
 כת קשרים ביניהם גם לאחר סיום ההליך המשפטירהצדדים לסכסוך להמשיך לקיים מע

אחריות משותפת שחיים בנפרד אך חולקים כהורים ואם   אם כבני משפחה הגרים יחד–
במצב כזה  11.ולדאגה לרווחתם הפיזית והנפשיתשל ילדיהם המשותפים לגידולם 

ערך הרגשי ב התחשבותבמצב כזה הוא נדרש מה ש. התדיינות שיפוטית אינה התשובה
סיון המוכח יהנ 12. תוך צמצום רמת הקונפליקט בין הצדדים,כלכלי של השגת הסכםוה

במדינות רבות ברחבי העולם מראה כי הנהגת השימוש במנגנון של יישוב סכסוכים 
רובם של -ברוב המשפט- בהסכמה לפני הגשת תביעה מונעת את הצורך בהתדיינות בבית

את הרצונות רצונם - לשביעותודדי  לצדדים לממש באופן הת ומאפשר,סכסוכי המשפחה
  13.והאינטרסים שלהם בנושאים שבתובענה

, ליישוב סכסוכיםחדשה כחלופה  השיתופי המשפט התפתח המתובנות אלתוצאה כ  
- ומתן שיתופי- משאולנהל פעולה -לעבוד בשיתוףמתחייבים דינם - בה הצדדים ועורכיש

, מהליך הגישור למעשה זריםשורשיו ותכונותיו של הליך זה נג.  להסכםהחותרגישורי 
  כמו ברבות מדרכי, השיתופי המשפטבהליך . כזהומתן -המבוסס אף הוא על משא

דין -דוגמת פסק(את הסכסוך בעצמם כחלופה לפסיקה כפויה פותרים הצדדים , ADR-ה
. רגילההשיתופי שונה מזה שבייצוג  הדין במשפט- תפקידם של עורכי). או פסק בורר

את מעודד הדין - עורכיכל אחד מהשיתופי  במשפט, המסורתי רירסוהאדובניגוד לתפקיד 
בתחום דין -הדין עצמם הינם עורכי-עורכי. חלק בפתרון בעיות משותףליטול לקוחו 

______________ 
, 2006-ו"התשס, )יישוב מוקדם של הסכסוך(מתוך תזכיר חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה   9

  ).תזכיר ועדת שנהב: להלן(פרי עבודתה של הוועדה ברשות השופט שנהב 

 ).2007 (127–126, 117 א משפחה במשפט" ?האמנם אוקסימורון: אלימות וגישור"דפנה לביא   10
דיני " המשפט לענייני משפחה-חלופה טיפולית בבית: תובענה ליישוב סכסוך"דורית אלדר   11

 ).2000, יהושע גייפמן עורך (1217 חלק ג המשפט למשפחה-המשפחה בישראל בעידן בית
12  Santeramo ,321' בעמ, 8ש "לעיל ה.  

  .9ש "לעיל ה, ראו תזכיר ועדת שנהב  13
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שיתופי ולהדרכת הצדדים  עברו הכשרה מיוחדת לעיסוק במשפטש המעמד האישי
 14.בהשגת פתרונות של שלום

  ונתגּופרקטיקה מ. 2

נזוס מלא קונסלהצביע על אפשר עדיין -אי, שומית של ההליךייאשר לפרקטיקה הב
 פיתחו תנועה ערה שיתופי משפטשהעוסקים בפי -על-וזאת אף 15,זוכפרקטיקה בנוגע ל

נזוס קונסעדר ה 16.קבוצות פרקטיקה מעשית במדינות ובערים רבותהכוללת , "נמרצת"ו
 בגדר התפתחות פיהשיתו המשפט נובע הן מהיות מלא בדבר הפרקטיקה הראויה להליך

 מאפשראשר מדובר בהליך גמיש שהעובדה מן  והן ADR-חדשה יחסית על מפת ה
 שונות ותאף קיומן של גרס- ועל,עם זאת. לעצבו כהחלטתם, מטבע הדברים, לצדדים

 החוזרים בעקביות בבסיס הגדרתו הם אלששני הרכיבים , בפרקטיקה של ההליך
 הסכמתם של הצדדים לשאת – האחד: ן לעילכמצוי, "הסכם ארבעת הצדדים"בהקיימים 

לעסוק בתקשורת פתוחה ו, המשפט- תלהסדר הדדי ללא התערבות בילהגעה ולתת עד 
 שני הם שלרכיוובהעברת מידע בצד יצירת פתרונות משותפים המשרתים את צ

, הדין במקרה של הפסקת ההליך-  של עורכי"תניית הפרישה" – אחרוה ;הלקוחות
הסכם ארבעת " 17.השיתופי המשפטם של כל הצדדים להליך היוצרת את מחויבות

 ,על הסכם זהבחותמם . השיתופי המשפטאם כן המוטיב החדשני של הוא  "הצדדים
לב ולמאמץ -פעולה תם-לשיתוף, כבר בנקודת הפתיחה, מתחייבים דינם-הצדדים ועורכי

, רחקהסעיף הה.  ללא היזקקות להתדיינות משפטיתםשותפות הנישואילפרק את כן 
 הדין- עורך מבטא למעשה את מחויבותו של ,הדין- המגביל את מרחב הפעולה של עורכי

 דין-עורך כל ,למעשה. האחרהזוג -אלא גם להליך בכללותו ולבן, כלפי מרשולא רק 
אחד וומתן ייכשל -המשאאם  שפעילותו תסתיים האחרהזוג - גם כלפי בןמתחייב 

במקרה כזה יהיה על שני . ןרק יאיים לעשות כהצדדים יחליט לפנות לערכאות או אפילו 
הדין לא ירוויח -מעורכיואיש  ,)או לייצג את עצמם(הזוג לשכור פרקליטים חדשים -בני
 השיתופי המשפט חתימה על הסכם ידי-ל ניתן לומר כי ע18.נוסף ממקרה זהטרחה -שכר

 כי מטרת התקשרותם היחידה היאמתחייבים הצדדים ) "הסכם ארבעת הצדדים"(
בעובדה מכירים הזוג - בני,ןכ- כמו19.ון להשגת הסכםהמכּו, פעולה כן ומכובד-שיתוף

______________ 
14  win-win solutions . 311 א המשפט"  אפשר גם אחרת– יישוב סכסוכים" אלרואי ורםילהגדרה ראו, 

335 )1993(.  

15  Fairman ,237' בעמ, 5ש "לעיל ה.  

 & Landeראו . ואף שפותחו פרוטוקולים שונים בדבר דרכי ההכשרה והפרקטיקה של העיסוק בהליך  16

Herman ,7ש "לעיל ה.  

17  Fairman ,263' בעמ, 5ש "לעיל ה.  

18  Ted Schneyer, The Organized Bar and the Collaborative Law Movement: A Study in 

Professional Change, 50 ARIZ. L. REV. 289, 290 (2008).  

  .296' בעמ, שם  19



  ב"עתש, טומשפט ועסקים   דפנה לביא

96 

אשר , מתן סיוע בחיפוש אחר פתרון בעיות יצירתי"דינם מוגבל ל-  עורכיידי-ל עםייצוגש
העונה על הצרכים הלגיטימיים של שני בהסכם , ומתן- שא לאחר ניהול מ,יעוגן

מקצוע נוספים ומשתתפים - בהבהרה כי אנשי ההסכם אף עוזר ,זאת ועוד 20".הצדדים
 – שמאים ומומחים בתחום בריאות הנפש, יועצים פיננסיים  דוגמת– אחרים בהליך

. עליהם להישאר ניטרלייםכי  ו,הזוג-  של שני בנימשותפתמתוך הסכמה רק יועסקו 
אלא שבמקרה כזה , הזוג רשאי להפסיק את ההליך- ההסכם גם מבטיח כי כל אחד מבני

לא יוכל לשמש בתפקיד בהליך המקצוע שהשתתפו -מן הפרקליטים או מאנשיאיש 
  .בהתדיינות עתידית בין הצדדים) גם לא כעד(כלשהו 

לדעת , מהווה,  שבותניית הפרישהעם , "הסכם ארבעת הצדדים"מבנה זה של   
אמיתי ולעשות מאמץ הדין להישאר בהליך - עורכיל תמריץ חזק 21,מלומדים שונים
תוך התגברות על מכשולים והתמודדות עם , הסכם מקדמות  דרכיםלהתחקות אחר

תמריץ להשגת הסדר מהווה הסכם מסוג זה .  כגון דאניםומת- אתגרים המאפיינים משאים
הטרחה , במניעת העלויות הגבוהותעניין להם מן הסתם יש אשר , עבור הלקוחותבגם 

במיוחד (ן חדשים בפרט די-שכירת עורכיובהתדיינות משפטית בכלל הכרוכים בוהזמן 
  ).החלופית ואחרים בדרך הלאחר שכבר הושקעו משאבים כאל

  נאמנות הצדדים. 3

קיומה של   הוא,אף הפרקטיקה המשתנה-החוזר בעקביות על, אפיון אחר של ההליך
 של חובת תוכנּהשמאחר  22.האחרהזוג האחד כלפי - בןחובת נאמנות גבוהה ביותר של 

, ראויה-לאמנת לא להשאיר מקום לפרשנות -  ועל,במחלוקתהנאמנות עלול להיות שנוי 
הדין -  לשכות עורכיידי-לפותחו עשפרוטוקולים מכילים  השיתופי המשפטהסכמי 

 את איסור ,בין היתר, )במקומות שונים(זו כוללת חובת נאמנות . במדינות שונות בעולם
ה להשיג צווי ה לערכאות במטרה לכפות תניות בהסכם המתגבש או במטריאיום בפניה

בין אם , נטייםרלוופיסת מידע מסמך ולהציג ולחשוף כל נדרש  כל צד ,כן- כמו. גילוי
את האחר המשתתפים לנצל כל אחד מכן נאסר על -כמו.  ובין אם לאוןהתבקש לעשות כ
 תוצר עקיף של חובת 23. עליו לזהותן ולתקנןה ושומ, הרשלניותיואו את טעויות

הוא אם הדין גם -ת פרישה החלה על כל אחד מעורכיקיומה של חובהוא הנאמנות 
). עליוהמוטלת את חובת הנאמנות זה ובכלל ( אינו מכבד את ההסכם ומתרשם כי לקוח

לעצמם את הזכות להפסיק את שומרים דין ה-  עורכיהשיתופי המשפט שונות של ותבגרס
 באופן אם כןמופנית  השיתופי המשפט הציפייה בהליך 24.הייצוג במקרים כגון דא

______________ 
  .295' בעמ, שם  20

  .שם  21

  .296' בעמ, שם  22

  .שם  23

  .שם  24
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מנת להבטיח - לעשות כמיטב יכולתם עלאשר נדרשים , הדין-עורכילמובהק גם 
כל עוד ( סנתפ דין- עורך כתוצאה מכך כל 25.שלקוחותיהם מכבדים את התחייבויותיהם

 אםיש  השיתופי הדין- עורךל! בו של מרשויל- כערב לתום) ולא פרש מההליך או הפסיק
 המשפטאימננטי מהסכם באופן בע  הנו,"משגיח התנהגותי"כן גם תפקיד של 

 26.השיתופי

  ומתן בהליך-אופיו של המשא. 4

 ומתן- שאמ"ניתן להגדירו , השיתופי המשפט בהליך ומתן- אשר לאופיו של המשאב
ומתן -במשא, כאמור,  מדובר27".ל אינטרסיםע ומתן-שאמ " או"גישורי/שיתופי

תמקד באיתור  מואשר ,תוך גילוי מלא ורצוני מצד הצדדים, לב-מתנהל בתוםש
ניסיון וב )הטווח-  וארוכיהטווח- קצרי(האינטרסים הגלויים והסמויים של הצדדים 

בהן ש פגישות – "פגישות ארבעת הצדדים"ומתן מתנהל במסגרת - המשא. להגשימם
מפיק תוצאות אשר הליך תרבותי "בחלק ליטול במטרה נועדים הצדדים ופרקליטיהם 

במהלך  28".שליטה מקטין עלויות ומגביר, יםהעונות על האינטרסים של שני הצדד
שואלים שאלות , חולקים מידע, הצדדים ופרקליטיהם דנים ברעיונותאלה פגישות 

את אשר מציג , דינו-  עורךידי-ל כל צד מיוצג עהבפגישות אל. ומציעים פתרונות
- עורכי.  היה עושהמשפט-תכשם שפרקליט בי תםוחותר להגנהאינטרסים של לקוחו 

 לע נוסף ,סייםקל-מתדייניםדין -עורכיופים לאותן דרישות אתיות החלות על הדין כפ
מנם והדין משתמשים א-עורכי.  בהליך השיתופישמייצרת ההשתתפותדרישות ה

 מתוך מטרה לסייע לצדדים ומתן-שאבכישוריהם המשפטיים והמקצועיים בניהול מ
 שותפים להליך  אלא שכל ארבעת המשתתפים29,"אמת- פתרון יצירתי בזמן"בהשגת 

שולטים בהליך ופועלים , שקיפות מלאהבאת הנעשה בו רואים , ומתן-שאהמ
  .להתקדמות הפגישות

שלב ב החל ,רוב שלבים שונים-פי-לע כולל השיתופי המשפטומתן בהליך -המשא  
 השיתופי המשפטעל הסכם חותמים דינם -בה הצדדים ועורכיש, הפגישה הראשונה

וכלה , ומתן-שאסדרת פגישות הנדרשת לניהול הממשך בה, הזמנים-לוחוקובעים את 
כולל את התנאים אשר , "שיתופי הסכם להסדר של משפט" שהוא ,תוצר הסופיהבשלב 

תוקף , המשפט-ביתבאישור , מקבל ו)collaborative law settlement(שוב המחלוקת ילי
  .דין- של פסק

______________ 
  .297' בעמ, שם  25

  .296' בעמ, שם  26

ר פישר וויליאם 'ראו גם רוג") ומתן על עמדות-משא"להבדיל מ" (יםומתן על אינטרס-משא"למונח   27

ראו גם ). 1983, נעמי כרמל מתרגמת (55–40 לשאת ולתת על הסכם מבלי לוותר: סיכום חיובייורי 

 .333, 319'  בעמ14ש "לעיל ה, אלרואי
28  Strickland ,984' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

  .שם  29
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   נטעניםיתרונות. 5

 30,מעבר לתרומתו הנטענת בתיקי משפחה כאמור ,בין יתרונותיו הנטענים של ההליך
" מגרש משחקים" כיוצרות "פגישות ארבעת הצדדים"ניתן להצביע על ייחודיותן של 

 31.יצירתייםבפתרונות ) נחלתו של ההליך הדיוני(ממיר פחד וספקות אשר יציב 
דם תורמות אף הן להפיכת ההליך יהשתתפות מלאה של הלקוחות וחשיפה ישירה מצ

קרוב המידע הדין שולטים בהליך ומחזיקים את קלפי -בהם עורכישהליכים מיותר להוגן 
להקלת גם תורם , אחרותה ADR-הכמו רבות מדרכי , השיתופי המשפט. אל החזה

התפנו מלעסוק אשר  ,הדין השיתופיים- עורכי, זאת ועוד. פטהמש-העומס מעל בתי
, התכוננות להופעות שםהמשפט וב-בניסוח מסמכים לבית, בהליכי גילוי משלימים

. פתרון בעיות אפקטיבי משותף עם הלקוחותכעת זמן רב יותר בש יקדלהיכולים 
ין ערוך לא פחותה השיתופי המשפטשיתופי טוענים גם כי עלותו של  העוסקים במשפט

, זוגות מתגרשיםלגבי ב חשיבות ר זהו יתרון 32.המשפט- תמזו של ההליך הדיוני בבי
שיתופי עולה  ווחים עולה כי משפטימד. לרוברעוע לא ממיאשר מצבם הפיננסי 

- תנציונלי בביקונווללקוחותיו בין עשירית לאחד חלקי עשרים מן העלות של תיק 

  33.משפט
מבנהו .  עומדת רק על יסודותיו המבנייםה אינהשיתופי המשפטאלא שמהותו של   

יעדיו השגת בסייע שת שואפים ליצירת אווירה השיתופי המשפטומטרותיו של 
בפגישותיו ,  של ההליךומתן- שאכבר במבט חיצוני ניתן לראות כיצד במ .הפילוסופיים
נוטלים על עצמם את הדין - עורכי, דיו לצדדיםמוכר ההליך לפני שעוד , הראשונות

  השיתופיומתן-שאפגישות המש אלא שככל 34."י הדיוןמאפשרֵ /ימקדמֵ "של תפקיד ה
דיון לנהל לצדדים ומאפשרים  ,"תפקיד משני"מלא לעוברים הדין -עורכי, מתקדמות

 ומתן במשפט- המשא, סיתנוסח ההתדיינות הקלבומתן - להבדיל ממשא. אקטיבי פורה
הלקוחות  .הצדדיםשל העצמה ושליטה , אווירה של יצירתיותבהשיתופי שם דגש 

יעד אשר הגישור  – הם-פכים לאדריכלים של עתידםנה ,דינם-להבדיל מעורכי, עצמם
 ADRשיתופי דומה מבחינה מבנית ופילוסופית לדרכי   אף שמשפט35.זה זמןיו חותר אל
 האל. הוא אוצר בחובו חידושים והבדלים ייחודיים,  ובראשן להליך הגישור,אחרות

 קודמות ואת הרקע ADRאת האבולוציה של דרכי , כפי שנראה להלן, מדגימים
  . כהליך ייחודי בתוכןהשיתופי המשפטלהתפתחותו של 

______________ 
  .1פרק א- ראו לעיל בתת  30

31  Strickland ,996' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

  .שם  32

  .שם  33

34  facilitate the discussion .ראו :Joshua Isaacs, A New Way to Avoid the Courtroom: The 
Ethical Implications Surrounding Collaborative Law, 18 GEO. J. LEGAL ETHICS 833, 835 

(2005).  

  .833' בעמ, שם  35
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 השיתופי  המשפטכת מהפ:ב פרק

בדרך רק אין מדובר ש מצביעה על כך השיתופי המשפטדרך התפתחותה של תנועת 
שורשיה הרעיוניים וקצב התפתחותה , היקף התופעה. נוספת ליישוב סכסוכיםחלופית 

למסקנה כי מדובר במהפכה של , כפי שנראה להלן, מוליכיםבצד יישומיה המעשיים 
  .ממש

  ואליתמהפכה קונספט. 1

אינו 'ומתן על עמדות היא שהוא פשוט - נו מנהלים משאינשאלכך הסיבה "
 בהליך 'אינו עובד'הוא פשוט , אינו ראוי לגינוי מוסריהוא אם נניח שאף . 'עובד

 36".הסכמההבנוי על 

 ם שלהמרת דפוסיול, גיסא מחד ,קונספטואלי-ם למהפך חשיבתיהשיתופי תר המשפט
ומתן שבין הצדדים המתגרשים -הן מזווית המשא,  גיסא מאידך,שנים-ארוכתפרקטיקה 

בכך נעוצה  השיתופי המשפטתרומתו החדשנית של . הצדדים לסכסוךשל זווית ן הוהן מ
 ובלב התבנית הדין- עורך ו שלשהוא מעורר שאלות חשובות הנוגעות בלב תפקיד

  ).דיםלצד(מסורתית של יישוב סכסוכים באמצעות הכרעה כופה וחיצונית ה-השמרנית
הדין -של אחת מעורכותמדבריה , הזפרק -תתהתובנה המובאת בציטוט שבראש   

-עורכי. השיתופי המשפט כתמהפ לשמשקפת את אחד הביטויים העמוקים , השיתופיות

- משא"תים יאו כפי שהוא מכונה לע –מיקוח עמדתי כי דין שיתופיים רבים מציינים 

שיתופי מנסה לשנות את  משפט. שיתופי במשפט" אינו עובד" פשוט – "ומתן על עמדות
 ,הדין- שכיח בין עורכיאשר , ומתן המשפטי-  של המשאוורסריתהאד-תרבות התחרותיתה
 המשפט. ההליךבמסגרת הדין והן של הלקוחות - ם הן של עורכיהידי שינוי תפקידי-על

ותוך , עולם המשפטשל  הפרקטיקהמנחות את ההנורמות ן  מנסה לשנות כמה מהשיתופי
 פרקטיקה של תקשורת ישירה בין צדדים – יוצר סוג חדש של פרקטיקה י כךכד

 לכתחילהממחויבות מפורשת ומושתתת על  פעולה-מוקירה שיתוףאשר  מסוכסכים
 – 37"קיבול לקונפליקט- כלי"ומתן השיתופי -יש מי שהגדיר את המשא. לחתור להסדר

יש מי שציין דווקא את . כזה אשר מעודד פתרון בעיות יצירתי בצד תקשורת מכובדת
- ידי המשא-ומתן השיתופי בהשוואה לזו המיוצרת על-המשאשמחולל " האווירהשינוי "

האווירה גורם אחד לשינוי . דין-עורך מול דין- עורךמסורתי של ה-לינציונהקונווומתן 
 סיםדינם נתפ-הצדדים ועורכי. ומתן- תחרותי של המשאה- היריבותיוהוא הירידה באופי

______________ 
36  Julie Macfarlane, Experiences of Collaborative Law: Preliminary Results from the 

Collaborative Lawyering Research Project, 2004 J. DISP. RESOL. 179, 197 (2004).  

37  Fairman ,241 'בעמ, 5 ש"לעיל ה.  
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 וכמחויבים לבטא שקיפות –  ההסכם–  לקראת מטרה משותפתהתירכשותפים בח
שיתופי מפחית  נדמה שיש הסכמה כללית כי משפט. בהליך ולספק כל חשיפה נדרשת

 ההסבר 38.דין- ומתן תחרותי בין עורכי-הראווה ואת אומנות המשחק של משא- את גינוני
דין -ציונליים בין עורכינהקונווומתנים -משאיםרוב הבעוד . הוא גם מבני במידה מסוימת

 "פגישות ארבעת הצדדים"השיתופי  במשפט, מציאותיות- לאפתיחה -  בהצעותיםמתחיל
מתקיים  הלאחריו, הסכם ההשתתפותהגלומות בהראשונות עוסקות בסקירת המחויבויות 

ציפיותיו של כל צד נהירים הרבה ו רצונותיו הבתום פגישות אל. איסוף מידעשל תהליך 
. ציונלינהקונווומתן - המאפיינת את המשא" הפתיחה-יריות" לדינמיקת יותר בהשוואה

. הדין-מודעותם של עורכי ומתן הוא- המשאבאווירת שינוי החיובי לגורם נוסף האחראי 
הדין השיתופיים קיימת מודעות בדבר האחריות הרובצת לפתחם בכל -בקרב עורכי

- נציונליהקונווומתן - שלא כמו במשא. נתינת דוגמה ללקוח בהתנהגותםבהנוגע 

פגישות "בומתן השיתופי הצדדים נוכחים בפועל - במשא, דין- מסורתי בין עורכיה
כוחם - בהתנהלותם ובתגובותיהם של באי,  וצופים ישירות בהתנהגותם"ארבעת הצדדים

בקבוצות של לרוב הדין השיתופיים חברים - עורכישמאחר , כן על יתר. ומתן- במשא
 ה זה את זה ויכולים לעקוב אחר עמיתיהם ולוודא שאל הם מכירים39,שיתופי משפט
כך יוצא . ומתן שלהם- יתר על המידה באופן ניהול המשאוורסרייםנהיים אדאינם 

- עבור עורכיב" קהילת פרקטיקה ביקורתית"פכת לנהשקבוצת פרקטיקה שיתופית כזו 

 נורמות משפיעה ישירות לא רק על גיבושכך ו, יחידים אשר חברים בהדין שיתופיים 
הדין -התובנה בקרב עורכי 40. כי אם גם על שמירתן בשטח,פורמליות-לאהתנהגות 

, "פשט את הרגל"אשר , נציונליקונווה- ומתן היריבותי-את המשאלזנוח בדבר הצורך 
- כן את תרומתו של המהפך הקונספטואלי בונה מבטאת אם-ולהמירו במודל שיתופי

  .השיתופי המשפטעיוני של ה
 המשפטהמהפך הקונספטואלי מתבטא בטענתו של , הצדדים להליךשל זווית ן המ  

לקוחות אל החופש של שליטה ושל קבלת החלטות " משחרר" כי הוא השיתופי
,  ניתן לומר כי בהשוואה לצדדים בהליך שיפוטי או בגישור41.אוטונומית ומאוזנת

זו  בחירה .ם את הבחירה האמיתיתיהחזרה לידב מקבלים שיתופי משפטהצדדים בהליך 

______________ 
38  Macfarlane ,196' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

  .2פרק ב-ראו להלן תת  39

באמצעות מנגנון מעוגן של הקבוצה לעריכת דיונים ,  למשל–הביקורת עשויה להיות פורמלית   40

ולא (דעת -פי שיקול- יתוח פרוצדורה לגירוש חברים או לחידושה של חברּות רק עלביקורתיים ופ

, כפי שאמר פרקליט אחד. פורמלי ומוּוסת יותר- אך היא עשויה גם לקבל אופי לא–) באופן אוטומטי

". ומתן עמדתי-וכך אנו תופסים את עצמנו אם אנחנו נכנסים למשא, הדין מסתכלים זה על זה-עורכי"

Macfarlane ,196' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

מהפן הפרוצדורלי הכוונה למימד הערכי ". טובת המשפחה"בהתאם למערכת של ערכים הנוגעת ב  41

אשר חותר לפתרון הסכמי אינטגרטיבי ושם לנגד עיניו את טובתם של , ומתן משתף- שבניהול משא

ושג תוצאה טובה ומתן משתף החותר להסדר מוסכם ת- ההנחה היא שבאמצעות משא. שני הצדדים

  .205' בעמ, שם. יותר בעבור המשפחה
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השגוי של שימוש " מינון"נשללת מהם הן בהליך הגישור והן בהליך השיפוטי בשל ה
הליך הגישור הטענה היא כי ההליך י בלג. ההדין בהליכים אל- בשירותיהם של עורכי

דין ולהכוונה - אשר זקוקים לעורכי, והצדדים, הדין-אינו משאיר די מקום לעורכי
נציונלי הקונווומתן - משאוה(הליך הדיוני י הבלג 42.נותרים בודדים במערכה, משפטית

הדוחק לשוליים , הדין ממלאים תפקיד מרכזי מדי-הטענה היא כי עורכי) הנלווה אליו
להליך " צמוד"מסורתי הה-נציונליהקונווומתן -המשא. את הצדדים ובחירותיהם
קצב גם ה". בצל"לקוחותיהם נשארים ו, הדין-ידי עורכי- השיפוטי נשלט בעיקר על

  כי הוא מצא ,למעשה,  טועןהשיתופי המשפט. ידי הראשונים-והנושא נקבעים על
  ומתוך שכך רק הוא מעניק, את האיזון הנכון בשימוש בפרקליטים ובשירותיהם

, הגישורכמו ,  גיסאמחד. השליטה לידיהםבנטילת לצדדים את הבחירה המושכלת 
ההגדרה העצמית שלו כמוטו את  מציב את האוטונומיה של הלקוח והשיתופי המשפט

מנם במרכז הבמה ו איםמדוער שא, מדובר בלקוחות,  גיסאמאידך. הליךההמרכזי של 
יש  43).תים נגד הגישוריהביקורת הנשמעת לעכמאמר ( שם לבדם יםושאראינם מאך 
  הבחירה. התומכים בהם לאורך כל הדרך, שיתופיים-דם יועצים משפטייםילצ

   בחירה מושכלת מתוך חופש ומתוך ידע–  אמיתיתשל הצדדים היא אם כן בחירה
  ).משפטי(

 המשפטהמהפכה הקונספטואלית של , אם כן, הצדדים להליךשל זווית ן המ  
, ומתן השיתופי-במשא. בכך שהוא מגדיר מחדש את תפקידם בהליךמתבטאת  השיתופי

. חלק פעיל בהליךליטול מוזמנים הלקוחות , "פגישות ארבעת הצדדים"באמצעות 
 על םימקדו באמצעות הסברים מהיתרבין , עידוד רבבומתן זוכה - השתתפותם במשא

 של התהליך וגם שקיפות. םעל יישוב הסכסוך ועל ההחלמה מגירושי, ומתן- הליך המשא
מיריבים קשים נהפכים כך הצדדים . ומתן-מעניקה לצדדים שליטה נרחבת יותר במשא

בכך . מנהלי קונפליקטיםללמדריכים ופכים נההדין - בעוד עורכי,ונותנים-לנושאים
פכים נההם , ומתן-מנהלים את המשא) הדין- בסיועם של עורכי(שהלקוחות עצמם 

  .בפועל לאדריכלים של עתידם
  

______________ 
הטענה היא כי גם  .דין גם בהליך הגישור-מלומדים שונים מציינים את הצורך של הצדדים בעורכי  42

מהי עמדת החוק ביחס חשוב שהצדדים ֵידעו , אשר אינו מושתת בהכרח על החוק, בהליך זה

 ומתוך ים אמיתיו יהייהם ובחירותיהםוויתורמנת ש- על,או הגנותיהם המשפטיות/לזכויותיהם ו

רק באופן זה יתממש  יש המרחיקים לכת וטוענים כי .הנובעת מהבנה אמיתית, הסכמה חופשית

טומן גישור הדין -ידי עורכי-צדדים שאינם מיוצגים עלוכי ל ,"האוטונומיה של הצדדים"עקרון 

כן . 996' בעמ, 2 ש"לעיל ה, Stricklandראו ! לכפייה ולהטעיה, פוטנציאל לזריעת בלבולבחובו 

 Jacqueline M. Nolan-Haley, Court Mediation and the Search for Justice Through: ראו

Law, 74 WASH. U. L.Q. 47, 91 (1996).  

ך שאינו שלם בהשוואה להליך ולתחושה כי מדובר בהלי, הרצון מהליך הגישור-לחוסר שביעות  43

  .214–212' בעמ, 36 ש"לעיל ה, Macfarlane ראו גם, המשפט השיתופי
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  "מן השטח"מהפכה . 2

". שטח"ניתן לזקוף בעיקר לזכות ה 44השיתופי את העלייה המטאורית של המשפט
 אמריקהבות פרקטיקה בערים רבות שיתופי וקבוצ קיומן של תוכניות הכשרה למשפט

שיתופי  השימוש בהליכי משפט.  עדות ברורה לחיוניותה של התנועהה מהווהצפונית
 הוא 46!שש פרובינציות קנדיותלו 45הברית-לכל מדינה ממדינות ארצותהתפשט כבר 

בה נהגה ש השנה – 1990למן שנת  47.אוסטרליהלאוסטריה ול ,התפשט גם לבריטניה
 המשפטדין בשיטת - קרוב לעשרת אלפים עורכיהוכשרו  – יתופיהש המשפטרעיון 

-  משרדי עורכי48,שיתופי ספר למשפטים החלו להציע קורסים במשפט- בתי, השיתופי

 , שותפים במטרה להעצים את התחום במשרדםהכניסו הברית- צותדין גדולים באר
  49.ועשרות אלפי מקרים באו לידי פתרון בדרך זו

לרוב ניתן , השיתופי ם מקומיים באופן השימוש במשפטאף קיומם של הבדלי-על  
צבירת התאוצה שלו באזור  לשהתפתחותו הראשונית ו לשלהצביע על דפוס קבוע 

 קבוצת ואשר פתח, חדורי ֲהִניעה,  מדובר באדם או שנייםברוב המקרים. מסוים
 התחילו הקבוצות אל. פרקטיקה שיתופית כתוצאה מאכזבתם מהפרקטיקה הקיימת

כללים . ת בהןעם הזמן כללים פורמליים לחברּואימצו אשר , תופורמלי-לאארגנויות כהת
הכשרה , כוללים לרוב רף מינימלי של שנות עיסוק וניסיון בתחום דיני משפחה האל

 גם דרך התפתחותן ותפקודן של הקבוצות מצביעה 50.שיתופי ותשלום דמי חבר במשפט
 המשפט אם בתחילה היו קבוצות .השיתופי המשפטעל הדינמיות המתפתחת של 

מיהרה כל , כאמור, בהמשך, דין- הוק קולקטיביסטיות של עורכי-  קבוצות אדהשיתופי
סביבם שבעוד המניעים והמבנים .  לפתח ולאמץ מעין חוקה פורמלית משל עצמהקבוצה

שלם של כלים -ארגז קיים ,עקביים למדיהינם  השיתופי המשפטהתגבשו קבוצות 
של גישות למדי  המבוסס על מגוון רחב ,השיתופי המשפטשל טיקה אסטרטגיות לפרק
אני "תים י לעותקבוצות אשר התפתחו באזורים שונים נושא 51.פילוסופיות לנושא

  52.הן מיישמותש שונה בנוגע לפרקטיקה "מאמין

______________ 
44  Strickland ,979' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

45  Fairman ,240 'בעמ, 5 ש"לעיל ה.  

46  Strickland ,993' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

  .שם  47

48  Strickland ,995–994' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

49  Fairman ,כן ראו . 239 'בעמ, 5ש "לעיל הStrickland ,995–994' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

  .993' בעמ, שם  50

51  Macfarlane ,193' בעמ, 36ש "לעיל ה.  

עד כמה ? עד כמה הייעוץ הניתן ללקוח צריך להיות נרחב: בנוגע לסוגיות הבאות, בין היתר, זאת  52

שחייבים " רלוונטי"מהו בדיוק המידע ה?  להיות כלליועד כמה עליו, הוא צריך להיות ספציפי

האם ? ועד כמה מותר ללחוץ על הלקוח לגלות מידע רגיש לצד האחר, לחשוף למטרת השיתוף

כמה , ואם כן, "פגישות ארבעת הצדדים"הדין אמורים להיפגש עם לקוחותיהם מחוץ ל-עורכי
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 International(מקצוע שיתופיים -לאומית של בעלי- האקדמיה הבין,זאת ועוד  
Academy of Collaborative Professionals – IACP( ,מקדמת אף , 1990שנת אשר נוצרה ב

 THE COLLABORATIVE האקדמיה מפרסמת גם את 53.השיתופי המשפטהיא את פרקטיקת 

REVIEW –אחת ממטרותיה של ה. העת המוביל בתחום- כתב-IACP נזוס קונס היא יצירת
יה להשגת מטרה במסגרת מאמצ. עם התפתחותה, השיתופי המשפטפרקטיקת נוגע לב
בהם ש, )networking(קשירת קשרים ל םמפגשיבערים גדולות מארגנת  IACP-ה, זו

נראה כי . במטרה לדון בהתפתחויות החדשות בתחוםנפגשים מקצוע שיתופיים -בעלי
כפי שחווה ,  פיצולהשיתופי המשפטלא חוותה תנועת , היתרבין , הבשל מאמצים אל

 ,"מן השטח"תאוצה צוברת  השיתופי המשפט תנועת כי, כן אם, נראה 54.מוסד הגישור
  .המחוקקים-ואינה ממתינה בהכרח לאישורם של בתי

דרכי להבדיל מדרכי התפתחותן של , השיתופי המשפטהתפתחותו של הליך תב  
ADRהראשון  55.הדין-עורכי השינוי לראשונה היו דווקאשהניפו את דגל מי ,  אחרות
 דין- עורך,  החליט ווב1990שנת ב. וארט וובי סטיןהד-עורך היה "הרים את נס המרד"ש

ווב טען . ם של הסכמי הגירושיוורסרי האכזרי והאדיםכי קצה נפשו באופי, ממיניאפוליס
על יכולתו , לטענתו,  באופן שליליאשר השפיעה, "שחיקת דיני המשפחה"כי נפגע מ

וש אחר אז החל במסע חיפ- או56.לתפקד כמשפטן בדיני משפחה בשיטה המסורתית
ווב האמין כי חוסר . השיתופי המשפטשבסופו מצא את דרכו אל , הומנית יותרחלופה 
 וורסריתמן השיטה האד) מקצועית כאחדמבחינה אישית ומבחינה (רצון עמוק -שביעות

 לאחר 57.העוסקים בדיני משפחה יהווה מנוף אמיתי לפיתוח הגישה השיתופיתבקרב 
מנת להפוך אותו -על, יהיו מעורבים בהליךש, יםספנועמיתים שהבין את הצורך בצירוף 

 לצבור השיתופי המשפטהחלה תנועת , לחלופה לגיטימית ונגישה לזוגות מתגרשים
 השיתופי המשפטעל נס את אם כן הם שהעלו הדין בתחום דיני משפחה -עורכי. כוחות

הליך לאחר שהיו עדים מקרוב להקצנתו הלוחמנית של ה, ותרמו באופן ישיר לפיתוחו
 ובעיקר להרס הנורא ,לחוסר התרבות המשווע שהתפתח סביב העיסוק בו, השיפוטי

שלא (אחריות מסוימת להם הייתה חשו כי אותם פרקליטים , ויתרה מז. שזרע סביבו
אשר ייצגו ו,  שהתפכחוהדין הראשונים-רבים מעורכי. להרס זה) לומר תרומה ישירה

ציינו לא רק את המחיר , הוותו הראשוניםשיתופי בשלבי הת  בתהליכי משפטוגז-יבנ

______________ 
דין לבין מרשו בנוגע לשיחותיהם -הדין לפרש את החיסיון שבין עורך-כיצד על עורך? פעמים

דוגמת יועצים פיננסיים או מומחים בנושאי , דין- שאינם עורכי(מקצוע אחרים -האם בעלי? הפרטיות

  .ראו שם? יתקבלו לקבוצה) ילדים

53  Strickland ,995–994' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

  .שם  54

  .981 ' בעמ,שם  55

לאחר , וכדבריו, דין אדוורסרית בתחום הגירושים- לאחר שלושים ושתיים שנות עיסוק בעריכת, זאת  56

' בעמ, 18ש "לעיל ה, Schneyer ".יקרים ומרים בקריירה שלי, אחד ממקרי הגירושים הכי קשים"

293.  

57  Isaacs ,34ש "לעיל ה.  
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האמינו כי עבודתם אילצה גם  הם ;נגבה מהם עקב עיסוקם הקודםשמקצועי ה-האישי
תים קרובות השפיעו באופן ישיר י אשר לע58,"דעות קוטביות מוקצנות"אותם לאמץ 

התחושה הייתה של גלדיאטורים רודפי . והרסני על לקוחותיהם ועל בני משפחותיהם
 – החלים עליו דווקא מצד דיני האתיקה – אשר תפקידם, "חרב- שכירי"או של נקמה 

של ) "zealous representation" ("ייצוג עז"לאו / על הלקוח ו"הגנה בלהט"לחייבם 
התקפת את  – פי הפרקטיקה הנהוגהול מטבע הדברים –  הללו דרשו59.אינטרס הלקוח

הצגת , )ובדלתיים פתוחות(ת מעל בימת האינסטנציה השיפוטי" השחרתו"והיריב 
אשר גרמו באופן ישיר , ספקות בדבר מסוגלותו ההורית ועוד כהנה וכהנה יוזמות

מחיר ששילמה הכבדת ה ול,להגברת הקיטוב והמשבר, להסלמת מערכת היחסים
כי , לא רק מן השיטה, אם כן,  נבעהתחושת הקבס 60).ה הילדים זובכלל(המשפחה כולה 

 רבים . בההדין- עורךמתפקידו המרכזי והמובנה של  – קר ואולי אף בעי– אם גם
 והתמסרו ,"המרה דתית" כמעין השיתופי המשפטהדין תיארו את המעבר אל -מעורכי

 61".עשיית תשובה"כפרה ו/לאימוצו ולפיתוחו מתוך להט של טיהור
מסגרת בלשאת הרצאות על המשפט השיתופי דין החלו - זמן רב עד שעורכיחלף לא   

שיתופי במדינות   ולארגן קבוצות פרקטיקה במשפט,בדיני משפחהוסקים העכנסים 
 השיתופי המשפט, דיני משפחה בנושא בעולםהנערכים בכנסים , כיום. שונות בעולם

 המשפטהפרקטיקה של ו ,םכאמצעי חיוני ליישוב סוגיות הקשורות לגירושימוצג 
ור האחרון ניתן  בעש62.דו מתפשטת לקבוצות חדשות בשכיחות גבוהה מאהשיתופי

 בקרב קבוצות מקומיות השיתופי המשפטהתפתחות  לשלהצביע על דפוס דומה 
  63. הצפוניתובהתקשרויות אזוריות ברחבי אמריקה

   משפט משווה–קודיפיקטיבית מהפכה . 3

 הייתה אימוצם של חיקוקים השיתופי המשפטאחת ההתפתחויות הגדולות בתנועת 
הדין העוסקים -מעניקים קווים מנחים לעורכי חיקוקים אלה .מדינותבכמה בנושא 

 מבט משווה מגלה ,עם זאת.  ומצביעים על התחלת מיסודו של ההליך,במשפט השיתופי
  . בין הקודיפיקציות השונות,תים משמעותייםי ולע,כי קיימים הבדלים בולטים

שהתקבל ,  לפי החוק הטקסני64.חוקקה חוק מסוג זהשהמדינה הראשונה  אהיטקסס   

______________ 
58  Schneyer ,293' בעמ, 18ש "לעיל ה.  

- הקוד: "להלן (MODEL CODE OF PROF'L RESPONSIBILITY Canon 7 (1983): ראו. כנדרש בחוק  59

  ").לדוגמה לאחריות מקצועית

60  Spain ,143' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

61  Schneyer ,293' בעמ, 18ש "לעיל ה.  

62  Strickland ,981' בעמ, 2ש "לעיל ה.  

63  Macfarlane ,190' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

64  TEX. FAM. CODE ANN. § 6.603 (West 2005) . כן ראוStrickland ,988, 979' בעמ, 2ש "לעיל ה–

989.  
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 ם מערכת הנישואיה שללגבש הסכם כתוב לניהול פירוקרשאים צדדים , 2001ת בשנ
 מדבר עלסעיף הגם כולל ו 65,"שיתופי משפט"ל החוק מעניק הגדרה מקיפה .שלהם
ההליך ומייצוג של לקוחותיהם בכל הליך עתידי הקשור ן הדין מ-  עורכים שלפרישת

 החוק אף מפרט את 66.משפטיתתברר כי אין מנוס מהתדיינות יאם , םלפירוק הנישואי
 כגון החלפת מידע מלאה וכנה בין ,חייבים להופיע בהסכם שיתופי תקיןשהסעיפים 

התנהלותו של בעת המשפט -עיכוב זמני של התערבות בית, דינם-הצדדים ועורכי
הדין -פרישת עורכי, הליךבהעסקה משותפת של מומחים שיסייעו , השיתופי המשפט

הצדדים  מוסכמים עלנוספים אשר  וסעיפים , הסדר סופיהשגתבמקרה של כישלון ב
 הודיעומש, החוק  לפי67.לב ליישוב הסכסוך בדרך שיתופית- משקפים מאמץ כן ותםו

לקבוע אינו רשאי המשפט -בית, הם מצויים בהליך שיתופיכי המשפט -הצדדים לבית
 68.עהזמנים או לבטל את התבי-לצוות על לוח, תאריך לשימוע או למשפט בעניינם

מנת לקבל -על. המשפט-עליהם להודיע על כך לבית, הצדדים מגבשים הסדרשבמקרה 
ידי שני -להיות חתום עלחייב ההסדר , דין להסדרם-המשפט תוקף של פסק-מבית

. ניתן לשינוי-  ולהכיל סעיף הצהרתי ברור בדבר היותו סופי ובלתי,דינם- הצדדים ועורכי
וחשבון -דין"המשפט -עליהם להגיש לבית, דרהסנסיונם של הצדדים לגבש לא צלח אם 

 תוך מאה ושמונים יום מיום חתימתם על הסכם ההשתתפות במשפט "של סטטוס
חו יצלה שנתיים לא ם אם בתו69. מיום החתימהוחשבון נוסף בתום שנה-ודין, השיתופי

לקבוע רשאי המשפט -בית, גיבושו של הסדרידי  להביא להשיתופי המשפטהליכי 
חיקוקים שילבו כמה ,  לאחר חקיקתו של חוק זה70.ט או לבטל את התביעהתאריך למשפ

 71.שיתופי בסעיפיהם נוספים בטקסס הליכי משפט

______________ 
  :כך" משפט שיתופי"מגדיר , שם, .TEX. FAM. CODE ANN- ל(b)6.603' ס  65

"A procedure in which the parties and their counsel agree in writing to use their 

best efforts and make a good faith attempt to resolve their dissolution of marriage 

dispute on an agreed basis without resorting to judicial intervention except to have 

the court approve the settlement agreement, make the legal pronouncements, and 

sign the orders required by law to effectuate the agreement of the parties as the 

court determines appropriate." 

 the parties' counsel may not serve as litigation counsel except to": שלפיו, (b)6.603' ס, שם  66

ask the court to approve the settlement agreement".  

  .(c)6.603' ס, שם  67

  .(e)6.603' ס, שם  68

  .(f)6.603' ס, שם  69

  .(g)6.603' ס, שם". דין-מעשה בית"מבלי שהדבר ייצור   70

הניתנות לניהול לפי הליכי משפט שיתופי באמצעות הסכם , ילד–תביעות בנוגע לקשר הורה, לדוגמה  71

וך שינוי במזונות לילדים בהתבסס על שינוי ניכר כן ניתן לער-כמו. דינם- כתוב בין הצדדים ועורכי

  .(a)156.401' ס, שם. שחל בנסיבות לאחר חתימת הסכם משפט שיתופי
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 המשפטחוקקה חוק המאמץ את הליכי שמדינה השנייה היא ההצפונית קרוליינה   
על מבוסס למעשה , 2003שהתקבל בשנת  ,הצפונית החוק של קרוליינה 72.השיתופי

,  ונכללים בו סעיפים נוספים,לא שהוא מפורט יותר מזה האחרוןא, החוק הטקסני
, הוא מספק מערכת הגדרות נרחבת, ראשית. השיתופי המשפטפרקטיקת בהמסייעים 

  הליכי משפט74,שיתופי  הסכמי משפט73,שיתופי הכוללת הגדרות בסיסיות של משפט
 היחידים יםח המנםקוויה 75.שיתופי ומומחי צד שלישי הסכמי הסדר במשפט, שיתופי

שהוא ,  המפורטים בחוק הם שההסכם חייב להיות כתובשיתופי משפטלניסוח הסכם 
-  עורכים שלכיל סעיף בדבר פרישתעליו להש ו,ידי שני הצדדים-חתום עלחייב להיות 

הדין של -אסור לעורכי,  אם מוגשת תביעה אזרחית76.הדין אם ההליך אינו מוליד הסדר
דורש כן החוק - כמו77.כפרקליטים ועליהם לפרוש ,יהצדדים לייצגם במשפט האזרח

החוק ,  בדומה לחוק בטקסס78.ידי שני הצדדים-  עלהסכם ההסדר יהיה חתוםגם ש
המשפט בדבר התנהלותו של -כי ברגע שנשלחה הודעה לביתקובע הצפונית קרוליינה ב

 אלא אם כן הצדדים נכשלים ,מלפעולע מנּוהמשפט -בית, שיתופי בתיק הליך משפט
יוכלו הצדדים להגיש , שלון בהשגת הסדר בהליךיבמקרה של כ. בגיבושו של הסדר

 )ADR(חלופי ישוב סכסוכים יהמשפט רק אם לא פורט סוג אחר של -תביעה בבית
 79.השיתופי המשפטבהסכם 

 שבחוק הסעיפים השונים מאלמצויים הצפונית בחוק של קרוליינה , למעשה  
בדבר ביטולם של כל המועדים כולל רק רמיזה ס חוק של טקסעוד הב, ראשית. הטקסני

נאמר ביתר בהירות הצפונית בחוק של קרוליינה , המשפט- ידי בית-הסופיים שנקבעו על
כולל כזה הנקבע בחוקי , שיתופי מבטל כל מועד סופי משפטי כי הסדר תקף של משפט

ולגילוי מועדים סופיים להגשה , המשפט-תאריכים שנקבעו לשימועים בבית, התיישנות
הוראות ספציפיות כולל הצפונית החוק של קרוליינה על כך נוסף  80.זמנים-צווי לוחכן ו

חילופי הדברים ופירות , ותאמירהכל "החוק קובע כי . ומפורטות בדבר סודיות וחסינות

______________ 
72  N.C. GEN. STAT. § 50-71(1) (2010) .להרחבה ראו :Jennifer M. Kuhn, Working Around the 

Withdrawal Agreement: Statutory Evidentiary Safeguards Negate the Need for a 

Withdrawal Agreement in Collaborative Law Proceedings, 30 CAMPBELL L. REV. 363, 368 

(2008).  

73  N.C. GEN. STAT. § 50-71(1) (2003).  

  .(2)50-71' ס, שם  74

  .(4)50-71' ס, שם  75

  .50-72' ס, שם  76

 If a civil action is filed or set for trial... the attorneys representing the": (c)50-76' ס, שם  77
parties in the collaborative law proceedings may not represent either party in any further 

civil proceedings and shall withdraw as attorney for either party".  

  50-75' ס, שם  78

  .(a)50-76' ס, שם  79

  .שם  80
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- הם סודיים ובלתיממנו צומחים או  השיתופי המשפטהליך בנעשים אשר עבודה ה

כל תקשורת " בהקשר זה כוללת "תוצר עבודה"הגדרה של  81".קבילים בכל דיון משפטי
בהליך שנעשה בהן שימוש שלישי  דעת של מומחי צד-חוותוכל כתובה או מילולית 

לצדדים להסכים על שימוש בדרכי מאפשר חוק העל כך  נוסף 82."השיתופי המשפט
ADRבעוד עורכי83. אחרות במטרה להגיע להסדר בכל אחת מהסוגיות שבמחלוקת  -

הם רשאים , ן של הצדדים אינם רשאים לשמש פרקליטי הצדדים בהתדיינות משפטיתהדי
החוק של קרוליינה ,  זאת ועוד84. המוזכר בהסכםADRם בכל סוג של הלשמש פרקליטי

ממשיכים להתקיים , חלוקה הוגנתבבכל הנוגע , שיתופי הליכי משפטכי קובע הצפונית 
להמשיך רשאי הל העיזבון של הנפטר במקרה זה מנכי  ו,הזוג-בת/אחרי מות בןגם 

  85. כל עוד הוסכם על כך לפני הפטירההבהליכים אל
אימצו חקיקה המכירה בהליך שגם קליפורניה לשורת המדינות הצטרפה  2006שנת ב  

 אלא שהיא מעניקה להליכי משפט,  חקיקה זו דומה לחוק הטקסני86.השיתופי המשפט
דוגמת משמורת על ילדים , ם לגירושישיתופי תפקיד רחב יותר בסוגיות הקשורות

 משפט את הADR-מונה בין דרכי ה במדינת קולורדו ADR-גם חוק ה 87.ואבהות
חוקקו חיקוקים הנוגעים בהליך נוספות שמדינות הצטרפו לרשימה  עם הזמן 88.שיתופיה

 89.דוגמת יוטה ומינסוטה, השיתופי המשפט
בנושא לי ה לחקיקת חוק פדרקטיבית חשובה מהזמן האחרון קשוריהתפתחות קודיפ  

, )Uniform Collaborative Law Act( אחיד שיתופי משפטחוק הוא , הברית-בארצות
 90.בפרקטיקה של ההליךבכל הנוגע מדינתית - ביןהלתרום ליציבות ולהומוגניות שנועד 

 NCCUSL) National- ה– הברית-בארצותאחידים חוקי מדינה הלאומית לועדת הנציבים 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws (–  הצעת ה שלמנסחיבין הייתה 

______________ 
  .(a)50-77' ס, שם  81

  .שם  82

  .50-78' ס, שם  83

  .שם  84

  .50-79' ס, שם  85

86  Cal. Fam. Code § 2013 (West 2004 & Supp. 2007).  

  .שם  87

 לפני התדיינות משפטית בסכסוכים ADR- המשפט העליון במדינת קולורדו תומך בשימוש ב-בית  88

  .992' בעמ, 2ש "לעיל ה, Stricklandראו . בתחום דיני משפחה

89  UTAH CODE ANN. § 30-3-11.4 (2007); Promulgation of Amendments to the Minnesota 

General Rules of Practice for the District Courts, CX-89-1863 (Minn. Sept. 26, 2007) .

  .240' בעמ, 5ש "לעיל ה, Fairmanלהרחבה בדבר חיקוקים נוספים ראו 

ביכולתם , למשל, המתבטאת(אך תוך שמירה על האוטונומיה של הצדדים בכל מקרה ספציפי   90

: ראו. 369' בעמ, 72ש "לעיל ה, Kuhnראו "). הסכם ארבעת הצדדים"להוסיף סעיפים מיוחדים ל

Uniform Collaborative Law Act (2009), available at www.law.upenn.edu/bll/archives/ 
ulc/ucla/statute_style.htm) להלן :UCLA.(  
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למעשה על מתבסס החוק , השיתופי המשפטהבסיס של - בהגדירו את עיקרי91.החוק
 בחיסיון החל ,בין היתר, החוק עוסק. זה המדינות השונות בנושא הן הקיימים שלחיקוקי

ילוי ואינה קבילה כראיה בהליך לגניתנת אשר אינה , השיתופי על תקשורת במשפט
כלל - על ראיות שהן בדרךבזמן מגן -אך בו 92,עדר קיומו של כתב ויתורבהמשפטי 

קבילות או למוגנות מפני -פכות לבלתיאינן נהכי הן בקובעו , קבילות או ניתנות לגילוי
לא פחות מתחומי העיסוק מעניינים  93.שיתופי גילוי רק בשל הופעתן בהליך של משפט

נמנע החוק , ראשית. לא לעסוק, במודע, בהם בחר החוקשחוק הם התחומים של ה
אף שוועדת הניסוח רואה , השיתופי עוסקים במשפטלמלתחום תוכנית הכשרה ספציפית 

משטר "ניסיון להימנע מכפיית  הואלכך  הרציונל 94.הכשרה הולמת וראויהבחשיבות 
אפשרית של הפרקטיקות " יקהחנ"מ כדי להימנע ,על כל תחומי השיפוט" הכשרה אחיד
החוק נמנע במודע מלעסוק ,  שנית95.בהליך חדש וצעיר יחסית בגילוהאפשריות 

 המשפטחוק ,  ועדת הניסוחה שלהצהרתבהתאם ל.  אתיקה מקצועיתם שלבנושאי
 מרכיב מרכזי בו הואשישוב סכסוכים יהליך משפט שיתופי כ האחיד מגדיר השיתופי

ומתן - משאבאמצעות פתרון בעיות הליך של כ, כלומר, קליטידי פר-צדדים עלהשל ייצוג 
 החוק נמנע מלפקח על חובות האחריות .פרקליטפיקוחו של באינטרסים -מבוסס

 מבוססות היטב בחוקי האתיקה החובות אל.  השיתופיהדין-עורךהמקצועית של 
ידי ועדות - עלת ונאכפו,נחקקו בתחומי השיפוט השוניםשוהאחריות המקצועית 

 96.נטיותהרלוויקה האת
 במשפטגוברת ניתן להצביע על מגמה כללית של הכרה , כל הנזכר לעיל לענוסף   

 המשפטחיקוקים מדינתיים בעניינו של ) עדיין (ןבהשאין גם במדינות . השיתופי
הכוללים סעיפים בדבר , משפט-בתיכמה תים כללים מקומיים של י יש לעהשיתופי

רמז לכך שהשימוש בו מתחיל להתקבל  משום ובכך יש, שיתופי תיקים של משפט
 מחלקת יישוב – ארגון יישוב הסכסוכים הגדול בעולם, זאת ועוד. הבתחומי שיפוט אל
  הקים ועדה בנושא המשפט– )ABA) American Bar Association-הסכסוכים של ה

  .השיתופי

______________ 
91  Fairman ,257–255' בעמ, 5ש "לעיל ה.  

   בעקבות הכנסNCCUSL-הידי - וכן את נוסח החוק שהוצע על, 90ש "לעיל ה, UCLAראו   92

 /www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ucla – 2009השנתי של הוועדה שנערך ביולי 
2009am_approved.htm.  

  .שם  93

94  Fairman ,לחוק24' ראו בהערה הנלווה לסכן . 261' בעמ, 5ש "לעיל ה :  

"SECTION 24. EFFECTIVE DATE. This [act] takes effect... 

Legislative Note: States should choose an effective date for the act that allows 

substantial time for notice to the bar and the public of its provisions and for the 

training of collaborative lawyers." 

95  Fairman ,261' בעמ, 5ש "לעיל ה.  

  .שם  96
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ים  בפרט צברו תאוצה רבה בשנשיתופי משפטבקנדה הליכים תרפויטיים בכלל ו  
ממוסדת יותר בצורה ויותר במידה רבה הדבר התרחש אף  ויש מי שטוען כי ,האחרונות
כמעט ננטש , בעיקר בתיקי משפחה, "מסורתי" המשפט ה97.ריתהב-צותמאשר באר

רכיהם של כל ובחשבון את צלהביא מתוך ניסיון , השיתופי המשפטלטובתו של בקנדה 
בקנדה ההליך . הרצון הכוללת-ביעותגביר את ששיג פתרון ימטרה להשוב, המשתתפים

אשר נותנים את הערכותיהם בתיק הספציפי בנוגע , עובדים סוציאלייםידי - עלוה מלּו
יש . טובת הילדויקדמו את הטראומה של המתגרשים שיקטינו את לתוצאות המומלצות 

לאימוצו של )  ובכללריתהב-צותעבור ארב(ען כי קנדה עשויה לשמש מודל ומי שטאף 
  98.השיתופי טהמשפ

פתרונות למצוא ולניסיון " חגיגת הפתרונות השיתופיים"לגם בריטניה הצטרפה   
  99. ובכלל זה גם בתיקים פליליים,סוגי סכסוכים שוניםל" רחבים"

מקיף ומאגד של שיטת לגיבוש באוסטרליה נעשה זה כמה עשורים מאמץ כולל   
 הליך 100.ליך השיפוטילהחלופיים משפט המאמצת תורת משפט תרפויטית ופתרונות 

 Family Law Act-המשכו או מימושו של הלמעשה  באוסטרליה הוא השיתופי המשפט
 כחלק 101.ליישוב סכסוכים בתיקי משפחהחלופיות אשר דרש לפתח דרכים , 1975

 תיקון לחוק 2005.102שנת ב, כהליך חדש יחסית, השיתופי המשפטממהלך זה אומץ גם 
כאשר לזוג המתגרש יש ) מחייב( מנדטורי ADRשל המאמץ מודל , 2006 שנתמ, ל"הנ

דם למעשה קּואולם . השיתופי המשפטנתן משנה תוקף לאימוצו של הליך , ילדים
 משפט באוסטרליה בעיקר באמצעות פגישות הכשרה לעיסוק בהשיתופי המשפט
בכמה דין שיתופיים - משרדי עורכיו ותאוניברסיט, עורכים מרכזים מסחרייםש שיתופי
 Australian- וNew South Wales, לנדנס קווי,ויקטוריהביניהן ,  באוסטרליהמדינות

Capital Territory. של קבוצות ו 103,הוא בתיקי משפחהבמשפט השיתופי  עיקר השימוש

______________ 
97  Marsha B. Freeman, Comparing Philosophies and Practices of Family Law Between the 

United States and Other Nations: The Flintstones vs. The Jetsons, 13 CHAP. L. REV. 249, 

255 (2010).  

 Nicholas Bala, Assessments for Postseparation Parenting Disputes: ראו גם. 256' בעמ, שם  98

in Canada, 42 FAM. CT. REV. 485, 485, 495 (2004).  

 Adam Crawford, Governing Through Anti-Social: ראו. אף שלא בלי ביקורת על כך  99

Behaviour: Regulatory Challenges to Criminal Justice, 49 BRIT. J. CRIMINOL. 810, 810, 

814 (2009).  

100  Freeman ,259–258' שם בעמ, 97ש "לעיל ה.  

101  Ann Ardagh, Repositioning the Legal Profession in ADR Services: The Place of 
Collaborative Law in the New Family System in Australia, 8 QUEENSLAND U. TECH. L. & 

JUST. J. 238, 243 (2008).  

  .241' בעמ, שם  102

  .שם  103



  ב"עתש, טומשפט ועסקים   דפנה לביא

110 

מתוות גבולות וכללי ) דין-לאו דווקא עורכי(מקצוע העוסקים בפרקטיקה שיתופית -בעלי
  104.אתיקה לשימוש בהליך

 ואופן סטרליה על ההליך או למצער על היקפונשמעת באוהאף הביקורת -על  
   באופן רחב ומתקדם אףהשיתופי המשפטת י אומצה שם פילוסופי105,אימוצו

 במערב אוסטרליה גם על השיתופי המשפטהכוונה להחלת . הברית- בהשוואה לארצות
 "תוכנית קולומבוס"בולטת בהקשר זה ). בסייגים מסוימים(תיקי אלימות במשפחה 

)Columbus Program(106 – המשפטילה את הליך המח תוכנית מערכתית ממוסדת 
פוטנציאל ברמת קונפליקט גבוהה ואשר מתאפיינים בעל תיקי משפחה גם  השיתופי
או /הזוג ו-בין בני(מכילים רכיבים של אלימות וניצול ואשר ,  ארוךוורסרילהליך אד

ומתה של התערבות מוקדמת בבסיס התוכנית מונח הרעיון בדבר תר). כלפי הילדים
 תחומיות- ביןבאמצעות שימוש בגישות תרפויטיות, בטיפול במשפחות במצבי סיכון

  107.בצד התערבות הוליסטית של מגוון אנשי מקצועות טיפוליים
 המשפטד בעניינו של וככלל ניתן לומר כי אף שטרם נחקקו חיקוקים רבים מא  

מגמת ההתפתחות ו, ה ובהירות יחסיתנחקקו מנסים להעניק לו הגדרש האל, השיתופי
כך , אלהכל . קטיבית של ההליך עולה וצומחת בצורה שיטתית וצוברת עוצמהיהקודיפ
  .תרום להתפתחותו המואצת של ההליךתורמים ויוסיפו ל, נראה

  חברבורותיוהופך את הנמר ר שא כ–  השיתופיהדין-עורך כתמהפ. 4

שנאתי לקחת את  ... אצלי טוב'ישב'לא  העסק עם ההתדיינות המשפטית"
הייתי נשאר ער ומתוח עד לפנות . והייתי לוקח. תיי הביתה אההעניינים האל

 108".ד מן התוצאותומתהלך מודאג מא, בוקר כדי להתכונן

בין בהליך שיפוטי ובין בדרכים , הקונפליקטאת  בבתוך אותה דינמיקה של ניסיון לייש
מה ממעטים -  אשר משום,ל הצדדיםקיים כמעט תמיד רכיב אחד נוסף ע, חלופיות

תים ירבת רושם ולע, אף שיש לו השפעה עצומה, להתייחס אליו או לייחס לו חשיבות

______________ 
 .248' בעמ, ראו שם. International Academy of Collaborative Professionals-בין היתר גם ה  104

 Family Law Council (Australia), Collaborative Practice in Family Law: A: כן ראו
Report to the Attorney-General 55, 68 (2006), available at www.ema.gov.au/www/agd/ 
rwpattach.nsf/VAP/(CFD7369FCAE9B8F32F341DBE097801FF)~334NEWCollaborative

+Law+Report+Final.pdf/$file/334NEWCollaborative+Law+Report+Final.pdf  

105  Ardagh ,250' בעמ, 101ש "לעיל ה.  

106  Lisbeth T. Pike & Pual Murphy, The Columbus Pilot in the Family Court of Western 

Australia, 44 FAM. CT. REV. 270, 271 (2006).  

  .272–270' בעמ, שם  107
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. "הדין-עורך "הכוונה לרכיב). גם על דרך התפתחותו- כמו(קריטית על תוצאות ההליך 
ליישוב הסכסוך שם במרכז את הצדדים או את חלופיות דרכים בהשיח הקיים הנוגע 

אם (אליו ההתייחסות .  נדחק אל השולייםהדין-עורךואילו  ,א הדיוןשומלופי החההליך 
 בהשוואה לרכיבים –  שלא לומר גורם מעכב– שולירכיב היא תמיד כאל ) בכלל

סיונם  נהמטרה היא תמיד הצדדים או למצער. וודאי אינו חלק מן המטרההוא ב. האחרים
  .ליישב את הסכסוך

- עורך " היא בהעמידו במרכז את רכיבהשיתופי המשפטתרומתו הייחודית של   

החשובים " רגעי החסד"מהדין מרוחקים למעשה -עורכי, שם ההשוואה ל,בגישור. "הדין
ר שאכהטענה היא ש 109.אישית הנבנית בתוכו-המתרחשים בהליך ומן הדינמיקה הבין

 הם מוכנסים אוטומטית, הדין מעורבים רק בסקירת התוצאות של הליך הגישור- עורכי
במסגרת לראשונה , לעומת זאת, השיתופי במשפט 110".שכירההצלף "למשבצת 

היחס אליו אינו .  מקום של כבודהדין-עורך ניתן ל,ישוב סכסוכיםילהדרכים החלופיות 
 בעל חשיבות  מדובר בגורם מנווט,ה אדרב;כאל מכשול מעכבאו עוד כאל גורם מסלים 

  .אשר אינו ניתן לייתור, מכרעת
דין -של עורכירבות  מני התבטאויות קשות תאחפרק זה הוא רק -תתש הציטוט שברא  

התפקיד שהם וכלפי  בכלל וורסריתהשיטה הדיונית האדכלפי העוסקים בדיני משפחה 
הדין המסורתית - עריכת, דין רבים- לדעת עורכי111.דין למלא בה בפרט-כעורכינאלצו 

- בתימס שהציף את העוהן בשל  בדיני משפחה אל תבנית מקובעת ומהרסתנשאבה 

 מתנהלים הדין-רכיעו.  הלעומתיתוורסריתהמשפט והן בשל שיטת ההתדיינות האד
כך הם ( במטרה . הצדדיםיהם שלתורם להקצנת עמדותומסלים את היריבות באופן ש
ייצוג " ומתוך החובה האתית להעניק לו ,עבור הלקוחהמירב בלהשיג את ) מאמינים

ולנקוט צעדים משפטיים אשר , צוניות ופוגעניותנוטים לנסח תביעות קיהם  112,"עז
רוב צד -פי-לעשתוך התעלמות מכך , האחרהצד " הלחצת"תים כל עניינם הוא בילע

, לאויבים תחת שרביטם של הפרקליטיםנהפכים  וגהז- כך בני113.מותקף תוקף בחזרה
כזו , גילוי פרקטיקה אחרת, דין אלה-עבור עורכיב .המחיר הכבד כבר ידוע מראשו

, סיפק להם, )שלהם ושל לקוחותיהם(המסלקת הרבה מן הלחץ ומכאב ההתדיינות 
  . סיבה להישאר במקצוע,כאמור

דין רבים הביעו דאגה מכך שכישוריהם והידע המקצועי שלהם -עורכי, זאת ועוד  

______________ 
הוא ... גישור יכול להיות נפלא: "דין שיתופי שהוא גם מגשר משפחתי מנוסה ניסח זאת כך-עורך  109

הדין יהיה -וא אינו דואג שהחלק של עורכיהבעיה בו היא בכך שה. יכול ליצור תקווה וחזון לעתיד

  .215–214' בעמ, שם". ומייד אחר כך הכל מתדרדר, פרקליטים נכנסים לתמונה. בשליטה

כדי לאמוד את היבטיו המשפטיים , דין שיתופיים טוענים כי הבאת פרקליטים רק בסוף ההליך-עורכי  110

  .שם. יךמסירה מהם כל תחושת אחריות לתוצאות ההל, של הסדר הגישור

  .191' בעמ, שם  111

112  "zealous representation" – 59ש "לעיל ה, "לדוגמה לאחריות מקצועית- הקוד" ראו.  
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התדמית  114. לספק את צרכיו של ציבור הלקוחותים יכולםאינככאלה ש יםנתפס
. "מחריבי משפחות"העוסקים בדיני משפחה היא של הדין -הציבורית שיש לעורכי

- משנכנסים עורכי.  כמוה כהכרזת מלחמהמשפט-ת ופתיחת תיק בבידין-עורךשכירת 

 וההתקשרות ,רוב- פי-לעפוסקים  הזוג-ומתן והתקשורת בין בני-המשא, הדין לתמונה
 הסיכוי לשקם את מערכת היחסים אצל. הדין- דרך עורכיומתן-שאהיא אך בדמות מ

אשר גם בקרב זוגות . זוגות אשר טרם החליטו סופית על כוונותיהם הוא נמוך עד אפסי
מדובר לרוב במסלול , הדין לתמונה-משנכנסים עורכי, נחושים בדבר כוונתם להתגרש

  .מבחינת מערכת היחסים שבין הצדדים חזור-אל
. תיתהדין המסור-מהפכני של פרדיגמת עריכת- שיתופי מהווה שינוי יסודי משפט  

ט פרול"ניתן .  שונות בתכליתסותהשיתופית מייצגות תפיזו  ווורסריתהפרקטיקה האד
  :בשורה של הבדלים" זאת לפרוטות

" ניצחון מוחץ"למתייחס  ו,את מטרתו" ניצחון"רואה ב וורסרי האדהדין-עורךבעוד   •
לב - השיתופי היא ניהול ההליך בתוםהדין- עורךמטרתו של , המיטביתתוצאה אל הכ
שלב את האינטרסים שיהשגת הסכם אינטגרטיבי  , קרי,win-winשל  השגת פתרוןו

  115.רצון- ממנו שבעיֵיצאו שניהם כך ש, של שני הצדדים
הגודל של -סדר"  היאוורסרי האדהדין-עורךהמידה להצלחה בקרב - בעוד אמת  •

 השיתופי הדין-עורךהמידה להצלחה של -  אמת116,"כימותאשר ניתנת ל, התוצאה
 117".מטרותיו האמיתיות והעיקריות של הלקוחהושגו יזו מידה בא" היא

 השיתופי הדין- עורךואילו , "גלדיאטור"כעצמו את  רואה וורסרי האדהדין- עורך  •
  ."ומתנים מודרכים-מומחה לניהול סכסוכים ומשאים"כ בעיני עצמו סנתפ

, טייםמתמקד בנושאים המשפ, במסגרת טיפולו בלקוח, וורסרי האדהדין- עורךבעוד   •
  .ובמשפחתםהאחר בצד , מתמקד בלקוח השיתופי הדין-עורך ,בעובדות ובחוק

במטרה להתאים את העובדות אל ,  שואל שאלות סגורותוורסרי האדהדין- עורך  •
מתוך ,  שואל שאלות פתוחות,לעומת זאת,  השיתופיהדין-עורך ;המסגרת המשפטית

  .ל המצב הסבוךהבנה מעמיקה יותר שלהגיע לניסיון 
ומתן -במהלך המשאהמאבק המשפטי אפשרות אינו שולל את  וורסרי האדהדין- עורך  •

- ת המשאיחלק מאסטרטגיו, אף מתכונן אליההוא  ,ה אדרב;םעל פירוק הנישואי

,  השיתופיהדין-עורך .זואפשרות בדבר ) גלויים ומרומזים(ומתן היא שיגור איומים 
 הסתמנותה באופק מציינת .מכל וכלהמאבק המשפטי אפשרות את  שולל ,לעומתו

פעולה ובמטרה להשיג -ומתן מתוך שיתוף- ועד אז הוא מנהל משא,את פרישתו
  .תועלת הדדית

______________ 
114  Mary E. O'Connell & Pauline H. Tesler, Collaborative Law: Achieving Effective 

Resolution in Divorce Without Litigation, 40 FAM. CT. REV. 403, 404 (2002).  

115  Schneyer ,302' בעמ, 18ש "לעיל ה.  

116  TESLER ,40' בעמ, 7ש "לעיל ה.  

  .שם  117
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של המתרס האחר הצבתו בצד , ומתן- במשאהדין האחר - אל עורךיחס בבכל הנוגע   •
. כדבר שבנורמה, וורסרי האדהדין-עורךלגבי , תונחשבעימו וההימצאות בקונפליקט 

  .לפתרון הבעיהחשוב  מתייחס לעמיתו כאל שותף ,לעומת זאת, שיתופי ההדין- עורך
 של הדין-עורך מפקח על התקשרויותיו של הלקוח עם וורסרי האדהדין-עורךבעוד   •

את לקוחו " מאמן"ובכלל זה מגביל אותן ו, מקצועה-שאר אנשיעם והאחר הצד 
- חוותשל ת או  העצון של השיתופי מסביר ללקוחו כי איכותהדין-עורך, לקראתן

שהם ת של המידע שלמּווהדיוק מידת ה בה לו תלויוציעיהמקצוע -אנשישהדעת 
  .)מן הלקוח (יקבלו ממנו

 מתמקד  השיתופיהדין- עורךבעוד ,  מתמקד בעמדותוורסרי האדהדין- עורך  •
עמדה מתוך מטרה להשיג יתרון לעולם לא יתמוך ב השיתופי הדין-עורך. באינטרסים

תו קודם לכן ינסה לקדם שום אינטרס של הלקוח מבלי שבחן א ולא י,ומתן- במשא
השגתם של צרכיו האנושיים ותועלותיו של את  לא תטרפד  זהאם השגת אינטרס

 הדין-עורך, במסגרת התמקדותו באינטרסים,  על כךנוסף. הלקוח לטווח רחוק
 ולחשוף את האינטרסים ,מציגלקוחו לחפור מתחת לעמדות שאמור השיתופי 
יקלף את שכבות הבצל " הוא ,טסלרשל בלשונה . יים המסתתרים מאחוריהםהאמית

במטרה להגיע אל האינטרסים , עמדות שהלקוח הציג בתחילהבבכל הנוגע 
יושגו רק אם יושגו העמדות המקוריות שהציג כי  שהלקוח מאמין בטעות ,האמיתיים
תם של הנלחם להשג, וורסרי האדהדין-עורךלהבדיל מ, זאת ועוד 118".בתחילה

או ( השיתופי אינו מזניח את השגתם הדין-עורך, מוחשיים-אינטרסים חומריים
קשרי המשפחה , מערכת היחסים  דוגמת,מוחשיים-לאשל אינטרסים ) שמירתם
הורים באופן לשמש להמשיך  וגהז-יכולת של בניה, המשפחה הנבנית, המורחבת
לא , למעשה. ליצמי וכוכבוד עיכולתם להמשיך לחוש ,  גם לאחר הגירושיםאפקטיבי

השיתופי מעורב בהגדרת האינטרסים   במשפטהדין-עורךיהא זה אף מוגזם לומר כי 
  .של הלקוח ובניסוח יעדי הייצוג שלו

 ,האחר תומך בדעותיו השליליות של לקוחו כלפי הצד וורסרי האדהדין-עורךבעוד   •
 ,כקורבןמבטו על העובדות ואת ההכרה העצמית של הלקוח -ומקבל את נקודת

 התובנה כי ידי- למודרך ע,  השיתופי עומד על מתן כבוד לכל המשתתפיםהדין- עורך
ביודעו כי , בהצהרותיו של הלקוח ומטיל ספק ,"עובדותלצבוע את ה"לקוחות נוטים 

, זו יתרה מ119.ועל כתפיהרובצת אחריות את הלהפחית הללו מיועדות לא פעם רק 
מתחייב  ּכַ ,להתנהלותו של לקוחו ערב כסהשיתופי נתפ  במשפטהדין- עורך

ערבות זו אמורה להתבטא גם בפרישתו . "הסכם ארבעת הצדדים"במהתחייבויותיו 
מתגלה התנהגות ר שאמתעורר בכך הצורך כאם ) או בהפסקת ההליך (הדין- עורךשל 
 120.אותה התנהגותהלקוח ביחס לאגו של -  לאלטרךהפיבמקום ל, זאת. נאותה-לא

______________ 
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הדין השיתופיים מעגנים למעשה בהסכם שבינם לבין -כותבת כי עורכי טסלר
ויפעלו אך ורק " הלקוח האמיתי"לפיה הם ייצגו אך ורק את שהלקוחות את התניה 

 the shadow(" הלקוח האפל"או  "הצל-לקוח "ידי-ל ולא יודרכו ע,עבורוב
client(.121" דיי-למוחלש באופן זמני עאשר הוא כינוי ללקוח " הלקוח האפל 

בצורה בהמית שבעטיין הוא מתנהג ,  גואותפרימיטיביות ואינטנסיביותאמוציות 
מכיל אשר  הוא כינוי לאותו חלק בלקוח "הלקוח האמיתי". האחרצד כלפי הואפלה 

הלקוח שמאחר . לב- מכובדים ובתוםםגירושיקיים את הכוונות הגבוהות והאתיות ל
 " הנעלה ביותרועצמו בתפקוד"כלנהוג  "הסכם ארבעת הצדדים"בתחייב העצמו 

)highest functioning self(, חזרה בלמשוך אותו " מוסרית"זכות דינו - עורךיש ל
ניסיון להשיג "לפכת נהדין בהקשר זה - עריכת. מהתנהגויות אנוכיות או הרסניות

ניתן  122".עצמו זיהה כיעדים לתפקוד הנעלה ביותר עבור הלקוח את אשר הואב
- עורךד של השיתופי נוטל על עצמו יותר מתפקי ט במשפהדין-עורךכי , כן אם, לומר

דואג שלקוחותיו אשר  ,גם תפקיד של מחנך, במידה רבה,  הוא נוטל על עצמו;דין
עצמם את  הםשלא ישלמו מנת - עלרק  ולּו(  הראשוניותיהםיהיו ממוקדים בכוונות

  123.)ת האחרתנהגותה הה שלמחיר
  

פני הלקוח דרך ל השיתופי מציג יןהד-עורך, וורסרי האדהדין-עורךלהבדיל מ, ככלל  
 ומנהיג אותו ,לקונפליקט ולדרך ניהולו, האחרחשיבה חדשה בדבר היחס לצד 

 הדין- עורךדרך חשיבה חדשה זו היא מתפקידיו החדשניים והמהפכניים של . בכבישתה
 ו הוא בעיצובהשיתופי המשפטלפיכך המהפך המשמעותי ביותר של . השיתופי

ליישוב  ותחלופיבמסגרת הדרכים הלראשונה . הדין- עורךיד  מחדש של תפקתוהמשגבו
 מודל הייצוג – נפרד מן ההליך- אפריורית וכחלק בלתי, בצורה מובנית– סכסוכים

לא עוד . מודל הייעוץ המקצועי בסביבה שיתופיתטובת מפנה את מקומו להמסורתי 
חרב אוחזים בכ) בעיקר בדיני משפחה(התבררו אשר , החרב הלהוט- שכיראו הגלדיאטור 
מודל שונה של  םמגדל במקומ השיתופי המשפט. חרב פיפיותב ,חרב מהרסתב, מתהפכת
הוא גם , היותו פה ללקוח במצוקה לע אשר נוסף דין-עורך – פרקליט מצמיח: פרקליט

משכיל לתמוך בלקוחות בצורה ו, כולהיועץ משפטי הרואה את טובת המשפחה 
  .כאב-מופחת – ד כמה שניתן וע,המאפשרת להם מעבר מכובד ובריא

 בולט לא ,הדין- עורך לאיחסו חינת במ ,השיתופי המשפטאולם המהפך האמיתי של   
פי כ,  והתפקיד שהוא מייעד לוהדין- עורך אל ההליך הדיונירק על רקע התייחסותו של 

 הדין- עורך אל הגישור התייחסותו של עיותר על רקאף אולי אלא , פורט עד כהש
 על ליכיםהת  השכיל להבין כי כפייהשיתופי המשפט. זה מייעד לווהתפקיד שהליך 

 באוזני ׂש לפרוהדין-עורך את המחייבים, מנדטוריים ADR דוגמת הליכי – הדין- עורכי

______________ 
  .300' בעמ, שם, Schneyerמצוטט אצל   121

122  Macfarlane ,206' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

123  Strickland ,988' בעמ, 2ש "לעיל ה.  
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. בהכרחאינה צולחת – טרם יפנו להליך השיפוטיבליישוב הסכסוך חלופות לקוחותיו 
 את המערכת" רגנוא" ודין עקפו את השיטה- עורכיהניסיון מן העולם הוכיח כי 

:  רדיקלית יותר,דרך שונהל  הגיעה העת,השיתופי המשפט ו שללשיטת 124.לנוחותם
את אינו מקבל בעוד הגישור . את השיטהיאהבו הדין עצמם - עורכילהביא לידי כך ש

כי " ביןמ "השיתופי המשפט,  בלשון המעטה125,"בזרועות פתוחות"הדין - עורכי
יפנימו כל עוד לא , אם בכלל, מועטה בלבדשפעה לרפורמות פרוצדורליות תהיה ה

 ומתן-שאההנהגות והיתרונות שבבסיס מ, העקרונות, סה את התפיהדין עצמם- עורכי
הדין עצמם לשגרירים -  מנסה להפוך את עורכיהשיתופי המשפט.  ולא משסף,משתף

). תרתי משמע(לדרך המסורתית והמוכרת עד כאב חלופי של מודל ) ואף למנהיגים(
כדי  והוא ש,לא השכיל להביןהגישור המשפחתי את אשר " ביןמ "השיתופי שפטהמ

 מבפניםהדין - עורכייש לשתף את ,  של ההתדיינות"משחק סכום אפס"לשנות את ה
 בעוד הגישור מרחיק את הפרקליט .זווית-לקרןולא לדחוק אותם  ,)מפתח- ובתפקידי(
, "הצלף השכיר" בתפקיד ומקבע אותו, החשובים המתרחשים בהליך" רגעי החסד"מ

 מחזיר אליו את תחושת האחריות השיתופי המשפט, המעורב רק בסקירת התוצאות בסוף
כמת וח "מבוטלת מן המשאב הנקרא-בין כי אספקה בלתימ השיתופי המשפט. להצלחה

______________ 
הדין יש -הברית ביחס לרפורמות בהליכי הדיון האזרחי גילו כי בקרב עורכי-הערכות שנעשו בארצות  124

אשר משמשות בידיהם להפחתת יעילותם , כאלה שפיתחו מגוון של עמדות ואסטרטגיות שליליות

לה כי בתוכניות שבהן פחות ממאה אחוזים מן התיקים מופנים באופן התג. של הליכי יישוב כפויים

הדין עלולים להימנע - עורכי–הערכת מקרה מוקדמת וכולי , כגון גישור –אקראי להליך חדש 

 withdrawing and(ידי משיכת התיק והגשתו מחדש -על) אף היותו מנדטורי-על(מההליך לחלוטין 
re-filing .(אך בצורה , שוי לקבל עליו את הדין ולהשתתף בהליך הכפויהדין ע-לחלופין עורך

כגון ללא הכנה מוקדמת או ללא המחויבות , "לצאת ידי חובה"רק כדי , המינימלית והמוגבלת ביותר

דין אחרים פוגעים - עורכי"). גישור בעשרים דקות"מה שמכונה (הנדרשת להפקת תוצאות חיוביות 

הם מייעצים , לדוגמה, כך. יהם לא להתייחס אליו ברצינותידי הנעת לקוחות- בהליך עוד יותר על

נוסף שיש לעבור דרכו בדרך אל ההתדיינות " חישוק פרוצדורלי"ללקוח להתייחס אל ההליך כאל 

  .183' בעמ, 36 ש"לעיל ה, Macfarlaneראו . השיפוטית

טותם של דין בהליך מביעים חששות מפני השתל-תומכי גישור המתנגדים לשילובם של עורכי  125

 ;םממקוובעיקר ב, הלקוחותשם  בריםדבמ, פי ראייתם- על, הדין-עורכי .על הבמההדין -עורכי

 ;אישית-מודעותם העצמית והביןומלפתח את , רצונותיהםותחושותיהם אותם מלבטא את  מונעים

האוטונומיה : הגישוראת היתרון המרכזי והייחודי של הליך מן הלקוחות  נוטלים – ובאופן כללי

הדין יביאו - עורכידין בהליך הגישור הוא ש- חשש נוסף של המתנגדים לשילובם של עורכי. להםש

 ויאיין את כל יתרונותיו אשר יתפוס את מקומו של האקלים הגישורי, לוחמני-וורסרימם אקלים אדיע

עבור לקוחו מלחמה ללא בבעיני הציבור כלוחם ס דין נתפ- כי עורךהיה גם מי שטען. של הליך זה

אשר  ,לשמש מגשראותו ממוניטין זה מונע .  פעמים רבות תוך קידושם של כל האמצעים,שרותפ

ד והמפתח יקפ הת–שר גמהא יבל ראו דפנה .ליישוב הסכסוך בדרכי שלום, מטבע תפקידו, שואף

דין בהליך הגישור - המתנגדים לשילובם של עורכי). 2006( 199–197, 11–10 להצלחת הגישור

יתקשו לאמץ את הקונספציה המרכזית של , אשר רגילים לנהל הליך דיוני, הדין-חוששים כי עורכי

או כל צד /הדין ו-להבדיל מעורכי(ושמה את הצדדים " הופכת את המשולש"אשר , הליך הגישור

  .במרכז הבמה) שלישי מתערב
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ר שאוכ,  היא נכס יקר ללקוחות בתחום המשפחההדין- עורך של "הניסיון המקצועי
בות ובאופן מכובד להשגת ם רתוהיא עשויה לקדם א, באופן ראוימשתמשים בה 

את " מכניס לשליטה"הוא :  עושה את אשר לא עשו קודמיוהשיתופי המשפט. יעדיהם
 ביכולתםמתוך אמונה , במשפט השיתופי. הדין בהליך ליישוב סכסוך-החלק של עורכי

ריא של ופיו הבנדרשים למשוך אחריהם את הלקוחות ולעצב את אהם , הדין-של עורכי
הדין מהווים גורם פעיל ודינמי - בה עורכישיצירת תבנית   והכל תוך,פתרונות-בונה הליך

  .בפיתוח גישות השומרות על תפקידם המרכזי והאמיתי
דין שיתופיים רבים מעידים על מהפך פנימי אישי ומקצועי שהתחולל - עורכי, אכן  

עבר יש  אשר לרובם ,דין שיתופיים רבים- עורכי126.השיתופי המשפטבהם בעקבות 
בעברם מהלחץ האינטנסיבי של כיצד נהנו מתארים , עשיר בהתדיינות משפטית

כיום הם מתארים את מחויבותם . ומתן התחרותי-ההתדיינות השיפוטית או מן המשא
  ואת בחירתם הנוכחית במשפט,כמעט  במונחים תיאולוגייםהשיתופי המשפטלהליך 

הם מעידים כי תחושת מחויבות זו היא שמניעה . "תד המרת"כמעין הם מציגים השיתופי 
מדברים על  רובם 127.השיתופי המשפטאותם לשכנע ולשדל את לקוחותיהם לאמץ את 

דין -עורכי. "כלכלת ניהול תיקים"למחויבות אישית ומקצועית החודרת הרבה מעבר 
להגדרה חדשה מבחינתם  כאמצעי השיתופי המשפטמציגים את שיתופיים רבים 

תזוזה " יש המדברים במונחים של 128.ת יותר של קשריהם עם לקוחותיהםומספק
 ויש המתארים את ,חווש או אפילו טרנספורמציה ערכית של ממש 129"בפרדיגמה
 כמודל שהשפיע על כל גישתם לפרקטיקת המשפטים ואף על חייהם השיתופי המשפט
זו ה כי נרא, השיתופי המשפטשל החבוי מד יהמ, לכאורה, אף שזהו 130.האישיים

  .המהפכה האמיתית שלו

______________ 
126  Macfarlane ,191' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

משפט שיתופי הוא "דין אשר אמר כי -ו של עורךביטוי קיצוני לכך בא מפי. 192–191' בעמ, שם  127

  .שם". אמצעי מציל נפשות

אני מעדיף את האינטימיות של היחסים עם הלקוחות : "דין שיתופי אחד-תיאר זאת עורך, למשל, כך  128

  .191' בעמ, שם." אני חבר, דין ללקוחות שלי-אני כבר לא עורך... שמשפט שיתופי מאפשר

ין טסלר מתארת זאת במונחים של טרנספורמציה של נורמות אישיות פאול. 196–195' בעמ, שם  129

... ארבעת הממדים של תזוזת הפרדיגמה כוללים טרנספורמציות פנימיות וחיצוניות: "ומקצועיות

וטרנספורמציות של , הדין לגבי מיהו ומה הוא עושה-טרנספורמציות בתפיסות הפנימיות של עורך

מקצוע אחרים המעורבים -ראותן ביחסו כלפי הלקוחות ובעליהתנהגויות אובייקטיביות שניתן ל

  .שם, Macfarlaneמצוטט אצל ." בתיק השיתופי

הייתי : "דין אחד תיאר במילים הבאות עד כמה הוטמעו בו עקרונות השיתוף והפתרון המשלב-עורך  130

ואני . ולק וזהוהוא ד. איני יכול לכבותו. אומר שזה דבר שאני מגלה עכשיו שאיני יכול להימנע ממנו

, 36 ש"לעיל ה, Macfarlane." זוגי ולמשפחתי השתנה בזכותו-מגלה שהאופן שבו אני מתייחס לבת

  .196' בעמ
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נמר היהפוך " – שיתופי המשפט הביקורת על ה:גפרק 
  "!?חברבורותיו

עיקר שמאחר . ביקורת ענפהלעורר  השיתופי המשפטהספיק , ימיו היחסי-אף קוצר-על
 נביא להלן אך את הביקורת ,פן האתי שלובנוגעת מעלה  השיתופי המשפטשהבעייתיות 
 131. זהפןהמתייחסת ל

 המצוישאלת : יסוד-לקטלג לשתי שאלות, לטעמי,  הביקורת בהקשר זה ניתןאת  
 "!?נמר חברבורותיוהיהפוך " שואלת ,המצוישאלת , ראשונההשאלה  ה.הראויושאלת 

היא זו שאלה ?  שיתופידין- עורך לךיהפי לינציונקונוו דין-עורךהייתכן ש. בטון ספקני
האם ניתן לצפות ! ?חברבורותיות אשיכול להפוך נמר קיים  האם :כמעטהיפותטית 

שאלה  ה!?)פחות" נמרי"או לכל דבר אחר " (כבשה"ל" נמר" מךהפיי דין-עורךש
 המזמין דיון , בטון ענייני"?נמר חברבורותיוהיהפוך "שואלת , הרצוישאלת , יהישנה

להפוך את אמור  הדין-עורך םהא? חברבורותיויהפוך את שהנמר  ראוי םהא. והצעות
דין - בעורכי ,קרי, "נמרים"האין עוד צורך ב? אינוהוא להיות מה שולו עור הנמר ש

  ?"כבשה"ליהפכו יאם הכל " נמר"ומי יישאר לעשות את תפקיד ה? וורסרייםאד
  . כסדרןבשתי השאלותנדון להלן   

   שאלת המצוי.1

  :אלה,  היו בתמציתדין-עורךתפקידי כ"
  ).לא באובייקטיביות, דין- עורךכ(נתח 
  ).העבר את האחריות אליהם, להם" הכנס("מצא פגמים האשם ו, בקר

  ).אם לקוחותי הם הקורבנות כי אז בהכרח זו אשמת הצד האחר( חרוץ משפט
  ).אל תקלקל את התיק שלי בדיבוריך(מנע תקשורת 

  ).ילל, ילל, ילל(הפחת במידת אחריותו של לקוחך לבעיה 
 132").י לשום דברשממילא אינו ראו(עזור ללקוחך לזכות על חשבון היריב 

 מעלה ספקות עמוקים באשר השיתופי המשפטת נגד ואחת הביקורות הנשמע
, דין שיתופיים- לשמש עורכימסורתיים ה- לייםציוננקונווההדין - למסוגלותם של עורכי

המדגישים , הטענה היא כי הלימוד והניסיון המשפטיים 133.עברו הכשרה לכךאם אף 

______________ 
אחרות מעלות ספקות באשר ליתרונותיו , ביקורות אחדות נשמעו באשר למבנה של המשפט השיתופי  131

, Fairman ביקורות נוספות ראולהרחבה בעניין . וכולי, הנטענים בחיסכון בזמן ובמשאבים פיננסיים

  .237 'בעמ, 5ש "לעיל ה

  .318' בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואי  132

133  Strickland ,1002–1001 'בעמ, 2ש "לעיל ה.  
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חורתים במשפטנים תכונות , " למען הניצחוןבקמא"הצבת עמדות קוטביות וכן , עימות
 134.)חשיבה במונחים של זכויות ושפת החוק(תחרות וחשיבה צרה ונישתית , של מאבק
 הדין- עורך מעלים סימני שאלה קשים בדבר מסוגלותו של ,לטענת המבקרים, כל הללו

יד דפוסי חשיבה - להשליך אחרי גוו ולבטל במחי, קרי," את חברבורותיולהפוך"
הן במהלך הלימוד המשפטי והן במסגרת , כאמור, שנחרתו בו(נהגות של שנים תוה

ומתן של -פעולה במשא- ולאמץ באחת קונספציה ופרקטיקה של שיתוף,)הפרקטיקה
 הושל פתרונות יצירתיים דוגמת אל" חוק- משוחררת"של חשיבה יצירתית , אינטרסים

, הדין-קם של עורכיחו-לחם, השפה המשפטית .השיתופי המשפטשמאמץ הליך 
, תחרותית, וורסריתאד, ִמדרגית, נתפסת כשפה פורמליתו, דיון בזכויות ובצדקמשמשת ל
לעולם לא יוכל " נמר"הטענה היא כי ה). ופחות אמוציונלית(רציונלית וליניארית 

קיימת תהייה בסיסית בדבר מסוגלותה של , לים אחרותיבמ".  חברבורותיולהפוך את"
  .היסוד את הטבע המושרש בהמן עקר הממוחלט  לבצע מהפך מהות כלשהי/ישות
ה יהנטי. הדין- על עורכיוורסריתהשפעת השיטה האדבאחד נוגע מרכזי חשש   
 הקונספט מתהפנאת הדין -  עלולה להקשות על עורכי במונחים של זכייה והפסדהבילחש

את אות ה לריכך גם הנטי win-win.(135 (שבו שני הצדדים מרוציםשל חתירה לפתרון 
 . אמונים בההדין- עורכיש וורסריתהמאפיינת את השיטה האד, כיריבהאחר צד ה

דינו -עורךאת והאחר צד את ה השיתופי לראות הדין- עורךאכן יוכל המבקרים תוהים אם 
הדין -עורךהאם יוכל , זומ היתר ."בעיה"כלראותם במקום  ,הבעיהכשותפים לפתרון 

האחר כלפי הצד הראוי יחס ביך בכל הנוגע  של ההלהסמן המוסרילהיות השיתופי 
 ?לסכסוך

בהליך "  את עורםלהפוך"הדין - מסוגלותם של עורכיהמפקפקת ב, ביקורת קשה זו  
אחדות מטענות הביקורת הללו נשמעו בעבר גם שמתחזקת על רקע העובדה , השיתופי

יש בעיה כן לטעון כי אם בגישור  ניתן אם. הדין בהליך הגישור-נגד שיתופם של עורכי
שם , השיתופי המשפטבהליך שיש בעיה כזו קל וחומר אזי , דין-בשילובם של עורכי

חלק פעיל בהליך ליטול אמור באשר הוא  , גדול יותרהדין-עורךהדעת של -מרחב שיקול
 להשתקפות ךהפיעלול ל שההליך החשש הוא מכך. במסגרתו לקוחהואף לנווט את 

  136. בו המעורבהדין-עורךשל האישיים ערכיו 

______________ 
 .320' בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואי  134
. כך ששניהם ירגישו כי ניצחו, הכוונה להסכם אינטגרטיבי המשלב את האינטרסים של שני הצדדים  135

השיטה המשפטית המקובלת : "כפי שכותב אלרואי. 317–316 'בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואיראו 

שיטה של , היא בעיקרה שיטה בינארית, היינו השיטה האדברסארית, סקסי ובישראל- בעולם האנגלו

בעת הדיון נוקטים הצדדים . 'משחק מתאפס'- מטבעו של ההליך המשפטי שהוא מביא ל. 'או- או'

 – במידה שהאחד זוכה בה:  מתאפסתכללרך בד, עמדות נוגדות באופן קוטבי ותוצאת המשפט היא

הדין מתועלת לעבר -שגישתו היסודית של עורך, התוצאה של שיטה תחרותית זו היא. השני מפסיד

שא  ומכתיבה את הדרך שבה הוא מנהל הן את הדיון המשפטי והן את המ'לזכות בתיק'השאיפה 

 .שם" . לפשרהומתן
136  Strickland ,את התגובה על ביקורת זו ראו להלן בפרק ד. 1004–1003' בעמ, 2ש "לעיל ה.  
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להשיל מעליהם את עור "הדין -מסוגלותם של עורכי-איבהתבססם על טענתם בדבר   
, שכשם שההתפכחות מהליך הגישור לא איחרה להגיעהוא  המבקריםניבוים של  ,"הנמר

  .היא רק עניין של זמן השיתופי המשפטכך גם ההתפכחות מ

  י שאלת הראו.2

 )לדעת המבקרים (על כנהעדיין תרת נו,  שלעיל"שאלת המצוי"גם אם ניתן לצלוח את 
 דין- עורך לךהפיוי"  חברבורותיויהפוך את "הדין- עורך שראוי האם :"שאלת הראוי"

  ?שיתופי
- הקוד"לפי .  היא לייצג את לקוחו בנאמנות ובמיומנותהדין- עורךחובתו האתית של   

ת שנהדין האמריקאית ב-כת עורכי לשידי- לק ע שחוקַ 137,"לדוגמה לאחריות מקצועית
 Model Rules of" (לדוגמה להתנהגות מקצועית-הכללים" ואשר קידם את אימוץ 1969

Professional Conduct (להעניק " מחויבות מפורשתיש  הדין- עורךל 1983,138 שנתמ
 למרות השינויים שחלו 139".מגבלות החוקב) zealous representation (עז ייצוגללקוחו 

 מודל היריבות המסורתי ממשיך 140,"מקצועיתלדוגמה להתנהגות -הכללים"עם אימוץ 
, כתוצאה מכך.  של האינטרסים של הלקוחייצוג עז לזכרת לעיללכלול את הדרישה הנ

העלאת כל טיעון   כלפי הלקוח היאהדין-עורךהתבנית המקובלת להגדרת חובתו של 
 מתוך , לקידום עניינו של הלקוח בכל אמצעי חוקיעשיית כל מאמץנטי ורלוומשפטי 

 לחוק לשכת 54סעיף  ,חוק הישראליגם ב, באופן דומה 141.טרה להעצים את עמדתומ
במילוי תפקידיו " קובע כי ,)יןהד-רכיחוק לשכת עו: להלן (1961-א"תשכה, הדין עורכי
האתיקה של  לכללי 2 'כלל מסגם ". בנאמנות ובמסירות לטובת שולחו דין עורךיפעל 

. בנאמנות ובמסירות לייצג את לקוחו ןהדי- עורךכי על קובע  142הדין-לשכת עורכי
דבקות , חריצות ושקידה"  הוא"מסירות" למונח פטהמש- תהפירוש שנתן בי

 הדין-עורךבדבר חובתו של , אם תפיסה מקובלת זו כן השאלה נשאלת אם 143".ואדיקות

______________ 
  .59ש "לעיל ה  137

בכללותם או (אומצו , )ABA-ה(הדין האמריקאית - ידי לשכת עורכי- אשר גובשו על, כללים אלה  138

לעיל , Spain להרחבה ראו. הברית- ארבעים מדינות ברחבי ארצותידי -על) חלקים מהותיים מהם

  .165' בעמ, 1ש "ה

  .59ש "לעיל ה, "לדוגמה לאחריות מקצועית-הקוד"  139

  .165' בעמ, 1ש "לעיל ה, Spainלהרחבה ראו   140

  .166' בעמ, שם  141

  ).כללי האתיקה: להלן (1373ת "ק, 1986- ו"התשמ, )אתיקה מקצועית(כללי לשכת עורכי הדין   142

ד -683, 679) 1(ד כח"פ, יפו- א"הדין ת-הוועד המחוזי של לשכת עורכי' ד פלוני נ"עו 7/73 ע"על  143

כי ) הן על חובת הנאמנות והן על חובת המסירות(המשפט על חובה זו -נוסף על כך אמר בית). 1974(

ר וחברי המועצה "יו' ד פלוני נ"עו 9/55מ "עמ" (היסוד עליו הוא בנוי, רוח אפיו של המקצוע"היא 

" הדין כלפי לקוחו-יסוד מוסד לחובת עורך"וכן כי היא , ))1956 (1730, 1720ד י "פ, המשפטית

  ).683–682' בעמ, עילל, ד פלוני"עועניין (
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 עם מודל הייצוג שבמשפטעולה בקנה אחד , או ייצוג מסור "ייצוג עז"להעניק למרשו 
 למלא הדין- עורך מאפשרת להשיתופי המשפטהאם שיטת : לים אחרותימב. השיתופי

פרוט שאלה הדיון להלן י ?מרביייצוג העניק לו ל  ללקוחובסיסיתה- המקוריתאת חובתו 
 . אתיותדילמותלכמה זו 

  טובת הלקוח או טובת הצדדים) א(

 לייצג את לקוחו יןהד-רךשל עוהאמורה חובתו שמצביעה על כך דילמה אתית זו 
הצד  אינה מעודדת התייחסות למצבו של "עז יצוגי"ולהעניק לו ת סירובנאמנות ובמ

נאמנות  טוענת כי השיתופי המשפטהביקורת על .  וליחסים ההדדיים בין הצדדיםהאחר
רסים נקי מהשפעות פשרניות או מאינט, דעת מקצועי-ללקוח מחייבת הפעלתו של שיקול
עיניו את לנגד הדין לראות -על עורך, חרותלים איבמ. חיצוניים של צדדים שלישיים

חיזוק לדעה זו ניתן למצוא בפרשנות שנתן  144.ו בלבדם שלאינטרסיההלקוח ו טובת
 לחוק לשכת 54 ללקוחו המעוגנת בסעיף הדין-עורך לחובת הנאמנות של פטהמש- תבי
כשהאינטרס של הלקוח "יעשה יישום חובת הנאמנות י קבע כי פטהמש-תבי. יןהד- רכיעו
, לעומת זאת,  השיתופיהדין-עורךעל  145".הדין-עורךומד בראש מעייניו ודאגותיו של ע

להיענות המרבית האפשרית ולחתור , להתרכז במערכת היחסים הכוללת של הצדדים
 לכללי האתיקה קובע כי )ב(14כלל , ו יתרה מז146. של שני הצדדיםהאינטרסים כללל
השאלה המתבקשת  147."וגדים באותו ענין צדדים בעלי אינטרסים מנדין- עורךלא ייצג "

 ללכת על חבל דק הדין-עורך דרישה מופרזת ממצער או לברורה האין בכך סתירה: היא
  !?תאובייקטיבי ליותניטרבין  ל"עז"ו נאמן, מסורמדי בין ייצוג 

  שיתוף מול לעומתיות) ב(

 – צדדיםהשני  של ה של הלקוח או אלםאינטרסיה – במטרהדנה לעיל ) א(בעוד דילמה 
פעולה עם הלקוח אמור לשתף  הדין- עורך האם :אופן הפעולהבדנה  הנוכחיתדילמה ה

 יצביעו על כך שבעוד הקונספציה המנחה את השיתופי המשפטמבקרי ? האחרשל הצד 
נותרת חובתו האתית והעיקרית ,  השיתופי היא הימנעות מעמדה יריבותיתהדין- עורך

אם יא ה השאלה המתבקשת. דתו של מרשואת עמ המיטביתלשרת בצורה  –בעינה 
 שיתופי למצוא איזון מתאים בין דין- עורךיוכל , מבחינה אתית, כיצד. זה ייתכןשילוב 

החובה לשתף פעולה :  של שיתוף וייצוג– לפחות לכאורה,  המנוגדות– שתי החובות
האין חובת הנאמנות ללקוח מתנגשת ? זמנית החובה להתחרות בו- ובוהאחר עם הצד 

 לפי החוק ,אפילו ברמה הטכנית?  מכתיבהשיתופי המשפטששיתוף הם מוסר ע

______________ 
144  Spain ,168–167' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

  .ד-683' בעמ, 143ש "לעיל ה, ד פלוני"עועניין   145

  .וריומתן גיש- מיומנויות חדשות לניהול משא, אם כן,  לפתחהדין-על עורך  146

על עריכת "חול נקבע כי הגבלה זו לא ת, )ד(ק "בס, אם כי בהמשך. 142ש "לעיל ה, כללי האתיקה  147

 ".דין-כי ייעשה בידי אותו עורך, בכתב, הסכם ועל טיפול בענין שהצדדים הסכימו
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ידי -מיוצג עלוא האם , שכנגד להיפגש עם הצד דין- עורך חל איסור על 148הישראלי
 לעקיפה תגבלה זו ניתנשהאף . א המחלוקתשומאליו בעניין או אף לפנות , דין- עורך

המוצא של - הנחתנדמה כי  149,האחר של הצד הדין- עורךבאמצעות השגת הסכמתו של 
שימוש באסטרטגיות דין מושתתת על - שדרך הפעולה של עורכי היא המחוקק
  .אסטרטגיות שיתופיות ולא ב,תחרותיות

 ת הפרישהי ותניייצוג מוגבל) ג(
 להפסיק את הטיפול  אינו רשאידין-עורך, לכללי האתיקה) א(13סעיף פי - על, בישראל

בין לקוחו בנוגע לאופן בינו ודעות  עו חילוקיאלא אם כן נתגל"בעניינו של לקוח 
או בשל אי , או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, הטיפול

. "או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול, תשלום שכר טרחה והוצאות
 המשפטת הפרישה המעוגנת בהסכם יאם אין תני היאזאת לנוכח השאלה המתבקשת 

  . סותרת מניה וביה סעיף זהתופיהשי
 עשוי לאפיין לא רק את איכות "ייצוג עז"שעל כך מצביעה ה אתית זו דילמ ,למעשה  

ההשערה המקובלת , דין- עורךלקוח מחליט לשכור ר שאכ.  אלא אף את היקפו,הייצוג
 יספק את המגוון המלא של שירותים משפטיים הדרושים לשם יישוב הדין-עורךהיא ש

לעומת , שיתופי משפט. לפי הצורךמשפט - ייצוג בביתכולל ,בעיה המשפטיתמלא של ה
 יישוב –  היא למטרה מוגבלתהדין- עורךלפיו שכירתו של ש מבוסס על הרעיון ,זאת

, כאמור לעיל, ת הפרישהי תנילנוכח, האדרב. משפט-ללא התדיינות בביתהסכסוך 
אין נשאלת השאלה אם . ושהתדיינות שיפוטית עליו לפרפנייה לבו מסתמנת שבמקרה 
הביקורת  .או פגיעה בלקוח/ הפרה אתית והשיתופי המשפטשבהסכם ת הפרישה יבתני
או את מגביל את היקף הייצוג שכם  כל הס בנקודה זו טוענת כיהשיתופי המשפטעל 

 חוטא –  בנסיבות אחרותהדין-עורך האמצעים שהיו עומדים לרשות בכלהשימוש 
  150."יצוג עזי"להגדרת 

ההסבר הנלוות -והערות "מקצועיתלהתנהגות לדוגמה - כלליםה" ,ריתהב-צותארב  
 וללקוח העורכים חוזה התקשרות ביניהם לצמצם את יןד-רך לעויםמאפשר םהילא

בהם ישתמש ש ובמקביל אף לצמצם את האמצעים ,החוזה לטיפול ביעדים ספציפיים
לכללי האתיקה ) ה(14כלל  ,גם בישראל 151.ה לשם השגתם של יעדים אלהדין- עורך

  – כיקובע 

  

______________ 
  .25' ס, שם  148

  ).1)(ב(25' ס, שם  149

150  Spain ,159' בעמ, 1ש " הלעיל.  

 A lawyer may limit the scope of the representation if the limitation is reasonable": ראו  151

under the circumstances and the client gives informed consent." MODEL RULES OF PROF'L 

CONDUCT R. 1.2(c) (2004) .6הערה , 1.2כלל , כן ראו שם.  
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לתחום את השירות המקצועי אשר יתן , בכתב,  ולקוחו רשאים להסכיםדין-עורך"
כדי למנוע התנגשות עם ייצוג לקוח אחר או עם ענין או עם ,  ללקוחהדין- עורך

בתנאי שצמצום השירות הינו סביר בנסיבות הענין , הדין-עורךחובה אחרת של 
  152". ללקוחותיוהדין-עורךות של ואינו פוגע בחובת הנאמנ

 ,אם כן, עשויה להיות התומכים במשפט השיתופי למבקריו בנקודה זו ם שלתשובת  
 היא למעשה השיתופי המשפט עם לקוחו במסגרת הליך הדין-עורך ו שלהתקשרותש

מדובר בהתקשרות המצמצמת את יעדי הטיפול ליעד ש מכיוון ,כללים אלהיישום של 
 השאלהעדיין נשאלת ש אלא 153.וב מלא של כל הסוגיות שבסכסוך השגת ייש– ספציפי

 . לייצוג בהיקף מוגבלדין-עורךשוכרים את שירותיו של ר שאמה מהווה ייצוג הולם כ
ליישם מודל של פרקטיקה מוגבלת מבלי לסכן את ניתן  כיצד :שאלה עקרוניתמדובר ב

 השאלה מתחדדת ?מיםידי כללי האתיקה הקיי- כפי שנקבעו על, האינטרסים של הלקוח
 המשפטדוגמת הסכם (הסכם התקשרות כזה לייצוג בהיקף מוגבל שהעובדה לנוכח 
 כאשר כל הסיכונים והתועלות של ,קרי, מראש ללקוח הדין- עורך נחתם בין )השיתופי

טענת המבקרים היא כי יש בכך בעייתיות !  עדייןידועיםאינם תיק הספציפי בגישה כזו 
  – כיקובע  לכללי האתיקה 18בישראל כלל ,  זאת ועוד154.אתית ממדרגה ראשונה

,  אחרדין- עורךאף הוראה כללית שביפוי כוח המרשה להעביר את הטיפול ל על"
אלא אם כן נתן לכך הלקוח ,  אחרדין-עורך את יפוי הכוח לדין-עורךלא יעביר 

  155"...הסכמה נפרדת ומפורשת בכתב

הסכם "ב והלקוח הדין- עורךבין ת הפרישה הנחתמת מראש יתניש ןכאם ייתכן   
  .אמורה 18 כלל ו שלכדי לעמוד בדרישתאין בה  "ארבעת הצדדים

של הסכם התקשרות לייצוג מוגבל בין אפריורית מעבר לבעייתיות האתית שבעריכה   
 עלולה ת הפרישהיתנישת ונוספדילמות אתיות כמה ניתן להצביע על ,  למרשודין- עורך
 מציג "לדוגמה להתנהגות מקצועית-הכללים" של 1.16כלל  ,ריתהב-צותבאר, כך .לעורר

בצד עילות ) הדין- עורך של הנתונות לרצונו (הדין-עורךלפרישת אפשריות עילות 
נשאלת השאלה אם מבחינה אתית ניתן לחייב לקוח למסור  156.המחייבות אותו לפרוש

דת  פרישה זו מנוגבהםש גם במקרים הדין- עורךמראש את הסכמתו לפרישתו של 

______________ 
 .142ש "לעיל ה, לכללי האתיקה) ה(14' ס  152
153  Spain ,כן ראו. 159' בעמ, 1ש "לעיל ה :ABA Comm. on Collaborative Law, Ethics 

Subcommittee, Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practice, 15 TEX. 

WESLEYAN L. REV. 555, 558–559 (2009)) להלן :Summary of Ethics Rules Governing 

Collaborative Practice.(  

154  Spain ,159' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

  .142ש "לעיל ה,  לכללי האתיקה18 'ס  155

156  MODEL RULES OF PROF'L CONDUCT R. 1.16(a) (2002).  
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 בצורה וייצוג מלא היה משרת את האינטרסים שלש מאחר )של הלקוח(שלו לאינטרסים 
אם אין שואלת  157השיתופי המשפטבנקודה זו הביקורת על , לים אחרותי במ.טובה יותר

 מייצר באופן פוטנציאלי אקלים של לחצים ניכרים על השיתופי המשפטמאפיין זה של 
כאשר הדבר אינו אפילו  ,להשגת הסדר) הדין- יהן הלקוחות והן עורכ(כל המשתתפים 

 יןהד-רךיש לזכור כי במקומות שונים בעולם עו, זאת ועוד .משרת את טובת הלקוח
ת הפרישה גם כאשר הוא מתרשם כי לקוחו אינו מתנהל ילממש את תניאמור השיתופי 

ליד את אשר עלולה להו, עניין זה עשוי להיות נתון לפרשנות. לב- בהליך בהגינות ובתום
- ת אמור לשכנע את ביהדין- עורךכאשר , הבמקרים כאל. פטהמש- תביהתערבותו של 

מובן כי , ת הפרישהי בשל התגבשותה של תני לאשר לו לממש את רצונו לפרושפטהמש
גם זו בעייתיות .  להיפגעיםעלולהדין מחויב בהם - שעורךחובת הסודיות החיסיון וגם 
  .יה ניצב בפנ השיתופיהדין-עורךש אתית

 להפסיק דין- עורךהחליט אם  כי בעו ק158לכללי האתיקה) ב(13 כלל, זאת ועוד  
להפסיק את הטיפול באופן שלא , במידת האפשר, חובה עליו, ן לפני סיומויטיפול בעני
 :נוספתבעייתיות אתית בהקשר זה תניית הפרישה מעוררת  .ניו של לקוחוייפגע בעני

לגלות מנּוע מאך , ת הפרישהיתיק בשל תנימחויב לפרוש מהר שא שיתופי דין- עורך
בו שעלול להימצא במצב , מכן- לעזור ללקוח בכל התדיינות שתבוא לאחרממידע או 

ללא תוצאות המזיקות האתית שפרישתו תיעשה יכול לעמוד בדרישה אינו הוא 
 קונפליקט בין החובה האתית של  עלול להיווצר,למשל, תיםילע .לאינטרסים של הלקוח

 האפשר צעדים אשר יגנו על האינטרסים של הלקוח ת הפורש לנקוט במידיןדה- רךעו
 הדין- עורךסיוע בהעברת מידע ללעליו בקשר למסירת מידע או המוטלות גבלות ההבין ל

, הדין-עורך אם ,לים אחרותיבמ 159.פטהמש-תבבישצג את הלקוח בהתדיינות יַ אשר יְ 
ישתף פעולה , פרישתו מן התיקלצמצם את הפגיעה בענייניו של הלקוח עקב  במטרה

תוך שהוא משתף את ( פטהמש- תצג את הלקוח בבייַ כוח אשר יְ ה- בהעברת העניין לבא
להיות מנוגד לעקרונות הכלולים עלול הדבר , )וייד- על החדש במידע שהושג הדין- עורך

  .השיתופי המשפטבהליך 

   מול גילוי משתףחובת הסודיות) ד(

כוח מייצג -חובתו כבאבין  השיתופי להדין-עורך ו שלהתנגשות פוטנציאלית בין תפקיד
 ביסוד הקשר המצוי הסודיותחובת . עלולה להתהוות גם בהקשר של חובת הסודיות

 אינו מורשה לגלות מידע הנוגע בייצוג לקוחו אלא הדין- עורך.  ללקוחוהדין-עורךשבין 
  – כיקובע  לכללי האתיקה 19 כלל ,בישראל. דובנסיבות מסוימות מא

______________ 
157  Spain ,163' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

  .142ש "לעיל ה  158

 James K.L. Lawrence, Collaborative Lawyering: A: הברית-ראו את הביקורת על כך בארצות  159

New Development in Conflict Resolution, 17 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 431, 443 (2002).  
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תוך כדי ,  ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמודין-עורך"
  160"...זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת, מילוי תפקידיו

שהוא חזקה כי לקוחו לא הסכים , פועל למען שני הצדדיםאינו  הדין- עורךברי כי כאשר 
 , כמקובל– צדדים מייצג את שני ההדין-עורךכאשר  161.האחרימסור מידע כלשהו לצד 

 ו הצדדים לטיפולם של השאלה היא אם עצם הסכמת–ות בהתקשרות לצורך עסק, למשל
שניהם מהווה גם ויתור של כל אחד מהם על זכותו לסודיות המידע ב הדין-עורךשל 

וספק , ההסכמה היא לעצם הייצוג" נאמר כי כגון דאעל סיטואציה . הדין- עורךשמסר ל
מגלה ,  יערוך בשבילו הסכםהדין- עורךכדי ש, יחד עם חברו דין- עורךאם מי שפונה ל
  162". רשאי לגלות את ספונותיו לצד השניהדין-עורךכי , בכך את דעתו

 ללא הביטחון כי בשיחות .חשיבות מכרעתסודיות יש ל השיתופי המשפטגם בהליך   
לא יחשפו , יותרבשלב מאוחר לא ייעשה שימוש הליך עת הלב ב-שהתנהלו בגילוי

, בדיוק בשל כך. יסתפקו בציון עמדותיהםאלא  ,את האינטרסים האמיתיים שלהםים צדד
- עורך מכירים במתח האתי שעלול להתעורר אצל השיתופי המשפטאף התומכים בהליך 

, וכוח-כבאלמרשו חובתו לבין  , גיסאמחד, מרשו לגילוי מלאבין עידוד  השיתופי הדין
 לייעץ ללקוחו כיצד ועד יןהד- רך על עובושהדילמה מתעוררת בשלב  163. גיסאמאידך

באופן שלא יסכן בסופו של דבר את יכולתו של האחר כמה לשתף במידע את הצד 
 אלא בהליך , לא יסתיים בהסדרהשיתופי המשפטאם הלקוח לתת מענה לאינטרסים שלו 
האחר צד המן האפשרות שלהתעלם אפשר - אי .ADR-דיוני או בדרך אחרת מדרכי ה

הנובע   ומן הצורך, בהתדיינות שלאחר ההליךיך השיתופי להשגת יתרוןהלהאת ינצל 
רצה ּפִ לסתום אציע  164להלןד בפרק .  צעדים למניעת שימוש לרעה בהליךתטינקבמכך 

  . בישראלשיתופי משפטקוד אתי למסגרת בידי עיגונה של חובת סודיות -עלזו 

  ניגוד אינטרסים) ה(

  :ע לכללי האתיקה קוב)א(14 כלל ,בישראל

אם קיים , לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו,  לקוחדין-עורךלא ייצג "
או , בשל ענין אישי שלו, חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו

בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל עומס עבודה או 
  165".בשל סיבה דומה אחרת

______________ 
  .142ש "לעיל ה,  לכללי האתיקה19' ס  160

  ).2001 (473 אתיקה בעריכת דיןגבריאל קלינג   161

  .שם  162

163  Spain ,168–167' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

 ).ה(1ראו להלן בחלק ד  164
  .142ש "לעיל ה,  לכללי האתיקה14' ס  165
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ניתנה הדוגמה הבאה ,  אשר בסיפא של הסעיף,"בשל סיבה דומה אחרת"לים ילמ
  : המלומדיםבספרות

נראה כי הדוגמה שתיפול במסגרת איסור זה תהיה דרישה להתחייבות של "
 מותנה הדין- עורךכאשר שכרו של . הדין-עורךהלקוח לא להתפשר ללא הסכמת 

 שעשוי להיות,  לבין הלקוחהדין-עורךיש בכך גם ניגוד עניינים בין , בתוצאות
בעוד , מעוניין בפשרה למשל כדי לשמור על יחסים תקינים עם הצד השני

  166". הוא בסכום שיתקבלהדין-עורךשעניינו של 

זה של שכן גם שכרו  ,השיתופי הדין-עורךגם ל) רק במהופך( נטיתרלוודוגמה זו   
- עורךייאלץ ,  אם יסתיים ההליך בלא הסכם שהרי,תלוי במובן מסוים בתוצאת ההליך

  בנקודה זוהביקורת. חלק ממנולמצער אז יאוין שכרו או -או ו,שיתופי לפרוש ההדין
ץ על ולחל ,תניית הפרישהמכתוצאה ,  השיתופיהדין-עורךקיים אצל שמצביעה על דחף 

 הטענה היא כי 167.שיגובשעל ההסדר ולחתום  ,הלקוח להישאר בהליך בכל מקרה
הגיע להסדר בשל חובתו לפרוש תמריץ לאינטרס מובהק ואף  השיתופי יש הדין- עורךל

אף שהלקוח במשפט השיתופי הוא בעל הסמכות הסופית לגבי יישוב  .ייכשל בכךאם 
להפעיל לחץ עלול  ,מליץ על הסדרבבואו לה , השיתופיהדין-עורךאין ספק כי , הסכסוך
בחשבון כיצד תענה התוצאה על כלל להביא  מבלי , הן במישרין והן בעקיפין,משמעותי
משום  אין "הסכם בכל מחיר"קונספציה של בהשאלה היא אם . ים של מרשוהאינטרס

 זה  עם האוטונומיה האישית שלאם אין היא עלולה להתנגשו ,התנגשות עם טובת הלקוח
בכל , אכן .תוצאותב בכל הנוגע שלו זכותו להגדרה עצמאית של טובתועם  והאחרון
 מצד הראוי- לאנגד הפעלת כוח , בארץ ובעולם,  ביקורתהליך הגישור קיימתבהנוגע 

ר שאתחת מדיניות של סגירת תיקים או כבמיוחד  ,)השגת הסדרשם ל (המגשר על הלקוח
נדמה כי שאלה  168.ההליךשל השגתו של הסדר נתפסת ככישלון של המגשר או -אי

הסכנה היא כי פרקטיקה . השיתופי המשפטבהליך ביתר שאת אתית זו מתעוררת 
מעמידה סימני שאלה גדולים על תוצאות ,  ההליך השיתופי דוגמת,"הסדר- ונתמכּו"

נטריות מבחינתו של הלקוח ולהיות וולבאמת האם הן יכולות : ההליך וההסדר שבסופו
- עורךכישלון בהשגת הסדר יסתיים באובדנו של הלקוח לטובת הדין יודע ש-עורךכאשר 

  ? אחרדין
בכל הנוגע מעוררת דים ביקורת המלומשניתן לסכם ולומר כי הדילמות האתיות   
 והפרקטיקה וורסריתהפרקטיקה האדשהתובנה על  נשענות כולן "שאלת הראוי"ב

______________ 
  .172–171' בעמ, 161ש "לעיל ה, קלינג  166

167  Spain ,168–167' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

ומתריעה , מכירה בתופעה של הפעלת לחץ על הצדדים מצד מגשר, בארץ ובעולם, ספרות המלומדים  168

להרחבה בנושא הכוח והשפעתו על הצדדים . 98' בעמ, 42ש "לעיל ה, Nolan-Haley ראו .מפניה

  ).2007 (65–31 הפעלת כוח והשפעה בגישורראו גם עומר שפירא 
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 דין- עורךנשאלת השאלה אם זאת לנוכח .  שונות בתכליתסותהשיתופית מייצגות תפי
 ולהאמין כי ימשיך להיות ,בתכליתשונה  קרי תפקיד ,ליטול לעצמו תפקיד שיתופירשאי 

את  להרחיק ומותר ל/ראויהאם ? כוח מייצג למרשו- כבאהעיקריאפקטיבי בתפקידו 
הטבועים ,  ולאמץ ערכים שוניםהדין-עורךשל עצמו מן התפקידים והערכים המסורתיים 
 סתירה אימננטית בין שתי קיימתשנראה ר שא כ,באוריינטציה שיתופית לפתרון בעיות

 המשפט ,)רסריּותוואד (תכפרקטיקה מפחיתת יריבּושאין ספק ? המערכות הללו
. המחייבות התמודדות, עדיין בחיתוליו ומעלה שאלות אתיות קשותמצוי  השיתופי

 באמצעות הצעה לקווים מנחים ראשוניים ההפרק הבא ינסה להתמודד עם שאלות אל
  . אל המשפט בישראלהשיתופי המשפטאמץ את שילמודל  )מעשייםהן רעיוניים והן (

 משפטמודל  כינונו של לקראת – תשובה למבקרים :דפרק 
 שיתופי בישראל

   קווים מנחים–  בישראלדין שיתופית- לעריכתקוד אתי . 1

) כפי שהובאה בפרק הקודם (השיתופי המשפטת על הליך ות האתיוביקורעיון מעמיק ב
 קודיפיקציה ה שלעדרה: תו על שורש אחד המשותף לכלל הביקור,ראש לכל, צביעי

  .במשפט השיתופידין -עבור עורכיבכוללת אתית 
 הדין-עורכיעבור בכללי האתיקה שלהתעלם מן העובדה אפשר -אי ,לשון אחר  

 הפועל בתוך הדין- עורך של המסורתיתעל הפרדיגמה עדיין בוססים מ השיתופיים
 לא צמחו מתוך פרספקטיבה שיתופית לפתרון הכללים אל. וורסריתאדצדק מערכת 
מכאן חוסר ההתאמה בין .  השיתופיהדין-ךעורממנה יוצא שהפרספקטיבה  , קרי,בעיות

אשר אינם ערוכים , לבין כללי האתיקה הישנים) דין שיתופית- עריכת(התפקיד החדש 
 "ייצוג העזה"מכאן הסתירה לדרישת .  מייצרתפקיד חדש זהשלטפל בדילמות האתיות 

או לחובת הנאמנות והמסירות המקבילה לה  (ריתהב-צותבאר  הקיימים האתיקהבכלליש
אין ספק  169. לעילבאמו כ, הדילמות האתיות המתפצלות ממנהל כלגם- כמו ,)בישראל

 משנה את מערך הזכויות ,השיתופי המשפטהמייחד את , "הסכם ארבעת הצדדים"ש
כל זה  .לקוח המעוגנים בחוקי האתיקה המקובלים–דין-עורךיחסי והחובות השכיח של 

מכאן חששם של מבקרי . ות ברורותעדיין תשובלהן אין שמעלה סוגיות אתיות חדשות 
אין לה סייגים מספיקים ש ,מוגדרת לא כהלכהש כי מדובר בפרקטיקה השיתופי המשפט

ודאות באשר - לאי ואשר עלולה לתרום170,)הדין- עבור עורכיבעבור הלקוחות והן בהן (

______________ 
 .2פרק ג-ראו את הדיון לעיל בתת  169
דין שיתופיים -ה מוענקת לעורכיאיזו הדרכ? אכיפה-פעולה היא בת- האם החובה לשיתוף, לדוגמה  170

  .168–167' בעמ, 1ש "לעיל ה, Spainראו ? בעניינים של הגינות ויושר
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 השיתופי בצד סכנה של חריגה מגבולות הדין- עורך ההולם והנכון של ולתפקיד
  171.מקצועיים

, דין שיתופית-עריכתלקוד אתיקה חדש בדמותו של , לטעמי , עשוי להימצאהפתרון  
 פרקטיקה זו מייחדותו ותמאפיינאשר  ותאת הטיפול בכלל הדילמות והבעיבתוכו אגד שי

 השיתופי יהיה כפוף לקוד זה הדין- עורך .מסורתיתה-ליתנציונהקונוו דיןה- יכתביחס לער
בין אופיו של התאמה עדרה של ה ,לשון אחר .יםבצד כפיפותו לכללי האתיקה הקיימ

 ,המסורתיתהדין - המיועדים לעריכת,כללי האתיקה הקיימיםבין  להשיתופי המשפט
 הדין- עורךעל . השיתופי המשפטעל הליך , מוצדקת לטעמי- לא, הולידה ביקורת

-ליציוננהקונוו הדין-עורךעל מאלה החלות השיתופי חלות נורמות אתיות שונות 

כללי האתיקה מן אמורה להיות בקוד אתי נפרד מיולפיכך ההתמודדות ע ,תימסורה
כפי  , לתתםעשויי זה ודקב ועוגנשיהפרמטרים האתיים  .סיתדין קל-עריכתשל הקיימים 

  . למבקריוהשיתופי המשפטאת רוב מענהו של , שאראה להלן
קוד ו של אימוצתשתית בסיסית ל  להוותעשוייםה  ראשונייםיסוד-קווייוצעו להלן   

ונים לתת היסוד המוצעים כאן מכּו- קווי, יודגש. בישראלדין שיתופית - אתי לעריכת
כלל בעיות אתיות המשותפות ל. השיתופי המשפט להליך ייחודיותמענה לבעיות אתיות 

  172.כאן יםדונינאינם  ADR- ההליכי

______________ 
  .154–152' בעמ, שם  171

. ובכלל זה במשפט שיתופי, ADRבעיות של אלימות במשפחה המתגלות במהלך הליכי , למשל, ראו  172

מציע להתמודד עם תיקי אלימות , 90ש "לעיל ה, Uniform Collaborative Law Act- ל15' ס

  :במשפחה בהליך המשפט השיתופי באופן הבא

"COERCIVE OR VIOLENT RELATIONSHIP. 

(a) Before a prospective party signs a collaborative law participation agreement, a 

prospective collaborative lawyer shall make reasonable inquiry whether the 

prospective party has a history of a coercive or violent relationship with 

another prospective party. 

(b) A collaborative lawyer shall throughout the collaborative law process continue 

to reasonably assess whether the party the collaborative lawyer represents has a 

history of a coercive or violent relationship with another party. 

(c) If the collaborative lawyer reasonably believes that the party the lawyer 

represents or the prospective party who consults the lawyer has a history of a 

coercive or violent relationship with another party or prospective party, the 

lawyer may not begin or continue a collaborative law process unless: 

(1) the party or the prospective party requests beginning or continuing a 

collaborative law process; and 

(2) the collaborative lawyer reasonably believes that the safety of the party or 

prospective party can be protected adequately during a collaborative law 

process." 
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  סעיף מטרות כללי) א(

 המשפטיתופיים לרעיון הדין הש- צהיר על מחויבותם של עורכיסעיף זה אמור לה
המתחשב  תחרותי-ומתן משתף ולא-  ולדרך הפעולה של עידוד ותמיכה במשאהשיתופי

ההסבר -בהערות .ילדיהםובצדדים לסכסוך בבמכלול ההיבטים והאינטרסים הנוגעים 
 בין ריתלתת מענה לטענת הביקורת שהובאה לעיל בדבר סתירה לכאואפשר סעיף זה ל

כלפי  הדין- עורךשל  לבין חובת הנאמנות והמסירות פיהשיתו המשפטמטרותיו של 
גם בכל הנוגע שיוצא מנקודת הנחה זה סעיף ההסבר כי - יש לציין בהערות173.הלקוח

יעוץ משפטי ללקוח אינה יחובתו האתית במתן , מסורתיה-לינציונהקונוו הדין-עורךב
ים אחרים עליו להתייחס גם לגורמ. מוגבלת להבלטת שיקולים של זכאות לפי החוק
כפי שעולה מן הדברים שנאמרו על  .שעשויים להיות חשובים בהשגת יעדיו של הלקוח

  :יןהד-רכי לחוק לשכת עו54סעיף  מכוח הדין- עורךהחלה על חובת הנאמנות 

 ללקוחו אינה מתבטאת אך ורק בפעולה לקבלת הדין-עורךחובת הנאמנות של "
.  לפעול לטובתו של הלקוחהדין-עורךאלא היא מטילה על , מרביפיצויים בסכום 

חובתו של ו, טובתו של הלקוח אינה מתבטאת רק בקבלת פיצוי בסכום מרבי
  174". כלפי לקוחו היא לתת לו את הייעוץ שיביא לו את מירב התועלתהדין- עורך

  כימדגישה, סי הקלהדין-עורךהחלה על  ,נאמנותפרשנות מתקדמת זו לחובת ה  
בחשבון גם שיקולים להביא הוא חייב , לקוחשלו לנות דווקא מתוך חובת הנאמ, למעשה
 175.נטיים ללקוח ולעניינורלווכלכליים וסוציולוגיים אשר עשויים להיות , ערכיים

חקיקה ב, ובהקבלה – "ייצוג העזה"דרישת , השיתופי המשפט ו שללטענת תומכי
- ולא לרדיפה פזיזהכיוונה מעולם לא  – 176לקוחלחובת הנאמנות והמסירות  ,בישראל

פרוסת העוגה  בותלזכממדי -אחראית אחר כל יעד אפשרי של הלקוח או לניסיון חד
  177. המתבקשהמחיר את , באופן שקול,בחשבוןלהביא  יבלמהגדולה ביותר 

-עורךהטענה היא כי .  למבקריוהשיתופי המשפטשל ה נוספת מצויה תשובכאן אף   

  האינטרסיםנתלהג ,ת ומסירותנאמנו,  עובד באותה מידה של להט ועזותי השיתופהדין
יש  השיתופי המשפטלקוחות אלא של. וורסריאדה- סיהקל הדין- עורךכמו  ושל מרש

______________ 
  ).ב(2ג-ו) א(2שונות שנידונו לעיל בחלקים גראו את שתי הדילמות האתיות הרא  173

) 1(ג"מ התשנ"פ, לוי' אמסלם נ 1269/85) א"ת(א "כן ראו ת. 198–197' בעמ, 161ש "לעיל ה, קלינג  174

232 ,250) 1992.(  

  :564' בעמ, 153ש "לעיל ה, Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practiceראו   175

"The Opinion cites Rule 2.1 as describing the attorney as an advisor and states that 

a lawyer may refer not only to the law, but also to other considerations such as 

moral, economic, social and political factors that may be relevant to a client's 

situation." 

  .143ש "ראו את הדיון לעיל בטקסט הסמוך לה  176

177  Strickland ,1000' בעמ, 2ש "לעיל ה.  
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לקוחות השיטה  של המאל ,אף רחבים יותרואולי  ,שונים אינטרסים מוצהראופן ב
את הרחבת המבט לטווח , היתרן יב,  כולליםהאינטרסים אל 178.וורסריתאדה-היריבותית

ם יותר ואת יאת ההתמקדות ביעדים אידיאליסטי, יחסים הכוללתאת מערכת ה, ארוך
 הדין-עורךלפיכך תפקידו האמיתי של  179.הסירוב לרדת למכנה המשותף הנמוך ביותר

יצוג י"הוא מעניק ללקוחו בכך דווקא ו ,"סוכן מוסרי מחויב"מעין להוות הוא שיתופי ה
  .כלפי הלקוחעליו טלת המומסירות ה את חובת הנאמנות וכראוי וממלא ,אמיתי "עז

   השיתופיהדין-עורךחובותיו של ) ב(

 הדין-עורךחובותיו של לפרט את בישראל דין שיתופית -האתי לעריכתעל הקוד 
ומתן יתנהל -חובתו לעשות כמיטב יכולתו להבטיח שהמשאאת היתר עליו בין  .השיתופי
פי -לב ועל-תםלוי הלקוח לנהוג בגיאת  ותהנחלאת חובתו  ;לב ובהוגנות-בתום, בכבוד
אם הליך חובתו לפרוש אם לא עלה בידו למלא את חובותיו שלעיל או ת אכן  ו;דין

 חובתו  כיבמפורש לציין אמורהקוד  180.המשפט השיתופי לא הצליח להניב הסדר
, בשוקלו. יימת בהבלטת שיקולים של זכאות לפי החוקת אינה מסהדין-עורךהאתית של 

 להתייחס גם לגורמים אחרים חובה עליו ,לפתרוןת האפשרויואת , יחד עם הלקוח
באופן פעיל לעודד את הלקוח ו, שעשויים להיות חשובים בהשגת יעדיו של הלקוח

  .ל פתרונות שיתופייםולשק
חובת  את  רואההשיתופי המשפט ר כיהיובההסבר לסעיף זה -בהערותמוצע כי   

את חובת הנאמנות , היתרין  ב, כלפי הלקוח ככוללתהדין-עורךהנאמנות והמסירות של 
 שזה האחרון צייר התים מאלילעהם שונים אף ש,  של הלקוחהאמיתייםאינטרסים ל

אין , השיתופי המשפטת י לפי תיאורייכההסבר - יובהר בהערות ןכ. לעצמו מלכתחילה
 ,)ומהרצון לנקמה וכד, עצב, פחד,  כעסדוגמת( יםהטבעי" האפליםרגשות "ללאפשר 
מוצע כי עוד  181. את הליך יישוב הסכסוךלהנחות ,על הלקוחתים י לעיםהמשתלט
 ת אאי השיתופי להנהדין-עורךותו של  אחרי את ידגישוההסבר לסעיף זה- הערות

אל עבר התמקדות בצרכים ולהניעם  ,עמדות מיקוח מלאכותיותהתבצרות בהצדדים מ
  win-win.182של פתרונות לחפש מטרה ב ,ובאינטרסים האמיתיים שלהם

______________ 
178  Isaacs ,840' בעמ, 34ש "לעיל ה.  

מה שטוב בעבור הלקוח הוא שיש לו הסכם גירושים שהוא יכול : "דין אחד ניסח זאת כך-עורך  179

עליך להביא , כאשר אתה פועל למען הלקוח...  הסכם שהוא זול יותר והרסני פחות–לחיות איתו 

  .שם." ה כולהבחשבון את טובת המשפח

 ).ד(1לדיון מפורט בהתייחסות הנדרשת של הקוד האתי לתניית הפרישה ראו להלן חלק ד  180
המורה " כוח מתמשך-ייפוי"יש תיאורטיקאים הגורסים כי הסכם המשפט השיתופי שקול כנגד , אכן  181

נחיות שבלקוח ולהתעלם בנימוס מה" החלק ההוגן והמוסרי"הדין השיתופי לקבל הנחיות מן -לעורך

 & Landeראו . אשר משתלט עליו מדי פעם במשך ההליך, "נעלה- החלק הפחות"המתקבלות מן 

Herman ,283, 280' בעמ, 7ש "לעיל ה.  

דווקא באמצעות היצמדות לערכיו של המשפט השיתופי , לטענת תומכיו של המשפט השיתופי, אכן  182

דין תורמים תרומה ישירה לטיפוח תחושת הכבוד או הסיפוק האישי המגיעה עם סיומה ה-עורכי
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בכפל שלפיה  השיתופי המשפטנגד שנידונה לעיל קורת בינטית הרלוו זו בנקודה  
וחובת  , גיסאמחד ,חובת הנאמנות ללקוח –הדין השיתופי - עורך-החובות המוטלות על

 183. טמונה בעייתיות אתית–  גיסא מאידך,האחרת באינטרסים של הצד ותחשבהה
 בנאמנות ובמסירות  לייצג את לקוחויןהד- רךחובתו של עוש ,כאמור,  היאהטענה

וליחסים האחר  אינה מעודדת התייחסות למצבו של הצד "יצוג עזי"ולהעניק לו 
, דעת מקצועי-  נאמנות ללקוח מחייבת הפעלת שיקול,האדרב. בין הצדדיםשההדדיים 

נקי מהשפעות פשרניות ו ,ו בלבדם שלאינטרסיהעיניו את טובת הלקוח ולנגד רואה אשר 
דווקא טובת הלקוח ש על כך היא השיתופי המשפט תשובת .או מאינטרסים חיצוניים

ומיומן ייצוג אפקטיבי שו ,האחרהתייחסות לאינטרסים של הצד , במקרים רבים, מחייבת
. קוח הפרטיחייב להשקיף אל מעבר לפוקוס הצר של האינטרסים הבלעדיים של הלמאף 
 של הלקוח שלי טעות היא לחשוב שהאינטרסים: " אחד היטיב להגדיר זאתדין- עורך

 כשהוא זוכר נוסףבוב ילסתמיד צד מוכה יחזור . האחרידי הכאת הצד - מסופקים על
התובנה האנושית כי לחץ מזמין גם נטית רלוו כאן 184".היטב מי ניצח בפעם הקודמת

עלולה האחר חשבון הצד -וכי פעולה של צד המבקש למקסם את הישגיו על ,לחץ נגדי
 לעומת .פעולה- ם ולחתירה תחת הפוטנציאל לשיתוף של פעולות נקלהלגרום לספיר

שיעודדו אותו צעדים נקיטת דווקא הוא של הצד האחר  המפתח להתנהגות ותרנית ,זאת
- עורךדין שיתופיים טוענים לרוב כי אחריותו של - עורכי185.עצמו כשיר ויעילאת לחוש 

סים של באינטרמינימלית פחות התחשבות אסטרטגית ה-כלומתן כוללת ל-  במשאדין
, ומתן-בחשבון בשלב הצעת הפתרונות של המשאאינם מובאים אם הללו . האחרהצד 

קיימת הסכמה , אכן 186.הזדמנויות שונות להסכם יצירתי ובונה עלולות לרדת לטמיון
בתיקי האחר החשיבות האסטרטגית של התחשבות באינטרסים של הצד רחבה לגבי 

כחלק האחר האינטרסים של הצד את ת ניתן לראוכל האמור לעיל לנוכח  187.םגירושי
  ."טובת הלקוח"מנפרד -אימננטי ובלתי

______________ 
תחושה זו מהווה חלק מן האינטרסים . של מערכת הנישואים, נטול המרירות והעוקצנות, המכובד

טיפוחה . אף שלעיתים מזומנות היא מוסתרת היטב מאחורי עמדות נוקשות, האמיתיים של הלקוחות

שהיא אינטרס חשוב לא פחות של , תורם לשיפור מערכת היחסים של הצדדיםשל תחושה זו אף 

" משחרר"המשפט השיתופי טוען כי הוא , למעשה. הצדדים ואף מהווה אינטרס משותף שלהם

לקוחות אל החופש האמיתי של קבלת החלטות אוטונומית באמצעות מערכת מסוימת של ערכים 

ההנחה היא כי בלא מערכת זו הצדדים . תר בעבורםשהיא הטובה ביו) ופרוצדורליים(מהותיים 

- על, בין היתר, מושכלות המּונעות- לקבל החלטות לא, כאמור, "הלקוח האפל"עלולים לפעול מכוח 

ולהתחרט על אותן החלטות בחלוף ימים , לשלם בבוא היום את המחיר על כך, ידי רגשות טעונים

  .שם. אחדים או שנים ספורות

  ).א(2ראו לעיל בחלק ג  183

184  Macfarlane ,203' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

הדברים חשובים במיוחד בתיקי גירושים שמעורבים בהם . 324' בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואיראו גם   185

  .פעולה עתידי- מאחר ששני הצדדים מעוניינים בשיתוף, ילדים קטינים

186  Macfarlane , 203–202' בעמ, 36ש "הלעיל.  

  .שם  187
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שאלת ההתחשבות באינטרסים של הצד שלהתעלם מן העובדה אפשר -אי, ויתרה מז  
אף (הדין -רוב עורכי, באופן מעשי. מסורתית-ליתנציונקונוודין - עולה גם בעריכתהאחר 

 כזו או אחרת באינטרסים של הצד מתחשבים במידה) דין שיתופיים- כאלה שאינם עורכי
 188.ומתן להתרחש-מנת להגדיל את המרחב השיתופי שבתוכו יוכל המשא-עלהאחר 

 קרי של קריאת המפה , אינה אלא תוצר של כורח המציאותוהתחשבות זמנם ואכאן 
, )אשר עושה זאת מתוך אידיאולוגיה,  השיתופיהדין-עורךלהבדיל מ(בשטח לאשורה 

כמי המציגה אותו   השיתופיהדין- עורךנגד  העקרוניתת את הביקורת  גם בכך לדחואך די
  ."יםהסעיּפשתי פוסח על "ש

  דים הצדתהסכם ארבע) ג(

. " הצדדיםתהסכם ארבע"לכיל הגדרה ידין שיתופית בישראל - קוד אתי לעריכתשמוצע 
 הסכם 189,כאמור,  הינו"הצדדיםת הסכם ארבע"הגדרה זו צריכה להבהיר מפורשות כי 

 של הצדדים לנסות ליישב דינם המכיל את הסכמתם- הצדדים ועורכיידי- וחתום עלכתוב
חשוב שיובהר . שיתופי משפט בהתאם להליכי םאת הסכסוכים שעלו ממערכת הנישואי

, מתחייבים דינם-כבר מן ההתחלה כי באמצעות חתימה על הסכם זה הצדדים ועורכי
 םץ כן לפירוק שותפות הנישואילב ולמאמ- פעולה תם-לשיתוף, כבר בנקודת הפתיחה

החשיבות בציון הגדרתו של הסכם זה בפתיחתו של . ללא היזקקות להתדיינות משפטית
 ,סיתקלדין - בהשוואה לעריכתהשיתופי המשפטהקוד האתי היא בהבהרת ייחודיותו של 

לפיו ייצוגם של הצדדים בהליך שהתחייבותם של כל הנוגעים בדבר לרעיון הדגשת וב
נה על שיע, מתן סיוע בחיפוש אחר פתרון בעיות יצירתי מוגבל לדינם-ורכיידי ע-על

 ומתן-  ואשר יעוגן בהסדר לאחר ניהול משא,הצרכים הלגיטימיים של שני הצדדים
  190.שיתופי

   הפרישהתיתני) ד(

 withdrawal( "ת הפרישהיתני"את יחיל דין שיתופית בישראל -קוד אתי לעריכת
requirement( –  ההרחקהת יתני"או") disqualifying agreement( ,כפי שהיא מכונה 

כי אם הליך ,  כאמור,תניה זו קובעת. למשפט השיתופיאין -בלעדיו-תנאיכ –לעיתים 
הדין מייצוג - יפרשו שני עורכי, מסתיים בהסדרואינו נעצר  שיתופי המשפטה

עיקר .  ולא ייטלו לידיהם את הטיפול בכל הליך משפטי העתיד לבוא,לקוחותיהם
הדין וללקוחותיהם להמשיך בהליך למרות -תמריץ לעורכי חשיבותה של תניה זו בספקה
בכך שהיא מבטאת נעוצה ת הפרישה יתני לש חשיבות נוספת .כל מכשול המתרגש לבוא

פי לכהליך בכללותו ופי הלכאלא גם , כלפי מרשולא רק  הדין-עורךאת מחויבותו של 
הדין גם -  על כל אחד מעורכי חלה חובת פרישהלםשונים בעובמקומות  .האחרהזוג -בן

______________ 
188  Macfarlane ,203' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  

  . והטקסט הסמוך אליהן4- ו3ש "ראו לעיל ה  189

190  Schneyer ,295' בעמ, 18ש "לעיל ה.  
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המוטלת את חובת הנאמנות זה ובכלל ( אינו מכבד את ההסכם והוא מתרשם כי לקוחאם 
 כמעין הדין-עורך בקובעה את ,גם בכך נודעת חשיבות מרובה לתניית הפרישה 191).עליו

) ו או הפסיקכל עוד לא פרש מההליך (דין-עורךכל , למעשה. בהליך" משגיח התנהגותי"
אם כן מופנית  השיתופי יהמשפטהציפייה בהליך ! בו של מרשויל- נתפס כערב לתום
כי מנת להבטיח -לעשות כמיטב יכולתם עלשאמורים , הדין-עורכילבאופן מובהק גם 

דין -מוצע כי הקוד האתי הישראלי לעריכת 192.לקוחותיהם מכבדים את התחייבויותיהם
 השיתופי לציין במפורש הדין- עורךבר מחויבותו של שיתופית יחיל הוראה מפורשת בד

 , דוגמת הסכם ההתקשרות שבינו לבין הלקוח,ובמפורט הגבלה זו הן בכל מסמך כתוב
המבטאת  ,הוראה זו. לקוח–יןד-רך ערב התקשרותו ביחסי עוהפ-לוהן בדיונים בע

של  ם לביקורתהשיתופי המשפטתו של תשובלהיות עשויה , הסכמה מפורשת של הלקוח
  193.כפי שהובאה לעיל, ת הפרישהיהגבלת היקף הייצוג ותניעל המלומדים 

- התבסס על חוותיכולה ל למבקריו בנקודה זו השיתופי המשפטתשובה נוספת של   

- שהקימה לשכת עורכי, "נושא אתיקה ואחריות מקצועיתלועדה המתמדת וה"הדעת של 

 ABA Standing Committee on Ethics and Professional-ה(הדין האמריקאית 
Responsibility.(194 לדוגמה - הכללים" ועדה זו נטלה על עצמה לערוך בחינה מקיפה של

 ובין היתר שקלה שינויים המתייחסים לבעיות האתיות הייחודיות ,"להתנהגות מקצועית
 שנתשנתנה ב) 447-07' מס(דעת הרשמית ה- בחוות. ADR-דין העוסקים ב-של עורכי

-אין כל הפרה של הכלליםבפרקטיקת המשפט השיתופי זו כי קבעה ועדה , 2007

-עורךלפרקטיקה הנוהגת לגבי הגבלת היקף הייצוג של הן  תיחסקביעה זו מתי. לדוגמה

הלקוח כבר הסכים שהיות . השיתופי  והן לכל פן אחר הבא לידי ביטוי במשפטהדין
 הדין-עורךשה של  הפריתיתני, )ומתן שיתופי לקראת הסדר- משא(לטווח ייצוג מוגבל 

.  את היכולת לייצג את הלקוחה המגבילתניה האינ) ומתן השיתופי- אם ייכשל המשא(
של הלקוח במסגרת והמוגדרים מראש יעדים המוגבלים ב בכל הנוגע תא עקבייה, האדרב
ניתן , לכללי האתיקה) ה(14כלל לנוכח  ,גם בישראל 195.מםי ועולה בקנה אחד ע,הייצוג
 ,לקוח לטיפול ביעדים ספציפייםבין  לדין-עורך התקשרות בין לתחום חוזה 196כאמור

 לשם השגתם של יעדים הדין- עורךבהם ישתמש שובמקביל אף לצמצם את האמצעים 
נטית גם ורלוו ,כך נדמה,  למבקריו טובההשיתופי המשפט תשובה זו של לפיכך. האל

  .בישראל

  חובת הסודיות) ה(

בקוד אתי אמורים להופיע החשובים שיפים אחד הסעסעיף בדבר חובת הסודיות הוא 

______________ 
  .290' בעמ, שם  191

  .297' בעמ, שם  192

  ).ג(2ראו לעיל בחלק ג  193

194  Schneyer ,318' בעמ, 18ש "לעיל ה.  

  .שם  195

  ).ג(2לדיון בכלל זה ראו לעיל חלק ג  196
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ן מהוא ,  מצד הצדדיםמקדם חשיפה וגילוי מלאה ,סעיף זה. דין שיתופית-לעריכת
הם שההבטחה לצדדים כי התקשורת והמידע . השיתופי המשפטההיבטים העיקריים של 

, מכן- וכי לא ייעשה בהם שימוש נגדם לאחר,חושפים במהלך ההליך יהיו מוגנים
הגנתו של סעיף הסודיות  .מידע מתוך מטרה להגיע להסדרלשתף באת נכונותם  המגדיל

 ,יריבות-מפחית כהליך השיתופי המשפטרוחו של עם , כאמור,  מתיישבתוהחיסיון
 לפיכך מוצע לאמץ סעיף כזה 197.ועשויה להוות תשובה למבקריו של ההליך בנקודה זו

  .אל הקוד האתי בישראל
ג לחוק 79בסעיף . התייחסות דומהבישראל קיימת ר הליך הגישו לבהקשר ש, אכן  
 ובתוספת ,)המשפט- להלן חוק בתי (1984- ד"התשמ, ]נוסח משולב [פטהמש בתי

חובת הוראות בדבר החיסיון ו ותמצוי, 1993-ג"התשנ, )גישור(לתקנות בתי המשפט 
 נאמר שם כי דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור. הסודיות החלים על המגשר והצדדים
 כי בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר ;לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי

 או להציג מסמכים בכל עניין שהועלה במישרין או ,הפ-לבין בכתב ובין בע, למסור עדות
 דברים פטהמש- תהדין מתחייבים לא למסור לבי- בעליוכן ש ;בעקיפין בהליך הגישור
במישרין או במסגרתו מסמכים בכל עניין שהועלה  ולא להציג ,שנאמרו בהליך הגישור

דין שיתופית - קוד אתי לעריכתל, בשינויים המחויבים, ניתן לאמץ נוסח זה. בעקיפין
לגבי הקובע , הצפונית קוד של קרוליינהבהסעיף את נוסח לחלופין ניתן לאמץ  .בישראל

  –  כיהשיתופי המשפטהליך 

צד ה ימומחמהדין או -עורכי מכל חילופי הדברים ופירות העבודה של מי"
-יהיו חסויים ובלתימנת להשתתף בהליך משפט שיתופי -שנשכרו עלשלישי ה

  198".אלא בהסכמת הצדדים, קבילים בכל הליך משפטי

  הסכמה מדעת) ו(

 ו של אמצעי בטיחות למניעת בלבול בקרב הלקוחות בין תפקידה הינ"הסכמה מדעת"
עיניו את לנגד הרואה , לי הניטרהדין-ךעור ו שלבין תפקיד המייצג להדין- עורך

הסכמה מדעת היא תנאי לתקינותו . האינטרסים של שני הצדדים ואת טובת ההליך כולו
 השיתופי מחויב לוודא דיןה-עורך 199.השיתופי המשפטכשירותו האתית של הליך לו

______________ 
  ).ד(2ראו לעיל בחלק ג  197

198  N.C. GEN. STAT. § 50-77(b) (2003).  

  :560' בעמ, 153ש "לעיל ה, Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practiceראו   199

"The ABA Opinion states that, as long as a limitation is reasonable under the 

circumstances and a client has given informed consent, nothing in Rule 1.2(c) 

suggests that limiting representation to a Collaborative effort is per se unreasonable. 

On the contrary, a limited representation may be entirely appropriate when a client 

has limited objectives for representation. The New Jersey Opinion notes that clients 

must be made fully aware of both the significant limitations of the Collaborative 
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.  ושהוא מסכים להן מלכתחילה,גבלות המוטלות על הייצוג שלולהשהלקוח מודע 
 את מחויבותו של חייב לכלול דין שיתופית- לעריכת בתקנון האתי עקרוניעיף סלפיכך 
 ,השיתופי המשפט את עקרונותיו של יו השיתופי להביא לידיעת לקוחותהדין- עורך

 של הם והשלכותי כל רכיביהם לאחר שהבינו את" הצדדיםתהסכם ארבע"ולהחתימם על 
 דוגמת ,פי במקום דרך אחרתשיתו החלטתו של לקוח לבחור במשפט. ההסכם וההליך

 ומאפייני. "הסכמה מדעת"צריכה להיות תוצאה של , הליך שיפוטי או הליך גישור
חשיפה רצונית של מידע , הדין- עורךכגון הסכם הפרישה של  –של ההליך שיתופיים ה

 תלויים כולם בהחלטה מודעת של – וורסריותאד-חסוי והימנעות מדרכי פעולה דיוניות
 200.נורמה המקצועיתמקובל בהן  לפעול בשיטה שונה מהדין-עורךלהלקוח לאפשר 

 השיתופי מחויב להסביר הדין- עורך.  של הלקוח חייבת להיות בכתב"הסכמה מדעת"
כולל תיאור מפורט של סוגי השירותים שלא , רור את מגבלות הייצוגבאופן בללקוח 
. האינטרסים של הלקוחהתוצאה הצפויה של ייצוג מוגבל של הזכויות וכן את ו, יסופקו

 חייב להיות בטוח שהלקוח קיבל את הדין-עורך,  אמיתיתמנת להגיע להסכמה מדעת-על
וכי התפקידים בצד האחריות , השיתופי המשפטמלוא המידע ומבין עד תום את הליך 

  .יסודה עדשל כל אחד מן המשתתפים בהליך מובהרים לו 
 טוענת כי רכיב ההסכמה תופיהשי המשפטאחת הביקורות שנשמעה בספרות נגד   

אינו , המחויב להליך זה, הדין-עורך שכן , מרפא את פגמיו האתיים של ההליךומדעת אינ
פני הלקוח הסבר הוגן בדבר ל להציג )בהכרח מבלי שהוא מודע לכךוזאת אף (מסוגל 

לא תמיד ניתן להבהיר עד תום או לנבא ,  זאת ועוד201. של ההליךותהסיכונים והתועל
ההטעיה .  השיתופי מהתיקהדין-עורך ו שליולידו את פרישתשסיבות הספציפיות את הנ

 במסגרת יש הטוענים כי. שבהסכמה מדעת עלולה להיות גם בעצם היקפה של הסכמה זו
 לקבלת הסכמה מדעת מאת הלקוח עליו להזהיר תחילה את הדין-עורך ו שלמחויבות

 השיתופי המשפטתמש בהליך העלול להש, רמאיהאחר הצד שהלקוח בדבר האפשרות 
יש הדורשים להחתים את . הוגן בהתדיינות משפטית מאוחרת- לאבמטרה להשיג יתרון 
מנת להבטיח גילוי הוגן - על,לב-לדוגמה של גילוי משתף ותם- הצדדים על טפסים

מנת להשיג הסכמה -על קבעה כי 203קי ועדת האתיקה בקנט202.והסכמה מדעת אמיתית
לתוספת הפוטנציאלי בדבר הסיכון גם  מרשוליידע את תופי השי הדין-עורך על ,מדעת

 דין- עורךת הפרישה ושכירת שירותיו של י עם מימושה של תניהמתגבש, זמן ועלויות
להשגת הסדר מתוך ) מודע-בלתיאם אף ( וכן בדבר האפשרות לקיומו של לחץ ,חדש

רק נקודת  הוא "הסכמה מדעת"הכן נקבע כי מסמך -כמו. רצון להימנע מהוצאה זו

______________ 
Practice process, as well as the full range of alternatives, including the possibility of 

litigation. Additionally, the attorney must clearly explain to the client the 

consequences if the process fails and the attorney withdraws." 

200  Fairman ,246, 237 'בעמ, 5ש "לעיל ה.  

201  Spain ,161' בעמ, 1ש "לעיל ה. 
  .162' בעמ, שם  202

203  Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practice ,560' בעמ, 153ש "לעיל ה.  
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עם (פה -עלבהסבר מילולי בהיר ובדיון יש ללוותו . ו ללקוחמסירתב אין דיכי ו ,הפתיחה
  204.בעיקריו) הלקוח

- לעריכתישראליהאתי הקוד ה מנסחיו שללעשויים לשמש חומר למחשבה אלה כל   

הלקוחות להשתתפותם של  בקביעת היקף תחולתה של ההסכמה מדעת דין שיתופית
 עשויה לתת "הסכמה מדעת" נדמה כי ה, כך או כך. זוונציונליתקונו- לאפרקטיקה ב

  205.למבקריו של ההליך) אם לא למעלה מזה(סביר מענה 

  נותהכשרה ומיומ) ז(

ן הסעיפים  הוא מדין שיתופית-ת לעריכתוסעיף בדבר ההכשרה והמיומנות הנדרש
  .לדין שיתופית בישרא- בקוד האתי לעריכתהאמורים להופיע , לטעמי, החשובים

ציג את עצמם כמשפטנים מעוניינים להדין ה-  לעורכינדרשת ההכשרה הימה  
אין צורך ,  ומתפתחתחדשה יחסיתפרקטיקה כמנם הטוענים כי ואיש ? שיתופיים

דין -לעריכתרישיון בתעודה או ואין גם צורך ב,  כדי לעסוק בההכשרה פורמלית נרחבתב
 האלהטענה היא כי . גישורון בוניסיכשרה היש  הדין- עורך לאםבמיוחד  ,שיתופית

 של  לסגנוןוורסריתאוריינטציה אדממעבר האחרונים יסייעו לו בכל הנדרש לביצוע ה
 לביוהגישור המשפחתי הש  ניתן אף לטעון כי כשםבהמשך לכך 206.ףשתומתן מ-משא

פרקטיקת שאף יתכן י, וניםים מגּו תיאורטיבצד מודלים ות מקצועיפרקטיקותלמגוון של 
יהיה כך ולפי, ו מזו זותלשיטות פרקטיקה שונעם התפתחותה  לביו תיתופיהש המשפט
 ולהכשיר אליו  מודל אחיד ההליך כאל להתייחס אל,וודאי בשלב כה מקדמיב, זה שגוי
  207.בהתאם

העיסוק כי  מודים שיתופי משפטהמתנגדים להכשרה ספציפית לאפילו ,  גיסאמאידך  
 דין- עורך כועצמאת  ציגי הדין-עורךשפיק מסכי אין זה ו, במשפט השיתופי אינו קל

 מיומנות כוללת לא רק ידע בתחום הספציפי 208. להבטיח ייצוג מיומןמנת-לשיתופי ע
 נתמ-  עליןד- רךבהליכים הדרושים לעוהבנה יסודית ואלא כישורים , של תיק הלקוח
 וקענישי,  ללא קווים מנחים אתיים,זאת ועוד.  של הלקוחיומטרותו ולהגשים את יעדי

-עורךכל , אחריותםבתפקידם ובעוסקים במשפט השיתופי בכל הנוגע לוונה והדרכה הכְ 

. השאלה היא אם אנו כחברה מעוניינים בכךו , יגדיר לעצמו את כללי ההתנהגות שלודין
ניסיון ורכשו בגישור  שעברו הכשרה דין-אף מי שטען כי דווקא לעורכיהיה , יתר על כן

______________ 
  .שם  204

לדוגמה ובחינת השלכותיהם על הליך -לאחר ניתוח רחב של הכללים, ABA-ועדת האתיקה של ה  205

לדוגמה של התנהגות - הכללים"כי המשפט השיתופי אינו מפר את מסכמת , המשפט השיתופי

: ועדת זו אינה משאירה שום מקום לספק בדבר עמדתה. אם הלקוח נותן הסכמה מדעת" מקצועית

  .אליהן  והטקסט הסמוך195–194ש "ראו לעיל ה. המשפט השיתופי אינו הליך שאינו אתי ביסודו

206  Spain ,170' בעמ, 1ש "לעיל ה.  

 .שם  207
208  TESLER ,24–23' בעמ, 7ש "לעיל ה.  
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דין -עריכתלפסים של הללו  את הכישורים וההכשרה להעביר קשה יותר הליך זהב
  209.תשיתופי

קיימת חשיבות מיוחדת להכשרה ספציפית בישראל  דווקאנדמה כי , בין כך ובין כך  
, )רשימת מגשרים(תקנות בתי המשפט ביטולן של לנוכח . דין שיתופית-עריכתל

כניסה אשר הציבו את קורס ההכשרה למגשרים כאחת מדרישות ה, 1996- ו"התשנ
מטבע הדברים הדרישה לקורסי הכשרה  ירדה, פטהמש-לרשימת המגשרים של בתי

ומתן -דין רבים לפרקטיקה של משא-דרכו נחשפו עורכיש – מכיוון שערוץ זה. למגשרים
דין -הכשרה מיוחדת לעריכתבולט במיוחד הצורך ב,  התדלדל– שיתופי-גישורי

  .שיתופית
הדין השיתופיים לעבור - על עורכי,  המורכבמנת שיצליחו בתפקידם- על ,ויתרה מז  

ומתן -עליהם ללמוד לנהל משא. השונה מזו של משפטנים אחרים, הכשרה מיוחדת
קונספט זה הם . ישוב סכסוכים בדרכי שלוםישיתופי ולהפנים את הקונספט של -גישורי

אין . את לקוחותיהם בהליךלאורו להוביל ו ,השיתופי המשפטעתידים להנהיג אל תוך 
להשתמש בכישוריהם צריכים תים במשפטנים אשר לראשונה ילשכוח כי מדובר לע

כדי לסייע בפתרון בעיות יצירתי שלהם ומתן - משאיכולות ההמשפטיים והמקצועיים וב
הובאה לעיל שביקורת המלומדים יש צדק ב, בלא הכשרה ראויה, במצב זה .ומשתף
והניסיון המשפטיים חורתים  כי הלימוד הבקביעיש צדק  210."שאלת המצוי"בעניין 

במונחים של זכויות ושפת (צרה נישתית תחרות וחשיבה , במשפטנים תכונות של מאבק
הצבת עמדות קוטביות , הלימוד והניסיון המשפטיים מדגישים עימות, אכן 211).החוק

- תוכנית הלימודים בארץ בנויה כמעט כולה על ניתוח פסקיו ," למען הניצחוןמאבק"וכן 

דרק ' פרופכפי שציין  212.שהם תוצאה של מאבק חזיתי, המשפט לערעורים-ידין של בת
  213:בוק

הכל חייבים להסכים כי בתי הספר למשפטים מכינים את תלמידיהם יותר "
הדגשה זו אינה . דעות לקונפליקט מאשר לאמנות העדינה של פיוס וישוב חילוקי

זמן לניהול הדין מקדישים יותר  בעולם המעשה עורכי. משרתת את המקצוע
מאשר לעיון בספריות או לדיונים בבתי , ומתנים בענייני סכסוכים משאים

______________ 
  .שם  209

  .1פרק ג- ראו לעיל בתת  210

 .320' בעמ, 14ש " לעיל ה,אלרואי  211
-  בתי.וורסריתמבטה של השיטה האד-למשפטים מוצגים מנקודתהספר -בבתיכמעט כל הקורסים   212

, הם מלמדים דיון אזרחי ודיני ראיות. את התלמידים להתכונן לקרב משפטיהספר למשפטים מחנכים 

לחלוטין מדרכים אחרות ליישוב כמעט  ומתעלמים ,המשפט-מאבק בביתאשר מוקדשים במלואם ל

  . שם.סכסוכים

213  Derek Bok – למשפטיםסור הרווארד לשעבר ופרופיברסיטתנשיא אונ .  
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ומתן שלהם הם משיגים יותר עבור  המשפט והמחקרים מראים שבמאמצי המשא
 214."לקוחותיהם

הדין -מסוגלותם של עורכיבנוגע לבלא הכשרה ראויה קיים אם כן חשש כבד   
הקונספט את  יםהפנול, שניםרבי נוך משפטי להשליך אחרי גוום פרקטיקה יריבותית וחי

הדין - קיים חשש כבד בדבר מסוגלותם של עורכישקל וחומר . ומתן שיתופי- של משא
נדרש כ, "האפללקוח ה"להתגבר על  םללקוחולסייע  של ההליך "הסמן המוסרי"להיות 

 עשויהזו צודקת לביקורת היחידה התשובה  215.וסבר לעילפי שהכ, במשפט השיתופי
דין - קוד אתי לעריכת. לחשיבה משפטית משתפתבחינוך ובהכשרה  ,אם כן, מצאלהי

 סעיף המורה כי על העוסקים בתחום לעבור , לטעמי,שיתופית בישראל צריך להחיל
המבוסס על סף , לקורס הכשרה בסיסי, ראש לכל, הכוונה. דין שיתופית-לעריכתהכשרה 

ויקנה  ,בסיסהב שליםרציונהעל  ,אשר ידגים את עיקרי השיטה, לישעות מינימ
- עורךיציין הקוד את התחייבותו של על כך נוסף  .ת ההתנסותילמשתתפיו גם את חווי

  הקיימות בעולםה דוגמת אל,בקבוצות של פרקטיקה תומכת ף השיתופי להשתתהדין
להמעיט בחשיבותם של אפשר -אי, כךמעבר ל 216. לעילסברכמו, דין שיתופיים- לעורכי
 .הספר למשפטים-  בפרט בבתיףומתן משת- בכלל ולמשאADR- לם ואשכולותקורסי

הרואה בתוך מכלול , כפיו של הפרקליט המשפחתי-הוא יציר, כאמור, השיתופי המשפט
אם החינוך המשפטי הקיים יפנים את  217.גם תפקיד חברתי אחר הדין-עורךתפקידיו של 

, בה משפטית משתפתלחשיויחנך ויכשיר את פרקליטי העתיד , ממנוהשינויים הנדרשים 
 .הדין לתפקיד האמיתי שלהם ביתר מקצועיות-יוכשרו עורכי

  דין שיתופית-מודעות והסברה לעריכת) ח(

השיתופי  הדין- עורך כי על קובעדין שיתופית יכיל סעיף ה-קוד אתי לעריכתמוצע כי 
להסביר להם את הרעיון הכללי העומד וליידע את לקוחותיו בדבר הוראות הקוד 

יצוין בקוד כן -  כמו.באינטרסים שלהם כלקוחותפגיעתו -אי ואת ,על יתרונותיו, ומאחורי

______________ 
 בתורת תפיסות חדשותדברים אלה תואמים . 321–320' בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואימצוטט אצל   214

דע לא רק לנהל קרב תוך הפעלת נורמות חשוב לחנך את דור המשפטנים כך שיֵ כי   הטוענותהמשפט

 Leonard: ראו. המשפט- אלא גם לתרום ליישוב סכסוכים תוך הפחתת ההיזקקות לבתי, משפטיות

Riskin, Mediation and Lawyers, 43 OHIO ST. L.J. 29, 54–55 (1982).  

  .123–121ש "סמוך להראו לעיל בטקסט ה  215

קוד אתי למגשר "ד בפרק יג ל' עה בסהתחייבות דומה מופי. 52–50ש "ראו לעיל בטקסט הסמוך לה  216

על ": "האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך בחיי משפחה"של " בגירושין

מומלץ לשתף . המגשר לעבור הכשרה מתמדת ולהיות אחראי אישית לצמיחה מקצועית בלתי פוסקת

, מתוך זיידל." הדדיתפעולה עם מגשרים ובעלי מקצועות דומים אחרים למען התפתחות מקצועית 

  .בשינויים המחויבים, הדין השיתופי-מומלץ לאמץ נוסח זה לעורך. 197' בעמ, 113ש "לעיל ה

תפקידם אינו מצטמצם כי ין הדין להב- על עורכי" :37' בעמ, 214ש "לעיל ה, Riskinכפי שמציין   217

  ".הפעולה בין אנשים-אלא עליהם לשרת את החברה ולקדם את שיתוף, בטיעון
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 את לקוחותיו לפעול בדרך העולה ניעמנת לה- לעשות כל שביכולתו עלהדין-עורךעל כי 
  .בקנה אחד עם הוראותיו של הקוד

 להשתמש יהםהדין לעודד את לקוחות-זה זמן מקובלת בעולם הגישה כי על עורכי  
- עורך –  למערכת המשפטית ולמתווך הראשי שבינה לבין הצדדיםADR.218 תבתוכניו

הכוונה . תפקיד חשוב בשינוי התפיסה והיחס ליישובם של קונפליקטיםיש  – הדין
 יכול וחייב הדין-עורך. אנושי-ישוב שיתופייכוחני אל עבר - ישוב יריבותיילמעבר מ

, בב תיקי משפחה בפרטלהקטין את הטראומה שבקונפליקט בכלל ובקונפליקט הסו
ברי כי יש לגבות . זאת נוסף על תרומתו לצמצום בזבוז המשאבים של כל הנוגעים בדברו

- בדמותם של ימי, את סעיף המודעות וההסברה שבקוד האתי במערכת הסברה נרחבת

הן בקרב להתקיים הסברה זו צריכה . חוברות הדרכה וחומרי לימוד ציבוריים, עיון
בתיקי משפחה והן בקרב שאר העוסקים ביחידות המטפלים ים הדין והשופט- עורכי
של ) תים היחידיולע(הראשוני המידע הדין הם במקרים רבים צינור - עורכי. הסיוע

הצדדים בדבר החלופות השונות ליישוב הסכסוך ובדבר חשיבותו של המעבר 
 מהתמקדות במאבק של ניצחון והפסד אל עבר ניסיון בריא ויעיל להתמודדות עם

חשובה מאין היא הדין -של עורכי לידיעתם השיתופי המשפטהבאת ולפיכך , קונפליקט
 ה שלחלק חשוב בפרסום זמינותיש הדין -נדמה כי ללשכות עורכיאלה בשל כל . כמוה

  . ובהגברת ההבנה לגביההשיתופי המשפטתוכנית 

 ת המוצעה החקיקתיתיהמטרי –  למשפט הישראלי"צינור הקליטה". 2

 תיקי משפחה בארץ בהשיתופי המשפטכי בשלב ההתחלתי יאומץ הליך  הצעתי היא
המשפט -הנוהגת בבתי" בקשה ליישוב סכסוך"ה שלו תשמש" צינור הקליטה"כ .בלבד

: להלן (1984- ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחיהכ–כ258לענייני משפחה לפי תקנות 
  :א"לתקסד) 1ב(כ258 תקנה לפי ).א"תקסד

הזוג ליחידת   להפנות את בניפטהמש תרשאי בי, וב סכסוךהוגשה בקשה לייש"
  ". לייעוץ או לפישור,בהסכמתם, יט או להפנותם258הסיוע כאמור בתקנה 

כך ייכנס גם ". שיתופי משפטאו ל"לים יההצעה היא להוסיף בסוף התקנה את המ  
  . ומוצע להםם הצדדימובא לידיעתאשר ים  לתפריט השירותהשיתופי המשפט

.  ולא בכדי,בעיקר בתחום של תיקי משפחה, כאמור,  התפתחהשיתופי משפטההליך   
 להפריז בחשיבות קיומן של דרכים חלופיות 219,כאמור, אפשר-אידווקא בסוג תיקים זה 

, במניעת היריבות) ילדיהםלו(צדדים לליישוב הסכסוך ובתרומתן הפוטנציאלית 
הניסיון בארץ מלמד כי , ןיתר על כ. ההסלמה וההרס של דרך ההתדיינות השיפוטית

______________ 
218  Santeramo ,8ש "לעיל ה.  

  .1פרק א- ראו לעיל בתת  219
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צדדים שניהלו ביניהם מאבקים משפטיים , גם לאחר ההכרעה השיפוטית, פעמים רבות
ידי הערכאה - אל הערכאות השיפוטיות השונות בשל הפרת הסדרים שנקבעו עלחוזרים 

הוא ישראל להסלמת הסכסוכים המשפחתיים - במדינתגורם נוסף שתורם  220.השיפוטית
זוג לבחור את הערכאה השיפוטית - האפשרות של בן–" מכויותמירוץ הס"קיומו של 

רק רוץ הסמכויות לא ימ. הזוג האחר בהגשת התביעה-ידי הקדמת בן-תדון בסכסוך עלש
ש תביעות יאת הצדדים להגגם מניע אלא , מוסיף התדיינויות על עצם שאלת הסמכות

, ית את רצונםבטרם גיבשו סופאף  ,משפטיות בשלבים מוקדמים של הסכסוך האישי
יתפוס " ובכך ,הזוג האחר יקדים ויפנה לערכאה המשפטית הנוחה לו-מחשש שבן

 וצמצום ,בו התדיינות שיפוטית אינה התשובהשדווקא בתחום . באותה ערכאה" סמכות
ניהול להמשפט יהיו אחראים - בתישנדרש , גם אינטרס חברתיהוא רמת הקונפליקט בו 

- ובשיתוף(ליישוב סכסוכים בתמיכתם חלופיים רותים קונפליקטים ויציעו מגוון של שי

, כפי שהובא לעיל מן הפרקטיקה בעולם). הדין-פעולה של המערכת המשפטית ועורכי
 פגישת 221.בעלת ערך רב בתפריט שירותים זהכאפשרות  נתפס השיתופי המשפט
י עולה כ ומכאן , בסוג תיקים זה בארץ לא אומצו, ובעקבותיה הליך הגישור222,ת"המהו
 המשפט את הליך  תיקים אלה חשיבות ממדרגה ראשונה לנסות להחיל עלקיימת

  .השיתופי
המשפט - דונים בבתייכן מוצע לא להחיל את ההסדר על כלל הסכסוכים הנ-כמו  

זוג - סכסוכים בין בני: מעגל המשפחתי המצומצםב אלא רק על אלה הנוגעים ,למשפחה
סכסוכים כן  ו,הזוג- ילדיהם של בניבגעים יחסים שבינם לבין עצמם או נולקשורים אשר 

סכסוכים אלה . כל עוד הם עוסקים בילדיהם המשותפים, בין הורים שאינם נשואים
 שהשפעתם על מעגל החיים ה וככאל,של ענייני המשפחה" הגרעין הקשה"הוגדרו 

השקעת המשאבים את הראשוני של הצדדים להם מצדיקה את ההתייחסות המיוחדת ו
 כמודל מנדטורי השיתופי המשפטלא לאמץ את אני ממליצה על כך נוסף  223.הציבוריים

בחירה בין דרכי המנת לא למנוע מהם את חופש -  וזאת על,וכחובה קוגנטית על הצדדים
  . עשוי להציע להםפטהמש- תביש) ובמיוחד הגישור( השונות ADR-ה

הליך  אל הADR-החדיר אחדות מדרכי ה פטהמש-ב לחוק בתי"תיקון משנת התשנ  
קנה המחוקק לחוק הג 79-ב ו79, א79בסעיפים . צדדיםלוולונטרית כאפשרות הדיוני 
 או להעביר עניין פשרהדרך - את הסמכות לפסוק את פסקו על,בהתאמה, פטהמש- תלבי

 להשתמש בחוק זה  היאהצעתי.  והכל בהסכמת הצדדים,לגישור או לבוררותשלפניו 
תקנה של המוצע צינור הקליטה  לענוסף , פיהשיתו המשפטכצינור קליטה נוסף להליך 

ל "חוק הנל סעיף ההצעה היא להוסיף ,לים אחרותיבמ .כאמור, א"לתקסד) 1ב(כ258

______________ 
 .9ש "לעיל ה, ראו תזכיר ועדת שנהב  220
  .3פרק ב- ראו לעיל בתת  221

, )א"תקסד: להלן (2220ת "ק, 1984-ד"התשמ, יא לתקנות סדר הדין האזרחי99–א99' ראו תק  222

  ).2008שנכנס לתוקף באפריל (ח "שהותקנו בתיקון משנת התשס

  .9ש "לעיל ה, ראו תזכיר ועדת שנהב  223
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 אם ,שיתופי משפט את הסמכות להעביר עניין שלפניו להליך פטהמש-תאשר יקנה לבי
  .ניתנה לכך הסכמתם של הצדדים

 – ות במקומות שונים בעולם הניכרת בשנים האחרונ– המגמהלנוכח  , על כךנוסף  
 224, משפחה ולאו דווקא בתיקי,סוגי סכסוכיםמגוון של  בהשיתופי המשפט ץאימו לש

בתחום  בישראל השיתופי המשפטקליטתו של אחר  ל,הצעתי היא כי בשלב מאוחר יותר
אימוצו יישקל , מוניטין כהליך וולונטריבתחום זה ולאחר שיצבור של תיקי משפחה 
 לפי הצעה ,אינם תיקי משפחה יהיהשבסכסוכים שלו  צינור הקליטה .באופן רחב יותר

 בתיקון .ח" עם תיקון התשססףתויהר שא, א" לתקסד1זבחלק ת אשר " פגישת המהו,זו
,  לאחר שלב הגשת כתבי הטענות בתיק,דיןה- בעליאת המחוקק הישראלי ייב זה ִח 

במהלכה ש , מגשרדיי-ל הנערכת ע,)היכרות ותיאום, מידע(ת "להשתתף בפגישת מהו
הצדדים אם רק , לפי החוק הקיים 225.מם מידת התאמתו של התיק לגישורי עתנבדק

 להמשיך רשאיםהם , ת"סיומה של פגישת המהולבחור בגישור עם אינם מעוניינים 
סננת מ  בנקודה זו אני מציעה. במסגרת הליך דיוני רגילפטהמש-תלהתנהל בין כותלי בי

, אם כן,  היאי הצעת.שיתופי משפט: השתלבותם בהליך הדיוני לפניעבור תיקים בנוספת 
מודיעים ת אך "ל בפגישת מהו"בהם צדדים מחויבים מכוח התיקון הנשבאותם מקרים ש

הליך יהיה עליהם לעבור את , אינם מעוניינים לבחור בהליך הגישורכי הם עם סיומה 
-תליך הדיוני שבביטרם יוכלו להמשיך בניהול התיק במסגרת ההב השיתופי המשפט

 )pilot(י יסוינת בארץ הוחלה עד כה כפרויקט "גישת המהופהיתרון הוא בכך ש. פטהמש
מדיו הקטנים יחסית של הפרויקט עשויים מ 226.משפט-רק על מספר מצומצם של בתי

אימוץ הדרגתי ומצומצם של הליך . השיתופי המשפטהליך להתאים דווקא לאימוצו של 
 המשפטכך יוכל . זהיר וראוי בשלב ניסויי זהמהלך ראה כמוכר בארץ נ-חדש ובלתי
דרך החקיקה ועל מגוון נרחב של ,  לעשות את צעדיו הראשונים בארץ בבטחההשיתופי

  .גי סכסוכיםסו
 דווקא השיתופי המשפטחשיבות מיוחדת לניסיון לאמץ את כי בארץ קיימת יודגש   

הנתונים המדאיגים לנוכח  ,)לו ולא כחלופה(בעת הזו ודווקא כחלק מן ההליך הדיוני 
ממחקר אמפירי . נטייתם של צדדים בארץ לפנות לחלופות להליך הדיוני- בדבר אי

שנערך בארץ בדבר נטייתם של צדדים לפנות לחלופות להליך הדיוני עולה כי מרגע 
 של מתדיינים להסדיר את המחלוקת במתכונת של חלופות תםנטיי, שפרץ הסכסוך

______________ 
224  Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practice ,556' בעמ, 153ש "לעיל ה.  

ת חל על תובענות אזרחיות שסכומן או שווי "החיוב להשתתף בפגישת המהו. א"ח לתקסד99' תק  225

וצר שלא הוגשה בהן בקשת רשות למעט תובענות בסדר דין מק, ח" ש50,000נושאן עולה על 

ח "ס, 1975- ה"התשל, להתגונן במועד וכן תובענות שעילתן בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

  .א"י לתקסד99' ראו תק. 234

 הוציאה דוברּות מערכת 2009בנובמבר . לציון-אביב ובראשון- בתל, משפט השלום בירושלים-בתי  226

המשפט -בת התוכנית הנסיונית להגברת הגישור בבתיהמשפט הודעה לעיתונות בדבר הרח-בתי

דוברת , הודעת דוברות מאילת פילו. משפט נוספים- לשנה נוספת ואף לבתי) ת"פגישות המהו(

  ).8.11.2009(לתא כתבי המשפט , המשפט-מערכת בתי



  עז כנמר  ב"תשע,  טומשפט ועסקים

141 

החדרת  לש עוד עולה מן המחקר כי המדיניות 227.א חלשה ביותרליישוב סכסוכים הי
המחקר טוען כי המבנה המשפטי של . בישראל החלופות ליישוב סכסוכים לא צלחה

 ,ההסדרה ואופן יישומה לא הגבירו באופן ממשי את הנטייה לשימוש בחלופות הללו
. טנציאלייםוככל הנראה אף הייתה להם השלכה שלילית על נטייתם של הצרכנים הפו

ישוב יתמונה של רתיעה מהליכים חלופיים והתגברות הנטייה למצטיירת אם כן 
 ,חדשחלופי אימוצו של הליך ש ,אם כן, התקווה היא 228.פטהמש-מחלוקות בבתי

  .לשינוי – מה- במידתולּו – תרוםי ,השיתופי המשפטדוגמת 
  :ןהיא כדלקמ למבקריו השיתופי המשפטתשובתו של , פרק זהם וכילס  
יוצאות שתיהן  229,כפי שהובאו בפרק הקודם, "שאלת הראוי"ו "שאלת המצוי"  

כי מניחה  "שאלת המצוי" ,למעשה .חברבורותיולהפוך את מנקודת הנחה כי על הנמר 
אולם הנחת . כי הדבר אף אינו ראוימניחה  "שאלת הראוי" ואילו ,אפשריאינו הדבר 
שונה בתכלית מהנחתו של , קרים דברי המבם שלבבסיסכאמור העומדת , בסיס זו
 צריך לשבור את אינו השיתופי הדין-עורך טוען כי השיתופי המשפט. השיתופי המשפט

 אין שום ,השיתופי המשפט לשיטת! חברבורותיולהפיכת  נדרש ואינושבו " נמריות"ה
 ובלבד שזה האחרון ישכיל ,הדין- עורך המיוחסת ל"ת הנמריתּותיחברבור"בפסול 

הנשען על ההנחה בדבר שונותו של הפרקליט , קוד אתי מרוכז. מוש ראוילעשות בה שי
.  עשוי לתחום את גבולות השימוש הראוי,וורסריאדה-השיתופי מן הפרקליט המסורתי

חשובים העוסקים בגילוי מלא ורצוני של מרכיבים  אשר יכיל – קוד אתי עתידי בישראל
הדין במקרה -פרישת עורכיב, משפט בזמן ההליך-בהשעיית הליכים בבית, מידע

, בתיאור הגבלת היקף הייצוג הכרוך בהליך, שהצדדים מחליטים לפנות לערכאות
 – בהשגת הסכמה מדעת ראויה משני הצדדיםבהעסקת מומחים בהסכמה משותפת ו

עשוי להעניק יציבות למשפט השיתופי ולאיין את רובה המוחלט של הביקורת האתית 
  230.על ההליך

אם נמר אמור להשיל . אפשרי-הדבר בלתישיתכן י יאז,  הכל מחדשאם צריך להמציא  
 הביקורת בצדקת יודה השיתופי המשפטאז גם - כי , לכבשהךהפיאת חברבורותיו ול

מדובר אך .  אין מדובר בשינוי כזה,השיתופי המשפטאלא שלטענת . עליונמתחה ש
עול נכון של תכונת דווקא תי, האדרב. בקילוף קליפות ובגילוי מחודש של המצוי מתחתן

 בהענקת הדין-עורךסייע ללעשוי , השיתופי המשפטכפי שמציע  ,"העזות הנמרית"

______________ 
 בהיבטים של) ס"חי(בחינת הנטייה לפנות לחלופות ליישוב סכסוכים "ניב ורן לחמן - ראו משה בר  227

 ).2005( 229–228, 209, 209 ב משפט ועסקים" זמן והסדרה
 בוררויות 640חולשתו של הליך זה באה לידי ביטוי בנתונים המראים כי רק , באשר לבוררות. שם  228

ראו ישראל שמעוני . המשפט- מיליון תיקים הנפתחים מדי שנה בבתי1.3לעומת , מתקיימות בשנה

  .בדברי המבוא) 2009 (2  ערכאת ערעור דיני בוררות עם–אופק חדש בבוררות 

  .ראו לעיל פרק ג  229

אשר יחייבו את הצדדים לעשות מאמץ כן , כך יעשו גם סעיפים מסוימים בהסכם המשפט השיתופי  230

–1006 ' בעמ,2ש "לעיל ה, Stricklandראו גם . לב ליישוב העניין באופן שיתופי- ולפעול בתום

1007.  
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 להשגת מהתרובוליישוב סכסוכים  למודל בריא יותר בהיצמדות, אמיתי "ייצוג עז"
היחידה  כפי שמציינת .הדין בכלל- האמיתיים של הלקוח בפרט ושל תחום עריכתםיעדיה

 את מסקנותיה בכל הנוגע 2009 שנתאשר פרסמה ב, ABA-ליישוב סכסוכים של ה
  :השיתופי המשפטאתיות של שאלת הב

 ריתהב- צותשונות בארהאתיקה הועדות בין הסכמה רחבה כיום  קיימת ,לסיכום"
של המקובלים כללי האתיקה עולה בקנה אחד עם  השיתופי המשפטלפיה ש

- ת ולציבור עורכי ללקוחוההמציעומוסיף למערכת המשפט חלופה  ,דין-עריכת

הגביר את לעשויה בהחלט אשר  ,ליישוב סכסוכיםוחסכונית הדין שיטה יעילה 
  231".של אלה שיבחרו בהרצון ה-שביעות

  סיכום ומסקנה

ולהבין להתכסות בשמיכה חמה מבחינתי כמו שיתופי היה ה משפטהגילוי "
  232".אני שוב בביתש

ש בתפקיד  מלשמ,יני המשפחהבעיקר מתחום ד, דין רבים-בעשור האחרון מאסו עורכי
  233." גם ילדים מתים– במלחמות לצדק" תובנה כימתוך , של הלקוח" יר השכהצלף"

 השיתופי המשפטתה של מהפכת  בהצג אפואתרכזהחלקו הראשון של המאמר   
מסמן מהפך בעיצוב  השיתופי המשפט.  על יישומיה בצד יסודותיה הרעיוניים,בעולם

היחס אל הפרקליט המשפחתי אינו עוד כאל גורם . יןהד- עריכתהמשגה של תפקיד בו
 המשפט .)במקרה הרע( מסלים סכסוכיםאף או  )במקרה הטוב( השגת הסכם כבמעאשר 

- תורם לשינוי יסודי של פרדיגמת עריכת, כפיו של הפרקליט המשפחתי- יציר,השיתופי

 ותוך ,הוא מנסה לשנות כמה מהנורמות של פרקטיקת עולם המשפט. הדין המסורתית
 ,בהליךמקום של כבוד  הדין-עורךהוא מציע ל .יוצר סוג חדש של פרקטיקה כדי כך
היותו פה  לע אשר נוסף דין- עורך – פרקליט מצמיח: מודל שונה של פרקליט בעצבו

 וואת צרכי כולההוא גם יועץ משפטי הרואה את טובת המשפחה , ללקוח במצוקה
  . של הלקוחהאמיתיים

על  ,השיתופי המשפטנגד הליך   המלומדיםביקורת עסק בחלקו השני של המאמר  
רבות מן ,  להראותה המאמרכפי שניס. הדילמות האתיות הייחודיות שהוא מייצר

הדין השיתופית ואשר משמשות את מבקריו -מאפיינות את עריכתשהדילמות האתיות 

______________ 
231  Summary of Ethics Rules Governing Collaborative Practice ,574–573' בעמ, 153ש "לעיל ה.  

  .191' בעמ, 36 ש"לעיל ה, Macfarlane ראו. דין אדוורסרי-לשעבר עורך, דין שיתופי- מפי עורך  232

  .www.mp3music.co.il/lyrics/660.html" פרח"צרויה להב   233
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הדין -המיועדים לעריכת, הקיימיםבין כללי האתיקה מהעדר התאמה נובעות של ההליך 
של ניסוחו הפתרון עשוי להיות בדמות . הדין השיתופית-עריכתכלליה של לבין , סיתהקל

 הבסיס לאימוצו של  את,כמוצע,  אף להוותעשויאשר , דין שיתופית-קוד אתי לעריכת
  . בישראלשיתופיה משפטהמודל 

.  בלבדרית הינה לכאוהשיתופי המשפטהביקורת נגד מסקנתו של מאמר זה היא כי   
את  פוךלה"ושבמקצוע " עזות" השיתופי אינו אמור לשבור את תכונת ההדין- ורךע

בוני הסכמה ווונים פוריים יבאותם כ" עז כנמר"עליו להיות , האדרב". חברבורותיו
את בכיוונים אלה  ואף להוביל ,ם אותם ולא מהרסי, לקוחותםמעצימיאשר ותקשורת 
 המשפט, הדין- קצוע עריכת תוך שהוא תומך בהגדרה מחדש של מ234.לקוחותיו
 פשוט זה-לאתפקיד  .אל תפקידם האמיתי, "הביתה"הדין -את עורכימחזיר  השיתופי

של , מן המסד ועד הטפחות, ה מחודשתיבניו ,רגלים מקצועיים ישניםביטול של הֶ מחייב 
במובנים מחדש  בצד אומץ להתחיל ,התנהגויות ומנהגים, מערכת חדשה של גישות

להנהיג את הניסיון שימנעו  אסור – ריותת או לכאוואמיתי –ת ותי אותדילמ 235.רבים
מאמר . להמשיך לנסות למצוא פתרונות ויש להתמודד. הבטחות פרקטיקה חדשה ורבת

  .בכיוון זהניסיון התחלתי אך זה הוא 

______________ 
אני חוזה כי בדור הבא ההזדמנויות הגדולות של החברה ימצאו את מקומן ": כפי שציין דרק בוק  234

פעולה ופשרה מאשר בנטיות הטבעיות שלנו לתחרות  יותר בניצול הנטיות האנושיות לקראת שיתוף

פעולה ובעיצוב מנגנונים שיאפשרו לו  יתוף לא יהיו מנהיגים בגיוס של שרכי הדיןאם עו. וליריבות

 מצוטט אצל ".הם לא ימצאו במרכזם של הניסויים החברתיים והיצירתיים ביותר של זמננו, לפרוח

  .321' בעמ, 14ש "לעיל ה, אלרואי

". זה הרבה יותר מּוּכר ומרגיע; ררכיתהרבה יותר קל לבצע קבלת החלטות הי"היה כבר מי שהודה כי   235

Macfarlane ,216' בעמ, 36 ש"לעיל ה.  
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