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כיבוש בשרף את אוניותיו  (Hernan Cortez, 1485-1547) כשהרנן קורטז 

הוא נקט בגישה אימפולסיבית, נטולת חשיבה  ארץ האצטקים, יש שיגידו כי

ובשפת העם: "בעל  וייתכן שאף התנהלות המצביעה על  אובדן עשתונות

פקטו של תורת המשחקים -ישום דה. למעשה, מדובר היה בהבית השתגע"

(Game Theory)ר קורטז גיבש אסטרטגיית הרתעה, בהכירו או שא, כ

רת מציאות שוברת סימטריה. וזאת ע"י יצי  בהכרתו את התנהגות האויב

אוניות רבות, טקטיקות נוסו, אסטרטגיות נבנו, בים  מאז ימי קורטז עברו 

ועד סיומה  2-שאיפיינה את העולם החל מתום מלחמ"ע  ה והמלחמה הקרה

ביטאה שוב את ישומה של תורת המשחקים,  ,80-אי שם בסוף שנות ה

, על אף מות העולםסיס לשלבכאשר אלמנט ההרתעה ההדדית  היווה את ה

, מוכנים נושאי ראש נפץ גרעיני אלפי טילי שיוט בליסטייםארסנל  אשר כלל 

 לשיגור ביום הדין.

היווה ביטוי מובהק של פיתוח  )1962(אוקטובר  משבר הטילים בקובה גם

אסטרטגיה של תורת המשחקים. בכל המקרים הללו, נעדר אלמנט האמון. 

 והפגנת שרירים בנוסח "לי יש יותר גדול".  תחתיו, קובעה ההרתעה 

 

לא נמצא כל בסיס לקיומו של פתרון סכסוך  המתוארים לעיילארועים בכל ה

נראה כי אין סכסוך  מהותי, דומיננטי ואקטואלי ברם, . ע"י גישור

סכסוך אשר פתרונו בהחלט מתאפשר באמצעות הליך גישור, כ

 .גירושין



 

 לצדדים להגיע להבנות שווההגישור ונגזרותיו, משקף את ההבנה כי 

המחיר שהם עתידים  -שאם לא כן חוץ לכותלי בית המשפטולהסכם הדדי מ

בית המשפט או בית  יההחלטה תיוותר ביד כאשרלאין שיעור  לשלם גבוה 

 כאמור  ישנה אמת, .הדין הרבני. כל ערכאה ומאפייניה כמו גם  חסרונותיה

גם אסטרטגיה נוספת: גישת "בעל הבית השתגע": בבסיסה של גישה זו: 

השארת אדמה חרוכה על ידי בנכונותו של הצד שכנגד לההכרה של צד אחד 

ישומה של  גישת   .ובלתי מתפשר יצירת מהלך שובר שגרה, בלתי צפוי

 ה"בעל הבית השתגע" בסכסוך גירושין עשוי להביא למציאות טרגית, ב

נתק  אחד הצדדים נוקט באמצעי חריג, בלתי צפוי היוצר משקעים לעדי עד:

חויות עקרות וסיזיפיות בבתי משפט, מלחמת הכל מוחלט בין ההורים, התנצ

-םאשר בבסיסהתאבדות  ו/או  רצחמקרי  בכל משפטית, ובמקרי קיצון אף 

אגו ב יאוש מוחלט, פגיעהרציונאליים,  המונעים ע"פ רוב  ע"י  -מהלכים א

 נקם.ל תאווהו

 

עתיר אמוציות ואגו, יש רק מפסידים. והמפסידים הגדולים  בסכסוך גירושין

ותר מלבד בני הזוג הניצים, הם גם האנשים הקרובים ביותר: ילדי בני בי

 הזוג. 

לסלול את ב מי שחושב על היום שאחרי, מפנים שעדיף להשקיע מאמץ

משפט, אליו יודעים  ית בב החות מתישצנתהדרך למחר חדש, במקום ה

 אולי איך נכנסים, אך אין לדעת כיצד יוצאים משם...

 

, "םעול"מלחמת   מונע גישור הליךהסכם גירושין ב
  במשאבים כלכליים, רגשיים ונפשיים. רבחסכון ל מביאו
 


