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  ? "לתבוע ברגש"
  רגשות התובעי� בהלי הפלילי

   **וטלי גל *שקדי�שירה לייטרסדור�

של תובעי� המנהלי� הליכי� פליליי� ואת " המפה הרגשית"מאמר זה חוש את 
המאמר מתבסס על ראיונות . תמהיל הרגשות שה� חווי� כלפי המעורבי� בהלי�

המאמר חוש שרגשות .  תובעי� ממחוזות שוני� בישראל14עומק שנערכו בקרב 
, "אנטי רגשי"אול� בהיות� פועלי� תחת אתוס , ה� חלק בלתי נפרד מעבודת�

המאמר מצי את אופ� . ה� חיי� במתח תמידי בי� דחיית הרגשות לבי� קבלת�
את , ביטויי� של רגשות אלה בחייה� המקצועיי� והאישיי� של התובעי�

ל כלי� מותאמי� לוויסות ההשפעה שיש למתח התמידי האמור ואת העדר� ש
  .  הרגש ולהתמודדות עמו

המקדמת את חקר ההיבטי� , "המשפט הטיפולי"המחקר התבצע בהשראת גישת 
הבנה עמוקה יותר של , מבחינה מעשית. רווחתיי� של עול� המשפט�האישיי�

היבטי� אלה עשויה להקל על פרקליטי� להתמודד ע� דרישות תפקיד� לאור� 
להיטיב את , ידע ובסופו של דבר�בל החלטות מבוססותלסייע לה� לק, זמ�

התובע "המאמר תור� לגו הידע המערער על דמות . עבודת� המשפטית
פועלי� בתו� , כבעלי תפקידי� אחרי� במשפט, והמכיר בכ� שתובעי�" הרציונלי

   .מסגרת שיש בה רגשות

  . עקרונות המשפט הטיפולי והחלת� על חקר עבודת התובעי�.  א.מבוא

  ; הממצאי�. ד. תיאור המחקר. ג. חקר הרגשות בראי המשפט .ב

 ציר המתח שבליבת הדברי� –התנגדות לרגש מול השלמה ע� קיומו  .1

 ניסיונות –השלמה ע� הרגשות ברובד הגלוי .  2; ודרכי התנגדות לרגש

השפעות הרגש . 3; שליטה ברגש ויצירת רגשות כחלק מדרישות התפקיד

  ;  הסתרה והצדקה–ת� משמעות לרגשות בעבודה  מ–בתחו� המקצועי 

דיו� , סיכו� הממצאי�. ה. מעובדי�� רגשות בלתי–הרובד העמוק . 4

  .סיכו�. ו. ומסקנות

 
המאמר מבוסס על עבודת תזה של הכותבת הראשונה שבוצע ). פלילי(א "פרקליטה בפרקליטות ת   *

ר טלי "תודתי לד. יהיבבית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה בהנחייתה של הכותבת השנ
כו האירה לי את נתיבי הרגש החמקמקי� במהלש, על שותפותה העמוקה במסע, המנחה שלי, גל

תודתי לכל משתתפי המחקר שהסכימו לחשוב על היבטי� רגשיי� בעבודת� . בשבילי המשפט
  .ולשת בה� בגילוי לב

 .אוניברסיטת חיפה, בית הספר לקרימינולוגיה, חברת סגל   **
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   מבוא

שר בינינו קנוצר במהל� המשפט . בהיותי התובעת בתיק 1ליוויתיש עברה היא נפגעת יעל

  : לאחר גזר הדי�כ� התכתבנו. מיוחד

רגיש הקלה לאחר גזר הדי� אבל המציאות הוכיחה לי חשבתי שא, האמת": יעל

משקולת כבדה נפלה לתוכי פנימה ולוחצת חזק על תהומות של כאב . אחרת

  ."? אולי יש באמתחת� איזה משפט הרגעה...אינסופי

מתעוררת , כמו ילדה, בשבילו זה אולי סו� העול� אבל את ... יקרהעלי": שירה

מאיפה ? מה עושי�.  שממה וחורבותליו� שאחרי סו� העול� והכל סביב�

זו , ולומר לעצמ� תכירילהביט במראה , אולי תתחילי מלשטו� פני�? מתחילי�

  ."אני החדשה

 של סו� העול� ועל 'החורבות'סיפרתי למטפלת שלי על , הי שירה": יעל

שהצלחת להגדיר את הרגשות שלי במדויק מה שאני רתי סיפ .הקושי בגזר הדי�

שאינ� מעלימה את רגשותיי� ג� ,  אפילו שכל כ� רציתילא הצלחתי לעשות

כי באיזה ,  ואני מצאתי את עצמי בדבריי� כי אמרת אות� מהלב.כשאת בתפקיד

מה שעזר לי , חווית איתי את אותה חוויה, כשנית� גזר הדי�, שהוא מקו�

   ."להרגיש לא לבד ומובנת

 ודרכה למדתי ג� אני על הבמילותיאותו  הביעה ,"משפט טיפולי "על שמעהלא ש ,יעל

  . רגשותיי במהל� המשפט

הכתיבה העכשווית . בעשור האחרו� הולכת ומתבססת ההכרה בקיומו של רגש במשפט

 ,"משפטא� יש רגשות בה"צריכה להיות אינה  השאלה המחקרית הנוכחיכי בעיד� מדגישה 

נטע� כי כ� ". המשמעויות שה� מקבלי� מופיעי� ומה� רגשותבאילו הקשרי� ה"אלא 

כיצד משלבי� והשאלה הרלוונטית היא , ההתייחסות לרגש מול רציונל אינה עוד דיכוטומית

   2.כפי שנעשה בדיסציפלינות אחרות,  בצורה הטובה ביותר, ג� יחד"גיו�יה"ו" רגש"במשפט 

מעל דמותו של התובע הרציונלי " להרי� מס�"במחקר שעליו מבוסס המאמר ביקשנו 

 במסגרת המפגשי� המורכבי� שה� 3,יי� הקשורי� בעבודת� של תובעי�ולבחו� היבטי� רגש

שאלת המחקר ביקשה לבחו� מה� . מקיימי� ע� נפגעי� וע� נאשמי� בהליכי� פליליי�

הדילמות הרגשיות שאת� מתמודדי� תובעי� בהלי� הפלילי ואילו השפעות יש לה� על 

  . התובעי� בפ� האישי והמקצועי

 
 .הכותבת הראשונה  1
 Susan A. Bandes, Law and Emotion, in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THEראו למשל   2

SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 461 (James D. Wright ed., 2nd ed. 2015).  
במאמר , בהתא� לכ�. יובהר כי המחקר נער� על תובעי� בפרקליטות ולא על תובעי� במשטרה  3

או בו נאמר תובע או תובעי� המשמעות היא תובע מטע� פרקליטות המדינה שזה בכל מקו� 
   .המחוז
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 הרואה במשפט 4,ה אותנו במחקר היא תורת המשפט הטיפוליהמסגרת התאורטית שהנחת

על , חיוביות או שליליות, עצמה אשר לו השלכות משמעותיות�על רבדיו השוני� סוכ� רב

בהשלכות שיש , בי� השאר, חוקרי המשפט הטיפולי מתענייני�. הרווחה האישית של האד�

 ידע מדעי וכלי� אמפיריי�  תו� שילוב5,לעיסוק המשפטי על אנשי המקצוע המעורבי� בו

  6.מתחומי מדעי החברה וההתנהגות בתו� המחקר המשפטי

שכ� זו מאפשרת לתאר , כדי לענות על שאלת המחקר בחרנו בשיטת המחקר האיכותנית

זאת מתו� הנחה שאי� , ממדיות� סובייקטיביות ורב, תופעה מתו� מכלול פרספקטיבות אישיות

,  בהתא� לכ�7.הנוצרות על ידי הבניה חברתית, רבותאלא מציאויות , מציאות נחקרת אחת

די� המייצגי� את המדינה בהליכי� פליליי�  ראיונות ע� קבוצה מגוונת של עורכי 14נערכו 

�וברמות ותק , יהודי� וערבי�,  נשי� וגברי�– מטע� פרקליטויות במחוזות שוני� באר

  .ובכירות שונות

טווח  בקבלת ,הנתו� לה� מכוח החוקעי רחב תפקיד התובעי� מאופיי� בשיקול דעת מקצו

; העמדה לדי�� אי  העמדה אומוסמכי� תובעי� לקבל החלטה לגבי, בי� היתר. החלטותרחב של 

זימו� מתלונני� להעיד בבית המשפט או ; ל בכתב האישו�לסעיפי האישו� שראויי� להיכ

של תובעי� במרחב חשיפת התהליכי� והרגשות המתחוללי� בנפש� . ועוד, ויתור על עדות�

 כמו ג� התנהלות� ,מתקבלת לבסו�השבי� שיקול הדעת המקצועי הנתו� לה� לבי� ההחלטה 

 עשויה לקד� את חקר קבלת ההחלטות בזירה המשפטית כתופעה ,אל מול השחקני� האחרי�

לשיפור התנהלותה של התביעה כגו� האמו� על , באופ� מעשי, היא ג� יכולה לתרו�; חברתית

   .פטי� פליליי� במדינהניהול מש

  עקרונות המשפט הטיפולי והחלת� על חקר עבודת התובעי� . א

דיויד  שהחלה מתפתחת בסו� המאה שעברה בהובלת� של המשפטני�,  המשפט הטיפוליתורת

. גורסת כי יש לחקור את המשפט דר� עדשה טיפולית, )Winick(וויניק וברוס ) Wexler(וקסלר 

 מרחיקות  חיוביות או שליליותהשלכות פסיכולוגיות, ל היבטיועל כ, משפטלמשמעותה כי 

במנותק " סטרילי"מניחה כי לא נית� לחקור משפט באופ�  תורה זו 8.לכת על כל המעורבי� בו

 ממדעי ההתנהגותושגי�  מ"ייבוא"באמצעות , בהתא� לכ�. בה הוא מתקיי�שמהמציאות 

הבוחני� את השפעות המשפט על בוצעו בעשורי� האחרוני� מחקרי�  ,ומחקר הרגשות

 
4  DAVID B. WEXLER & BRUCE J. WINICK, LAW IN THERAPEUTIC KEY: DEVELOPMENTS IN 

THERAPEUTIC JURISPRUDENCE (1996).  
5  Psychological Consequences of Adopting a Therapeutic Lawyering , Murdoch. Lynda L

)2000 (483 .EVR .L .UATTLE ES 24 ,Pitfalls and Protective Strategies: Approach.  
מחקרי "  אפשרויות ליישו� תורת המשפט הטיפולי–המשפט הפלילי כתרפיה " דר� אורנה אליגו�  6

  ).2010 (491 כו משפט
7  YVONNA S. LINCOLN & EGON G. GUBA, NATURALISTIC INQUIRY (1985).   

8  David B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence: An Overview, 17 T.M. COOLEY L. REV. 125 
(2000).  
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של עשייה " דורות"שלושה קרני פרלמ� מצביעה על . המשתתפי� בו מבחינת רווחת� הנפשית

בשנות התשעי� של המאה הקודמת : של המשפט הטיפולי" נדה המחקרית'האג"במסגרת 

יפוליי� של ט� הדגשת ההיבטי� הטיפוליי� והאנטיהתמקד המחקר במסגרת המשפט הטיפולי ב

משפט פותרי  ביסוס מעמד� של בתיבשנות האלפיי� עסקו חוקרי המשפט הטיפולי ב; פטהמש

בעשור הנוכחי התרחב המחקר בהשראת המשפט ו;  שלה�התשתית התאורטיתבעיבוי ו בעיות

בוצעו בעשורי� האחרוני� מחקרי� שביקשו ,  בי� היתר9.לכלל תחומי המשפטהטיפולי 

 השפעת� 10,ריאות� הפיזית והנפשית של נאשמי�להמשיג את השפעת ההלי� הפלילי על ב

 12 השפעת� של שלבי� שוני� בהלי� הפלילי על נפגעי עברה11,של הליכי גירושי� על ילדי�

  . ועוד

, ברובד זה. אלא יש בו ג� רובד נורמטיבי, "נדה מחקרית'אג"המשפט הטיפולי אינו רק 

לי� המשפטי לש� השגת המשפט הטיפולי מבקש להביא לשינוי ערכי שתכליתו ניצול הה

ה� עורכי די� וה� , במוב� זה. טיפוליות�מטרות טיפוליות חיוביות ומזעור ההשפעות האנטי

ותפקיד� נבנה מחדש כבעלי תפקיד תרפויטי כלפי , שופטי� משמשי� סוכני שינוי חברתי

מסוימי� ערכי� נקשרו ע�  רגשות שוני� , באשר לשופטי�13.המעורבי� שעמ� ה� באי� במגע

 ביאכדי לה" רגשות טובי�" שימוש בעשייתמתו� חשיבה על , � לצור� שפיטהנדרשיש

, מתו� גישה שיתופית" שפיטה הסדרית" כ� נכתב על 14. מיטיבותהחלטות משפטיותל

מתו� שאיפה להשיג רווחי� בתחו� , שבמסגרתה מוצג השופט כפותר סכסוכי� במוב� הרחב

   15.אישי�הפסיכולוגי והבי�

כלפי  "השיח האמפתי"הודגש כי כאשר עורכי די� משפרי� את , י�באשר לעורכי ד

ה� לא רק מגבירי� בכ� את שביעות רצונ� ומשפרי� את , המעורבי� שאת� ה� באי� במגע

אלא ה� א� מרחיבי� את שולי השיח ע� המעורבי� ונתרמי� מכ� בכל , תדמית המקצוע

 ובהיבט ,ובדתית מלאה יותרנמצא כי ה� נחשפי� לתמונה ע, מבחינה משפטית. ההיבטי�

 
" תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליז� המשפטי"קרני פרלמ�   9

  ).2010 (415 כו מחקרי משפט
10  Tony Ward & Theresa A. Gannon, Rehabilitation, Etiology, and Self-Regulation: The 

Comprehensive Good Lives Model of Treatment for Sexual Offenders, 11 AGRESS. VIOLENT. 
BEH. 77 (2006); אליגו��  .6 ש"ה לעיל ,דר

11  Janet Weinstein, And Never the Twain Shall Meet: The Best Interests of Children and the 
Adversary System, 52 U. MIAMI L. REV. 79 (1997).  

12  THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND VICTIM PARTICIPATION IN CRIMINAL JUSTICE: 
INTERNATIONAL PERSPECTIVES (Edna Erez, Michael Kilchling & Jo-Anne Wemmers eds., 

2011) .  
לעיל , "תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליז� המשפטי"פרלמ�   13

 .9ש "ה
14  Laura E. Little, Negotiating the Tangle of Law and Emotion, 86 CORNELL L. REV. 974 

(2001) . 
יט משפט ועסקי
 " על שפיטה הסדרית בישראל וקריאה לעדכו� הדי�? שופט מגשר"קרני פרלמ�   15

 ).2015 (תופי וטיפולי משפט שי–יישוב סכסוכי
 קרני פרלמ� ; )2015 (365
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הדברי� נכוני�  16.מתאפשר לעור� הדי� להגיע לפתרונות רחבי� יותר לטובת הלקוח, טיפולי

כחלק מהמעבר , ג� בכל הנוגע לשינוי ההתנהלות המקצועית של עורכי הדי� בניהול משא ומת�

כי די� לא עור,  נטע� כי בעיד� המשפט הטיפולי17.לגישה שיתופית ליישוב וניהול סכסוכי�

 עליה� לאמ� באופ� יהאלא שיה, אישיי� אינטואיטיביי��יוכלו עוד להסתמ� על כישורי� בי�

  18.מקצועי ממצאי� מתחו� הפסיכולוגיה בעבודת� ע� לקוחות

אול� עיסוק זה נועד , כמה מחקרי� עסקו באופ� ייחודי בעבודת� של תובעי� פליליי�

אודות על  נכתב, למשל, כ�.  עניי� אחרי�לחשו� את ההשלכות שיש לרגשותיה� על בעלי

 מתו� התייחסות 19, נאשמות שה� נשי� מוכותכלפישל תובעי� " האמפתיה הסטראוטיפית"

שיח קרוב  כי שהתמקד בנפגעי עברה גילה מחקר .תובעי�לא התמקדות בלו, "אישה המוכה"ל

, כגו� כאב �שבמסגרתו שיתפו הנפגעי� ברגשותיה� וחלקו עמו רגשות משותפי, ע� התובע

 ויצרו ביניה� לבי�  לשיקומ�תרמו ,מערכתהמול של הנפגעי�  החוויה את צער וכעס שיפרו

שיח אמפתי חשוב היה למתלונני� א� יותר מ� התוצאות , עד כי לעתי�, התביעה יחסי אמו�

 מתברר שא� שהמסגרת 21."טכניקות טיפוליות"טר� אימצו נמצא כי תובעי� , ע� זאת 20.עצמ�

של בעלי רגשותיה� ב  הניבה מחקרי� המתמקדי�22 המשפט הטיפולית שסיפקהתאורטי

 תובעי�ה 23,ו בפני עצמכעניי�) עורכי די� או שופטי�, כמו חוקרי�(תפקידי� מגווני� במשפט 

תובעי� בהיבטי� ב העוסקי�מעטי� המחקרי�  ה. בשדה המחקר�בודדימ  נותרוהפליליי�

של צדדי� להבנת היבטי� רגשיי� " כלי"כאות� תופסי� אלא , אינ� מתמקדי� בה�רגשיי� 

חסר זה בחקר הרגשות , באופ� ראשוני,  המחקר הנוכחי מבקש להשלי�.במשפטאחרי� 

  .במשפט

 
16  Dan Defoe, Emotional Intelligence, Lawyers and Empathy – Using the Power of Listening 

with Care to Build Better Professional Relationship and Satisfy Clients (25.11.2012) 
http://www.psycholawlogy.com/2012/11/25/emotional-intelligence-lawyers-and-empathy 
using-the-power-of-listening-with-care-to-build-better-professional-relationships-and-sati 

sfy-clients/.  
 "שינוי פרדיגמת ההתנהלות המקצועית: עור� הדי� פותר הבעיות"גוטמ� וקרני פרלמ� �לימור זר  17

  . )2013 (563–554, 547 נב הפרקליט
18  SARA MARTIN, LESSONS FOR LAWYERS (2012).  
19  Mary Becker, The Passions of Battered Women: Cognitive Links Between Passion, 

Empathy, and Power, 8 WM. & MARY J. WOMEN & L. 1 (2001).  
20  Sarah Goodrum, Bridging the Gap Between Prosecutors' Cases and Victims' Biographies in 

the Criminal Justice System Through Shared Emotions, 38 LAW & SOC. INQUIRY 257 
(2013).  

21  Jamie Balson, Therapeutic Jurisprudence: Facilitating Healing in Crime Victims, 6 
PHOENIX L. REV. 1017 (2013).  

22  David B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence, Criminal Law Practice, and Relationship-
Centered Lawyering, 2 CHAPMAN J. CRIM. JUST. 93 (2011).  

23  Barbara Stenross & Sherryl Kleinman, Highs and Lows of Emotional Labor: Detectives' 
Encounters with Criminals and Victims, 17 J. CONTEMP. ETHNOGR. 435 (1989); Sharyn 
Roach Anleu & Kathy Mack, Magistrates' Everyday Work and Emotional Labour, 32 J.L. 

SOC'Y 590 (2005).  
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  חקר הרגשות בראי המשפט. ב

 מתו� מערכת תוצאות משפטיות ברורותסברה כי נית� להפיק  הגישה הפורמליסיטית למשפט

 נתפסו כמבוססות על עות משפטיותהכר. ד הערכימ� הממבאופ� מנותק , סגורה של כללי�

 ניסו ) ביגוד,התפאור(י� שוני� יאמצעי� פורמליסט 24."לשו� החוק"כוונות למ, רציונל בלבד

יכולת� של דבר  ספק ב הטילהתראליסטיהתפיסה ה ,מנגד 25."נקי מהטיות"ליצור משפט 

מבקשי� סי� חברתיי� ומונעי� מאינטרשכ� הכללי� , כללי� בלבד להכתיב תוצאות משפטיות

לכ� יש ו 26ה� מובנות מאליה� ות כמו רגשותאישיות השופט והטי, על פי גישה זו. לקד� ערכי�

  . בשילוב מושגי� ממדעי החברהלחקור משפט 

במסגרת גו� ידע זה נעשו . תחומי במדעי החברה�הוא גו� ידע רחב ובי�חקר הרגשות 

הקושי בהגדרת� ובסיווג� של  בכלל זהו, מחקרי� המתמקדי� בהיבטי� שוני� של הרגש

 הדיכוטומיה ההולכת 29ומאפייניו) הכרה והערכה, תחושה (28 ניתוח רכיבי הרגש27,רגשות

 והאופני� 31קבלת החלטותבי�  הקשר בי� רגשות ל30,"רגש"ל" רציונל"ומיטשטשת בי� 

  32.השוני� שבה� רגשות שוני� משפיעי� על דפוסי הערכה
שדה ל כלי� ממדעי החברה בחקר המשפט הביא לפיתוחו של הצור� בהישענות על ידע וע

, כ� נלמד, הרגשות 33.שונותקטגוריות כתיבה במסגרתו נוצרו ו, בתחו� המשפט והרגשמחקר 
 המבקש לרדת לשורש זהותה 34,אמוציונליזציהבתהלי� , פלשו לכל מרחבי המשפט הפלילי

" נקודות טעונות רגשית "הההמז ,"אינטליגנטית רגשית"מערכת   וליצור מערכת המשפטשל

 
24  Lon L. Fuller & Kenneth I. Winston, The Forms and Limits of Adjudication, 12 HARV. L. 

REV. 353 (1978).  
לעיל , "יטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליז� המשפטיתפקיד השופט התרפו"פרלמ�   25

  .9ש "ה
26  Julius Cohen, Towards Realism in Legisprudence, 59 YALE L.J. 886 (1949).  
27  Antonio R. Damasio, Descartes' Error and the Future of Human Life, 271 SCI. AM. 144 

(1994).  
  .)1998( רגשות בחיי יומיו
: ישר מהלבזאב �אהרו� ב�  28

 29 Nico H. Frijda, Batja Mesquita, Sonnemans Joep & Van Goozen Stephanie, The Duration 
of Afective Phenomena or Emotions, Sentiments and Passions, in INTERNATIONAL REVIEW 

OF STUDIES ON EMOTION 187 (K.T. Strongman ed., 1991).  
30  Kathryn R. Abrams & Hila Keren, Who's Afraid of Law and the Emotions?, 94 MINN. L. 

REV. 1997 (2010).  
31  Elizabeth A. Phelps, The Interaction of Emotion and Cognition: Insights from Studies of the 

Human Amygdala, in EMOTION AND CONSCIOUSNESS 51 (Lisa Feldman Barrett, Paula M. 
Niedenthal & Piotr Winkielman eds., 2005). 

32  So Young Choe & Kyung-Hwan Min, Who Makes Utilitarian Judgments? The Influences of 
Emotions on Utilitarian Judgments, 6 JUDGM. DECIS. MAK. 580 (2011).  

33  Terry A. Maroney, Law and Emotion: A Proposed Taxonomy of an Emerging Field, 30 
LAW HUM. BEHAV. 119 (2006).  

34  Susanne Karstedt, Emotions and Criminal Justice, 6 THEOR. CRIMINOL. 299 (2002). 
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)“psycholegal soft spots” ( ביד� להתמודד וא� לצפות השלכות ומסייעת בקרב סוכני המשפט
   35.על המעורבי�

אחת התובנות שהתפתחו בחקר המשפט והרגש היא שלרגשות של בעלי תפקידי� במשפט 
עמדו על , קשר זהמחקרי� שנערכו לגבי שופטי� בה, למשל, כ� .יש השפעה על קבלת החלטות

והציעו , כמו דיכוי והדחקה, ההשלכות השליליות של מנגנוני רגולציה טבעיי� להתנגדות לרגש
" עיבוד עמוק"מודלי� המתבססי� על ממצאי� מתחו� הפסיכולוגיה הנקשרי� בתהליכי� של 

  כ�36).לדלות רגשות מתאימי�שיאפשר הערכה מחודשת של הסיטואציה באופ� : למשל(
  37.להפיק מיתרונותיווכ� ווסת השפעות שליליות של הרגש למתאפשר 

) תובעי�, סנגורי�, שופטי�(שחקני המשפט הקבועי� מחקרי� שנערכו לגבי , ע� זאת
העלו כי לעתי� ה� ממשיכי� להחזיק בתפיסות , )עדי�, מתלונני�, נאשמי� (והמשתני�

 38להרגיש ולא לחשוב מתחנכי� ,כי עורכי די� במיוחדופורמליסטיות בהקשרי� של רגש 
 לה� לשחיקהעבודה במקצוע מדכא רגש גרמה נמצא כי  39.ומצופי� לפעול במנותק מרגשות

מודעות נפתרו באופ� �דילמות רגשיות בלתינמצא ג� כי  .טראומה משנית ולעזיבהל, מתחלו
   40.פגעו באיכות עבודת�מותא� ו�לא

יצוניי� כגו� תלות ויחסי לצד אלו התברר כי החלטות של תובעי� מושפעות מגורמי� ח
מערכת יחסיה של התביעה ע� התקשורת וכ� השפעות של , גומלי� בי� שחקני המשפט השוני�

טר� נבחנה קשת ,  א� שאי� ספק כי תובעי� חשי� רגשות בעת עבודת�41.לחצי� פוליטיי�
  .הרגשות שה� חווי� ואופ� השפעת� של רגשות אלו על החלטותיה�

תהלי� של כ  באופ� שנית� לתארוהמשפט הפליליהגיע ג� לזירת השיח על רגשות , כאמור
, חשי� בושה או חרטהמצהירי� כי ה� נאשמי� ,  רצו� לנקו�מבטאי�נפגעי� . אמוציונליזציה

אול�  42.רגשי סלידהבה� מעוררי� מסוימי� הפשעי� נציגי מערכת אכיפת החוק מצביעי� על ו
בולט היעדרו של הנושא בשדה , הפליליג� בתקופה שבה ניכרת אמוציונליזציה במשפט 

 שאות� נית� לשמוע מעבירי� מסרי� 43,ייתכ� כי בשל חוסר הנגישות לראיי� תובעי�. המחקרי

 
35  Lawrence W. Sherman, Reason for Emotion: Reinventing Justice with Theories, 

Innovations, and Research – The American Society of Criminology 2002 Presidential 
Address, 41 CRIMINOLOGY 1 (2003).   

36  Alicia A. Grandey, Emotional Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize 
Emotional Labor, 5 J. OCCUP. HEALTH PSYCHOL. 95 (2000).  

37  Terry A. Maroney, Emotional Regulation and Judicial Behavior, 99 CAL. L. REV. 1485 
(2011).  

38  Sofia Yakren, Lawyer as Emotional Laborer, 42 U. MICH. J.L. REFORM. 141 (2008).  
39  Jeremy A. Blumenthal, Does Mood Influence Moral Judgment?: An Empirical Test with 

Legal and Policy Implications, 29 LAW & PSYCHOL. REV. 1 (2005).  
40  Marjorie A. Silver, Love, Hate, and Other Emotional Interference in the Lawyer/Client 

Relationship, 6 CLINICAL L. REV. 259 (1999).   
 י פלילי
" ולוגיה אחרת של הלכת גנורהצעה לסוצי? תו� לב ומקצועיות, אי תלות"דודי זכריה   41

59) 2002.(  
42  Karstedt ,34ש "לעיל ה. 
43  Stina Bergman Blix & Asa Wettergren, The Emotional Labour of Gaining and Maintaining 

Access to the Field, 15 QUALITATIVE RESEARCH 688 (2014).  
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הספרות . טר� קיבל ביטוי" לתבוע ברגש"שילוב זה של , דר� הדוברות כציבור ולא כפרטי�
,  מנותק רגשית,"הממסד"את כמי שמייצג , של תובע" דמות רציונלית"המחקרית משרטטת 

 שאלת המחקר ביקשה לשי� סימ� שאלה על תובנות 44."ראיית מנהרה" בולוקה הרשעה מכוו�
   .היבטי� רגשיי� בעבודת התביעה לעומק אלו ולבחו�

  תיאור המחקר. ג

45.פנומנולוגית�המחקר נער� מתו� גישה איכותנית
כי אי� מניחה פרדיגמת מחקר איכותנית  

 ולפיכ� ,יימות מציאויות רבות הנוצרות על ידי הבניה חברתיתאלא שק, מציאות נחקרת אחת

השיטה האיכותנית רואה את העול� האנושי  46. נרטיביי� תלויי הקשר מאמצת תיאורי�היא

הגוזר מסקנותיו מתו� פרשנויות ,  ועל כ� מצרי� מחקר מסוג שונהמעול� הטבעכשונה במהותו 

  47.סובייקטיביות

 , האנושית נסמכת על החיי� כפי שהאד� חווה אות�החוויה, הפנומנולוגיהעל פי 

 48.דינמית ומשתנה, והמציאות נבנית מתו� יכולתו הפנימית לכונ� משמעות שהיא מורכבת

, במחקר זה נותחו המשמעויות שהמרואייני� נתנו לחוויית ניהול תיק פלילי בהיבט הרגשי

יחס� את ביטאה אשר  מודעות, )נפגעי� ונאשמי� (מעורבי� בהלי�מתו� מודעות אשר כוונה ל

 הלדמויות משמעותיות אל
שדרכ� נית� ללמוד אלא , הרגשות אינ� רק נשוא המחקר, על פי הגישה הפנומנולוגית

שכ� דר� הבנת הרגש ,  ביטוי לרפלקטיביותולהבי� את עולמ� של המרואייני� והוא עצמו

מרואייני� לראות כי היו  בהקשר זה מעניי� היה 49. והאד� נחש� בפני עצמו,מתגלית התודעה

לגבי עצמ�  חשפו דברי� כ�ש, פתיעו א� את עצמ�כי בתשובותיה� הבתו� הריאיו� שאמרו 

   .נתנו עליה� את הדעת קוד� לכ�שכלל לא 
יהודי� וערבי� ,  נשי� וגברי�50, תובעות ותובעי�14� ראיונות למסגרת המחקר נערכוב

נעשתה פנייה לחלק�  .מחוזות בישראל בכמה שמנהלי� תיקי� פליליי� ,בעלי ותק שונה
הושקע מאמ� בהגעה  51".כדור השלג"עקיפה לפי עקרו�  הייתה פנייהולחלק�  עצמאית

 
44  Susan A. Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision, 49 

HOW. L.J. 475 (2006).   
45  EDMUND HUSSERL, THE CRISIS OF EUROPEAN SCIENCES AND TRANSCENDENTAL 

PHENOMENOLOGY: AN INTRODUCTION TO PHENOMENOLOGICAL PHILOSOPHY (1970).  
46 LINCOLN & GUBA, 7 ש"ה עילל.  
47 Michael Q. Patton, Two Decades of Developments in Qualitative Inquiry a Personal, 

Experiential Perspective, 1 QUALITATIVE SOCIAL WORK 261 (2002).  
 

48  Ernesto Spinelli, The Existential-Penomenological Paradigm, in HANDBOOK OF 
COUNSELLING PSYCHOLOGY 180, 180–198 (Ray Woolfe, Windy Dryden & Sheelagh 

Strawbridge eds., 2nd ed. 2003).  
   ).1972 ( מבחר כתבי
סארטרא� פול 'ז  49
   .שמורי� אצל עורכות המחקר) ההקלטות והתמלילי�(הראיונות המלאי�   50
51  )9901 (ETHODSMESEARCH R ,ANED .CRANCIS F.  
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 52.יותר של ייצוגי התופעה הנחקרתבהרחב שהשימוש בה ישק� את המגוו� , לדגימה תאורטית
 או אזור וכי משתני� כמו ותק 53,כי נשי� וגברי� חווי� רגשות באופ� שונהנטע� ספרות ב

נשי� עשויות לחוש חמלה , למשל, כ� 54. עשויי� להשפיע על היבטי� רגשיי� בעבודהמגורי�
המרואייני�  55.או למצער להיות נכונות להכיר ביתר קלות ברגשות כגו� אלו, יותר מאשר גברי�

   .נבחרו על פי הקריטריוני� לעיל תו� שהודגש כי ההשתתפות היא וולונטרית
במהלכ� הושמו בצד הנחות  שת ראיונות עומק חצי מובני�המחקר נעשה באמצעו

  56.מוקדמות כדי לאפשר למרואייני� לספר למראיינת על אודות התכני� המשמעותיי� עבור�
שפת גו� (מילולי �המאפשרי� לאסו� מידע מילולי כמו ג� בלתי, קבאמצעות ראיונות עומ

בה שעל הדר� ,  ניהול תיק פליליעל חוויה שלשל תובעי� היה ללמוד מפיה� נית� , )וכדומה
 ה� מפרשי� האופ� שבוה� נותני� לתופעות ושמשמעות ה על, רגשות מוצאי� ביטוי בעבודת�

  57.אליה� ה� נחשפי� בעבודת�שאת המציאויות 
. הרקע התאורטיי  שאלות פתוחות מכמה עולמות תוכ� מרכזיי� על פהכיל מדרי� הריאיו�

בדר� , )ביחס לנפגעי� ולנאשמי�(תובע  בעבודת השיי�היבטי� רגהשאלות כוונו להתמקד ב
 בהלי� הפלילי ובביטוייה של בזיהוי צמתי� רגשיי�, ת ובצרכיהרגשותיו פוגשי� במערכבה ש

  . החוויה הרגשית בהחלטות המקצועיות
 58מהימנות המחקר מתבססת בי� היתר על עצ� התיעוד שלו, כמקובל בגישה האיכותנית

וטי� ובתיאורי� עשירי� שמתלווי� לפרשנות ומאפשרי� לקורא ועל היותו מלווה בציט
  59.להערי� את ממצאיו

   �ממצאיה. ד

שבמסגרת� דנו המרואייני� , מרובת רובדי חשיפה, תמונה מורכבתמדברי המרואייני� עולה 

 רב� כעננה מעל מוי� ההתנגדות לרגש אל מול השלמה עהמתח ב. בהיבטי� רגשיי� בעבודת�

וגר� לה� לנוע לאור�  מתח זה נטמע עמוק בשפת� של המרואייני�. החשיפהכל אחד מרובדי 

   .כל רובדי החשיפה בתוו� שנוצר בי� השלמה להתנגדות

 
52  JULIET M. CORBIN & ANSELM L. STRAUSS, BASICS OF QUALITATIVE RESEARCH: TECHNIQUES 

AND PROCEDURES FOR DEVELOPING GROUNDED THEORY (3rd ed. 2008).  
53  Carol Gilligan, In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality, 47 

HARV. L. REV. 481 (1977).  
54 Thomas A. Cornille & Tracy Woodard Meyers, Secondary Traumatic Stress Among Child 

Protective Service Workers Prevalence, Severity and Predictive Factors, 5 TRAUMATOLOGY 
15 (1999).  
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  ).2009, דורו� נבות ומרדכי קרמניצר עורכי�, ארז

56  JAMES P. SPRADLEY, THE ETHNOGRAPHIC INTERVIEW (1979).  
57  Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Introduction: The Discipline and Practice of 

Qualitative Research, in HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH 1 (2nd ed. 2000).   
58  LINCOLN & GUBA ,7ש "לעיל ה.  
59  CLIFFORD GEERTZ, THE INTERPRETATION OF CULTURES (1973).  
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ככל שהשיחה העמיקה וככל שהאמו� , הרבדי� העמוקי� יותר התגלו בראיונות בהדרגה

ליטה או ברובדי החשיפה הגלויי� סופר בעיקר על ההתנגדות לרגשות ועל דרכי ש. התפתח

, חמלה, אול� ברובד העמוק נחשפו רגשות אותנטיי� ופחות נשלטי� כמו כעס, שימוש בה�

בשל הדהודו של המתח התמידי בי� התנגדות לרגש להשלמה . פחד ואשמה, סלידה, רחמי�

ומקיימי� " לוקחי� צעד קדימה ושניי� אחורה", ג� במהל� החשיפה, נמצאו המרואייני�, עמו

ת� הברורה כי רגשות אינ� חלק מעבודת� המשפטית לבי� התובנה כי רגשות דיאלוג בי� הצהר

  . ה� ליבת עבודת�

 ציר המתח שבליבת הדברי� ודרכי – התנגדות לרגש מול השלמה ע� קיומו  .1
  התנגדות לרגש

 מנעד וסיפרו עלכמעט כל המרואייני� הכירו בקיומ� של רגשות עצמתיי� במשפט ,  גיסאמחד

 . מצד� כמו ג� מצד כל המעורבי� בהלי�,עבודת�צרי� העולי� במהל� רחב של רגשות וי

רוב המרואייני� תיארו חוויה של , כשהדברי� נגעו לה� יותר באופ� אישי,  גיסאמאיד�

דווקא בשל . "ה נו� גרטהפרסונ"בתפיסת� אותו כ,  להתערבות הרגש בעבודת�התנגדות

כ� הסביר . כללי המשחקתפסו כחורגי� מה� נ, בעלי עצמה ויכולת השפעהההכרה כי הרגשות 

  :מיוחדאופ�  טעו� רגשית ב, של פושע נאצימשפטאת התנהלותו ב דוד

כדי   ...כ הגלימה עובדת כדי להג� על עצמי"אבל בסה, יש לב מתחת לגלימה"

לא מהמקו� , שתוכל לעשות את סוג העבודה הזאת שנקראת משפט

הרעיו� הזה , רצות הרגשותזה מקלט מאוד בטוח בפני התפ. האמוציונאלי

 אתה ,כ חזק"בגלל שזה כ, אז אולי באמת, שהכול בתו� מסגרת של משפט

אני כבר לא אוכל , כי א� אני את� טיפה לדבר הזה להיכנס, 'לא'מוכרח לומר 

כלו� לא ייכנס לפה מהמקו� , אז אני מעדי� ללכת הכי קיצוני שיש. לעמוד בזה

   ."הזה

עד כדי ,  כחלק מהזהות המקצועית שלה�טבועה בה�ות לרגש דההתנג,  המרואייני�לדברי

על ידי כוחות חיצוניי� המופעלי� על התובעי�  נוצרת ה� זו. "צריבה מקצועית "שנית� לכנותה

כ� , "אנטי רגשי"של אתוס והפנמה  וה� באמצעות אימו� )"משמוע מערכתי"(מטע� המערכת 

   ".השפה"ה� כבר דוברי� את , שכעבור זמ�

המערכת  ...מחנכי� אותנו שההידרשות ליבבנות היא סימ� לחולשה": יפתח

לשופטי� לדעתי תרומה אדירה במשמוע של הרגש  ...משמוע רגשותמייצרת 

סנגורי� מבטאי� לכאורה את כאב� של נאשמי� . של התביעה בעיקר. שלנו

  . "זה בסדר, זה לגיטימי', וכו

 סדנאות התמיכה"בו נחוות שהאופ� דר� גישה שמרנית זו לרגש מעניי� היה לראות 

כ� תיאר זאת .  בעבודה בפתיחות לדבר על רגשותיה�ה�במסגרת� מתאפשר לש ,"לפרקליטי�

   :עלי
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 את יודעת הסדנאות ,ואני לא משתת� בסדנאות האלה. אתה צרי� להיות חזק"

   ...."אני מחזיק מעצמי אד� חזק ולא?  אני קורא לה� נכו�'בכי'

 כמבוסס על ,משפטלחשפו המרואייני� גישות פורמליסטיות , ההתנגדותדר� תיאור חוויית 

, בהתא� לפורמליז� המשפטי,  הרגש עצמו.ברורי� המניבי� תוצאות ידועות מראשכללי� 

, שוויו��חוסר אחידות ואי,  ויוצר חוסר ודאותאת תהלי� קבלת ההחלטות הרציונלימשבש 

כישלו� , תואר הרגש כמבטא חולשה, פה זומנקודת השק. ערכי המשפט ע� �שקשה ליישב אות

  . הליכי משפטשיבושוא� 

וכשהילדה עלתה  ...יק נגד אבא שהתעלל בילדיו ובאשתוניהלתי ת": אביגיל

אני הרגשתי ,  והיא התחילה לספר את החוויות שעברו עליה בביתעל הדוכ�

של כי אני בסיטואציה , אבל אני לא יכולה לבכות, שהדמעות חונקות את גרוני

ופתאו� קלטתי . בית משפט מחוזי ואני לא יכולה להראות חולשה כלשהי

ואז הסתכלתי לכיוו� חברתי הסנגורית וקלטתי שג� . שהשופטת מזילה דמעה

, השופטת, הילדה. ועמדנו ארבעתנו ש� ופשוט בכינו. אז נשברתי. היא בוכה

ת ממשיכה כי א� א ...אבל הופכי� את זה לאירוע שלא קרה ...הסנגורית ואני

   ."אז את הרשעת אותו לפני שסיימת לנהל את התיק, בלי למחוק את זה

,  הנדרש בתפקיד והמגול� בתכונות של כוחהיגיו�בקרב המרואייני� כמנוגד להרגש נתפס כ� 

   60. חולשהומסמל כנשיות נתפס חמלהרחמי� או  רגש של, במוב� זה. שליטה וחתירה למטרה

נקודות " להעלות  המרואייני�התקשו, מעל פני השטחבשכבת החשיפה הגלויה ביותר 

סיפרו , תחת זאת 61.כלומר תחומי� אשר מתאפייני� בכ� שה� מעוררי רגשות, "טעונות רגשית

נית� לסווג . המרואייני� כיצד ה� מפעילי� כעניי� שבשגרה דרכי� שונות להתנגד לרגש הפולש

כמפורט , העברה והימנעות: ייני�לשתיי� את דרכי ההתנגדות לרגש שעליה� סיפרו המרוא

  . להל�

   העברה לאחרי� )א(

  : או על שופטי�על סנגורי�" פורקי� רגשות"ה� המרואייני� סיפרו כיצד 

א� הוא , א� הצינור הזה כואב לו. לייצג את המדינה זה להיות צינור": רעות

אבל כשאני .  זה לא מעניי�– יי� או שהוא היו� בערב הול� לסרטע, חלש

� קשה לי לנהל רגשות וה�  ש–את ע� עור� די� שמתנהג לא יפה או שופט נמצ

שש� אני יותר מרשה לעצמי להביא את  ...א� פע� לא חשבתי על זה ...יוצאי�

 
  .55 ש"לעיל ה, שמש�ב�  60
61  Bruce J. Winick, Redefining the Role of the Criminal Defence Lawyer at Plea Bargaining 

and Sentencing: A Therapeutic Jurisprudence/Preventive Law Model, 5 PSYCHOL. PUBLIC 

POL. L. 1034 (1999) ;Sherman ,35ש "לעיל ה.  
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השופטי� . ה� האורחי�. ע� מתלוננות וע� נאשמי� אני ממלכתית. עצמי

  ."והסנגורי� ה� שכני� קרובי�

רוב . אלא לעתי� ג� לבני המשפחה,  לשופטי�תיעול הרגשות לא היה רק לסנגורי� או

. כפי שיובהר בהמש�, עסקו בחרדות שחוו כלפי ילדיה�, התאורי� של המרואייני� בהקשר זה

ואמרה כי הדחקת רגשותיה בעבודה גרמו לכ� , סיפרה על ב� זוגה,  למשל,אביגיל, ע� זאת

   ":להרגיש"תה יצריכה הי, שבשובה הביתה

אלה והצור� שלי להיות בשליטה כל היו� ולא להראות כל היצרי� ה": אביגיל

הביאו אותי כל  ...שאני נעלבת, שאכפת לי, אני פגועהש, לא� אחד שאני רגישה

   ." אני צריכה להרגיש אישה,רגע, יו� הביתה במצב שעכשיו

   הימנעות )ב(

קר� . ו מסמכויות שייצרו דילמות כאלה מדילמות רגשיות אהמרואייני� דיברו על הימנעות

דיברה על שיחותיה ע� משפחות נפגעי� בתיקי רצח שבמסגרת� ביקשה להסביר לה� כי 

  :בכוונתה להגיע להסדר טיעו�

וג� ש להתנתק מהרג. רוצה להפסיק את השיחות האלה אני" :קר�

עכשיו מי את שתגידי משפחה  ...קשה מאוד ע� השיחות האלה ...מהמקצועיות

יצאו בכתבות ועצומות נגד ההסדר ה� בל א.  ה� איבדו את הילד שלה�?קשה

, זה רגעי� שאתה מתנתק מהרגש. שעשינו ומצד שני את נקרעת ברגעי� האלה

 ."אתה לא יכול להיות בא� אחד מהמקומות באמת. מתנתק מהמקצועיות

כמו , שלבי� פחות צפויי�בג� ונגעו בשלבי� שוני� של ההלי� המשפטי " הימנעות"ביטויי ה

  : ילת גניזה של תיקלמשל החלטה על ע

כמה תיקי� היית רוצה  ... שאנחנו בכלל בוחרי� בעילת סגירהזה עוול": מיכאל

 ...לו עזוב אותי מהדילמה הזאתכאי ...בגלל הקושי שלה�? שייעלמו? שרפושיי

  ."הנגיעה הזאת היא קשה. לא רוצה בכלל לגעת בדבר הזה

 ברגש ויצירת רגשות כחלק  ניסיונות שליטה– השלמה ע� הרגשות ברובד הגלוי  . 2
  מדרישות התפקיד

סיפרו המרואייני� על מנגנוני� רציונליי� לניהול , כחלק מ� ההשלמה ע� עצ� קיומו של הרגש

רגשותיה� ותיארו כיצד ה� מווסתי� רגשות שאינ� נדרשי� לה� בעבודת� וכ� מחציני� וא� 

, קרי (62"עבודת רגש "ילד'צמה שמכונה על ידי הוכפעולה זו היא . מייצרי� רגשות נדרשי�

עבודת רגש המכונה אלא שיש להבחי� לעניי� זה בי� , )עשיית שימוש ברגשות לצורכי העבודה

 
62  ARLIE RUSSELL HOCHSCHILD, THE MANAGED HEART: COMMERCIALIZATION OF HUMAN 

FEELING (3rd  ed. 1983).  
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 כבר בשלב ההכרה וההערכה בכוונה לדלות רגש אמתי שיתאי� המתבצעת ,"עיבוד עמוק"

מווסת על ידי במסגרתו ביטוי הרגש ש, "עיבוד שטחי"בי� תהלי� המכונה  ל,לסיטואציה

  63.מניפולציה

   סיונות שליטה ברגשי נ)א(

בו עצרו את שאוריה� התייחסו ה� לעיתוי יבת. סיונות לשלוט ברגשותיה�יהמרואייני� תיארו נ

 �ה� לאופ� , )התנהלות� כלפי המעורבי� מול רגע קבלת ההחלטה בעניינ�(רגשותיה� מלפרו

 שהחצינו או הסתירו ה� לסוג הרגשותו) למשל באמצעות שפת גו�(בו מצא הרגש ביטוי ש

פורמליי� שנועדו לשלוט �כ� סופר על מנגנוני� מערכתיי� בלתי .)חיוביי� מול שליליי�(

 64"מווסתי� רגשית"בבחירה מודעת של תובעי� , למשל, במינו� הרגשי של עבודת התובעי�

  . לפיקוח על הערכת עדויות של מתלונני� בעברות מי�

 שהעיבוד וא� מרגישי�יודעי� לנהל� ולנתב� , � מודעי� לרגשותיהכי ה� מסרו תובעי�

  . ורות אילו רגשות ה� מחציני� ומתיכ� ציינו כי ה� יודעי� לשרטט הבחנות בר. מוטמע בה�

 מול מעורבי� בהתנהלותה. עשתה הבחנה בי� התנהלות לבי� קבלת החלטה, למשל, נגה

מש� הרגשות , בעניינ�חלטה שתקבל בסופו של יו� בניגוד לה, שולטת ברגשותיהפחות היא 

   :מודרי�

שמרגישי� שה� יותר חכמי� מכול�  אצלי מה שמעורר סלידה זה אנשי�"

. ואני מכירה את הרגש הזה. ושיש לה� את היכולת לקנות אותי ואת המערכת

זה לא ישפיע  ...אני שולטת בו,  ואני משרתת ציבורומכיוו� שאני מכירה אותו

השפה שלי תהיה .  ההתנהלות שלי מול�אבל זה ישפיע על, על ההחלטה שלי

   ."ש� החולשה שלי ...די קיפודית, חדהדי 

רק את הראשוני� אפשר (שליליי� להבחנות נוספות בהקשר זה היו בי� רגשות חיוביי� 

או , בי� רגשות שמתעוררי� באול� בית המשפט לכאלה שמתעוררי� מחוצה לו, )להחצי�

נפתחת עובר להחלטה וברגע " מניפת הרגש", ריהלדברי ד(לשלבי� שוני� בקבלת ההחלטה 

   ).ההחלטה היא נסגרת

   ייצור רגשות נדרשי� כלפי המעורבי� )ב(

  :כלפי מתלוננות כחלק מצורכי התפקיד יצירת אמפתיהעל בר יפתח די

היא , דה רציונליתאני חושב שהמתודה של ניהול רגשות בתיק פלילי היא מתו"

וזה לא הזדהות , יצירת הזדהות ...ת מגדריתלמשל רגישו ...לא מתודה רגשית

מי כאד� לא ע� למרות שאני תופס את עצ. וגופנית אתה מאוד מודע ...אמתית

אתה קשוב הרבה יותר ואתה , אז אתה מרכ� הרבה יותר ...פרצו� נעי� במיוחד

 
63  Grandey,36 ש" לעיל ה. 
64  Maroney, Emotional Regulation and Judicial Behavior, 37ש "לעיל ה.  
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ו להסביר לקורב� שלא יגישו כתב אישו� משו� שאנחנ ...שומר גבולות

  ." אומנותזה ...מחויבי� לכללי�

אתה  ":נע�(  באמצעות העברתו לשופט,בכעסעל שימוש שה� עושי� אחרי� סיפרו מרואייני� 

י� יבמנגנוני� פסיכולוגא� נעשה שימוש , ביודעי� הג� שלא ").מנג� על מה שמרגיז אותו

 אחד המרואייני� סיפר 65.בשילוב ע� גישת ההערכה" הקהייה רגשית "כדוגמת, מורכבי� יותר

 שתנביע באמצעות הצגת המציאות כ� ,שופטאצל הודע למה שעשוי ליצור כעס כי הוא מ

, השופט רגיש לשלומ� של ילדי� כי הניחוב, למשל 66.בקרבו הערכות קוגניטיביות מסוימות

תאוריה זו . המסכנת ילדי� עוברי אורח" במקומותינו"הוא מתייחס בטיעוניו לבריונות בכביש 

ודת הנחה שלא זו בלבד שרגש מסוי� עשוי להשפיע על מתו� נק, יושמה בכתיבה משפטית

 מצבי� רגשיי� טשטוש"מה שקר� ווינטרי� מכנה  אלא שהוא עשוי להביא ל67,השיפוט

. כלומר זליגתו של רגש מסוי� הלאה למידע שבא מיד לאחר שנחווה על ידי השופט, "עוקבי�

  68.הכעס דר� �ט אותהיה קול ,צער לו נחש� השופט לאחר מכ� לעדויות מעוררות: למשל

   – מת� משמעות לרגשות בעבודה – השפעות הרגש בתחו� המקצועי  . 3
  הסתרה והצדקה

 , המרואייני� להתייחס לרגשותיה� בפחות התנגדותהיונכוני� , בדרגת חשיפה עמוקה יותר

 ע� נאשמי� ומתלונני� ומשמעות�  חוויות טעונות רגשיתבאופ� רטרוספקטיביו� ולבח

בניהול� באופ�  מרגשות או שהתמקדו בהימנעות, בניגוד לדרכי ההתנגדות. ר�המקצועית עבו

 ,אול�.  והרגש מקבל תפקיד ומשמעות בחייה� המקצועיי�,הרי כא� הנרטיב מתחל�, רציונלי

הילכו המרואייני� בשני נתיבי� מרכזיי� של ,  שעדיי� התפיסה היא כי יש להתנגד לרגשמכיוו�

  . הסתרה והצדקה: ח בי� התנגדות לרגש להשלמה עמושאפיינו את המת, התייחסות

: ההסתרה בוצעה בכמה נתיבי�. מבטאי� למעשה התנגדות להחצנת הרגש נתיבי ההסתרה

 והעלמתו מהעול� החיצוני תו� מודעות ספיגתו של הרגש פנימה, דהיינו, "ספיגה "–ראשית 

תייכות� של המרואייני� כלומר הדגשת הש, "היטמעות בכללי� או במערכת "–שנית  ;לקיומו

כלומר , "הלבנה "–ושלישית  ;טשטוש עצמ� כאינדיבידואלי�למערכת נטולת רגש תו� 

נטמעו הרגשות בתו� נימוקי� " הלבנה"הבדר� . התכנסות אל מסגרת הכללי� הבטוחה

נוסע "ביקשו המרואייני� להנכיח אותו ,  לעומת זאת,נתיבי ההצדקהב. משפטיי� לגיטימיי�

בנתיבי� אלה הצדיקו המרואייני� . וא� להפיק ממנו תועלת מעשית" כרטיס"ת לו לת, "סמוי

קיומ� של רגשות כחלק חשוב מהוויית� המקצועית בשל התרומה האישית של הרגשות 

 
65  Jennifer S. Lerner & Dacher Keltner, Fear, Anger, and Risk, 81 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 146 

(2001). 
66  Phoebe C. Ellsworth & Klaus R. Scherer, Appraisal Processes in Emotion, in HANDBOOK 

OF AFFECTIVE SCIENCES 572 (Richard J. Davidson, Klaus R. Sherer & H. Hill Goldsmith 
eds., 2003).  

67  Blumenthal ,39ש "לעיל ה .  
68  Karen Page Winterich, Are Your Jurors Mad or Sad? How Emotional Blunting May 

Influence Their Judgments in the Courtroom, 23 THE JURY EXPERT 46 (2011).  
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נתיב נוס� שיק� . או ככוח מניע בעבודת�, תרומת� לתהליכי קבלת החלטות, לאישיות�

רמי� לעבודת התובעי� א� ג� אינ� מפריעי� ככאלו שאינ� תו, התייחסות ניטרלית לרגשות

  . לה

  דרכי הסתרה) א(

וכלה בשלב ביטויו   החל מ� ההכרה בו69,"רכיבי הרגש"פעלו לאור� כל מנגנוני ההסתרה 

  "). ההנעה("

על משקעי�  מרמז, בהיבטי� רגשיי� של המפגש ע� המעורבי� "ספיגה" השימוש במונח. 1

  :כאלכ� תאר זאת מי. רגשיי� ארוכי טווח

כל צד שמגיע לש� היה מעדי� לא . ההלי� הפלילי זה מקו� שבו מתנקז הרוע"

הלוואי , הלוואי שאהיה עד ראייה לרצח, א� אחד לא אומר וואלה. להיות ש�

ה� נזרקו . אנשי� לא רוצי� להגיע לש� ...הלוואי שהייתי נאש�. הייתי קורב�ש

. נו נפגשי� ש� ואנחה� ...חיי� הרגיל שלה� לתו� הסיטואציותמהמסלול ה

אנחנו סופגי� את כל התסכול והפחד והכעסי�  ...במקו� העבודה שלנו

זה  ,ואתה מרגיש ...ות הייתי אומר שמחות מאוד קטנותוהאכזבות והשמח

  ."אנחנו סופגי� הרבה דברי�. לחל ב�מח

ו שמא כמנגנו� הגנה  של התנגדות לרגש אמתו� אתוס :היטמעות בכללי� או במערכת .2

  ברקע.)כדברי רעות" אני רק צינור(" 70"אובייקט של הארגו�" תפיסת עצמי כהתפתחה, ניומפ

  . שעושה החלטות ערכיות א� אינו מדברר את כאביו" זעקת היחיד"נשמעה 

שטע� כי רגשות ה� חלק משיקול הדעת שמפעיל תובע בחיפוש אחר , כ� תיאר זאת מיכאל

כאינדיבידואלי� וישנה לגיטימציה לחשו� את אול� סנגורי� ונפגעי עברה נתפסי� . האמת

  : לכ� לא נית� לרגשותיה� ביטוי, אול� תובעי� נתפסי� כמערכת ולא כפרטי�, רגשותיה�

הולכי� בשעה , אוני� שמגיעי� בשמונה וחצייכשמסתכלי� עלינו זה אנשי הנ"

 החוצה בדר� מכיוו� ג� שמה שמיוחצ�. ארבע וה� רק מחפשי� למה להגיד לא

צדדי� שיותר מחוברי� לתקשורת כמו הסניגורי� או נפגעי  ...ה או פשלותכלל ז

להדיוט ברחוב הפרקליטות היא כנופיית  ... שמדבררי� את הכאב שלה�עברהה

אנחנו , אנחנו לא נטולי רגשות ...עצלני�, בטלני�, עובדי מדינה, וקשלטו� הח

מיד בוחני� כל אנחנו ת. אנחנו עושי� את העבודה שלנו. נטולי דברור רגשות

אנחנו לא . אנחנו מחפשי� את האמת. אנחנו הוגני�. אנחנו שקולי�. דבר

אנחנו ג� דמויות שא� אנחנו נמצאי� ש� ברגש אז בסו� . דמויות אישיות

  ).צחוק(אני ג� בכיי� זה בסדר  ... יגיד במהל� הדיו� הפרקליטה בכתהמישהו

 
69  Antonio R. Damasio & Raymond J. Dolan, The Feeling of What Happens, 401 NATURE 847 

(1999) (book review) .  
70  JAMES G. MARCH & HERBERT A. SIMON, ORGANIZATIONS (1958).  
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  ?אתה בכיי�: מראיינת

  .לבכיי� גדו, בכיי�: מרואיי�

  ?מתי אתה בוכה: מראיינת

  .ג� במקומות התמיד הנכוני� אבל בוכה. אני בוכה המו�: מרואיי�

  ?מתי אתה בוכה בעבודה: מראיינת

  ."בעבודה אני לא בוכה: מרואיי�

ואילו כא� ,  ברובד חיצוני יותר סופר על דרכי התנגדות כמו הימנעות או העברה:"הלבנה" .3

מקבלי� מקו� בהחלטות , לגיטימיי��מוצדקי� א� בלתי, ותהייתה כבר חשיפה כי לעתי� רגש

עוטה סגנו� , לנימוקי� משפטיי�" מתחפש"הרגש , באופ� זה". הלבנה משפטית"בדר� של 

  :כמו בדוגמאות הבאות, לפתרונות יצירתיי�מתגלגל  או ממלכתי

נורא אני , לא. אני חושבת שלא רואי� כל כ� בתרשומות רגשות שלי": רעות

   ."אני מסגננת אות� ...ממלכתית

. זה מה שעשה לו תקווה. מישהי שגידלה גראס לבעלה חולה סרט�": מיכאל

ומה תעשי  ...שה שבעול�יזו אחלה א? מה תעשה ע� האשה הזאת. גידול סמי�

רגע של  ...מסכנה ... לב שילד יצא החוצה וטייל שעתיי�ע� גננת שלא שמה

 אני מה זה מחובר נפשית לדבר .מזל. 'הסדר מותנה'העברתי ל ...היסח דעת

  ."הזה

וכי  מנגנוני הגנה רובד חשיפה זה כי דרכי ההסתרה של הרגש אינ� אלאבטענו המרואייני� 

, עליה� דיברו המרואייני� בגלויש,  אלהמנגנוני הגנה ".אזורי נוחות"הכללי� או המערכת ה� 

 אינ� רק תוצאה 71י משפטמדוע תפיסות פורמליסטיות בקרב שחקנ, יכולי� להסביר במידת מה

  . אלא שיש לכ� ג� סיבות נפשיות, של ראיית המערכת כמדחיקת רגשות

כדי . אני מאוד מקפידה להפעיל רגש כדי לייצר אצלי משמעות לדברי�" :דריה

יותר נכונה אז אני מפעילה ג� אזור , לחוות את הדברי� בצורה יותר מלאה

לנקות את כל זה בהתקיי� זה אבל המקו� הכי נוח לי , רגשי בתו� התהלי�

  ."ההחלטה

מביאה להשלכות שליליות ולחיפוש ו תפיסה של התנגדות לרגש גורמת לדיכויו יוצא אפוא כי

 משקפי� כאמור תפיסה של התנגדות לרגש הכללי� הקיימי�אול� . י� הקיימי�להגנה בכל

). י או המקצועיבפ� האיש(ולכ� אינ� מספקי� כלי� להתמודדות ע� רגשות , והתעלמות ממנו

 למעשה מעגל בכ� נוצר .אי� בכוח� לספק תשובות או הגנות להתמודדות ע� רגשות, לפיכ�

   .שוטה

 
71  Yakren ,38ש "לעיל ה.  
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   מעגלי הצדקה)ב(

מתוארי� הרגשות ברובד זה , הלכה אל המעשההמ,  של רגשותמעגלי הצדקהבמסגרת ארבעה 

:  למציאות זוארבע התמות שעלו מייצגות ארבע דרכי התייחסות. יו�מכחלק ממציאות היו

 תרומה –התייחסות חיובית ;  תרומה אישית–התייחסות חיובית ; לרגשותהתייחסות ניטרלית 

  . רגש כמשפר מוטיבציה–והתייחסות חיובית ; ליכולת לקבל החלטות

ות מעגל הצדקה זה משק� התייחס:  התייחסות ניטרלית לרגשות–רגש כמציאות מקצועית  .1

, דריה סבורה כי ככלל. שאינו טוב או רע, נמנע� חלק בלתי–אל הרגש כאל חלק מהמציאות 

  : כדבריה, "הוויה אנושית חריפה"מהות העבודה המשפטית קשורה ב

אפשר להגיד עליה הרבה דברי� אבל יש בה שני דברי� מאוד ו העבודה שלנ"

אבל בסו�  ... א� יו� לא משעמ� ואת חיה בסרטי�.חזקי� שה� כמו חוקי טבע

, מאוד מאוד קיצונית בהתרחשות שלה. נושית מאוד חריפהיש ל� הוויה א

כאילו את באה . וכשאת באה מהתביעה אז את נוגעת ולא נוגעת ברע. פתולוגית

הוא . את רואה אותו כל הזמ�. מהכיוו� של הטוב אבל את נוגעת ולא נוגעת ברע

  ."זה קטע מעניי� לחקור את זה. הזמ�בסביבה של� כל 

 משק� ה מעגל הצדקה ז: תרומה אישית– התייחסות חיובית – ירהחוויה מעצימה ומעש. 2

  :כ� למשל נגה. ככזה שיש בו יתרונות אישיי�, התייחסות חיובית יותר לרגש

היו , כל קשת הרגשות של הקשרי� בי� הנאש� העבריי� לבי� בני משפחתו"

הייתי . לא הייתי קוראת את הראיות, הייתי יושבת בהפסקות. מרתקי� אותי

את , אי� ה� מושיטי� את השתייה. שבת ומסתכלת על האינטראקציותיו

�מי . הייתי צריכה לראות מי עומד מאחורי האיש שעשה את המעשה. 'הסנדווי

חדירה , משפחה היא סוג של הצצה. האד� שבעבריי�. מי אבא של�, אמא של�

 פע� וזה כל .'אני ב� אד� פשוט, אני לא כמו�'שאמרו לי  זוכרתואני  ...לנפש

הייתי . בעצ� ה� גדלו יותר טוב ממני ברוב המקרי�. היה מדליק אותי מחדש

כי פה , אני בוחרת לבוא לפה יו� יו�. גאה בעצמי שהזכירו לי מאיפה אני באה

בהכרת נפש , בחוויות האנושיות שלי, אני יכולה להשתמש בניסיו� חיי� שלי

כל .  לשורשי� שליזה המקו� שמחזיר אותי. האד� ממקומות שמה� אני באה

המפגש . וזו בחירה מאוד נכונה בשבילי. יו� להתחבר מחדש מאיפה התחלתי

  ."כל יו�. ע� האנשי� שכל יו� מזכירי� לי שהייתי יכולה להיות במקומ�

שסיפרה על רגע באול� בית המשפט שבו העידה המתלוננת על , כ� ג� בתיאור של גליה

כמו ג� , גליה. קבות תקיפתו האלימה של הנאש�השחתת גופה ונפשה ועל המהפ� בחייה בע

שתיארה סיטואציה דומה מתו� , מעניי� לראות כי לעומת אביגיל. בכו יחד אתה, השופטי�

  : גליה הצדיקה את קיומו ותיארה זאת כ�, התנגדות לרגש

ה� רגעי� שנותני� ל� את הפרופורציה הנכונה , הרגעי� האלה בבית משפט"

בכי זה איבוד פרופורציה . כ�, של איבוד פרופורציותהג� שזה רגע , בעבודה

אנחנו מתעסקי� בבני , סליחה, אבל זה נות� כ� פרופורציה של. בנושא הזה
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זה ג� . או אי� הוא עשה, זה לא רק לקבוע א� הוא עשה או לא עשה. אד�

  ." שהוא עשהעברהלהבי� מה המשמעות העמוקה של ה

:  תרומה ליכולת לקבל החלטות– התייחסות חיובית – מצפ� מקצועיאינטואיציה או כ הרגש. 3

" תוס�"בעיקר כ, חלק מהמרואייני� התייחסו לתועלת המקצועית שה� מייחסי� לרגשות

בתיאורי� בלטו במיוחד התייחסויות להערכת מהימנות של . לקבלת החלטות רציונלית

ת בעקבות המפגש נגה תיארה מקרה ספציפי שבמסגרתו שינתה את דעתה המקצועי. מתלונני�

בדבריה נאמר למעשה כי לא זו בלבד שהרגשות . ע� המתלוננת והרגשות שהשתנו כלפיה

   : אלא שה� מבססי� אותה,כת מהימנותמתערבי� בהער

קראנו את החומר ועל פניו נראה היה שמדובר בתלונה חסרת שחר וחסרת "

 שבלב כבד והיה ברור לנו שאנחנו מזמיני� אותה לכא� ומודיעי� לה ...בסיס

שאלנו אותה מה  ...�וכשהיא הגיעה לכא. ובצער רב אנחנו סוגרי� את התיק

והיא עמדה מאחורי האמת שלה בשפתה הלא . דעתה על כ� שנסגור את התיק

מהמקו� הכי בסיסי של ב� אד� שנלח� על האמת . רהוטה והלא מתוחכמת

מלא וג� והשתכנענו ועברנו מרגש של סקפטיות וסימני שאלה לאמו� . שלו

אתה מאמי� במישהו במקו� שאתה רוכש לו  ...הערכה וכבודלתחושה של 

אמו� הוא בעצ� המכלול של הרבה . לכל זה אתה קורא אמו� ...האמפטיוכבוד 

  ."אמו� הוא הוא סל של רגשות. אמו� הוא רגש. רגשות

רגש תועלת נוספת של ה : רגש כמשפר מוטיבציה– התייחסות חיובית – "מנוע"הרגש כ. 4

. שעלתה מהראיונות היא היותו מנוע המגביר את המוטיבציה של התובעי� לפעול בתיקי�

שהמצב נית� מתו� תחושה , רכיב ההנעה מודגש בולא בכדי ש,  בלט רגש הכעסבהקשר זה

צדק �אילתיקו� ות נחושות ה� נשאבי� לפעולבכעס� המרואייני� תיארו כיצד  72.לשינוי

  . ולבירור האמת

ל נאש� שהכעיסו במהל� חקירה נגדית בשל שקריו בנוגע לעניי� שולי יחסית עסיפר נע� 

   . לאורכדי להוציא את הצדק" לצאת מגדרו"יה ו לו להעמיק את החקירה בסוגכעסו גר�. בתיק

הוא . הטענות שהוא העלה הרגיזו אותי, האופ� שבו ניהל את התיק: "נע�

הייתה בי תחושת  ...י� לושהיה ברור שא ABS מערכת למשל טע� שיש לו ברכב

במוב� הזה שזה גר� לי לצאת מגדרי כדי . כעס שתרגמתי אותה למעשי�

וראיינתי  ...הלכתי למוס� המרכזי זה אומר שאני. להוציא את הצדק בעניי� הזה

והבאנו , עוזר שלואת המהנדס הראשי של היבוא� ואת ה, את המהנדס המרכזי

ובהכרעת הדי� בית המשפט נת�  ...אותיכי זה נורא עצב�  ...אות� כעדי הזמה

  ."לזה משקל וזה היה חשוב לי לקבל את הפידבק הזה שהמאמ� הזה השפיע

 
72  Leonard Berkowitz & Eddie Harmon-Jones, Toward an Understanding of the Determinants 

of Anger, 4 EMOTION 107 (2004) (book review).  
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  מעובדי� � רגשות בלתי–הרובד העמוק . 4

. כלפי נאשמי� או נפגעי�, בהקשרי� שוני�, גולמיי�ברובד עמוק זה חשפו המרואייני� רגשות 

נית� היה לקבל באופ� , בה� הופיעו בראיונותש בהקשרי�, של רגשות ספציפיי�" חיתו�"דר� 

הרגש הבולט . בעבודה ואת השפעתוהאותנטי שנחווה  חוויית הרגש את, מרוכז ועמוק יותר

אול� התברר שהכעס לעתי� מסתיר תחתיו רגשות ). רגש הליבה (הכעסביותר בראיונות היה 

, סלידה, פחד, צער, מי�רח, התגלו רגשות אחרי� בנפרד מהכעס כגו� חמלה, בנוס�. אחרי�

  . בושה ואשמה

   כעס )א(

 בו וכי הוא א� גאווה להכיר חשוניכר כי ו,  בחופשיות ובגלויעל הכעס� דיברו המרואייני

 שסיפרו כי ה� נוטי� לכעוס בחקירה הנגדית כעניי� 73גברי�בעיקר בקרב , "חיזק מעמד"

לא   הופיעולעתי�עול� המשפט נתפס על ידי המרואייני� כרגש האופייני לא� הכעס . שבשגרה

זעזוע ורצו� מאד חזק "כאו ) לדברי דוד( "משפטי –כעס היסטורי "אלא למשל כ, ככעס אישי

  . )לדברי עמוס ("למצות את הדי�

.  מדברת על רגש זה כאילו הוא מייצג במידת מה את הרגשות כול� בחוויה שלהגליה

תו� מודעות לכ� שרגש הכעס גורר מ. הוא נע אצלה במטוטלת, אור� השני�ל, בממד הזמ�

לנהל "היא מנסה  74,)ובמוב� זה מתיישב תיאורה ע� הספרות המקצועית( ומחמיר נמהרשיפוט 

  : תו� חיפוש מתמיד אחר איזוני� ובלמי�, "אותו

אחר כ� זה הול� . שתלט עליאני חושבת שהייתי צעירה הרגש קצת יותר מדי ה"

אז צרי� . לא טוב להחליט ככה ...אד לפעמי� מרגיז אות� משהו מ...ומתאז�

כי זה , אני מקשיבה ג� לפרקליטי� הצעירי� מה דעת� ...בלילה על זה לישו�

כדי ,  הסטירה הזאת שאת צריכה אתלפעמי� ה� נותני� ל�. נות� סוג של איזו�

ואז אנחנו  ...שאולי את שקועה יותר מדי במי� איזה משהו, להזיז אות� מזה

  ." ואז ההחלטה היא ג� יותר נכונהאחד את השנימחזקי� 

או , אז הפסיקה מאפסת אות� ...ר� כלל מאז� את העניי� זה הפסיקהמה שבד"

   ."הפרקליטות מאפסת אות�

 
73  Larissa Z. Tiedens & Susan Linton, Judgment Under Emotional Certainty and Uncertainty: 

The Effects of Specific Emotions on Information Processing, 81 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 973 
(2001). 

 Paul M. Litvak, Jennifer S. Lerner, Larissa Z. Tiedens & Katherine: ראו לעניי� שיפוט נמהר  74
Shonk, Fuel in the Fire: How Anger Impacts Judgment and Decision-Making, in 
INTERNATIONAL HANDBOOK OF ANGER 287 (Michael Potegal, Gerhard Stemmler & Charles 

Spielberger eds., 2009) ;לעניי� שיפוט מחמיר :Jennifer S. Lerner, Julie H. Goldberg & 
Philip E. Tetlock, Sober Second Thought: The Effects of Accountability, Anger, and 
Authoritarianism on Attributions of Responsibility, 24 PERS. SOC. PSYCHOL. BULL. 563 

(1998).  
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הכעס התעורר במקרי� רבי� כלפי מעורבי� שלמרואייני� הייתה הזדהות עמ� או כלפי 

אש� נורמטיבי בדוגמה הבאה סיפר יפתח כיצד ציפה דווקא מנ. נאשמי� נורמטיביי�

הוא ציי� כי מעול� לא כעס כ� על ראשי ארגוני פשע והסביר . של לקיחת אחריות להתנהלות

  :זאת כ�

 אז העובדה שמי שעמד לדי�. אנחנו תמיד מצפי� יותר מאלה שדומי� לנו" 

והעובדה של אי נטילת  ...זו בורגנות מבוססת ...זה לא איזה נרקומ� ...הוא הורה

אבל ג� בכעס של תסתכל על , ג� בכעס על המעשה. תחברתאחריות פה יותר מ

אנחנו . זה נורא מעורר אנטגוניז� ...אתה צרי� לשק� את עצמ�. עצמ� בעיניי�

  ."הרבה יותר כועסי� על הדומי� לנו מאשר על השוני� מאתנו

נלמד כי לכעס תגובות כימיות בחקר מדעי המוח . הכעס הופיע בראיונות ג� כרגש ארו� טווח

   75. וכי נית� א� להתמכר לו,)או שיכו� חרדות( שיכו� כאבי� של

אני . אני היחידה שצועקת. אני צועקת, אני צועקת ...אז אני צועקת: "גליה

  יש לזה מחיר... אומרת מה אני חושבת, משתוללת, שואגת, מתעצבנת, צועקת

מי שמקבל  ...המחיר ממול זה לשתוק. אבל אני את המחיר הזה מוכנה לשל�

  ."התק� לב זה אנשי� ששומרי� הכל בבט�

   עס כמסתיר רגשות אחרי� הכ)ב(

שכ� דר� הכעס נחשפו , יתה חיונית ביותר לשאלת המחקריבחינת הכעס כלפי נפגעי� ה

וחשפו אותו , שקדמו לכעס, הערכות שונות בבסיס הרגש וכ� נחשפו מבעדו רגשות אחרי�

  .עמוק יותר, שאינו אלא כסות לרגש אחרהרגש ,  קרי76,כרגש משני, "רגש קצה הקרחו�"כ

 על העול� הקשה והמורכב שאתו היא צערהסתתר , מאחורי כעסה של רעות על הנאש�

  . נאלצת להתמודד

אני . נוראיי�,  שה� ביצעו בבנות שלה� מעשי� מזעזעי�נאשמי�� יש לי אבות"

ובל אבל עדיי� לא מק ...אני לא מרגישה כלפיה� כלו�. אפילו לא שונאת אות�

אתה לא יכול לעצור את  ... את העבירותעלי שהוא לא עצר את עצמו מלעשות

לא מעניי� ! ?בסדר, אל תעשה מעשי� מגוני� בילדות של�. תתאבד? עצמ�

מה הוביל אותו , אבל אני לא יכולה להיות עסוקה עכשיו בצער שלו. אותי

כיל את אני לא יכולה לה ...בשבילי' זה טו מאצ. לבצע את העבירות האלה

  ."העול� המורכב הזה

 
75  Leon F. Seltzer, What Your Anger May Be Hiding, PSYCHOL. TODAY (July 11, 2008) 

https://www.psychologytoday.com/blog/evolution-the-self/200807/what-your-anger-may-be-
hiding.  

  .ש�  76
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 ואילובלתי לגיטימיי� � בהיות�,  כלפי נאש� פדופילרחמי�הכעס כיסה על , בתיאורה של גליה

  . המופנה כלפיו הוא לגיטימיהכעס 

 אנחנו קוראי� בתסקיר שהוא נפגע שהוא ,יאני אמרתי לשופטת תרא": גליה

את צריכה להרחיק  ...? הוא הורס עכשיו עוד קטיני�אז בשביל זה. היה קטי�

 היא נתנהו ... כי כל דקה שהוא בחו� זה עוד ילד.אותו מהציבור לעשרות שני�

, קט�, שאת מסתכלת עליו הוא היה נמו�. טענתי את זה בלב של�. עונש חמור

 קטיני�הוא הרג  ...אבל זה לא מעניי� אותי. קורע לב התסקיר שלו ...עלוב נפש

כי אני יודעת שהוא נפגע שהוא . יחמתי עליוואת האמת ר ...הרג נפשית. אחרי�

. אבל זה כל הסיפור ,אני יודעת שבגלל זה הוא עושה את הדברי�. היה קט�

  ."אסור ל� לתת לזה להשתלט עליי� בטיעוני� בשלב הזה

יתה למרואייני� יבעיקר כלפי מעורבי� שה, ות של חמלה או אמפתיהכיסה ג� על רגשכעס ה

,  בעברה של גילוי עריותמתלוננתכאבה של ל הזדהות עמוקה ע� ע סיפרה נטע .הזדהות עמ�

לברוח  החלטתה של המתלוננת ."מלחמה אבודה"מסויג והלכה אתה ל�בה נתנה אמו� בלתיש

   :כעס מר כלפיהגרמה לה ל,  ציפתה ממנהנטעולא להילח� כפי ש

 פתאו� ...י הולכת אתהבסו� אמרתי אנ, ומאד התלבטתי. כל הראיות היו נגדה

מצאתי אותה  ...המשטרה חיפשה אותה ולא מצאו אותה ...היא נעלמה

רוצה יותר לשמוע ושהיא לא ,  הסבירה לי למה היא לא באה היא...בפייסבוק

 ...ניסיתי לשכנע אותה. הייתה נשמעת לי במצב נורא ...ממני ומהתיק הזה

זה ). על ס� בכי(היה נורא קשה  ...והיא פשוט לא באה,  לה בבית משפטחיכיתי

כנגד כל , שהלכתי את�, הבגידה הזאת ...)בוכה. (תיק שלוויתי אותו המו� זמ�

 כעסתי ...לא הלכת ע� זה עד הסו�. ת את הגבובסו� הפני, סיכויי� הלכתי את�

  ."שהיא בחרה בדר� הקלה

  חמלה ורחמי� )ג(

 שותרג רחמי� יותר בהקשר לנאשמי� ורגשות של העלה דומה שלא בכדי הניתוח בהקשר זה

השפיעה ההערכה המוסרית , באשר להחצנתו של רגש זה. עברהנפגעי  לשחמלה יותר בהקשר 

  בניגוד77.על הלגיטימיות להחצי� רגש של רחמי� כלפי נאש� וא� להביאו בחשבו� בהחלטה

משק� התייחסות רגש החמלה , ל נחותא מושא הרגש הוא ככלפי שבו היחס, רגש הרחמי�ל

   78.למרות הריחוק וחר� קיומ� של הבדלי�,  בעמוק ביותר במוב�,אחר כשווהה כלפי

 
77  Janice Nadler, Blaming as a Social Process: The Influence of Character and Moral 

Emotion on Blame, 75 LAW & CONTEMP. PROBS. 1 (2012) . 
78  Elizabeth V. Spelman, The Heady Political Life of Compassion, in RECONSTRUCTING 

POLITICAL THEORY: FEMINIST PERSPECTIVES 128 (Mary Lyndon Shanley & Uma 
Narayan eds., 1997).  
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 ג� כאשר השפיעו על . של רחמי� כלפי נאשמי� נשאו לרוב אופי כמתואר לעילי�תיאור

הקלות " לספוג"נטע� כי המערכת יכולה (בוטאה ההקלה בעונש בנימוקי� תועלתניי� , הענישה

שהרחמי� אלא , שיקומיתה גישה לא רק שלא בוטאבכ� ). שוליות בעונש בעברות מינוריות

או תיאורי� של חמלה . רצו� להשתחרר מהמועקההו 79"קוצר רוחו של הלב "ביטאו את

שיקפו הזדהות בי� שווי� מעומק , עברהשהופיעו בעיקר כלפי נפגעי , לעומת זאת, אמפתיה

  . ת שנותרה כחוויה צרובה בזיכרו� לאור� שני� רבו80הלב ולעתי� בטאו נשיאה משותפת בכאב

דוד מספר על חמלה שהתעוררה בו כלפי עדה ניצולת שואה וגרמה לו לחרוג מהרציונליות 

  : שלו

מהיו� שבו היא , ככה הברכיי� שלה רועדות יותר, הבנתי שככל שהיו� מגיע"

אז באתי אליה בערב אני  ...ולהעיד בתיק הזה מולו, בישראל, תצטר� לעמוד פה

אני יודעת שאתה , תשמע'והיא אמרה לי ובעלה ישב והיא סילקה אותו , זוכר

עד היו� קשה ) בוכה(. 'א� אני אעיד מחר אני מתאבדת, רוצה שאני אעיד

לי היה ברור שהיא עדה  ...זה היה נורא. כ�, ויתרתי עליה, קשה כ�, )בוכה(

ת או שזו החלטה אני לא יודע א� זו החלטה אמוציונלי ...חשובה מאוד

או  ...ג של אחריות ציבורית שהיא מעבר למשפט מי� סו...אחראית של פרקליט

והיא , שאני כא� השתפנתי מהר מדיי ומישהו אחר אולי היה הול� עד הסו�

  ."הייתה שורדת

כמו הפעלת ( לא הופיעה כמניפולציה החמלה ,של חשיפת הרגשות הגולמיי�, ברובד זה

בחינת דפוסי לול ללצנית� היה שבאמצעותה , לא כחמלה אמתיתא, )אמפתיה כלפי מתלוננות

איזו משמעות ניתנה לו ,  איזה גירוי מש� את תשומת הלב;שבבסיס הרגש ההערכה וההכרה

  81.ואילו פרטי� נצרבו בזיכרו�

מה שנצרב בזיכרונ� ה� חוויות רגשיות ולא , כי ככלל, פרקליטי� רבי� ציינו בהקשר זה

ות המלווי� אות� אינ� הזיכרונ, לאחר שני� של ניהול תיקי�, כלומר. משפטיותחוויות 

  :אלא המקומות הרגשיי� שנחוו דרכ�, הסוגיות המשפטיות שעלו בתיקי�

ואומרת ) ל. ש–לאול� בית המשפט (אני זוכר אותה מגיעה לש� ": מיכאל

אתה שמת את הזיי� של� לתו� הכוס שלי ואתה לא מוכ� . יא ב� זונה: לנאש�

הצלחתי לשכנע .  ר� אחריהאז אני. והיא ברחה מהאול�? להגיד את הדבר הזה

אני הכי .  האמירה הכי חזקהואבל מכל ההכנות וכל הדברי� ז ...אותה לחזור

יש את  ...נקרעתי בי� האמונה שלי לבי� החלק השכלתני ...מאמי� לה בעול�

, אליה החיבור הזה ...היא מודה שהוא לא שכב אתה. הזאתיהקלטת המחורבנת 

  .מי� שאני לא זוכר בכלל שעשיתי אות�יש תיקי� של ...רזה מה שאני זוכ

 
  ).1939, ארי מתרגמת�ניצה ב� ( רוחו של הלב–קצר סטפ� צוויג   79
80  HANNAH ARENDT, EICHMANN IN JERUSALEM: A REPORT ON THE BANALITY OF EVIL (1963). 
81  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
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  ?בגלל הצריבה הרגשית שאתה חווית: מראיינת

הדלות . ההכנה שלה ש�. בגלל הנסיעה לש� .בגלל הצריבה הרגשית :מרואיי�

  .הזאת שאתה יושב ש� והאמירה הזאת שלה ש� בבית המשפט

  .שהתגברה ל� על התמונה הראייתית: מראיינת

  .כ� :מרואיי�

  ?ו� הייתה הרשעהובס :מראיינת

  ".כ� :מרואיי�

 מתלוננת שנגעה בו רגשית ומנגד עמדו ראיות שהטילו ספק ניצבתמיכאל בתיאור של 

בו חדרה להכרתו ואת הגירויי� שמשכו את תשומת שהוא שחזר בתיאורו את האופ� . באמינותה

 ). בוטהה בשפ,כי נאנסהבמהל� עדותה זעקתה , ביתה הדל ( וביססו את מהימנותהלבו

ועשוי היה להיות בעל  לבחו� מה נלקח בחשבו� ומה הוחמ�התבוננות פנימית זו מאפשרת 

  . משמעות עובדתית או פרשנית

ג� דבריה של גליה מחזקי� את העובדה כי חוויות רגשיות נצרבות בה חזק יותר מחוויות 

  :משפטיות

 ואני חושבת שזה הרבה בגלל. קשה לי לישו�. קשה לי מאד להירד�: "גליה

 עולה לי התיק הזה והתיק ...כשאני לא נרדמת אני מיד חושבת על ...העבודה

  . הזה והתיק הזה והתיק הזה

  ? או שזה קשור לדילמות מקצועיות, זה קשור למקומות הרגשיי� :נתמראיי

ולא מעבר . רק. דברי� שאני לא ישנה זה רק דברי� רגשיי� ...לא :נתמרואיי

  ."לזה

  עצב או צער )ד(

תו� ,  בראיונות כרגש שהוביל לראייה פנימית עמוקה של מכלול האירועהתגלהרגש זה 

, שנער� על חוקרי משטרהבניסוי . התייחסות ג� לנסיבות צדדיות ותו� שקילה אחראית ואטית

שקראו אותו במצב  מול חוקרי� נבחנו חוקרי� שקראו את חומר החקירה במצב רגשי של כעס

   .כעסיותר מאשר לפוסי עיבוד עמוקי� וארוכי�  כי לצער ד,נמצא 82.רגשי של עצב

שבה נהרג חברו של , בנוגע לתיק תאונת דרכי� קטלנית שניהלה, דריהכ� למשל סיפרה 

  :הנהג שישב לידו

 
82  Karl Ask & Pär Anders Granhag, Motivational Bias in Criminal Investigators' Judgments of 

Witness Reliability, 37 J. APPL. PSYCHOL. 561 (2007).  
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ה� התעלו בכל כוחות  ...וההורי� שלו כואבי� כאב נורא ...זה ילד נורמטיבי"

 לה� על הרגעי�  כדי שהוא יספר)ע� החבר שנהג (הנפש שהיו לה� וישבו אתו

ואז הוא אמר לה� משפט שהייתה בו הודאה מסוימת . האחרוני� של הילד

והייתה  ...אבל כשהאבא העיד אז הנהג התכחש למשפט הזה שנאמר ...באשמה

ע� . הנורא שלה�ע� הצער . לי חוויה רגשית מאוד חזקה ע� ההורי� האלה

אי� . ת אומרת זה קורהזא. זה יצר אצלי מקו� מאוד פגיע ...הדמיו� שלה� אליי

לא נסע . נוסע נסיעה תמה, הילד של� יוצא. ל� שו� שליטה על שו� דבר

. לא בכלו�, לא בצבא, לא בשטחי�, לא באיזה כביש זה. לא נסע מהר, למזרח

  ."לות הזאת שבה ה� נשאו את הכאבוהאצי. סת� נסע ע� חבר והל� הילד

 דריה למוגר, וצערה שלה עליו בידי זר הבנה עמוקה של צערו של האב שבתו עברה התעללות

  :ולקבל החלטה אחרי עיבוד אטי ועמוקלחשוב על התיק מש� לילות 

ואני ? כשאני מקבלת את התיק מתעורר אצלי ספק מאוד חרי� הא� זה הבחור"

מתחילי� את  הא� אנחנו כי הייתי צריכה לקבל החלטה ...לא ישנה לילות

בסופו של דבר נפגשתי  ... פה ספק סביריש לנושההוכחות או שאנחנו אומרי� 

אני לא רוצה שיהיה האד� , הוא אומר לי תראי ...איש מאוד מרשי� ...ע� האבא

בסופו של . שזה המשפט הכי קשה. ואני סומ� עליי� מה שתגידי ...הלא נכו�

זה מישהו שיש לי הזדהות  ...אבל ...דבר אנחנו חוזרי� בנו מכתב האישו�

   ." אתוגדולה

נוטה לשיי� אחריות למצב , שהצער הוא שנקשר בה, בהקשר זה כי חשיבה עמוקה נודעעוד 

הצער אפשר למרואייני�  83.שנוצר לגורמי� שוני� ולא להטיל אחריות רק על האד� עצמו

שני� � גליה למשל סיפרה כי עיסוק רב84.להפיק תובנות מהפרספקטיבות שהוא מספק

  .  חייה שלהבסיפורי� מכאיבי� נת� לה פרספקטיבה על

את רואה המו� אנשי� . אבל מה שקשה אלו תיקי המתאבדי�": גליה
הרבה פעמי� זה . ואת רואה את המכתבי� שלה� וזה קורע לב. שמתאבדי�

אני סוגרת את התיקי� האלה בדר� כלל ביו� . מטלטל אותי מאד התיקי� האלה
ני לא א. זה יו� שאחר כ� שעתיי� שלוש מאד קשה לי. אחד משתדלת לסגור

שאת קוראת את . קשה להתמודד ע� התיקי� האלה. מדברת ע� אנשי�
המכתבי� ואת התמונות המזעזעות ע� החוטי� התלויי� וכל מיני כאלה שיטות 

את לא ,  את במקו� טוב,את רואה,  את אומרת לעצמ� וואיאזאבל  ...התאבדות
את קמה  ...החיי� לא מושלמי� אבל את לא מואסת בחיי� של� ...רוצה למות

. מה צרי� יותר בחיי�. כי� ל� וטוב ל� את�, המשפחה של�. בבוקר לעבודה
 ".אז התיקי� האלה נותני� לי את הפרופורציות. כל השאר זה שטויות

 
83  Dacher Keltner, Phoebe C. Ellsworth & Kari Edwards, Beyond Simple Pessimism: Effects 

of Sadness and Anger on Social Perception, 64 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 740 (1993) .  
84  Tiedens & Linton ,73ש "לעיל ה.  
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 החלטות עשויי� להביא לקבלת צער ועצב טוענות כי רגשות )Lerner(ולרנר ) Small(סמול 
 בעיקר על חוסר אוני� בחוויית הצער הצביעוהראיונות ,  מנגד85. כלפי הזולתיותר" נדיבות"

אי� לי שו�  ":דריה( חוסר שליטה קיומית תתחוש ו86כלפי המעורבי� ותיארו חוויה של כניעה
ייתכ� כי מרחב שיקול הדעת הנתו� לתובעי� נתפס בעיניה� ככזה . )"שליטה על שו� דבר

 מקבלת החלטות הנקייה שאינו רחב דיו כדי להצדיק התמסרות לרגשות של עצב וצער וחריגה
  .מרגשות אלו

   פחד) ה(

הפחד עומד . רוב המרואייני� לא דיברו בגלוי על פחד שהתעורר בה� בהקשרי� קונקרטיי�
ה� אינ� , והמרואייני� הצהירו כי באופ� עקרוני, בסתירה לאתוס המקצועי שעלה בראיונות

מכתב אישו� עושי� זאת נלחמי� וא� צרי� לחזור  –א� צרי� להילח� (מפחדי� משו� דבר 
  ). ללא חת

כמי שהיה , יפתח ביקש להסיר את מסכת השליטה ולחשו� תחתיה רגשות אמתיי� שחווה
  :מאוי� לאור� שני�

ועוברי� ל� שני שוטרי� , ואתה עושה ארוחת צהריי�, אני הייתי מאוי� שני�"
, זהחושה הבסיסית של� והת. וזו סיטואציה מטורפת,  בביתילדויש ל� , בגינה

. העוצמה שלנו נותנת לנו תחושה של ביטחו�, היכולת שלנו ...זה לא יקרה
בל התפיסה שלנו היא כל א, אנחנו כל כ� חשופי� ...שהיא לחלוטי� לא נכונה

וזה  ...וחברי� שלי ה� שוטרי�, בגלל שאני כל כ� שולט בחוק ...כ� אלוהית
, ל עצמ� רגעאבל אתה לא נות� לעצמ� לעמוד מו. כמוב� שטות ואיוולת

  ."כי אז אתה תתמוטט, 'זה שטות ואיוולת'ולהגיד 

כי  משתמע. בניגוד מובהק לשליטה הנדרשת במקצועאפוא  עומדת 87השליטה�תחושת אי
כמו אינפוזיה "מתחת לאתוס השליטה מהבהבי� בעצמה חרדות קיומיות המוזנות תדיר 

 המנוגד לאתוס התביעה פחד כרגשאלא שההתנגדות ל. כדבריה של דריה בהמש� "לווריד
  .)וראו הדיו� בחרדות הקיומיות ברובד הסמוי(�  ולהסתרת�גרמה לספיגת

   סלידהוגועל  )ו(

בכל הנוגע .  למעורבי� ספציפיי�בנוגע לא היה דומיננטי בראיונות והופיע לרוב שלא רגש זה

, )שישי�כמו עברות מי� בילדי� או שוד ק (עברות מסוי� של מסוגתה יהסלידה הי, לנאשמי�

  88."הטוהר האנושי" מזוהות ע� זיהו�שבדר� כלל 

 
85  Deborah A. Small & Jennifer S. Lerner, Emotional Policy: Personal Sadness and Anger 

Shape Judgments about a Welfare Case, 29 POLIT. PSYCHOL. 149 (2008).  
  ).2001 (בסוד הרגשותזאב �אהרו� ב�  86
87  STANLEY RACHMAN, FEAR AND COURAGE (2nd ed. 1990).  
88  E.J. Horberg, Dacher Keltner, Christopher Oveis & Adam B. Cohen, Disgust and the 

Moralization of Purity, 97 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 963 (2009). 
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  :כ� בדוגמה הבאה של דריה

מי . יזה בא באופ� אוטומט. הייתי ממש חשה בחילה כלפיה�שיש נאשמי� "
לא מתקרבת  ...אני לא מתעניינת בכלל ...שודד אות�, שמתעלל בקשישי�

זאת . י כ� אתקרבאבל אד� יכול להיות רוצח ואנ. לאזורי� רגשיי� של אד� כזה
מאוד מאוד אכזרי ורע בהתנהגות . אומרת צרי� להיות משהו מאוד מאוד נקלה

לא יוצא לי . של אד� כדי שאני ארחיק אותו ממני מבחינה רגשית ולא אתייחס
  ."להיתקל במבט שלו ג�

התרחקות ממשית , כהסטת מבט, התגובה להתעוררותו של רגש זה תוארה כא� בבהירות יחסית
בשל .  שבבסיסו של רגש הסלידה90 יכול שהסיבה לכ� טמונה בשיפוט המוסרי89.יתאו רגש

כלו המרואייני� לדבר י,  במשפט נתפסת כלגיטימית הסלידההעובדה שההערכה שבבסיס
בכל הנוגע . )רכיב ההנעה(האינסטינקטיבית כמעט  תגובת ההתרחקות בחופשיות על

באופ� שהשפיע בעיקר , )כוחניי�: למשל(� אנשיעל סלידה מסוג מסוי� של דובר , למתלונני�
  .על ההתנהלות מול�

תרחקות היא מהסיטואציה א שלעתי� ההוהחיסרו� בהחלטה המושפעת מסלידה ה
לגליה למשל קשה היה לשחזר  91. את האירוע כולו למטושטש יותר�הופמה ש, בכללותה

 כי הסלידה הביאה  אול� היא ציינה בדבריה,עיבוד מודע כלפי מתלוננת שעוררה בה סלידה
   .א� כי הוא לא ימצא ביטוי בהחלטה הסופית 92,כנראה לשיפוט מחמיר יותר כלפיה

   בושה )ז(

הקבוצה שאליה " (אני המורחב"או ל" אני"מצאה ביטוי בעיקר בהיבטי� הקשורי� להבושה 
זו " בושה" לא נית� לנתק 93. המרואייני� לפעולות שעשוופחות בקשר) אני מרגיש שיי�

 ומכ� שבקרב המרואייני� הבושה התעוררה ג� בנוגע להתעוררות הרגשות 94סות ערכיותמתפי
  . כאשר התנגשו בתפיסות פורמליסטיות של רגש ומשפט כנזכר לעיל, עצמ�

לא , עזוב את זה שאתה פרקליט חושדי� ב� אתה רוצה למכור את כל התיקי�"

   ." חשודאז אתה עוד יותר) מדבר בטו� גבוה יותר(עכשיו אתה ערבי . לעבוד

תו ושל רגשותיו  של לאומיו–בו נדרש ממנו לבצע הסתרה כפולה שיאורו של עלי על האופ� ת

  .ממחישה זאת היטב

 
89  Giuseppe Ugazio & Claus Lamm, The Role of Emotions for Moral Judgments Depends on 

the Type of Emotion and Moral Scenario, 12 EMOTION 579 (2012). 

90  Hannah A.E. Chapman & Adam K. Anderson, Things Rank and Gross in Nature: A Review 
and Synthesis of Moral Disgust, 139 PSYCHOL. BULL. 300 (2013). 

91  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
92  Thalia Wheatley & Jonathan Haidt, Hypnotic Disgust Makes Moral Judgments More 

Severe, 16 PSYCHOL. SCI. 780 (2005).  
 .86ש "לעיל ה, בסוד הרגשותזאב �ב�  93
94  CHRIS BARKER, CULTURAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE (2nd ed. 2003) . 
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שזה נקודה שכאילו יש . אני ג� לא יהודי, רקליטאני בנוס� לזה שאני פ": עלי
כי פרקליט אתה כפרקליט מייצג את . פה כמה דרגות שצרי� לעבור אות�

להתעל� מהרגשות , אתה צרי� כאילו לייצג את האינטרס הציבורי, המדינה
לחשוב עוד , ואתה ערבי ג� עוד אתה צרי� להיות. מה שאתה חושב, של�

  ."משהו

ה� את רגשותיו וה� את המבקשת להסתיר  מחמירהעקרונית גישה בריו בהמש� דעלי מתאר 
הופנו כלפי ביטויי הרגש ,  אצל אביגיל.)פ� יחשדו בו כי הוא מקל ע� הדומי� לו(לאומיותו 

כדי " גבריי�"או באימו� דפוסי� ,  הנאש� מתו� בושהכלפי בהסתירה רגש רחמי� .פני�
  . להסתיר נשיות ורגשנות

שאת מרחמת על הנאש�  (� בושה את אומרת שלא הלכת לספרומתו": מראיינת
  ?)ל. ש–

כי הוא , אני מרחמת על הנאש� )קצת צועקת(? כי מה אני אגיד. כ�: אביגיל
  ."?פנה אלי וביקש את שאני ארח� עליו

 נמצאו המרואייני�, הג� שהובאו ממקו� של זהות מגדרית או לאומית, בשתי הדוגמאות
הבושה מצאה ביטוי בהסתתרות . שיש בה� רגשות כלפי המעורבי�מתביישי� בעצ� העובדה 

  95.המאפיינות רגש זה על פי הספרות, מחמירה מאיד� גיסא�מחד גיסא ובגישה דפנסיבית

   האשמהרגש ) ח(

מגדרית , לאומית: בכמה רמות" מצפו� טרוד" שנמצאו כבעלי המרואייני�בלט בעיקר בקרב 
  . ומקצועית
 מי� שבוצעו נגד מנהל תיקי עברותהפרקליט גבר  לשקשר הה ב העלה את רגש האשמיפתח

  : בסוג מסוי� של תיקי�ה וקשורתמגדריטבועה , לטעמו, האשמה כא�. נשי�

 מצד ...אתה נזהר מלפגוע. � על ידי גברי�תיקי אונס לא צריכי� להיות מנוהלי"
ר כי א� איבר המי� שלו נכנס לאיב, אתה צרי� להיכנס לה לאיבר המי�, שני

אתה מודע לחלוטי� שזה רגשי . זה מה שאתה צרי� להוכיח, המי� שלה או לא
ואני  ...רזה רגשי כפליי� כגב ...זה רגשי ג� ל�. עבורה ברמות מטורפות

 ואני חושב ...הקשר האישי שלי לפמיניז� התחיל באשמה ...משתיי� לז� הפוגע
זה שונה , סתשזה התווה ג� את צורת העבודה שלי שבה כשאני נפגש ע� נאנ

, אבל אני חושב ...אתה לא מרגיש אש� על זה שרצחו מישהו. משאר התיקי�
זה מעלה את דרגת ,  ביסודי'קתולי'כי אני , שליטוש רב שני� של מושגי אשמה

  ."ואני חושב שהצד השני מרגיש את זה ג�. הרגישות

 
95  Holly VanScoy, Shame: The Quintessential Emotion, PSYCHCENTRAL (30.1.2013) 

http://psychcentral.com/lib/shame-the-quintessential-emotion/000730. 
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, תיאור של נטעבכמו ( הניעה יותר לפעולה, לעומת הבושה, האשמה, מעשי�בהיבט המקצועי
או ) שציינה כי מלחמתה בשירותי הרווחה לוותה ברגשות אשמה שמא לא עשתה מספיק

המעניי� ברגש ). בתיאור של יפתח(עלות את דרגת הרגישות כלפי מתלוננות המאמ� לל
בהקשרי� של , שהוא הופיע פעמי� רבות כרגש קיומי בקרב נציגי הגו� המאשי�, האשמה

תפיסה זו . הבאה בסתירה לתפיסת התפקיד בצד הטוב מוסרית, "אד� רע"תפיסה עצמית כ
  . שני� לרגשות�התנגדות רבתעקב פתורות ו�דילמות רגשיות בלתי לשהופיעה בהקשר 

  : סיכ� רוני שנות עבודה רבות כפרקליט, בי� היתר, כ�

במש� , ני�אני בי� השיקולי� שאני עושה בתחו� הזה ממש למש� הש, תראי"
  ?מבינה.  עשו אותי ב� אד� פחות טוב...שו אותיחצי יובל ממש ע

  ?למה אתה אומר ככה: מראיינת

אי� , אי� מנוס. החוקכי אני צרי� להתגבר על רגשות כדי להפעיל את  :מרואיי�
  ."ברירה

כיצד הימנעות מעיבוד� של רגשות אמתיי� מייצרת בסופו של יו� , נית� אולי להבי� בהקשר זה
להיות בצד של "רוב� סיפרו כי הגיעו למקצוע . צגי המאשימהרגש אשמה מובנה בקרב מיי

כשהיא נחווית , האשמה". אנשי� רעי�"וחלק גדול מה� מרגיש בחלו� השני� , "הטובי�
  .בתביעה" אשמה טבועה"כמעט שהופכת ל, לאור� זמ�

  השפעת הרגשות לטווח הארו� בחייה� המקצועיי� והאישיי� של התובעי� )ט(

יתה התייחסות גלויה יותר לרגשות שהופיעו בראיונות י ה,שות הספציפיי�במסגרת הדיו� ברג
,  הצער שנצרב בתודעה לאור� שני� ארוכות,היה זה הכעס שהפ� לדר� חיי�. כארוכי טווח

רגשות כמו .  או הפחד שהפ� לחרדה מתמשכת,האשמה שהפכה לחלק מזהות� של המרואייני�
כביטוי למתח שיצרו , צטברו בקרב המרואייני�חלחלו פנימה וה,  נספגוסלידהו פחד, צער

השלכות המרואייני� תיארו בהרחבה ,  זהבהקשר. קיומ� של רגשות בחייה� המקצועיי�
 על חייה� המקצועיי�  לכת של מה שכינו הכחשה מתמשכתומרחיקות) שליליות ברוב�(

  . והאישיי�
הוויה "וצרי� לה� המרואייני� תיארו את חייה� האישיי� כמתקיימי� בצל עבודת� וי

  :כדברי דריה, "רידוהזנה קבועה של פחדי� לו"שמקורה ב" מעורערת

אני נושאת אתי לאור� השני� את הידיעה שהעול� הוא בכלל לא מה שנראה "
העול� הוא . ל� כשאתה ע� הילדי� ומכי� חביתה והול� לעבודה וחוזר וזה

מטיבי זה לא אומר וזה שאתה לא רואה את זה כי אתה אד� נור, אחר לחלוטי�
וההוויה  ...שזה לא יכול להבליח לתו� החיי� של� ולעשות בה� שמות

 מאוד מהפחדי� זה מזי� הרבה... ערת הזאת של הקיימות ושל השגרההמעור
. אינפוזיה, אתה בהזנה קבועה. זה מוז� כא� דר� קבע לווריד ...האישיי� שלי

  ."הוא פחות טוב, העול� הוא מקו� פחות טוב

 מסר תיאור על מה שהתרחש בנפשו מיד לאחר חשיפה טראומתית שלו לתמונות גופתו יפתח
פחד וצער עמוק , בתיאורו יש תמהיל רגשות של סלידה. של ילד נפגע עברה בתיק שניהל
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אול� בעיקר בולט בתיאור זה הניתוק בי� עול� הרגש לחיי� המקצועיי� באמצעות . כאחד
  :מעצמו" ניתוק" לבסו� להתנגדות מתמדת לרגש שהובילה אותו

ורק כשהתכוננו . לא.  לא יכולתי לפתוחילדאת התמונות הפתולוגיות של ה"
 וה� עשו לי הדמיה תלת ממד ואני רק התעניינתי, לדיו� נסעתי לבית החולי�

,  ואני הסתכלנו אחד על השני בעיניי�ילדאבל זו הפע� הראשונה שה, רפואית
התיישבתי על , הגעתי בערב. נעלמתי. האי� לי מושג מה הי ... המנוחילדה

כי בניגוד למנגנוני� המופרעי� שאתה יכול להכיל מול  ...passed out, הספה
כשזה ילדי� זה הפעיל את המערכות , ארגוני הפשיעה ואפילו תיקי אונס

ולמחרת . התמוטטתי, הצטבר, הצטבר, הכול הצטבר ...שמתגברות ג� עליי
? אתה מפחד. �עושי, עובדי�, י לימדה אותיכמו שאימא של. המשכתי כרגיל

וכשמגיעי� המומחי� הפתולוגי� אז אתה כבר יכול  ...זה מה שיש. אל תפחד
  ."ברי�י כאילו הוא אסופה של אילדלעמוד ולדבר על ה

. רגשות כלפי המעורבי� היה שזור בראיונות רבי� וברבדי� שוני� מוטיב המבט בהקשר של
מבט עמוק . העלמת רגשות רחמי� כלפיו, ידה או לחלופי�הסטת המבט מהנאש� ביטאה סל

ברובד . כדי לחדד היבטי� אנושיי� שלו לצור� שימוש מקצועי, יותר על הנאש� הובא כהצדקה
כי המבט על משפחת הנאש� מחבר אותה למקומות הקשי� , עמוק יותר סיפרה למשל נגה

נגע , בניגוד לקודמיו, נותהמבט שהוזכר בדוגמאות האחרו. שמה� באה ולבחירתה במקצוע
מייצג המבט את , באופ� די סמלי. שמוחזר אל המרואייני� מעיניה� של הקרבנות, במבט צורב

משתקפי� מעיניי� , חזרו אליה� בעצמה כואבת, שבניסיו� להתנגד אליה�, רגשותיה� שלה�
  96.אחרות ומשקפי� לה� את בבואת� הרגשית שהעדיפו לשכוח

האצילות הזו שבה ה� " ארה מפגש ע� הורי� שכולי� וסיפרה עלדבריה של דריה שבה� תי
שכ� ה� יכולי� להעיד ג� על , מקבלי� משמעות אחרת בקריאת הריאיו� כולו "נשאו את הכאב

הנושאת כאבי� של אחרי� לאור� זמ� ולא נותנת , כפרקליטה, בה היא חווה את עצמהשהדר� 
. � כלפי חו� א� לא מפסיקי� לשקוע פנימההרגשות נחסמי. לכ� כל ביטוי בחייה המקצועיי�

אני לא יכולה על בסיס הרגשות לקבל החלטה שיש לה משמעות ציבורית כאילו של ": לדבריה
   ."אבל מה שזה עושה לי זה שמות. לסגור לפתוח תיק

דריה . של חוויות כואבות בזיכרו� הרגשי" צריבה"את הדריה דוגמה הבאה ממחישה ב
  : חלו� הזמ�צמות הרגשיות שהסיפור מעורר בה חר� ו� העעצמה הייתה מופתעת מ

 והילדה ברכבזה אד� שרצח את אשתו . עשיתי הסדר שקיבל את ברכת כול�"
 ...ממש נקרע הלב ...לא הייתי מסוגלת להביא אותה להעיד. יושבת מאחור

עשיתי חשבו� מקצועי שא� . מצאתי את עצמי בשיקולי� רגשיי� לחלוטי�
אנחנו כנראה מגיעי� לרצח אבל זה כרו� בדריסת הילדה , מנהלי� את התיק

 
בספרו יוצר כנע� דיאלוג ע� הגותו של לוינס ועוסק בקשר האינטימי  .)2008 (פנימדיבורחגי כנע�   96

וצר דרישה נכתב כי המבט של האחר מערער את התודעה העצמית וי. הקשבה ואתיקה, בי� ראייה
באופ� חיובי נית� לומר על המפגש ע� ": "האני"לתגובה שקשורה באחריות שהופכת לחלק מ

  ).2002 (אתיקה והאינסופיעמנואל לוינס ; "אני אחראי כלפיו, שמ� הרגע שהוא מסתכל בי, הפני�
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ואני היו�  ...ה שאני אעשה את זה לילדה שלההזאת והמנוחה לא היתה רוצ
א� , ומה שאני לא יודעת, מקבלת החלטה מעל לראשה של הילדה לטובתה

 שגור� לי לבכות התיק זה תיק ...היא תחשוב שזו היתה טובתה,  שני�בעוד
את  ...ואני לא מצליחה להבי� אפילו למה? את רואה.  לגמרי...)בוכה(הזה 

שהיא לא יודעת מיהו , זאת אומרת מישהו ...זה ש� עלו� 'הפרקליטה', יודעת
זה היה תפקיד שהרגשתי שכבד . מארג� לה משהו עקרוני מאד בחיי� שלה

הוא ברור והוא מוגדר . אני בורחת לאזור המקצועי כי הוא מג� עלי מאד ...עלי
כו וש� אני קצת שיחקתי את אני יודעת לתפקד בתוכו ואני לא אלוהי� בתוו

   ."אלוהי�

נלמד כי אחד . ידועה זה מכבר, הגלוי והסמוי, חשיבותו של תהלי� סינתזה בי� שני הנתיבי�
החל ממסלול (הגורמי� המרכזיי� לטראומה משנית של עורכי די� הוא הגור� המבני 

 הצור� לדו� 97. להיבטי� הרגשיי� של המקצוע ובעיסוק בה�המגלה חוסר בחשיפה) הלימודי�
ברגשות ולעבד� מצא ביטוי בתגובותיה� החיוביות של המרואייני� לריאיו� עצמו 

  .  בעבודת� מעי� זה בשיח רגשיחוסרובהתייחסות� ל

אני נתקלת בחומרי� מאוד קשי� . רר אות�יש דברי� שצרי� לאוו": רעות
אפילו שזה לא נועד לזה , כמו שיחה מהסוג הזה ...שמעוררי� רגשות ופחדי�

במידה מסוימת כדי להמשי� , זה כבר עוזר ...בכלל אבל רק לדבר על רגשות
אני לא יוכל  ...שהעיסוק הזה בתיקי עבירות מי�, דלעבוד כי אני כ� מרגישה נגי

  ."לעשות את זה עוד הרבה

  דיו� ומסקנות , סיכו� הממצאי�. ה

ניכר , כבר בשלב הראיונות .בדי חשיפהומרובת ר, תה תמונה מורכבתמדברי המרואייני� על
כי הרגשות אינ� מדוברי� על פני השטח ) מילוליי� כאחד�מתו� מסרי� מילוליי� ובלתי(היה 

חש� רובדי חשיפה , שנעשה בחת� רוחבי, התהלי� הפרשני. וכי הנגיעה בה� אינ� קלה
 וסיפרו התנגדות לרגשביעו המרואייני� בעיקר א� ברובד החיצוני ה. משותפי� בראיונות כול�

 בהיבטי� הרגשיי� של מפגשה,  הרי ברובד עמוק יותר,עיבוד מודע לכאורהכיצד ה� עושי� לו 
מעמיק , איר אותה באור אחר והלחשוב מחדש על זהות� המקצועית מרואייני�עבודת� גר� ל

 ,דר� נתיבי הסתרה והצדקה,  אול� ג� ברובד זה נחשפה ההתנגדות לרגשות עצמ�98.ומעשיר
. א� ללא עיבוד עמוק של רגשותיה� שלה�, תו� היאחזות ברגשותיה� של המעורבי� במשפט

שכ� היו , השלב החושפני ביותר והמחובר ביותר לרגשות היה תיאור הרגשות הגולמיי�
, מרואייני� שהרשו לעצמ� לאחוז ברגשות אותנטיי� ולהתבונ� דרכ� בחוויית הרגש בעבודת�

 
 פטשמעשי מ "מחיריה הרגשיי� של עריכת די� חברתית: ' מעצמ�זולגות הדמעות'"נעמי לבנקרו�   97

  ).2014 (13 ו
98  Kathryn R. Abrams & Hila Keren, Law in the Cultivation of Hope, 95 CALIF. L. REV. 319 

(2006).  
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בה� שהתבוננות זו פתחה צוהר להבנת ההקשרי�  .שבלט בתיאוריה�, הכעסבעיקר דר� 
דר� התיאורי� בחלק זה  .שבחלק� הופיעו חבויי� תחת רגש הכעס, התעוררו רגשות שוני�

 של נאשמי� ונפגעי  על דפוסי הערכה של הרגשות השוני� השפעת�על אופ�, בי� היתר, נלמד
גשות שנתפסי� לגיטימיי� בעיני המרואייני� לכאלה שלא על ההבחנה הדקה בי� ר, עברה

חר� גילויי ההתנגדות . התנהלות או בקבלת החלטותביטוי� ב אופ� לע ו)ובאילו הקשרי�(
כ� . ניכר היה כי לרגשות היה חלק חשוב בחייה� המקצועיי�, לרגש שהביעו המרואייני�

  : למשל בתיאורי� הבאי� של רעות

ארו� , אצא מהחדר, אני בדר� כלל אתפוס את התיק ...אני מוצפת ברגש": רעות
אתו לחדר הראשו� שאני אפגוש מישהו ואני אשת� אותו במה שאני מרגישה 

למה ה� ; אני ג� לפעמי� מחקירה של שוטרי� יכולה להתרגש. ואאוורר את זה
אני חשה . אני מתרגשת. לא שאלו את השאלה הזאת או אי� הכניסו לו את זה

כל . אני נורא חיה את העבודה הזאת ונהנית ממנה.  ג� האופי שליאת התיק וזה
לדעתי כשעושי� ראיו� לפרקליטי� חייבי� למצוא  ...באמת. תיק מדבר אליי

  ."בה� רגש

 ...ותי ונות� לי להרגיש את התיקי�אני חושבת שהרגש מאוד מחייה א": רעות
ייתי יכולה א� לא הייתי כזאת לא ה. זה מה שמאפשר לי לעבוד כפרקליטה

 למשל גננת חשודה שנהגה כשאני אראה, מה שכ� ...לעבוד כי זה ממש מכונה
אני בתור אימא שיש לי ילד באותו גיל נחרדת מזה אז אני , בילד בתוקפנות

  "...הולכת ומתייעצת ע� עשרי� פרקליטי� כדי לדעת שאני לא

  ?שאת לא עובדת לפי הרגש: מראיינת

  ."י הרגששאני לא עובדת לפ: מרואיינת

שזלגו מסיפורי , אותות אמת נרמזי�, חלקיקי מידע רגשיי�נאספו , בנתיב סמוי מ� העי�
איסו� חלקיקי� . "על רצפת העריכה"המרואייני� בכל אחד מ� השלבי� שתוארו וכמעט נותרו 

העלה כי ההתמודדות ע� רגשות בהיבטי� רגשיי� , לאור� כל שלבי ציר החשיפהאלה 
ברבדי� הגלויי� נאמרו אמירות ברורות . בנית בחייה� של המרואייני�ומקצועיי� אינה מו

אול� ברובד הסמוי ניכר כי עבודת� מוצפת , ומפורשות לגבי אופ� ההתמודדות ע� רגשות
. פתורות�ומעוררת דילמות בלתי, מעלה סימני שאלה, רגשות א� בד בבד מחויבת בהדחקת�

  . החוויה הנחקרתה יותר של יק תמונה מעמעיסוק ברובד סמוי זה עזר לגבש
 ממשיכי� להחזיק בתפיסות תובעי�כי לעתי�  איששו את הטענה הממצאי� ברובד הגלוי

חלו  תפיסות אלו אינ� עולות בקנה אחד ע� תמורות ש99.פורמליסטיות בהקשרי� של רגש
כי המשפט נוטה ,  טענו בביקורתפמיניסטיי� למשלגורמי� . בחקר הרגשות בתחומי� שוני�

 אות� הוא קושר לנשיותש, שמתעל� מתכונות כמו אמפתיה וחמלה" גיו�יה"די� סוג של להע
לעתי� הרגש נתפס בקרב המרואייני� כמגל� חמלה . ולחולשה ולכ� הופ� אות� נעדרות תוק�

 
99  Yakren ,38ש "לעיל ה.  
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או אתיקה של דאגה שנתפסות נשיות ומבטאות חולשה בניגוד לרציונל הנדרש בתפקיד ומגל� 
  100.שליטה וחתירה למטרה

י� שוני� של  לרכיבוהתייחס , שעלו בתיאורי�)העברה או הימנעות(רכי ההתנגדות לרגש ד
כלומר להכוונת רצונותינו ,  של הרגש לאחרי� תא� לרכיב ההנעההתיעול. לפי הספרות, הרגש

 פעלה בשלבי� מוקדמי� ההימנעות 101.זאב�כדברי ב�, לפעולה בהתא� לנסיבות הקיימות
 היא גרמה למרואיי� לרצות 102,גשית בשלב ההכרה או ההערכה כאשר זוהתה דילמה ר:יותר

. לחדול מתפקידולהסיט מבט מהרגש שהתעורר בו ולפעמי� א� , לחדול מהדילמה הרגשית
תיארו המרואייני� מנגנו�  ,כחלק מההשלמה ע� קיומ� של רגשות, עוד ברובד החשיפה הגלוי

 –סיונות לשלוט ברגש יודע כללו נאורי העיבוד המית. רציונלי של רגשותיה�מודע ועיבוד 
הרגשות שנית� סוגי ,  לידי ביטויבאבו הוא שהאופ� , מבחינת עיתוי ביטויו על פני השטח

  . לבטא� ומנגנוני ויסות ראשוניי�
עדיי� המשיכו לנוע א�  ,מעשיר ע� הרגשו ביטאו מפגש חיובי הממצאי� ברובד עמוק יותר

עצמ� סופגי� רגשות הפרקליטי� את  מצאו סתרהההבמסגרת . בי� הסתרתו להצדקתובתוו� 
,  ההצדקהבמסגרת. ובכללי� המוכרי� והבטוחי�" אני המערכתי"אל קרב� או נטמעי� ב

 והביעו גישה ,השלימו ע� כ� שרגשות ה� חלק מהמציאות המקצועית שלה� על מורכבויותיה
פקי� לה� מקצועית ומסוחיובית לרגשות בעבודת� בטענה שה� מעשירי� אות� אישית 

   .מוטיבציה
 ,מעובדי��בלתי,  ע� רגשות אותנטיי�שיקפו מפגש הממצאי� ברובד עמוק א� יותר

כהכי פחות בספרות הכעס אכ� נחשב .  הכעס בלט בתיאוריה� כרגש דומיננטי.שהתעוררו בה�
 ,כעסהתגלו כחבויי� מתחת ל שחלק� ,הרגשות הגולמיי� .מבי� הרגשות במשפט" סטיגמטי"

, הרגש הלגיטימי ביותר, הכעס: המתח בי� התנגדות להשלמה ע� רגשותציר ר� לאוסודרו 
כל עוד ה� מופני� כלפי המעורבי� (הרחמי� החמלה או אחריו , השלמההנמצא בצד 
שכ� , ממוק� בצד ההתנגדות לרגשותה, אחריו הפחד ו,סלידהרגש הלאחר מכ� , )הלגיטימיי�

,  או העצברגש הצער. עליו סיפרו המרואייני�ש" הלא מפחדי�"הוא מתנגש חזיתית ע� אתוס 
  . ממוקמי� ברובד העמוק ביותר כרגשות שבלטו בשקיעת� לאור� זמ�,כמו ג� אשמה קיומית

נית� היה לקבל דרכו ,  בחופשיות ובגלוי הכעסאודותעל בשל העובדה שהמרואייני� דיברו 
  . תמונה שלמה יותר של החוויה הנחקרת בכל אחד משלבי החשיפה

 כי ה�המרואייני� סיפרו  .לכאורה" עיבוד מודע"רובד החיצוני הודגמו דרכו דרכי� לב

. � ומודעי� לחסרונותיו של רגש זה שבכוחו להביא להחלטות פזיזות ומחמירותכעסשולטי� ב

למשל כשהוא בא בתגובה לשקרי נאש�  ,ברובד עמוק יותר הופיע הכעס כמוצדק מקצועית

  חקירה מאומצתלמשל(כמנוע  אשר שימש לה�, ו בעקבות הכעסהפעולות שבא. בחקירה נגדית

 ברובד עמוק. נעשו מתו� אמונה כי צרי� לפעול וכי נית� לשנות את המצב, )י�ובכיוו� מס

תה ינלמד מהראיונות כי כעס התעורר בעיקר כלפי מעורבי� שהי .התעורר הכעס כרגש גולמי

ההערכות שנחשפו בבסיס . עברה כנפגעי תו� התמקדות בהתנהלות�, למרואייני� הזדהות עמ�

 
100  Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision ,44ש "לעיל ה.  
  .28ש "לעיל ה, רגשות בחיי יומיו
: ישר מהלבזאב �ב�  101

102  RUSSELL HOCHSCHILD ,62ש "לעיל ה.  
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קילו� הכעס היה . נשענו בחלק� על תפיסות סטראוטיפיות, "נפגעי�"הכעס כלפי נפגעי� כ

כיצד הכעס כיסה על , למשל, מעניי� היה לראות.  תחתיושפעל אחררגש להבנת הכרחי לעתי� 

בה� הכעס שמקרי� ב.  הכעס כ�ואילו ,לגיטימיי��בהיות� בלתי, רחמי� כלפי נאש� פדופיל

. נלמד כיצד המרואייני� ניסו להחזיר באמצעותו שליטה שהצער גר� לאבדנה, כיסה על צער

הכעס תואר בהקשרי� אלה כחוויה .  הכעס כרגש משכ� ארו� טווחברובד העמוק ביותר תואר

ה� א� מתמכרי� שלעתי� , אופיינית לחייה� המקצועיי� של המרואייני� וכרגש המוטמע בה�

 . לו
  : הממחיש את עיקרי הממצאי� וקושר ביניה�מודל ויזואלילהל� 

  

 
  

  

  

  

 :רגשות קבועי� ומשקעי�
  ,אשמה קיומית, צער

 ניתוק, בידוד, שחיקה
 טראומה מצטברת, אדישות

 ציר המתח

 השלמה התנגדות לרגשות

ה
פ

שי
ח

ה
ר 

צי
  :הצדקה 

רגש כמציאות 
  מקצועית

רגש כחוויה מעשירה 
  )אישית ומקצועית(

  רגש כמוטיבציה

  :הסתרה
  ספיגה
  הלבנה

היטמעות באני 
  המערכתי

התכנסות בכללי�
 

  :התנגדות
  ,העברה לאחר

 הימנעות

: ניסיו� לשלוט ברגש
  , החצנה, ויסות

 ייצור
 

חמלה  פחד
 ורחמי�

 סלידה כעס
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. בכל אחד מהרבדי� נית� לראות התייחסות של המרואייני� לרגש בתוו� בי� התנגדות להשלמה

 התנגדו המרואייני� לרגשותיה� ,)הממוק� לרוחב החלק העליו� בציר החשיפה(ברובד הגלוי 

או לנהל אותו ) העברה לאחר או הימנעות(ותפסו אות� כמשהו שלילי שיש לדחוק אותו 

נתנו , הממוק� נמו� יותר בציר השליטה, ברובד עמוק יותר). טכניקות להפעלת שליטה ברגש(

ביקשו להסתירו , בשל ההתנגדות הטבועה בה�, א� עדיי�, המרואייני� משמעות חיובית לרגש

חלק , תועלת אישית או מקצועית(או להצדיקו ) ות או התכנסות בכללי�היטמע, הלבנה, ספיגה(

המסודרי� לרוחב ציר המתח בי� (ברובד עמוק יותר נחשפו רגשות גולמיי� ). מהמציאות

ברובד העמוק , לבסו�). סלידה ופחד, חמלה ורחמי�, כעס: השלמה בהתא� לטיב��התנגדות

בכל אחד מהרבדי� . יטוי עמוק וארו� טווחהיה לה� ב, המצוי בתחתית ציר החשיפה, ביותר

צפו ועלו קשיי� בהיבטי� מקצועיי� ואישיי� , שבה� דנו המרואייני� בחיי הרגש בעבודת�

  .כאחד

 השתמע מ� ,בהיבט המקצועי: )התנגדות לרגש מול ההשלמה ע� קיומו(ברובד הגלוי 

, הועבר הרגשהעמיתי� שאליה�  על ההתנהלות מול ה השפיעהעברת הרגשהתיאורי� כי 

פתורות �דילמות רגשיות בלתיג� . שנתפס כלגיטימי מול� יותר מאשר מול המעורבי� עצמ�

שעשוי להיות  מידע על בשל דילוג, השפעהטמנו בחוב� פוטנציאל , ) מה�להימנעשביקשו (

נתפסי� ה� כי בספרות האקדמית על תובעי� נכתב  103.חיוני לקבלת החלטות ולשקיפות שלה�

הגנה " ובדר� זו מאמצי� פסיכולוגית ,כווני הרשעהובהיות� מ" איית מנהרהר"לוקי� בכ

ה� מתעלמי� ממידע אשר , מודע�כלומר באופ� לא("  הימנעות ממידעבאמצעותקוגניטיבית 

ה� ,  לתפיסת� אמנ� המרואייני� הבהירו באופ� ברור כי104).לא עולה בקנה אחד ע� תפיסת�

עלולה , התנגדות לרגשות קיימי�, לפי הספרות אול�, מתכווני אואלא מ, כווני הרשעהואינ� מ

לו היו נחשפות , יתרה מכ�. י� שיכולי� להכיל מידע רלוונטיהימנעות ממקומות רגשיל להוביל

רלוונטי בעול� " מאגר ידע"נית� היה לצבור אות� כ, חוויות רגשיות אלה במסגרת שיח לגיטימי

  105.המחקר והפרקטיקה כאחד

שקשורי� בראש ובראשונה בכ� שהתיאורי� ,  עוררו סימני שאלה המודעהעיבודג� תיאורי 

של ג� א� התייחס לרכיב ההכרה או ההערכה , העיבוד המתואר, יתרה מכ�. ניתנו בדיעבד

שכ� הוא הושפע מההתנגדות , יתיהיה בעי, שלו) מניפולטיבי (ולא רק לביטוי חיצוניהרגש 

במקרי� בודדי� נעשה  רק .לדיכוי� של רגשות, רבעיק, המערכתית והאישית לרגש ולכ� הוביל

המוכרות כחלק מעיבוד  106"הערכה הכרתית מחודשת"בטכניקות , הג� שלא במודע, שימוש

 של ראייה אחרתביוכלו לסייע ש, העמיתי� רגשות בשיתו� ע� למשל באמצעות אוורור, עמוק

  . המצב

וארו בספרות המחקרית ת,  מנגנוני ההתנגדות שמשמע� דיכוי הרגש,בהיבטי� אישיי�

בהקשר זה תוארו . רצויי��א� ה� בלתי, כמנגנוני רגולציה המצויי� לרוב בקרב שחקני משפט

 
103  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
104  Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision ,44ש "לעיל ה. 
105  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
106  J. Andrew Morris & Daniel C. Feldman, The Dimensions, Antecedents, and Consequences 

of Emotional Labor, 21 ACADEM. MANAGE. REV. 986 (1996).   
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�עומס נפשי או העצמה של הרגש הבלתי, השלכות פסיכולוגיות שליליות כגו� פגיעה בזיכרו�

הטומ� בחובו השלכות " דיכוי רגשי" תיעול רגשות נתפס ג� הוא כתוצאה של 107.רצוי

  108.שכ� הרגש הלא נכו� יוצא כלפי האד� הלא נכו�, יליותשל

 לימדו) שימוש ברגשות באופ� שיתא� את מטרות הארגו�, קרי(מחקרי� בעבודת רגש ג� 

, בי� הרגש המוחצ�פער בי� הרגש האותנטי של העובדי� לה על השלכותיו השליליות של

 אצל עורכי הדי� 109.ת� שנכפי� עליה� במסגרת עבוד"כללי ההצגה"התא� לשמצא ביטוי ב

ה� ממעטי� לפנות לעזרה מתו� הנחה שהדיסוננס הוא  וכי 110נמצא כי פער זה בולט במיוחד

  111.צרת רבי� ועניי� של מה בכ�

א� , באשר למנגנוני ההסתרה: )השפעות הרגש בתחו� המקצועי(ברובד עמוק יותר 

 הגנה מפני רגשותיה�  הוצגו כמנגנוניובכללי�" אני המערכתי"היטמעות ב או ספיגת הרגשש

להטמיע את הצור� של המרואייני� , למשל. מבוטלי� הרי ה� יצרו קשיי� לא, של המרואייני�

 113שיפוטי�מעי�ה �תפקידע�  התנגש 112האתוס של הארגו� ולהפחית בכ� דילמות רגשיות

כמו החלטה על ( 114ערכיות קלאסיותמשפטיות שה� ג� הכרעות הכרעות הדורש מה� להכריע 

כדי  נוצר 115לפרקליטי�" הקוד האתי. "עדר כלי� מובני� לעשות כ�יבה, וזאת, )לדי�העמדה 

עדר שיח רגשי יה אול� 116.ליצור אמת מידה אובייקטיבית ואחידה לפרשנות ערכית של החוק

עומד בסתירה לכ� שפרשנות ערכי� מזמינה לתוכה ג� מקומות רגשיי� המבוססי� על הערכות 

,  גיסאוקבלת החלטות ערכיות מאיד�גיסא גדות לרגשות מחד התנמצב של  117.סובייקטיביות

פרט לקושי . עלול להיות בעייתי,  של רגשות"הלבנהה"ג� נתיב .  קושי אינהרנטיאפואמייצר 

על , ההלבנה היא תוצר של עיבוד שטחי, במונחי� של עבודת רגש 118,שקיפות של היעדר

 בכל המצבי� ניתני� להלבנה ויוצא לא כל הרגשות, כמו כ� 119.ההשלכות השליליות שיש לכ�

   . כפי שתואר,"עשו שמות"נספגו פנימה ו, "שמות" שרגשות שלא קיבלו אפוא

 
  .ש�  107
108  Barnaby D. Dunn, Danielle Billotti, Vicky Murphy & Tim Dalgleish, The Consequences of 

Effortful Emotion Regulation When Processing Distressing Material: A Comparison of 
Suppression and Acceptance, 47 BEHAV. RES. THER. 761 (2009).  

109  Morris & Feldman, 106ש "לעיל ה.  
110  Blake E. Ashforth & Ronald H. Humphrey, Emotional Labor in Service Roles: The 

Influence of Identity, 18 ACADEM. MANAGE. REV. 88 (1993).  
111  Yakren ,38ש "לעיל ה.  
112  Bandes, Loyalty to One’s Convictions: The Prosecutor and Tunnel Vision ,44ש "לעיל ה.  
 ).2011 (4, 171 הסניגור"  עבר ועתיד–הסדרי טיעו� "אליהו מצא   113
 ).2013 (14, 1 משפט מפתח" מרחב שיקול הדעת בהחלטה על העמדה לדי�"יניב ואקי   114
 /www.justice.gov.il/Units/StateAttorney ,2013–ג"התשע, תי לפרקליטי המדינהקוד א  115

Documents/EthicCode.pdf. 
 ).2013 (13, 1 משפט מפתח"  הערות כלליות–קוד אתי לפרקליטות המדינה "אסא כשר   116
117  Dan M. Kahan & Martha C. Nussbaum, Two Conceptions of Emotion in Criminal Law, 96 

COLUM. L. REV. 269 (1996).  
118  Wexler, Therapeutic Jurisprudence, Criminal Law Practice, and Relationship-Centered 

Lawyering,22ש " לעיל ה.  
119  Maroney, Emotional Regulation and Judicial Behavior, 37ש "לעיל ה.  
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 רגשיותהחוויות ה, ויית חלק מהמרואייני�הוסבר כי בחו ,"מעגלי ההצדקה"באשר ל

י� עמ, )דריה( "נינוחות מקצועית" מקו� שלברבות השני�  יצרו  וא�סיו� מקצועיילנהצטברו 

בהיבט ,  זאתע� . ומשפרת את המקצועיות120המשלבת רגש ושכל" נטואיציה תבוניתאי"

 אותה נינוחות מקצועית עומדת בסתירה לסערת הנפש כבר ברובד זה נרמז כי ,האישי

ששיקפו תפיסות של משפט טיפולי , מעגלי ההצדקה, יתרה מכ�. המתרחשת בפני� לאור� זמ�

הותירו לבסו� את , ולהבנת המעורבי� בפרטבתיאור הרגש כחיוני להבנת המשפט ככלל 

 נגע שרגשות ה� מציאות מקצועיתעצ� ההכרה בכ� . שפט הטיפולי ברמה הלכאוריתהמ

חסר היה דיאלוג פנימי על מהות� של רגשות אלה ועל . למעורבי� ולא כלל ג� אות� עצמ�

התקיי� , הבאופ� ז. שכ� דיו� ברגשות שלה� עצמ� נעשה תחת התנגדות, ההערכות שבבסיס�

לא נית� לומר כי לכ�  וטיפוליי�שיח של שימוש ברגשות לצרכי� תועלתניי� ולא לצרכי� 

  . אומצה נקודת המבט של המשפט הטיפולי

מחקרי� לימדו כי החלפת רגשות כני� בי� תובעי� ונפגעי� מגבירה את האמו� ביניה� 

 121.ו טכניקות טיפוליותא� כי נמצא שפרקליטי� טר� אימצ, ותורמת לקידו� ההלי� המשפטי

 מהראיונות עלה כי רוב . על שיח רגשותבראש ובראשונהאול� טכניקות טיפוליות מתבססות 

ידע זה היווה בסיס .  מרגישי�מעורבי�יודעי� מה הכבר המרואייני� יצאו מנקודת הנחה שה� 

 לטעו�אמנ� נית�  122.כלפיוקוגניטיבי או הערכתי להבנת מצבו של האחר ולרגשות שהתעוררו 

אתיי� מהיבטי� ,  ולעתי� א� אינו רצויאינו מקובלכי שיח רגשות ע� מעורבי� בהלי� 

כדי לאמ� .  לבי� עצמוהתובעחסר השיח הבסיסי בי� ,  עוד קוד� לשיח כזהאול�, ומשפטיי�

עליה� לדעת ,  וכדי לעשות כ�, לבקש לדעת את האחר התובעי� על123,טכניקות טיפוליות

  .ראשית את עצמ�

, )המתלונני� והנאשמי�(סיפרו כי ה� נאחזי� ברגשותיה� של בעלי העניי� אייני� המרו

 124.אולי ג� לחוות דרכו קתרזיסו,  להתחבר אליובעל עניי� באופ� יזו� ולעתי� א� מחפשי�

 ,ע� זאת 125. יותרמוסריי�עשויה להביא לחיי משפט עשירי� והתחברות רגשית לבעלי העניי� 

 טיפוליותלהפיק תוצאות תובעי� יוכלו ספק א� ,  הרגשות עצמ�ללא כלי� מתאימי� לעיבוד

   .עבור בעלי העניי� שאת� ה� באי� במגע

 תיאורי הכעס :) ברובד עמוק–הרגשות שעלו (ברובד שבו נחשפו הרגשות הגולמיי� 

 When law“ וכי" הרגש השיפוטי" בקנה אחד ע� התפיסה בספרות כי כעס הוא הבולטי� עולי�

 
120  Aaron Ben-Ze’ev & Angelika Krebs, Do Only Dead Fish Swim with The Stream? The Role 

of Intuition, Emotion and Deliberation in Love and Work, in EMOTION UND INTUITION IN 

FÜHRUNG UND ORGANISATION 43 (2015).  
121  Balson ,21ש "לעיל ה.  
122  Becker, 19ש "לעיל ה.  
123  Balson ,21ש "לעיל ה. 
  ).1977, שרה הלפרי� מתרגמת (פואטיקהאריסטו   124
125  MARTHA C. NUSSBAUM, POETIC JUSTICE: THE LITERARY IMAGINATION AND PUBLIC LIFE 

(1995). 
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itself is angry, so should be the judge”.
הערכה של ב הכעס נקשר בזיהוי ו,על פי הספרות 126

,  ולכ� נכנס לתיאורי התפקיד באופ� אינהרנטי וא� כדבר חיובי,"תביעת עלבו�"אשמה או ב

בכלל זה . בטי� חיוביי� אלה של הכעס הודגשו בספרותי ה.המשק� תפיסות ראויות וערכי�

 128, סיכוני� הנכונות שלה� לקחת127,כי יצליחו במשימת�" ועסי�הכ"האופטימיות של הוזכרו 

 בנקודה זו מתגלה אול� 129.צדק� רוע והנעה לתיקו� של מה שנתפס כאיימיקוד תשומת הלב בא

נחש� כמבוסס לעתי� על ענייני� עקרוניי� וכמניע ,  שנתפס כמוצדק מקצועיתהכעסשכ� , קושי

 ,נכוני��במקרי� הלא, מה שעלול 130,ליטה מסר של שאו העברת, לפעולה של החזרת שליטה

  .מותא��להביא לקבלת החלטות או לפורק� של כעסי� באופ� לא

 כונה בספרות. רגש שכיסה על רגשות אחרי�כבלט בתיאורי המרואייני� בעיקר  הכעס

, "רגש משני" בטענה שלרוב אי� הוא אלא 131,בהיבט פסיכולוגי" רגש קצה הקרחו�" הכעס

הבנת . קילו� הכעס היה הכרחי להבנת הרגש האמתי שפעל. עמוק יותר, שבבסיסו רגש אחר

כי לרגשות שוני� יש דפוסי הערכה , הרגשות הראשוניי� חשובה ג� משו� שנלמד מחקרית

 חש� ניתוח ההערכות שבבסיס הכעס 132.שוני� וכי ה� משפיעי� אחרת על קבלת החלטות

תו� ציפייה  ,מעורבי�כלפי ) ומזותא� כי מר(נרטיבי� שכללו לעתי� עמדות סטראוטיפיות 

נלחמה "למשל כעס על נפגעת שברחה במהל� ההלי� ולא ( 133מה� לסוג מסוי� של התנהלות

אלא ג� רגשות עמוקי� יותר ,  אול� לא רק ההערכות שבבסיס הכעס נחשפו134.")על חייה

 הזדהות עמוקה ע� נפגע, לעתי�. שחוו הפרקליטי� וששימשו בעצמ� בסיס להערכות אלו

   .מרואייני� עצמ�ל" נכוני�נרטיבי� "ציפייה מהנפגעי� לאמ� עוררה  עברהה

: למשל. בלט הכעס כרגש לגיטימי שכיסה על רגשות לגיטימיי� פחות, בסיכומו של דבר

לרגשות ) בעיקר(ביטוי מיוחד ביחס של מרואיינות זה מצאה ההתנגדות לרגש . רגש הרחמי�

יתה כי הבעת רגש יהמשמעות ה. ו כחוויה של בושההרחמי� שעלו בה� כלפי נאשמי� ונתפס

על פי תפיסה שמרנית , ומגול�135 מנוגדי� לרציונל הנדרש לתפקיד, בפרט" רגש נשי"ככלל ו

 
126  Michael Potegal, Gerhard Stemmler & Charles Spielberger, A Brief History of Anger, in 

INTERNATIONAL HANDBOOK OF ANGER: CONSTITUENT AND CONCOMITANT BIOLOGICAL, 
PSYCHOLOGICAL, AND SOCIAL PROCESSES 9 (2010).  

127  Berkowitz & Harmon-Jones ,72ש "לעיל ה.  
128  Patrick Sylvers, Scott O. Lilienfeld & Jamie L. LaPrairie, Differences Between Trait Fear 

and Trait Anxiety: Implications for Psychopathology, 31 CLIN. PSYCHOL. REV. 122 (2011). 
129  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
130 WALTER B. CANNON, BODILY CHANGES IN PAIN, HUNGER, FEAR AND RAGE: AN ACCOUNT OF 

RECENT RESEARCHES INTO THE FUNCTION OF EMOTIONAL EXCITEMENT (1915); GEORGE W. 
CRILE, ORIGIN AND NATURE OF THE EMOTIONS: MISCELLANEOUS PAPERS (Amy F. Rowlamd 

ed., 1915).   
131  Seltzer ,75ש "לעיל ה.  
132  Neil C. Macrae, Alan B. Milne & Galen V. Bodenhausen, Stereotypes as Energy-Saving 

Devices: A Peek Inside the Cognitive Toolbox, 66 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 37 (1994).  
133  Becker, 19ש "לעיל ה. 
134  Choe & Min ,32ש "לעיל ה.  
135  Martha Minow & Elizabeth V. Spelman, Passion for Justice, 10 CARDOZO L. REV. 37 

(1988). 
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 – או כפי שניסחה זאת אחת המרואיינות בהומור ,"מיצוי הדי�"שליטה ו, בתכונות של כוח, זו

  ."רגש של הרשעה"

תיו של הרגש לטווח ארו� בחייה� המקצועיי� שבו נחשפו השפעו, ברובד העמוק ביותר

, חרדות, ניתוק, י�טראומתי� פוסטתסמיני� יארו המרואייני�ת והאישיי� של התובעי�

ממצאי� אלה . הביטחו� הקיומי והאמו� בבני אד�, ערעור העצמי, קשיי� בשינה, תשישות

בקרב אנשי� מצוקה פסיכולוגית המתגלי�  כאמור ע� מחקרי� על תסמיני� של מתיישבי�

 תופעות 136.אנשי טיפול ואנשי משפט, החשופי� באופ� תדיר לטראומות של אחרי� ובכלל זה

  137".עבודת רגש"אלה תוארו בהרחבה ג� בתחו� 

ותסמיני� נוספי� , א לעתי� בעצירות בדיבור או בבכישהתבט, הקושי בשחזור החוויות

טראומה (" טראומה משנית"ל בתופעות שהקשורי� תסמיני� מהווי� ג� , שהתגלו בראיונות

" שחיקת החמלה"או ) שממנה סובלי� אנשי מקצוע הבאי� במגע תדיר ע� נפגעי טראומה

 תופעות 138.)שתוארה כאדישות לאחרי� שמתרחשת ע� הזמ�המאפיינת אנשי מקצוע אלו ו(

גורמי סיכו�  140.נקשרו מחקרית ג� לעורכי די�משנית  או טראומטיזציה 139של שחיקהאלו 

ה� גברי� וה� נשי� ,  אול� בראיונות141,לשחיקה בעבודה נקשרו בי� היתר לנשי�שאותרו 

  142.תופעות אלודיווחו על 

  סיכו�. ו

המרואייני� סיפרו כי ה� אינ� מקבלי� החלטות מקצועיות על סמ� רגשות וכי רגשות 

כ� שהחלטות מתקבלות א� ורק מנימוקי� , שמתעוררי� בה� עוברי� תהלי� של עיבוד מודע

אול� ניתוח תיאורי המרואייני� חש� כי חסרי� בעולמ� המקצועי של . טיי� לגיטימיי�משפ

שיאפשר לה� להתבונ� פנימה על האופ� , המרואייני� כלי� לעיבוד עמוק ואמתי של רגשותיה�

הצגת "י הקלעי� של מאחורחשפו הראיונות כי , במוב� זה. שבו הרגשות נחווי� בעבודת�

ע� תמהיל רגשות , "צבעי המלחמה"או " גלימת הכללי�"אלה ללא " שחקני�"נותרו " המשפט

   .מבלבל

 
136  Ian M. Gomme & Mary P. Hall, Prosecutors at Work: Role Overload and Strain, 23 J. 

CRIM. JUST. 191 (1995).  
137  Dunn, Billotti, Murphy & Dalgleish ,108ש "לעיל ה.  
138  CHARLES R. FIGLEY, COMPASSION FATIGUE: TOWARD A NEW UNDERSTANDING OF THE COSTS 

OF CARING (Hudnall B. Stamm ed., 1995).  
139  Sharon Rae Jenkins & Stephanie Baird, Secondary Traumatic Stress and Vicarious 

Trauma: A Validational Study, 15 J. TRAUMA. STRESS 423 (2002).  
140  Lisa McCann & Laurie Anne Pearlman, Vicarious Traumatization: A Framework for 

Understanding the Psychological Effects of Working with Victims, 3 J. TRAUMA. STRESS 
131 (1990).  

141  Barry A. Farber & Louis J. Heifetz, The Process and Dimensions of Burnout in 
Psychotherapists, 13 PROF. PSYCHOL. 293 (1982). 

 .97ש "לעיל ה, לבנקרו�  142
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,  גיסאבמחקר זה הודג� כיצד המתח בי� קיומ� של תפיסות ראליסטיות מחד, יתרה מכ�

 הזדמנויות של מביא להחמצה,  גיסאוהחזקה בתפיסות פורמליסטיות לגבי רגש ומשפט מאיד�

נקודות אחיזה חיפוש . בי� ולרווחת� שלה�למינו� רגשותיה� לרווחת המעור, טיפוליות

אינו מספיק לצור� הבנה עמוקה של דרכ� לתיק " להתחבר" אצל המעורבי� כדי רגשיות

חסרה הייתה , עוד קוד� לכ�. רצונותיה� ולצור� הערכת� באופ� שיוביל להחלטות מיטיבות

  . ההתעמקות בתמהיל רגשותיה� שלה�

מאששי� את ה�  .הרציונלידמות הפרקליט די� בסימ� שאלה את מעמיממצאי� אלה 

 הדיכוטומיה בי� רגש שלפיה,  שעלתה לגבי עבודת� של עורכי די� ע� לקוחותיה�הטענה

לקוחות תותיר מאחוריה ה כוזבת וכי התעלמות עורכי די� מהצרכי� הרגשיי� של אלרציונל הי

 לגבי  הממצאי� מציפי� תובנה דומה ג�143.שעשויי� להתפר� בכל רגע" הרי געש"

בדבר , באשר לעולמ� הרגשי המבעבע מתחת לפני השטח במהל� עבודת�,  עצמ�הפרקליטי�

   ."ו� סביב לשולח�מק"עצמתו והשפעותיו ובדבר הצור� לפנות ג� לו 

   144.לדוגמה קטע קצר מהמייל שנשלח לכותבת הראשונה ממי שתמללה חלק מהראיונות

י לעול� המשפטי� ולעורכי טאני הייתי די אנ ...מה שעשו לי הראיונות של�"

זה מדהי� לקבל טעימה ממה שעובר על פרקליטי� ה� מבחינה רגשית  ...די�

אלא לראות כמה קשה  ...זכיתי שלא לעשות הכללה. רציונליתוה� מבחינה 

  ."ודת� וג� הפ� האנושי שלה� בסיפורעב

 היא יכולה, תראשי:  יכולה לתרו� ברמה המעשית בכמה מישורי�תובעי�הבנת רגשותיה� של 

מחקר כגו� זה עשוי לעודד .  הבנת עצמ� באופ� טוב יותרל ידילשפר את איכות החיי� שלה� ע

ויאפשר באמצעותו לבנות " מאגר ידע"שייאס� לבסו� לכדי , שיח גלוי ואינטראקטיבי בנושא

 השאיפה היא שבעתיד נית� יהיה לאמ� לגבי 145.מודלי� של רגולציה באופ� מודע וא� מועיל

הברית על שופטי� ומתבססי� על � המיושמי� בארצות, בעי� מודלי� מתאימי� של רגולציהתו

מנגנוני רגולציה שהוזכרו בספרות נגעו בכל שלבי . ממצאי� מתחו� מדעי החברה וההתנהגות

נחוצות �בהימנעות מסיטואציות מעוררות רגשית ובלתי, בי� השאר, הופעת הרגש ועסקו

 דליית משמעויות אחרות –שינוי הערכתי , תא� לרגש הרצויכיוו� תשומת הלב בה, להלי�

 146.שלה� דר� חברי� או עמיתי� וויסות תגובתי" אוורור"מת� ביטוי לרגשות ו, לסיטואציה

 של התובעי�  יכולה לאפשר למערכת לקבל החלטות לטובת רווחת� הנפשית הבנה זו,שנית

של  הבנת רגשותיה�, שלישית 147.עולדאוג כי ה� יקבלו תמיכה נפשית בעבודה על בסיס קבו
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, זאת.  לרגשות המתעוררי� בה�כ� שיהיו מודעי� יותר, לשפר את אופ� תפקוד� יכולהתובעי� 

כי דווקא הדחקת הרגשות עלולה לחסו� את קבלתו של מידע , המבוססת על הספרות, בהנחה

נוני רגולציה התמודדות ע� רגשות דר� מנג. רלוונטי ולפגוע ברציונליות של קבלת ההחלטות

בהיבט , כמו כ�. רציונלית ורגשית, תוליד תהלי� עמוק של חשיבה משפטית ואנושית, מתאימי�

תסייע הבנת רגשותיה� שלה� בהבנה עמוקה יותר של המעורבי� ובקבלת , של משפט טיפולי

כלפי   ולאמו� הציבורהמחקר יכול א� לתרו� להערכה, רביעית ואחרונה. ותיהחלטות מיטב

 לתרומה זו נתונה 148. עמוקה ורחבה יותר של חוויית התפקיד מתו� הבנהפרקליטותהמוסד 

משמעות רבה במיוחד בעיד� שבו מתקיי� דיו� סוער בדבר אופ� הביקורת על עבודת� של 

  .לא בהכרח מתו� הבנה של מורכבות תפקיד�, ביקורת שנשמעת, פרקליטי�

מחקר זה היה , של תובעי� בעבודת�מכיוו� שאי� בנמצא מחקרי� שעוסקי� בחוויית הרגש 

, כ�. מחקר בתחו�העמקת האול� הממצאי� שהעלה דורשי� לטעמנו , בבחינת מחקר גישוש

תו� השוואת הנרטיבי� שלה� לאלו , מעניי� יהיה לחקור את עולמ� הרגשי של סנגורי�, למשל

תפסו מתו� השערה שייתכ� שרגשות חמלה ורחמי� כלפי נאשמי� יי, למשל(של התובעי� 

תמקד  נית� ג� להמשי� ולה.)כנשיי� כאשר מדובר בתובעי� א� לא כ� כשמדובר בסנגורי�

תו� בחינת� לעומק של צמתי� , ובאופ� שבו רגשות משפיעי� עליה� ומעצבי� אות�בתובעי� 

 . כגו� החלטה על העמדה לדי� או עריכת הסדרי טיעו�, טעוני� רגשית בעבודת�
 והיטיב לבטא את חיי ט השני לאור� תיאורי המרואייני�כחוהיה שזור  "מבט"מוטיב ה

 המבטו של הסטתבי� , במתח בי� ההתנגדות לרגש לבי� ההשלמה עמו, הרגש של התובעי�

מבט צורב , בי� הפנמת מבט� של המעורבי� פנימהלרצויי� כלפי מעורבי� �מרגשות בלתי

ו ולמשמעויותיו היא חיונית שהמודעות לקיומ, נמנע שהותיר בה� משקעי� ארוכי טווח� ובלתי

   .לעשיית משפט מיטיב
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