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 ניהול משלב

 עוסקים בסוגיות הצדק והצרכים. , מאפיינים את ניהול הקונפליקט המשלבהיסוד העקרונות שניים מ

 יש לכךהצדק נדון בהליך השיפוטי, והפתרון נדון בהליך הגישורי. הצדק. ין דנים בשאלת אשהעיקרון הראשון קובע 

 -המפורסם בין הצדדים, כמאמר התלמודי  יםמתחלק והאמת שהצדק ההנחה היאהראשון,  בהיבט. היבטיםשני 

שבו כול הצדדים יצאו  ,, העיקרון קובע שכדי להגיע לפתרון משלבהשני בהיבטלוהים חיים". -"אלו ואלו דברי א

 ,העיקרון השני . משרתת את הפתרוןבהכרח שאלת הצדק אינה  .פתרוןהלהתמקד בשאלת חשוב נשכרים ומרוצים, 

מטפורת "התפוז" הנודעת, ממחישה לנו כיצד המעבר מעמדות לצרכים.  מעבר -של עולם הגישור  "הלב"שהוא 

משלב. כששניים מסוכסכים ביניהם על בעלות "התפוז", המעמדות לצרכים מאפשרת ביתר קלות להגיע לפתרון 

שאלת הצורך פותרת את הסכסוך. לאחד יש צורך בקליפה, ולשני יש צורך במיץ. הדרך הבסיסית להבנת הצורך, היא 

 ?".את "התפוז" "למה את רוצה –ה הפשוטה השאל

. בפרשיות פנחס ומסעי בנות צלופחדהירושה של כאמור לעיל, באים לידי ביטוי בסוגיית  ,שני עקרונות הניהול המשלב

להן מאחר ואין  ,שמתבסוגיה זו שני צדדים למחלוקת. מצד אחד בנות צלופחד טוענות שהן זכאיות לרשת את אביהן 

ְפֵני ַוַתֲעֹמְדָנה ...ְצָלְפָחד ְבנֹות ְקַרְבָנהַות  (: "כז פרק במדבר) אח ה ל  ְפֵני ֹמשֶׁ ְלָעָזר ְול  ְפֵני ַהֹכֵהן אֶׁ ם ְול  יא  ַתח ָהֵעָדה ְוָכל ַהְנש   פֶׁ

ל ינּו :ֵלאֹמר מֹוֵעד ֹאהֶׁ ְדָבר ֵמת ָאב  ים...ַבמ  ָגַרע ָלָמה :לוֹ  ָהיּו ֹלא ּוָבנ  ינּו ֵשם י  תֹוְך ָאב  ְשַפְח  מ  י תוֹ מ   ֲאֻחָזה ָלנּו ְתָנה ֵבן לוֹ  ֵאין כ 

ינּו ֲאֵחי ְבתֹוְך בני שבט יוסף מאוחר יותר בפרשת מסעי )במדבר ל"ו(,  ,מאידך. ומוצדקת לכאורה ?". טענה ברורהָאב 

אביהן ומתחתנות ברגע שהבנות יורשות את . חלק מבעלות השבט לטענתם,הקרקע בנות. הירושת למתנגדים נחרצות 

בשאלה  מדוברשבט אחר, הקרקע עוברת לשבט אחר. נקודת המחלוקת לכאורה ברורה. במבט ראשון מעם בעלים 

פתרון מבוסס על הניהול המשלב. לכי מדובר בסוגיה מורכבת והדרך  נראהברם, מניתוח המקרה . פשוטה ממונית

 קוד בצרכים., ומימיקוד בפתרון ולא בצדק –נזכיר את שני העקרונות של המודל 

ן" :טענת בנות צלפחד, עונה משה כנגדניתן לזהות בברור. את העיקרון הראשון  נוֹת כֵּ ָחד בְּ ָלפְּ ֹרת צְּ מאידך, גם ". ...ֹדבְּ

ן"...(: לו פרק במדבר) במטבע לשון דומה טענת בני יוסף, עונה משה כנגד ה כֵּ י ַמטֵּ נֵּ ף בְּ ִרים יוֹסֵּ . נראה שיצאנו מעט "ֹדבְּ

ר שזה בדיוק העיקרון הראשון שעומד ייתכן שגם בנות צלפחד צודקות וגם בני יוסף צודקים? מסתבהמבולבלים. 

בבסיסו של הניהול המשלב. כולם צודקים. אין הבחנה דיכוטומית בין מי שצודק ומי שאינו צודק. התחושה 

 צירתה של אווירה מפויסת.צודק, מאפשרת את ריכוך המתח ואת ישהוא כול צד ל שהסובייקטיבית 

ָגַרע ָלָמה" בנותהמצוי במחלוקת. עומק טענתן של  הצרכיםגם עיקרון   ינּו ֵשם י  אנו "", מוסבר היטב על ידי רש"י: ָאב 

בנות צלפחד טענה קשה ומרגשת. ל ".במקום בן עומדות, ואם אין הנקבות חשובות זרע, תתיבם אמנו ליבם

אמנו זקוקה לכן וזרע ) איןשלאבינו כלל היא לכך המשמעות . איננו כלל חשובותאז  וא אם אין אנו יורשות את אבינו,

, הוא )בעלות לקרקע( כלכלית(. נשים לב לעובדה, שרש"י עושה טרנספורמציה מעמדות לצרכים. מעמדה לייבום

יוסף, ניתן לזהות  גם בטענת בנילהכרה, למעמד, לכבוד, לזהות.  צורך מגדרי -בנות ה משקף את הצורך הפנימי של

ָחד ְוָהיּו: ")במדבר לו( צורך פנימי. נשים לב לדברי בני יוסף ְבֵני ְלאֶׁ ְבֵטי מ  ְשָרֵאל ְבֵני ש  ים י  ְגְרָעה ְלָנש  ַנֲחַלת ַנֲחָלָתן ְונ   מ 

ה ַנֲחַלת ַעל ְונֹוַסף ֲאֹבֵתינּו ר ַהַמטֶׁ יָנה ֲאשֶׁ ְהיֶׁ ם ת  ֹגַרל ָלהֶׁ ָגֵר  ַנֲחָלֵתנּו ּומ  מתמקד הצורך שלהם . בצורך מעמדימדובר ". עַ י 

 . קרקע זה כוח ועוצמה, וכול פחיתות בעוצמה פוגעת במעמד הבין שבטי. עם ישראלתוך בשבט הר מעמד ומישב

. בנות צלפחד יוכלו לרשת את הצדדים שעונה לכול יצירתילהגיע לפתרון יותר , קל של הצדדים הצרכיםמיפוי לאחר 

צרכי שני ל. מדובר בפתרון שעונה באופן מיטבי ואופטימאלי לבדב תוכלנה להינשא לבני שבטםהן מאידך ואביהן, 

נגזר מסוגית בנות צלפחד. החכמה הגדולה חשוב ומשמעותי  מוסר השכלמי צודק יותר. בשאלה הצדדים, בלי להכריע 

 . (בית, חינוך, עבודה, קהילה, שכנות וכו')בכול מסגרת  ישםילכי אם בעיקר ללמוד היא לא רק 
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