
 

  

  תודבר העורכ

   וענבר כה�גוטמ��לימור זר

העומד בבסיס גיליו� זה והגיליו� הבא של כתב העת שיתפרס� , החיבור בי� משפט לטיפול

שני עולמות התוכ� שוני� במהות� וא� . ו כחיבור בי� מאדי� לנוגהכמוה, בעוד כמה חודשי�

, אובייקטיבי ובעל נראות ציבורית, המשפט שוא� לקיי� שיח רציונלי. מנוגדי� האחד למשנהו

החיבור בי� שני , ע� זאת. סובייקטיבי ואינטימי, ואילו הטיפול שוא� לקיי� שיח אישי

לשילוב בי� , ציע דרכי� חדשניות לייצוג משפטיהעולמות פותח צוהר לעול� של� משות� המ

  .עבודה טיפולית לעבודה משפטית ולהתבוננות על המשפט דר� משקפיי� טיפוליי�

ה� מבחינה ,  בעיקר בעשור האחרו� רבה ועמוקהזוכה להכרהמשפט לטיפול החיבור בי� 

רותי� אקדמית וה� באמצעות פיתוח פרויקטי� המשלבי� מת� ייצוג משפטי ושי
מחקרית

 חלק� – המאמרי� בשני גיליונות הסימפוזיו� בנושא מכסי� היבטי� אלו .טיפוליי� מגווני�

וחלק� מציגי� פרויקטי� חדשניי� המבוססי� על המחקר , מציגי� מחקר אקדמי עדכני בנושא

, המאמרי� מדגימי� כיצד המחקר מפרה את הפרויקט. האקדמי הפורה בתחו� המשפט וטיפול

  . שילוב מנצח של אקדמיה ופרקטיקה לטובת הכלל. ו מפרה את המחקרוהפרויקט בתור

בעבר הממשק בי� טיפול למשפט בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות שילוב ידע מתחו� מדעי 

 לסייע לבית המשפט בשאלות מקצועיות שאינ� וזאת כדי, ההתנהגות בשירות הליכי� משפטיי�

ה בהמשגת הפערי� בי� הדיסציפלינות עיקר הכתיבה התאורטית עסק. משפטיות במהות�

דיסציפלינות הטיפול עסקו בעיקר בהגדרת כללי� אתיי� לכתיבת חוות דעת . ובדרכי� לגישור�

דיסציפלינת המשפט עסקה בעיקר במידת המהימנות של ממצאי , ולעדות בבית המשפט

 עשורב. המחקר בתחו� מדעי ההתנהגות והתאמת� לדרישות הראייתיות של ההלי� המשפטי

כמכשול , האחרו� נית� להבחי� במעבר מרטוריקה המציגה את ההבדלי� בי� הדיסציפלינות

 זאת. לרטוריקה המבקשת להפיק ער� מוס� מהשונות הדיסציפלינרית, שיש להתגבר עליו

אלא ככלי לשינוי , באמצעות הפנמת הבנות מתחו� הטיפול לא רק בשירות ההלי� המשפטי

  .התנהגותי
אתיהמהותי וה� ברובד ה
 ה� ברובד החוקי,האינדוקטרינציה המשפטית


ה החיבור המוכר ביותר בי� משפט לטיפול הוא תפיסת המשפט הטיפוליtherapeutic 
jurisprudence .מאמרי� רבי� בגיליו� זה והבא אחריו מבוססי� על עקרונות המשפט , ואכ�

 תובנות ויישומי� חדשי� אלא שהמאמרי� מפתחי� ומרחיבי� את היריעה ומציגי�. הטיפולי

המשפט הטיפולי אינו , כפי שמעידי� המאמרי� בשני הגיליונות. לתפיסת המשפט הטיפולי

המוכיחי� , ישנ� מופעי� שוני� לממשק זה. המופע היחיד של הממשק בי� משפט לטיפול

ארבעה וא� יותר , אלא יש בחיבור כדי ליצור שלושה, שלא תמיד אחת ועוד אחת שווה שתיי�

  .זהו ממשק עשיר שתכניו נחשפי� אט אט במאמרי� השוני�. ולמות חדשי�ע

אינו מתבטא טיפול לליו� הנוכחי נובעת ג� מכ� שהשילוב בי� המשפט יהייחודיות של הג

המגיעי� מתחו� המשפט ומתחו� אלא ג� בזהות הכותבי� והכותבות , רק בתוכני המאמרי�
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השיתו� בי� חוקרי� משני העולמות מתבטא ג� .  ולעתי� חוברי� יחד למאמר משות�הטיפול

והשנייה מתחו� העבודה ) גוטמ�
 ר לימור זר"ד( המגיעות האחת מתחו� המשפט עורכותאצל ה

   ).ס ענבר כה�"עו(הסוציאלית 

ר טלי גל מציג את התרומה "יריחובר וד
ד דליה שילי"המאמר הפותח של הגיליו� מאת עו

הכותבות משתמשות . האפשרית של המשפט הטיפולי לתחו� המשפטי החשוב של הגנת הילד

אות� ששה� התכני� " יינות"שה� המבני� ול" בקבוקי�"ל, בהמשגת המערכת המשפטית

  כיו�קבוע כפי שהוא כדי להציע דרכי� שונות לשינוי המצב המשפטי הקיי�, יוצקי� במבני�

חוק זה מתאי� ליישו� עקרונות המשפט . 1960–�"שהת, )טיפול והשגחה(בחוק הנוער 

. הבטחת בריאותו ורווחתו של ילד הנמצא במצב סיכו� – שכ� מטרתו טיפולית ,הטיפולי

המאמר מדגי� היטב כיצד יכולה גישת המשפט הטיפולי להעשיר את השיח הטיפולי הקיי� 

   .בחוק זה ולהוסי� פרספקטיבות חדשות

עוסק ג� הוא בתרומה , ר קרני פרלמ�"ר תמר מורג וד"מאת ד, המאמר השני בגיליו�

שיתו� ילדי� בבתי המשפט למשפחה  –האפשרית של המשפט הטיפולי לתחו� משפטי אחר 

המאמר סוקר את ההסדר החקיקתי וממצאי מחקר הערכה לגבי שיתו� ילדי� . בישראל

, שפט הטיפולי מבוסס באופ� ישיר על המאינוא� שההסדר . בהליכי� בבתי המשפט למשפחה

המאמר . הכותבות מציעות התבוננות חדשה ומרתקת עליו לאור עקרונות המשפט הטיפולי

 לסייע להמש� החלתו האיכותית הבה� החלת עקרונות אלו יכולש נושאי� כמהממשי� ומציע 

  .והיעילה של המודל המעוג� בהשתתפות ילדי�

בו שסוציאלי ומשפטי , תחומי
ד מיכל גולד מציע מודל עבודה דו"המאמר השלישי של עו

 להשיג כדיעורכי די� ועובדי� סוציאליי� , תו� הבנה והבעת נכונות לשיתו� פעולה, יחברו יחד

המאמר מבוסס על מחקר איכותני שכלל עובדי� . את השינוי המיוחל במצבו של אד�

מסביר המאמר פותח ו. סוציאליי� ועורכי די� המטפלי� בנשי� במסגרת מקלטי� לנשי� מוכות

מדוע שיתו� פעולה של אנשי המקצוע השוני� חיוני לטיפול נכו� וטוב יותר באד� המצוי 

 עובר ליצירת ,תחומי
 צוות רבב החלמשפטי 
 המאמר ממשי� ומציג מודל עבודה סוציו. בבעיה

  . משפטית
יצירת שפה סוציוב וכלהתחומי 
�צוות בי

 שופ� אור על , דורו�)איסי (ישראל'  שינדלר ופרופ)מיקי(מיכאל ר " של ד,המאמר הרביעי

 זקני� שאינ� חסרי ישע בידי צאצאיה� הסובלי� תתופעה שכיחה של התעללות והזנח

 המאמר בוח� לעומק א� החוק .מהפרעות פתולוגיות שונות א� מסרבי� לטיפול שיקומי

ה מגיע למסקנוהוא ,  מהווה מענה ראוי לבעיה זו1991–א"התשנ, למניעת התעללות במשפחה

המאמר , לפיכ�.  ובמקרי� רבי� ההתעללות נמשכת,אינו מספקשהחוק במתכונתו הנוכחית 

,  שינויי� בהסדרי� המשפטיי� בישראל היכולי� להביא למענה הגנתיכמהממשי� ומציע 

  .מקי� וראוי לאות� זקני�, טיפולי

 עוסק במפגש בי� הטיפול המאמר. ס ענבר כה�" של עוהואהמאמר החמישי בגיליו� 

המאמר מבוסס על מחקר . תמקד בחוויית העדות של אנשי טיפול בתיקי עברות מי�ומ, למשפט

חלק� כעדי הגנה וחלק� העידו , איכותני שכלל מגוו� אנשי טיפול שחלק� שימשו כעדי תביעה

ממצאי המחקר מצביעי� על חוויה . כול� בתיקי עברות מי� –כעדי� שמונו מטע� בית המשפט 

 שכ� מרבית ההתבטאויות במחקר הצביעו , וניגודיות בי� הטיפול למשפטדומיננטית של פער

אחד החידושי� שהמאמר מציג הוא . י העולמותנעל השפה וההתנהלות הכה שונה של ש
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המאמר ממשי� . ית ההלימה שהתבטאה בדמיו� בי� השפה המשפטית לשפה הטיפוליתיחוו

  . המשפט והטיפול – יסציפלינותהדשתי ומציע יצירת שיח שלישי המשלב בי� המטרות של 

ר נעמה כ� "גל וד
דנה לבוק, י כ�נעמ' פרופ', ר דנה פוג�"ידי ד המאמר השישי נכתב על

המאמר מציג פרויקט סיוע משפטי . עיסוקב משפט וריפוי – הבאות מדיסציפלינות שונות

סיוע  והוא משלב ,הסיוע מוצע לקרבנות העברה בסמו� לפגיעת�. ותפקודי לנפגעי עברות

לפיה שהמאמר מציג את התפיסה . משפטי בידי עור� די� ע� סיוע תפקודי בידי מרפא בעיסוק

. לפגוע בה� פגיעה קשה נוספת, לחלופי�, או, מערכת המשפט יכולה לתרו� לרווחת נפגעי�

המאמר . לכ� סיוע משפטי המשולב ע� שיפור תפקוד� הוא רכיב חיוני בטיפול בנפגעי עברה

מודל , יישומית המופעלת במסגרת הפרויקט
ודל רווחה אישית תפקודיתממשי� ומציג מ

  .המקיי� את עקרונות המשפט הטיפולי וויקטימולוגיה חיובית

עבודת�  –המאמר השביעי בגיליו� מציג נקודת מפגש נוספת בי� משפט לטיפול והיא 

� לבית  בנאשמי� המגיעיהמטפלי�המשותפת של סנגורי� ציבוריי� ועובדי� סוציאליי� 

, ס אליזבת קייני"� שטיינברג ועוד רובי"עו, שתי הכותבות. יורק
ניו, המשפט הפלילי בברונקס

ההצדקות ודר� , המאמר סוקר את הבסיס. ה� מייסדות ומפעילות סנגוריה ציבורית ייחודית זו

  .  שה� פיתחו על בסיס הגישה הטיפולית למשפט"הגנה הוליסטית"ההפעלה של גישת 

 עתיר הלוקח את הקוראי�
 רבקה רייכרר"של דהוא מאמרה � את הגיליו� המאמר החות

לנקודת מפגש מעניינת בי� משפט לטיפול המצויה בסוגיית ההתיישנות העולה בעבודת ועדת 

המאמר מבקש לבחו� א� יש הצדקה להחיל את . האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל

בשונה , לוועדת האתיקה של הפסיכולוגי�ההתיישנות המשפטית לגבי תלונות המוגשות 

מתלונות המגיעות לוועדת המשמעת הסטטוטורית של הפסיכולוגי� שבה נעשה שימוש 

בחינה זו מובילה את הכותבת להציג שלושה . בהתיישנות המשפטית כחלק מהדי� המשמעתי

תית ולהראות כי ישנה מגמה תרבו, העול� הטיפולי ועול� האתיקה, עול� המשפט: עולמות

להישענות מוגזמת על שיח המשפט כפיצוי על היעדר� של נורמות ושל כללי התנהגות מובני� 

  .ומוסכמי�

***  

 ר� – תודה לשני עורכי המשנה. אנו מבקשות להודות לכל העושי� במלאכת הכנת גיליו� זה

 –  יניב הרשקובי�– לעור� המשנה היוצא;  וענבר גוטליב על השקעה ואכפתיות רבה�קינ

אמר והתמודדו היטב ע� לחברי המערכת המצויני� שהשקיעו בכל מ; ר� רבות לגיליו�שת

 שתרומת� לאיכות הגיליו� לשופטי� האנונימיי�; לעורכת הלשונית אמירה כה�; תכני� שוני�

מהדיסציפלינות השונות שהיטיבו לבטא  ותודה מיוחדת לכותבי� ולכותבות; לא תסולא בפז

  .שפט לטיפולאת העושר של החיבור בי� מ
  

  


