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"האחרת שבתוכנו":
על עריכת–דין חברתית "רגישת–תרבות"
הדר דנציג–רוזנברג ויפעת פרדר
שמזַ ֵמן הסיוע המשפטי לנפגעות אלימות
מאמר זה דן באתגר התרבותי ְ
במשפחה מקרב קבוצות–מיעוט תרבותיות .בשל אופיין המיוחד של קבוצות
אלו ,מחייב סיוע משפטי מסוג זה התייחסות לעולמה התרבותי הייחודי של
כל נפגעת ,לשונּות הקיימת בינה לבין נפגעות אחרות ולצרכים מיוחדים
שלה המחייבים פתרונות יצירתיים .המאמר מתאר דילמות עמן מתמודדת
עורכת–הדין המסייעת לנשים נפגעות–אלימות ,המודגשות ביתר–שאת
כאשר מדובר בנפגעות–אלימות מקרב קבוצות מיעוט תרבותיות .על רקע
המורכבות המתוארת ,מבקש המאמר להבנות מודל אפקטיבי חדשני של
עריכת–דין חברתית "רגישת–תרבות" ,המבוסס בחלקו על עקרונות השאובים
ממודלים הרווחים בעולם הטיפולי .המודל המוצע מלֻ ווה בדוגמאות מן
השטח הממחישות את הצורך לשים דגש ,כבר במסגרת החינוך המשפטי
התיאורטי והקליני ,על פיתוח מיומנויות וכישורים השאובים בחלקם
ממקצועות טיפוליים .חשיפת עורכי–הדין לעתיד לתפיסה ה"אחרת" של
עריכת–הדין ולגילוי ה"אחרת שבתוכנו" ,כבר בשלבים מוקדמים של החינוך
המשפטי — יש בכוחה להפוך את המשפט לכלי חברתי הומני ונגיש יותר
עבור הלקוחה .גישה זו הולמת את תפיסת המשפט כסוכן בעל ערך תרפויטי
כלפי קהליו — תפיסה היונקת מתורת המשפט הטיפולי ,ושזורה כחוט השני
לאורך המאמר.

מבוא

סיוע משפטי לנשים נפגעות אלימות מעמיד אתגרים מורכבים בפני עורכת–הדין החברתית
שמזַ ֵמן הסיוע לנפגעות
המעניקה להן ייעוץ ,ליווי וייצוג .מאמר זה יתמקד באתגר התרבותי ְ
אלימות במשפחה מקרב קבוצות–מיעוט תרבותיות .אופייה המיוחד של קבוצה זו נובע מהיותה
תת–קבוצה בתוך קבוצה המהווה קבוצת–מיעוט בפני עצמה — קבוצת נפגעות האלימות במשפחה.
ניסיוננו מלמד כי סיוע משפטי מסוג זה מחייב התייחסות לעולמה התרבותי הייחודי של כל נפגעת,
לשונוּ ת שקיימת בינה לבין נפגעות אחרות ולצרכים מיוחדים שלה המחייבים פתרונות יצירתיים.
במאמר זה נתאר דילמות עמן מתמודדת עורכת–הדין המסייעת לנשים נפגעות–אלימות ,ונבקש
להבנות מודל אפקטיבי חדשני של עריכת–דין חברתית "רגישת–תרבות" ,המבוסס בחלקו על
עקרונות השאובים ממודלים הרווחים בעולם הטיפולי .על–אף שהגישה הייחודית "רגישת–
התרבות" המוצגת במאמר מתייחסת לנפגעות–אלימות בכלל כקבוצת–מיעוט המייצרת את
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הדילמות ,נבקש להתמקד בקבוצת "המיעוט הכפול" — נפגעות–אלימות מקרב קבוצות–מיעוט
תרבותיות — כקבוצה המחריפה את הדילמות הקיימות ומחדדת את הצורך בעריכת–דין "אחרת".
המאמר ילֻ ווה בדוגמאות מן השטח שימחישו את הצורך לשים דגש ,כבר במסגרת החינוך המשפטי
התיאורטי והקליני ,על פיתוח כישורים ומיומנויות השאובים בחלקם ממקצועות טיפוליים ,כגון
תקשורת בינאישית ,סובלנות ,נגישות ,העצמה ורגישות תרבותית .במסגרת זאת נבקש לטעון כי
חשיפת עורכי–הדין לעתיד לתפיסה ה"אחרת" של עריכת–הדין ולגילוי ה"אחרת שבתוכנו" כבר
בשלבים מוקדמים של החינוך המשפטי ,תהפוך את המשפט לכלי חברתי הומאני ונגיש יותר עבור
הלקוחה .גישה זו הולמת את תפיסת המשפט כסוכן בעל ערך תרפויטי כלפי קהליו ,אשר אותה
נציג בהרחבה בהמשך.
בפתח המאמר נציג את תורת המשפט הטיפולי כבסיס לפיתוח עריכת–דין חברתית "רגישת
תרבות" ,ונציע עקרונות לעריכת–דין פמיניסטית המעוצבים בהשראת מודלים מן העולם הטיפולי.
בפרק השני נציג דילמות המשקפות את המתח שבין פטרנליזם לסובלנות ,מתח המתקיים במסגרת
עבודתה של עורכת–הדין המסייעת לנפגעות–אלימות ,ונבסס את הטענה לפיה אימוץ העקרונות
של עריכת–דין פמיניסטית יסייע להתמודדות עם הדילמות הללו .בפרק השלישי נתייחס לאחריות
המדינה כרכיב מרכזי במסגרת ההתמודדות עם בעיית האלימות נגד נשים ,מתוך הכרה כי
עריכת–הדין החברתית אינה כלי משפטי הפועל בחלל ריק .בפרק זה נטען כי אימוץ אתיקה של
דאגה ,סובלנות ואחריות מצד מוסדות המדינה ביחס לאלימות כלפי נשים הוא צעד חיוני לקידום
ההתמודדות עם התופעה .את המאמר נסיים בהתוויית שני פתרונות לקידום הערכים והיעדים
המבוקשים :באחד נציע לעורכת–הדין המעניקה סיוע חברתי לאמץ מספר כלי–עבודה חיוניים,
העשויים לסייע לה באופן אפקטיבי בעבודה עם נשים נפגעות–אלימות; בשני ניגע בדרכי החינוך
המשפטי שבאמצעותן ניתן יהיה ליישם את המודל המוצע של עריכת–דין חברתית "רגישת–
תרבות".

 .1תורת המשפט הטיפולי כבסיס לעריכת–דין חברתית "רגישת תרבות"
א .מיקום המאמר בין תפיסות תורת–המשפט
הספרות הפילוסופית בתחום תורת–המשפט עוסקת בקשר שבין תפיסות–צדק שונות לבין תכליתו
של ההליך המשפטי 1.במשך שנים רווחה בספרות זו גישה מסורתית שראתה במשפט מערכת
כללים שתפקידיה לפתור סכסוכים ,להביא לחלוקה צודקת של משאבים חברתיים ולהכווין
התנהגות .תפיסה זו של המשפט ,הרואה בו כלי צר ומוגבל–מטרות ,השפיעה על הבנייתו ,על
עיצובו ועל מערכת הערכים עליה הושתת .כפי שמתארת דייקוף ( ,)Daicoffעורכי–הדין מחונכים
כבר מראשית לימודיהם לפתח חשיבה המבוססת על טרמינולוגיה של כללים וזכויות 2.הם לומדים
לסנן מבין העובדות רק את אלו שרלוונטיות לדוקטרינות המשפטיות הנלמדות ,להתמקד בניתוח
משפטי טהור ולחתור לעבר "השורה התחתונה" — השגת תוצאות משפטיות ,כלומר :מי ה"מנצח"
— מבלי לעסוק כלל בתוצרי הלוואי של ההליך המשפטי ובהשלכות הנפשיות של התהליכים
הנלווים לו .במסגרת גישה מסורתית זו ,ערכים המזוהים עם מה שמכונה "אתיקה של דאגה" —
הרמוניה ,יחסים בין–אישיים ,התחקות אחר צרכים ורגשות של הפרט ותחושת ה– well-beingשל
המשתתפים בהליך — נתפסים כזרים לשדה–השיח המשפטי וזוכים להתעלמות.
דוגמה מעניינת להתמקדות–יתר בתוצאות המשפטיות על חשבון השגת יעדים המצויים
"מעבר" להן מתוארת במאמרה של מילס ( 3,)Millsהמנתח דפוסי פעולה של קליניקות העוסקות
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בסיוע לנפגעות אלימות במשפחה במסגרת בתי–ספר למשפטים בארצות–הברית .מילס מנתחת
את האופן בו הודרכו סטודנטים בקליניקה לזכויות–נשים ב– ,American Universityעל–סמך
מאמר אשר מתעד את פעולת הקליניקה שנכתב בידי מנחת הקליניקה ,פרופ' אן שאלק (Ann
 .)Shalleckבאמצעות תיאורה של שאלק את התמודדות הסטודנטים 4,מבקשת מילס להראות כי
הסטודנטים לא היו מוכנים — נפשית ,רגשית ומקצועית — להתמודד עם סיוע לנפגעות אלימות
במשפחה .הסטודנטים ,שציפו ליחס נאות מצד המערכת ,לאור הנסיבות ,הופתעו מחוסר סבלנותו
של השופט ומכעסו על האישה ,וגילו שאף הם עצמם התקשו להאזין לסיפורה המלא כל אימת
שהסיפור לא "השתבץ" בקטגוריות המשפטיות .לדעת מילס ,בהדרכת הסטודנטים לא הושם דגש
מספיק על היכרות מעמיקה עם עולמן של נפגעות אלימות במשפחה ועם השונוּ ת הרבה המאפיינת
תגובות של נשים שונוֹת לאלימות .בנוסף ,מאחר שלא הדריכו את הסטודנטים לפתח מיומנויות
של הקשבה ורגישות תרבותית ,הם התמקדו בחיפוש אחר סעדים משפטיים ש"התאימו" למקרה,
במקום להשקיע בפיתוח מערכת היחסים עם האישה–הלקוחה באופן שהיה מאפשר בסופו של דבר
ללבן עמה את צרכיה המשפטיים והלבר–משפטיים.
בשני העשורים האחרונים ניכרת תנועת–רפורמה רעיונית–מעשית המבקשת לחולל שינוי
בהתבוננות על המשפט ,בעקבות תמורות שחלות בתפיסות הפילוסופיות והחברתיות המעצבות
את הערכים עליהם מושתתת מערכת המשפט .תנועה זו שואבת השראה מאסכולת הריאליזם
המשפטי ,והיא מציעה זוית ראייה בין–תחומית להתבוננות במשפט ולעיסוק בו "מתוך לימוד
תפקידו של הדין כגורם טיפולי" 5.במקום לתפוס את המשפט ככלי חד–ממדי שפעילותו מתמצה
בפתרון סכסוכים באמצעות החלת כללים משפטיים על–פי קטגוריות ברורות ,מבקשת תנועה זו
לאמץ כלפי המשפט גישה הוליסטית והומאנית ,המכירה בהשפעתו המכרעת על בריאות הנפש
ועל התפקוד הפסיכולוגי של מי שתוצאות המשפט מוחלות עליהם .וקסלר ( )Wexlerוויניק
( )Winickטבעו את המושג "תורת משפט טיפולי" ( ,)Therapeutic Jurisprudenceהמשקף את
הפוטנציאל התרפויטי החבוי במשפט כסוכן חברתי 6.על–פי גישתם ,לכללי המשפט המהותיים,
לדיני הפרוצדורה ולתפקידם של עורכי–הדין ,נלוות השלכות תרפויטיות ואנטי–תרפויטיות ,ולכן
יש לשאוף לעצבם באופן הממצה את הפוטנציאל התרפויטי שלהם ,תוך שמירה על עקרונות
בסיסיים כמו הליך הוגן וערכי צדק אחרים 7.בעיצוב כללים אלה יש לשאוף למקסם את תחושת
ה– well-beingהרגשית והפסיכולוגית של המעורבים בהליך המשפטי ,להתמקד בהשגת יעדים
החורגים מ"זכויות משפטיות" גרידא ,ולהתחשב בצרכים ,ברגשות ,במערכות יחסים ובתחושת
הצדק של הצדדים המעורבים .התבוננות על המשפט כעל כלי בעל פוטנציאל מרפא שואפת לקדם
הליך משפטי הומאני שיהווה מרחב מגונן ונוח לכל אחד מהשחקנים ,באופן שישמור על יושרתו
וכבודו של כל אחד מהם 8.תפיסת המשפט הטיפולי התפשטה לענפי משפט רבים וביניהם תחום
האלימות כלפי נשים .במסגרת תחום זה מתייחסת התפיסה למקומם של ההליך המשפטי ,עורכי–
9
הדין ,ובתי–המשפט בסיוע לנשים נפגעות–אלימות.
תפיסת המשפט הטיפולי מסייעת בעיצוב המודל הראוי בעינינו לעריכת–דין חברתית שעניינה
סיוע לנפגעות–אלימות ,מודל המיושם בעבודת הקליניקה לנשים נפגעות–אלימות .בהקשר זה
נבקש להתמקד בפלח הצר והייחודי של סיוע לנשים מקבוצות–מיעוט תרבותיות ,המצריך רגישות
יתרה לשונוּ ת שקיימת בין הנשים השונוֹת ולצרכים המיוחדים הנובעים משונוּ ת זו .עריכת–הדין
החברתית מעמידה במרכז תשומת הלב את הלקוחה המסוימת ,על מאפייניה ,צרכיה ועולם
הערכים ממנו היא מגיעה .כתוצאה מכך ,ההתייחסות אל נפגעת–האלימות היא לעולם כאל
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סובייקט ייחודי המובחן מקבוצת "נפגעות–האלימות" :הניסיון לתור אחר סעד לנפגעת מתמקד
בחוויה הסובייקטיבית שלה ומתחשב בעולם התרבותי המוכר לה .כפי שנתאר בהמשך ,הסיוע
המשפטי שניתן במסגרת הקליניקה לנשים נפגעות אלימות שואב תפיסות וערכים מעולם הטיפול,
המתאפיינים בהתמקדות גם בסובייקט ובחווייתו ולא רק בנהייה אחר "אמת אובייקטיבית" .בהקשר
המשפטי ,תפקידה של עורכת–הדין המסייעת לנפגעות–אלימות הוא לחפש פתרון שיהיה נכון
ומתאים לנפגעת המסוימת ,וחלילה לה מ"להלביש" אוטומטית על המקרה פתרון "לפי הספר",
או פתרון שהתאים בהזדמנות קודמת לנפגעת אחרת .משמעות הדבר היא כי לעתים עורכת–הדין
תגיע יחד עם הנפגעת אל הפתרון ה"חכם" בשבילה ,גם אם מבחינה משפטית אין זה הפתרון
ה"צודק" ,כלומר כזה הממצה את זכויותיה המשפטיות עד תום.

ב .תפיסת "המשפט כתרבות" בראי עריכת–הדין הפמיניסטית
תפיסתנו עולה בקנה אחד עם הצעתו של פרופ' מנחם מאוטנר להתבונן על המשפט כעל מערכת
תרבותית 10.במקום להניח שקיים פתרון משפטי "נכון" לאירוע מסוים ולהשקיף על הצדדים
כמתחרים על איתורו ,גישה זו ,המכונה "המשפט כתרבות" ,מעדיפה לראות את המשפט כמורכב
מאוסף "מתחמים" של פתרונות אפשריים 11.גישה זו מניחה שהמשפט מאפשר לצדדים יותר
מהתנהגות "נכונה" אחת במהלך יחסי הגומלין שהם נתונים בהם ,וכן מאפשר לשופטים יותר
מדרך משפטית אחת להערכת התנהגות הצדדים .מתפיסת טיבו של המשפט כמערכת תרבותית
נגזרות מסקנות באשר לכישורים הנדרשים ממשפטנים בכלל ,שכן לפי תפיסה זו ההכרעה
בשאלות משפטיות הינה תהליך מורכב יותר מאשר מיון מקרה עובדתי אל כלל מוכן מראש.
מסיבה זו נדרשים בה יצירתיות ,לשם עיצובם של פתרונות ראויים באמצעות חומרים נורמטיביים
רלוונטיים ,וכן דמיון ,דהיינו היכולת לחזות מראש את השלכותיהם של פתרונות אפשריים .על–פי
גישה זו ,ההכרעה בשאלות משפטיות מחייבת "לא רק לימוד והכשרה ,אלא בעיקר חינוך ,אימון
12
והתנסות"...
ואכן ,הניסיון המשפטי הקליני שנצבר בעבודה עם נפגעות–אלימות מחדד את הביקורת
שנשמעה בספרות על הכתיבה הפמיניסטית המהותנית בתחום האלימות נגד נשים ,לפיה כתיבה
זו מתבוננת לעתים באופן חד–ממדי על פעולתן של נפגעות–אלימות 13.כותבות פוסט–מודרניות,
לעומת זאת ,ביקשו לחשוף את ההטרוגניות העשירה שקיימת בסיפורי החיים של נשים אלה 14.אין
15
זה מפתיע כי נפגעות–אלימות שונות תבחרנה לנהוג באופנים שונים ולאור סולם העדפות אחר;
השונוּ ת האינדיבידואלית הופכת כל סיפור חיים לייחודי ,ומחייבת התייחסות פרטנית לאישה
הספציפית לשם הבנת עולמה ,מניעיה ,רצונותיה ופרשנות פעולותיה 16.בהקשר זה נטען כי שונוּ ת
אתנית ותרבותית משפיעה אף היא על דפוסי התנהגות של נשים החיות בצל האלימות .בארצות–
הברית ,למשל ,נשים אסיאתיות ולטיניות נוטות שלא לדווח למשטרה על תקיפתן בידי בן זוגן,
מחשש שמא תמטנה קלון על משפחתן; 17נשים ממוצא אפרו–אמריקאי חוששות אף הן לדווח,
משום שניסיונן לימד אותן שהמשטרה לא תתייחס ברצינות הראויה לתלונתן ,וגם אם תעצור את
הגבר האלים — תמנע ממנו את הזכויות המגיעות לו; נשים לסביות הסובלות מאלימות נוטות
שלא לדווח מחמת שתי הסיבות גם יחד; 18ואילו נשים מהגרות חוששות לדווח מחשש לגירושן
19
מהמדינה.
גם בישראל אנו נתקלות בשוני גדול בין דפוסי ההתנהגות של נפגעות–אלימות המגיעות
מרקעים תרבותיים שונים .כך ,למשל ,נשים המגיעות מחברות קולקטיביסטיות ,כמו החברה
הערבית ,נוטות להימנע מפנייה לגורמי חוץ בכלל ולגורמים משפטיים בפרט .החברה החרדית
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ג .העולם הטיפולי כמקור השראה לשאיבת עקרונות של עריכת–דין פמיניסטית
סיוע משפטי לנפגעות–אלימות פותח בפני עורכת–הדין החברתית צוהר להיבטים הטיפוליים של
תופעת האלימות נגד נשים :המגע והאינטראקציה עם נפגעת–האלימות מחייבים היכרות מעמיקה
של עורכת–הדין עם עולמה הרגשי של הנפגעת ועם מאפייני הטראומה הנלווים לפגיעה ,שכן
היכרות זו חיונית להענקת סיוע משפטי המותאם לנפגעת 22.אמנם ,המרחב המשפטי מובחן באופן
מובהק מהמרחב הטיפולי :בעוד הראשון תר אחר זכויות ,מבקש לחשוף את ה"אמת האובייקטיבית"
וחותר להגיע ל"שורה תחתונה" בדמות פתרון משפטי שיהווה סוף פסוק לפרשה — השני מתמקד
בחוויה הסובייקטיבית של המטופלת ,בטראומה שחוותה ובהשלכות הפגיעה על עולמה 23.בנוסף,
ובניגוד למטפלת הפועלת במרחב הקליני ומבקשת ליצור סביבה מכילה ואמפתית עבור הנפגעת,
עורכת–הדין החברתית ,בהיותה ” ,“officer of the Courtכפופה לחובות מקצועיות ואתיות
המטילות עליה מגבלות שונות כדוגמת החובה להימנע מלטעון בבית–המשפט טענות שהיא יודעת
שהן שקריות ,מוגזמות או לא–מדויקות .לצד הבדלים אלו ,קיימים ,לדעתנו ,מספר קווי דמיון בין
תפקידה של עורכת–הדין החברתית לבין תפקידו של הגורם הטיפולי .קווים אלה מאפשרים לשאוב
אל ארגז הכלים של עורכת–הדין החברתית–פמיניסטית עקרונות כלליים שיעצבו את הטיפול
בנפגעות–אלימות .בשורות הבאות נציע הבנייה של מודל חדשני ביחס לעריכת–דין פמיניסטית,
השואב השראתו ממודלים לבר–משפטיים המבוססים על עקרונות טיפוליים.
בספרות הטיפולית–הקלינית ישנה הסכמה כי השלב הראשון בטיפול בנפגעות–אלימות הוא
זה המכונה על–ידי הרמן (" )Hermanשלב יצירת האמון" 24.זהו שלב ארוך ,מורכב ומשמעותי.
ביטחונן ואמונן של נשים שחוו פגיעות מיניות מצד אדם קרוב ,או שחיות עם אדם המתעלל בהן
לאורך זמן ,הופרו באופן העמוק ביותר .לפיכך ,הכניסה למערכת יחסים טיפולית מלווה עבורן
בתחושת סכנה ובהיערכות דרוכה לאפשרות של היפגעות 25.בדומה למתרחש במרחב הטיפולי,
גם המפגשים הראשונים בין הנפגעת לבין עורכת–הדין החברתית מאופיינים בחשדנות ובניסיונות
לגשש ולבחון את גבולות הסבלנות והאמפתיה של עורכת–הדין.
לי ,הכותבת הראשונה ,זכורים היטב המפגשים הראשונים עם נ' ,נפגעת תקיפה מינית שהגיעה
לקליניקה לקבלת סיוע משפטי בעניינה .נ' הגישה תלונה במשטרה בגין תקיפה מינית מצד מכר,
והתיק נסגר בעילה של היעדר אשמה .כניסותיה למשרדי התאפיינו בכעס בלתי–נשלט ,ובמהלך
פגישותינו נהגה נ' להביע את הזעם והתסכול שחשה כלפי גורמים עמם נפגשה ,שלתחושתה
סירבו להקשיב ולסייע לה .אלו כללו דמויות מסביבתה הקרובה :מטפלים ,מתנדבות מרכז הסיוע
לנפגעות תקיפה מינית שליוו אותה בשלב הגשת התלונה ,וסוכנים שונים של המערכת ,החל
מעורך–דין שייצג אותה בהתנדבות מול הרשויות וכלה בשוטרות ופרקליטים .עד מהרה הפכתי
גם אני בעיני נ' לגורם משתיק .הדינמיקה בינינו התאפיינה בהתפרצויות זעם כלפיי ,בכל פעם
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היא דוגמה נוספת לחברה סגורה ,בעלת מוסדות חברתיים פנימיים ,וגם בה פנייה לייעוץ משפטי
מחוץ לקהילה נתפסת כבלתי–לגיטימית 20.נשים מקרב קהילה זו חוששות במקרים רבים מנידוי או
מחרם שיוטלו עליהן בקהילתן ,אם ייוודע שהעזו "להלשין" החוצה על מה שנעשה להן .המחקר
בנושא מיעוטים בחברה מלמד כי אוכלוסיות אלה נדרשות להתמודד עם הצורך להתגבר על
קשיי שפה ופערי תרבות ,עם ריחוק ,חשדנות וקושי בנגישות למוסדות ולשירותים ,ועם אמונות
ותפיסות אחרות משלהן ביחס לתא המשפחתי ולמקומה של האישה בו 21.במפגש של עורכת–הדין
עם האישה–הלקוחה ,יש להיבטים אלה של השונות התרבותית השפעה על דרכי הפעולה של
עורכת–הדין ועל הסיוע המשפטי אותו תעניק.

49
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ש"טעיתי" ולא אמרתי את מה שנ' ציפתה שאומר .דינמיקה זו הגיעה לשיאה כשחיוויתי דעתי על
סיכוי השגת הסעד שנ' ביקשה ,לאחר שערר שהגישה נגד סגירת התיק נדחה .נ' דפקה על השולחן
והתנהגה באופן שאותו חוויתי כתוקפני ומשתק .כשניסיתי להפגין אמפתיה כלפי רגשותיה,
לרבות שיתופה במחשבותיי הביקורתיות על אודות חסרונות ההליך הפלילי הקיים ועל אודות
המבנה הבעייתי של עבירת האינוס ,ובד–בבד להסביר לה את תמונת המצב המשפטית לאור
חומר הראיות בתיק — ספגתי גל האשמות נוסף על שאני "כמו כולם" ,שאיני רוצה ואיני מסוגלת
להבין אותה .הפיתוי לעימות עמה היה גדול ,אך הבנתי כי תגובות אלה משקפות את מצוקתה ואת
תחושת ה"אחרוּ ת" שהיא חוותה במפגש עם גורמים קודמים .הבנה זו הובילה אותי לדבר איתה על
תחושותיה ולגלות סבלנות גם ברגעים בהם הדבר היה קשה במיוחד .אף כי בסופו של דבר נ' לא
זכתה לסעד משפטי ,העובדה שלא התייאשתי ממנה ולא "נטשתי" אותה ,כפי שכנראה נהגו כלפיה
בהזדמנויות קודמות ,יצרה בינינו אמון והקלה עליה את ההתמודדות עם תוצאת ההליך.
עיקרון נוסף שראוי כי יאפיין את עריכת–הדין הפמיניסטית הוא ההתבוננות על המפגש בין
עורכת–הדין החברתית לבין הנפגעת כעל דיאלוג בין שני סובייקטים ,עיקרון המעוצב בהשראת
המודל הבין–סובייקטיבי וההתייחסותי ביחסי מטופלת–מטפלת 26.עיקרון זה מבקש למצב את
מערכת היחסים בין עורכת–הדין לבין הנפגעת ככזו שמתהווה בכל פעם מחדש ושמתקיימת בה
השפעה דו–כיוונית .במרחב הטיפולי ,המודל ההתייחסותי–הפמיניסטי גורס ,כי "שינוי ייווצר אם
אנו כמטפלות נרשה לעצמנו להתקשר ,להיות מעוצבות ומושפעות מהנוכחות של המטופל/ת,
להשתנות ,להתרגז ,לאהוב ,להרגיש .זוהי שותפות .דרך שבה שני סובייקטים לומדים לצמוח
מאופן התקשרות אחד לאופן התקשרות אחר" 27.עיקרון זה ראוי שינחה אותנו גם במרחב המשפטי,
בסיוע לנפגעות–אלימות :העובדה שמערכת היחסים אינה סימטרית איננה מעידה על כך שאין היא
הדדית .אף שמדובר במערכת יחסים שמגבילה את עורכת–הדין מלתת פורקן לרגשותיה באופן
בלתי–מבוקר ,היא מאפשרת לה לשאת באחריות לעמדת היתרון שלה ,שמובנית במערך יחסי
הכוחות בינה ,כנותנת סיוע משפטי ,לבין הנפגעת–הלקוחה .אי הקפדה על הבניית הסיוע המשפטי
סביב צרכיה של הנפגעת ,עלולה ליצור עבור הנפגעת שחזור של סביבה מנצלת ,במסגרתה היא
נדרשת להגיב לצרכי האחר ,בדומה לתפקיד שמילאה במסגרת הפגיעה .לכן על עורכת–הדין
להיזהר מלכפות את הסובייקטיביות שלה על הנפגעת — עליה להימנע מלחשוב" :מה הייתי עושה
אני במקומה?" ,אלא עליה לשאול" :כיצד הנפגעת מגדירה את מה שנכון מבחינתה לעשות ,וכיצד
אני יכולה לסייע לה להגשים זאת באמצעות המשפט?"

 .2בין פטרנליזם לסובלנות תרבותית :דילמות בסיוע לנפגעות–אלימות מקבוצות תרבותיות
שונות
חשיבות יישום הגישה המשלבת בין עולם המשפט לעולם המושגים הפסיכולוגי–הטיפולי ,מתחדדת
במפגש של עורכת–הדין החברתית עם נפגעות–אלימות מקבוצת מיעוט תרבותית ,מפגש הטומן
בחובו דילמות מורכבות .דילמות אלה אמנם עולות במפגש עם נפגעות–אלימות בכללותן ,אך כפי
שיתואר להלן ,הן מורכבות וקשות יותר כשמדובר בנשים מקבוצות–מיעוט תרבותיות ,לאור פערי
התרבות בינן לבין עורכות–הדין המסייעות להן.
דילמה מרכזית החוזרת ונשנית כמעט בכל מפגש עם נפגעת–אלימות המשתייכת לקבוצת–
מיעוט תרבותית ,היא כיצד יש לגבש את דרך הפעולה המשפטית והסעדים שיש לשאוף
להשגתם :האם על–פי תפיסתה של עורכת–הדין ,הנובעת מהנורמות המקובלות בחברת הרוב,
או על–פי רצונה של האישה ,הנובע מתפיסת העולם המושרשת בתרבות ממנה הגיעה? 28דילמה
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זו נובעת ממספר מקורות .ראשית ,מעבר להיותה בת–אדם הזקוקה להגנה פיזית ,האישה היא
"לקוחה" ,ועל עורכת–הדין להעניק לה שירות משפטי ההולם את רצונותיה .באופן מקובל ,הלקוחה
היא שקובעת את הסעד המבוקש ,ותפקידה של עורכת–הדין הוא למצוא את הדרכים המשפטיות
להשגתו .בדרך–כלל ,כשמדובר בעורכת–דין העוסקת בתחום משפטי הדורש מומחיות מקצועית
מסוג מסוים ,היא נוהגת להציע את הפתרון אשר יגן באופן מיטבי על האינטרסים של הלקוחה כפי
שעורכת–הדין וקבוצת הרוב תופסות אותם .ואולם ,במקרים של סיוע לנפגעות–אלימות ,אישה
המשתייכת לקבוצת–מיעוט תרבותית לרוב לא תהיה מעוניינת בפתרונות המוצעים לה .עולמה
התרבותי עומד בסתירה להיקף האפשרויות המוצג בפניה ,שכן קבוצות מיעוט תרבותיות הן לרוב
קבוצות פטריארכאליות ,בהן האישה נתפסת כגורם חלש שאינו אמור להתקומם או לפעול נגד
29
רצון הגבר.
שנית ,נפגעות אלימות רבות ,ובמיוחד אלו המשתייכות לחברות קולקטיביסטיות ,נוטות שלא
לקבל את הפתרון הקלאסי של פרידה מבן הזוג ויציאה מהבית .ביסוד נטייה זו עומדים חששותיהן
מתגובת המשפחה ,אך גם תפיסה שונה מהמקובל בנוגע לאופציה העדיפה עבורן .כותבות
פמיניסטיות טוענות כי מרבית הפתרונות שמציגה מערכת המשפט ומערכות נוספות מעוצבים
30
מנקודת מבט גברית ,לפיה הבחירה הטובה ביותר עבור נפגעת אלימות היא פרידה מבן הזוג;
אולם בפועל ,נשים רבות תופסות חיים בצל מערכת יחסים אלימה כמצב העדיף מבחינתן מאשר
חיים שלא במסגרת זוגית 31.עניין זה עשוי להיות מכריע כשמדובר בנשים המשתייכות לקבוצות
32
מיעוט ,בהן האישה נתפסת כגורם ה"מאחד את המשפחה".
שלישית ,לעתים קרובות עצם הפנייה לגורם חוץ–קהילתי לצורך טיפול בעניין משפחתי נתפס
בקרב קבוצות מיעוט כמעשה "חתרני" ו"בוגדני" .חברות קולקטיביסטיות תופסות את הבעיות
המשפחתיות כדבר שיש לטפל בו במסגרת המשפחה ,ועל כן מתייחסים בחשדנות לגורמי סיוע
חיצוניים לקהילה 33.מסיבה זו ,לעתים פנייה לעזרה חיצונית עלולה למנוע מהאישה סיוע מצד
משפחתה וקהילתה ,שכן אלה ייראו בה "בוגדת".
על עורכת–הדין החברתית להיות בעלת ידע תרבותי שיאפשר לה להבין את עולמה הפנימי
של האישה–הלקוחה ואת תפיסות העולם של קבוצת–המיעוט אליה היא משתייכת ,גם אם לעתים
נדמה כי אין הם "הגיוניים" 34.אם נשכיל להבין את נקודת המבט של האישה ,ניטיב למצוא את
הפתרון המיטבי עבורה ,גם אם הוא לא יהיה הפתרון האולטימטיבי בעיני עורכת–הדין 35.לדעתנו,
עורכת–הדין החברתית מחויבת להציג את שלל הפתרונות הקיימים אשר לדעתה ייטיבו עם
האישה ,אך לעשות זאת תוך שקלול עולמה התרבותי והרגשי של האישה ותוך הקשבה לרצונותיה.
במצב אידיאלי ,ראוי שהפתרונות המותאמים לאישה יעוצבו על–ידי עורכת–הדין החברתית
בשילוב עם גורמים מקהילת המוצא שלה .שלהוב–קיבורקיאן גורסת כי השינוי שישפר בצורה
המשמעותית ביותר את מצבן של נשים בתרבויות–מיעוט הוא זה שיצמח מתוך תרבות–המיעוט
עצמה 36.לכן ראוי כי הגורמים הרלוונטיים מבין קבוצת הרוב יפעלו למציאת גורמים מקבילים
בקבוצת המיעוט אשר יהיו מוכנים לעבוד בשיתוף עמם ,ובכך ימקסמו את התועלת המופקת מן
המערכת כולה :הגורמים מקבוצת הרוב הם הבקיאים והמנוסים יותר במתן סיוע טיפולי ומשפטי,
ובשילוב הפן התרבותי הייחודי של האישה ,המצוי בתחום מומחיותם של הגורמים מקרב קבוצתה,
יגובש הפתרון ההולם עבורה .יישום דפוס עבודה כזה מתואר במאמרה של בלס :באמצעות פעילות
משותפת של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת חיפה ושל נשים דומיננטיות מהקהילה הדרוזית,
37
הושגה התקדמות בנושא הגירושין והופחתה השפעתם השלילית על נשים בקהילה זו.
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הדילמה שבבחירת הפתרון המיטבי עבור האישה מתחדדת במצבים קיצוניים ,בהם קיימת
מוכנות להתחשב ברצונה של האישה ,אך הפתרון המבוקש על–ידה נראה לעורכת–הדין מסוכן
עבורה או עבור ילדיה מבחינה פיזית ו/או נפשית .רבינוביץ' מגדיר סוגיה זו כדילמה הליברלית:
חברת הרוב הליברלית ,שלכאורה מזוהה עם הכרה בלגיטימיות של תפיסות עולם שונות ,מבקשת
לאכוף ערכים ליברליים על תתי–החברות שבתוכה 38.למשל ,כאשר עורכת–הדין סבורה כי רצון
האישה מסוכן עבורה ,היא תבקש להיטיב עם האישה וליישם בחייה ערכים ליברליים כגון חירות,
הזכות לחיים והזכות להנאה מהם ,במטרה למגר את הסכנה .כאן טמון הפרדוקס :עצם האכיפה
של נורמות שאינן מקובלות על חברות–המיעוט ,מהווה אנטי–ליברליזם כשלעצמו 39.אם כן ,מהו
המקום אותו צריכה להגדיר עורכת–הדין כגבול שממנו והלאה היא תבקש לכפות את דעתה גם
במחיר של התנגשות עם רצון הלקוחה ,המגיעה מתרבות שונה?
דוגמה מובהקת לדילמה זו הופיעה במקרה של ל' ,אישה ערבייה שסבלה מאלימות מתמשכת
מצד בעלה לאורך עשרות שנות נישואיהם .לאחר שאשת מקצוע יהודייה הגישה נגד בעלה של ל'
תלונה במשטרה בגין אלימות נגד בת–זוג ,ל' נקראה להעיד נגדו והופנתה אליי ,הכותבת הראשונה,
לקבלת סיוע משפטי .כמי שליוותה את ל' ,ביקשתי למצוא את הפתרון המיטבי שיאפשר לה לבנות
חיים בטוחים וטובים יותר .אולם עצם פנייתה של ל' לגורמים חוץ–קהילתיים עוררה את חמתם של
בעלה ויתר בני–משפחתה ,עד שהיא בחרה לבסוף לנטוש את בחינת זכויותיה המשפטיות והעדיפה
לחזור הביתה .ביסוד החלטתה של ל' עמד החשש שאם לא תעשה כן היא תנודה מן המשפחה,
לרבות מילדיה ,וחייה יעמדו בפני סכנה הגדולה מזו שנשקפה לה במסגרת החיים בצל האלימות.
בראייה שאיננה "רגישת–תרבות" ,בחירתה לא נתפסה על–יָ ִדי כבחירה מיטבית; ואולם ההקשבה
לקולה הייחודי של האישה ,שהצליחה להבהיר לי את האופן בו היא משקיפה על חייה ,גרמה לי
40
להבין כי עבורה היה זה הפתרון הנכון (אף שחשש רב מלווה אותי עד היום).
בספרות קיים דיון ענף בשאלה היכן נמתח הקו בין חופש בחירה ומתן אפשרות מימוש
לזכות לתרבות ,לבין התערבות והכפפת קבוצת–המיעוט לתרבות–הכלל ולנורמות המקובלות
בה .חברות שונות בוחרות לסמן את גבול ההתערבות במקומות שונים 41.יש הטוענים לחשש
מיתר פטרנליזם ,במקרים בהם המדינה מתערבת "לטובת" האינטרסים של חברי קבוצות–המיעוט,
כאשר הם עצמם אינם מעוניינים ב"הצלה" זו .כך למשל ,האנתרופולוגית המצרית ,סוהיר מורסי,
טוענת כי התערבות המדינה היא אקט פטרנליסטי אשר אינו תמיד מתקבל ברצון על–ידי הקבוצה
התרבותית 42.טקס ברית המילה הפרעוני המבוצע בנשים — אקט אכזרי במיוחד בעיני התרבות
המערבית ,אשר שואפת למגרו — נתפסת על–ידי נשים בקבוצות–תרבות מסוימות כאקט משחרר,
המהווה חלק מזהותן .נשים אלו חשות כי ניסיון של קבוצת–הרוב להוקיע מנהג "מכונן" כזה
מקבוצת–המיעוט הוא "אימפריאליזם מערבי" שחותר תחת השמטת הקרקע מן ה"אני" הייחודי
של בנות קבוצת המיעוט .לדעתנו ,ככלל ,יש לשאוף למיגור תופעות הפוגעות באורח יסודי בזכות
לחיים בכבוד ולביטחון אישי; אולם בה בעת ,יש להקשיב לרצונה של האישה ולהיות מוכנים לקבל
את בחירותיה ,בנסיבות המתאימות ,גם אם בעינינו הן נתפסות כבלתי–הגיוניות ואף כמסוכנות.
דילמה נוספת בה נתקלנו במסגרת הסיוע לנפגעות–אלימות מקבוצות–מיעוט תרבותיות היא
המתח בין הרצון לסייע לאישה הספציפית לבין הרצון להגן על האינטרס של כלל נפגעות–
האלימות מקבוצת–המיעוט 43.מה אנו ,כמשפטניות חברתיות ,שואפות להשיג :צדק עבור הלקוחה
הפרטית שלנו ,או צדק אשר ייטיב עם כלל מעמד הנשים בחברת המיעוט? מחד גיסא ,זרם
הפמיניזם הרדיקלי דוגל מזה שנים רבות בגישה לפיה "האישי הוא הפוליטי" :כל חוויית דיכוי או
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פגיעה של אישה אחת הינה ביטוי למגיפה חברתית כללית הפוגעת בנשים כולן .לפיכך ,מאבקה
של אישה אחת הוא למעשה מאבקן של כלל הנשים ליצירת סדקים במבנה הפטריארכלי ולחיזוק
מעמד האישה 44.בהתאם לגישה זו ,עורכת–הדין החברתית ,השואפת לקדם את החברה למקום
בטוח ושוויוני יותר ,אמורה לקחת בחשבון במסגרת הסיוע שהיא מעניקה לאישה ספציפית גם
את האינטרס הרחב של קבוצת ההשתייכות התרבותית של האישה או של המגזר הנשי בכללותו.
בהקשר זה ,דנציג–רוזנברג ופוגץ' מציינות את תופעת האלימות במשפחה כתופעה אשר רבים
סבורים כי במסגרתה ניתן להצדיק ביתר קלות נקיטת מדיניות בלתי מתפשרת ,מאחר שאלימות
45
מסוג זה מסכנת את שלום החברה בכללותה.
אולם ,מאידך גיסא ,עלינו לזכור כי עורכת–הדין החברתית היא עורכת–דין לכל דבר ועניין,
וככזו עליה לשרת את האינטרסים של הלקוחה ולתת להעדפותיה הפרטיות משקל גדול מזה
שיינתן לשיקולים אחרים ,גם אם מדובר בשיקולים חברתיים גלובליים .נקודת המבט של זיו
מעניינת בהקשר זה :לשיטתה ,כל התייחסות שאינה אישית כלפי אישה נפגעת–אלימות חוטאת
בפטרנליזם וגוזלת מן האישה את חופש הבחירה ,בדיוק כפי שהחיים בצל האלימות גזלו ממנה
חופש זה 46.כדי שלא לתת לאישה את התחושה ממנה היא מנסה לברוח ,עלינו להתייחס אליה ואל
עולמה הייחודי כאל השיקול הרלוונטי ביותר .לכל אישה הסיפור האישי שלה ,הדורש התייחסות
נפרדת ,גם אם התייחסות כזו אינה תמיד משרתת את האינטרס של נפגעות–אלימות באשר הן.
ננסה לבאר עמדה זו בפסקאות הבאות.
במהלך עבודתנו עם נשים נפגעות אלימות התוודענו לסיפורה של ג' ,אישה שהגיעה לארץ
כעובדת זרה ,הכירה גבר ישראלי ,נישאה לו ,ומצאה עצמה במערכת יחסים של אלימות ממושכת.
בעלה ניתק אותה לחלוטין מן העולם החיצון ואסר עליה לעזוב את פתח הבית בלא רשותו או
לדבר עם בני משפחתה וחבריה .בני–הזוג חיו בבית הבעל יחד עם משפחתו ,שחבריה נהגו אף הם
להתעלל באישה ,להשפילה ולנהוג בה כבמשרתת .בעלה איים עליה כי אם היא תעז לברוח היא
תאבד את ילדיה ואת יכולתה להישאר בארץ ,הואיל ומעמד התושבות הוענק לה רק בשל נישואיה
לו .לבסוף ,כאשר אזרה ג' אומץ וברחה מהבית יחד עם ילדיה ,היא מצאה עצמה בדרך ללא מוצא:
מחד גיסא ,אם תחזור לבעלה ,היא אמנם תידרש לשלם מחיר כבד ולהמשיך ולחיות במערכת
יחסים אכזרית ,אך תזכה במעמד תושבות ותוכל להישאר בארץ .מאידך גיסא ,אם לא תשוב
לבעלה ,היא תאבד את סיכוייה להישאר בארץ ותאולץ לשוב למדינת המוצא ,אותה עזבה בלית
ברירה עקב חוסר יכולת להתפרנס והיעדר ביטחון אישי .כל עולמה של ג' מצוי בישראל — כאן
גדלו ילדיה ,כאן נמצאים חבריה וכאן מקור פרנסתה .לאחר ניסיונות רבים לפתור את המצב ,בחרה
ג' לשוב לביתה ולאפשר לילדיה להתקיים בכבוד וללא חשש מתמיד מפני גירוש .לולא שונותה
התרבותית ,לא הייתה נקלעת ג' לסיטואציה זו מלכתחילה.
סיפורה של ג' הוא רק אחד מני סיפורים רבים של נשים החיות בישראל ,אשר נאלצו להתמודד
עם מציאות דומה עד לפני כארבע שנים ,עת שונה המצב המשפטי בעניינן 47.הבחירה להמשיך
ולחיות בצל האלימות נדמית בלתי נתפסת; אולם נשים רבות בחרו בסופו של דבר לחזור לבעליהן
האלימים ,כמוצא אחרון ומתוך ייאוש .לכאורה ,עד ששונה המצב המשפטי ,מן הראוי היה שהפתרון
המיטבי לעניינן של נשים אלו יהיה בדמות מאבק על זכויותיהן .אולם כידוע ,מאבקים משפטיים,
ובפרט אלו העוסקים בסוגיות עקרוניות–מהותיות כגון אזרחות ,אורכים זמן רב ,ובינתיים היו
חייהן של הנשים הפרטניות בלתי אפשריים עקב היעדר ביטוח לאומי ,אי אפשרות לקבל עבודה,
אי אפשרות לרשום את הילדים לבתי–ספר וכיוצא באלו .בחירת הנשים לשוב לבתיהן ,לעומת זאת,
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פתרה את בעיית המעמד באופן מיידי ,ויצרה אפשרות ,גם אם קלושה ,לשיפור מצבן במסגרת
שהותן בתוך הבית.
כיצד אפוא ראוי שתנהג עורכת–הדין החברתית? האם הוגן "להקריב" את טובתן הסובייקטיבית
של אותן נשים למען אפשרות ספקולטיבית של עתיד טוב יותר עבור אחרות? אלבשן ,המתאר מקרה
בו נתקל בדילמה דומה כעורך–דין קהילתי ,גורס כי גם עבור הנפגעת הספציפית עשוי המאבק
להקנות יתרון ,גם אם לא באופן מיידי .במישור הכללי ,ברי כי ויתור על מאבק כולל מנציח את
הדרת קולה של חברת קבוצת–המיעוט ,שהרי העוול שנעשה לה אינו מקבל ביטוי פומבי; אולם
גם עבור המקרה הפרטני מהווות העצמת האישה וההכרה כי לעתים אין הכרח להרכין ראש ולקבל
בהכנעה את שהחיים מזמנים ,תוצרים בעלי ערך 48.מנגד ,לעתים ,בעיני הנשים הנפגעות ,דווקא
בחירתן לחזור לביתן ולא לצאת למאבק היא הפתרון ה"נכון" ,בבחינת הרע במיעוטו .אמנם,
מבחינת האינטרס הקולקטיבי מדובר בפתרון המנציח מציאות לא–ראויה ומבט פסימי על אודות
הסיכוי לצאת ממעגל האלימות .פתרון כזה מותיר את עורכת–הדין ,כמו גם את הנשים חסרות–
המעמד ,בתחושת חוסר–אונים מוחלטת .אולם לעתים אין מנוס מלבחור בפתרון ה"נכון" ,גם אם
בראייה כוללנית הוא אינו הפתרון ה"צודק" .ברוח זו ,מציעות דנציג–רוזנברג ופוגץ' גישה מתונה
יותר ,אשר תציב במרכז את הלקוחה הספציפית ,רצונותיה ובחירותיה ,גם אם אלה ייתפסו לעתים
כתמוהים ובלתי מתיישבים עם אינטרסים חברתיים כלליים 49.אנו סבורות ,כי אין מנוס מלנקוט
בגישה זו .התבוננות מפוכחת וריאלית מלמדת כי תמיד יהיו מקרים בהם למרות השאיפה להשגת
פתרון אידיאלי ,הדבר לא יתאפשר .בדומה ,גם במאבק נגד תופעת האלימות כלפי נשים קשה
להשיג אחוזי הצלחה מרביים .ועל כן ,גם אם נדמה לכאורה כי פתרונות שאינם משרתים את הכלל
במסגרת מאבק זה "נכנעים" בפני תופעה פסולה ,הרי בסופו של דבר המאבק הגלובלי מורכב
מאוסף של מאבקים "קטנים" :אם נעזור לכל אישה באופן פרטני ,תוך רגישות לנסיבות המיוחדות
של הסיפור הייחודי שלה ומציאת פתרון יצירתי שיהלום את צרכיה ,התוצאה תשקף מלחמה
בתופעה הכוללת — גם אם לעתים הפתרון הקונקרטי ייראה "מתון" או "מרוסן" מדי .בעינינו ,אין
בכך כדי להעיד על ויתור במאבק הכולל; נהפוך הוא :המאבק הפרטני הוא אבן דרך במסלול ארוך
של מאבק גלובלי.
שאלה מסדר שני הינה :על מי מוטל להכריע בין שתי הדרכים — הצדק הפרטני לעומת הצדק
הכוללני? האם על עורכת–הדין לקבל את ההחלטה ,או שמא על הלקוחה? לכאורה ניתן לטעון
כי אין זה מתפקידה של עורכת–הדין החברתית ,משום שעליה לשרת בראש ובראשונה את רצון
לקוחותיה הפרטניות ,ולפיכך הפתרון המיטבי יהיה הענקת חופש הבחירה לאישה עצמה .אולם
במרבית המקרים המטופלים בידי עורכות–הדין החברתיות ,הפונות הן נשים מאוכלוסיות מוחלשות,
אשר בהיותן חלק מקבוצה סגורה אינן חשופות למידע ולמערכת השיקולים הדרושים לשם קבלת
החלטה מורכבת מעין זו 50.בנסיבות אלה ,עורכת–הדין החברתית נאלצת לשאת על כתפיה עול
כבד .לעתים קרובות מצפות הפונות מעורכת–הדין לקבל החלטה במקומן ,שכן לתחושתן היא
מצוידת בכלים המתאימים לקבלתה .ואולם ,כיצד ניתן לצפות מעורכת–הדין להכריע מיהי האישה
שתשלם את מחיר המאבק החברתי כולו ,בכך שתונחה לפעול לפי הנורמות המקובלות בחברה
הכללית ,גם אם אלה נוגדות את הנורמות המקובלות בחברתה שלה? קבלת החלטה מעין זו היא
מעשה קשה ומורכב ,וספק אם ראוי שעורכת–הדין תהיה זו שתקבל אותה .לאור קושי זה ,על
עורכת–הדין מוטל להציג בפני הפונה את האפשרויות העומדות בפניה ,ולנסות לאתר פתרון
שיספק מענה לבעייתה הספציפית ובמקביל ישתלב במאבק הכולל לצדק חברתי .עם זאת ,ככל
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 .3והיכן משתלבת אחריות המדינה?
עד כה עסקנו בגישה שאותה ראוי שעורכות–הדין החברתיות תאמצנה בכדי להשיג תוצאות
מיטביות עבור לקוחותיהן ,נפגעות–האלימות .בשורות הבאות נבקש להתרכז בצומת המפגש של
נפגעת–אלימות הבאה מאוכלוסיית מיעוט עם שלל הגורמים המערכתיים הרלוונטיים :משטרה,
ביטוח לאומי ,בתי–משפט ,בתי–דין דתיים ,שירותי–רווחה וגופים מדינתיים נוספים .ההכרה כי
עריכת–הדין החברתית איננה פתרון קסם ואינה פועלת בחלל ריק ,הופכת את אחריות המדינה
לרכיב מרכזי בהתמודדות עם בעיית האלימות כלפי נשים .המידה שבה יצליחו גופים אלו לסייע
לנשים מקבוצות מיעוט תרבותיות ,נגזרת באופן ישיר משני גורמים :האחד — מדיניותה של המדינה
באשר לאוכלוסיות המיעוט ומידת הקשב והמאמץ שהיא משקיעה בכדי למצוא מענה לצרכיהן
המיוחדים .השני — מידת המודעות הרב–תרבותית של שופטים ,עובדים סוציאליים וגורמי
עבודה נוספים ,כמו גם מידת פתיחותם ונכונותם ליישם פתרונות בלתי קונבנציונאליים ,החורגים
מהכללים המקובלים .מאחר שהידע הרב–תרבותי של גורמים אלה ,כמו גם מודעותם לחשיבות
פיתוח מענה עבור נשים עם צרכים מיוחדים ,טעונים עדיין שיפור רב ,עורכי–הדין החברתיים
נתקלים במבוי סתום .כידוע ,המשאבים העומדים לרשות השירותים הציבוריים הינם מצומצמים,
בשל תהליכים פוליטיים וכלכליים שונים ,ובראשם ההפרטה והפירוק של מדינת הרווחה .בשל כך,
גם כשלעורכי–הדין החברתיים יש ידע רב–תרבותי ונכונות למצוא פתרון המותאם ללקוחה ,לא
תמיד באפשרותם להגשים פתרון זה ,לנוכח אי שיתוף–פעולה מצד המערכות השונות.
למדינה יש חובות כלפי אזרחיה ותושביה ,הכוללות אלמנטים בסיסיים כמו הזכות לביטחון
אישי ולחיים בכבוד .מדינת ישראל ,אשר הכירה בחובתה לדאוג למימוש זכויות אלה עוד טרם
חקיקת חוק–יסוד :כבוד האדם וחירותו ,חרתה על דגלה את המאבק למען זכותו של כל אדם
להתקיים בכבוד ובביטחון ,ובכך נטלה על עצמה מחויבות לוודא כי זכויות אלו תמומשנה
הלכה למעשה 51.דא עקא ,המציאות בפועל היא שונה .במסגרת עבודתנו עם נפגעות–אלימות
מקבוצות–מיעוט התוודענו לאוזלת–היד שהפגינו מוסדות המדינה כאשר התבקשו לתת מענה
לאוכלוסיות אלו .כסטודנטית בקליניקה לסיוע לנשים נפגעות–אלימות באוניברסיטה העברית
בירושלים ,השתתפתי ,הכותבת השנייה ,בניסיון להעניק סיוע לש' ,אישה מקבוצת מיעוט דתית,
שנקלעה לסכנת חיים מצד משפחתה על רקע מה שמכונה בתרבותה "חילול כבוד המשפחה".
ש' נאלצה לברוח מביתה .הגורמים אליהם פנתה לסיוע ,ביניהם עורכת–דין חברתית ,הבינו כי
בראש ובראשונה ,עוד טרם הסעדים המשפטיים ,אישה זו זקוקה להגנה פיזית מיידית ,ולכן פנו
למשטרת–ישראל .המשטרה השיבה כי אין באפשרותה לסייע ,משום שמשפחתה של ש' כה גדולה
עד כי לא ניתן לעצור את כל חבריה .ש' ,אשר הייתה נתונה בסכנת חיים מיידית ,נותרה להתמודד
מול משפחתה לבדה ,ללא גיבוי מהמשטרה או מכל גוף מדינתי–מוסדי אחר .לולא תמיכתם של
הארגונים החברתיים ,נראה שהייתה נאלצת לשוב לביתה — צעד שהיה מהווה עבורה גזר–דין מוות
במובן המילולי ביותר.
ינאי מטעים כי ההחלטה האם וכיצד לחלק את משאבי אכיפת החוק נתונה לשיקול דעתה של
המדינה .באנגליה ,למשל ,אזרחים פרטיים מקבלים הגנה מצד המשטרה במקרה הצורך 52.בישראל,
טוענת חסן ,המדינה בוחרת במתכוון להעלים עין מתופעת האלימות כלפי נשים בחברה הערבית,
מתוך רצונה של חברת הרוב לשמר את חולשתן של קבוצות–המיעוט ואת תחושת העליונות
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ששתי המטרות תתנגשנה ,האתיקה המקצועית מחייבת ,לדעתנו ,להעדיף את הפתרון המבוקש
על–ידי האישה ,כאשר כל בחירה שלה תיתפס לגיטימית.
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כלפיהן 53.כאן אנו פוגשים את מדיניות "שני הקולות" שמאמצת חברת הרוב :מחד גיסא ,היא
דוגלת בערכים כמו שוויון והגנה על כבוד האדם וביטחונו; מאידך גיסא ,היא אינה עושה מאמצים
לסייע לאוכלוסיות–מיעוט בהן זכויות אלו אינן ממומשות.
54
סיפורה של חיתאם ממחיש לאשורה את אוזלת–ידן של רשויות המדינה .חיתאם נולדה
כפלסטינית בעזה ,נישאה בשידוך לערבי ישראלי והגיעה בעקבותיו לישראל .לאחר מסכת חיים
שכללה אלימות קשה מצד בעלה ,ושבמהלכה נולדו לבני–הזוג שישה ילדים ,גירש אותה בעלה
בהליך שהתקיים בבית–הדין השרעי המוסלמי שלא בנוכחותה וללא ידיעתה ,וקיבל משמורת על
ילדיהם .חיתאם נותרה בלא כלום :היא איבדה את הקשר עם ילדיה הקטנים ,ולא היה ברשותה
כל רכוש או מקום לשהות בו .למרות נישואיה לישראלי ,היא נחשבה עדיין לתושבת בלתי–
חוקית בישראל 55.חיתאם יצאה לקרב מכריע ,כשהיא נאבקת בשתי חזיתות :ראשית ,מול בית–הדין
השרעי ,המעדיף כמעט תמיד את טובת הגבר ,ושנית ,מול מוסדות המדינה ,לשם השגת מעמד של
תושבת חוקית שיאפשר לה להחזיק בילדיה .בהיותה חסרת קורת–גג ,נדדה חיתאם ממקלט לנשים
מוכות אחד למשנהו .היא התדפקה על דלתות רשויות הרווחה אך נענתה כי אין באפשרותן לעזור
לה משום שהיא נטולת מעמד .במקביל ,נזקקה חיתאם בדחיפות לסיוע משפטי לצורך השבת
ילדיה אליה; הילדים נותרו אצל האב והיא לא יכלה אף לבקרם מחשש לחייה .היא גם עמדה בפני
סכנת גירוש מהארץ ,בהיותה פלסטינית שכבר אינה נשואה לאזרח ישראלי .לאחר מסכת ייסורים
ארוכה ,במהלכה חותנה מחדש וכנגד רצונה עם בעלה והמשיכה לספוג אלימות קשה מצדו ,תוך
העלמת עין מצד משטרת–ישראל ותוך שיתוף–פעולה המלווה באטימות מוחלטת מצד בית–הדין
השרעי ,גורשה חיתאם מהארץ ואיבדה את הסיכוי לראות את ילדיה שוב .סיפורה מהווה ביטוי
חריף לתופעה שבה המוסדות הציבוריים אינם קשובים לזכויותיהן הבסיסיות של נפגעות–אלימות
מקבוצות–מיעוט .תופעה זו מתאפשרת נוכח פיקוח רשלני מצד המדינה עצמה ,שבתי–הדין הדתיים
הם מוסדות ממוסדותיה .לימודי המשפטים מלווים בשיח נרחב על אודות זכויות–אדם ,אך דוגמה
זו מלמדת כי במישור המעשי נותרה כברת דרך עד למימושן המלא.
לאור המציאות העגומה המתוארת מתחדדת החשיבות שיש בגיבוש פרקטיקות של עריכת–
דין חברתית מעצימה ורגישת–תרבות ,פרקטיקות שבלעדיהן נפגעות–האלימות תישארנה ללא
מזור .ראוי לפתח תפיסה משפטית אלטרנטיבית לצורך טיפול באוכלוסיות–מיעוט ,לפיה נדרשת
יצירתיות מצד השופטים ונכונות לסטות מהכללים המוכרים כדי למצוא פתרונות ייחודיים לצרכיהן
המשתנים של נפגעות שונות .תפיסה זו תבוסס על רעיון לפיו "אין אמת משפטית אחת"; המשפט
נועד לשרת את הפרט ,ועל–כן אין הפרט צריך להתאים עצמו לתבניות משפטיות מקובלות .לצורך
מגמה זו ,ראוי כי המדינה תאמץ ערכים הנתפסים כ"נשיים" (סובלנות ,רגישות לאחר וכו') ,ובד
בבד תשאף ליצור שינויים מבניים בקהילה ובחברה ,אשר יסייעו לטיפול שורשי בתופעת האלימות
56
כלפי נשים בכלל ובקרב קבוצות–המיעוט בפרט.

 .4לקראת מודל של עריכת–דין חברתית "רגישת–תרבות"
על מנת לקדם את הערכים והיעדים עליהם עמדנו עד כה ,ברצוננו להציע שני סוגים של פתרונות.
האחד נוגע לתפיסת מקצוע עריכת–הדין ,ועניינו הבניית מודל של עריכת–דין חברתית "רגישת–
תרבות" .האחר נוגע לדרכי החינוך המשפטי אשר יעודדו את יישום המודל המוצע.
א .עקרונות המודל של עריכת–הדין החברתית
בעבודה עם נשים המגיעות מרקע אתני ,דתי ,תרבותי או סוציו–אקונומי שונה מזה של עורכת–הדין
החברתית ,נדרשת עורכת–הדין לשאת בארגז–כליה מספר כלי–עבודה חיוניים:
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•מודעות תרבותית — מודעות למוצאה העדתי והאתני של הלקוחה ,וכן להטיותיה של עורכת–
הדין ולאופן שבו דעות קדומות וסטריאוטיפים שבהם היא מחזיקה עלולים להשפיע על
תפיסתה את הפונה ,את בעיותיה ואת הקשר ביניהן.
•ידע תרבותי — ידע על אודות העולם התרבותי ממנו מגיעה הלקוחה ,על אודות השקפת
עולמה ועל אודות ציפיותיה מהקשר עם עורכת–הדין .מדובר במרכיב קוגניטיבי הכולל מידע
על סוגיות כמו :דיכוי ,אתניות ,הגירה ,דת ומגדר ,ועל השפעתם של אלה על הנפגעת ועל
האופן בו היא תופסת את הפנייה להליך המשפטי.
•מיומנויות תרבותיות — אלה קשורות ליכולתה של עורכת–הדין להתייחס באופן הרגיש
תרבותית לרכיבים כמו ציפיותיה של הפונה ,הנסיבות המיוחדות של המקרה ,התגובות הצפויות
לה מצד החברה בה היא חיה על עצם בחירתה לנקוט הליך משפטי ,השפעתן של תגובות אלו
על הפונה ועל רמת המסוכנות הנשקפת לה ,וכן להשלכות של כל אלה על אופן הטיפול
המתאים ועל הפתרון הראוי למקרה .כך ,למשל ,השתייכותה של אישה החיה בצל האלימות
למעמד סוציו–אקונומי גבוה המאפשר לה נגישות למקורות פיננסיים ,עשויה להשפיע על
חלופות הפעולה העומדות לרשותה ועל החלטותיה .קיומה של משפחה גרעינית תומכת
העומדת מאחוריה ,עשוי אף הוא להשפיע על דרכי פעולתה.
•מודעות לאופן שבו משפיע המפגש האישי של עורכת–הדין עם נושא האלימות על הייעוץ
המשפטי שהיא מעניקה — קיימת חשיבות מיוחדת למודעותה של עורכת–הדין לאופן שבו יש
לנושא האלימות כלפי נשים השפעה על חייה שלה ,ככל שהיא עצמה נחשפה לתופעה במסגרת
מערכות–יחסים והקשרים חברתיים אחרים .המפגש האינטימי של עורכת–הדין עם הנושא עשוי
להשפיע על האינטראקציה שלה עם הפונה ,שכן מערכת–היחסים בינה לבין הלקוחה מאפשרת
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"העברה" ו"העברה–נגדית" בין השתיים (כמשמעות המושגים בתיאוריה הפסיכואנליטית).
מאייר ( )Meierומהוני ( )Mahoneyעומדים על חשיבות המודעות לתגובות שמהוות "שיקוף
עצמי" במפגש של עורכת–הדין עם נפגעת–אלימות 58.מאמץ של עורכת–הדין להתעמת עם
עצמה באשר להתמודדותה עם גילויי אלימות בחייה ,יסייע לה להימנע מלשפוט את הנפגעת
ומלעודד אותה לאמץ פתרון יחידני.
•זיהוי ההעצמה כיעד מרכזי בסיוע המשפטי — במקרים רבים עבודה עם נפגעות אלימות
מציבה "מלכודת" בפני עורכת–הדין .רבות מהנשים החיות בצל האלימות מידרדרות לכדי
חוסר אונים ,מאבדות את תחושת ה– well beingוחוות תסמינים פוסט–טראומטיים ,עד כי
בשלב מסוים הן מאבדות את היכולת לזהות את ה"עצמי" ( )selfשלהן :העדפותיהן ,מטרותיהן
ורגשותיהן .פעמים רבות ישבנו מול נפגעות אלימות שהתקשו לזהות את מטרתן בפנייה
להליך משפטי והפגינו תלות רבה בנו ,אף בעניינים טכניים כמו מילוי טפסים או ביצוע שיחה
בה ֲע ָצ ָמה תוצר עיקרי ,ולא רק
טלפונית .עריכת–הדין הפמיניסטית ,להשקפתנו ,צריכה לראות ַ
תוצר לוואי ,של הסיוע המשפטי .מפגש בין עורכת–הדין והפונה המתנהל במסגרת "היררכית",
עלול לשחזר עבור הנפגעת את תחושות היעדר–השליטה וחוסר האונים שחוותה במסגרת
הפגיעה .לפיכך ,על עורכת–הדין לנקוט אסטרטגיות שתענקנה לאישה ידע ,כוח ,עצמאות
וחופש פעולה ,גם אם בתחילה נדמה כי הפונה מצפה לקבל מעורכת–הדין תשובות והנחיות
כיצד לפעול .במסגרת הטיפול בעניינה של ל' שתואר לעיל 59,השתמשתי ,הכותבת הראשונה,
בטקטיקה של עריכת–דין מעצימה .הדבר נעשה באמצעות שאילת שאלות חוזרות ,שסייעו
לפונה לברר את מטרתה האמתית בפנייה להליך הפלילי ואת התשובה הנכונה בשבילה.
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התהליך הונחה על ידיי ,אולם תפקיד מציאת התשובות הוטל במלואו על הפונה .כחלק מאימוץ
אסטרטגיה מעצימה ,על עורכת–הדין לקבל את האישה כפי שהיא וליצור אווירה פתוחה,
מכבדת ומכילה שתשקף גישה בלתי–שיפוטית ומקבלת .מתיחת ביקורת על האישה משמעותה
חיזוק תחושות חוסר–האונים שלה ,שכן היא עשויה לחוות את עורכת–הדין כמי שמשחזרת
את ההתעללות; אולם ,לעתים ,משמעותה גם חשיפתה של הפונה לסכנה ממשית — 60זאת,
למשל ,כשעורכת–הדין מציירת בפני הפונה את הפרידה מהגבר כחלופת הפעולה האפשרית
היחידה ,מבלי להבהיר לה את ההשלכות המסוכנות שעלולות להיות לעזיבה פתאומית ,ובכך
חושפת אותה לאיום אפשרי על חייה .בריאנט ( )Bryantואריאס ( ,)Ariasהמתארות את עבודתן
כמנחות קליניקה לזכויות נשים נפגעות אלימות ב– ,CUNY Law Schoolמסבירות כי בעיניהן
העצמת הפונה מתבטאת בהכוונתה לעשות את בחירתה ולקבל החלטותיה:
“[The idea is to develop] a vision of the lawyer as a problem-solver who
works with people rather than makes choices for people”.61

ב .דרכי החינוך המשפטי ליישום המודל המוצע
כפי שהראינו עד כה ,הטיפול בנפגעות–אלימות ,בעיקר כאלה מקבוצות מיעוט תרבותי ,דורש
מעורכת–הדין המטפלת מגוון מורכב של תכונות ,מיומנויות וכישורים ,בהם רגישות תרבותית,
רגש הזדהות ,יכולת הכלה ,עבודה בין–אישית וחשיבה מוסרית .כישורים אלה אינם תמיד מרכיב
טבעי באישיותה של עורכת–הדין ,ולעתים נדרש הליך חינוכי ולימודי לצורך רכישתם .בהקשר
זה ,רוד ( )Rohdeגורסת כי התהליך שעוברים סטודנטים למשפטים בין כתלי הפקולטה משפיע —
לפחות בחלקו — על המשפט ,על עורכי–הדין שלעתיד ועל עריכת–הדין כמקצוע .על סמך הנחה
זו ,היא טוענת כי יש להפוך ערכים המזוהים עם החשיבה הפמיניסטית (כמו רגישות ,שיתוף–
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פעולה ופשרה) למרכזיים יותר בחינוך המשפטי ובפרקטיקה המשפטית.
החינוך המשפטי נוטה כיום להמעיט בחשיבות חשיפת הסטודנטים לחיוניותה של הרגישות
התרבותית כחלק מהמקצוענות המשפטית .הליקויים הנעוצים במודל הקונבנציונלי אותו מאמצות
מרבית הפקולטות למשפטים משתקפים הן בסגנון הלימוד ושיטות ההוראה והן בסדר העדיפויות
התוכני .כך ,למשל ,השיטות הפדגוגיות הנהוגות ,בהן הלימוד מתבצע בכיתות גדולות באמצעות
הרצאה פרונטלית ,אינן מאפשרות לסטודנטים הזדמנות אמתית להתנסות בהזדהות עם הסוגיות
הנדונות ובחשיבה על הדילמות שמלוות עשייה משפטית פרקטית .במקרים רבים האווירה בכיתה
תחרותית ,והערכת התלמידים נעשית באופן של ציונים מספריים ,באמצעות בחינה המתיימרת
לשקף ידע .גם במקרים בהם מתבצעת הערכת פעילות הסטודנטים על–פי מידת תרומתם לשיח,
הדבר נעשה בתנאים שאינם מאפשרים השתתפות "אמתית" — לא אחת תלמידים בעלי סגנון
שתלטני ותחרותי זוכים לבלוט על חשבון אלה שניחנו בתכונות כמו פשרנות ,ענווה ,סובלנות
ומתן מקום לאחר.
בנוסף ,תכניות הלימודים נוטות להזניח תכנים בנושא אתיקה מקצועית .קיימת נטייה
בפקולטות רבות להתעלם מעיסוק ומהתמודדות של הסטודנטים עם דילמות אתיות ומוסריות
הנוגעות לתפקידם כעורכי–דין ועם האתגר שדילמות אלה מציבות להם בשרטוט הגבול שבין
האישי למקצועי .במחקר שערכה רוד היא סקרה מאה ושלושים מקראות ( )text booksבארבעה
63
עשר תחומים שונים ,ומצאה כי רק  1.4%מהעמודים בממוצע הוקדשו לליבון סוגיות אתיות.
פקולטה למשפטים המצמצמת את העיסוק בנושאים המפתחים רגישות ,סובלנות ויכולת אמפתית
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כחלק מהמקצועיות המשפטית ,מעודדת את עורכי–הדין שלעתיד לנהוג באופן דומה בעבודתם
המשפטית .הדרת סוגיות כאלה מסדר היום הלימודי מהווה אמירה פוזיטיבית מצד מוסדות אלה
בדבר אי חשיבותם וחוסר מרכזיותם של הערכים הללו בחינוך המשפטי .על רקע האמור ,אין תימה
לגבי תוצאות המחקר שבוצע לאחרונה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת הרווארד ושנועד לבדוק
את שביעות רצונם של הלומדים בה .המחקר מצא כי סטודנטים שהגיעו ללמוד משפטים על–מנת
להשיג מעמד חברתי או יכולת השתכרות ,הביעו שביעות רצון גבוהה מן התכנים המועברים,
מטכניקות הלימוד וממערכות היחסים בין הסגל לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם .לעומתם,
סטודנטים שהגיעו בעיקר ממניעים של רצון להשיג צדק חברתי ולקדם ערכים חברתיים סברו כי
64
המוסד סקסיסטי ובלתי הומאני.
טכניקות וסגנונות התואמים פרקטיקות פמיניסטיות — לימוד תוך עבודת צוות ,התנסויות
מעשיות ביישום החומרים תוך שיתוף–פעולה בין התלמידים ,עבודה בקבוצות קטנות בהן לא
מתקיימים יחסים היררכיים בין סגל ההוראה לבין הסטודנטים — כל אלה מספקים כלים לפיתוח
סובלנות ,רגישות ל"אחרוּ ת" ופיתוח יכולות עבודה בין–אישיות .סגנונות לימוד אלה כמעט ואינם
מקובלים בבתי–הספר למשפטים בארץ ובעולם ,למעט במסגרת התכניות הקליניות .מאמצים
רבים מושקעים במיצוב הפקולטה ותלמידיה במקום גבוה על סקאלות מספריות שמודדות ציונים,
בעוד שמאמצים מועטים יחסית מושקעים בקידום הממדים הרגשיים והבין–אישיים של העוסקים
בפרקטיקה המשפטית .אנו מאמינות כי ,בסופו של דבר ,ההשלכות של דרך לימוד זו ניכרות בטיב
ובאיכות הסיוע המשפטי שמעניקים עורכי–הדין ללקוחותיהם .הגם שעורכי–דין אינם פועלים
במרחב הטיפולי ואינם מצופים או צריכים לנהוג כמטפלים ,לדיאלוג שלהם עם לקוחותיהם נלווית
השפעה ממשית על רווחתם הפסיכולוגית ועל חיי הרגש של האחרונים 65.בעינינו ,מיומנויות
של מקצועות טיפוליים כמו האזנה אמפתית ,רגישות תרבותית ,וניסיון להתחבר לעולם הערכים
והשאיפות של הנפגעת–הלקוחה ,הם כלים הכרחיים לייצוג ולסיוע משפטי איכותי ,ויש לרוכשן
במסגרת הכשרה אקדמית.
עד כמה מקבלים סטודנטים למשפטים כלים להתמודדות עם רב–תרבותיות ועם שונוּ ת
תרבותית וחברתית במסגרת לימודיהם ,לרבות במסגרת העשייה המשפטית הקלינית? במחקר על
רגישות תרבותית שנערך בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית בישראל ,נמצא כי סטודנטים אלה
66
אינם משפרים מיומנויות תרבותיות לאורך שנות לימודיהם ,למעט בשנת הלימודים האחרונה.
אם זוהי המציאות באשר לסטודנטים לעבודה סוציאלית ,האמורים לשים דגש מרכזי על פיתוח
מיומנויות מעין אלו ,יש לשער כי המצב בקרב סטודנטים למשפטים ועורכי–דין הינו עגום אף
יותר .לדעתנו כמשפטניות המעניקות סיוע באוריינטציה חברתית ,ניתן וראוי להסיק ממסקנות
מחקר זה גם לתחום לימודי המשפטים :במסגרת החינוך המשפטי התיאורטי והקליני בפקולטאות
למשפטים ,יש לשים דגש על פיתוח כישורים ומיומנויות מתחום הרגישות התרבותית ועל יסודות
נוספים הנדרשים לצורך יישום מודל אפקטיבי של עבודה עם נפגעות אלימות 67.כך ,למשל,
ראוי להכשיר מסלולי התמחות נפרדים וייחודיים לאלו המעוניינים בעריכת–דין חברתית ,בדומה
למסלולי התמחות אחרים הקיימים היום בפקולטאות למשפטים בארץ .במסגרת המסלולים הללו
ייחשפו הסטודנטים לתכנית לימודים משולבת הכוללת משפט ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה,
מגדר ועוד .ההשתתפות בקליניקה משפטית במסגרת לימודי התואר הראשון לכלל התלמידים
צריכה להיקבע כחובה 68,והחשיפה לחינוך המשפטי הקליני ולעבודה עם מסגרות התנדבותיות–
חברתיות צריך שתיעשה כבר בשנה השנייה ללימודים ,על–מנת לאפשר לסטודנטים לעבור תהליך
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משמעותי של הפנמת הערכים הללו במהלך מרבית שנות לימודיהם .בנוסף ,ראוי לערוך רוויזיה
בלשכת עורכי–הדין ,שבמסגרתה תעודד הלשכה התמקצעות של עורכי–דין בתחומים החברתיים.
ראוי גם כי עורכי–דין הבוחרים להתמחות בתחום יתחייבו לעסוק רק בסיוע משפטי באוריינטציה
מצדה תעודד ותעניק הכרה והטבות לעוסקים בתחומים הללו .כך ניתן יהיה
חברתית ,והלשכה ִ
69
להכשיר עורכי–דין שערוכים להתמודד עם סיטואציות מורכבות מסוגן של אלה שהוצגו לעיל.
נגישות ,תקשורת בינאישית ,סובלנות ,העצמה והתבוננות–עצמית הם יסודות מפתח בכינון
מודל אפקטיבי של עריכת–דין חברתית "רגישת–תרבות" .חשיפת עורכי–הדין לעתיד כבר
בשלבים מוקדמים של החינוך המשפטי לתפיסה ה"אחרת" של עריכת–הדין ולגילוי ה"אחרת
שבתוכנו" ,תהפוך את המשפט לכלי חברתי הומאני ונגיש יותר עבור הלקוחה .שם המאמר מכיל
כפל משמעות ,המלמד על הנדרש מעורכות–הדין החברתיות ביחס ללקוחה נפגעת–האלימות
נשואת מאמר זה :מחד גיסא ,התייחסות ללקוחה כאל "אחת מאיתנו" תוך מודעות לכך שלעתים
אנו לוקות ב"האחרה" ( )otherisationוב"הרחקה" של הפונות מאיתנו; ובמקביל ,מודעות לצדדים
ה"אחרים" שלנו ולחשיפת דמותנו המקצועית ה"אחרת" ,כמשפטניות חברתיות המבקשות לפעול
במודל שונה של עריכת–דין.
במאמרנו אמנם בחרנו למקד את המבט בסיוע לנשים מקבוצות–מיעוט תרבותיות ,אך היעדר
הגנה אפקטיבית קיים ביחס לכלל הנשים נפגעות–האלימות .למרבה הצער ,המציאות מלמדת
כי תופעות "האחרה" ו"הרחקה" קיימות לגבי נשים נפגעות–אלימות באשר הן ,בהיותן קבוצה
מגדרית המוכפפת תחת תרבות הרוב הפטריארכלית 70.אימוץ העקרונות המוצעים במאמר זה
מתחייב ,אפוא ,לא רק לטובת "המיעוט הכפול" ,אלא לטובת נפגעות–אלימות באשר הן.
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 23לא נוכל במסגרת זו להקיף את ההבדלים בין השפה והמרחב הטיפוליים לבין אלה המשפטיים ,אך
נזכיר כמה מן ההבדלים המרכזיים :בעוד שהמרחב הטיפולי שם במוקד את הנפגעת — את צרכיה,
את הכלים העומדים לרשותה ,ואת התהליך האישי שהיא עוברת ,הזירה המשפטית חותרת להגיע
לחקר האמת ,באמצעות כלים אחרים לגמרי ובמסגרת תהליך שהנפגעת היא רק אחת השחקניות בו.
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