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ְרֵדה מלקוח :המקרה של סיו מאול של יחסי הייצוג
בתחו עריכת הדי החברתית
יובל

לבנת*

“Termination: What a flat and one-dimensional word to capture such a rich,
multidimensional, and deeply difficult process”.1

המאמר ד באופ האופטימלי שבו ינהל עור די חברתי פרדה מלקוחותיו,
בנסיבות של סיו עבודתו בארגו או בקליניקה שבמסגרת פעל .המאמר עושה
שימוש בתובנות ממחקרי בתחומי טיפוליי )פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית(
על מנת להאיר דרכי מיטביות לסיו הקשר ,כ שהרגשות השליליי ,ה של
הלקוח וה של עור הדי  ,יהיו מזעריי ,וזאת לצד השאת הרגשות החיוביי של
השניי נוכח הפרדה .בנוס ,מדגיש המאמר את החשיבות לאפשר פרדה מסודרת
של סטודנטי מלקוחות הקליניקה ,ע סיו לימודיה.
א .מבוא;  .1מערכת היחסי בי עור הדי החברתי לבי הלקוח .ב .סיו
הפרדה בי ההודעה על
ראוי של יחסי ייצוג – תובנות מהשדה הטיפולי; ְ .1
הפרדה לבי הצגת עור הדי המחלי;  .2התאמת עור הדי המחלי;
ֵ
 .3סיכו של מצב התיק במועד חילופי הייצוג;  .4האידאלי והמעשי.
ג .משמעות הפרדה לעור הדי החברתי .ד .סיו מאול של קשר בי
סטודנטי בקליניקות המשפטיות לבי לקוחות .ה .סיכו .

א .מבוא
מאמר זה בא לבחו באיזה אופ רצוי לסיי את היחסי המקצועיי בי עור הדי החברתי
לבי הלקוח ,בנסיבות של "סיו מאול" .הוא נכתב בשל תחושות מעורבות שהתעוררו אצלי

*
1

דוקטור למשפטי; מנחה אקדמי בקליניקה לזכויות פליטי ,הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת
תלאביב .ברצוני להודות לעו"ד ענת ב דור ,לד"ר לימור זר גוטמ  ,לעו"ד נעמי לבנקרו ולד"ר
נורה קורי לנגר על הערותיה המועילות למאמר זה.
Jody Messler Davies, Transformations of Desire and Despair Reflections on the
Termination Process from a Relational Perspective, 15 PSYCHOANALYTIC DIALOGUE 779,
).779 (2005
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בנוגע לאופ שבו סיימתי את מערכת היחסי המקצועית ע כלל לקוחותיי ע סיו עבודתי
כמנחה קליני בקליניקה לזכויות פליטי בפקולטה למשפטי באוניברסיטת תלאביב.
הביטוי "סיו מאול" ) ,(forced terminationשאשתמש בו במאמר זה ,מוכר בספרות
הטיפולית .הוא מתאר סיו של קשר טיפולי בנסיבות שאינ תלויות במטופל ,כגו העברתו של
המטפל מתפקיד אחד לאחר בתו מערכת ציבורית ,עזיבת המטפל את מקו עבודתו ,סיו
תקופת ההכשרה המעשית של מתמחה וכיו"ב 2.לדעתי ,הוא מתאי לשימוש ג בהקשר של
סיו יחסי עור די–לקוח .כפי שהביטוי במקורו הטיפולי בא להדגיש סיו קשר טיפולי ,שלא
מרצונו של המטופל או בשל השגת היעד הטיפולי ,כ בהקשר המשפטי יציי הביטוי ,במסגרת
מאמר זה ,את סיו הייצוג המשפטי ,שלא מרצונו של הלקוח או בשל השגת היעד המשפטי.
הנסיבה של עזיבת מקו העבודה על ידי עור הדי עמדה בבסיס הסיו המאול של קשריי ע
לקוחותיי בקליניקה לזכויות פליטי  ,והיא הנסיבה הפרוטוטיפית שאדו בה במאמרי.
הביטוי "סיו מאול" לקוח מהספרות הטיפולית .לגישתי ,נית וא ראוי לאמ מספרות זו
תובנות מסוימות בנוגע לסיו מאול של קשר מקצועי א לעניי סיו מאול של קשר בי
עור די )חברתי( לבי לקוח .בכ אני תומ בגישת של כותבי אחרי  ,אשר עמדו על
היכולת והחשיבות של אימו תובנות ופרקטיקות מתחומי טיפוליי )ובמיוחד עבודה
סוציאלית( במסגרת יחסי ייצוג משפטיי בכלל ,ובמסגרת יחסי עור די חברתי–לקוח בפרט3.
הספרות הטיפולית דנה בהרחבה על האופ שבו ראוי לסיי קשר בי מטפל למטופל,
לרבות סיו מאול של קשר .מודגש בה ההלי המתוכנ שמוביל לסיו הקשר ,וניכרת בה
רגישות לתחושותיה של המטפל והמטופל בנוגע לסיו הקשר .לעומת זאת ,הכללי
המשפטיי בדבר סיו קשרי עור די–לקוח מתמקדי בסוגיה הצרה של הנסיבות שבה נית
לכפות על אחד מהצדדי לקשר את המשכו חר רצונו לסיימו 4.אמנ יש בכללי האתיקה של

2
3

4
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ראו לדוגמה נחמי באו "סיו מאול של קשר טיפולי"  ‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Áכו Dianne ;(2006) 355
Martinez, Pains and Gains: A Study of Forced Terminations, 37 J. AMER. PSYCHOANAL.
).ASS. 89, 104 (1989
Jane H. Aiken & Stephen Wizner, Law as Social Work, 11 WASH. U. J.L. & POL’Y 63
) ;(2003לתרגו המאמר לעברית ראו ג'יי אייק וסטיב וויזנר "משפט כעבודה סוציאלית" ÌÂ¯ÂÙ
) 113 ,2 ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ‰ÙÈÁלאה שובל מתרגמתhw.haifa.ac.il/social/hebrew/ .(2004 ,
) haifaforum/Forum2_2004_washington.pdfנבדק לאחרונה בStephanie K. Boys, ;(3.9.2014
Carrie A. Hagan & Valeria Voland, Lawyers are Counselors, Too: Social Workers can
Train Lawyers to More Effectively Counsel Clients, 12 ADVANCES IN SOCIAL WORK 241
) ;(2011רוני רוטלר "על תבונה ורגישות :קשיי ויתרונות ביישו תכני טיפוליי בקליניקה"

 ËÙ˘Ó‰יז .(2012) 209
כללי )13א( ו)13ג( לכללי לשכת עורכי הדי )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו– ;1986תק' 475
לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד– ;1984ס'  17לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[,
התשמ"ב– ;1982רע"א ) È˙ÈÓ‡ ' ¯ËÏ· 15/05פורס בנבו ;(23.8.2005 ,ע"פ ' ÌÂÁ 5889/01
) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו ;(2.2.2005 ,ע"פ ' ÔÂÙˆ‰Â ˙¯ˆ ÊÂÁÓ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚Ò‰ 7335/05
) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו ;(15.9.2005 ,ע"פ ' ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚ÈÒ‰ 7576/09
) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו.(21.1.2010 ,
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עורכי הדי ג התייחסות לאופ הראוי של סיו הקשר 5,ואול הפסיקה והכתיבה האקדמית
בנוגע לסוגיה זו היא מועטה יחסית 6.יתרה מכ  ,אי כמעט כתיבה על הצד הרגשי של סיו
הקשר בי עור די ללקוח .מתו החוויה האישית שלי כעור די חברתי ,אשר הפרדה
מלקוחותיי הייתה בעלת משמעות רגשית לא מבוטלת עבורי ,וג עבור חלק מלקוחותיי )כ
התרשמתי( ,סבורני שמדובר בשדה מחקרי שעדיי לא נחרש .אני מקווה לעשות צעד ראשו
של הכנת הקרקע לקראת החריש הזה.

 .1מערכת היחסי בי עור הדי החברתי לבי הלקוח
דיו רבה כבר נשפכה על המונח של "עריכת די חברתית" ועל הרעיו שעומד מאחוריו )או
מונחי דומי כגו "עריכת די לשינוי חברתי"" ,עריכת די למטרה ציבורית" וכיו"ב( 7.חר
זאת ,עדיי שוררת איהסכמה באשר להגדרה של מונחי אלה 8,ויש המציעי לזנוח כליל את
היומרה למצוא אותה 9.לא אתיימר להציע ברשימה זו הגדרה ממצה למונח "עריכת די
חברתית" ,א אבקש לצדד בעמדה שמרכיב מרכזי בהגדרה הוא המחויבות הפוליטית או
המוסרית ,שמכוחה פועלי עורכי הדי החברתיי  ,ושמנחה אות בהתנהלות המקצועית ,על
כל היבטיה 10.בנוס ,אציי שההגדרות השונות למונח כוללות בדר כלל התייחסות לכ
שעורכי די חברתיי נוהגי לייצג אנשי המשתייכי לקבוצות מוחלשות – כאלה שמודרי
ממוקדי הכוח בחברה ,ושספק א היו זוכי לייצוג משפטי אלמלא הייצוג האידאולוגי על ידי
עורכי הדי החברתיי  11.ישנו ,כמוב ,קשר בי שני המאפייני הללו – המניע האידאולוגי
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כלל )13ב( לכללי לשכת עורכי הדי )אתיקה מקצועית(" :החליט עור די להפסיק טיפול בעניי
לפני סיומו ,ית  ,ללא דיחוי ,הודעה על כ ללקוחו ,וחובה עליו ,במידת האפשר ,להפסיק את
הטיפול באופ שלא יפגע בעניניו של לקוחו".
ראו לדוגמה החלטה את 170/06של ועדת האתיקה הארצית "ייצוג :הפסקת ייצוג בהתא
להוראות כלל  13לכללי האתיקה" ‡˙ ;(2008) 6 ,26 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜Èלימור זרגוטמ "הנאמנויות
של עור הדי " ) ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„· ÔÂÓ‡ ˙Â·ÂÁרות פלאטושנער ויהושע שגב עורכי ,צפוי
להתפרס ב.(2015
לכתיבה בנושא בעברית )או בתרגו לעברית( ראו אוסטי סאראט וסטיוארט שיינגולד "עריכת
די לשינוי חברתי ושעתוק הסמכות המקצועית"  ËÙ˘Ó È˘ÚÓא  ;(2008) 127נטע זיו "עריכת די
למע מטרה ציבורית – מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות
מיעוט בישראל"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óו  ;(2001) 129נטע זיו "עריכת די לשינוי חברתי בישראל :מבט
לעתיד לאחר שני עשורי פעילות"  ËÙ˘Ó È˘ÚÓא .(2008) 19
Ann Southworth, What is Public Interest Law? Empirical Perspectives on an old Question,
62 DEPAUL L. REV. 493(2013); Ann Southworth, Conservative Lawyers and the Contest
Over the Meaning of “Public Interest Law”, 52 UCLA L. REV. 1223 (2005); STUART A.
SCHEINGOLD & AUSTIN SARAT, SOMETHING TO BELIEVE IN: POLITICS, PROFESSIONALISM AND
).CAUSE LAWYERING 5–6 (2004
).Scott L. Cummings, Privitizing Public Interest Law 25 GEO. J. LEG. ETHICS 1 (2012
 ,SCHEINGOLD & SARATלעיל ה"ש .8
ראו ההגדרות במאמריה של  ,Southworthלעיל ה"ש  .8לדעתי ,המאפיי הראשו של ייצוג

אידאולוגי הוא תנאי בלעדיו אי להגדרת עריכת הדי החברתית ,והמאפיי השני )ייצוג אוכלוסיות
מוחלשות( הוא מאפיי רווח ,א לא הכרחי מבחינה קונספטואלית ,לפעילות של עורכי הדי
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לייצוג והעובדה שהלקוחות משתייכי לאוכלוסיות מוחלשות בחברה – שכ לא אחת עורכי
הדי החברתיי  ,מכוח תפיסת עולמ  ,רואי בבני ובנות האוכלוסיות המוחלשות קרבנות של
משטר חברתי מעוול ,ומבקשי לייצג מתו רצו לתת לה קול ולתק את איהצדק שנגר
לה  .מכוח זאת ,אצל רבי מעורכי הדי החברתיי קיימת מלכתחילה אמפתיה וחמלה כלפי
הלקוחותהקרבנות ,הנאלצי להתמודד ע מציאות חיי קשה שנכפתה עליה .
עורכי די חברתיי רבי מאמיני שנגר ללקוח איצדק ,וה להוטי לתק את איהצדק
הזה .ה מכירי בחשיבות העצמת הלקוח – כדי שיוכל להתמודד ע קשיי נוספי שיהיו
כמעט בהכרח )נוכח איהצדק החברתי המובנה( מנת חלקו – ומעניקי לו יחס לא מתנשא
)שהרי מעמדו החברתי ,שבדר כלל יהיה נמו מזה של עור הדי החברתי ,הוא בעיקרו
תולדה של חוסר מזל וחוסר צדק( .מסיבות אלה ,עורכי די חברתיי מוצאי את עצמ לא
אחת מסייעי ללקוחותיה ג בנושאי שאינ במסגרת התיק המשפטי הקונקרטי שה לקחו
על עצמ  :בי שבמת אוז קשבת וכת להישע עליה ,בי שבסיוע בתחומי חיי אחרי
)עזרה במציאת מקו עבודה ,התגברות על מחסו ביורוקרטי כלשהו וכיו"ב( .בהכללה
)שבהכרח לא תהיה נכונה בכל המקרי ( ומבלי להיכנס לדקויות ,נית לומר שעורכי די
חברתיי נוטי להיות קשובי יותר לצורכיה של לקוחותיה  ,ג מחו להקשר המידי של
הייצוג המשפטי בתיק המסוי  ,להפגי כלפיה יחס ח ואכפתי ,להיות נכוני לסייע באופ לא
משפטי ג מחו להקשר הפרופסיונלי המרכזי ולנהל את שיחות אישיות .אי זה אומר
שעורכי די קונבנציונליי )שאינ נופלי להגדרה של "עורכי די חברתיי "( אינ קושרי
לעתי מערכות יחסי קרובות ע לקוחותיה או אינ מפגיני יחס אוהד ואמפתי כלפיה ;
ומאיד – אינני טוע שכל עורכת די חברתית מגלה עניי ונכונות לסייע ללקוחה מעבר לסוגיה
המשפטית הצרה שבה היא מטפלת עבורה ,או אמפתיה ללא גבולות ביחס לכל לקוח ולקוח;
אול כעניי של נטייה ,ובהכללה ,סבורני שיהא זה נכו לטעו שעורכי הדי החברתיי עוני
)יותר מעורכי הדי הקונבנציונליי ( לפרוטוטיפ המתואר של עורכת הדי הקשובה ,האמפתית,
המרעיפה יחס מכיל ולא מנוכר ללקוחתה ,והמעוניינת לסייע לה באופ רחב והוליסטי.
תכונות אלה של עור הדי החברתי מזכירות במידה רבה ,כפי שטועני אייק ווויזנר
) ,(Aiken & Wiznerתכונות של עובד סוציאלי 12.יתרה מכ  ,לדעת מאפייני אלה של
העבודה הסוציאלית עשויי להוות השראה הולמת למקצוע עריכת הדי:
"דמות עור הדי ,שאנו רואי בעיני רוחנו היא כזו המגלה תכונות של עור 
הדי כעובד סוציאלי ] [...היא בחרה בתחו העיסוק שלה ,כיוו שראתה בו כלי
להשגת צדק עבור לקוחותיה .היא עובדת מתו להט ומחויבות למצוינות .היא
מבלה זמ רב ע לקוחותיה ,תו שהיא מקשיבה באמפטיה לתיאור בעיותיה .
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החברתיי .כ  ,למשל ,סבורני שנית להגדיר ג עורכי די שפועלי – מתו מחויבות מוסרית או
פוליטית – לייצוג אינטרס שאינו מקובל או מוג דיו בחברה ,נוכח היותו נוגד הגמוניה ,כעורכי
די חברתיי ,וזאת ג בנסיבות )החריגות( שבה הלקוח עצמו ,שמבקש לקד את האינטרס
האמור ,אינו משתיי לקבוצה מוחלשת בחברה.
אייק ווויזנר ,לעיל ה"ש  .3ראו עוד רוטלר ,לעיל ה"ש .3
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היא חותרת להבנת הקונטקסט שבו התעוררו הבעיות ומסייעת ללקוחות
בקביעת מטרות מציאותיות ובבחירת השיטות הטובות ביותר להשגת ][...
דמות עור הדי שבעיני רוחנו ,מנסה להתמודד ע עומס הנושאי והבעיות
העלולי לעמוד בפני הלקוח .היא תרה אחר פתרונות מ השורש ומעניקה
שירות הוליסטי ללקוחותיה ] [...היא עושה מאמ להעצי את הלקוח בקידו
יכולת ההגדרה החברתית שלו .היא מתייחסת לכל לקוח בכבוד ובאופ דואג
ומתחשב ] [...היא עושה מאמצי להעניק מעצמה ליחידי ולקבוצות חלשי
יותר ][...
עור הדי כעובד סוציאלי מבלה חלק גדול מזמנו ע הלקוח ובקהילה ,כדי
להבי טוב יותר את הקונטקסט בו עלו הבעיות .הוא מכונ יחסי אמו ע
לקוחותיו בהיותו מהימ ויסודי בניסיו לפתור בעיות ,מאזי טוב ומחויב
להעצמתו של הלקוח"13.
בעבודתי כעור די ,תפסתי את עצמי כעור די חברתי ,והאידאלי המקצועיי שתיארו אייק
ווויזנר תאמו במידה רבה את האידיאלי המקצועיי שניסחתי לעצמי .ע זאת ,בתחילת
עבודתי כעור די חברתי הטרידה אותי השאלה בדבר הריחוק החברתי והרגשי מלקוחותיי,
שראוי שאשמור עליו .דווקא מאחר שנקודת המוצא שלי הייתה )ועודנה( ,שאי בכוונתי לנהוג
על פי המודל המסורתי והמקובל של עור הדי הקונבנציונלי – המרוחק; הנות ללקוחו שירות
מקצועי גרידא ,מבלי לגלות עניי בהיבטי רחבי יותר של הלקוח כאד  ,וכחלק ממעגלי
חברתיי רחבי יותר ,מבלי "לגלוש" לטיפול בענייני פריפריאליי לכאורה לנושא המשפטי
שבגינו פנה הלקוח לעזרה ,ומבלי לערב רגש בטיפול המשפטי – התעוררה אצלי שאלת הצבת
הגבולות .דווקא משו שהיה ברור לי שבחרתי להיות עור די שמעוניי לסייע לאוכלוסיות
מוחלשות ,התעוררה בקרבי השאלה עד כמה הסיוע שאת יתמקד בפתרו הבעיה המשפטית
הצרה ,שבנוגע אליה התחלתי את הטיפול בלקוח מלכתחילה .שאלה זו התעוררה במהל כל
שנות עבודתי כעור די חברתי ,שוב ושוב ,ובמצבי שוני .
א כי אני מוצא את עצמי עדיי מתחבט בסוגיה זו )אשר ,בסופו של דבר ,אינה דיכטומית,
ויש בה ג אלמנטי של מינוני ושל נסיבות( ,ומשוחח לא אחת ע קולגות שלי מתחו
עריכת הדי החברתית על עניי ה"גבולות" בי התחו המקצועי לבי התחו האישי ביחס
שבינינו לבי לקוחותינו ,הרי שבשלב מוקד יחסית בקריירה שלי כעור די חברתי ,נטיתי
להיות עור די שאינו מקפיד על גבולות מקצועיי נוקשי ביני לבי לקוחותיי .כ  ,מצאתי את
עצמי לא אחת משוחח ארוכות ע לקוחותיי על חייה האישיי  ,על קורותיה בעבר ועל
מאוייה בעתיד ,על תחושותיה ועל פחדיה  .במקרי מסוימי שיתפתי את לקוחותיי
בפרטי על חיי .מצאתי את עצמי הול לאירועי )דוגמת חתונה או יו הולדת( של לקוחותיי,
מבקר לקוחות שילדו בבתי חולי  ,מלווה לקוחות למפגשי ע רופאי  ,מסיע אות לשדה
התעופה במקרי של עזיבת המדינה ,נפגש עמ במרכזי גמילה ,מזמי אות לארוחות ערב
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בביתי ע בני משפחתי ,מבקר בבתי של לקוחותיי בנסיבות חברתיות ,ועוד .בנסיבות חריגות
ביותר ,הלנתי בביתי לקוחות שלא הייתה לה קורת גג מעל לראשיה  ,וסייעתי לה בסכומי
כס קטני .
סוגיית הגבולות המקצועיי מול האישיי )ככל שנית להפריד בי השניי ( אצל עור די
בכלל ,ואצל עור די חברתי בפרט ,היא סוגיה שמצדיקה מאמר נפרד .לא אעסוק בה כא אלא
בקצרה .אומר רק שלאחר התחבטויות מסוימות ביני לבי עצמי ,והתייעצויות ע עמיתי ,
הגעתי לשתי מסקנות :אחת ברמה האישיתעובדתית ,והשנייה ברמה העקרוניתנורמטיבית.
ברמה האישית התחוור לי שהלהט שלי לעבוד כעור די חברתי ,ואשר סייע לי – בי השאר –
להמשי במקצוע חר תסכולי וקשיי רבי  ,הכרוכי בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות
במערכת פוליטית ומשפטית שבנויה כ שה ימשיכו ,באופ כמעט ודאי ,להיות מוחלשי – 14
קשור באופ הדוק בקשר הרגשי שלי ע לקוחותיי ,ובניפו התבנית המסורתית של עור הדי
המרוחק .כלומר ,ללא הקשר הרגשי הזה ,ספק א הייתי יכול להתמיד במקצוע הקשה הזה
תקופה ממושכת יחסית .תחושת רדיפת הצדק עצמה ,אמנ היה בה כדי לתת משמעות למאבק,
א לא כוח מספיק כדי להמשי ולהיאבק חר קשיי וכישלונות .ראיית הלקוח כאישיות בעלת
צרכי  ,מאוויי ורצונות ,עבר ,הווה ועתיד ,הקשרי חברתיי ומשפחתיי  ,וכ כמי שביני
לבינו מתקיימת מערכת יחסי  ,אפשרה לי להמשי להילח  ,לנסות למצוא פתרונות משפטיי ,
חר המאטריה הקשה שבה עסקתי ,רצופת הכישלונות 15.במילי אחרות :הרצו שלי להיאבק
עבור אד  ,ÌÈÂÒÓשאני מכיר והוא חשוב לי ,ולא רק עבור מטרה ערטילאית מסוימת )מה
שקרוי בספרות על עריכת הדי החברתית ” ,(“causeצודקת ככל שתהא ,היה כוח מניע
בעבודתי .ההפסד המשפטי גר לי לא רק לתסכול מקצועי ולתחושת חוסר צדק קשה ,אלא ג
לע ֶצב נוכח המשמעות הכואבת של ההפסד המשפטי ביחס ללקוח שלי ,באופ אישי – לו
ֶ
ולמשפחתו ,למהל חייו ,לעתידו .כ  ,באופ הפו  ,בנוגע להישגי המשפטיי  :שמחתי
בשמחת של לקוחותיי ,בני משפחותיה והקהילה שבה ה חיו )כאשר דובר בהישג בעל
משמעות קהילתית רחבה( .התחושה שלי הייתה ש"אינני יכול לעבוד אחרת" ,כלומר :הדר
היחידה שלי לבצע את תפקידי כעור די חברתי היא הדר הרגשית :כזו שאי בה הקפדה
יתרה על ריחוק "מקצועי" מלקוחותיי .אני מתאר מסקנה זו כמסקנה אישיתעובדתית ,כי
לכאורה ייתכ שהיא נכונה לי בלבד ,בשל המבנה האישיותי שלי .ע זאת ,מההיכרות שלי ע
עמיתי מתחו עריכת הדי החברתית ,סבורני שישנ אחרי שתובנה זו נכונה ג בנוגע
אליה .
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על תסכולי מקצועיי של עורכי די חברתיי ראו Peter Gabel, Dukakis’s Defeat and the
) .Tranformative Possibilities of Legal Culture, 4 TIKKUN 14 (1989על תסכולי מקצועיי של
עורכי די בתחו ההגירה ראו Leslie C. Levin, Immigration Lawyers and the Lying Client, in
LAWYERS IN PRACTICE 87 (Leslie C. Levin & Lynn Mather eds., 2011); Richard J. Maiman,
Asylum Law Practice in the United Kingdom After the Human Rights Act, in THE WORLDS
).CAUSE LAWYERS MAKE 410 (Austin Sarat & Stuart A. Scheingold eds., 2005

על שיעורי ההכרה הנמוכי במבקשי מקלט כפליטי בישראל ראו יובל לבנת "פליטות ומעמד
קבע במדינת המקלט" ËÏ˜Ó‰ ˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈË·È‰ :‰¯ÓÒ‡ ˙ÈÙ È˜ÒÈÂÏ
·) Ï‡¯˘Èטלי קריצמ אמיר עורכת ,לא פורס(.
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ע זאת ,ראוי לציי את הפרדוקס שטמו בעריכת די חברתית ,בייחוד זו מהז האישירגשי
שתיארתי לעיל :המעורבות האישיתרגשית מהווה אמנ "דלק" ,ונותנת משמעות לעבודתו של
עור הדי החברתי ,א בה בעת היא ג "שורפת" אותו ,ומביאה אותו לא אחת לתשישות
רגשית ,שמובילה לעתי לנטישת עריכת הדי החברתית כליל 16.אחת הדרכי לפתור את
הפרדוקס הזה ,ולמת את העומס הרגשי ,היא – כפי שאציע להל – לאפשר לעורכי הדי
החברתיי לפרוק את אשר על לב במסגרת הדרכה ) ,(supervisionכמקובל במקצועות
הטיפוליי 17.
ברמה העקרוניתנורמטיבית הגעתי למסקנה שדר עבודתי ,נטולת ההפרדה הנוקשה בי
ה"אישיהרגשי" לבי ה"מקצועי" )שמקושרת ,באופ מסורתי ,לריחוק ,שכביכול מוביל ג
לרציונליות יתרה( ,לא היה בה כדי לפגוע במטרה המרכזית של עבודתי כעור די :מת
השירות המשפטי הטוב ביותר ללקוח .על כ לא היה לי כל טע נורמטיבי שלא לדבוק בה.
למעשה ,היו פעמי שדר העבודה ה"אישיתרגשית" שירתה נאמנה מטרה זו.
הכתיבה הפמיניסטית רוויה בביקורת על ההפרדה בי הרציונלי לבי האמוציונלי ,כ
שרציונליות קושרה לגברי  ,וקיבלה בכורה ערכית על פני האמוציונליות ה"נשית" 18.הגישה
הרווחת כיו היא שאי בסיס לחלוקה דיכוטומית נוקשה בי הרציונלי לבי הרגשי ,ויש מקו
להשתמש בשני הכישורי האנושיי הללו – ככל שנית להפריד ביניה – בתחומי שוני ,
ובמסגרת התמודדות ע מגוו של נושאי  19.תובנות אלה נכונות א בנוגע לייצוג משפטי20.
פרט לער האינטרינזי ) (intrinsicשיש בהתייחסות "עבה" ללקוחות ,הכוללת הקשבה לה
ולתחושותיה  ,הרי יש בהתייחסות רגשית לסיפור חייה ולמאווייה כדי לטפח יחסי קרבה
ואמו ביניה לבי עור הדי ,והדבר עשוי לתרו בתורו לפתיחות של הלקוח בפני עור דינו
באופ שישרת היטב את הטיפול המשפטי בעניינו 21.תובנה זו נכונה ,לדעתי ,בכל תחו
משפטי ,והיא נכונה במיוחד בתחו של דיני הפליטי )תחו עיסוקי העיקרי בשנותיי
האחרונות כעור די חברתי( ,שבו ישנה חשיבות רבה במיוחד להיכרות מעמיקה של עור
הדי ע סיפור חייו של הלקוח וע רצונותיו .הלי בדיקת בקשת המקלט ) 22(RSDעל ידי
משרד הפני הישראלי כולל ראיונות שאורכי שעות ארוכות ,ובמהלכ נדרשי מבקשי
המקלט לספר בפרוטרוט את סיפור חייה  ,בדגש על מה שאירע לה במדינת אזרחות  .לצד
זאת ,נדרשי מבקשי המקלט לפרט מה תכניותיה לעתיד ומהי הסכנה שצפונה בהחזרת
למדינותיה  .פקידי משרד הפני נוטי לנתח את תיאור קורות חייה של מבקשי מקלט רבי
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נעמי לבנקרו "'זולגות הדמעות מעצמ ' :מחיריה הרגשיי של עריכת די חברתית" )עתיד
להתפרס ב ËÙ˘Ó È˘ÚÓז.(2015 ,
ראו בחלק ד להל .
Dennis K. Mumby & Linda L. Putham, The Politics of Emotion: A Feminist Reading of
).Bounded Rationality, 17 THE ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 465 (1992

שמואל בכר "אמפתיה ואושר :עיו מחודש ביעדי החינו המשפטיקליני"  ËÙ˘Ó‰יז 27 ,17
).(2012
ש ,בעמ' .28–27
ש ,בעמ' .35
.Refugee Status Determination
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כבלתיעקבי ,לוקה ב"סתירות פנימיות" ,נוגד את ההיגיו וכיוצא באלו קביעות ,שיש בה כדי
לגרו לדחיית בקשות מקלט רבות ביותר 23.היכרות מעמיקה של פרטי חייו של הלקוח ,כמו
ג של תכנוניו לעתיד ,שלעתי נית להשיגה רק באמצעות מערכת יחסי המושתתת על אמו
רב בי עור הדי לבי הלקוח )במיוחד בשל חוויות קשות ,שהיו מנת חלק של רבי ממבקשי
המקלט ,שעליה קשה לה לדבר( ,עשויה אפוא לסייע לעור הדי לתת שירות משפטי מיטיב
ללקוחו.

זוהי רק דוגמה אחת ליתרו המקצועי שטמו ביחס אישי רגשי בי עור די לבי לקוחו.
ישנ דוגמאות רבות אחרות ,וזאת – כאמור – פרט לער האינטרינזי שטמו במערכת יחסי
מעמיקה ע הלקוח .מוב שייתכנו ג מצבי הפוכי  ,שבה מערכת היחסי הקרובה בי
עור הדי ללקוח עשויה לגרו לקשיי אתיי  .בעבודתי כעור די חברתי חוויתי מקרה קיצו
אחד ,שבו לקוחה שאלה א אסכי להביא עמה ילד לעול  .סביר להניח שבקשה זו לא הייתה
באה לעול אלמלא מערכת היחסי האישיתרגשית ע אותה לקוחה ,ומת התשובה
)השלילית ,כמוב( לאותה לקוחה הייתה התמודדות לא פשוטה עבור שנינו .ע זאת ,לאחר
ששקללתי עבור עצמי את כלל השיקולי הרלוונטיי לעניי )שיפורטו ביתר אריכות ,אולי,
במאמר אחר( ,הגעתי למסקנה שהתייחסות אישיתרגשית ללקוחות היא בעלת ער – ה
אינטרינזי )מוסרי( וה אינסטרומנטלי )מקצועימשפטי( ,ומכא שהצור האישי שלי לקשר
אישירגשי ע לקוחותיי עולה בקנה אחד ע דרישות המוסר והאתיקה המקצועית.
בדברי שנכתבו לעיל לא התיימרתי להציג טיעו מלא להגנה על "אסכולת הייצוג
האישיתרגשית" 24.מצאתי לנכו להזכיר אסכולה זו רק כדי לתת רקע והסבר למשמעות
הרגשית שהייתה לפרדה מלקוחותיי עבורי ,משמעות שנבעה ,בי השאר לפחות ,מאופי
העבודה שלי .אני מעז לסבור שג עבור חלק מלקוחותיי הפרדה ממני הייתה בעלת משמעות
רגשית25.
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יונת ברמ "עד שייאט ליבנו – הליכי מקלט בישראל" ) 28–19מוקד סיוע לעובדי זרי,
 ;(2012עת"מ )ת"א(  ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ' ‰¯Ó˜ 472260911פס' ) 26–19פורס בנבו,
.(26.12.2012
לתמיכה במודל של ייצוג משפטי המאופיי בקשר אישירגשי בי עור הדי לבי הלקוח ראו
Theresa Glennon, Lawyers and Caring: Building an Ethic of Care into Professional
Responsibility, 43 HAST. L.J. 1175 (1992); Stephen Ellmann, The Ethics of Care as an Ethic
).for Lawyers, 81 GEO. L.J. 2665 (1993

בספרות הטיפולית ישנ מחקרי אמפיריי שסוקרי את תחושותיה של מטופלי נוכח סיו
מאול של קשר טיפולי .אינני מודע למחקר כלשהו שסקר את תחושותיה של לקוחות בסיו
מאול )או אחר( של קשר מקצועי ע עור די חברתי )או אחר( .ע זאת ,ממחקר איכותני
שנער על בסיס ראיונות ע לקוחות מעוטי יכולת של עורכי די המועסקי בלשכות הסיוע
המשפטי בארצותהברית ,עולה שלקוחות אלה דיווחו על קשר ייחודי ע עורכי הדי החברתיי
הללו ,שלא תא את הדימוי שהיה לה בנוגע לעורכי די  ,ולא תא ניסיונות עבר שלה או של
מכריה ע עורכי די  .המרואייני תארו את עורכי הדי שלה לא אחת תו שימוש במילה
"חבר" ,א כי ה הדגישו שאי מדובר בחברות רגילה ,אלא יותר בתחושת שעורכי הדי שלה
אכפתיי כלפיה ,ואינ מתייחסי אליה רק כ"עוד תיק" .ה הדגישו את האמפתיה שעורכי
דינ הפגינו כלפיה כעניי בעל חשיבות עבור ,ואשר עמד בניגוד לציפיית הראשונית .ה
תיארו תחושת הערכה בנוגע ליחס המכבד שקיבלו מעורכי דינ מהסיוע המשפטי ,שדאגו לעדכ
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כפי שציינתי ,אני מניח שמערכות יחסי אישיותרגשיות בי עור די לבי לקוח קיימות
באופ תדיר יותר בקרב עורכי די חברתיי  ,בהשוואה לעורכי די קונבנציונליי  .בשל כ ,
חוסר ההתייחסות של ארגוני חברתיי )שפועלי במישור המשפטי( ,ושל קליניקות משפטיות
לנושא זה מפתיעה ומאכזבת .כ  ,למשל ,בדו"ח הוועדה לבחינת המער הקליני בפקולטה
למשפטי של אוניברסיטת תל אביב ) 26(2011אי כל התייחסות לנושא .בגלל אופיו השמרני
של הדו"ח ,והתמקדותו בהיבטי מוסדיי של הקליניקות ,אי בכ אולי כדי להפתיע .ע זאת,
אי בקליניקות ג כל נוהל פנימי או "תורה שבעל פה" בנוגע לסוגיית העזיבה ואופ סיו
הטיפול מול הלקוחות ,א שקלינאי רבי עזבו את עבודת במהל השני  .ג הקוד האתי
שנוסח לקליניקות ב 2011אינו כולל התייחסות לנושא 27.באופ מעניי ,מניסיוני ,הקליניקות
א אינ מייחסות תשומת לב מיוחדת להליכי פרדה בי הסטודנטי )אחת לשנה( לבי
הלקוחות ,נושא שאדו ג בו בהמש .

ב .סיו ראוי של יחסי ייצוג – תובנות מהשדה הטיפולי
א כי תיארתי את מערכת היחסי ביני לבי לקוחותיי ככזו שיש בה מוטיב של קרבה ושל רגש,
בוודאי בהשוואה למודל המקובל של מערכת היחסי בי עור הדי הקונבנציונלי לבי לקוחו,
וא כי אני מניח שמערכת יחסי זו מאפיינת את הקשרי בי עורכי די חברתיי נוספי לבי
לקוחותיה  ,עדיי יש סכנה רבה באימו תובנות שמקור בתחו הטיפולי לתחו עריכת הדי
החברתית .אחרי הכול ,אני – כמו עורכי די חברתיי אחרי – לא הייתי ולא התיימרתי להיות
מטפל ) (therapistשל לקוחותיי .אי לי ההכשרה או הידע המקצועי לכ  ,לא זו הייתה המסגרת
המקצועית שבה לקוחותיי ואני נפגשנו בה ,ולא זו הייתה מהות הקשר בינינו .ג א מערכת
היחסי המקצועית בינינו לוותה בגילויי קרבה ,פתיחות ואמפתיה ,ולקוחותיי גילו בפניי לא
אחת את נבכי נשמת )לעתי כחלק בלתינפרד מהכנה לריאיו מקלט( ,היא לא ירדה
לעומקי של טיפול פסיכולוגי .על כ ,מוב שכל אנלוגיה מקשר טיפולי לקשר של ייצוג
משפטי אינה מובנת מאליה ,ועל אחת כמה וכמה שאי לאמ באופ אוטומטי פרקטיקות
מתחו הטיפול הנפשי לתחו הייצוג המשפטי .אמנ  ,כפי שצוי לעיל ,חוקרי )וחוקרי 
פרקטיקנטי ( לא מעטי כבר הגיעו למסקנה ש"בכל הנוגע לטיפול באוכלוסיות מוחלשות,

אות באופ שוט בנוגע למצב המשפטי ,ודיברו את בגובה העיניי ובאופ לא מתנשא.
ראו Corey S. Shdaimah, Not What They Expected: Legal Services Lawyers in the Eyes of
26
27

Legal Services Clients, in THE CULTURAL LIVES OF CAUSE LAWYERS 359, 375–380 (Austin
).Sarat & Stuart Scheingold eds., 2008

„) 2011 ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ÌÈËÙ˘ÓÏ ‰ËÏÂ˜Ù· ÈÈÏ˜‰ Í¯ÚÓ‰ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ‰ Á"Âלא
פורס(.
הקוד האתי של הקליניקות המשפטיות בישראל ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡Â ‰˜È˙‡Ï ÊÎ¯Ó‰
www.colman.ac.il/research/research_institute/DavidWeinerCenter (2011) ¯ÈÂ „ÈÂÈ„ ˘"Ú
) Lawyers/Publications/codes/Documents/Clinical_Ethics_Code.pdfנבדק לאחרונה ב
.(3.9.2014
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יכולי עורכי הדי ללמוד רבות מהחינו  ,מהערכי ומהפרקטיקה של תחו העבודה
הסוציאלית" 28,וה ממליצי  ,בעקבות כ  ,על אימו עקרונות מסוימי מהעבודה הסוציאלית
)או תחומי טיפוליי אחרי ( אל המשפט והייצוג המשפטי .ע זאת ,אות כותבי טורחי
כמעט תמיד ,ובצדק ,להדגיש את ההכרח לנהוג בזהירות בפעולת האימו האמורה; את
החשיבות לבחו היטב עד כמה האימו ראוי ,נוכח השוני בי הדיסציפלינות ,ובאיזה אופ יש
לאמ את התובנות מהשדה הטיפולי לתחו עריכת הדי )הקונבנציונלית או החברתית(29.
הדברי נכוני במיוחד עת מדובר בהשוואה בי סיו של קשר טיפולי לבי סיו של יחסי
ייצוג משפטיי  ,והדר שיש לנהל סיו של יחסי אלה .התאוריה שעומדת בבסיס המקצועות
הטיפוליי מייחסת חשיבות רבה לסיו הקשר הטיפולי" :ללא קשר לשאלה א הטיפול הוא
קצרטווח או ארו טווח ,סיו הוא אחד האתגרי הקריטיי ביותר למטפל .האופ שבו ינוהל
היבט זה יקבע במידה רבה עד כמה הטיפול יהיה הצלחה או כישלו" 30.אי מקו לאנלוגיה
באשר למרכזיות סיו הקשר מהתחו הטיפולי לתחו הייצוג המשפטי .ההצלחה של הייצוג
המשפטי אינה מושפעת ,בוודאי לא באופ מכריע ,מאופ סיו יחסי הייצוג .כ  ,למשל ,באחד
התיקי ייצגתי את ד' ,יליד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו .זמ קצר לאחר שנטלתי על
עצמי את הייצוג ,שוחרר ד' ממעצר ב שנה וחצי )בגי כניסה שלא כדי למדינה( במתק
"סהרוני " ,ומאוחר יותר התקבל פסק די שבו נתקבלה טענתי ,שמדובר באד מחוסר אזרחות.
משרד הפני ניאות לתת לו רישיו ישיבה מסוג ב ,1/שמאפשר עבודה כדי בישראל .ע
עזיבתי ,נותרה בידי מחליפי המטלה להגיש עתירה נוספת ,ולטעו בה שד' זכאי לרישיו ישיבה
טוב יותר )א ,(5/שיעניק לו ג זכויות סוציאליות .א א אניח שלא סיימתי את יחסי הייצוג ע
ד' באופ מיטבי ,על פי הקריטריוני שאציג להל ,ודאי שלא יהיה בכ כדי לבטל את כל
ההישגי המשפטיי שהשגתי עבור ד' במהל הייצוג.
פרט למרכזיות שיש לסוגיית סיו הקשר במקצועות הטיפוליי  ,ישנ ג נקודות ספציפיות
שבה האנלוגיה בי התחו הטיפולי לבי תחו הייצוג המשפטי אינה במקומה .כ  ,למשל,
הספרות הטיפולית עוסקת רבות בשאלה עד כמה רצוי שמיד ע הסיו )המאול( של הקשר
הטיפולי ע מטפל א' ימשי המטופל בטיפול ע מטפל ב' .כותבי מטפלי רבי א העלו
את חשש שאלמלא יפקחו על הלי המעבר למטפל החלופי ,עלול המטופל שלא להמשי
בכל טיפול שהוא ,והדבר עשוי לפגוע בו 31.אול בתחו הייצוג המשפטי אי מקו  ,ברוב
המכריע של המקרי  ,להעלות שאלה זו כלל ועיקר .ע סיו עבודתי בקליניקה טיפלתי ב19
תיקי "פעילי " – בחלק מ המקרי דובר בעתירות תלויות ועומדות בפני בית המשפט ,בחלק

28
29
30

31
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רוטלר ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .216
ש ,בעמ'  ,Boys, Hagan & Voland ;225–219לעיל ה"ש  ,3בעמ' .252–250
HANS H. STRUPP & JEFFREY L. BINDER, PSYCHOTHERAPY IN A NEW ;KEY: A GUIDE TO TIME) ;LIMITED DYNAMIC PSYCHOTHERAPY 259 (1984צוטט ותורג אצל באו ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'

 .362ראו עוד )בנוגע לטיפולי קצרימועד( דורית נוישרב "הסיו בטיפול דינמיקצרמועד
ואישיות המטפל" ˘ ˙ÂÁÈי " :(1995) 13שלב הסיו בטדק"מ ]טיפול דינמי קצר מועד – י"ל[ הוא
בעל חשיבות מכרעת ,ולעיתי קרובות הוא זה שקובע את הצלחת הטיפול או את כשלונו".
ראו לדוגמה Cathy Siebold, Termination: When the Therapist Leaves, 19 CLINICAL SOCIAL
).WORK JOURNAL 191, 194 (1991
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אחר – בקשות מקלט תלויות ועומדות ,בקשות שיש להגיש על מנת למנוע מעצר ,גירוש
וכיו"ב .האפשרות של "לקיחת פסק זמ" משפטי לא הייתה אפשרות ממשית עבור הלקוחות.
טיפול נפשי עשוי להיחשב ,בנסיבות מסוימות ,כעניי שנית לדחות בשבועות ,בחודשי או
בשני  ,אול טיפול משפטי ,בוודאי כזה שתלוי ועומד בפני בית המשפט ,אי אפשרות
להפסיק ולחדש מאוחר יותר מבלי לגרו לנזקי מידיי ובלתיהפיכי  .נתו זה היה ידוע
היטב לכלל לקוחותיי ,ואיש מה לא העלה את האפשרות של הפסקת קבלת שירות משפטי
נוכח סיו יחסי הייצוג בינינו.
חר האמור לעיל ,יש ג יש תובנות שנית לייש מהתחו הטיפולי לתחו הייצוג
המשפטי .לצערי ,רק לאחר שסיימתי את הליכי הפרדה ע כלל לקוחותיי בקליניקה נתפניתי
לקרוא את הספרות בדבר סיו מאול של קשר טיפולי ,של כותבי מתחו הפסיכולוגיה
והעבודה הסוציאלית .בעקבות קריאה זו הגעתי למסקנה שבהליכי הפרדה ע לקוחותיי עשיתי
כמה טעויות שהייתי יכול להימנע מה לו הייתי מכיר את הכתיבה המקצועית מהתחו
הטיפולי לפני כ.
כ  ,למשל ,סבורני שלא נתתי ללקוחותיי את הסביבה האידאלית לעיבוד סיו הקשר
המקצועי בינינו .ברוב המכריע של המקרי זימנתי את הלקוח לפגישה במשרדי 32,וביקשתי
מעור הדי שהחלי אותי בעבודת הייצוג בקליניקה ,שיגיע ג הוא לפגישה .בנוכחותו של
עור הדי המחלי ,סיפרתי ללקוח על עזיבתי את הקליניקה ,והצגתי את המחלי כמי שימשי
את הטיפול המשפטי בעניינו .ריככתי את דבר עזיבתי בכ שהדגשתי שאמשי להגיע
לקליניקה אחת לשבוע )דבר שהיה נכו ,בשל המש עבודתי כמנחה האקדמי של הקליניקה(,
ושעור הדי המחלי יוכל להתייע אתי בכל עניי הקשור לתיק .למרות ההדגשה שהלקוח
יוכל להמשי ולהיות עמי בקשר ,וכי אינני "נעל " לשו מקו  ,סבורני ,בדיעבד ,שמפגשי
אלה לא נוהלו ברגישות מספקת ,מהסיבות שאפרט בהמש .
הספרות הטיפולית מלמדת שסיו טיפול מעורר מגוו של רגשות – חיוביי ושליליי – ה
בקרב המטופלי וה בקרב המטפלי  33.ע זאת ,כאשר הטיפול מסתיי באופ מאול,
הסיכוי שמטופלי ומטפלי ג יחד יחושו רגשות שליליי )לדוגמה :כעס או תחושת אבד
אצל המטופל; רגשות אש אצל המטפל( – עולה ,בהשוואה לטיפולי שסיומ אינו מאול34.
הכותבי מהתחו הטיפולי מדגישי את החשיבות של עיבוד סיו הקשר על מנת להמעיט את

32

33
34

בשני מקרי הודעתי ללקוחות על הפסקת הייצוג והעברתו לעור הדי המחלי באופ טלפוני.
דובר בלקוחות שעמ לא נוצר קשר רגשי עמוק במיוחד ,ושהתיק המשפטי שלה היה במצב
"רדו" באותו הזמ  .במקרה אחד הודעתי ללקוח על עזיבתי באמצעות עובדת סוציאלית ,ולאחר
מכ נפגשתי עמו )יחד ע עור הדי המחלי( פני אל פני .ראו להל בה"ש .36
Joseph Palombo, The Psychology of the Self and the Termination of Treatment, 10
CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL 15 (1982); Anne E. Fortune, Grief Only? Client and
).Social Worker Reactions to Termination, 15 CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL 159 (1987
Anne E. Fortune et al, Reactions to Termination of Individual Treatment, 37 Social Work
).171, 172 (1992
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הרגשות השליליי )בעיקר של המטופל( בנוגע לסיו  .החשיבות עולה במיוחד בנוגע
למטופלי שחוו פרדות קשות בחייה  ,או ננטשו על ידי אנשי שהיו קרובי לה 35.
רבי מלקוחותיי חוו פרדות קשות מנשוא מאנשי קרובי לה  .חלק מהפרדות היו הרקע
לבריחה ממדינותיה )למשל ,בריחה לאחר שבני משפחה נרצחו על ידי השלטונות או קבוצות
אתניות יריבות( ,חלק – תוצר של הבריחה )למשל ,נשי שעברו התעללות על ידי בני זוג
ונאלצו להותיר את ילדיה מאחור( ,וחלק אחר – פרדות שלא היו קשורות לאירוע הבריחה
)לקוחות שננטשו על ידי הוריה בגיל צעיר ,שנקרעו ממשפחותיה עקב אירועי עבר
פוליטיי  ,וכיו"ב( א כי היחסי ביני לבי לקוחותיי לא היו יחסי מטפל–מטופל ,הרי ה היו
יחסי קרבה .חלק ראו בי דמות משמעותית בחייה – כ  ,למשל ,לקוחה ממרכז אפריקה אשר
ביקשה את ברכתי לנישואיה ע בחיר לבה בישראל ,ולא קבעה מועד לחתונה עד שהסכמתי
לתת ברכה זו; לקוח מצפו אפריקה ,אשר עמד לעזוב פעמיי את מרכז הגמילה מסמי
ומאלכוהול שבו שהה ,וניאות לחזור בו רק לאחר ששוחחתי אתו טלפונית; 36לקוחה מדרו
מזרח אסיה אשר התלבטה עמי א לבצע הפלה או לא; וכ במקרי נוספי  .בנסיבות אלה,
סבורני שהיה מקו לעבד את הלי הפרדה בינינו באופ מעמיק יותר ובסביבה מתאימה יותר.

הפרדה בי ההודעה על הפרֵדה לבי הצגת עור הדי המחלי
ְ .1
סבורני שהיה רצוי להפריד בי מועד מסירת הבשורה על סיו הקשר לבי מועד ההיכרות בי
הלקוח לבי עור הדי המחלי .המצב שלפיו עור הדי העוזב מודיע על סיו הקשר
בנוכחותו של אד זר )עור הדי המחלי( הוא מצב שאינו מאפשר דיו ללקוח לומר את אשר
על לבו בנוגע לסיו הייצוג .רגשות כגו בלבול ,כעס או צער ,מצד אחד ,והכרת תודה ,מ הצד
האחר ,עלולי להיבל או לא לקבל ביטוי בגי נוכחותו של ה"זר" .ג עור הדי העוזב
מוגבל בפתיחותו הרגשית עקב נוכחותו של עור הדי המחלי במעמד ההודעה על סיו
הקשר.
אכ ,בשיחות הפרדה שערכתי במתכונת המתוארת ,חשתי שחלק מ הלקוחות מעונייני
לשפו את לב  .לקוחה אחת פרצה בבכי ,והיו תגובות רגשניות נוספות .מצד שני ,לקוחות
אחרי  ,שציפיתי שיגיבו באופ רגשני ,הפתיעו אותי בתגובות קרירות למדי נוכח הודעת
העזיבה .אינני יודע עד כמה הסיבה לכ נעוצה בנוכחותו של עור הדי המחלי בחדר )ה
נוכח הקושי של רבי מאתנו להפגי רגש בנוכחות של זרי  ,וה נוכח הקושי בחשיפת רגשות
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היה לקוח אחד ,אשר בנוגע אליו הוספתי "נדב " נוס להלי סיו הקשר .נוכח החשש הרב שלי
שההודעה על הפסקת הייצוג תשפיע עליו לרעה כ שיעזוב את מרכז הגמילה ,יצרתי קשר ע
העובדת הסוציאלית במרכז ,וסיפרתי לה על דבר עזיבתי .החלטתנו שהיא תמסור ללקוח את
הבשורה ,ותדגיש שעדיי "אשאר בתמונה" ,תעבד אתו את תחושותיו בנוגע לכ  ,ורק לאחר מכ
אפגש עמו פני אל פני.
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בנוגע לעזיבתי בנוכחותו של עור הדי המחלי ,אשר הלקוח יהיה מעתה תלוי בשירותיו( ,או
שמא מדובר בלקוחות אשר הקשר עמי לא היה בהכרח משמעותי במיוחד עבור  ,וישנ סיבות
אפשריות אחרות ,כמוב .כ או כ  ,לא הייתה סביבה מתאימה לעבד את הנושא .השאלה
"כיצד אתה מרגיש נוכח הודעתי?" לא נשאלה באופ ישיר ,והיכולת לשאול אותה )ולקבל
תשובה גלוית לב( בנוכחותו של עור הדי המחלי מוגבלת ביותר ,בעיניי .אכ ,לפחות
במקרה אחד התחוור לי שנוכחותו של עור הדי המחלי בפגישה מנעה מהלקוח להביע את
חששותיו באופ פתוח .לאחר פגישתנו כתב לי אותו הלקוח הודעת דואר אלקטרוני ,ובה הביע
חשש )בלתימוצדק ,כמוב( בנוגע ליכולתו המקצועית של מחליפי ,נוכח העובדה שהוא צעיר
ממני ונוכח העובדה שאי לו תואר דוקטור .הלקוח האמור חש מ הסת  ,ובצדק ,חוסר נוחות
לבטא את חששותיו נוכח עזיבתי בנוכחותו של עור הדי המחלי.
לדעתי אפוא היה עדי להפריד בי הפגישה שבה עור הדי העוזב מודיע על עזיבתו
ללקוח ,לבי המפגש בי הלקוח לבי עור הדי המחלי .למעשה ,המתכונת האידאלית היא זו
שבה מתקיימות שלוש פגישות עוקבות :הראשונה ,שבה עור הדי העוזב מודיע ללקוח על
עזיבתו; 37השנייה ,שבה הלקוח נפגש ע עור הדי המחלי; והשלישית ,שבה הלקוח חולק
ע עור הדי העוזב את תחושותיו בנוגע לעור הדי המחלי ,ועור הדי העוזב סוקר את
ההלי המשפטי שעבר הלקוח מקבלת התיק לטיפולו ועד להעברתו לעור הדי המחלי )כפי
שאפרט בהמש  ,מתכונת זו אינה תמיד אפשרית ,ולפעמי היא א מכבידה מדי ולא נדרשת.
במקרי אלה יש בהחלט מקו לנהל הלי מקוצר יותר של פרדה(.
כותבי רבי מהתחו הטיפולי מצדדי בהפניית המטופלי לפגישה אחת או שתיי ע
המטפל המחלי עוד לפני הסיו הכפוי של הטיפול ע המטפל העוזב ,כדי שהמטופל יוכל
לחלוק ע המטפל את רגשותיו בנוגע למטפל המחלי לפני תו הטיפול 38.אינני רואה סיבה
שלא לייש תובנה זו ג בתחו עריכת הדי החברתית )בכפו לקשיי פרקטיי  ,שעליה
אעמוד בהמש ( .יתרה מכ  ,בעול אידאלי יוכל הלקוח לחלוק ע עור הדי העוזב את
תחושת חוסר ההתאמה ע עור הדי המחלי המיועד ,לאחר שהשניי נפגשו זה ע זה
בארבע עיניי  ,ועור הדי העוזב יוכל להציע )בנסיבות חריגות ,וא הדבר אפשרי מבחינת
משאבי הארגו או הקליניקה( עור די מחלי אחר.
הא השיחה השלישית המוצעת ,שבה יוכל הלקוח לחוות דעתו על עור הדי המחלי
בפני עור הדי העוזב ,מהווה פגיעה בכללי האתיקה? הא עור הדי העוזב ,המעודד את
לקוחו )או את לקוחו לשעבר( לדבר בחופשיות על התרשמותו מעור הדי המחלי ,מפגי יחס
לא חברי כלפי חברו למקצוע ,במשמעות סעי  26לכללי האתיקה? הא הוא פוגע בכבודו של
חברו למקצוע ,בסמכותו ,בפרנסתו או בתפקודו המקצועי ,באופ שאינו עולה בקנה אחד ע
הרוח הנושבת מפרק ט' לכללי האתיקה? סבורני שהתשובה לכ שלילית .יתרה מכ  ,תשובה

37
38

משיקולי פרקטיי של זמינות הלקוח )ראו להל ( ישנ מקרי שבה עור הדי העוזב יבחר
לבשר ללקוח על עזיבתו בסיומו של מפגש בעל תוכ מקצועי "מסורתי" )קבלת מידע לגבי שאלה
עובדתית שהתעוררה בתיק ,החתמה על תצהיר וכיו"ב(.
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חיובית על שאלה עלולה לשק ראייה חדממדית של מקצוע עריכת הדי ,כזו שאינה מכירה
בייחודה של עריכת הדי החברתית ובחשיבותה.
שאלה נכבדת היא א ראוי לנסח כללי אתיקה נפרדי לעורכי די קונבנציונליי ולעורכי
די חברתיי  .א א נסבור )ואני נוטה לדעה זו( שרצוי שאות הכללי יחולו על כלל עורכי
הדי ,על מנסחיה ומיישמיה להיות מודעי להבדלי בי עריכת הדי הקונבנציונלית לזו
החברתית ,ולאפשר מרחב פעולה ראוי לשתיה ג יחד .ישנ אופני שוני )שנית לנקוט
במקביל( להשגת יעד זה של החלת כללי אחידי על כלל עורכי הדי ,כ שג עורכי הדי
החברתיי  ,המיעוט מקרב עורכי הדי ,יוכלו לפעול את פעולת הייחודית והחשובה .אחד
מה הוא שימוש בכלי הפרשנות .על פי גישה זו ,שיש בה ג ראייה פרקטית ומפוכחת על )אי(
יכולת של עורכי הדי החברתיי להביא לתיקוני חקיקה מסיביי בכללי האתיקה ,יש לפרש
את כללי האתיקה– המנוסחי )לפחות נכו להיו ( על פי אב הטיפוס של עריכת הדי
הקונבנציונלית ,כ שיאפשרו ג את עבודת הייחודית של עורכי הדי החברתיי .
הנה דוגמה :סעי )3א( לכללי האתיקה קובע כי "עור די יקבל את לקוחו במשרדו",
ואילו סעי )3ב( קובע ש"עור די רשאי לפגוש את לקוחו במקו אחר זולת משרדו ,ובלבד
שיעשה כ בתנאי ההולמי את כבוד המקצוע" .המילי "תנאי ההולמי את כבוד המקצוע"
נתונות לפרשנות .נית לפרש כ שתנאיבלעדיואי להגדרת "תנאי הולמי " הוא פגישה
תחת קורת גג ,ולא תחת כיפת השמיי  .א פרשנות זו לא תאפשר לעורכי די שמסייעי לחסרי
בית ,למשל ,לייצג כלל ועיקר ,או תטיל עליה מגבלה שתקשה על הייצוג באופ לא ראוי .על
כ יש לפרש את הביטוי כ שהפגישות תוכלנה להיער ג תחת כיפת השמי  ,או במקומות
אחרי  ,לאו דווקא אסתטיי במיוחד ,ובלבד שעור הדי עושה כמיטב יכולתו כדי לשמור על
"כבוד המקצוע" )תהא משמעותו של ביטוי זה באשר תהא( במסגרת ייחודית זו.
הנה דוגמה נוספת :סעי  56לחוק לשכת עורכי הדי קובע" :לא ישדל עור די ,בעצמו או
על ידי אחר ,כל אד למסור לידיו עבודה מקצועית" .כידוע ,לאוכלוסיות מוחלשות קשה הרבה
יותר לעבור את שלבי ה 39,Naming, Blaiming, Claimingופעילי חברתיי נדרשי לא אחת
להפציר בבני האוכלוסיות הללו לעמוד על זכויותיה  .כ  ,למשל ,הסיכוי שעובד חקלאות
תאילנדי )הדובר תאית בלבד( ,המועסק במושב בערבה ,יהיה מודע לפגיעה בזכויותיו ,יאתר
עור די ויגיע למשרדו ,כדי לתבוע את מעסיקו או את חברת כוח האד שהביאה אותו לכא,
הוא אפסי .על כ ,ראוי לעודד פעילות של עורכי די חברתיי  ,המגיעי למקומות העבודה של
עובדי אלה ,מחלקי לה זכותוני  ,ומתענייני ברצונ להגיש תביעות משפטיות נגד מי
שלכאורה פגע בה  .אשר על כ ,ועל מנת לאפשר פעילות רצויה זו של עורכי הדי החברתיי ,
יש מקו לפרש את הסעי האוסר שידול ,כ שיחול רק בנוגע לשכנוע למסירת עבודה
מקצועית )או "בירור רצונו" של אד למסור לעור די עבודה מקצועית( ˙ ¯Î˘ ˙¯ÂÓאו
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תשלו אחר 40.מוב שא נקיטת פרשנות זו אינה אפשרית מבחינת תורת הפרשנות שלנו,
הצעד הנכו יהיה ניסוח מחדש של הסעי )באמצעות תיקו חקיקה( ,כ שיאפשר את העבודה
החשובה של עורכי הדי החברתיי  ,ג בנסיבות של "שידול" כמתואר לעיל 41.כפי שצוי
לעיל ,פרשנות היא דר אחת להכללת כללי אתיקה אחידי  ,שיהיו מותאמי ג לעורכי הדי
החברתיי  .תיקוני חקיקה ,במקרי הנדרשי  ,ה דר אחרת.
נחזור לענייננו .עורכי די חברתיי מכירי בחשיבות של העצמת הלקוח ,הקשבה לו
והתחשבות ברצונותיו ככל האפשר )ג פרט להתחשבות הנדרשת על פי חובת הנאמנות
המוכרת מדיני האתיקה המסורתיי ( .לא רק עור הדי העוזב ,אלא ג עור הדי המחלי,
אמור להכיר בחשיבות של הערכי האמורי  .הוא אמור לדעת ,שמדובר במצב שבו – על פי
עקרונות עריכת הדי החברתית – יש להתייחס ברגישות רבה במיוחד )מהסיבות שפורטו לעיל,
ובשל היחסי הקרובי במיוחד ,שמתפתחי לא אחת בי עור די חברתי לבי לקוחותיו(
לתחושותיו ,למחשבותיו ואולי א לרצונותיו של הלקוח .בנסיבות אלה ,עור הדי המחלי,
המשתיי בעצמו לאסכולה החברתית ,אמור להבי את חשיבות השיחה בי עור הדי העוזב
לבי לקוחו לשעבר ,ולא להתפלא על כ שעור הדי העוזב מציג בפני לקוחו לשעבר את
השאלה האנושית המתבקשת" :אי אתה מרגיש ע עור הדי החדש של ?" עור הדי
החברתי המחלי יבי שאי מדובר ,חלילה ,בפגיעה בכבודו ,כי א בהכרה בכבודו של הלקוח
לשעבר .התעלמות מתחושותיו של הלקוח לשעבר ,רק בגלל ניתוק היחסי הפרופסיונליי ,
היא בבחינת פגיעה בכבוד :פגיעה בכבודו של הלקוח לשעבר ,שהקשר שלו לעור הדי העוזב
לא פס מ העול בגלל הסיבה הפורמלית )בוודאי פורמלית לפי תחושת הלקוח עצמו( של
ניתוק יחסי הייצוג .מכוח ההתייחסות האנושית ,ולא רק המקצועיתפורמלית ,של עור הדי
החברתי ללקוחו ,הוא רואה את היחסי ביניה כבני אד כיחסי מתמשכי )למצער במוב זה
שאינ נגדעי ברגע סיו הייצוג הפורמלי( 42,ועל כ שואל את השאלה המתבקשת ,ג לאחר
הפסקת יחסי הייצוג .יש לזכור עוד שפרנסתו של עור הדי המחלי בקליניקה או בארגו אינה
תלויה במספר הלקוחות שהוא מייצג בזמ נתו ,וודאי שאינה תלויה בשכר הטרחה שמשלמי
הלקוחות ,שהרי ברוב המכריע של המקרי הלקוחות אינ משלמי שכר טרחה כלל עבור
השירותי שה מקבלי  .מכא שלא רק שאי פגיעה בכבודו של עור הדי המחלי ,אלא ג
אי מדובר בפגיעה בפרנסתו.
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רמז לגישה זו נית אולי למצוא בעל"ע ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂ‰ ' Â˜„ÏÂÁ 9960/06
·˙"‡ ,פס' י"ד )פורס בנבו.(3.12.2008 ,
בפסק הדי ) In re Primus, 436 U.S. 412 (1978פסק בית המשפט העליו של ארצותהברית,
שאיסור גור של שידול ג בנסיבות של עור די חברתי הפועל ללא מטרות רווח ,על פי כללי
האתיקה של עורכי די בדרו קרוליינה ,אינו חוקתי ועל כ בטל.
קרול גיליג עמדה במחקרה פור הדר על תפיסת העול ה"נשית" ,שרואה בפרט יצור חברתי,
שתלוי בפרטי אחרי ומכיר בחשיבות הקשרי הנמשכי עימ .זאת ,להבדיל מהגישה
ה"גברית" ,שרואה בפרט יצור אוטונומי ונפרד ,שנדרש לנהל את חייו על דר של קבלת החלטות
"חותכות" שמבוססות על כללי עקרוניי ומופשטי; CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT
).VOICE 24–63 (1982
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לסיכו  :על פי הצעתי ,ובשל אימו תובנות מהשדה הטיפולי ,סבורני שאי כל פסול בכ
שעור הדי העוזב ייפגש ע לקוחו )או לקוחו לשעבר( לאחר שזה נפגש ע עור הדי
המחלי ,ויברר את תחושותיו בנוגע לחילופי הייצוג .מ הסת  ,עור הדי המחלי אמור
לעשות זאת תו רגישות לא רק ללקוח ,אלא ג לעור הדי המחלי .עליו לעשות כל
שביכולתו כדי לשכנע את הלקוח )בהנחה שאי לו סיבה לסבור אחרת( ,שעור הדי המחלי
ייצג אותו באופ מיטבי .ואול אי לאסור את עצ השיחה מטעמי אתיי  .אי מדובר בפגיעה
בכבודו או בסמכותו של עור הדי המחלי ,ואי בכ משו פגיעה בהמש הטיפול המקצועי.
במקרי חריגי ביותר ,א מדובר בסיבה טובה ,וא הדבר אפשרי מבחינת הארגו או
הקליניקה ,יש א לשקול בחיוב להיענות לבקשת הלקוח להיות מיוצג על ידי עור די אחר.
על כ להל.

 .2התאמת עור הדי המחלי
ברגיל ,אי ביכולת הקליניקה או ארגו זכויות האד להציע ללקוח בחירה בי מגוו עורכי די
מחליפי  .ה"בחירה" המוצעת ללקוח היא הסמכת עור הדי המחלי לפעול כעור די
בעניינו ,או הפסקת קבלת שירותי משפטיי מהארגו או הקליניקה באופ כללי )מעשה
שמשמעותו עשויה להיות היוותרות ללא כל ייצוג משפטי .(43אול ייתכנו מקרי אחרי
)חריגי ומעטי  ,יש להודות( ,שבה נית להציע ללקוח בחירה בי כמה עורכי די מחליפי .
כ  ,למשל ,לצדי עבדה בקליניקה עורכת די נוספת .ייתכ שהיה מקו לשקול העברה של
לקוחות ספציפיי  ,כאלה שההיכרות ע אד חדש לגמרי קשה לה  ,וכבר הכירו את עורכת
הדי באופ חלקי מהגעת בעבר לקליניקה )ופגישות משותפות ע שנינו( ,תחת העברת
לעור הדי החדש ,או לפחות הצגת האופציה הזו בפניה )ובהמש  ,הורדת מספר התיקי
החדשי שעורכת הדי הוותיקה עתידה לקחת לטיפולה ,על מנת למנוע עומס עבודה רב מדי(.
ישנ סיטואציות שבה העברת הלקוח לעור די מחלי ,שאינו עור הדי שהתקבל לעבודה
תחת עור הדי העוזב ,היא דרישה מוסרית חזקה במיוחד .חשבו ,למשל ,על מצב שבו עורכת
די טיפלה בלקוחה שחוותה התעללות מינית .והניחו שעורכת הדי האמורה מסיימת את
תפקידה ,ומחלי אותה בתפקיד עור די .הא אי מקו לעשות כל מאמ לאתר עבור
הלקוחה האמורה עורכת די מחליפה אחרת ,בתו אותו ארגו או בארגו אחר? הא כעורכי
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כ  ,למשל ,בזמ שסיימתי את עבודתי כקלינאי בקליניקה לזכויות פליטי ,מספר עורכי הדי
החברתיי שנתנו ייצוג משפטי ללא דרישת תשלו מהלקוח בתיקי  RSDהיה ארבעה )שניי
בקליניקה לזכויות פליטי באוניברסיטת תלאביב ,אחד במוקד סיוע לעובדי זרי ,ואחד
בקליניקה לזכויות מהגרי במרכז האקדמי למשפט ועסקי( .היכולת של רבי מלקוחותיי לשל
עבור ייצוג משפטי היה מוגבל ביותר ,ובחלק מהמקרי – בלתיאפשרי ממש .על תופעת "עור
הדי האחרו בעיר" ראו נטע זיו "כללי ניגוד הענייני של עורכי די ונגישות למשפט' :עור הדי
האחרו בעיר' – לי או ל ?"  ËÙ˘Ó‰י .(2005) 311
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די חברתיי אי מוטלת עלינו אחריות מיוחדת זו ,א שאי מדובר בחובה המעוגנת בכלל
)13ב( לכללי האתיקה?44

 .3סיכו של מצב התיק במועד חילופי הייצוג
כאמור לעיל ,ראוי לעור הדי העוזב לנצל את המפגש האחרו שלו ע הלקוח כדי להציג
סיכו ביניי בנוגע למצבו של ה"תיק" המשפטי נכו לזמ חילופי הייצוג .הסיכו מוכר כבעל
ער בספרות הטיפולית ,וא הוצג כראוי לאימו בתחו יחסי הייצוג המשפטיי  45.א כי
ראוי בהחלט לתת ללקוח תמונת מצב עדכנית בנוגע ל"תיק שלו" בכל פגישה ,הרי בפועל –
עקב מגבלות זמ בעיקר – הדבר אינו תמיד קורה .זאת ועוד ,מעמד הפרדה הוא מעמד "חגיגי",
שמצדיק הסתכלות על ה"תיק" ממעו הציפור וסיכו ההתקדמות המשפטית כפי שהייתה )א
הייתה( בתיק עד לנקודת הזמ של הפרדה ,והאתגרי שעומדי עדיי בפני ה"תיק".
ניהול נכו של הסיכו עשוי להעצי את הלקוח בכמה אופני  .ראשית ,יש בקיו הסיכו
כדי לשדר ללקוח מסר ,שהוא )הלקוח( אינו רק סובייקט פסיבי ,שהטיפול בעניינו עובר מעור
די א' לעור די ב' ,אלא שיש לו זכות ועניי להיות מעודכ באשר לאופ הטיפול בעניינו ,וא
להבי )ולפקח( איזה מהמידע בנוגע לתיק מעביר עור הדי העוזב לעור הדי החדש ,ובאיזה
אופ הוא ממלי להמשי את הטיפול בתיק .שנית ,במסגרת הסיכו יכול עור הדי להדגיש
)במקרי הרלוונטיי ( את הפעולות שביצע הלקוח עצמו ,אשר קידמו את הטיפול בתיק
והגדילו את סיכויי הצלחתו 46.שלישית ,דווקא במקרי שבה המצב המשפטי נראה מייאש,
שכ היעד הסופי של הטיפול המשפטי טר הושג ,יש בניהול נכו של הסיכו בבחינת
אפשרות להאיר את ההישגי המשפטיי ה"קטני " בדר להשגת היעד ה"גדול" .כ  ,למשל,
אמנ בתיקי ה RSDשניהלתי רק לקוחה אחת זכתה במעמד הנכס של "פליט" ,א בחלק
גדול מהתיקי חלה התקדמות משפטית כלשהי :לקוחות שוחררו ממעצר ,תדירות התייצבות
הנדרשת במשרד הפני ירדה בעקבות פניותיי לבית הדי לביקורת משמורת ,חלק קיבלו
רישיונות ישיבה זמניי  ,שלא היו ביד קוד  ,חלק קיבלו מעמד הומניטרי; בקשות מקלט או
בקשות לקבלת מעמד מכוח זוגיות הוגשו ,וכיו"ב .סבורני שמפגש סיכו שבו הייתי מדגיש את
ההתקדמות המשפטית ,קטנה ככל שתהיה ,בניהול התיק המשפטי ,עשוי היה לתת כוח לחלק
מלקוחותיי ,ואני מצר על כ שלא הקפדתי לעשות כ באופ מתוכנ ומובנה במסגרת פרדתי
מכל אחד ואחד מה .

44
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על החשיבות של הפנייה "מותאמת" של מטופל למטפל מחלי זה או אחר ,בכתיבה מהתחו
הטיפולי ,ראו  ,Martinezלעיל ה"ש  ,2בעמ'  .106על חובות אתיות החלות על עורכי די מחו
לעול המשפטי ראו זרגוטמ  ,לעיל ה"ש .6
Gail E. Silverstein, All’s Well That Ends Well: The Importance of Full and Effective
).Closure in Lawyer-Client Relationship, 19 CLINIC. L. REV. 555, 574–577 (2013
ש ,בעמ'  ,Boys, Hagan & Voland ;576–575לעיל ה"ש  ,3בעמ'  .249–248למשל ,בהקשר של

עבודתי :הלקוח הצליח ליצור קשר ע גור כלשהו במדינת מוצאו ,שסייע בביסוס עילת המקלט
שלו; הלקוח התמיד בהתייצבויותיו העתיות במשרד הפני ,המהוות חלק מתנאי השחרור שלו
ממעצר וכיו"ב.
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 .4האידאלי והמעשי
לחלק מההצעות דלעיל יש עלות כלכלית ,והדבר עלול ליצור קשיי עבור ארגוני זכויות אד
וקליניקות שנאבקי על מימו באופ יומיומי כמעט .כ  ,למשל ,כשסיימתי את תפקידי
בקליניקה עמדה לרשותי ולרשות עור הדי שהחלי אותי בתפקיד ,חודש אחד של "חפיפה",
והובהר לנו שתקופה ארוכה יותר אינה אפשרית ,מסיבות תקציביות .חפיפה של חודש אינה
מאפשרת מימוש של הצעת הפרדה התלתשלבית שהצגתי לעיל ע מספר גדול של לקוחות.
ע זאת ,בהיעדר מודעות לחשיבות – שאני מבקש לעמוד עליה במאמרי זה – של הלי פרדה
מעובד היטב ,ה עבור הלקוחות ,וה עבור עורכי הדי ,לא ברור שההחלטה בדבר אופ הקצאת
המשאבי המוגבלי )ליעדי אחרי של הארגו או הקליניקה על חשבו היעד של חפיפה
ארוכה יותר ,שתכלול פרדה מעובדת ע לקוחות( היא אמנ החלטה מושכלת .כלומר אינני
טוע שתהלי הפרדה ,היקר יחסית ,שאני ממלי עליו הוא הדבר החשוב ביותר ,מבחינת סדר
העדיפויות של ארגוני לזכויות אד או קליניקות משפטיות ,ושיש על כ לתקצבו תמיד באופ
מלא .אני טוע ,ע זאת ,שמדובר בהלי חשוב ,ושאי די מודעות לחשיבותו ,ושעל כ יש
להערכתי תתתקצוב שלו.
47
הער של העצמת לקוחות מוכר היטב כאחד מהעקרונות של עריכת די חברתית .הלי
פרדה מעובד היטב ,יש בו בהחלט השלכה על העצמת של הלקוחות ,ומוב שמת אפשרות
בחירה בי כמה עורכי די מחליפי פוטנציאליי יש בה כדי לתרו להעצמה ,לעומת מצב שבו
עור הדי העוזב מציג בפני הלקוח את עור דינו החדש )עור הדי המחלי( בבחינת עובדה
מוגמרת .השגת יעדי אלה עולה כס ,אול יש מקו לשקול א אי מדובר בהשקעה ראויה,
והכול כמוב בהשוואה ליעדי החשובי האחרי שארגוני זכויות אד וקליניקות נאבקי
להשיג .אנו ,עורכי הדי החברתיי  ,יודעי היטב לחזור בפני בתי המשפט על המנטרה
ש"הגנה על זכויות אד עולה כס ,וחברה המכבדת זכויות אד צריכה להיות נכונה לשאת
במעמסה הכספית" 48.על פי עמדה זו ,אנו דורשי מגורמי מדינה להקצות משאבי ליעדי
שעניינ הגנה על זכויות אד וקידומ ,חר תקציב מדינתי מוגבל .ראוי לנו ,על כ ,לייש
תובנה זו ג "פנימה" ,בארגוני זכויות האד ובקליניקות עצמ  :העצמה של לקוחות ,והגנה על
האינטרסי הרגשיי שלה  ,עולה כס ,ולעתי יש מקו להוציא סכומי כס אלה ,במחיר של
ויתור על אינטרסי אחרי )לדוגמה :לקיחת תיק נוס לטיפול(.
לצד העלות הכספית ,כשיקול מעשי שיש בהחלט להביאו בחשבו )א רק לאחר שייחסנו
להלי הפרדה את החשיבות הערכית הראויה( ,ישנ שיקולי פרקטיי נוספי – לדוגמה,
כאלה שמשפיעי על נכונותו של הלקוח לעבור הלי פרדה כמוצע לעיל .כא שוב עולה
ההבדל בי טיפול נפשי לבי ייצוג משפטי .טיפול נפשי )לדוגמה ,פסיכותרפויטי( כולל ,בחלק
גדול מ המקרי  ,מסגרת קבועה מראש ונמשכת של פגישות עתיות תכופות )לדוגמה ,אחת
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מימי אייזנשטדט וגיא מונדלק "העצמה במשפט" ) 9 ËÙ˘Ó· ‰ÓˆÚ‰משפט ,חברה ותרבות,
מימי אייזנשטדט וגיא מונדלק עורכי.(2008 ,
אהר ברק  ËÙ˘Ó· ˙Â˘¯Ùכר ג :פרשנות חוקתית  ;(1994) 528ראו פסק דינה של השופטת
דורנר ,בג"  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ' ¯ÏÈÓ 4541/94פ"ד מט).(1995) 113 ,94 (4
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לשבוע( בי המטפל לבי המטופל .המטופלי מורגלי אפוא למסגרת זו כדבר שבשגרה.
במסגרת זו ,הלי פרדה שנמש כמה חודשי  49יכול לאפשר כתריסר מפגשי בי המטפל
למטופל ,שבמהלכ מעובד הלי הפרדה כדבעי .במסגרת הייצוג המשפטי ,אי הלקוחות
ועורכי הדי מורגלי למפגשי עתיי קבועי  ,ואי מקו להכניס למסגרת שכזו דווקא ע
סיו הייצוג .על כ ,הסתפקתי בהלי פרדה מוצע ,שכולל שלושה מפגשי בלבד .ע זאת ,ג
שלושה מפגשי  ,בפרק זמ של חודשיי  50,נניח ,עשויי לעורר קושי אצל לקוחות לא מעטי .
כ  ,למשל ,היו לי בקליניקה לקוחות מאילת .יש קושי רב לדרוש מלקוחות אלה להגיע לשלוש
פגישות בתלאביב במש חודשיי  .הדבר קשה במיוחד – והיה נכו בנוגע לכל הלקוחות שלי
בקליניקה ,ולחלק גדול מהלקוחות בעריכת די חברתית בכלל – נוכח קשיי כלכליי וקיומיי
אחרי )היות הלקוח מטופל בילדי ; חוסר היכולת של הלקוח להיעדר באופ תכו ממקו
עבודתו התובעני וכיו"ב .(51שיקולי אלה ה שיקולי שיש לקחת בחשבו ,ושעשויי
לגבור )בי נורמטיבית ובי פרקטית( על האידאל של הלי פרדה מעובד היטב ,ולהצדיק פגיעה
חלקית 52או מלאה במתכונת המוצעת לעיל של הלי פרדה תלתמפגשי .זאת ועוד ,ייתכ
בהחלט שע חלק מהלקוחות לא נוצר קשר אישי מעמיק במיוחד ,לא חלה כמעט התקדמות
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על פי באו ,למטופל שנמצא בטיפול יותר משנה יש להודיע לפחות שלושה חודשי מראש על
סיו הטיפול ,ואילו קשר שנמש שבעה חודשי ,כמו אצל מתמחי בעבודה סוציאלית ,רצוי
להודיע על סיומו כחודש וחצי מראש .באו ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .369–368על פי  ,Sieboldלעיל
ה"ש  ,31בעמ'  ,194אי להסתפק בהלי פרדה של  6–4שבועות“As social workers trainees :
most of us were taught that 4 to 6 weeks is sufficient time to announce our departure. I
would suggest that 4 to 6 weeks barely gives most patients time to integrate the ego blow
that their therapists are leaving and to experience their feelings and fantasies about
”.separation and loss

שאלה שיש לתת עליה את הדעת היא :הא יש מקו ,נוכח המוצע במאמר זה ,לדרוש מעורכי די
חברתיי בארגוני זכויות אד ובקליניקות משפטיות לתת הודעה מוקדמת להתפטרות הארוכה
מחודש .לא ארחיב בנקודה זו ,שעשוי לעלות בה מתח בי האינטרסי של הלקוחות לבי
זכויותיה של עורכי הדי כעובדי .על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי ולהתפטרות,
התשס"א– ,2001על עובד )המועסק במשכורת "גלובלית" יותר משנה( ומעביד לית זה לזה
הודעה מוקדמת לפיטורי או להתפטרות ,לפי העניי  ,של חודש לפחות .הדעה המקובלת היא
שמעביד יכול לדרוש מעובד לתת תקופה ארוכה יותר להתפטרות ,ובלבד שהוא מתחייב מראש
לתת הודעה ארוכה יותר ,שווה באורכה ,לפיטורי )ראו לדוגמה ד"מ )אזורי ת"א( ' ÈÂÏ 6153/01
¯) Ó"Ú· È¯ÊÚÏ‡ ˙È· ÈÊÎ¯Ó ˜ÂÂÈ˘ .ˆ.פורס בנבו .(2.1.2003 ,ע זאת ,ישנה ג פסיקה סותרת
בקרב בתי הדי האזוריי לעבודה )ראו לדוגמה ד"מ )אזורי י( ÔÂÁË· ¯ÈÙÎ ' ÈÂÏ 6700/04
) Ó"Ú· ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÔÂ‚ÈÓÂפורס בנבו ,(4.1.2006 ,ובית הדי הארצי לעבודה טר הכריע בשאלה
זו.
על הקושי של מהגרי להיפגש ע עורכי דינ ראו Susan Bibler Coutin, Cause Lawyering in
the Shadow of the State: A U.S. Immigration Example, in CAUSE LAWYERING AND THE
).STATE IN A GLOBAL ERA 117, 119 (Austin Sarat & Stuart Scheingold eds., 2001

כ  ,למשל ,עור הדי העוזב יכול לבשר ללקוחו על העזיבה בסיומו של מפגש מקצועי ע
הלקוח ,שנקבע מראש וללא כל קשר לעניי העזיבה .נית א לקיי את שתי הפגישות הראשונות
במתכונת המשולשת המוצעת )הבשורה על העזיבה על ידי עור הדי העוזב ,והפגישה הראשונית
של הלקוח ע עור הדי המחלי( זו אחר זו ברצ ,במסגרת אותה הגעה של הלקוח למשרדי
הארגו או הקליניקה ,נית לנהל את הפגישה השלישית באופ טלפוני וכיו"ב.
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בתיק ,וכיוצא באלה נסיבות ,שיצביעו על כ שהמתכונת של שלוש פגישות היא "מוגזמת"
בנסיבות העניי .ג בנסיבות אלה אי ,כמוב ,כל סיבה לעמוד על קיו המתכונת המוצעת .ע
זאת ,כשמדובר בלקוחות ותיקי  ,שעמ נוצרה מערכת יחסי קרובה ונמשכת ,אני סבור
שהמתכונת המוצעת היא בבחינת האידאל שיש לשאו אליו.

ג .משמעות הפרדה לעור הדי החברתי
ישנה כתיבה אקדמית לא מעטה המתייחסת לרגשות )החיוביי והשליליי ( של המטפל נוכח
סיו הטיפול )לרבות סיו מאול( 53.בי הרגשות השליליי שמטפלי חשי עקב סיו
טיפול ,ובייחוד בנסיבות של סיו מאול ,מוכרי ומתועדי  ,בי השאר ,רגשות הדאגה
למטופלי  ,רגשות אשמה בנוגע ל"נטישת" המטופלי  ,עצב ותחושת אבד ,וכ חשש מפני
שיפוט מחמיר על ידי המטפל המחלי באשר למסוגלות המקצועית של המטפל העוזב .בתחו
עריכת הדי בכלל ,ועריכת הדי החברתית בפרט ,אי כמעט כתיבה בנושא תחושותיו של עור
הדי ע סיו יחסי הייצוג54.
באופ אישי ,ע סיו עבודתי כעור די בקליניקה לזכויות פליטי חשתי תחושות
מעורבות – חיוביות ושליליות – באופ דומה ביותר לתחושות המעורבות של מטפלי
המסיימי טיפול ,כפי שה מתועדות בספרות המחקרית .בי התחושות החיוביות היו תחושת
הקלה ,בשל הסרת העול של ייצוג לקוחותיי ,על האחריות הכבדה שהייתה כרוכה בכ ; וכ
תחושת הישג וסיפוק באשר לעזרה לאנשי נזקקי  .בי התחושות השליליות היו רגשות אשמה
על "זניחת" לקוחותיי באמצע ההלי המשפטי ,וא על "נטישת" עמיתיי בתחו ההגנה על
הפליטי .
לעורכי די חברתיי בכלל ,ולעורכי די חברתיי היוזמי סיו קשר מאול ע
לקוחותיה בפרט ,לא מוצעת כל תמיכה מקצועית ,כחלק מתנאי העסקת  ,שבמסגרתה יזכו
ה לעבד את החוויות הכרוכות בעבודת  .זאת ,להבדיל מעובדי סוציאליי ומפסיכולוגי ,
שזוכי במקומות עבודה רבי להדרכה כחלק בלתינפרד מעבודת  .אחת ממטרות ההדרכה
היא תמיכה במטפלי  .כפי שכותבי לאופר וכה" :התפקיד התמיכתי ]של ההדרכה[ מתייחס
לצרכיו הרגשיי של המודר במצבי מתח ולח ובמצבי שבה מצב רוחו מרומ  .ההדרכה
אמורה לאפשר למודר לפרוק ולעבד מטעני רגשיי  ,המתעוררי בעקבות יחסי גומלי ע
מטופלי  ,ע עמיתי וע ממוני  ,לסייע לו בהתמודדות ע לחצי  ,מתחי ותסכולי
הכרוכי בעבודה ,ולייצג אותו בפני הממוני ובפני גורמי חו"55.

53

54
55
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Rodney K. Goodyear, Termination as a Loss Experience for the Counselor, 59 PERSONNEL
) ,Fortune, Grief Only? ;& GUIDANCE JOURNAL 347 (2011לעיל ה"ש Fortune Reactions ;33
 ,to Termination of Individual Treatmentלעיל ה"ש  ;34נוישרב ,לעיל ה"ש  ;30באו ,לעיל

ה"ש  ,2בעמ' .364–361
חריג לכ הוא מאמרה של  ,Silversteinלעיל ה"ש .45
חנה לאופר וב ציו כה "הדרכה וקומפטנטיות בתפיסה עצמית של עובדי סוציאליי" ‰¯·Á
 ‰ÁÂÂ¯Âיט .(1999) 505 ,503
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השאלה א ראוי להציע ג לעורכי די חברתיי  ,המועסקי בארגוני זכויות אד
ובקליניקות ,הדרכה ,היא שאלה שראוי להקדיש לה מאמר נפרד .סבורני שיש במאמרי זה כדי
לספק כמה נימוקי טובי לכ  ,אול יש מקו לדו בנושא הרבה יותר לעומק ,לרבות בשל
ההבדלי בי טיפול לבי עריכת די ,ובשל שיקולי תקציב – שני נושאי שהוצגו לעיל.

ד .סיו מאול של קשר בי סטודנטי בקליניקות המשפטיות
לבי לקוחות
רגשות שליליי נוכח סיו מאול של טיפול מתועדי היטב בנוגע לסטודנטי ומתמחי
במקצועות הטיפוליי השוני  ,אשר מתחילי מראש את הטיפול בידיעה שיסתיי תו תקופה
קצרה יחסית" .אחד המקורות העיקריי לרגשות אלה ]תסכול וכעס[ הוא שעבור מרבית
הסטודנטי סיו מאול מתקיי כמעט תמיד בטר עת ,לפני שהושגו המטרות הטיפוליות,
והוא מותיר בעקבותיו תחושה של ענייני בלתיגמורי  .הכרה זו עשויה לעורר אכזבה אצל
המטפל ,ה מעצמו וה מהישגי המטופל .יתרה מזאת ,עבור המטפל ,ובייחוד א הוא בשלבי
הכשרה ,כשזהותו המקצועית עדיי אינה מגובשת ,הסיו המאול עלול לעורר חוויה של אבד
התפקוד המקצועי וערעור הזהות המקצועית המתגבשת"56.
לצד זאת ,ישנ כותבי שמדגישי  ,בנוגע לסטודנטי בקליניקות משפטיות ,את העובדה
שהסטודנטי לא אחת אינ מודעי דיי לחשיבות שלקוחות הקליניקה מייחסי לקשר
שנרק בינ לבי הסטודנטי  ,ועל כ נוטי להפחית מחשיבות הלי הפרדה המסודר
מהלקוחות 57.כותבי אלה מדגישי שיש ביצירת הלי פרדה מסודר בי הסטודנטי לבי
הלקוחות לא רק כדי להתייחס באופ ראוי לצורכי הלקוחות ,אלא ג כדי להאיר בפני
הסטודנטי את ההישגי שצברו במהל העבודה הקלינית ,שמשתקפי בהוקרה מצד
הלקוחות .כ או כ  ,המסקנה המתבקשת היא שיש חשיבות להלי פרדה מסודר בי
הסטודנטי בקליניקה לבי הלקוחות ,לפחות בחלק מ המקרי .
ע זאת ,באופ מפתיע ,קלינאי רבי אינ נותני כלל דעת לנושא של פרדה של
הסטודנטי שבהדרכת מ הלקוחות .אינני סבור שיש מקו לעמוד על קיו פרדה מאורגנת
של כל סטודנט מכל לקוח .בחלק מ המקרי הקשר של הסטודנטי ע הלקוחות אינו מגיע
לאותה אינטנסיביות ולאותה אינטימיות כמו הקשר שבי עור הדי )הקלינאי( לבי הלקוחות.
יתרה מכ  ,הלי פרדה מ הסטודנטי עשוי להכביד מאוד על לקוחות ,אשר לעתי מטופלי
על ידי הקליניקה במהל כמה שני ע כמה מחזורי של סטודנטי  ,ויידרשו לעבור "טקס"
פרדה מדי שנה .ע זאת ,ישנ מקרי שבה ראוי בהחלט ליצור סביבה מתאימה של פרדה
כאמור בי הסטודנטי לבי הלקוח ,לטובת שני הצדדי ג יחד.
בקליניקה לזכויות פליטי באוניברסיטת תלאביב ,שבה הדרכתי סטודנטי במש ארבע
שני  ,נהגו סטודנטי לנכוח בפגישותיי ע הלקוחות כחלק בלתינפרד מלימודיה הקליניי .

56
57

באו ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .361
 ,Brooksלעיל ה"ש  ,35בעמ' .224–223
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לעתי ה ליוו לקוחות ,ללא נוכחותי ,למקומות שוני – לקבלת רישיו ישיבה )"ויזה"(
במשרד הפני  ,להגשת בקשה לקצבה מ המוסד לביטוח לאומי ,למרפאה הפתוחה של
"רופאי לזכויות אד " וכיו"ב .בנסיבות אלה במיוחד ,נוצרו קשרי ממשיי  ,ג ברמה
הרגשיתאישית ,בי הסטודנטי לבי הלקוחות .לדעתי יש מקו  ,במיוחד במקרי כאלה,
לקיי פרדה מובנית בי הסטודנטי לבי הלקוח.
יצירת מסגרות פרדה במקרי המתאימי הללו מוצדקת ,ג כחלק מהמחויבות של
הקליניקות להקי דור עתיד של עורכי די הרגישי לערכו של כל אד כאד  ,ולצור לתת יחס
של כבוד ,ולהושיט עזרה ,לאלה המשתייכי לקבוצות החלשות בחברה .הלי פרדה מלקוח
משדר לסטודנטי את היחס המכבד שהקליניקה נותנת ללקוחותיה ,ועשוי לסייע לפתח בקרב
את הרגישות והאכפתיות שהקליניקות מבקשות לפתח בקרב עורכי הדי של העתיד.
יש בהלי זה ג כדי לשדר כבוד והערכה לסטודנטי  ,והכרה במשמעותיות של הקשר
המיוחד שה רקמו ע לקוחות הקליניקה ,במקרי שנראה שאכ נרקמו קשרי שכאלה .חשוב
לתת לסטודנט בקליניקה ,ובייחוד לזה שמגלה מסירות לעבודה הקלינית ,תחושה של יחס אישי
וייחודי ,על מנת שלא יתפוס את עצמו רק כסטודנט נוס בסרט נע של סטודנטי שנכנסי
ונפלטי מהקליניקה שנה אחרי שנה .ארגו של מפגש פרדה בי הסטודנט לבי הלקוח
)בנסיבות שאינ באות ,כמוב" ,על גבו" של לקוח שאינו מעוניי ואינו זקוק למפגש פרדה
שכזה( ,עשוי לשדר לסטודנט את ההתייחסות האישית של הקלינאי אליו ואל צרכיו .הוא ג
יאפשר לסטודנטי  ,שהלי הפרדה מ הלקוח )ומ הקליניקה( מעורר אצל רגשות או
מחשבות ,לבטא א עצמ בפני עור הדי ,א זה האחרו ידע ליצור את ההזדמנות והסביבה
המתאימי ליצירת שיחה שכזו.

ה .סיכו
במאמר זה ביקשתי להפנות זרקור לנושא זנוח ביותר בכתיבה המחקרית :אופ הסיו הראוי
של יחסי ייצוג בי עור הדי לבי הלקוח ,וזאת בנסיבות הייחודיות של סיו מאול של יחסי
אלה .ריק מחקרי זה קיי ג בנוגע לתחו הייחודי של עריכת די חברתית.
כשנתפניתי לקרוא את הכתיבה המחקרית באשר לסיו של קשר טיפולי ,גיליתי שתחושות
שחשתי נוכח סיו הקשר שלי ע לקוחותיי – למשל ,רגשות אש בנוגע ל"נטישת " באמצע
ההלי המקצועי – מתועדות היטב בספרות בנוגע למטפלי  ,ובייחוד בנסיבות של סיו מאול
של הקשר .יתרה מכ  ,גיליתי בספרות זו תובנות באשר לאופ ניהול הלי הפרדה מ המטופל,
שראוי ,לדעתי ,ליישמ ג בתחו הייצוג המשפטי ,לפחות כשמדובר בתחו עריכת הדי
החברתית.
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עורכי הדי החברתיי ה  ,לא אחת ,עורכי די המבקשי לשנות תבניות מסורתיות של
ייצוג משפטי 58.נראה שחלק מאותו שינוי יסודי הוא נטישת האידאל של יחסי ייצוג נטולי
רגש 59.במאמרי זה ביקשתי לדו ,מתו אותה נקודת מוצא של יחסי ייצוג רגשיי  ,מהי הדר
הנכונה ביותר לנהל סיו מאול של יחסי אלה.

58
59

Austin Sarat & Stuart A. Scheingold, State Transformation, Globalization, and the
Possibility of Cause Lawyering , in CAUSE LAWYERING AND THE STATE IN A GLOBAL ERA 3
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