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   –  שתי דרכי�בי�
כפי שבא לידי ביטוי בעדויות ,  בי� טיפול למשפטהמפגש

  )הליכי� פליליי�( מי� ותעבראנשי טיפול בתיקי 

   *ענבר כה�

 תכ� עולמות בשני מדובר לכאורה. ליומא מוב� אינו לטיפול משפט בי� ורהחיב
 יו�וד הלי� ומקיי� לאובייקטיביות שוא� המשפט. מנוגדי� א� ולעיתי� שוני�

 בחוויה עניינו, הטיפול. אמת לחקר להגיע במטרה לעומתי אדברסרי
, זאת ע�. והרגשית הנפשית לרווחה ובתרומה הרגש עול� בהבנת, הסובייקטיבית

 טיפול אנשי עדות באמצעות השאר בי�, לתכו� הופ� למשפט הטיפול בי� המפגש
 רגילי� כעדי� או מקצועית בסוגיה, מומחי� כעדי� המעידי� משפטיי� בהליכי�
 רבות שאלות מעלה הטיפול אנשי עדות. רלוונטי טיפולי תהלי� על המעידי�
 תכ� עולמות שני בי� הגישור להתכנות וקשורות במהלכו למתחולל הנוגעות

 אנשי של מבט� נקודת דר� השאלה את שבח� מחקר מציג המאמר. כ� כל שוני�
 באמצעות, )פליליי� י�הליכ (מי� עבירות בתיקי המשפט בבית שהעידו טיפול

 . מובני� חצי עומק ראיונות
 שנסובה, למשפט הטיפול בי� ניגוד של חוויה על מצביעי� המחקר ממצאי עיקר
 בי� פער בוטא. ומשחק שפה, דימויי�: עיקריות תמות לשלוש התייחסות סביב

 השפה בי� פער, במציאות התנהלותו לבי� המשפט לבית שיוחסו הדימויי�
 כמחזה או כמשחק מנוהל המשפטי שהדיו� והרגשה המשפטית פהלש הטיפולית

 מיעוט. וזלזול לתוקפנות אדישות בי� הנע ליחס נתוני� הטיפול אנשי ובו

 
רי� ובקרימינולוגיה ומנהלת את הקליניקה "בעלת תואר שני בניהול מלכ, עובדת סוציאלית   *

המסלול הקליני בבית הספר למשפטי� , "משנה"משפטית לנוער ולצעירי� בסיכו� ב�הסוציו
ה ענבר דוקטורנטית לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפ. במסלול האקדמי של המכללה למינהל

כפי שהוא בא לידי ביטוי בתיקי עבירות , וחוקרת את המפגש בי� עול� הטיפול לעול� המשפט
המחקר מתבסס על המחקר שערכה לש� קבלת תואר שני מחקרי במכו� לקרימינולוגיה . מי�

  .באוניברסיטה העברית
קרוב , במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב, בעברה ריכזה את תחו� ההלי� הפלילי  

תה אחראית על העברת השתלמויות לפרקליטי� ולשופטי� על יבמסגרת תפקידה הי. לעשר שני�
על מער� ליווי הנפגעות בהלי� הפלילי , חברתיי� ומשפטיי�, פגיעות מיניות מהיבטי� נפשיי�

  .ושותפה בקידו� הליכי חקיקה ושינוי מדיניות
מנחה המחקר במסגרת לימודי ,  אוחנהר דניאל"ד, תודה והערכה מיוחדת שמורה לעור� הדי�  

דניאל תר� מנסיונו המעשי והאקדמי . התואר השני במכו� לקרמינולוגיה באוניברסיטה העברית
, וחלק לא מבוטל מהצלחת המחקר היה טמו� בעניי� הצרו� שהביע בתובנות המחקריות

  .ובהקפדתו המתמדת על הדיוק המחשבתי
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 בדמיו� שמקורה בי�, לטיפול המשפט בי� הלימה של הרגשה תיארו התייחסויות
, העדות ממעמד בהנאה שמקורה ובי�, המשפטית לשפה הטיפולית השפה בי�

  . השיקו� לתהלי� ובתרומתו בחיוניותו בהכרה

 הטיפול. 2;  במשפטהטיפול. 1;  בי הטיפול למשפטהמפגש. ב. מבוא. א

 – וטיפול משפט. 1; שפה ומשחק,  דימויי�– תמות ניתוח. ג; והמשפט

  .סיכו�. ד.  חוויה של הלימה– וטיפול משפט. 2; חוויה של ניגוד

   מבוא  .א

“Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth”.1 

מתוארות בשירו של ,  הצער וההחמצה הנובעות מחוסר היכולת לפסוע בשתי הדרכי�תחושות

.  הנוכחימאמר המתועד במחקרהובילה ל, במידה רבה, חושה זות. רוברט פרוסט בדיוק נפלא

או ליתר דיוק , �יה הטיפול והמשפט ובשילוב בינ– במפגש בי� שתי דרכי� עסקהמחקר 

 אנשי טיפול מתבקשי� להעיד בה�שהמחקר התמקד במקרי� .  השילוב ובהשלכותיותכנותיבה

נבע מהדי� ביקורתיי� שעלו מצד�  מי� וותעברבבית המשפט בהליכי� פליליי� ובפרט בתיקי 

 העדות תישל אנשי הטיפול באשר ליכולת לשלב שיח טיפולי בהלי� המשפטי נוכח חווי

 לבחו� סיו�י הטיפול בנשי העדות המתוארת על ידי אנתי המחקר מתחקה אחר חווילכ�. הקשה

  2. גדול מדיהפערש או �יהלשלב בינ, א� נית� לפסוע בשתי הדרכי�

 שוני� כ�ו בעולמות תמדובר שכ�,  הטיפול למשפטבי�ר להיות קשר  לא אמולכאורה

 משתמש לש� והוא, תית האמת העובדלחקרוהמשפט שוא� לאובייקטיביות .  מנוגדי�לעתי�ו

,  בחוויה הסובייקטיביתעניינו, הטיפול. הצדדי�המייצר יריבות בי� ,  בהלי� בירור לעומתיכ�

 קשר בינאישי ביצירת, פוגעניות והתנהגויות סות תפיבשינוי, בעולמו הרגשי של הפרט

  . משמעותי ומיטיב ובאיחוי פגיעות עבר

 בה�שאחת הדרכי� .  עולה ע� השני��יה בינהמפגש שכיחות,  השוני בי� העולמותלמרות

, הוא מתקיי� היא באמצעות העדת אנשי טיפול במסגרת הליכי� משפטיי� כעדי� מומחי�

. י� או כעדי� רגילי� המעידי� על תהלי� טיפולי רלוונטיבסוגיה מקצועית הרלוונטית להל

:  הנוגעות כול� למתחולל במהלכורבות המפגש בי� הטיפול למשפט מעלה שאלות תכיפות

אילו כללי ? ה�י שפה מתקיי� השיח בינבאיזו?  עולמות שוני� כל כ�שני נית� לגשר בי� כיצד

 
 .”The Road Not Taken“לקוח משירו של רוברט פרוסט   1
 שני מחקרי במכו� לקרימינולוגיה וארהמחקר נעשה במסגרת לימודי� במסלול השלמות לת  2

 .2014המחקר הוגש ביולי . באוניברסיטה העברית
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החוויה הרגשית של הפרטי� וכיצד המפגש משפיע על ? התנהגות מתווי� את המפגש

 ובדק הטיפול אנשי מבט� של מנקודת הללו בשאלות תמקדמ נוכחי ההמחקר? המקיימי� אותו

 טיפול מיהצגת סיכו,  כתיבת חוות דעת– העדות החל משלב ההתכוננות לעדות תיחוויאת 

  . החקירה הראשית והנגדית– לעדות על ידי עור� הדי� וכלה בשלב העדות עצמה הכנהו

חלקו השני של . תחומי�הבי� ראשו� ממחקר רחב יותר שיתמקד במפגש חלק הוא חקרהמ

סנגורי� ושופטי� , פרקליטי�במחקר אראיי� . המחקר יתמקד בנקודת המבט של אנשי המשפט

 יתתאורטמטרת שני חלקי המחקר היא לגבש עמדה . עדות� אתשחקרו אנשי טיפול או שמעו 

 להרחיב את השיח כדי ,זאת.  משפטיות וטיפוליותנותתוב מציעה המפגש העל תחומית�בי�

 תנאי� אופטימליי� לקיו� מפגש לגבש וכדי,  כ� שיצא מגבולות ההתייחסות המשפטית,בנושא

  .  עדות אנשי הטיפול בבית המשפטבמעמד יעיל תחומי�בי�

 הסיוע במרכז הפלילי ריכזתי את תחו� ההלי� בהש תקופה במחקר התגבש בי�יהענ

אול� ,  נפגעות בהלי� הפליליליווי היה מרכזי בתפקיד חלק. אביב�תקיפה מינית בתל לנפגעות

אשר התבקשו להעיד כעדות ,  להתייעצות נשות טיפול המטפלות בנפגעותיילא אחת פנו אל

 ע� כרותימעמד העדות עורר חשש שנבע מחוסר הה. על מצבה הנפשי של הנפגעת, תביעה

 נית� להנגיש הבנות מעול� אי�  הטיפול שאלו אותינשות. השפה המשפטית וע� נוהגי ההלי�

 עד לי המחישו מ�השיחות ע.  על יחסי הטיפולהעדות השלכות מה�והטיפול לבית המשפט 

 לי מוכרותשהיו , נשות טיפול. כמה מורכב ומאיי� המפגש בי� עול� הטיפול לעול� המשפט

 בסיסיות כגו� שאלותל שרבא מתלבטות עצמ� אתמצאו ,  כמובילות בתחומ�השני�במש� 

הידע המקצועי והמומחיות שלה� ". מה מותר לומר ומה אסור"ו, בבית המשפט" אי� לדבר"

  . ותחושות חוסר האוני� והפחד היו דומיננטיות, חופסקו מלהוות מקור לכ

הדמיו� : נפגעות של ה�לחששותיה, במידה רבה,  שבוטא על ידי נשות הטיפול דמההחשש

 ע� כרותי מחבלה בהלי� עקב היעדר ההחששב כי מדובר במעמד מאיי� וההרגשב בעיקר היה

הדמיו� לנפגעות הוביל להחלטה להגביל את המחקר . השפה המשפטית ונוהגי הדיו� המשפטי

 חוויה ייחודית הקשורה למאפייני� המיוחדי� של ישלתחו� הפגיעות המיניות ולבדוק א� 

בדקתי את השאלה ג� ,  ממבט צר יתר על המידהעמניבשל הרצו� לה, ע� זאת. הפגיעה המינית

 ניסיתי .הגנה חוות דעת בעניינ� מטע� השהגישולגבי אנשי טיפול שטיפלו בפוגעי� מינית או 

  . העדותיתי דמיו� בחווישלבחו� א� 

 קונסטרוקטיביסטיות שמהלכו מותווה בהתבסס על הנחות יסוד,  איכותנימחקר הוא המחקר

 על ראיונות עומק התבסס המחקר Stand Point Feminism.(3 (סטיתיני העמדה הפמתיותאורי

 
 העמדה הפמיניסטית מעניקות יתיהאפיסטמולוגיה המחקרית הקונסטרוקטיביסטית ותאור  3

י� את המציאות וממקמות את החוקרת  משתתפי המחקר מארגני� ומפרשבושחשיבות לאופ� 
במוב� זה . כחלק אינטגרלי מהתופעה הנחקרת ולא כבעלת מבט חיצוני אובייקטיבי

 במת� עדות מומחית מתוק� תפקידי ניסיו� לי היה ג�שמאחר , האפיסטמולגיה המחקרית התאימה
שרי� שוני�  את העדות בהקיחווייתכמו משתתפי המחקר , לכ� אני. כרכזת תחו� ההלי� הפלילי

האפסטמולוגיה המחקרית , בהקשר זה. וגיבשתי עמדה אישית לגבי המפגש האינטרדיסציפלינרי
הכולל אנשי טיפול שהעידו בבית , סייעה לי להכיר בעובדה שאני למעשה חלק משדה המחקר

 הפרטיות ולהקשיב למשתתפי המחקר י לי להיות מודעת לדעותיעהיא� ע� זאת סי, המשפט
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 יתיאוכלוס. 2014מסקנותיו הוגשו בשנת . 2012–2011 בי� השני� שנערכו 4 מובני�חצי

, )5 (וגיהפסיכול:  הטיפול הבאי�תחומי מרואייני� מ16.  מרואייני�19 כללה קרהמח

ושלושה מרואייני� שאינ� אנשי ) 3(ה פסיכיאטרי ,)6(עבודה סוציאלית , )2(ולוגיה קרימינ

 חלק�). 10( גברי� וכמחצית) 9( ממשתתפי המחקר היו נשי� כמחצית 5. השוואהרכיוטיפול לצ

) 4( לסירוגי� עבור שני הצדדי� העידו חלק�, )5( הגנה עדי – חלק�, )7(שימשו עדי תביעה 

פול העידו בעקבות טיפול חלק מאנשי הטי). 3( שמונו על ידי בית המשפט כעדי� העידווחלק� 

:  העידו עדויות תורתיות על סוגיות מקצועיותוחלק� ,בנפגעות תקיפה מינית או בעברייני מי�

 או על מצבו הנפשי בעת ביצוע החוק על עוברהעדי ההגנה העידו על רמת המסוכנות של 

 בעת יש העידו על כשירותו של הנאש� לעמוד לדי� או על מצבו הנפפטהמש תעדי בי; העברה

 בעקבות פגיעה מינית או טראומטיות� ועדי התביעה העידו על השפעות פוסט,העברביצוע ה

  .יט הטראומכרו�יבשאלות הנוגעות לטיבו של הז

 ניתוח בשלב). Grounded Theory( המעוגנת בשדה תאוריה לפי הכנהוג נותחו ראיונותה

אלות וריכזתי התייחסויות חילקתי אות� בהתא� לסדר הש, הראיונות תמללתי את הראיונות

 התמות יצר את המסגרת איחוד. לתמות מרכזיות,  ע� זוזו או התכתבו �שחזרו על עצמ

   6.הרעיונית המוצעת על ידי המחקר

 ממצאי המחקר מצביעי� על חוויה של ניגוד בי� הטיפול למשפט שנסובה סביב עיקר

 פער בי� הדימויי� שיוחסו בוטא. שפה ומשחק, דימויי�: התייחסות לשלוש תמות עיקריות

פער בי� השפה הטיפולית לשפה המשפטית והרגשה , לבית המשפט לבי� התנהלותו במציאות

שהדיו� המשפטי מנוהל כמשחק או כמחזה ובו אנשי הטיפול נתוני� ליחס הנע בי� אדישות 

  .ל גור� להרגשה של חוסר שייכות וחוסר תרומה להלי� המשפטיללתוקפנות וזלזול וככ

 
 דרכי� להמש� קריאה בנושא ראו ; הפרדת החוויה האישית שלי משלה��תו, "נקי"ממקו� 

; )2007 ,עורכות'  ינאי ואחניצה (426–382, 1 כר�מבוא ללימודי מגדר : לחשיבה פמיניסטית
 154–148  הלכה למעשה–מתודולוגיות במחקר איכותני :  מאחורי המילי�המשמעותאשר שקדי 

)2011(; Susan Bordo, Selection from the Flight to Subjectivity, in THE GENDER AND 

SCIENCE READER 82–97 (Muriel Lederman & Ingrid Bartsch eds., 2001); SANDRA HARDING, 
WHOSE SCIENCE? WHOSE KNOWLEDG?: THINKING FROM WOMEN'S LIVES (1991) . 

לקבל התרשמות מקיפה על  תהי שאלות פתוחות שמטרת� היכמההראיונות התבססו על   4
;  לעדותנה לש� הכנקטושעל האסטרטגיות ; ציפיותיה� של משתתפי המחקר טר� מת� העדות

על ; עורכי הדי� והעדי� השוני�, על חוויותיה� בעת מת� העדות בבית המשפט ביחס לשופטי�
על ;  המקצועית פתחה אל מול הדילמות שהיא העלתהעדות�שמחשבותיה� לגבי המרחבי� 

ייחסות� להשלכות העדות על המרחב הטיפולי ועל מחשבותיה� לגבי פתרונות אפשריי� הת
 . לקשיי� שעלו

ערכתי שלושה ראיונות ע� אנשי מקצוע שאינ� ממקצועות ,  אנשי הטיפול שהתראיינו16 לענוס�   5
 העדות חווייתכדי לבדוק א� קיימי� הבדלי� מהותיי� ב, שני רופאי� ומומחה בליסטי: הטיפול

 . וא� מקור� נעו� בהבדל בי� טיפול למשפט
6  ANSELM STRAUSS & JULIET M. CORBIN, BASICS OF QUALITATIVE RESEARCH: TECHNIQUES 

AND PROCEDURES FOR DEVELOPING GROUNDED THEORY (1998); KEITH F. PUNCH, 
INTRODUCTION TO SOCIAL RESEARCH: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE APPROACHES (1st 
ed. 1998); METHODS OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 1–33 (Ruth Wodak & Michael 

Meyer eds., 2nd ed. 2009). 
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 הרגשה של הלימה ארוית, שה� בבחינת חידוש לממצאי� הקיימי�,  ההתייחסויותעוטמי

 ובי�,  בדמיו� בי� השפה הטיפולית לשפה המשפטיתמקורהשבי� , בי� המשפט לטיפול

,  הנאה מהמעמד הפומבי וההצהרתיהרגשת בשל"  המשפטימשחק" בהתאמה לשמקורה

 . משפטיבקבלת יחס מכבד ומקו� משמעותי וחיוני בדיו� ה
,  הקיימת באשר למפגש בי� הטיפול למשפטיתט אסקור תחילה את התשתית התאורבמאמר

 משפט� ופרופסור לפסיכולוגיה המתמחה – קרייג הייני דיי לעל בסיס המודל המוצע ע

 תתמקד הסקירה 7. שלוש דרכי� לשילוב בי� טיפול למשפטסוקרובפסיכולוגיה ומשפט 

 את התמות אציג תתאורטי סקירת התשתית הלאחר. גש למפהדרכי� מתו� שלוש יי�תבש

הראשו� :  לשני פרקי� מרכזיי�יחולק ניתוח התמות פרק. המרכזיות שעלו ממשתתפי המחקר

בכל פרק אמקד את . ה�י ההלימה בינחוויית הניגוד בי� הטיפול למשפט והשני בחווייתידו� ב

 על בית דימויי�ייחסות להמת,  התמות המרכזיות שעלו מהראיונותשלושתהדיו� סביב 

 המשפטית ביחס לשפה הטיפולית שפה החווייתל; הנפוצי� בקרב אנשי הטיפול, המשפט

 כוללני ועל ממבט התמות ת של המאמר אנתח אובסיומ. משחק המשפט כזירה של חווייתול

  .  להמש� מחקרכיווני� אופרטיביות ומסקנות מספרבסיס הניתוח אציע 

  שפט בי� הטיפול למהמפגש. ב

 מדיו� רחב יותר על שילוב מדעי חלק הוא 8 על שילוב דיסציפלינות הטיפול והמשפטהדיו�

20� המאה הבתחילת עוד משפטל מדעי החברה בי� של המפגש תחילתו. החברה והמשפט ,

הסוציולוגיה ,  הקרימינולוגיהמתחו� ממחקרי� ידע בו לשלב סיו�י ננעשהש עתב

התמקד במחקרי� , באותה התקופה, וריות ממדעי החברה השימוש בתאעיקר 9.והפסיכולוגיה

מאוחר יותר . שעסקו ביכולת ההרתעה של ההלי� הפלילי, מתחו� הפסיכולוגיה ההתנהגותית

 מתחו� הפסיכולוגיה מחקרי� העשרי� נעשה שימוש בה של המא30� וה20�בשנות ה

.  השיפוטיות מתבססות ההכרעותעליה�ש את ההנחות הקוגנטיביות בחנוש, הקוגנטיבית

אשר גרסו כי החלטות ,  זר� המשפט הראליסטי� חוגי� שנמנו ע ידיל זה נעשה בעיקר עשימוש

 ולא מתו� מערכת שופטי� מחזיקי� הבה�ששיפוטיות נעשות על בסיס הערכי� והאמונות 

 מדעי השימוש בהתפתח 60� וה50� הבשנות 10.עקבית וניטרלית של שיקולי� אובייקטיביי�

 
7  Craig Haney, Psychology and Legal Change: On the Limits of a Factual Jurisprudence, 4 

LAW & HUM. BEHAV. 147 (1980). 
 . סוציאליתעבודהל וקרימינולוגיהל, פסיכולוגיהל, כיאטריהכוונתי היא בעיקר לפסי  8
20�  עוד מתחילת המאה הספרי�דוגמאות לביטויי� של מדעי החברה במשפט מופיעות ב  9 :HANS 

GROSS, CRIMINAL PSYCHOLOGY: A MANUAL FOR JUDGES, PRACTITIONERS AND STUDENTS 
(1911); GUY M. WHIPPLE, THE PSYCHOLOGY OF TESTIMONY: PSYCHOLOGICAL BULLETIN 

307–309 (1922). 
10  Jerome Frank, Justice Holmes and Non-Euclidean Legal Thinking, 17 CORNELL L. REV. 568 

(1932); Karl Llewellyn, Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound, 44 
HARV. L. REV. 1222 (1931). 
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ידע .  המשפטיתבזירהלביקורת על המשפט וכ� ככלי לקידו� שינוי חברתי החברה ככלי 

דרכי שיקו� עברייני� ותהליכי קבלת , מתחו� הפסיכולוגיה שימש בשאלות של שפיות נפשית

 מתחו� הקרימינולוגיה והסוציולוגיה החל לשמש במהלכי� וידע  ידי מושבעי�להחלטות ע

   11.משפטיי� לקידו� זכויות אד�

 דיסציפלינהלביקורת מכיוונה של ה,  אחתלא,  לשלב ידע ממדעי החברה זכהניסיו�ה

במידה , משמעיי�� ממצאי� חדהניבו המחקר במדעי החברה לא שיטותש מאחר, המשפטית

 להיק� בהשוואה לחקור נושאי� מצומצמי� יתר על המידה נטו בבית המשפט והנדרשת

 מדעי מתחו� השימוש בידע 70�ת המאז שנו,  זאתע� 12. המשפטבביתהסוגיות הנידונות 

 הרלוונטיי� בנושאי� המחקרי� הפסיכולוגיי� התרבו.  יותרתדיר ומקובל להיות החלהחברה 

  14. המשפט השתפרה באורח משמעותיבית האמפיריות שלה� והתאמת� לומידת 13למשפט

 זוכה לתשומת לב רבה מצד� של משפטל יותר על המפגש בי� טיפול הספציפי הדיו�

 בה�ש דרכי� האתהפסיכולוגיה בוחנת .  הפסיכולוגיתיפלינהצות הטיפול ובפרט מהדיסמקצוע

 החוקרי� אחד,  הייניקרייג.  בו שינויחוללנית� לשלב תחומי ידע פסיכולוגיי� במשפט וא� ל

  15:המובילי� מתחו� הפסיכולוגיה והמשפט מגדיר שלושה אופני� לשילוב

 בהליכי�  מתחו� הפסיכולוגיהידע יישו� –) Psychology in Law (משפטב פסיכולוגיה  .1

באמצעות הגשת חומרי� פסיכולוגיי� במסגרת ההליכי� ובהתא� לכללי� , משפטי�

 המקובל ביותר לשימוש בידע האופ� הוא הפסיכולוגיה במשפט תחו�. המשפטיי�

  .פסיכולוגי על ידי מערכת המשפט

 כדי ובכליה המחקריי� בפסיכולוגיה ששימו – (Psychology and Law) משפטו פסיכולוגיה  .2

 פסיכולוגי של ניתוח באמצעות ,זאת. להבי� ולנתח את מערכת המשפט בצורה ביקורתית

 . במשפט פסיכולוגי של תהליכי קבלת החלטות וניתוחהנחות משפטיות לגבי התנהגות 
 כדי ותהתנהג לבי� חוק בי�  הזיקהחקר – (Psychology of Law) משפט השל פסיכולוגיה  .3

 אנשי� מתייחסי� לחוק בוש האופ� על הפסיכולוגיי� שהחוק מספק והצרכי�  עללעמוד

 בוש את האופ� בודקי� מחקרי� שנערכי�בתחו� זה .  חברתיחוכישות או כמוקד של כ

 
11  Jeremy A. Blumenthal, Law and Social Science in the Twenty-First Century, 12 S. CAL. 

INTERDISC. L. J. 1 (2002); John Monahan & Laurens Walker, Twenty-Five Years of Social 
Science in Law, 35 LAW & HUM. BEHAV. 72 (2011). 

12  LAWRENCE S. WRIGHSMAN, JUDICIAL DECISION MAKING: IS PSYCHOLOGY RELEVANT? 213–
224 (1999); David L. Faigman, The Law's Scientific Revolution: Reflections and 
Ruminations on the Law's Use of Experts in Year Seven of the Revolution, 57 WASH. & LEE 

L. REV. 661 (2000). 
 Wayne T. Westling, The Case for Expert :יהיא על אמינות עדי רמחקרי� ראו,  למשל,כ�  13

Witness Assistance to the Jury in Eyewitness Identification Cases, 71 OR. L. REV. 93 
(1992). 

14 Blumenthal ,11 ש"לעיל ה. 
15  Haney ,התילכנה השתיי� –הפסיכולוגיה ומערכת המשפט " ונובסקינט אאבישי; 7 ש "לעיל ה 

 ה  משפטשערי)" הרצוי(לתהלי� עשיית הצדק ) המצוי( על תרומת הידע על הטבע האנושי? יחדיו
11) 2010.( 



  לידי ביטוי בעדויות  פי שבאכ,  בי� טיפול למשפטהמפגש –  שתי דרכי�בי�  
  )הליכי� פליליי�( מי� ותעבראנשי טיפול בתיקי   

 

145  

 אנשי� בה�שמידת ההרתעה של החוק וחקר התנאי� , אנשי� מגיבי� לחוקי� שוני�

  16. לחוקמצייתי�

 רק לחיבור בי� פסיכולוגיה לא הנוגעת� יכולה להוות מסגרת רעיונית  שהייני עורהחלוקה

 התמקדתי בשניי� מתו� במחקר. אלא לחיבור בי� כל מקצועות הטיפול למשפט, למשפט

  .  מקצועות הטיפולכלל בודנתי,  היינימונהששלושת התחומי� 

: טיפול נוגעת לשניי� מתו� שלושת אופני השילוב בי� משפט להנוכחי המחקר מטרת

 הטיפול תחו�ב ד� המחקר.  בהמש�יב ארחעליה�ש, הטיפול במשפט והטיפול והמשפט

 העדות של אנשי הטיפול בבית המשפט ומתמקד חוויית חוקר את הואשמאחר , במשפט

 תחו� לע נוס�. במאמצי� הנדרשי� מה� בבוא� לשלב הבנות טיפוליות בהלי� המשפטי

אינטראקציה של אנשי הטיפול ע� אנשי המשפט  הבבחינת עוסק המחקר ,הטיפול והמשפט

 התנהלותשעסקו בהתבוננות ביקורתית על ה,  עלו תמות רבותכ�. וע� המשפט כמערכת

  .המשפטית ועל מיקומ� של תובנות מתחו� הטיפול בדיו� המשפטי

   במשפטהטיפול. 1

 רכיולצ,  בהבנות מתחו� הטיפולמשתמש המשפט בה�ש לאופני� נוגע הטיפול במשפט תחו�

עיקר השימוש בדיסציפלינות הטיפוליות נעשה באמצעות חוות דעת . ההלי� המשפטי

   17.מקצועיות

ה� מכיוונה של ,  של העדי� המומחי� בבית המשפט זוכה להתייחסות ענפהמקומ�

המשפט מתמקד בעיקר .  דיסציפלינות הטיפולשלהדיסציפלינה המשפטית וה� מכיוונ� 

,  לעומתו18.ה ואינו מבדיל בי� תחומי ההתמחות השוני� של העד המומחהחוקיתבהגדרה 

 המקצועיות הדילמות עלמרחיבות את הדיו� , דיסציפלינות הטיפול ובפרט הפסיכולוגיה

 ומגדירות כללי� לכתיבת חוות  מתמודדי� אנשי טיפול בעדות בבית המשפטעמ�שוהאתיות 

   .דעת ולמת� עדות

 
 ולכ� קיימי� בו ,הייני מציי� כי תחו� מחקר זה מופשט מדי עבור הדיסציפלינה הפסיכולוגית  16

 .ולוגיהבעיקר מחקרי� מתחו� הקרימינ
 או �פסיכיאטרי, עובדי� סוציאליי�, אבחוני מסוכנות מוגשי� על ידי קרימינולוגי� קליניי�  17

 תסקירי .2006–ו"התשס, לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מי�) ב(5 'ס ראו ;פסיכולוגי�
ודת  לפק27 'ס ראו ;שה� עובדי� סוציאליי� במקצוע�, נאשמי� מוגשי� על ידי קציני מבח�

 ;על ידי קציני מבח�, ג� ה�,  מוגשי�העבר תסקירי נפגעי .1969–ט"התשכ, ]נוסח חדש[המבח� 
 חוות דעת פסיכיאטריות .1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי ) ב(187 'סראו 

,  לחוק טיפול בחולי נפש1 'ס ראו ;לעניי� הכשירות לעמידה לדי� מוגשות על ידי פסיכיאטרי�
 .1991–א"שנהת

ראו . הגדרת תפקיד� של העדי� המומחי� מופיעה בפקודת הראיות ובתקנות סדר הדי� האזרחי  18
הגדרת . 1984–ד"התשמ, האזרחי הדי� סדר תקנות; 1971–א"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות 

 : העוסקי� בסוגיהיי�ראו כמה פסקי די� מרכז. תפקיד� של העדי� המומחי� מופיעה ג� בפסיקה
ד "פ, בור' נ שחר 745/82א "ע; )11.9.2007, פורס� בנבו(, מדינת ישראל'  נפלוני 141/04פ "ע
א "ע; )2003 (71) 1(ד נח"פ, מדינת ישראל' חמאד נ� אבו9724/02 פ"ע; )1986 (46) 2(מ

 ).2004 (215) 5(ד נח"פ, קרישוב'  מעיי� צבי נקיבו� 1639/01
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 המתארי� פער אינהרנטי יבטי� השניב, הבמידה רב, נעו� הדילמות המקצועיות מקור

 בי� השפה הטיפולית הבדלי�הראשו� נוגע ל.  איש הטיפול בבית המשפטעדותהנוצר עקב 

 בי� תפקידו המשפטי של איש הפער האתיות הנובעות מדילמות והשני נוגע ל,לשפה המשפטית

 בהמש� .יפול הטיפולי במערכת יחסי הטתפקידולבי� ,  ומגיש חוות הדעתכמאבח� הטיפול

  .הפרק אדו� בשני ההיבטי� הללו בהרחבה

   השפה המשפטית לשפה הטיפולית בי� ההבדלי�) א(

  לזהזה מפגש בי� שני עולמות הזרי� כאמור הוא בי� השיח הטיפולי לשיח המשפטי המפגש

המתבטא בכמה , בעת המפגש נחש� הפער האינהרנטי בי� שני סוגי השיח. במובני� רבי�

  :תחומי�

 מטרות הטיפול נבדלות מדיסציפלינת המשפט בדיסציפלינות –  במטרות החברתיותפער  .1

 המחקר שנער� על ידי דיסציפלינות הטיפול הוא מטרת. החברתיות שה� מציבות לעצמ�

 קונפליקטי�בכוונה להיטיב מערכות יחסי� ואינטראקציות ולמזער , לפתח גופי ידע

עניינו בחתירה לחקר האמת ,  לעומת�ליהפליהמשפט . אדפטיביות� מאלהתנהגויותו

ג� א� במחיר של פגיעה ,  לשמור על הסדר החברתיתומטר. בהרתעה ובענישה, העובדתית

   19.�יה המעורבי� והעמקת הקונפליקט ביני�בצדד

 המחקר של שדות השיח הטיפוליי� היא להגדיר עקרונות מטרת –  בהגדרת עובדותפער  .2

, ר יכול להגיע למסקנות בצורה מכלילה והסתברותיתבשל כ� המחק. ודפוסי התנהגות

.  מסוימי�תנאי�משמע הוא יקבע את הסבירות האפשרית לקיו� התנהגות מסוימת בהינת� 

בירור העובדות במשפט הפלילי מחייב העמדת ר� גבוה וכמעט מוחלט של ודאות 

י�  בתי המשפט מסתייגלכ�. בשל חומרת הסנקציה המוטלת בעת ההרשעה, ראייתית

אמירה עקרונית לגבי דפוסי התנהגות יכולה . מלקבל הכללות מעול� הפסיכולוגיה כראיה

שנידונה בפני בית , להתקבל רק כאשר יוכח כי היא מסבירה את ההתנהגות הספציפית

   20.המשפט

 של שדות השיח המחקר –  בי� עמדה אובייקטיבית לעמדה המונעת מאינטרסי�פער  .3

 להגיע תומטרומתבסס על שיטות מחקר אמפיריות , ר אקדמיככל שדה מחק, הטיפוליי�

 שותפי� לוו, מתנהל בתו� כללי דיו� אדוורסריי�,  לעומתו,המשפט. לממצאי� מהימני�

, לא אחת, ההתנהלות האינטרסנטית גורמת. צדדי� משפטיי� המונעי� מתו� אינטרסי�

ציות על חשיפת  א� מוטה ולהפעלת מניפוללעתי�להצגת העובדות בצורה מכוונת ו

 ולא לש� בירור ,בכל מקרה הצגת המידע היא בהתא� לאסטרטגיה המשפטית. המידע

 21.אובייקטיבי של תופעות

 
19  GARY B. MELTON, JOHN PETRILA, NORMAN G. POYTHRESS & CHRISTOPHER SLOBOGIN, 

PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS FOR THE COURTS: A HANDBOOK FOR MENTAL HEALTH 

PROFESSIONALS AND LAWYERS 8–15 (3rd ed. 2007). 
 .7ש "לעיל ה, Haney ;ש�  20
21  PAT CARLEN, MAGISTRATES' JUSTICE 80 (1976) ;Haney ,7ש "לעיל ה ;PSYCHOLOGICAL 

EVALUATIONS FOR THE COURTS ,19 ש"לעיל ה. 
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   בי� תפקידו המשפטי של איש הטיפול לתפקידו הטיפוליההבדלי�) ב(

 שאנשי בשעה זו הנוצרת היא,  מהשוני בי� השפה המשפטית לטיפוליתנובעות הדילמות האחת

 הטיפול היא להנגיש איש של עדות המטרת.  בבית המשפטהי� להעיד עדות מומחטיפול נדרש

. את השפה הטיפולית לכללי הדיו� המשפטיי�" לתרג�"תחומי ידע טיפוליי� למשפט ולמעשה 

בהיותו המטפל של התובע ,  טיפוליבתפקיד: איש הטיפול מכה� במצבי� אלו בשני תפקידי�

השילוב בי� שני התפקידי� .  חוות הדעתהמגישאבח� או הנתבע ובתפקיד משפטי בהיותו מ

  . לדילמות אתיות, לא אחת, גור�

  : התפקיד הטיפולי לתפקיד המומחה� גישות לדיו� במפגש בישתי קיימות

 שקיי� שוני מהותי בי� ניחה אחת מאמינה בהפרדה מוחלטת בי� שני התפקידי� ומגישה

י� תפקידו כמאבח� בשירות ההלי� תפקידו של איש הטיפול במערכת יחסי הטיפול לב

 מאחר ,זאת.  לבעיות אתיותא� זה עלול לגרו� לקונפליקט בי� שני התפקידי� ושוני .המשפטי

מהימנה ואובייקטיבית ,  המשפטי אמור להעניק לבית המשפט תמונה מדויקתהפסיכולוגש

 בשיחה עשהנ הנתוני� שאיסו� זו מסיבה. המחייבת שיטה מובנית של איסו� נתוני� ואבחו�

 22.המנוגדת לעקרונות טיפול בסיסיי�,  מרוחקת וניטראליתמעמדה בו לרמתבצעע� הלקוח 

בשל כ� תפקידו . מתמקד בעיקר בשיפור איכות חייו של המטופל, לעומתו, הפסיכולוג המטפל

 דברי המטופל דועי ומטרת הרישו� שהוא עור� היא בעיקר ת,ואמפתימקבל , תומ� הוא

 לעמוד במבחני זהעוד יהיכולת של ת, מסיבה זו. בייקטיבית של איש הטיפולמנקודת מבטו הסו

  23. מוגבלתאהי, מהימנות משפטיי�

 בטיפול לעסוק אי� בררה לעתי�ואי� מניעה ,  א� המורכבותשעל מאמינה הי שניגישה

 כגו� , הטיפול ינקוט צעדי� אתיי� מסוימי�שאיש ובתנאי ובעונה אחת ג� באבחו� פורנזי בעתו

מסיבה זו .  שונותסיבותמ, כרה בעובדה שהמרחב הטיפולי עלול להיחש� בפני בית המשפטה

על האפשרות שהפסיכולוג יצטר� ,  אתי בי� הפסיכולוג למטופלאלוג חשיבות לקיי� דיקיימת

 התחייב עליהשאת הסודיות ,  כ�תו�ב, להעיד בבית משפט על חומרי� שעולי� בטיפול ולהפר

 והסכמה הדדית לגבי אופ� התנהלות ה הדיאלוג היא לאפשר הבנמטרת. בתחילת הטיפול

גישה זו אינה רואה סתירה בי� תפקידו האמפתי של איש .  כזו תעלהאפשרות א�, הדברי�

 
בטיפול נפשי הפסיכולוג לא יאי� במטופל לחשו� פרטי� שהוא אינו מעוניי� לדו� ,  למשל,כ�  22

יעודד להרחיב את השיחה על נושאי� ,  שאלות מפורשותהפסיכולוג הפורנזי ישאל, לעומתו. בה�
 כדי להרכיב חוות דעת מפורטת ,זאת. פרט לפונה עצמו, שוני� ויברר פרטי� מגורמי� נוספי�

 .ומבוססת
23  Larry H. Strasburger, Thomas G. Gutheil & Archie Brodsky, On Wearing Two Hats: Role 

Conflict in Serving as Both Psychotherapist and Expert Witness, 154 AM. J. PSYCH. 448 
(1997); Stuart A. Greenberg & Daniel W. Shuman, Irreconcilable Conflict Between 
Therapeutic and Forensic Roles, 28 PROFESSIOINAL PSYCHOLOGY 50 (1997); Stuart A. 
Greenberg & Daniel W. Shuman, When Worlds Collide: Therapeutic and Forensic Roles, 

38 PROFESSIOINAL PSYCHOLOGY 129 (2007) . עוד יצוי� כי במענה לשאלה בראיונות ע�
אנשי הטיפול ציינו בעיקר כי ההכנה לעדות , בנוגע לדרכי� להתכוננות לעדות, משתתפי המחקר

כמו כ� לא קיימי� ספרי . פרי הדרכה ולא צוי� במפורש שימוש בס,נעשית בעיקר בעזרת עור� הדי�
 .הדרכה בעברית
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, להפ�. הטיפול לבי� יכולתו לדווח על הטיפול בצורה אובייקטיבית וא� לאבח� את המטופל

 כדי להעניק זאתו, יו� הלי� משפטיטענת הגישה היא שאבחו� ראשוני נדרש ללא קשר לק

שאבחו� למטרות טיפוליות יהיה אובייקטיבי או מהימ� , ראוי�טיפול מותא� ומקצועי ולא

  24.פחות מאבחו� שנועד למטרות משפטיות

 איש הטיפול נדרש להתמודד בבואו להעיד עמהש המרכזית לדילמה נוגעות הגישות שתי

יעה בקודי� האתיי� של תחומי ההתמחות  נוספת לדילמה מופהתייחסות. בבית המשפט

 לפסיכיאטריה יתנריק והאקדמיה האמינשל איגוד הפסיכולוגי� האמריק) משפטיי�(הפורנזיי� 

כללי� מפורטי� לתהלי� האבחו� ולכתיבת חוות , בי� היתר, הקודי� האתיי� קובעי�. ומשפט

  25.המשפט בית בהמוגשתהדעת 

 המוגשת נפשית כללי� לכתיבת חוות דעת של תפורמלי הסדרה אי�, לעומת זאת, בישראל

 חוות הדעת המפורט מבנה.  תחומי התמחות פורנזיי� של מקצועות הטיפולאי�ו ,לבית משפט

מקצועות .  מבנה כללי שאינו מייחס חשיבות להבדלי� דיסציפלינריי�וא ה26בפקודת הראיות

 אול� .רה האקדמיתבמסגרת הלימודי� וההכש, הטיפול מכשירי� לערו� אבחוני� נפשיי�

אלא כאמצעי , עריכת האבחוני� וההערכות אינה נלמדת מתו� הכוונה להגיש� לבית המשפט

 
 24  RICHARD S. EPSTEIN, KEEPING BOUNDARIES: MAINTAINING SAFETY AND INTEGRITY IN THE 

PSYCHOTHERAPEUTIC PROCESS (1994); DAVID L. SHAPIRO, FORENSIC PSYCHOLOGICAL 

ASSESSMENT: AN INTEGRATIVE APPROACH (1991); Terence Heltzel, Compatibility of 
Therapeutic and Forensic Roles, 38 PROFESSIOINAL PSYCHOLOGY 122 (2007). 

25  Speciality Guidelines for Forensic Psychologists, AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
(2013); THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW (AAPL); American 
Academy of Psychiatry and the Law: Ethics Guidelines for the Practice of Forensic 

Psychiatry, AAPL, available at http://www.aapl.org/ethics.htm )נבדק לאחרונה ב�
 בקוד נמנע� מתייחס לכפל התפקידי� הבלתיהברית�צות איגוד הפסיכולוגי� באר;)24.1.2016

 כ� קיימות כמו . Principles of Psychologists and Code of ConductEthical )2002( :האתי
 ידי ל בקוד האתי של הפסיכולוגיה הפורנזית שאומצו עותהנחיות לכתיבת חוות דעת המפורסמ

  ראוכ�. DIV. 41 & THE AMERICAN PSYCHOLOGY-LAW SOCIETY :ינאיגוד הפסיכולוגי� האמריק
Specialty Guidelines for Forensic Psychologists (1991); Committee on Ethical Guidelines 

for Forensic Psychologist (1991).ההנחיות ל �AAPL – American Academy of Psychiatry 
and the Law – ראו לכתיבת חוות דעת המוגשת לבית משפט AAPL Practice Guideline for the 

Forensic Evaluation of Psychiatric Disability, AAPL, available at http://www.aapl.org/ 
docs/pdf/Evaluation%20of%20Psychiatric%20Disability.pdf) נבדק לאחרונה ב �24.1.2016(. 

 של משה אלמגור מאמרו לכללי כתיבת חוות דעת פסיכולוגית נית� למצוא בישראלית התייחסות
:  בפסיכולוגיה משפט ואתיקה בישראלסוגיות" פסיכולוגיה מומחה בדעת� כללי� לכתיבת חוות"

 ).2008, משה זכי וענת לבני עורכי�, אמנו� כרמי, לידוד יג (53 טיפול ושיפוט, אבחו�
 .הראיות לפקודת הראשונה לתוספת 24 'ס  26
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בהתמודדות ע� , לא אחת, הגשת� בבית המשפט כרוכה,  אי לכ�27.לתכנו� טיפול ולהערכה

   28. לדרישות המשפטיותהתאמת�היעדר 

.  התייחסות אתיתשאי� וכמעט , הכשרה פורמלית בתחו�אי� לעדות בבית המשפט באשר

מנסחי� ,  את שלבי ההלי� המשפטיהסוקרי�עיקר ההתייחסות היא באמצעות ספרי הדרכה 

המלצות המסייעות לאיש הטיפול להתמודד ע� דרישות שונות של מערכת החוק והמשפט 

 לעדות ולהתמודדות ע� להכנה על דרכי� וממליצי�) למשל דרישות להעברת רישומי טיפול(

  29.שונות של חקירה נגדיתאסטרטגיות 

   והמשפטהטיפול. 2

 י�משתשמ מקצועות הטיפול בה�ש השוני� באופני� כאמור הטיפול והמשפט מתמקד תחו�

 נעשי� זה בתחו�.  ולנתח את מערכת המשפט בצורה ביקורתיתלהבי� כדי,  המחקר שלה�כליב

 שניב סקעו המחקר.  בבית המשפטעדי� של הרגשית חוויהמחקרי� רבי� המתמקדי� ב

הראשו� :  ארחיב את הדיו� בהמש�עליה�ש, אלמנטי� מרכזיי� המעצבי� את החוויה הרגשית

 המרחב וא ההשני;  הנרטיב ואופ� הצגתו בבית המשפטהבנית – המקובל במשפט הנרטיבהוא 

 המחקר היא מטרת.  הפיזי של בית המשפט והדרכי� לניהול הפרט במרחבהמבנה –המשפטי 

 הפרטי� במרחב משפיעי� על החוויה הרגשית של התנהלותת הנרטיב ו כיצד הבניילהבי�

 Lay( המחקרי� מתמקדי� בחוויה הרגשית של עדי� רגילי� מרבית. העדי� בבית המשפט
Witnesses .( טיפול המעידי� בבית משפט בכובע� אנשיובאשר לעדי� מומחי� בכלל 

 בתפקיד 31, הטיפול למשפט הכתיבה בנושא העדות מתמקדת בפערי� בי�30, בפרטהמקצועי

 32, להתמודדות ע� החקירה בבית המשפטבאסטרטגיותעדות אנשי הטיפול בבית המשפט ו

 
פסיכולוגי� לומדי� לערו� מבחני� ; פסיכיאטרי� לומדי� לערו� אבחוני� פסיכיאטריי�  27

אבחוני מסוכנות נלמדי� בפקולטות לקרימינולוגיה קלינית והערכות ; וסטיי�פסיכודיאגנ
 .פסיכוסוציאליות נלמדות בבתי הספר לעבודה סוציאלית

יצוי� כי מעריכי מסוכנות עוברי� הכשרה במסגרת הלימודי� בחלק מהפקולטות ללימודי   28
� .רת את בית המשפטהערכת המסוכנות מיועדת להוות כלי אבחוני המש. קרימינולוגיה באר

 .ALLAN E. BARSKY & JONATHAN W: הפרק כולו מבוסס על שלושה ספרי� מובילי� בתחו�  29
GOULD, CLINICIANS IN COURT: A GUIDE TO SUBPOENAS, DEPOSITIONS, TESTIFYING, AND 

EVERYTHING ELSE YOU NEED TO KNOW (2nd ed. 2002); STANLEY L. BRODSKY, TESTIFYING 

IN COURT: GUIDELINES AND MAXIMS FOR THE EXPERT WITNESS (Washington, 1991); 
STANLEY L. BRODSKY, THE EXPERT EXPERT WITNESS: MORE MAXIMS AND GUIDELINES FOR 

TESTIFYING IN COURT (1999). 
 .בי� כעדי� מומחי� או כעדי� רגילי� המעידי� על מסגרת יחסי טיפול  30
 PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS FOR THE; 7ש "לעיל ה, Haney; 15 ש" לעיל ה,נטונובסקיא  31

COURTS ,19ש "לעיל ה. 
 שפט ומרפואה" הפלילי במשפט הקליני הפסיכולוג של תפקידו: שפיות אי הגנת "אלמגור משה  32

" אימו� בתיק כממלי� בתפקידו הקליני הפסיכולוג של לבטיו "אוריי� כרמיה; )2002 (171 ,27
, כרמי אמנו�, יגיל דוד (207טיפול ושיפוט , אבחו�:  בפסיכולוגיה משפט ואתיקה בישראלסוגיות

 שיקולי� – קורב� ותסקיר מבח� תסקיר "אלרו� יוס�; )2008, עורכי� לבני וענת זכי משה
 163טיפול ושיפוט , אבחו�:  בפסיכולוגיה משפט ואתיקה בישראלסוגיות" ואתיי� יי�משפט
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 34. של איש הטיפולדות אתיות רלוונטיות למעמד העובסוגיות 33,בכללי� לכתיבת חוות דעת

  . חשיבותו של המחקר הנוכחיכא� ומ, בעת מת� העדותחוויה לבאשר כתיבה אי�

  הרגשית של עדי�החוויה על במשפט והנרטיב בהמרח השפעת )א(

  נרטיב )1(

 המשפט ומשפיעי� על החוויה הרגשית בית בפני המוצג הנרטיב מרכיבי� מכונני� את שני

 והדרכי� העבר הוא הסיפור או הנרטיב של ההראשו�.  מתמודדי� העדי� במהל� עדות�עמהש

 עורכי הדי� דיי ליב בבית המשפט ע והשני הוא אופ� הצגת הנרט,לעיצובו לכדי גרסה משפטית

  . והעדי�

 מפי עדויות בו לרהיא, הדני� במקרי� של אלימות,  המרכזית בהליכי� משפטיי�הראיה

 בבית בדיו�.  שיתאי� לצרכיו� את הנרטיב של העדי� כעצב נוהג להמשפט, בו פי רעל. עדי�

 מציג את העובדות כל צד.  במידע הקיי� ברשות הצדדי�מניפולטיביהמשפט נעשה שימוש 

 The Information“(במידע המועבר לבית המשפט " משחק"המשרתות את צרכיו ומקיי� מעי� 

Game”.(35 שנשמעו ,  את נרטיב הפגיעה לנרטיבי� סטנדרטיי�להתאי� ניסיו� נעשה ככלל

 מיוחדי� נתפסי� סיפורי� 36.אליה� ומגדיר� כמהימני�" רגיל"ש ,פעמי� רבות בבית המשפט

 הקולותכ� למעשה .  ולכ� ניתני� להפרכה בקלות רבה יותר,עבור בית המשפט" רי�מאתג"כ

 הבניות תו� אל עוברי� עיצוב מחדש ה�שמאחר , האותנטיי� של העדי� לא נשמעי�

   37.המשפטי השיח של דיסציפלינריות

 כהוכחות וכעובדות מחדש מנוסחי� בסדר כרונולוגי ונהיר ומעוצבי� הסיפור פרטי

 הפשטה עוברהסיפור . שה� שונות מההבנה הקונבנציונלית לגבי אירועי� שוני�, משפטיות

לעובדות מסוימות להיות מוצגות בצורה עמומה או לא להיות , פעמי� רבות, גורמתמכוונת ש

 הוא בוש ההקשר  אתוישמיט העברפעמי� רבות הדיו� יעסוק במעשה ה, למשל. מוצגות כלל

,  מנגד38.מוטיבציות ומחשבות הקשורי� להתרחשותו, ותרגש,  אירועי� שוני�לרבות, נעשה

 
 הפסיכולוג של נאמנותו "זכי משה; )2008, עורכי� לבני וענת זכי משה, כרמי אמנו�, יגיל דוד(

 78 ,44 ומשפט רפואה" משפטיות פסיכולוגיות בהערכות הטיה גור� – השירות למזמי� הבודק
)2011( ;CLINICIANS IN COURT, 29 ש"ה לעיל; TESTIFYING IN COURT, 29 ש"ה לעיל; THE 

EXPERT WITNESS, 29 ש"ה לעיל. 
סטנדרטי� לכתיבת " ;25 ש" הלעיל, " מומחה בפסיכולוגיהדעת�כללי� לכתיבת חוות "אלמגור  33

) 2008 ( הפסיכולוגי� בישראלהסתדרות" דעת פסיכולוגית לבית המשפט�חוות
www.psychology.org.il/article/63) נבדק לאחרונה ב�24.1.2016(. 

 .32ש "לעיל ה, זכי; 32ש "לעיל ה, אלרו�; 32 ש"לעיל ה, אוריי�  34
35  CARLEN ,21 ש"לעיל ה. 
36  PAUL ROCK, THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT: WITNESSES AND 

PROFESSIONALS IN THE CROWN COURT CENTRE AT WOOD GREEN (1993); NIGEL G. FIELDING, 
COURTING VIOLENCE: OFFENCES AGAINST THE PERSON CASES IN COURT 55–108, 167–188 

(2006). 
 ).2000 (421 כג משפט עיוני" לקול חלוקה בי� המשפטי ההלי�: האל� אלימות "בילסקי ליאורה  37
38  FIELDING ,36 ש"לעיל ה. 
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באמצעות מונחי� ארכאיי� או בביטויי� , פעמי� רבות, מנוסחהסיפור הפשטני והסטנדרטי 

 שונה מהמשמעות השכיחה בשיח שלה�גבוהי� או במילי� אשר המשמעות המשפטית 

צר עבור עול� המשפט כדי ליי, בי� השאר, השימוש ברטוריקה מסוג זה נעשה. הקונוונציונלי

  39.דיסציפלינה של מעמד ובחנהה

 מנוהל לעתי�ש,  בהתא� לאופיו הממושמע והטקסי של הדיו� המשפטימוצג הנרטיב

כל הופעה .  בהלי� ומשחקי� את תפקיד� המוגדר מראשחלק נוטלי� המחזה משתתפי. כמחזה

, ככלל. לות ההלי� אסטרטגיי� ושיקולי� של יעיי�מתו� שיקול, של שחק� מתוכננת בקפידה

האשמות . טרליתאההתנהלות המילולית בבית המשפט נעשית בצורה פולמוסית כוחנית ות

מטרת הדיו� . מוחלטי� הצד השני כשקרי�  ידיל צד אחד כאמיתות מוחלטות וע ידילמוצגות ע

באמצעות הצגת נרטיב ) ”Trial of Strength“ (חואלא לנהל מאבק כ, אינה לחתור לחקר האמת

  40.כ� שיתמו� בטענות הצדדי�, פס אמי� ומאורג�הנת

,  נוהגי� להעביר את טענותיה� בצורה משוחקתהדי� הדיו� המשפטי עורכי במהל�

, עושי� מחוות שונות ע� הגלימה ובמהל� הכתבת קצב החקירה, מאמצי� קול חזק במיוחד

נהלות במסגרת ההת.  באינטונציה רכה לאינטונציה מאשימה וקשהשאלותנעי� משאילת 

 מי� ותעברנפגעות .  ומגמתיתממדית�היא חד,  הצדדי� ידיעלהצגת העדי� , התאטרלית

נקמניות , טיביות ההגנה כפרובוק ידיעל התביעה כחסרות אוני� ותמימות ו ידיעלמוצגות 

 ההגנה כחפי� מפשע  ידיעלהנאשמי� מוצגי� .  והתנהגות� המוסרית נבחנת,ושקרניות

  41. התביעה כפושעי� חסרי מצפו� ידילע ו,וכמואשמי� שלא בצדק

 לביטוי יהיה ברור ותמציתי ובעל יכולת בולר,  כמהימ�תפסיוי" עד טוב" כיחשבי שעד

 להעיד בצורה רוב עדי� מומחי� במוב� זה ינהגו ל42.שפת גו� ואינטונציה, מותא� של רגשות

 גברי� מאשר י�עדאול� נמצא כי ייחוס המהימנות יהיה גבוה יותר כלפי , מאופקת וסדורה

 כנראה בעקבות עמדות סטראוטיפיות התופסות גברי� כאובייקטיביי� ,זאת. עדות נשי�

   43.ומקצועיי� ונשי� כאמוציונליות ולכ� מוטות

 במידה רבה מי מוסמ� לקבוע עובדות קובעי�אשר ,  השופטי�מנהלי� הצגת הסיפור את

 את סדר הבאת קובעי� השופטי�  במקרי� מסוימי�44.מסוימות ומי אינו מוסמ� לקבוע אות�

בא לידי , בי� השאר, כ�.  משפטיות שונותלפרוצדורותבהתא� לכללי� ראייתיי� ו, העדי�

דר� ,  היררכית ולא שוויונית מהשופטבצורה –ביטוי אילו� הנרטיב אל תו� השיח המשפטי 

,  יכולי��ה – השופטי� ינהלו את הדיו� ג� בהיבט של שאילת השאלות 45.אל העד, עור� הדי�

 
 .51–31' בעמ, 36ש "לעיל ה, THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT; ש�  39
 .Paul Rock, Witnesses and Space in a Crown Court, 31 BRIT. J. CRIMINOL; 27' בעמ, ש�  40

266 (1991). 
41  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,59–56' בעמ, 36ש "לעיל ה. 
42  Witnesses and Space in a Crown Court ,40 ש"לעיל ה ;FIELDING ,36ש "לעיל ה. 
 בישראל המשפט בבתי נשי� אפליית: ומשפט מגדר בוגוש רינה; 15ש "לעיל ה, אנטונובסקי  43

)1999.( 
יגבילו עדי� רגילי� הטועני� טענות מקצועיות או יגבילו עדי� מלספר עובדות מפי , ה לדוגמ,כ�  44

 .שמועה
45  YON MALEY, THE LANGUAGE OF THE LAW 11 (John Gibbons ed., 1994). 
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א� כי ,  די� לנסח מחדש את שאלותיו בצורה פחות תוקפניתר� להתעכב ולבקש מעו,למשל

 כדי להג� על רגשות ופחות,  בעיקר לשמור על הסדר והנימוס בדיו�תהיה אלו בקשות מטרת

 לא נועדה זושמאחר ,  יכולי� לאמ� גישה של עידו� חקירה נגדיתאינ� שופטי� ,ככלל. העד

   46. אלא להיות מעמתת,להיות עדינה

תפקיד זה כרו� בפרשנות .  אינטגרלי מתפקיד השופט הוא שמירה על ניהול הלי� תקי�חלק

,  על עיצוב השיח באמצעות עיצוב הנרטיב ואופ� הצגתו בבית המשפטבשמירהוהמשפטית 

בית המשפט מצליח לקיי� אינטראקציה דיונית ,  בזכות עיצוב השיח,למעשה. לעילכפי שתואר 

אילו� "עיצוב השיח משמש למעשה ל.  וכל זאת במסגרת בטוחה, קונפליקטמעוררינושאי� ב

 בשפה גבוהה וההקפדה השימוש משמע ,)”Taming Savage Feelings“" (הרגשות הפראיי�

 טעונות ולמנוע סיטואציותמאפשרי� לבית המשפט לשלוט על , הנוקשה על כללי ההתדיינות

כ� מתאפשר קיו� הלי� תקי� ובירור שקול של . מות ומסוכנותאת התדרדרות� לסיטואציות אלי

  47.העובדות

 החוויה הרגשית של עדי� בבית משפט מושפעת מהפער בי� התפיסה הפופולרית על עיקר

 ראוי שיתנהל ההלי� המשפטי לבי� התפיסה המשפטית באשר לניהול הלי� משפטי בוש האופ�

 הבניית 48. העדי� השוני�קרב קשה בלעתי� ו רגשית מורכבתחוויה לגור�אותו הפער . הוג�

 כרונותי קיימי� למעשה שני זבוש מצב פרדוקסלי מייצרת,  למשל, העדי�אצל העברהנרטיב 

 ;שמתאפיי� בבלבול ובסתירות,  האותנטי של העדכרו�יהוא הז, הראשו�: של האירוע הנדו�

שעברה ,  במשטרהנהתי שנהגרסה של,  מאורג� מדילעתי� מאורג� וא� כרו�יהוא ז, השני

 האותנטי שלו באשר כרו�יהעד אינו מתבקש להעיד על הז. תהלי� עיצוב וארגו� כרונולוגי

 זו נוצרת דר�ב. אלא לשחזר את הזיכרו� שלו לגבי הגרסה שנרשמה במשטרה, לאירועי�

 מאחר ,זאת.  מתבקשי� לספר בבית המשפטה�ש לבי� הסיפור העדי� ניכור וזרות בי� תחושת

   49. את החוויה האותנטית שלה�משק��כלא, פעמי� רבות, חווה נהואש

 הנרטיב משפיעה ג� על עדי� מומחי� מתחו� הטיפול המתמודדי� ע� לח� הבניית

כ� שיתאימו לטענות ההגנה או , מכיוונ� של עורכי הדי� לעצב מחדש את חוות הדעת שלה�

עולה כי עיצוב , ית משפטהמוסרי� תסקירי� לב,  שנער� בקרב קציני מבח�ממחקר. התביעה

 המבח� קציני.  עורכי הדי�כלפי של קציני המבח� מצד� יחס חשדני גוררהנרטיב האינטרסנטי 

עקב ,  שלה� ממסירת תסקירי� לעורכי הדי�מנעותי יחס חשדני כלפי סנגורי� ואת ההארוית

 את תופסי� מבח� קציני הבושהחשש נבע מהאופ� .  בה�ו השימוש שיעשפניהחשש מ

 פריזמה צרה ומתענייני� רק באינטרסי� קצרי הטווח של תו�כמי שעובדי� ב, נגורי�הס

 
46  FIELDING ,36ש " הלעיל. 
 .ש�  47
48  Gillian Hunter, Jessica Jacobson & Amy Kirby, Out of the Shadows: Victims' and 

Witnesses' Experiences of Attending the Crown Court, in INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY 

RESEARCH (2013) . 
49  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,36ש "לעיל ה. 
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 ארו� טווח ונתפס על לעתי�שהוא , הטיפולי באינטרס  ולא,) מקלההרשעהלמשל (נאשמי� 

   50.ידי קציני המבח� כמהותי יותר

.  לקחת חלק בתאטרליות המשפטיתהכרח קשורות לוספות רגשיות קשות נהשלכות

נחווית פעמי� רבות כחוויה תוקפנית , העבר נחשפי� נפגעי אליהש, הנגדית הקשההחקירה 

,  יכולי� להיות מושמצי� ומבוישי� בהקשר של אירועי� פרטיי� בחייה�עדי�. ומעוררת חרדה

החקירה הנגדית . אמינות� על הפלילי ועבר� על, ה�ה� עלולי� להיחקר על דר� החיי� של

 לתגובה מאופקת בושיזכו לר, טויי� של מצוקה במהל� הדיו�יכולה לעורר רגשות סערה ובי

 בי� שפה יומיומית  במהל� החקירהמדלגי�פעמי� רבות , בנוס�. מצד� של אנשי המשפט

בשל .  אות� מבולבלי� וחסרי אוני�מותיר דילוג אותו. שאינה מובנת לעדי�, לשפה משפטית

 בית של מאופקות התגובותוההשפה המקצועית שאינה מובנת , הקשה הנגדית החקירה

   51. רבי� הרגשה של בדידות ואיו�עדי� בקרב נוצרת, המשפט

עורכי ( המשפט בית את כל עובדי מכבדת המשפטית הרטוריקה כי נטע� – מי� לנאשבאשר

 כבוד כגו� אריובתמשתמשי� ,  פוני� לשופטכאשר. � אותלמעט ,) המנהליוהצוותהדי� 

 וכאשר ;"חברי המלומד "משתמשי� בתואר,  לעור� הדי� פוני�כאשר ;"כבודו"או " אדוני"

 לנאש� היהפני,  לכינויי� אלובהשוואה". גברת"או " מר"משתמשי� בתואר , פוני� לעדי�

 המשפט בית כל נושאי התפקיד ב,כ� לענוס� .  אותו חסר כבוד וזהותירהמות" נאש�"כ

להוסי� להכללה זו ג� את וכמוב� נית� (למעט הנאש� , בקיאי� בחוקי� ובכללי ההתנהלות

לפחד ולפגיעה ביכולתו להציג את ,  למבוכהלעתי�  לומת הכללי� גור אתוכרותיה� אי). העדי�

   52.עמדתו כראוי

  מרחב )2(

 שייכי� האנשי� העובדי� אליוש, העול� הפנימי: חלק לשני עולמות מקבילי�נ המשפט בית

 אליוש,  החיצוניוהעול� ; ורוגעמשמעת,  ברמה גבוהה של ארגו�המתאפיי�, במערכת המשפט

.  והתנהלותו פחות מאורגנת,אמוציונלי,  נסעררוב לשהוא, משתייכי� האנשי� מחו� למערכת

 רה� לומדי� ליצו.  מאשר לכל אד� מבחו� לזהזהאנשי העול� הפנימי מוכרי� וקרובי� יותר 

 המשפט בית מאול� האנשי� מבחו� נכנסי� ויוצאי�.  בזהזהשיתופי פעולה ויחסי אמו� ותלות 

   53.מרוחק וחשדני,  ולכ� רוב� נשכחי� והיחס אליה� הוא מאופק, לא חוזרי� אליו שוברובול

 סמוי מ� רוב הפנימי להעול�. מתורגמי� לארכיטקטורה, הפנימי והחיצוני,  העולמותשני

 העול� ,לעומתו.  במסדרונות ובלשכות אשר הגישה אליה� חסומה בפני הציבורומתנהלהעי� 

 
50  CARLEN ,21ש "לעיל ה. 
51  Hunter, Jacobson & Kirby ,48 ש"לעיל ה ;FIELDING, 36 ש"לעיל ה ;THE SOCIAL WORLD OF 

AN ENGLISH CROWN COURT ,36ש "לעיל ה ;Witnesses and Space in a Crown Court , לעיל
 WARWICK MAYNARD, WITNESS INTIMIDATION: STRATEGIES FOR PREVENTION; 40 ש"ה

(1994). 
52  CARLEN ,21ש "לעיל ה. 
53  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,39–34' בעמ, 36ש "לעיל ה. 



    ענבר כה�

  ו"תשע|  כבהמשפט   154

מבדיל ,  זה ארגו� המרחב הפיזי בבית המשפט מכונ� זהויותבמוב� 54.לוהחיצוני חשו� לעיני כ

  .  האנושיתהחוויה על משפיעמנהל יחסי� ו, בי� קבוצות

הכניסה . י� שבשגרהי העיצוב של בית המשפט היא לשדר כי הגעה אליו היא לא ענמטרת

כל . ני� את התרבות הארגונית הפיקוח והמשמעת המאפייוירתו המשפט משדרת את אביתל

 חפצי� ; מצלמות ממוקמות בצדי הכניסה; המשפט עוברי� בידוק קפדני בכניסהביתבאי 

 יתרה 55. והוא מקבל� בחזרה רק ע� צאתו,נלקחי� מהציבור, המוגדרי� כמסוכני�, שוני�

 היכל בשמדובר בחלק מבתי המשפט מטרת העיצוב הארכיטקטוני היא להעביר את המסר ,כ�מ

   56.נשגב

 במידת  זה מזהנבדלי� ה,הנמצאי� בו" השוני� המעגלי�"מ בית המשפט מושפע ג� עיצוב

 הבדלי�. עליה� שה� מקיימי� ובמידת הפיקוח המוטל פורמלית�  הלאהאינטראקציההקרבה ו

   57:אלו ניכרי� ג� בעיצוב המרחבי� השוני�

, ת ופיזית מכל השארמבודדי� חברתי,  ביותרהמפוקח,  הראשו�מעגל נמצאי� בהשופטי�

 שופטי�ה, דיוני�המתקיי� באול� ה, בעול� החיצוני.  לפנימיהחיצונינעי� בי� העול� 

 ה� מבודדי� משאר האנשי� בכ� .מקיימי� אינטראקציה פורמלית ע� כל באי בית המשפט

 עול�ב. כמעט כאילו היו מלוכה, מעוררי יראה, מרוחקי�, שה� ישובי� גבוה מעל כול�

 ולשחרר את הלח� פורמלית� ה� יכולי� לקיי� אינטראקציה לא, מתקיי� בלשכותיה�ה, הפנימי

  . הנובע מההשתתפות בתאטראליות המשפטית

 ידי בית ל והוא מורכב מכל העובדי� המועסקי� ע, השנימעגל בית המשפט נמצא בצוות

רבה אנשי הצוות מפגיני� מחויבות וק). ' וכוניסטרציהאנשי אדמי, אנשי אבטחה(המשפט 

ה� נוטי� לשמור על פרטיות� ועל תקשורת מרוחקת ומסויגת ע� באי בית .  לזהזהגבוהה 

  .  נמצאי� עמ� באינטראקציה באופ� תדירה�שמאחר , המשפט

 מערכת �הכוונה היא לאנשי� הנמני� ע.  נמצאי� אנשי מקצוע חיצוניי� השלישיבמעגל

 אנשי. ומהשוטרי� וכד,  מבח�יניקצ,  עורכי די�–אול� אינ� עובדי בית המשפט , המשפט

 המרחבי� ,המעגל השלישי יקיימו אינטראקציות מקצועיות ופורמליות ע� כל שאר המעגלי�

.  ומידת הנבדלות והפרטיות של מרחבי� אלו היא מינימלית, מועטי�ה� המוקצי� להפרטיי�

למעט בתו� ,  במרחבי� הציבוריי� יחד ע� הציבור כולוימצאוי אנשי המעגל השלישי ,רובל

  . שולח� התביעה או ההגנה– במרחב המיועד לה� ימצאוישאז ה� , אול� הדיוני�

החברי� , המשפחות, העברנפגעי ה, העדי�,  הנאשמי�– הציבור נמנה הרביעי מעגל ה�ע

, נבדל בלבושו, הוא אנונימי.  במרחב המשפטיאורח הואהציבור . ואנשי עמותות שונות

נוכחותו של הציבור במרחב .  המשפטביתנעדר ידע על הלכות באופ� דיבורו ו, בהתנהגותו

 
 ).1991 (143, 1 וביקורת תיאוריה" המשפט�בבית וחלל שיח :הסירנות שירת "פלדמ� אביגדור  54
55  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,263–197' בעמ, 36ש "לעיל ה; 

Witnesses and Space in a Crown Court ,40 ש"לעיל ה. 
56  Barbara A. Perry, The Israeli and United States Supreme Courts: A Comparative Reflection 

on Their Symbols, Images, and Functions, 63 REV. POL. 317 (2001). 
57  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,263–197' בעמ, 36ש "לעיל ה ;

Witnesses and Space in a Crown Court ,40 ש"לעיל ה. 
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 ,אי לכ� מידת ההיכרות שלו ע� המעגל הראשו� והשני היא שטחית, פעמית�המשפטי היא חד

האינטראקציה שלו ע� המעגל השלישי תהיה . מרוחק וחשדני, והוא יזכה מה� ליחס פורמלי

 והוא מתנהל ,ציבור נעדר מרחב פרטיה.  מקצועית ומונעת מהאינטרסי� של ניהול התיקרובל

  . א� ורק במרחב הציבורי

ע� , כול� נפגשי� באותו המרחב,  לדיו� במקומות שוני� ונפרדי�� המעגלי� מחכיכל

 פיזית בי� המעגלי� השוני� המתבטאת במיקו� הפרדה ישא� ג� באול� הדיוני� . תחילת הדיו�

, כל אחת,  לתביעה ולהגנה;בימת השיפוטהשופט ניצב על . הפיזי המיועד לכל מעגל ובלבוש

 העדי� מחויבי� להעיד בעמידה מעל דוכ� ; הקהל ישוב בספסלי� המיועדי� לו;שולח� משלה

 ביתה� מובאי� ל,  עצורי�ה� א� ו, הנאשמי� מחויבי� לשבת על ספסל הנאשמי�;העדי�

המשפט אנשי , באשר ללבוש. המשפט אזוקי� דר� מסדרונות נפרדי� מהמרחב הציבורי

שאר הציבור אינו . העצורי� במדי העצורי� והשוטרי� במדי המשטרה, לבושי� במדי המשפט

, ההפרדה הפיזית.  חלק אינטגרלי מהמערכת שהוא אינוכ� א� הוא מובח� ב,מובח� בלבושו

  58.מייצרת שליטה ומשמעת, המתבטאת בניהול הפרט במרחב ובכללי הלבוש

. יפלינריתצ המשפט משקפי� הפרדה מעמדית ודיסבית והשליטה על הפרטי� במרחב הסדר

הגבול בינו לבי� שאר . הציבור מרגיש את היותו חלק מהמעגל החיצוני ובשולי עול� המשפט

,  אלה שאינ� אנשי מקצועבי�להמעגלי� הוא הגדול מכול� ומסמל את הגבול בי� אנשי מקצוע 

לקשיי� , פעמי� רבות, ור� והוא ג,בי� היודעי� והבקיאי� לבורי�, בי� מוכרי� לזרי�

  59.לניכור ולפחד, לתחושת בדידות, לחוסר אוני�, בהתמצאות

אנשי .  תביעה מתייחסי� לאנשי המשפט כאילו ה� הגילו� האנושי של עול� המשפטעדי

משפט מתייחסי� לעדי התביעה כאובייקטי� ומתארי� אות� באמצעות מושגי� כגו� ה

 היחסי� בי� המעגלי� מערכת 60.וכולי" אילוצי� ","הזדמנויות", "משאבי�", "בעייתיי�"

,  וה� טועי�, הפרקליט לא תמיד מוב� לעדי התביעהתפקיד, למשל. בנתהשוני� אינה תמיד מו

 יהיאצל עדי� אלו מתעורר תסכול עקב הציפ. וחושבי� כי תפקידו לייצג אות�, פעמי� רבות

 ,ע� זאת.  מציאות תפקידואשר אינה מתואמת ע�, שלה� להתנהלות מסוימת של הפרקליט

בי� שיהיו אנשי יחידות הסיוע או הפרקליטי� , מת� הסבר וסיוע לעדי� מאנשי מערכת המשפט

   61.מסייע בהקלת הקושי הכרו� במת� עדות בבית המשפט, עצמ�

   ומשחקשפה, דימויי� – תמות ניתוח. ג

ו של עול�  המחקר מחשבות לגבי אופימשתתפי אצל עורר לטיפול מהמשפט בי� המפגש

 ארוישת אלה :לשניי� העדות נחלקות חוויית של משתתפי המחקר לההתייחסויות. המשפט

 
58  CARLEN ,21ש "לעיל ה ;THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,36ש "לעיל ה ,

 .40 ש"לעיל ה, Witnesses and Space in a Crown Court; 263–197' בעמ
59  THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT  ,36ש "לעיל ה. 
 .ש�  60
61  Hunter, Jacobson & Kirby ,48 ש"לעיל ה. 
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 העדות חוויית אורימתו� ת.  חוויות של הלימהארוי שתאלה ו; ניגוד בי� המשפט לטיפוליתחווי

 המפגש בי� העולמות היא חוויה של ניגוד או של חווייתבי� ש, עולות שלוש תמות מרכזיות

 הטיפול על המשפט שי של אנהדימויי�התמה הראשונה מורכבת מהתייחסויות לגבי : הלימה

 השפה מהתייחסויות לגבי מורכבת היהתמה השני;  במציאותתרחשמוהפער בינ� לבי� ה

 השלישית מורכבת מהתייחסויות באשר תמה וה; הטיפוליתשפה לבהשוואה שפטיתהמ

  .  המשפטי"משחק"ל

. הפרק יחולק לשני חלקי�. א� לחלוקה שתוארה לעיל פרק ניתוח התמות אבנה בהתאת

.  ההלימהחוויית בעסוקי הניגוד בי� המשפט לטיפול והשני חוויית ביעסוק �יההראשו� מבינ

  . המשחק המשפטיחווייתלשפה ול,  התייחסויות רלוונטיות לדימויי�כלולכל חלק י

   חוויה של ניגוד – טיפול ומשפט. 1

 חוויה של ותיארש, התמות. טיפולחוויה של ניגוד בי� המשפט ל ארוי אנשי הטיפול תמרבית

, המאבק התבטא בפער בי� הדימויי�.  למפגש כמאבק בי� שתי פרופסיותיחסויהת, ניגוד

 בי� ודבשוני וא� בניג; שמשתתפי המחקר ייחסו לבית המשפט לבי� החוויה שחוו במציאות

תוקפני , לא אותנטי, טי משוחקהשפה הטיפולית לשפה המשפטית ובחוויה שהמרחב המשפ

 בטריטוריה המשפטית ולכ� מבנה מלכתחילה פערי כוחות מתנהל שתוארהמאבק . ואדיש

כ� אנשי .  המשפטי מכתיבי� את התנהלות המפגש בי� הדיסציפלינותהמשחק השפה ובה�ש

 שלה� בזירה הזרה לה� ציפלינרי מתבקשי� להציג את הידע הדיסעצמ� אתהטיפול מצאו 

 את ההתייחסויות המתארות חוויה של ניגוד בי� המשפט אציגבפרק הנוכחי . י� רבי�מהיבט

  .שפה ומשחק, דימויי�:  לשלוש התמותואחלק�לטיפול 

  דימויי� )א(

 עדי�יש ל,  להעידבהגיע�. ממשי המפגש הלפני לטיפול מתחיל עוד המשפט בי� המפגש

 .ו בדימויי� המיוחסי� לועותטנה ,ציפיות לגבי אופ� ההתנהלות הרצוי של בית המשפט

 רבות מקבלי� חיזוק ופעמי�מושפעי� מדימויי� חברתיי� , ת נטועי� בתפיסות דתיוהדימויי�

� הרגשית של החוויה עלבדומה לממצאי המחקר . ברובד הסימבולי והרטורי שהמשפט מאמ

ה של הפער בי� הציפיות למציאות גר� לחווי,  ג� במקרה של אנשי הטיפול62,עדי� רגילי�

 נוגעי� הדימויי� כמה ציג זה אבפרק. אכזבה ושל התנהלות משפטית לא הוגנת וחסרת צדק

 שיכולי� התרבותיי� המקורות להצביע על ואנסה ,לעורכי הדי� ולאופי הדיו�, לשופטי�

  . להסביר את היווצרות�

 שופטי� למייחסי� לעתי�ו הטיפול מתארי� את בית המשפט כישות מורמת מע� אנשי

 :ות אנושיעלנות תכו

 
 .ש�  62
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 נוחשבתי ששופטי� ה� אנשי� מעלי. על אנושי, נתתי לזה מעמד מעל החברה"

ובמיוחד , הבנה, חוכמה, רגישות, אינטליגנציה, מבחינת יכולת קוגנטיבית

  )דלית (."מבחינה מוסרית

 קשור לביטוי להיות וליכ, כישות עליונה או מורמת מע�,  הדימוי של בית המשפטמקור

 63.ל" בעיקר בספרות האגדה של חזו במקרא ופיתוחואשר מקור, " של מעלהדי�ית ב"המקראי 

הנקי מכל ,  הצדק של האלוהותהיכל לביטוי משמעות של חסי�י המקראיי� מיהמקורות

זו הכוללת כאמור , בבית המשפט,  המציאות האנושיתע� מסיבה זו המפגש .אנושית השפעה

   .ד חוויה של ניגומייצר 64,"רגשות פראיי�"

 ביטוי ג� ביחס של עורכי הדי� בפרט מקבלי�הרוחשי� בבית המשפט " פראיי�ה הרגשות"

 התוקפני היאופי. המתוארת על ידי אנשי הטיפול כתוקפנית וא� כנבזית, בשלב החקירה הנגדית

.  המשפטי שיוצגו בהמש�המשחק שלשל החקירה הנגדית עולה ג� בהקשרי� של השפה ו

ה� צופי� .  בסרטי� ובסדרותמוצגה זהכ לדיו� משפטי יהי הציפאנשי הטיפול מגיעי� ע�

, א� מצפי� שעור� הדי� המייצג את הצד המשפטי, שהחקירה תהיה מעמתת וא� תוקפנית

   .יג� עליה� בחירו� נפש,  ה� מעידי�מטעמוש

היו מקומות שחשבתי ). צוחק (!Objection?  או משהוCSI לא ראתה התובעת"

שהסניגור , כל מני דברי� נבזיי�. עת תתנגד לשאלה שהתובהיהשמ� הראוי 

   )גיא. ("ניסה לטעו�

 עלבעול� הדימויי� ,  הקשה של הסנגורהחקירה להגנה מפני יהי מסמ� את מקור הציפגיא

 הדימוי 65. משפטיות ובסרטי�ויזיהושמקורו המרכזי הוא בסדרות טל, יאמריקנהמשפט ה

. אמוציונלי ורווי מניפולציות, דינמי, ח מעמתהעולה מה� על הדיו� המשפטי הוא של דו שי

 עורכי הדי� שומרי� באמצעותושמסמלת את הכלי , מתכוו� גיא אליהש, ”Objection“הקריאה 

 את עורכי י� הסדרות הפופולריות והסרטי� מציגמרבית. על העד מטעמ� ועל הגינות הדיו�

 הדי� מוצגי� עורכי. �יימריקנאהמדמי� במעט את גיבורי סרטי המערבוני� ה, הדי� כגיבורי�

, בכל מחיר וכנאבקי� במחסומי ביורוקרטיה בש� ייצוג האזרח" אמת"כשואפי� לגלות את ה

 זה מנוגד להתנהלות במציאות דימוי 66.ותעלומת הפשע והחזרת הסדר החברתי על כנ" פיצוח"

 לפיה�שמורכבת מצדדי� המונעי� מאינטרסי� משפטיי� , כפי שצוי� בראשית המאמר, שהיא

 אפילו לעתי� סדר העדיפויות ובראש עומדתההגנה על העד מפני שאלות תוקפניות אינה 

  .  לאסטרטגיה המשפטיתמנוגדת

 
באותה שעה נתנדה משה , רבנ� אמרי. ל� רד" : שמות לב,תנחומא מדרשהמקור במקרא מופיע ב  63

 .ה, ט, ברכותבל מופיע " בספרות חזהמקור ".מפי בית די� של מעלה
64  FIELDING ,36ש "לעיל ה. 
65  Lawrence M. Friedman, Law, Lawyers, and Popular Culture, 98 YALE L.J. 1579 (1989). 
 מעשי" משפט קהילתי פמיניסטי בראי הקולנוע: קרה באר� דינה�ועור� הגיבורה "קמיר אורית  66

-Orit Kamir, Anatomy of Hollywood’s Hero-Lawyer: A Law-and; )2009 (144, 133 ב משפט
Film Study of Western Motifs, Honor-Based Values and Gender Politics Underlying 

Anatomy of a Murder’s Construction of the Lawyer Image, 35 S. L. P. S. 67 (2005). 
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 הטיפול אנשי מרבית, למוסריות ולהגינות,  הציפיות הגבוהות מבית המשפט לחכמהלצד

.  וא� אקדמי אופי מקצועיישאי,  הטיפולתהלי� הצגתמצפי� כי הדיו� בדבר חוות דעת� או על 

 המחקר של ת החברתימטרהבי� ה, שנידו� קוד� לכ�, פערתפיסת התפקיד מושפעת מה

 מטרת המשפט לבי� ההתנהגות האנושית על ידע מדעי גו� לפתח שנועד,  הטיפולמקצועותב

 בצדדי� פגיעה שלג� א� במחיר , לש� שמירה על הסדר החברתי, שנועד להגיע לחקר האמת

 � תחועל שהתבקשו ללמד את בית המשפט מי את תפקיד� כתופסי�ול אנשי הטיפ. המעורבי�

 בפוגעי� ועל מאפייני� של רצידיביז� הטיפול על השלכות הפגיעה המינית או על ,מומחיות�

 קיומה של החקירה הנגדית בדבר מעצ� פליאה ביטא ה� גדול מחלק,  כ�עקב. ומסוכנות

 שלה� והרלוונטיות מקצועיות�, יות� לא אחת את מידת מומחהשאתגר, עדות� המקצועית

  : דיו� הנושאל

 אנשי� בושיושבי� ,  מכובדמקו� הוא משפט הביתש, התפיסה שלי היתה"

 לה� סקרנות ללמוד ושהתפקיד שלי הוא ללמד שיששלא מביני� בתחו� הזה ו

מה .  שלי ושזה אחר כ� יכנס לתו� מער� השיקולי� שלה�חיותמתחו� המומ

ציפיתי . [...] וורסריתשזו תהיה זירה אד, ולא ציפיתישלא התכוננתי אליו 

שכול� יקבלו ביראת כבוד את דברי המומחה ויודו לי על זה שהארתי את 

 ."איש לא הכי� אותי לזה.  כללי המשחקלא ה�עניה� והתפכחתי מהר שאלו 

  )שלמה(

יפול  אנשי הטלמרבית גור�,  במקרה של עדי� רגילי�כמו,  בי� הציפיות למציאותהפער

 מע� היוצא מור� המשפט יהיה מרחב שבית הטיפול מצפי� אנשי .לתחושות קשות ולאכזבה

 את בית המשפט מתארי�במציאות אנשי הטיפול .  דיו� מקצועי בלבדומנהללהגנת העדי� 

 האסטרטגית ההתנהלות.  תוקפני המונע משיקולי� אסטרטגיי�לעתי�, לעומתי מרחבכ

 החוויה ,ע� זאת.  האמתחקר ללהגיעו הלי� הוג� נהלל והחקירה הנגדית המעמתת נועדו

  : הרגשית הנגרמת מאופיו זה היא של אכזבה ערכית ושל ערעור הביטחו� במערכת המשפט

 אני': אתייתהי הדי� שהרכת לעואמרתי.  ע� דמעות בעיניי�מהדיו�יצאתי "

 ראיתי.  שבכלל לא מדובר בכ�נוכחתי. 'ש שוא� לעשות צדק"חשבתי שבימ

הסניגורי� והתובעי� סחבקי� .  של עורכי הדי� ואי� ה� מתנהלי�אפיה המאת

ולא מדובר כא� באנשי� שסובלי� סבל , כאילו זה שוק, כאילו כל זה משחק

זה היה מ� מסחרה .  התנהלוהדברי� שמאי� פשוט מזועזעת הייתי. שאי� יתואר

  )דלית (."כל כ� לא מכובד ולא מכבד, כזאת

  שפה )ב(

מתארי� את שתי השפות , החווי� ניגוד בי� השפה הטיפולית לשפה המשפטית,  הטיפולאנשי

דיכוטומית וממוקדת , דויקתמ, השפה המשפטית מתוארת כשפה גברית. בצורה בינארית

מורכבת ובעלת נקודת , עמומה,  ומולה השפה הטיפולית מתוארת כנשית,בנקודה מסוימת בזמ�

ת ההרגשה בעת מת� העדות בבית המשפט וכ� את החוויה הבינארית מעצבת א. מבט תהליכית

   .דרכי עיצוב הנרטיב הטיפולי בעת כתיבת חוות דעת
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לרציונליות ולנרטיבי� פשטניי� ,  המשפטית קיימת כאמור העדפה לאיפוק רגשיברטוריקה

 בוש אנשי הטיפול סבורי� שהאופ� 67.ושכיחי� המבוססי� על הצגה כרונולוגית של עובדות

הוא באמצעות התאמת העדות ,  משקל ראוי לעדות�ת�ישבית המשפט י, יחה� יוכלו להבט

 כדי לערו� שינויי� ברטוריקה הטיפולית ההכרחא� כי . לרטוריקה המקובלת בבית המשפט

חוויה של מאבק או , לא אחת,  את התובנות הטיפוליות עבור המרחב המשפטי מייצרלתרג�

 מעמידות ה� בהש למידהאמות הנדרשות ו בנוגע להתאמביוולנטיתחיכו� ומלווה בעמדה 

  . במבח� את גבולות השיח הטיפולי

חלק מהמאפייני� .  המבדילי� בי� המשפט לטיפולמאפייני� כמה  עלהצביעו הטיפול אנשי

.  עומדי� בסתירה לנאמר או מוסיפי� התייחסות חדשהוחלק� ,פרות בסנאמר את התואמי�

  : העדות בבית המשפטחווייתהסיבה למורכבות אוס� ההבדלי� שהתקבל יכול להסביר חלק מ

   הגברי מול הטיפול הנשיהמשפט) 1(

 עצמה היא שפה זכר והבלשו� נעשה שימוש תמיד[...] השפה היא גברית "

 הטיפול במוב� הזה הוא יותר. מקטינהלפעמי� מזלזלת ו, קוגנטיבית, נוקשה

כדי להשמע בעול� ,  טיפול ניכסואנשיש, יהכל. יחוויית יותר רגשי והוא. 'נשי'

 זה.  לדבר בשפה מקצועית על פוסט טראומה ועל דיסוציאציהואה, המשפט

, קורה שאנחנו מסבירי� מושג) הטיפולית(אבל בקבוצה , כלי חשוב להבנה

  )יעל (."בהמשגה ופחות מתמקד יחוויית ורגשי התהלי� הוא עיקראבל 

 היא. טית מסגרת פרשנית מגדרית למאפייני הרטוריקה המשפמעניקה) עובדת סוציאלית (יעל

 על דגשקוגנטיבית ושמה ,  המשפטית כגברית בכ� שהיא נוקשההשפהמגדירה את 

 רגשית היאשמוגדרת כנשית מאחר ,  הטיפולית לעומתההשפה. טרמינולוגיה מקצועית

 כי השפה הטיפולית הנשית צריכה לעבור טרנספורמציה גברית ולהפו� מציינת יעל. יתחווייתו

 של יעל מקבלי� דבריה. שמע במרחב המשפטייכדי לה,  פחותיתחווייתעית יותר וללמקצו

 מייחס מהימנות גבוהה יותר המשפט בית לפיהש,  על המשפטהפמיניסטית בביקורת הד כאמור

 תפיסת�בשל , נשי� נמוכה לומהימנות ורציונליי� אובייקטיביי� כתפיסת�בשל , גברי�ל

   68.כרגשיות

  ודאית�ית מול שפה טיפולית לא משפטית ודאשפה) 2(

ההלי� .  המרכזיי� בי� השפה הטיפולית למשפטית היא מידת הוודאות הנדרשתהפערי� אחד

בשל רמת ההוכחה ,  כמעט מוחלטת בעובדותודאותמחייב ) ובפרט ההלי� הפלילי(המשפטי 

יי�  הדיאגנוסט� הטיפול והכלימקצועות בהנהוג המחקר. שהיא מעל לכל ספק סביר, הנדרשת

 
67  FIELDING ,36ש "לעיל ה ;THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,36ש "לעיל ה ,

 .40 ש"לעיל ה, Witnesses and Space in a Crown Court; 27' בעמ
 .43ש "לעיל ה, בוגוש  68
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,  המחקרמשתתפי 69. לגבי קיומ� של תופעות נפשיותהסבירות בהערכת בעיקר י�עוסק

 לפער האמור ולהיעדר ההתאמה של התייחסו 70שהתבקשו להגיש חוות דעת דיאגנוסטיות

  : הכלי� הדיאגנוסטיי� לדרישה המשפטית

בעצ� ,  לעול� אחראותו היא כשלוקחי� משהו מעול� אחד ומעבירי� הצרה"

 העברהבנאד� הזה יחזור על ה'אני אמור להגיד [...] הפסיכולוג ינבא רוצי� ש

 'הוא בר שיקו� או לא בר שיקו�, מה המסוכנות שלו, העבראו לא יחזור על ה

ע� . [...]  לא מטרתו של האבחו� הדיאגנוסטיזוולצפות פני עתיד ואני חושב ש

יש כפות , לזהאפשר לחפור בחו� הי� אבל היא לא בדיוק מיועדת ,  נעליי�כ�

זה כלי משפטי פר ,  מסוכנות למשלשאלו�. כ�בצורות אחרות שיותר מיועדות ל

  )יואב( ".אבחו� פסיכו דיאגנוסטי זה לא כלי משפטי. אקסלאנס

 א�,  כיצד בית המשפט מנסה לאל� את הכלי הטיפולי לספק את צרכיומתאר) פסיכולוג (יואב

האבחו� . � עלול לייצר מתח וחוסר דיוק וסוג זה של אילו, הוא נועדכ�ל לא שלמעשה

 ומכא� ,הפסיכודיאגנוסטי לא נועד לדבריו לקבוע עובדות ברמת הוודאות הנדרשת במשפט

  .שכל קביעה המתבססת על פי ממצאיו נתונה לביקורת משפטית מוצדקת

  דיכוטומית מול תפיסה מורכבתתפיסה  )3(

 דיכוטומית סיטואציהל כ� נוצרת בש. צדדי� הדיו� המשפטי היא להכריע בי� שני מטרת

מותאמת ,  את העובדות בצורה פשטניתלהציגו אות� להיות בהנגדה מוחלטת המאלצת

 מכל עובדה הגורמת לנרטיב מנעילנרטיבי� שהתקבלו בעבר בבית המשפט כסבירי� ולה

 והפשטנית אינה מאפשרת למציאות כוטומית הדיהעמדה 71.או מורכב" ייחודי"להיראות 

  :לקבל מקו� בדיו� המשפטיהמורכבת 

אי� . אסור ומותר, יש נכו� ולא נכו�. יש רע ויש טוב. המשפט מאוד קטגוריאלי"

.  מאוד נוכחתות של פגיעות מיניות המורכבובתחו� התמודדות ע� מורכבות

 והוא פוגע כחלק מהפוסט טראומה �קרבלמשל אי� נתייחס למישהו שהיה 

? �קרבהא� נתייחס אליו כ.  התוקפ�כתוצאה מפלש בק או מהזדהות ע�, שלו

 אי� ?או נתייחס אליו בחומרה מלאה ונעניש אותו כתוק�? הא� נרח� עליו

הא� זו סיבה בשבילינו ? שפגע בו והרס לו את החיי�, נבי� ילד שמג� על אב

להקל על עונשו של האב או שאנחנו צריכי� להחמיר ע� עונשו של האב ולא 

 את אביו וכ� לפגוע בו ושוב להתעל� שמתחנ� שנשחרר, להקשיב לילד

  )דלית" (?מבקשתו

 
69  Haney ,7ש "לעיל ה; PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS FOR THE COURTS ,19ש "לעיל ה. 
 יכול להיות אבחו� חו�האב. חוות דעת דיאגנוסטיות ה� חוות דעת המתבססות על כלי אבחוני  70

 .אבחו� פסיכיאטרי או אבחו� פסיכוסוציאלי, אבחו� מסוכנות, פסיכולוגי
71  FIELDING ,36ש "לעיל ה ;THE SOCIAL WORLD OF AN ENGLISH CROWN COURT ,36ש "לעיל ה ,

 .51–31' בעמ
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 בית המשפט מערי� את שלפיה, מתייחסת לפרשנות הקטגוריאלית) פסיכולוגית קלינית (דלית

 המסגרת הפרשנית הדיכוטומית שבה�היא מתארת דוגמאות . המציאות וקובע את החלטותיו

 לגבי השלכות תוההותה ושל בית המשפט אינה יכולה לתאר את המציאות במלוא מורכב

בטיפול נית� , בשונה מבית המשפט. ההתבוננות המורכבת על שיקול הדעת של בית המשפט

 מקו� לרגשות של לתת למשלנית� . להכיל את המורכבות ולכלול אותה בעבודה הטיפולית

הבעיה העולה מהפער . מבלי שאלו יאיימו על ההכרה בפגיעה שהוא גר�, תוק�אהבה כלפי ה

 שיכול להתחולל בעת מת� עדות של איש טיפול ומההעמדות הדיסציפלינריות השונות בי� 

 שלשנאל� להעיד על טיפול בנפגע המתאר יחס אמביוולנטי כלפי מי שפגע בו הכולל רגשות 

עדות על עמדתו . כפי שקורה פעמי� רבות במקרי� של גילוי עריות, אהבהפגיעה א� ג� של 

 תשא� להציג ולהקטי� את שהתביעה לחבל בנרטיב המוחלט הלהאמביוולנטית של הנפגע עלו

  .סיכויי ההרשעה

משחק " ממורכבות יוצרת כאמור את מנעי להציג נרטיב מוכר בבית המשפט ולההשאיפה

כ� שחלק� תובלטנה ואחרות תוצגנה , שהוא למעשה הצגה מניפולטיבית של העובדות" המידע

אנשי הטיפול מודעי� למשחק וא� מתארי�  מחלק 72. לחלוטי�שמטנהיבצורה עמומה או ת

  : חוות דעת� מבלי להעמיד בסכנה את היושרה המקצועית שלה�אתכיצד ה� מנסי� להתאי� 

. אחר כ� אני מתרג� את זה.  קובע עמדה רפואיתלומבחינתי אני קוד� כ"

שיובילו לכיוו� שאנחנו חושבי� שהוא , לתרג� זה אומר להבליט את הדברי�

 או כל מני עובדות או דברי� לא מבלבלי�דברי� , דברי� באמצעלהמנע מ. נכו�

  )משה (."רלוונטיי�

 חוויה של עמימות או הצגת מידע בצורה מניפולטיבית תיאר לא אנשי הטיפול של אחר חלק

 הנהירות יוחסו וחוסר העמימות ,בניגוד לאמור בספרות,  אלא להפ�, המשפטיתלשפה בנוגע

  :  המשפטית נחוויתה מדויקתהשפה ואילו ,לשפה הטיפולית

 על חוות דעת רגילה מאשר עשר יותר פיעל חוות דעת לבית משפט אני אשב "

שאני אצטר� להג� על כל מילה אחר כ� ,  כל מילה מתו� מחשבהואבדוק

אני אוודא שאני יכולה לעמוד מאחורי כל מילה שלי ואבחר את . כשאעיד

  )דפנה". (שנראית לי, המילה הכי מדוייקת

   מול שפה טיפולית סובייקטיביתייקטיבית משפטית אובשפה) 4(

, נפשי טיפול תהליכי על עדויות או מומחי� כעדי� תורתיות עדויות מעידי� הטיפול אנשי

, טיפולי מהל� על המעידי�, הטיפול אנשי של העדות חוויית. רגילי� עדי� של במעמד

 ,הטיפול אנשי. בטיפול ולי�הע אינטימיי� פרטי� בעדות לחשו� מההכרח רובל מושפעת

 בוש, פרטי כמרחב הטיפולי המרחב את מתארי�, ובנפגעי� בנפגעות המטפלי� אלו ובפרט
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 את מכניס המשפט בבית להעיד ההכרח. הטיפולי הרציונל ידי על המעוצבת תקשורת מתקיימת

 ונתפסת פלישה של במונחי� מתוארת זו כניסה. הטיפולי המרחב תו� אל המשפטי ההלי�

 בנפגעות המטפלי� מרבית, זו מסיבה Therapeutic Alliance.(73 (הטיפולית בברית כמחבלת

 וא� המשפט בבית לעדות� שיש הטיפולי מהער� הסתייגות הביעו מינית תקיפה יובנפגע

 הד, לעיל שדנתי כפי ,מקבלת הסתייגות�. שוני� מהיבטי� לה שיש הנזק בתיאור הרחיבו

 שהוא בעת, טיפול איש של התפקידי� מכפל הנוצרת רכבותבמו הדנה, המקצועית בספרות

, האובייקטיבי אופיו בי� ההתנגשות עקב נוצרת המורכבות עיקר. המשפט בבית להעיד נדרש

, האמפתי, האישי אופיו לבי� המשפט בבית המעיד המקצוע איש תפקיד של והמרוחק הניטרלי

 הטיפולית בברית כמחבלת סתנתפ זו התנגשות. הטיפול איש תפקיד של והתומ� המקבל

  74.אתיות למורכבויות לגרו� א� ויכולה

 לזמ� מחו�, פנימית התבוננות המעודד כמרחב הטיפולי המרחב את מתארי� הטיפול אנשי

 בחוויה ממוק� ובחלקו ממשי בחלקו היותו הוא שלו המאפייני� אחד. למציאות או

 הקשורי� נפשיי� תו� תהליכי� של עיבוד מאפשרת זו תכונה. המטופל של הסובייקטיבית

 המרחבש מאחר, למשפטי הטיפולי המרחב בי� יטדרמ ניגוד קיי� זה בהיבט. המינית לפגיעה

 בחוויה המתמקד לטיפול בניגוד ומוחלטות אובייקטיביות עובדות להציג שוא� המשפטי

 את מכניסה הטיפולי התהלי� על הטיפול איש עדות, זו מסיבה. המטופל של הסובייקטיבית

   :הטיפולי ובתהלי� הייחודי באופיו ומחבלת הטיפולי המרחב תו� אל המשפטי השיח

 משהו הזה בחדר שיש, נתונה נקודה באיזשהי שנמצא, טיפול על חושב אני"

 חושב אני מה' :עצמו את לשאול יכול המטופל – פנטזיה וחצי אמת חצי שהוא

 תקשורת קצת יש. ?'ועלי חושב שאני חושב הוא מה, עלי חושב הוא מה, עליו

 וכל אחרי� אירועי� וע� אחרות דמויות ע� מתכתבת בכלל היא בזמ� ובו אמיתית

 עובדות על מדברי�, המשפט בבית, עכשיו כי. מתנפ� לרגע כאילו הזה הדבר

 הגדרות על, מצבו על, האירוע על ובמדויק ישירות אדבר המטפל אני ועכשיו

. אחר במשהו ועוסק הטיפולי המרחבמ יוצא שקצת משהו. ומחלות הפרעות של

 את חוס� זה. ברורה תהיה התשובה ופתאו� ספקולציות של מרחב אי� פתאו�

 את, יותר עצמו את להבי�, אפשרי בו שהכל, במרחב לטייל מלהמשי� המטופל

  )גיא (".אחת בבת מצמצמת העדות זה כל את. שלו הקודמי� הקשרי�

 בשל רק לא בטיפול פוגע, גיא ידי על שהוצג כפי, �קליניי במונחי� הטיפול את להציג ההכרח

 ג� אלא, הטיפול של וורטי�האינטרו אופיו לבי�" יבש"וה העובדתי הקליני השיח בי� הפער

 
. למטופל המטפל בי� המציאותית או הממשית היחסי� מערכת למעשה היא הטיפולית הברית  73

הכוונה במונח . מגוונות בדרכי� במהלכו ומתעצבת הטיפול בתחילת לרוב נוצרת הברית
להבדיל מהרובד שמקורו בתהליכי� דינמיי� , �היא לרובד הקיי" מציאותית"או " ממשית"

 הטיפולית מתייחסת בעיקר לחלקו של המטפל הברית. הנוצרי� בעקבות יחסי העברה והשלכה
האישי של המטפל ובמידת מחויבותו ליחס ) רגשי(בקשר הטיפולי ועוסקת בקשר ה�פקטיבי 

 כדר אילנהראו " טיפוליתברית " להמש� קריאה על הגדרת המונח .אנושי ואמפתי כלפי המטופל
 ).2001 (72 ,6 נפש "פרטנית בעבודה טיפוליי� ויחסי� טיפולית ברית"

 .25 ש"ה לעיל בהמקורות ראו  74
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 בנפגעות בטיפול היו� הנהוג, השיח לבי� המטופל" על "המדבר הקליני השיח בי� הפער בשל

 יחסי מערכת את התופסת יביתסובייקט�האינטר הטיפול גישת על המתבסס, מינית תקיפה

 תקיפה בנפגעות בטיפול 75.הז" ע� "זה המדברי�, סובייקטי� שני בי� המתקיי� כקשר הטיפול

 מתקנת חוויה מעניק הואש מאחר, סובייקטי� שני בי� לשיח ייחודי טיפולי ער� קיי� מינית

 למלא תהייה שמטרתו, כאובייקט ושימש  או הנפגעתהנפגע בהש, המינית הפגיעה לדינמיקת

�האינטר השיח של המיוחד באופיו פוגעת המשפט בבית העדות 76. הפוגערכיוצ אחר

 וכ� אותו לאבח�, אותו להגדיר, המטופל" על "לדבר המטפל את ומאלצת סובייקטיבי

  :אובייקט כאל אליו להתייחס

 זה לפעמי�. הטיפול על משפיעה טיפול לתו� זר מישהו של כניסה תמיד כמו"

 ומנתחת עליה מדברת אותי שומעת המטופלת. רע דבר זה פעמי�ול טוב דבר

 לה לגרו� יכול וזה שלישי בגו� עליה נעימות לא שאלות ונשאלת אותה

 בזמ� אותי רואה היא. בטיפול שלנו באינטימיות ולפגוע חשופה מאוד להרגיש

 באיזה. בושה הרבה אצלה לעורר יכול וזה חיובי לא באופ� עליה שמדברי�

 אומר שאני משהו יהיה תמיד כי, בה כבוגדת אותי תרגיש היא ו�מק שהוא

 וג� רשותה את בקשתי א� וג� אותה הכנתי א� ג�. לשמוע קל לה יהיה שלא

 מסויימת אבחנה באיזה וישתמשו נניח. האלה הדברי� משמעות על דיברנו א�

 ולמרות דברי� עליה ומספרת אותה חושפת אותי תשמע היא, עליה ידברו או

  )דלית (."אות� אומר כשאני בה יפגע מאוד עדי� זה, הסכמתה את לי נהשנת

 היא. סימטרית לא א�, הדדית יחסי� מערכת היא סובייקטיבית�האינטר הטיפול יחסי מערכת

 כי סבורי� הטיפול אנשי 77.ומטופל מטפל – שוני� תפקידי� ולה� פרטי� משני מורכבת

 אל המשפט מעול� תפקידי� ומכניסה התפקידי� בהגדרת מחבלת המשפט בבית העדות

 המערי� לשופט ממטופל הפ� בו שטיפל הנער כיצד מתאר גיא, למשל. הטיפול יחסי דינמיקת

  : המשפט בבית בעדות גיא של תפקודו את

 
, סובייקטיבית�האינטראחת הגישות הרווחות כיו� בטיפול בנפגעות תקיפה מינית היא הגישה   75

הגישה הפסיכואנליטית הקלאסית ממקמת את . ליטיתשהתפתחה בתגובה לגישה הפסיכואנ
המטפל שוא� לבודד את , כמומחה. המטפל בתפקיד המומחה ואת המטופל בתפקיד האובייקט

 ואובייקטיבית וכ� להגיע לאמת ניטרליתכדי לייצר סביבה , חדר הטיפולי� מהמציאות החיצונית
יקטיבית ממקמת את המטפל סובי�רהאינטהגישה , בשונה ממנה. הפנימית החבויה במטופל

לא קיימת . והמטופל כשני סובייקטי� המקיימי� קשר שמטרתו להיטיב את רווחת המטופל
, אלא להפ�, שאיפה לנטרל את הסובייקטיביות של המטפל או יומרה למקמו כמומחה אובייקטיבי

� נטרהאיקיימת הכרה בסובייקטיביות של המטפל כש� שבזו של המטופל ונעשה שימוש באופיו 
 הקריאה להרחבת. סובייקטיבי של הקשר כדי לטפל בפגיעות רגשיות שנוצרו בקשרי� קודמי�

 ).2004 (באמריקה הפסיכואנליזה של גילגוליה: לפיתוי התנזרות בי� גוברי� ענר ראו בנושא
76  Lewis Aron, The Patient's Experience of the Analyst's Subjectivity, 1 PSYCHOANAL 

DIALOGUES 29 (1991). 
 .ש�  77
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 שופט) המטופל (שהוא היא שלי הסובייקטיבית התחושה דבר של בסופו"

 אותו לרצות כדי שפטהמ לבית בא לא שאני, הוא מבחינתי האתגרי� אחד. אותי

 שאני הזירה לא זו. אגיד שאני רוצה שהוא מה את להגיד או אותו לייצג או

 לעשות הזה המאמ� את להרגיש לי טבעי שהכי למרות. בשמו בה לנצח אמור

 'טוב הכי 'זה מה יודע לא אני כי נכו� לא וזה בשבילו יכול שאני טוב הכי

 היא שהוא שופט אותי על תחושהה אז. ש� אני זה בשביל לא כי וג� בשבילו

  ".זה

   משחק )ג(

 במילה משתמשי� שאפילו יש. למשחק המשפט בבית הדינמיקה את מדמי� המחקר משתתפי

, משחק במונח כוונת�. המשפטי" משחק"ה של האסטרטגי אופיו את לאפיי� כדי, "מט שח"

  . המשפטי במרחב הקיימת לטקסיות היא

 במרחב האנשי� לניהול, תאורטיה ברקע שדנתי כפי, יתייחסו המשחק כללי המשפט בעול�

 אלו כל של ולהשפעה לאנשי� יהיוהפנ ההתדיינות לאופ�, המשפט בבית הלבוש לקוד, הפיזי

  . המשפט בבית העדי� חוויית על

 והמעמדות השופטת עני� כל, דרמה אובר קצת, משחק קצת לי נראה זה"

 את להשאיר בשביל מסביב זרי�ע הרבה כ� כל צרי�. לקו� לשבת, הדי� ועורכי

 לעיקר להגיע היה אפשר אי? זה את היה לא א� קורה היה ומה מקצועי זה

 פה. חשובה כ� כל עבודה עושי� אנחנו הטיפול בחדרי? החלטות ולהחליט

 אתה פעמי� והרבה מסביב הילה הרבה כ� כל צרי� וש� עזרי� שו� בלי, בחדר

  ) רוית (."המקו� באותו וקבדי נשאר ואתה ממנו ויוצא לדיו� נכנס

 דג כמו הייתי. י�יענ באיזשהו משפט בבית שהעדתי הראשונה הפע� יתהיה זו"

� שנתפסת, בצורה לשופטת פניתי למשל. קטני� בדברי� אפילו ,למי� מחו

 כזה משהו או 'המשפט בית' או 'כבודה' לה קראתי לא. מכובדת מספיק כלא

 לשופטת ואמרתי אותי הבינו שלא שהומ להדגי� ניסיתי. אותה הרגיז קצת וזה

 שאני, ואמרה התרגזה והיא 'כניסה אי�' היה ממש וזה 'וככה ככה שאת נגיד'

 על ורק המקרה על רק לדבר צרי� ושאני אליה לדבר ולא אליה לפנות יכול לא

 משהו שלה בביקורת היה לא. אחר דבר שו� על ולא שהגשתי, הכתוב החומר

 שאדבר עליה מקובל היה לא פשוט. עצמי את להסביר ניסיתי רק שהרי, ענייני

 אבל, שוב הדבר אותו את אמרתי זה את לי אמרה שהיא אחרי אז. הכדוגמ עליה

  )יואב (".דמיוני מישהו על – 'בוזגלו' על

מתו� הפריזמה של יחסי הכוחות ,  ע� כללי המשחקכרותימתייחסת לה) עובדת סוציאלית (יעל

  : בבית המשפט הקיימי� שוויוניי�הבלתי 

 העדי�. במקרה כאילו ש� נמצאי� והעדי� במשחק השותפי� בי� משחק זה"

 באמת לא ה� אבל המשחק את לה� מראי� וכאילו חשובי� נורא לכאורה ה�

  ."ממנו חלק
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 השחקני� מכירי� את המשחק ומתארת פער בי� שבה מייחסת את פערי הכוחות למידה יעל

לבי� העדי� הנמצאי� ש� , המכירי� את חוקיו, שה� אנשי המשפט, "שותפי� במשחק"ה

המראה כיצד נוצרי� " מעגלי�"החלוקה שיעל עורכת מזכירה את החלוקה ל. לדבריה במקרה

המושפעי� ממידת ההשתייכות ,  בי� הציבור לאנשי מערכת המשפטשוויוניי�יחסי כוחות לא 

בכ� שאנשי , ידי ביטוי באי� להכוחיעל טוענת כי יחסי .  ע� המערכת ונהגיההיכרותאו ה

העדי� לא יכולי� , ביניה� הכוחאול� בשל הבדלי , לעדי� את המשחק" מראי�"המשפט 

  .אמתיתלהשתת� במשחק בצורה 

  המשפטי בדיו� הטיפול אנשי של מקומ�) 1(

 העדות הוא המקו� שאנשי חוויית הקשור להשפעה שיש למשחק המשפטי על נוס� מרכיב

.  ה� נתפסי� בבית המשפטבוש מהאופ� ,לדעת�,  המושפעהטיפול מקבלי� בבית המשפט

מידת הכבוד שבית , את עצמ�" מציגי�" ה� בושתפיסת אנשי הטיפול תלויה לדיד� באופ� 

 ה� נתוני� לחקירה נגדית צולבת בהש למוניטי� המקצועי שלה� והמידה שחהמשפט רו

  . ומשפילה

סו של בית המשפט לאנשי  כאחד השלבי� הקריטיי� בהבניית יחר העדות מתואשלב

העצמית הקובעת את יחסו של בית המשפט למוניטי� " הצגה"בשלב זה מתחילה ה. הטיפול

 לעדות ההתכוננות תהלי� ,בשל כ�.  מייצגי�ה�ש ולדיסציפליניההמקצועי של אנשי הטיפול 

 מתארי� הטיפול אנשי. המשפט בבית" הופעה"ב בעיקר ועוסק אסטרטגיי� בהיבטי�, מתמקד

 ".השניהצד  "ידי על נתפסי� ה� בוש באופ�, רבה במידה, תלויה המשפט ביתב תפיסת� כי

 המומחה העד את ג� אלא ,נגדית החוקר הדי� עור� את רק לא כולל השני הצד כי לראות מעניי�

  :הנגדית הדעת חוות על המעיד

. השני מהצד לי שמקביל מי אלא, הסניגור רק לא. מנגד שעומד ממי פחד קיי�"

 מנסי� ביחד לא שאנחנו החוויה היתה קשה מאוד שהיה שמה חושבת ניא

 מייצגת ואני אחד צד מייצג הוא אלא ש� שקרה מה ולהבי� המציאות את להבי�

  )דלית (."קשה מאוד חוויה וזו השני את אחד שונאי� וכול� אחר צד

 ע� בהצלחה להתמודד שלה� ביכולת, רבה במידה, לדעת� תלויה הטיפול אנשי תפיסת

 הצד של הדי� עור� ע� המשותפת העבודה באיכות תלויה מהיכולת חלק. הנגדית החקירה

. הנגדית החקירה בשלב שלו ובהתנהלות הדעת חוות הכנת בשלב, מעידי� ה� מטעמוש

 מקצועיי� לא, אדישי� היו הדי� עורכי כי להרגשה רובל התייחסו קושי תואר בה�ש המקרי�

. הגנה מעדי רק עלו אלו תחושות כי לציי� יש. הטיפול איש בעבודת כנדרש מעורבי� ולא

 הלי� הע� בהתמודדות בדידות להרגשת הטיפול לאנשי גרמה השותפות חוסר חוויית

 מתגובת� הנובע, לכ� קוד� שתואר, רגילי� עדי� של לקושי דמיו� נושא זה קושי. המשפטי

  78:ועוינת תוקפנית תנגדי בחקירה נחקרי� שהעדי� בשעה, הדי� עורכי של המאופקת
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 התיק כל את מפילי� כאילו מרגיש אני. מאוכזב אני הדי� מעורכי גדול מחלק"

 הדי� עורכי רובש מרגיש ג� אני. 'שצרי� מה את שיעשה, שלו התחו� זה'. עלי

 לא העדות ובמהל� לעדות אותי מכיני� לא, שלי הדעת בחוות בקיאי� לא

 ומשאירי� הדיו� באמצע שיוצאי� ,אלו את אפילו יש. שצרי� היכ� מתערבי�

 בקיאי� וה� מצוי� זיכרו� לה� שיש די� עורכי כמה היו. שלה� העוזרי� את

  )עמיר (."כ� לא ה� הרב אבל, בהכל

 שהשתמשו בי�. כתוקפני� בעיקר תוארו, נגדית חקירה המומחי� את החוקרי�, הדי� עורכי

 רגשותיה�. כמניפולטיביות הטיפול אנשי ידי על שנתפסות, באסטרטגיות או ישירה בתוקפנות

 חוויית. רגילי� עדי� של לרגשותיה� דומי�, הנגדית לחקירה ביחס, המחקר משתתפי של

 להביע יכולת חוסר בתחושת, תוקפנית חקירה מפני וחרדה איו� בתחושת מאופיינת החקירה

, פטהמש בית של והשיפוטית הבוחנת עינו תחת מצאותיה של ובתחושה כראוי עמדת� את

  79.תמיכה מקורות משוללי כשה�

, העדות של הטקסט בי� ההבדל את מתאר, ההגנה מטע� שהעיד, )קליני פסיכולוג (יואב

 היא" מנגינה"שה מציי� יואב. תוקפנית שהיא, העדות של" מנגינה"ה לבי�, תקי� לכאורה שהוא

  : הכתוב לפרוטוקול מבעד עובר שלא האלמנט

, שנאמר מה לא זה. בסדר שזה אומרת היית ,הפרוטוקול את קוראת היית א�"

 ש� היה. מדבר שאתה באמצע אות� בלחתו� התבטא זה. נאמר שזה אי� זה

 הוא. הפסיכולוג בא הנה"ש חשבו שה� הייתה שלי התחושה. תוקפני משהו

   ".לקשקש ושיפסיק שלו הפסיכולוגיי� הדברי� ע� השכל את לנו מבלבל

 בדומה ,זאת. שכנגד הצד מ� הדי� עורכי של כוונותיה� יכלפ חשדני יחס הביעו הטיפול אנשי

 יעשו שסנגורי�, מהחשש בעיקר הנובעת, מבח� קציני בקרב בספרות המתוארת לחשדנות

 היחס 80.ושיקו� טיפול למטרות ולא בעונש הקלה למטרת שלה� בתסקירי� מכוו� שימוש

 שתי בי� הקיימי� ההדדיי� הכוחות מפערי בעיקר נבע, הטיפול אנשי ידי על שבוטא, החשדני

 את הקובעי� אלו ה�ש מאחר, הדי� עורכי לטובת כוחות פער קיי� אחד מצד. הדיסציפלינות

 בריאות בתחו� המקצועי הידע בעלי אלו ה� הטיפול אנשי, מנגד. החקירה וכיוו� הדיו� מהל�

 הדי� כיעור בי� מאבק מתקיי�, כ� עקב. המשפט בבית בדיו� יתרו� לה� המקנה ידע, הנפש

 התכני� על בעדות להתמקד מבקשי� הטיפול אנשי. עדות� מוקד לגבי, הטיפול לאנשי

 כמי מתוארי� הדי� עורכי. דעת� חוות על מקצועית הגנה לקראת עצמ� ומכיני� המקצועיי�

 למידת הקשורי� בהיבטי� ומתמקדי� המקצועית מהעדות הטיפול אנשי את להסיט שמבקשי�

 מניפולטיבית כהתמקדות נתפס הדי� עורכי של הנגדית החקירה כיוו�. העד של המהימנות

 חוות של המקצועיי� בתכני� עוסקי� אינ� ה�ש מאחר, יתרו� יש הדי� לעורכי בה�ש בהיבטי�

  : הדעת
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 מסמפט לא הכי שאני, הדבר זה משפט בבית שעדות ל� לומר יכול אני"

 אותי שישאלו לזה נ�מתכו אני. שיש קשה הכי איו� תחושת זו. שלי בעבודה

 זה מה' כמו שאלות אותי שואלי� כלל בדר� אבל, הדעת חוות על שאלות

 שאלות או '?אותו ראית פעמי� כמה' '?איתו ישבת זמ� כמה', 'פסיכותרפיסט

 הספציפית הדעת חוות ע� להתמודד יכולי� לא כי, קודמות דעת חוות על

 הדיו� את מחזיר אני אי� הוא העדות אור� לכל אותי שמעסיק מה. שהגשתי

 המסוכנות ועל העברה על לדיו�: כא� התכנסנו בגללה לסיבה, שלי למקצוע

 שבה� לכלי�, הדעת חוות את כתבתי בו ולאופ� לאבחו�, העברמה כתוצאה

  )עמיר (."השתמשתי

 מומחה של כהסטה שנתפס למה מכוונת הנגדית החקירה בוש מהאופ� ג� נובעת החשדנות

 מציי�, המשפט בית מטע� כעד המשמש פסיכיאטר, שדניאל כפי זאת, ראח מומחה כנגד אחד

  :בדבריו

 חוות לפני מונחת' למשל, הוגנת לא בצורה זה את עושי� ה�, תוקפי� כשה�"

 אתה? אדיוט ממנו עושה אתה, ההיפ� בדיוק כותב ואתה של� קולגה של דעת

 חקירהה סגנו� את מכיר שלא למי '?דבר שו� מבי� שלא אחד ממנו עושה

  ."מאיי� די נראה זה הנגדית

. לשאול שאלות מנחות,  נוס� של תוקפנות הוא בזכות שעומדת לעור� הדי� החוקר נגדיתביטוי

 כמגבילות את היכולת של איש הטיפול להשיב תשובה מקיפה לעתי�שאלות אלו נתפסות 

 היא ,הטיפול מאנשי רבי� אצל, עצמה על החוזרת הדוגמ. ולהיות נאמ� למקצועיותו

  :בשלילה או בחיוב לשאלה יענו הטיפול שאנשי, הדי� עורכי של ההתעקשות

 'לא'ש יודעת את אבל 'ולא בכ� לי תעני' ל� ואומר שאלות אות� שואל הוא"

 ואומר אות� קוטע הוא ואז '...אבל לא' להגיד רוצה ואת מכשילה תשובה היא

 .'...להגיד רוצה אני אבל לא' אומרת ואת הבאה לשאלה וממשי� 'רבה תודה'

 בית בהילכות בקיאה לא שאת, מבי� אני גברתי': לי אמר שהשופט כרתוז אני

. קשה נורא חוויה זה, נורא זה. 'לא או בכ� תעני אות� כששואלי� אז, המשפט

 וחסרת מילי� חסרת שאת, האלה מהמקומות נובע ומההשפלה מהביזוי חלק

. אפילו לדבר היכולת תא ממ� שלקחו, ומרגישה ש� עומדת את [...] שפה

  )שלומית (."סדו� למיטת אות� מצמצמי�

 את ,רבה במידה, ומזכירה קשה להיות העדות חווייתל גורמת התוקפנית הנגדית החקירה

 חרדה בתחושות מתאפיינת החוויה 81.בספרות המתוארת, רגילי� עדי� של הרגשית החוויה

 ובתחושה כראוי עמדת� את להביע תיכול חוסר בתחושת, תוקפנית נגדית חקירה מפני ואיו�

 חווי� הטיפול מאנשי חלק. המשפט בית של והשיפוטית הבוחנת עינו תחת מצאותיה של
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 הצד בי� ההקבלה את לראות מעניי�. כנאשמי� וחלק� כקרבנות העדות במהל� עצמ�

 ,נותקרב הרגשת מתארי� התביעה עדי: הרגשית החוויה לבי� העדי� מגיעי� ממנוש, המשפטי

  .מואשמי� עצמ� חווי� הגנה עדי לויאו

. טראומטיות� פוסט לתגובות, רבה במידה, המקבילות רגשיות תגובות מתארי� התביעה עדי

 לחוש לו גרמה אשר, שלו המטופל ע� ההזדהות את מתאר למשל) קליני  סוציאליבדעו (גיא

  :המשפט בבית העדות מת� במהל�) Abuse (להתעללות �קרבכ עצמו

 מסוי� בתארי� כי, לרעה הנפגע על השפיע לא שהאונס לטעו� סהני הסניגור"

 עמד ולא שלו החברה ע� לשכב ניסה שהוא זה על אתי דיבר שהוא, כותב אני

 שהוא, בשמחה סיפר שהוא, כותב אני אחרי וכחודש פלשבקי� לו היו כי, לו

 שג� אלא, מעצבנת טענה היתה שזו ולא. הסתדר ושהכל שלו החברה ע� שכב

 היה זה. שלו הפוגעי� ארבעת מול הילד של הזיקפה על ש� שהתפתח �הדיו

 באותו ההפרדה את לעשות במצב הייתי באמת א� מעניי� ]... [Abuse ממש

�ה הזה במוב�. בשמו בכסא התכווצתי אני. המטופל לבי� ביני, הרגעAbuse 

�ה היה שלוAbuse אתו שמזדהה מהמקו�, שלי".   

, כ� בשל, שהרגישה והאימה תהפיזי ברמה האיו� תחושת את ארתמת) סוציאלית עובדת (רוית

  :הנגדית החקירה במהל�

 למשל. ב� נוגעי� כמעט ה�, מרחב שו� ל� אי�, הדי� לעור� קרוב נורא אתה"

 וזו ]כ.ע – לפניה קרובה יד מסמנת[ פה לי היתה היא התוקפנית הדי� עורכת

 אז תזיע אתה א�. חשו� ראנו אתה. קט� נורא לוהכ. פיזית ג� מאיימת חוויה

 אתה א� למשל או. קרוב זה כ� כדי עד. של� הזיעה אגלי את לספור יוכלו ה�

 ה� אז, מתרגשת כשאני לפעמי� קורה זה ולי רועדת קצת והיד הנייר את מחזיק

  ".סנטימטרי� ממש זה. מטר רחוקה שאני לא זה. זה את לראות יכולי�

 רוית 82.התעללות של בדינמיקה מרכזי מאפיי� אהי, רוית שמתארת, האוני� חוסר תחושת

 המתבטא החשש את" לה רואי� "כאילו, הפיזית והחשיפה הקרבה נוכח אוני� חוסר מתארת

 את לשנות יכולתה להיעדר קשורה, מתארת שרוית, האיו� חוויית. בידיי� וברעד זיעה באגלי

 וגורמת טראומטיות�סטפו בתגובות מרכזי מאפיי� בבחינת והיא העדות בעת הפיזי המרחב

   83.ולכניעה אוני� חוסר להרגשת

 כעדי בעבר שתפקדו הטיפול מאנשי חלק. כנאשמי� עצמ� חווי�, כאמור, ההגנה עדי

 תביעה עדי שהיו בעת זכו לוש המכבד היחס בי� פער ותיאר הגנה עדי להיות ועברו תביעה

 נגדיות בחקירות תמתבטא ההאשמה. הגנה כעדי זוכי� ה� לוש והמאשי� המזלזל ליחס

 בהצגת�, שלה� היושרה על בערעור, אחרי� בהליכי� שהגישו קודמות דעת בחוות המתמקדות

  :חוק עוברי לזיכוי בתרומה וא�" קנויות דעת חוות "וכותבי" חרב שכירי"כ
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. בממסד בעבר עבדתי זאת בכל כי שלי העשיה כל על קרדיט לי שיתנו ציפיתי"

 שהרי, הציבורית הסניגוריה מטע� כעד עכשיו �ג. במערכת אני שלי החיי� כל

 לעד תביעה מעד המעבר את שאעשה שאחרי, לי אמרו כול�. ממשלתי גו� היא

 בחזקת אני מזה חמור אלא, בי הכירו שלא לא. קרה זה ואכ� בי יכירו לא, הגנה

 את וג� 'פדופילי� יש בגלל� אתה' תובעי� אותי כינו שג�, מקרי� היו. חשוד

 נשאל לא פע� א� אני ]... [תמוה לי נראה לכשעצמו וזה עצר לא השופט זה

? 'קיבלת כס� כמה' אותי שואלי�. שלי הדעת חוות על מקצועיות שאלות

  ) עמיר". (קנויה דעת חוות זו כאילו

, הדי� עורכי מול החוויות מגוו� את בתוכה כוללת, השופטי� מול העדי� של, הרגשית החוויה

 עדילו המשפט בית מטע� עדי�ל, ההגנה עדי בי� בחוויה הבדל יי�ק לא. לעיל שפורטו כפי

 וכנעדרי� אדישי�, מנוכרי�, טכניי�, כמעורפלי�, כול� ידי על, מתוארי� השופטי�. התביעה

 לגבי שתואר כפי, כ� כמו. לפניה� המונחת בשאלה להכריע הנדרשת המקצועית ההתמחות את

 שימוש וכעושי� מזלזלי�, כתוקפניי� י�מתואר השופטי�, שכנגד הצד מ� הדי� עורכי

  .בהחלטותיה� לתמו� כדי, העד ידי על בפניה� שהובא, המקצועי במידע מניפולטיבי

 אנשי ממרבית עולה, המשפט בבית למתרחש וכאדישי� כמשועממי� השופטי� חוויית

 רווחת כאדישי� השופטי� תפיסת. הנאמרי� הדברי� לחשיבות בסתירה עומד הדבר. הטיפול

 מבישות לשאלות המאופקת תגובת� נוכח ,זאת. רגילי� ועדי� העבר נפגעי בקרב ג�

  84:הנגדית החקירה במהל� בפניה� המוטחות, העדי� מחיי פרטיי� אירועי� על, ומשמיצות

 כשמדובר ביותר רגוע שלו הפרצו�, כאילו לא או שכאילו, סנגור מולי עומד"

 נערי� ארבעה יושבי� ומאחוריו עשו שלו שלקוחות מטורפי� בדברי�

 את לפוצ� בשביל אפשר שרק מה כל עושי�, צוחקי�, להפליא משועשעי�

 ושופטי�. שלי הנער של האמא את. מדעתה ויוצאת עליה� שמסתכלת האמא

 לב שמי� ה�, רגע' לעצמ� אומר ואתה דקויות של בדקויות שמתעמקי�

 כ� הגדולה שהתמונה מקווה אתה. לדעת יכול לא ואתה '?הגדולה לתמונה

 את מחקתי תארי� באיזה בשאלה מתעסקי� וה� חתומות פניה� כי עוברת

 ג� שומעי� ה�? הצוחקי� הפרצופי� את רואי� ה� אבל. הפסיק ואת המילה

  )גיא" (?הצורה את לו ושחטו ילד שלקחו הכללי הסיפור את

 רקע היעדר בשל מי� ותעבר בתיקי להכריע השופטי� של ביכולת� פקפקו הטיפול מאנשי חלק

 לא החלטות מפני חשש מבטאת, מי� בעברייני המטפלת קרימינולוגית, שגית. מספק מקצועי

  :מי� בעברייני טיפול בנושא לשופטי� הכשרה היעדר עקב, מושכלות

 משפט בית שיהיה צרי�, אותי שואלת את א� אבל, בערכו להמעיט מבלי"

 ארו� קורס יעברו ושהשופטי� לסמי� משפט בית שיש כמו מיניות לפגיעות

 הרות ה� ומבחינתי שגויות ה� ההחלטות לפעמי�. מינית פוגעי� על ומתמש�

 
84  CARLEN ,21ש "לעיל ה. 
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 הנאש� את יכניסו א� אבל הקהילה על להג� היא שהמטרה לי ברור זה. אסו�

 מוגנת הקהילה שני� לחמש אז, בטיפול אותו לשלב במקו�, שני� לחמש לכלא

 קוד� שהיה ממה עוד גרסיהר להיות יכולה? האלה שני� בחמש קורה מה אבל

  ". משתחרר שהוא אחרי טיפול עליו לכפות אפשרות ואי�

  הלימה של חוויה – וטיפול משפט  .2

 יחסויהת, תמות ההלימה.  חוויה של הלימה בי� המשפט לטיפולותיאר מאנשי הטיפול חלק

 יי�הטיפול העקרונות בי� להתאמה; המשפט בבית לעדות באשר מותאמות ציפיות של לקיומ�

 שהמרחב הרגישו הטיפול אנשי בה�ש ולמקרי� המשפטי הדיו� התנהלות עקרונות לבי�

 ההלימה חוויית ביטויי. טיפוליי� ערכי� ולכלול השיח גבולות את להרחיב הצליח המשפטי

 ה� בעלי ער� משמעותי מאחר ,ע� זאת.  הניגוד באופ� משמעותיחווייתשכיחי� פחות מביטויי 

כתיבה הנפוצה באשר למפגש בי� הטיפול למשפט המתמקדת בעיקר  בבחינת חידוש לה�ש

  .  החיכו� והשוניבאזורי

 תו� לטיפול המשפט בי� הלימה של חוויה המתארות ההתייחסויות את אציג הנוכחי בפרק

  .ומשחק שפה, דימויי�: התמות לשלוש חלוקת�

 דימויי� )א(

, המשפט לגבי הקיימי� הפופולריי� לדימויי� ערי�, הלימה של חוויה המתארי� הטיפול אנשי

 מתאימי� שה� מהעובדה נובעת ההלימה חוויית. בה� מחזיקי� וא� הקוד� בפרק שתוארו כפי

 ותיאר הטיפול מאנשי חלק למשל. אכזבה חווי� לא ולכ� המשפטית למציאות ציפיותיה� את

  : אכזבהה תחוויי את מעצמ� מנעו וכ�, צדק משפט כעור� המשפט בית של הדימוי על ויתור

 מקו� לא זה משפט שבית יודע אני שלי ניסיו�מה אחד מצד. מעורב מאוד אני"

 להגיד יכול אני זה ואת לצדק חוק בי� קשר אי�. צדק בו לקבל יכול שאתה

 אתה פע� מדי, שני מצד. משפט לבית אמת בי� לא ג�. ברורה מאוד בצורה

 המערכת זאת בכל, בודהכ כל וואו' לעצמ� אומר ואתה דברי� בעיתוני� קורא

  )יואב (".'איכשהו עובדת הזאת

 התמחות� מתחו� המשפט בית את ללמד הטיפול אנשי של לשאיפה נוגעת נוספת הדוגמ

 שהדיו� העובדה בשל חיובית עדות חוויית מתארי� הטיפול מאנשי חלק. אקדמי דיו� ולקיי�

, אחר מקור כל או הדי� ר�עו ידי עלש בי�, מראש הכנה כ� כמו. מקצועיי� בנושאי� התמקד

  : חשש או איו� רגשות בהפחתת משקל כבעלת תוארה

 בכפר המשפט בבית. התוק� של הדי� עור� של הסגנו� על ונופל ק� לוהכ"

 שאלות ושאל סימפטי מאוד היה הדי� עור� כי ידידותי היה ו�יהד סבא

 הידע את או שלי האמינות את תק� ולא דיסוציאציה של להגדרה שקשורות

 שציפיתי למרות, מותקפת או מאויימת הרגשתי ולא הרצאה לתת באתי. שלי

 לי שהיה הידע בזכות Nasty להיות יכול שזה ידעתי. תוקפנית חקירה תהיה שזו

 )דפנה (."מהפרקליטות הדי� עורכת של וההכנה הסיוע ממרכז
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 מהדיו� תהציפיו את להתאי� מסייעת המשפט בבית הדיו� של אופיו ע� המקדימה היכרותה

 באשר בעיקר, בספרות מתואר דומה תהלי�. קשות רגשיות השלכות ובהפחתת, המשפטי

 נמצא. המשפט בבית להעיד שאמורות, אונס נפגעות בקרב דומות השפעות למזעור

 המתרחש לבי� ציפיותיה� בי� בפער תלויה, המשפט מערכת ע� הנפגעות של שהאינטראקציה

 את יותר טוב להבי� מצליחות שהנפגעות ככל. למתרחש מ�עצ להתאי� ביכולת� וכ� במציאות

 ההלי� מתוצאות סיפוק ירגישו שה� יותר גבוה סיכוי קיי� כ�, המשפט מערכת מגבלות

   85.המשפטי

  שפה )ב(

, הטיפול מאנשי חלק אצל, נובעת המשפטית לשפה הטיפולית השפה בי� ההלימה חוויית

  . המשפטיי� השיח לכללי, המקצועית השקפת� בי� מההלימה

 הטיפולית השפה בי� להבדל הטיפול אנשי התייחסו, הניגוד חווייתב הד�, הקוד� בפרק

 שאינ�, לאנשי� מובנת�ובלתי עמומה כשפה תוארה הטיפולית השפה. המשפטית לשפה

 כמדויקת תוארה, לעומתה, המשפטית השפה. מורכבות להכיל יכולת וכבעלת הטיפול מתחו�

 בי� הלימה של חוויה החווי� הטיפול אנשי. מורכבות להכיל יכולת תחסר ולכ� וכדיכוטומית

 גישת� אול�, וכדיכוטומית כמדויקת המשפטית השפה את, ה� ג�, תופסי� השפות סוגי שני

 מעניקי� ה� בהש במידה למשפט דמיו� הנושאי� בעקרונות רובל מתאפיינת הטיפולית

 מעקרונות הנגזרת הטיפולית השפה, לכ� אי. ולאחריות לאובייקטיביות, למהימנות חשיבות

  .המשפטית לשפה יותר הרבה דומה אלו

 הדעת חוות מסתמכת עליוש, האבחוני הכלי מהימנות חשיבות את מדגיש, למשל ,שלמה

 הדעת חוות איכות לבי� האבחוני הכלי ממצאי של האובייקטיביות מידת בי� וקושר שלו

  :גדיתנ חקירה בפני לעמוד יכולה היא בהש ולמידה

 שאני בגלל משתפרות וה� השני� ע� משתפרות שלי הדעת שחוות, מניח אני"

 נמנע אני ]... [נגדית חקירה בפני עמידות דעת חוות לכתוב אי� לומד

 נמוכה להיות יכולה שוני� 86'שופטי� בי� הסכמה'ה שבה� בכלי� מלהשתמש

 תמשלהש שאוהבי� כמו פסיכולוגיסטי, מעורפל רגו�'בז מלהשתמש ונמנע

 קיימי� שה� ראיות שאי�, היפותטיי� נפשיי� מבני� כמו למשל. דעת בחוות

. כאלה ודברי� דיו לכתמי תגובות מתו� אות� שמסיקי� תהליכי� מני וכל

, כזו יש א�, שלי שההטיה אובייקטיביי� יותר כלי� על מבוססי� שלי הרעיונות

   ."משפיעה פחות

 
85  Amanda Konradi, Preparing to Testify: Rape Survivors Negotiating the Criminal Justice 

Process, 10 GEND. SOC. 404 (1996). 
היא להסכמה בי� פסיכולוגי� חוקרי� המפעילי� שיפוט " הסכמה בי� שופטי�"הכוונה בביטוי   86

 .ולא לשופטי� בבית המשפט, מחקרי על הכלי האבחוני
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 המרכזי המאפיי� את מתארת מינית בפוגעי� מטפלתה, )שיקומית� חברתית קרימינולוגית (שירי

 אחריות לקיחת ועל האובייקטיבית במציאות הכרה על בעבודה הקשור בפוגעי� הטיפול של

 אותו את לעשות המבקש המשפטי בהלי� המתרחש את הול� זה מאפיי�. הפגיעה מעשה על

  : הדבר

. ממנו להתעל� אפשר אי. ברקע הזמ� כל הפלילי ההלי� קרימינולוגי בטיפול"

 [...] הטיפולי� לחדר זה את מביאי� ה�. ממנו מוצפי� מאוד המטופלי�

, איתו עבדנו – גבוהה בינונית מסוכנות רמת לגביו שקבענו בחור אותו, למשל

. שלו החשיבה עיוותי ומה שלו הסיכו� מה להגיד ידע הוא. זה מה לו הסברנו

 להערכת יגיע שהוא י�רוצ אנחנו. מוצלח טיפול לא זה מבחינתנו אחרת

 ה� אלו. המטרה זו. שלו העברה מעגל את מכיר כבר כשהוא, מסוכנות

 משהו משפט בבית אגיד שאני נדיר. מסוכנות שמפחיתי� האלמנטי�

  )שירי (."חושבת שאני מה שזה יודע לא או בכלל מכיר לא שהמטופל

. בפוגעי� המטפלי� שראיינתי הטיפול אנשי כל של דבריה� את מאפייני� שירי של דבריה

 המשפט בבית העדות כי הסבורי�, מינית תקיפה בנפגעות המטפלי� טיפול מאנשי בשונה

 ההלי� כיצד מתארי� מינית בפוגעי� המטפלי� הטיפול אנשי, הטיפולי בתהלי� לחבל עלולה

 שונות טיפוליות בגישות מדובר כי היא לכ� הסיבה. הטיפולי התהלי� את מקד� המשפטי

, התנהגותית�הקוגנטיבית הגישה היא מי� בעברייני בטיפול כיו� הרווחת גישהה. במהות�

 הטיפול אנשי כל 87.דינמיות�פסיכו טיפול לגישות למשל בהשוואה כיעילה שהוכחה

  . זו גישה כנוקטי� עצמ� על העידו מי� בעברייני ומטפלי� במחקר שהשתתפו

, המטופל של מציאותה תפיסות בהתאמת מתמקדת התנהגותית�הקוגנטיבית הגישה

 כלפי המטופל של האמפתית היכולת ובהגברת 88הפגיעה מעגל את לזהות יכולתו בשיפור

 האמצעי� אחד. הפוגעניי� מעשיו משמעות ע� המטופל עימות על מבוסס הטיפול 89.הנפגעי�

 
 הראשונה מתמקדת הגישה: דלות במטרותיה� שתי גישות מרכזיות לטיפול בעברייני מי� הנביש  87

גישה זו כוללת בטיפול היבטי� הקשורי� . העבר על ביצוע הרה חז–בהורדת הסיכוי לרצידיביז� 
הגישה . להשגת מטרה זו בלבד ואינה מקשרת בי� העלאת איכות החיי� להורדת רמת הרצידיביז�

מתו� ההנחה , זאת.  עבריי� המי� של(Quality of Life) החיי� ות מתמקדת בשיפור איכיההשני
גישה זו מתמקדת במציאת דרכי� . ששיפור איכות החיי� יגרו� לירידה בסיכוי לרצידיביז�

כדר� לשיקומו ולהפחתת הסיכוי ,  של עבריי� המי�(Basic Needs)לסיפוק הצרכי� הבסיסיי� 
,  כישורי�–י� שיפור איכות החיי� מתייחס לצרכי� הפנימי.  המי� בעתידותעברשיחזור על 

הכשרה , כישורי הורות, אישיי���בי, תרבותיי�,  חברתיי�–אמונות וערכי� ולצרכי� חיצוניי� 
להמש� קריאה בנושא ראו . תמיכה חברתית ויצירת הזדמנויות למימוש מטרות, מקצועית

William L. Marshall et al., Working Positively With Sexual Offenders: Maximizing the 
Effectiveness of Treatment, 20 J. INTERPERS. VIOLENCE. 1096 (2005); Jerry L. Jennings & 
Steven Sawyer, Principles and Techniques for Maximizing the Effectiveness of Groups 

Therapy With Sex Offenders, 15 SEX. ABUSE. 251 (2003). 
 . המוביל את המטופל לפגועמשתחזרנהגותי מעגל הפגיעה הוא ריטואל הת  88
 דוד ב� שרה, שחורי מלי (טיפולי ובמענה באפיו�, בזיהוי אתגרי�: בישראל מי� בעברייני טיפול  89

 Friedrich Losel & Martin Schmucker, The Effectiveness of; )2010 , עורכי�חובב ומאיר
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אשר במקרי� רבי� ) ”Or Else Factor“ (מרתיע בגור� השימוש הוא לטיפול מטופלי� לגיוס

 עושה הטיפולי המהל�, שירי של בדבריה שעלה כפי, זו מסיבה 90. הפליליתקציההסנ הוא

 המטופל את לגייס כדי, המשפט בבית בטיפול ההתקדמות על התקופתי בדיווח שימוש

 איש עדות בעת הלימה חווייתל גור� הטיפול בתהלי� יהמשפט ההלי� של השילוב. לטיפול

  .המשפט בבית הטיפול

אול� , של הלימה בי� הטיפול למשפט עלתה רק מאשת טיפול אחת נוספת לחוויה דוגמה

 בשל הלימה חוותה) סוציאליתעובדת  (יעל. היא מוסיפה נקודת מבט מעניינת וייחודית

 מקור, אחרי� טיפול מאנשי בשונה. הטראומה בשיח בקיאות הראה המשפט שבית העובדה

 לשפה התאימה שלה תהטיפולי השפה בהש המידה היה לא יעל אצל ההלימה חוויית

 בשפה בקיאות הראה המשפט בית בהש המידה היה ההלימה מקור, להפ� אלא, המשפטית

 על הטראומטיות בהשלכות המתמקדת הטיפולית שהשפה הרגישה היא כ� בשל. הטיפולית

  :המשפטי בדיו� למקו� זוכה מינית תקיפה נפגעות

 השפה את רי�שמדב תחושה היתה. שלנו השפה את מדבר שהשופט הרגשתי"

 שמישהו להיות יכול זה א� שאל הסנגור למשל. טראומה�הפוסט חוויית של

 לפני שלוש�שנתיי� לחתונה החורג האב את יזמי� חורג אב ידי על שנפגע

 תחושה לי יתהיה כי, לענות צריכה לא בכלל שאני הרגשתי אני. מתלונ� שהוא

 עברו שאנשי� יתהיה התחושה אבל עניתי. משפט בבית ש� יושבי� שהדברי�

  ".דר� כברת כבר

  משחק )ג(

דנתי בהתייחסות של , שהתמקד בהרגשת חוסר ההלימה בי� הטיפול למשפט,  הקוד�בפרק

אנשי הטיפול התייחסו להרגשת חוסר . בדיו� המשפטי" משחק" הלתמתאנשי הטיפול 

� בבית  ה� נתפסיבוש האופ�שנובע מ, השייכות למשחק ולמקו� שה� מקבלי� בדיו� המשפטי

,  ה� זוכי�להשמידת הכבוד ,  בפני בית המשפטעצמ� את ה� מציגי� בושהאופ� : המשפט

 ה� מרגישי� שיתו� פעולה ע� עור� הדי� בהשהמידה , מידת המהימנות שמייחסי� לדבריה�

 חווייתשחוו , העדי�, לעומת�.  החקירה הנגדית התוקפניתחווייתולהמזמי� אות� להעיד 

 
Treatment for Sexual Offenders: A Comprehensive Meta-Analysis, 1 J. EXP. CRIMINOL. 117 
(2005); WILLIAM L. MARSHALL, DANA ANDERSON & YOLANDA FERNANDEZ, COGNITIVE 

BEHAVIORAL TREATMENT OF SEXUAL OFFENDERS (1999); ROBERT E. LONGO, LAREN BAYS & 

STEVEN SAWYER, WHY DID I DO IT AGAIN & HOW CAN I STOP IT? (1989). 
שנקטו אסטרטגיות , יש לציי� כי במחקרי� על עמדות טיפוליות שונות נמצא כי מטפלי�  90

אשר שמה דגש על תגמול ,  בצורה אמפתית(Directiveness)התערבות המכוונות התנהגות 
(Rewardingness) ,מאשר אלו , נחלו הצלחות רבות יותר בשינוי דפוסי ההתנהגות של מטופליה�

 אתגר טליהלהמש� קריאה ראו . ית מעמתת תו� קונפליקט ויחס שיפוטי עמדה טיפולנקטוש
 William L. Marshall & Gerris A. Serran, The Role of the; )1996( נוער בני בקרב מי� ותעבר

Therapist in Offender Treatment, 10 PSYCHOL. CRIME. L. 309 (2004) . 
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אלמנטי� דומי� בחיוב ומתמקדי� בעיקר בהתאמה האישיותית למרחב מתייחסי� ל, הלימה

  : המשפטי ובמקומ� בדיו� המשפטי

  המשפטי למרחב אישיותית התאמה) 1(

א� חלק� מתארי� כיצד ה� שואבי� ,  הרגשה של שייכות למשפטמבטאי� אינ� הטיפול אנשי

העצמית " הצגה"חלק מאנשי הטיפול מתייחסי� בחיוב ל, למשל. הנאה מהמשחק המשפטי

  : ולחשיפה הנדרשת בעדות

 אוהבי� לא פסיכולוגי�. להיחש� מעזי� יותר בחלקי� קשור, השאר בי�, זה"

 מחייבת החשיפה כי, קושי זה ע� לי אי� לי. לחשו� אלא בעצמ� להיחש�

 מול ג�, כ� אני. עמדה נוקטי� לא כלל בדר� פסיכולוגי�. עמדה נקיטת

  )ענת". (אחרת אני זה במוב�. מטופלי�

 עמדה להביע מההזדמנות הנאה השואבי� אישיותיי� מחלקי� רובל נובעת ההלימה חוויית

 חוות כתיבת בשלב האינטלקטואלית לחוויה מיוחס הנאה הגור� אחר היבט. פומבי במעמד

  : המשפטי להלי� המשמעותית ותרומתו יפלינריצהדיס המבט ייחודיות של ולהרגשה הדעת

 קוראת את כי אותי מאתגר מאוד ג� זה. מרתק היה הדעת חוות את לכתוב"

 את. מומחית כעדה מבט� מנקודת בה� ומתבוננת של� משפט של פרוטוקולי�

 את, אליה� התייחס ולא ראה לא אחד שא�, הסימפטומי� את אולקר יודעת

, הזאת האנליזה את לעשות אוהבת אני. נורא מתסכל וג� מרתק זה. הדינמיקות

  )שלומית (."לביטוי של� המומחיות את להביא הזדמנות וזו לכתוב אוהבת אני

  המשפטי בדיו� הטיפול אנשי של מקומ�) 2(

 שותפות של לחוויההתייחסו , באשר לדינמיקה ע� אנשי המשפט,  ההלימה שתוארוביטויי

 המתמקדת הוגנת נגדית חקירה של לחוויה, הטיפול איש העיד שמטעמ� הדי� עורכי ע� וברית

 של לתרומתו ומודעי� מתענייני�, כקשובי� השופטי� חווייתול העדות של צועיהמק במישור

  . השיפוטית להכרעה הטיפול איש

 את סימנו להעיד אות� שהזמי� הדי� עור� ע� בקשר חיובית חוויה ותיארש הטיפול אנשי

  : לדר� שותפות של הרגשה ביצירת וכמסייע החיובית לחוויה כגור� לעדות ההכנה שלב

פגשתי .  מאוד נוח כי הרגשתי שהוא בא מהצד של הנפגעהרגשתיובע ע� הת"

מאוד מדבר . הוא היה מאוד תקשורתי. אותו פעמיי� לפני וג� האופי שלו

  )יעל". (חלק להרגיש לי גר� זה. ואכפתי העני�ומספר ומבי� את 

 היו, יתהנגד החקירה כלפי החיוביות ההתייחסויות, שכנגד הצד מ� הדי� עור� של ליחסו באשר

 חיובית חוויה הרגישו הטיפול אנשי. התביעה עדי של מצד� בעיקר הובעו וכאמור מצומצמות

  :תוקפנית ולא עניינית תהיוהי המקצועיי� בנושאי� התמקדה הנגדית שהחקירה זמ� כל
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 היתה לא. תוקפ� היה לא הוא אבל, נוקבות שאלות, שאלות שאל הסנגור"

 לא שאני להוכיח דר� כל אוולמצ בח�במ אותי להעמיד מנסה שהוא תחושה

 המקצוענות את לבחו� למשל מנסה שהוא הרגשתי. הוג�. בסדר היה זה. אמינה

 מודעת הייתי. שלו העבודה את עשה הוא. תוקפנית בצורה לא אבל שלי

  )יעל". (ש� היתה לא היא אבל, לחקירה להתלוות שיכולה, לתוקפנות

, חיובית היא העדות חוויית כאשר ג� כי להבי� �נית, )סוציאלית עובדת (יעל של מדבריה

  . תמיד קיימת, תוקפנית נגדית חקירה של לקיומה, והדריכות היהציפי

 התביעה עדי של מדבריה�, ה� ג� עולי�, השופטי� מול חיובית חוויה המתארי� הביטויי�

 דיו�ל הייחודית לתרומת�, העדי� של למקצועיות כבוד שיחכרו מתוארי� השופטי�. בלבד

  :לדבריה� וכקשובי� המשפטי

 להבי� שרוצה, אד� מולי שעומד היא כלל בדר� שלי החוויה השופט מול"

 הדדי כבוד של תחושה. החלטה לקבל כדי, אינפורמציה שיותר כמה ולקבל

  )ענת". (אותי לשמוע כ� ורצו� הדדית והערכה

 גישת לבי� מינית תקיפה בנפגעות הטיפול גישת בי� מהותי הבדל קיי�, לכ� קוד� שדנתי כפי

 פולש המשפטי ההלי� כי סבורי� בנפגעות המטפלי� הטיפול אנשי כ� בשל. בפוגעי� הטיפול

 ההלי� כיצד מתארי� בפוגעי� המטפלי� הטיפול אנשי לעומת�, בו ופוגע הטיפולי למרחב

 תולעימו לטיפול מוטיבציה לגיוס הקשור בכל, אותו ומקד� הטיפולי לתהלי� תור� המשפטי

  .והשלכותיה� מעשיו משמעות ע� המטופל

 המרחב בי� הגבול, נגד� המנוהל המשפטי להלי� בפוגעי� הטיפול בי� הזיקה בשל

 המשפטיי� השחקני�, במשחק תפקידי� של ובמונחי� מיטשטש הטיפולי למרחב המשפטי

   .יהמשפט בהלי� תפקיד מקבלי� הטיפול אנשי, ולהפ� בפוגע בטיפול משמעותי מקו� מקבלי�

 חומרת ע� הפוגע של בטיפול העימות בתהלי� חשוב תפקיד מקבלי� המשפטיי� השחקני�

 לעיוותי, פוגעניי� התנהגות לדפוסי מתייחס העימות תהלי�. השלכותיה� וע� מעשיו

 ועל הנפגעי� גורל על המעשי� ולהשלכות מי� ותעבר לבצע הפוגע את המובילי� המחשבה

 וההתנהגות החשיבה דפוסי השלכות את להפני� למטופל גרו�ל היא הטיפול מטרת. שלו גורלו

  . לשנות� ולפעול שלו

 חלק כיצד ומראה מי� בעברייני בטיפול, המעמת לאלמנט מתייחסת) קרימינולוגית (שגית

  :הטיפולית בתודעה משפטיי� שחקני� של הסמלית הנוכחות הוא העימות את שמקיי� ממה

 קונפרונטציה להיות יכולה כשזו, קונפרונטטיבי הוא בפוגעי� הטיפול"

 הדעת חוות דבר של בסופו [...] מדוברי� לא דברי� משאירי� לא. אמפתית

 זה. הזמ� כל הטיפולית בתודעה נוכחת הזו והעובדה. המשפט לבית נשלחת

 הרשות, המבח� שירות, גורהסנ הזמ� כל נמצאי� הטיפול שבחדר כאילו

 זה כי טובה היא ההשפעה הטיפול בהתחלת. מסביב הזמ� כל. האסיר לשיקו�

 היא המטרה מתקד� שהטיפול ככל. בטיפול להתמיד המטופל את מגייס

 בתודעה נמצא המשפט בית העת בכל א�, פנימית תהיה שלו שהמוטיבציה

 במקו� בטיפול יהיה שהוא החליט המשפט שבית, במקרי� ג�. הטיפולית
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. בכלא לא הוא הטיפול שבזכות, המחשבה מתו� היא אלי שלו ההגעה, במאסר

  ".אהדה או תודה הכרת הטיפול לחדר שמביא משהו יש

 הדיו� את המאפיי�, מעשיו השלכות ע� הנאש� את המעמת השיח בי� הלימה קיימת, כאמור

 בי�, דמיו� קיי� כי נדמה בשיח דמיו� הלע נוס�. בטיפול הנעשה הדומה העימות לבי� המשפטי

 בדיו� ממשית בצורה נוכחי� שיהיו בי�, "שחקני�"ה בהרכב ג�, למשפטי הטיפולי המרחב

  . הטיפולי בתהלי� סמלית בצורה או המשפטי

 הטיפול אנשי כ� הטיפולי בתהלי� משמעותי תפקיד מקבלי� המשפטיי� י�נשהשחק כש�

 בית בהוראת הוא בפוגע הטיפול בה�ש במקרי�. המשפטי בהלי� משמעותי תפקיד בעלי ה�

 תופסי� המטפלי� מרבית. הטיפול התקדמות על המשפט לבית וחלדו מתבקש המטפל, משפט

 מעודד כגור� וא� הטיפול יחסי ממערכת אינהרנטי כחלק המשפטי בהלי� הדיווחי תפקיד� את

  :שינוי

 סיפוק לשו� להגיע יכול שלא, פדופיל נניח. מצוקה של בסוג הוא המטופל"

 או מחסור של ויהבחו חי הזמ� כל הוא. מצוקה של בסוג הוא חוקית בצורה

 שלי העדות. לטיפול למוטיבציה למנ� אפשר הזו המצוקה את. חרדה או פחד

 מי שיודע, בעול� אחד אד� שיש. בוריו על אותו מכיר שאני, למטופל מראה

 המשפט לבית לספר, מהיומיו� דוגמאות להביא יכול אני. בפני� עמוק הוא

 הוא והיכ� ]כ.ע – יתרגש מבחינה[ ותעברה ביצוע בעת היה המטופל היכ�

 הדר� אור� לכל, הזו מהבחינה, מלאה בשקיפות איתו עובד אני. היו�

 הוא. לראשונה בו נתקל שהוא משפט בבית אומר שאני משהו אי�. הטיפולית

 ג�. קל לא בטיפול ג� שני מצד אבל, זה ע� לו קל לא ובטח נבו� קצת כנראה

 של ישיר המש� למעשה היא המשפט בבית העדות ולכ� אותו מעמת אני ש�

  )עמיר". (הטיפול

 והעקביות הטיפול של השקיפות נשמרת שבאמצעותו מאחר שיקומית חשיבות קיימת לדיווח

 המידה את להגביל יכול הדיווח, זאת ע�. המשפט בבית ובמקביל בו המועברי� המסרי� של

  :ירמא של מדבריו שעולה כפי, הטיפולי במרחב אותנטי להיות יכול המטופל בהש

 למטופל מוטיבציה נות� זה. ביניי� סיכומי מגישי� אנחנו טיפול במהל�"

 הנמצא אד� לטיפול לקבל א� מתלבטי� אנחנו, שני מצד. רצינות ביתר לעבוד

 כל שוקל הוא. הטיפול מהל� ע� כ� לגמרי להיות לו קשה כי משפטי בהלי�

  ". ושל המשפט על ישפיעו דבריו בו לאופ� בהתא�, אומר שהוא, דבר

באשר להלימה בי� המשחק הטיפולי למשחק , מציג עמדה מורכבת) עובד סוציאלי קליני (מאיר

 מסכי� ע� העובדה שהסנקציה המשפטית מחזקת את ההתגייסות לטיפול , גיסאמחד. המשפטי

בהיותו ,  המטופל יכול להיות אותנטי בטיפולבהשמביע חשש בנוגע למידה ,  גיסאומאיד�

יש לציי� כי מאיר הוא היחיד המחזיק בעמדה זו מבי� . ווחי של המטפלמודע לתפקידו הדי

  .  למחקריינושרוא, אנשי הטיפול בעברייני מי�
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 הטיפול אנשי ידי על בעיקר בוטאה המשפטי להלי� הטיפול תהלי� בי� ההלימה חוויית

 תחוויו ותיארש כמה היו בנפגעות המטפלי� הטיפול אנשי בי�. מינית בפוגעי� המטפלי�

  . ומסויג מצומצ� התבטאויות בכמה מדובר כי אציי�, למשפט הטיפול בי�, הלימה

 שותפות עקב, למטופל המטפל בי� הנוצרת לברית קשורי� היו ההלימה ביטויי מרבית

 בהלי� המטפל עדות, הטיפול מאנשי חלק לדעת. המטופל לצד, הפלילי בהלי� המטפל

  :שלה הפגיעה ובסיפור תבמטופל המטפל של אמו� הבעת מהווה המשפטי

, עבור� שנלח� מישהו שיש חוויה למטופלי� מעניקה שהעדות חושבת אני"

 הפו� כ� כל זה. לצד� שעומד, אות� שמבי�, האמת את שיודע, אית� שנמצא

  ".שלה� הראשונית מהחוויה

 של הסולידריות במשמעות העוסקת המקצועית בכתיבה ג� הד מקבלי� דלית של דבריה

 הביטחו� תחושת ולהשבת אמו� יחסי לבניית מהותית הסולידריות. למטופלת ביחס המטפל

 כחוויה מהווה ולכ� נדירותה נוכח, דלית של דבריה לפי, במיוחד מהותית והיא 91והשליטה

  . רב שיקומי ער� בעלת 92מתקנת רגשית

 סיכו�. ד

 הואו בוח� במקרה ומתמקד, למשפט הטיפול בי� למפגש באשר רחבה בשאלה ד� המחקר

  . מי� ותעבר בתיקי, פליליי� בהליכי�, המשפט בבית טיפול אנשי של העדות חוויית

, למשפט הטיפול בי� וניגודיות פער של דומיננטית חוויה על מצביעי� המחקר ממצאי

 ומיעוט השיח עולמות בי� ניגוד חוויית על המצביעות התבטאויות בעושר שהתבטא

 נגעו – וההלימה הניגוד – שתוארו החוויות שתי. ההלימ חוויית על המצביעות התבטאויות

 לבי� �יהבינ והיחס המשפט בית על הטיפול אנשי של הדימויי�: מרכזיות תמות שלושב

 המשפטי "משחק"וה המשפטית לשפה הטיפולית השפה בי� היחס; במציאות ההתנהלות

  . המשפטי בדיו� ההתנהלות לכללי המתייחס

 
 .165' בעמ, 82 ש"לעיל ה, הרמ� לואיס  91
 הפסיכואנליטיקאי� פרנ� ידי ל פותח עשרא,  מושג מתחו� הטיפול–  רגשית מתקנתחוויה  92

� המתקנת החוויה . לפתח מודל לטיפול דינמי קצר מועדסיונ�יבמהל� נ', אלכסנדר ותומס פרנ
השפעות של טמונה במערכת היחסי� בי� המטפל למטופל ונועדה לסייע למטופל להשתחרר מה

המטפל מזהה , ראשית:  שלבי�כמההחוויה מתאפשרת באמצעות . אירועי� טראומטיי� בעברו
, יותתאת מוקד הקונפליקט של המטופל ויוצר אתו ברית טיפולית חיובית באמצעות תגובות אמפ

המטפל מעורר מחדש בחדר הטיפול את אות� המצבי� הרגשיי� , בשלב הבא. גמישות וסובלניות
תו� שהוא נוקט גישה שונה מאשר האד� אשר עמד מול המטופל ,  עבור המטופלסבלי�נ�הבלתי

מקבל המטופל הבנה מחודשת לגבי הקשיי� המעסיקי� אותו ולומד , בצורה הזו. באירוע האמיתי
 .Marianne H ראו  להמש� קריאה.כי תגובותיו הרגשיות בסיטואציות הללו אינ� רציונליות

Eckardt, Franz Alexander: A Unique Outstanding Pioneer, 29 J. AM. ACAD. PSYCHOANAL. 
105 (2001). 
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 לבי� המשפט לבית שייחסו הצדק ורוד� הנשגב הדימוי י�ב פער חוו הטיפול אנשי מרבית

 המשפטית השפה. וטכנית פורמליסטית, אדישה, תוקפנית לעתי� תהישהי במציאות ההתנהלות

 גברית, מורכבות להכיל יכולת חסרת, דיכוטומית, כמדויקת הטיפול אנשי מרבית ידי על תוארה

. וסובייקטיבית נשית, מורכבת, מהכעמו תוארה הטיפולית השפה ולעומתה ואובייקטיבית

 בכבודו ומזלזל יריבות מעורר, טכני, אדיש, תוקפני, אותנטי�כלא תואר המשפטי המשחק

  . הטיפול איש של המקצועי

 חוויית. מציע שהמחקר החידושי� אחד בבחינת היא למשפט הטיפול בי� ההלימה חוויית

 מאנשי חלק ידי על שתואר, יתהמשפט לשפה הטיפולית השפה בי� בדמיו� התבטאה ההלימה

 ההלימה חווייתל נוס� ביטוי. המשפטית לשפה דמיו� נשאו שלה� הטיפול שעקרונות הטיפול

 מכבד יחס קבלת על שהעידו בביטויי�, המשפטי במשחק מההשתתפות בהנאה התבטא

 ההלי� של המשמעותית תרומתו על שהצביעו ובביטויי� בהלי� שותפות של והרגשה ומערי�

  .הטיפול תהלי� להתקדמות טיהמשפ

 עדי של החוויה בי� הבדל על מצביע הטיפול אנשי מהתייחסויות העולה נוס� חידוש

  :מרכזיי� תחומי� בשני המתבטא, ההגנה עדי של לחוויה התביעה

 שליליות חוויות ותיאר המחקר משתתפי כל – המשפט לאנשי הטיפול אנשי בי� הקשר  .1

 היו וכול� חיוביות חוויות ותיארש עדי� היו ,זאת ע�. המשפט אנשי לבי� בינ� באינטראקציה

 כבוד, התיק את המנהל הפרקליט ע� לדר� שותפות של תחושות ותיאר אלו עדי�. תביעה עדי

 של מצד� להקשיב ורצו� והוגנות גורהסנ ידי על הנגדית החקירה במהל� למקצועיות�

  . השופטי�

 בנפגעי� המטפלי� הטיפול אנשי – ליהטיפו המרחב על המשפטי ההלי� השפעת  .2

 על המשפטי ההלי� להשפעת הקשור בכל, לטיפול המשפט בי� ניגוד חוויית על בעיקר העידו

 ביכולת, בפרטיותו וכמחבל הטיפולי למרחב כפולש נחווה המשפטי ההלי�. הטיפולי המרחב

 הפגיעה של הסובייקטיבית המשמעות עיבוד לש� שנועדו, נפשיי� תו� תהליכי� לאפשר

 המטפל בי� התפקידי� ובחלוקת הטיפולי הקשר של סובייקטיבי�האינטר באופיו, והשלכותיה

  ידיעל שתוארו, ההלימה חוויות. המטופל ידי על ולנשפט לנבח� המטפל את ההופכת למטופל

 למטופל המטפל בי� השותפות בתחושת בעיקר והתמקדו ומועטות מסויגות היו, התביעה עדי

 . יהמשפט בהלי�
 הלימה של חוויה בעיקר ותיאר, מי� בעברייני שמטפלי�, ההגנה עדי, התביעה עדי לעומת

 זו גישה. המי� בעברייני בטיפול הנהוגה, התנהגותית�הקוגנטיבית הטיפול לגישה הקשורה

 וע� ותעבר לביצוע אותו המובילי� החשיבה דפוסי ע� המטופל את המעמת בסגנו� מאופיינת

 גור� מהווה המשפטי ההלי� כ� על, המשפט בבית ג� נעשה דומה מותעי. מעשיו השלכות

  .הטיפולי התהלי� את ומקד� התומ�

 בי� משלבת והיא ,הבוח� שלמקרה כש� הרחבה המחקר תלשאל נוגעת המחקר תרומת

 . פרגמטיי� יישומי� לבי� רעיונית תפיסה
 שלישי שיח יצירת ילכד משפטי ושיח טיפולי שיח שילוב תכנותיה של בחינה מציע המחקר

 המשפט בי� לפער המקורות מאחד והופכ� הדיסציפלינות של החברתיות המטרות בי� המשלב

  . החיבור לבסיס, המאמר בתחילת שתואר כפי, לטיפול
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 זר� הוא הטיפול מקצועות למטרת המשפט מטרות בי� המחברי� המשפטיי� הזרמי� אחד

 על למשפט שיש בהשפעה ומתמקד טיפולי כסוכ� המשפט את התופס הטיפולי המשפט

 המשפט גישת מטרת כ� בשל. חלק בו הלוקחי� אלו של) Well Being (הרגשית הרווחה

 ער� לבעל להפכו במטרה המשפטיי� ובנוהגי� בכללי�, בחוקי� שינויי� להציע היא הטיפולי

 דוגמה. במשפט ההתנהגות מדעי מתחו� תובנות שילוב מעודד הטיפולי המשפט 93.טיפולי

 לשרת יכולי� ה� בהש המידה את לבדוק שנועד, המשפטיי� הכללי� בחקר להיות יכולה לכ�

 וחקר 95;טיפוליות מטרות לקד� יכולי� משפטיי� הליכי� בהש המידה חקר 94;טיפולית מטרה

  96.המשפטיי� השחקני� של טיפוליות מטרות מקדמת, להתנהלות הדרכי�

 
 LAW IN;)2010 (367 כו משפט מחקרי" סקירה: הטיפולי המשפט תורת "קסלרו' ב דיוויד  93

THERAPEUTIC KEY: DEVELOPMENTS IN THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (David B. Wexler & 
Bruce J. Winick eds., 1996); DAVID B. WEXLER, THERAPEUTIC JURISPRUDENCE: THE LAW AS 

THERAPEUTIC AGENT (1990). 
 כיצד ההכרה בזכות לסרב לקבל טיפול פסיכיאטרי יכולה כגו� שאלות לשאול נית�, למשל ,כ�  94

הא� הקביעה של היעדר כשירות לעמוד לדי� עלולה להיות ; להיות בעלת השלכות טיפוליות
 אילו ;טיפוליות וכיצד נית� להבנות מחדש את ההלי� כדי להימנע מה�� אנטיבעלת השפעות

 ההשפעה הטיפולית מהי; העברה נפגעי רכיולצ שיתאי� כדי הפלילי בהלי� לערו� יש שינויי�
מה� ההשפעות ;  מערכת אכיפת החוקדי מי� על הקהילה ועל עובותעברשיש לחובת הדיווח על 

 ראו בתחו� קריאה להמש�. י� כעוברי חוק או כעברייני מי�האישיות שיש בעקבות תיוג אשמ
Dana Segev, The TJ Mainstreaming Project: An Evaluation of the Israeli Youth Act, 7 
ARIZ. SUMMIT L. REV. 527 (2013); Bruce J. Winick, Therapeutic Jurisprudence: Enhancing 

the Relationship between Law and Psychology, 9 LAW & PSYCHOL. REV. 30 (2006). 
בעת שהנאש� מודה , נית� לשאול שאלות כגו� הא� דיו� המתקיי� בי� שופט לנאש�,  למשל,כ�  95

 הנאש� לוקח אחריות על מעשיו ויכול בהשיכול לשנות את המידה , במסגרת הסדר טיעו�
למת� את אלמנט האילו� בהמרת כיצד נית� ; להשפיע על נכונותו לקבל טיפול ולהצליח בו

;  הגמילהתוכניתהליכי� פליליי� לבתי משפט לסמי� וכיצד אלמנט האילו� משפיע על הצלחת 
 העבר ציפיותיה� של נפגעי ה�מה; העברכיצד מערכת המשפט יכולה לסייע בהעצמת נפגעי 

יא  וכיצד ההעבר סבל� של נפגעי האתכיצד מערכת המשפט יכולה להקל ; ממערכת המשפט
 David B. Wexler, Therapeutic ראו בתחו� קריאה להמש�. יכולה למנוע גרימת נזק נוס�

Jurisprudence and Readiness for Rehabilitation, In REHABILITATING LAWYERS PRINCIPLES 

OF THERAPEUTIC JURISPRUDENCE FOR CRIMINAL LAW PRACTICE 169 (David B. Wexler ed., 
2008); Winick, Therapeutic Jurisprudence ,94ש "לעיל ה ;Bruce J. Winick, Therapeutic 

Jurisprudence and Victims of Crime, in VICTIM PARTICIPATION IN JUSTICE: A THERAPEUTIC 

JURISPRUDENCE PERSPECTIVE (2008). 
 מגוו� הדרכי� בה� השחקני� המשפטיי� �� בשאלות כגו� מהנית� לערו� מחקר הד,  למשל,כ�  96

 מגוו� התפקידי� החדשי� בה� אנשי �מה; כ� שיהיה לה� ער� טיפולי, יכולי� לבצע את תפקיד�
בתחומי� הקשורי� למפגש בי� המשפט לבריאות , טיפול יכולי� להשתלב כיועצי� לעורכי די�

 אנו מתייחסי� למערכת המשפט בושת האופ� כיצד נית� לשנות א; הנפש ולשיקו� עוברי חוק
 עורכי די� יכולי� לסייע ללקוחות להתמודד ע� החרדה �בהשמה� הדרכי� ; ולנושאי התפקיד בה

 שופט יכול לקיי� דיו� בגזר הדי� בה�שמה� האופני� ; והמתח שנגרמי� על ידי ההלי� המשפטי
 יכולי� לייע� רי�כיצד סנגו; י�של נאש� בצורה אשר תעודד מוטיבציה לעמוד בתנאי� המגביל

, ללקוחות שלה� לגבי העברה מקיו� הליכי� בבית משפט רגיל לקיומ� בבתי משפט טיפוליי�
כיצד חוקרי� יכולי� לחקור נאשמי� באופ� שיוכל לתרו� ; מבלי לוותר על זכויותיה� המשפטיות

� משוחררי� כיצד יכולה המערכת לסייע בתהלי� שילוב מחדש של אסירי; לשיקו� שלה�
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 בוש לאופ� באשר, תובנות לגיבוש ובהט תשתית להוות יכול הנוכחי המחקר זה בהקשר

 חוויית המייצרי� לגורמי� התייחסות תו�, משפטיי� בהליכי� הטיפול מתחו� ידע לשלב נית�

 העדות חוויית את להיטיב בשאיפה ,זאת. לטיפול המשפט בי� ניגודיות חווייתו שלילית עדות

 להיות יכולות לבחו� שנית� אפשריות תובנות. אחר לשיח להקשיב המשפט של המוכנות ואת

 הלי� שינוי או מקצועית עדות המעידי� רגילי� ועדי� מומחי� עדי� לחקירת אתי קוד יצירת

 את ולכלול להתרחב הוא ג� יכול הנוכחי המחקר כיוו� 97.מקצועית לעדות שיתאי� כ� העדות

 של חוויותיה� הבנת מתו�. טיפול אנשי של חקירה או העדה בעת המשפט אנשי של חוויותיה�

 את לבדוק, חוויותיה� את מעצבי� מרכזיי� מושגי� לויא לבחו� יהיה נית�, המשפט אנשי

 כל כיצד ולבחו� הטיפול אנשי של חוויותיה� את שעיצבו המפתח מושגי לבי� בינ� המפגש

  .ה�יבינ המפגש ואת יפלינריצהדיס השיח סוגי שני את מכונני� אלו

 ביטויי. למשפט הטיפול בי� המנוגדת פיסההת לריכו� באשר ג� תרומה הנוכחי למחקר

 שיש כ� על מעידי�, הטיפול מאנשי מחלק שעלו, למשפט הטיפול בי�, ההלימה חוויית

 ההומני וא� המקצועי, לרציונל באשר מעמיקה הבנה וליצירת העולמות בי� לגישור אפשרות

. המשפט בבית העדי� חקירת אופי את השאר בי� הקובע, המשפטי ההלי� התנהלות את המנחה

 בידע הטיפול אנשי את המציידות משולבות לימוד תוכניות לפתח יכולות הטיפול דיסציפלינות

 אלו תכניות. משפטיי� בהליכי� תפקיד� ועל המשפט מערכת על, המשפטי ההלי� על מעמיק

 דעת חוות לכתיבת כללי�, המשפטית השפה עקרונות את הטיפול אנשי את ללמד יכולות

 להתמודדות ודרכי� המשפט בבית ההתנהלות כללי את וכ� טיפוליי� בתיקי� פתשוט וכתיבה

 התמחויות, לעדות להכנה קורסי� במסגרת עשהישת בי�, רב ער� כזו ללמידה. נגדית חקירה ע�

 למקצועות משפט בי� המשלבי� אקדמיי� לימוד מסלולי הקמת במסגרת או פורנזיות טיפוליות

 שהיא בכ�, העדות חוויית על משמעותי באופ� מקלה הידע תחומי בשני בקיאות. הטיפול

 בכלי� מציידת שהיא בכ�, במציאות למתקיי� מההלי� הציפיות בי� או�יבת מסייעת

   .להלי� ויעיל מותא� באופ� לתרו� היכולת את ומגבירה משפטית חקירה ע� להתמודדות

 של שמכיוונ� כש� המשפטית הדיסציפלינה של מכיוונה המגיע, שלישי שיח פיתוח

 שלא השיח פערי ריכו� ושל הדדית התקרבות של התגלמות בבחינת הוא, הטיפול דיסציפלינות

 לבדיקת בסיס להניח היא הנוכחי המחקר של תרומתו זה במוב�. הכרחי רע בבחינת ה� כול�

 המשפטי בהלי� הטיפול אנשי של תפקיד� שלפיה במציאות ההכרה מתו�, שכזו אפשרות

  .ושכיח משמעותי, י�השנ ע�, נעשה
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