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 ": שיח של חירשים-דו" *הדר אביר�

שיח סניגוריאלי ושיח טיפולי 

בהתייחסות לאוכלוסיית 

 העריקים הצבאית

‡. ‡Â·Ó � · .ÌÈ·ÈËÈÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ‰ÈÚ‚ÓÂ ÌÈ˜È¯Ú‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ � 

‚. ÈÏ‡È¯Â‚�Ò‰ ÁÈ˘‰ � 1 .הדלת המסתובבת"נרטיב . 2 � העריק כלקוח "
 העריק כמטופל והצבא כמסגרת .ÈÏÂÙÈË‰ ÁÈ˘‰ � 1. „ � והשחרור כפתרו�

˘ÌÈÈ�È· ÌÂÎÈÒ � Â .Â„� ÁÈ. ‰ � "כול� יכולי� לשרת"נרטיב . 2 � שיקומית
ÌÈ˘¯ÈÁ Ï˘ � 1 .הוויכוח על . 2 � התנגשויות שגרתיות בדיו� על העונש

 � ת"הוויכוח על פרויקט גחל. 3 � ההתאמה�מיקומ� של ועדות אי

Ê. ÌÈÁÈ˘‰ ÔÈ· ÌÈ‡·Á� :ÂÚÏ ÌÈ˜È¯Ú ÌÚ ‰·Ë‰ÌÈ˜È¯Ú Ï˘ ‰ÓˆÚ‰ ̇ Ó � 

Á. ÌÂÎÈÒ :˙¯Á‡ Ì‚ ¯˘Ù‡ ? 

ָהִאי) �ָהָע� ֵלאמֹר ִמי� ַה&ְֹטִרי� ֶאלְוִדְ$ר# ...ַהִ�ְלָחָמה� ְ�ָקָרְבֶכ� ֶאלְוָהָיה
ָימ#ת ַ$ִ�ְלָחָמה ְוִאי) �ֶ,�ָחָד) ְולֹא ֲחָנכו ֵיֵלְ+ ְוָי)ֹב ְלֵבית* � ָ$ָנה ַבִיתֲאֶ)ר

�ֶ,� ֵיֵל+ ְוָי)ֹב ְלֵביתו ָנַטע ֶ�ֶר� ְולֹא ִח0ְל*�ָהִאי) ֲאֶ)ר�#ִמי ;/ֵחר ַיְחְנֶכ-ו

 ֵאַר5 ִאָ&ה ְולֹא ְלָקָח�4ָהִאי) ֲאֶ)ר�#ִמי ;ָימ#ת ַ$ִ�ְלָחָמה ְוִאי) /ֵחר ְיַח0ְֶל-ו
 ַה&ְֹטִרי� ָיְספ#ְו ;ָימ#ת ַ$ִ�ְלָחָמה ְוִאי) /ֵחר ִי6ֶָחָ-ה�� ֶ, ְלֵבית*ְוָי)ֹבֵיֵל+ 

ָהִאי) ַה8ֵָרא ְוַרְ+ ַה0ֵָבב ֵיֵלְ+ ְוָי)ֹב ְלֵבית* ְולֹא ִיַ�ס �ִמיָהָע� ְו7ְמר# �ְלַדֵ$ר ֶאל
 .ְלַבב ֶאָחיו ִ�ְלָבב*�ֶאת

  ט�ב, דברי� כ

 
קריסטי� , תודתי למלקול� פילי. � למשפטיסבית ספר הייסטינג, אוניברסיטת קליפורניה  *

ודורית רובינשטיי� על הערותיה� ' ליאב רבינובי�, הלה קר�, נע� פינגר, ניל פליגסטיי�, לוקר
הפקתי תועלת רבה ג� מהערותיה� המצוינות . ולענת שלי על תמלילי המאמרי�, המועילות

 הפעולה ועל ל על שיתו�"כמו כ� תודתי לצה". חברה ותרבות, משפט"של חברי מערכת 
המחקר שעליו מבוסס מאמר זה התבצע הודות לתמיכתה הנדיבה של קר� חינו� . הפתיחות

 .ברקלי, ולפרס נגיד אוניברסיטת קליפורניה) Fulbright(ישראל �ב"ארה
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 מבוא. א

 קשה לדבר על המשפט הפלילי כעל 2 והמשפחה1במובח� מעולמות משפט העבודה
המשפט הפלילי המהותי כעול� ידע . של נאשמי�" העצמה"ו מתרחשת מוסד שבמסגרת

 האיסורי� שבו מכווני� לכאורה כלפי כל הפרטי� 3:מנוסח בלשו� כללית ואובייקטיבית
וה� אינ� מעלי� את השאלה כנגד אילו קבוצות אוכלוסיה , באופ� שווה, כיחידי�, בחברה

תופעות החברתיות המשותפות לעולמה בלי להתבונ� ב, "כל תיק לגופו" הדיו� ב4.נוצרו
אקונומיות �מקשה את האפשרות להעלות בעיות סוציו, של מערכת המשפט הפלילי
 ייצוג 5.באמצעות מערכת אכיפת החוק, או א? בהחרפת�, כלליות ואת הדיו� בשעתוק�

יוצרי� , כמו ג� שכיחותה הרבה של מערכת עסקאות הטיעו�, הנאשמי� על ידי עורכי די�
 ע� 6.בו שתיקת� של הנאשמי� מקדמת את עניינ� הפרטי יותר מהשמעת קול�מצב ש

זאת מצויי� במערכת המשפטית גופי� שוני� שתפקיד� להיטיב ע� הנאשמי� ולעמוד 
בתוככי אול� המשפט ממלאי� תפקיד זה בראש . לצד� במהל+ המשפט וגזירת העונש

 
של מאבק   כרוניקה–רדיקליזציה של קצבת נכות כללית  לקראת"שגית מור : ראו בכר� זה 1

משפטי  סיוע: ממאבקי זכויות להעצמה כלכלית"פיט  וגליהמיכל אהרוני ; לשינוי חברתי
ער�  ,דפנה רובינשטיי�; "של עריכת די� חברתית כתפיסה חדשה, כלכלי�לפיתוח קהילתי

 ".מבנית של עובדי� עניי� בצל תרבות המכרזי� העצמה: 'דר� המל�'"גול� ואורלי בנימי� 
שליד בתי   המקרה של יחידות הסיוע:בי� רווחה למשפט"אביד� �דורית אלדר: ראו בכר� זה 2

: פמיניז� והעצמת נשי� בישראל"שושי   דלילה אמיר וניבה;"המשפט לענייני משפחה
 ".ההפלות כמקרה בוח� מדיניות

 Ian Taylor, Paul Walton & Jock Young, The New Criminology: For a Social:ורא 3
Theory of Deviance (London, 1973) ;ראו, נו של החוקלעניי� לשו:William Twining & 

David Myers, How to Do Things with Rules (London, 1999). 
 ,Austin Turk :אולביקורת על מערכת המשפט הפלילית כמופנית כלפי המעמד הנמו� ר 4

Criminality and the Legal Order (Chicago, 1969); Edward P. Thompson, Whigs and 
Hunters: The Origins of the Black Act (New York, 1975); Douglas Hay, Peter 
Linebaugh, John G. Rule, Edward P. Thompson & Cal Winslow (eds.), Albion’s Fatal 

Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England (New York, 1975). 
5 Doreen McBarnet, Conviction: Law, the State, and the Construction of Justice 

(London, 1981). 
6 Malcolm Feeley, The Process is the Punishment: Handling Cases in a Lower Criminal 

Court (New York, 1979); Douglas Maynard, Inside Plea Bargaining: The Language of 
Negotiation (New York, 1984); David Sudnow “Normal Crimes: Sociological Features 
of the Penal Code in the Public Defenders Office” 2 Social Problems 255 (1965) .

היא צריכה לדעתי לכלול מרכיב של , נאשמי�" העצמת"ככל שנית� לדמיי� , בהקשר הפלילי
 . והמחייב האזנה לקול�, �דבר המצרי� פנאי וכלי, השתתפות פעילה בהגדרת טובת� ה�
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ל השונות התומכות בהלי+ א+ מופקדות עליו ג� רשויות הטיפו, ובראשונה הסנגורי�
 . ובאות במגע ע� בית המשפט בדבר גזירת עונש� של הנאשמי�

הנחת הבסיס של מאמר זה ? של גופי� אלה ובי� העצמה" מיטיב"מה בי� תפקיד� ה
. בהלי+" קול"הוא מת� , או למצער אחד התנאי� להגשמתה, היא כי מהותה של העצמה

אול� מרכיב משמעותי בהגדרתה , לת ההעצמהייתכנו כמוב� דרכי� אחרות להתבונ� בשא
, הוא מת� כלי� וכוח לאוכלוסיה המועצמת להגדיר את טובתה ולפעול להשגת טובה זו

מעמד חבריה כאובייקטי� נושאי , ג� א� מצב האוכלוסיה המדוברת השתפר, שא� לא כ�
י יש בידי  ההכרה כ–קיימת זיקת גומלי� חזקה בי� העצמה פסיכולוגית . זכויות לא התחזק

 ובי� השתתפותה –וכי היא יכולה לשנות את גורלה ולעצבו , האוכלוסיה המסוימת כוח
עליה , נאשמי�" העצמת"ככל שנית� לדמיי� , בהקשר הפלילי 7.הפעילה לשיפור מצבה

דבר המצרי+ פנאי , לכלול מרכיב כלשהו של השתתתפות פעילה בהגדרת טובת� ה�
 . האזנה לקול�והמחייב , וכלי�

, הסנגוריאלי� והטיפוליי�, "מיטיביה�"עד כמה כולל הטיפול בעריקי� על ידי 
כיצד מעובדת ? את העריקי� ואת טובת�" מיטיבי�"כיצד תופסי� ה? מרכיבי� מעצימי�

של העריקי� במאבק בי� סוגי השיח השוני� שבה� משתמשי� הסנגורי� וגורמי " טובת�"
 ? הטיפול

והאידאולוגיות " הטבה"אלה תו+ ניתוח טכניקות המאמר זה ינסה להשיב על שאלות 
אקונומיי� חלשי� ותיוג משפטי �המעצבות אות� בזיקה לאוכלוסיה בעלת מאפייני� סוציו

והוא מסתמ+ על , המחקר הוא אתנוגרפי בטיבו. אוכלוסיית העריקי� הצבאית – מוגדר
וכ� על , 2002�2000 פסקי די� של עריקי� מהשני� 853ניתוח כמותי של מדג� אקראי של 

 משפטני� מ� 40על ראיונות עומק ע� , תצפיות בבתי הדי� הצבאיי� ובמסגרות התומכות
ועל ניתוח טקסטואלי של פסקי , 2003המערכת הצבאית שהתקיימו בי� יולי לאוקטובר 

המנגנו� : ההטבה ע� העריקי�" כתר" על בסיס חומר זה מזהה המאמר שני טועני� ל8.די�

 
 Lawrence Bobo & Franklin D. Gilliam, Jr., “Race, Sociopolitical: למשלורא 7

Participation, and Black Empowerment”, 84(2) The American Political Science Review 
ייצוג במוסדות שלטוניי� או בהשתתפות זו יכולה להתבטא בנוכחות ו .(1990) 377

 & ,N. Andrew Peterson, Cristina L. Hamme:ראו. התארגנויות אזרחיות אלטרנטיביותב
Paul W. Speer “Cognitive Empowerment of African Americans and Caucasians: 
Differences in Understandings of Power, Political Functioning, and Shaping 

Ideology”, 32(3) Journal of Black Studies 336 (2002). 
 :Hadar Aviram, Managing Disobedience as Crime:המאמר הוא חלק מפרויקט גדול יותר 8

Legal and Extra-Legal Discourse in Addressing Desertion and Conscientious 
Objection to Military Service in Israel (doctoral dissertation, University of California – 

Jurisprudence and Social Policy, 2005) . 
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המורכב , והמנגנו� התרפויטי, בייחוד באמצעות הסנגוריה הצבאית, המשפטי המגונ�
של " מוטביה�",  העריקי�12".ת"גחל" ופרוייקט 11ני�" הקב10, השיקו�9,ש"ממשרדי הת

נזקקי� לשירותיה� למ� מעצר� על ידי המשטרה הצבאית ועד , הסנגורי� וגורמי הטיפול
לו רואי� עצמ� כמגשימי טובת� שני המנגנוני� הל, כפי שנטע� במאמר. לריצוי עונש�

: זו מוגדרת על ידי כל אחד מה� באופ� שונה" טובה"אלא ש, של העריקי�" אמיתית"ה
, הסנגורי� מתמקדי� בהקלה בעונש ובזירוז שחרור� של הלקוחות מ� המסגרת הצבאית

אל חיק , במקרי� המתאימי�, ואילו גורמי הטיפול מתרכזי� באבחו� המטופלי� ובהשבת�
 כל אחד מהשיחי� א? מגבש איזו� עדי� ובעייתי בי� ראיית 13.כמסגרת שיקומיתהצבא 

כל מקרה ("המחייבת תשומת לב ובי� ההתמודדות עמ� כפרטי� " אוכלוסיה"העריקי� כ
הנובעי� ג� מ� , הפערי� הללו בי� השיח הסנגוריאלי לשיח הטיפולי"). לגופו

ות בי� האינטרסי� ודרכי הפעולה מביאי� להתנגש, האידאולוגיות והנרטיבי� שבבסיס�
כפי שמראה . המכשילי� באופ� שגרתי זה את דרכו של זה, של המוסדות המייצגי� אות�

 מקיימי� ביניה� –משפטי והשיח הטיפולי � השיח הסנגוריאלי–שני השיחי� , מאמר זה
המכתיבה את , שבו כל צד שבוי במערכת התפיסות המיוחדת לו, שיח של חירשי��דו

. והשוללת את הלגיטימציה של הצד האחר,  טובת� של העריקי� בדרכי� שונותראיית
שקול� החרישי אינו , הניזוקי� האמיתיי� במאבק זה בי� שני השיחי� ה� העריקי� עצמ�

ודר+ השתקת� ניטלת מה� האפשרות לעצב את , האופ? אות�" הטבה"נשמע בשאו� ה
 .עתיד�

.  ייחודי כמוב� לסיפור� של העריקי�המאבק בי� השיח המשפטי והתרפויטי אינו
, כתיבה רבה עוסקת בהנגדת ההתייחסות המשפטית והטיפולית לפתרו� בעיות חברתיות

קביעת המדיניות של ; "מחלה"או " עבירה"בי� היתר בכל הקשור לתיוג התנהגויות כ
 ,ייסוד מוסדות שיקומיי�; )עונשי� קבועי� לעומת עונשי� בלתי קבועי�(גזירת העונש 

עיצוב התגובה החברתית כלפי ; עיצוב אופיו של עונש המאסר; כגו� שירות המבח�

 
מער� הרווחה הצבאי האחראי על מת� תשלומי� ותנאי� מקלי� לחיילי� : תנאי שירות 9

 .המתקשי� לעמוד בתנאי שירות�
נתפסה " שיקו�"מעניי� שהמילה ; נציגי� של השלישות המחליטי� בשאלת השירות 10

 .ל המש� שירותכמתארת תפקיד שעניינו החלטה ע
 .קציני בריאות הנפש 11
ועליו יורחב , 2001 פרוייקט חדש שלידתו בשנת –" חזרה לשירות תקי�) תכניות(גיבוש " 12

 .להל�
במסגרת מצומצמת זו אי� ביכולתי לעסוק בשאלה החשובה של ההבדל בי� הגורמי�  13

 כלפי השיח שגישותיה� לנושא העריקי� ומידת האוטונומיה שלה�, הטיפוליי� השוני�
ע� זאת לא רציתי להתייחס ; ביטחוני משתני� בהתא� למעמד� ולמהות� המקצועית�הצבאי

 . אליה� כאל מקשה אחת
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 במוב� זה יש לסיפור המובא במאמר משמעויות 14.כגו� נוער, אוכלוסיות מיוחדות
הוא מתאפיי� , מעשי" מקרה מבח�"כמו כל , ע� זאת. החורגות מ� ההקשר המסוי� שלו

השיח המשפטי ,  כפי שייטע� במאמר.במרכיבי� ייחודיי� למערכת שבה הוא מתרחש
ובראש , מעול� המושגי� הצבאי, במידת מה, והשיח התרפויטי בנוגע לעריקי� מושפעי�

וכול� , כול� חייבי� לשרת(ובראשונה מאתוס השירות הצבאי כשירות חובה שוויוני 
קיומו של אתוס זה יוצר מערכת שיקולי� שהסניגורי� והמטפלי� אינ� ). יכולי� לשרת

והמחייבת אות� להתייחס לעתיד� הצבאי של העריקי� במסגרת , ולי� להתעל� ממנהיכ
מאפייני� ייחודיי� נוספי� המבחיני� בי� מקרה העריקי� . קביעת פונקציית המטרה שלה�

למקרי� אחרי� של מדיניות חברתית ה� היותה של המערכת המשפטית הצבאית קטנה 
הפוגשי� זה את זה , ידי� משפטיי�ובה מספר קט� של קציני� בתפק(ומשפחתית 

מקצועי של �הצעיר והבלתי, וההרכב הייחודי, )בהלי+ על בסיס קבוע" שחקני� חוזרי�"כ
ה� אינ� , מיוחד לסיפור" ניחוח"הג� ששיקולי� אלה מקני� . רשויות השיקו� והטיפול

שוללי� להערכתי את היכולת ללמוד ממנו לקחי� כלליי� באשר להעצמה במשפט 
  .יהפליל

אוכלוסיית העריקי� והגורמי� השוני� : המאמר נפתח בפרק המציג את גיבורי הסיפור
בפרקי� ג , בהמש+. המטפלי� בעניינ� למ� תחילת היעדר� מ� השירות ועד לריצוי עונש�

ובייחוד באופ� שבו כל ,  בהתאמה– הסנגוריאלי והטיפולי –ד� המאמר בשני השיחי� , ד�ו
ובו נדונה השפעת , פרק ה מציג סיכו� ביניי�". טובת העריקי�"אחד מהשיחי� מגדיר את 

כ� ;  על גיבוש� של שני סוגי השיח– הארגונית והאידאולוגית –הצבאית " תפאורה"ה
נדונה השאלה המורכבת כיצד השיחי� מבני� את המאפייני� האינדיווידואליי� 

נדונות שלוש זירות שבו , בפרק ו" נפגשי�"שני סוגי השיח . והקבוצתיי� של העריקי�
שלב בקשת הפטור , שלב הטיעוני� לעונש: שבה� מתנגשי� השיח הסנגוריאלי והטיפולי

בכל הזירות הללו מכשילי� שני . ת" פרויקט גחל–משירות והיוזמה הטיפולית החדשה 
המוסדות זה את דרכו של זה בשל חוסר האפשרות לגבש תמונה קוהרנטית באשר לטובת� 

של המוסדות " חירשות"מציג את העריקי� כנפגעי� מ� ה' פרק ז, ?לבסו. של העריקי�
הסותרי� בסופו של דבר מחלישי� אות� " הטבה"כאשר ניסיונות ה, המטפלי� בה�

ויוצרי� מצב שבו ה� חסרי� את המשאבי� והעוצמה לגבש תכנית מיטיבה משל עצמ� 

 
 באשר להבניית בעיות חברתיות ראו. מדובר בספרות סוציולוגית וקרימינולוגית ענפה 14

 Peter Conrad & Joseph W. Schneider, From Badness to Sickness: Deviance :למשל
and Medicalization (2nd ed., Philadelphia, 1980) .לעניי� עונש המאסר ראו:David 

Rothman, “The Invention of the Penitentiary” Criminal Justice in America (R. 
Quinney ed., Boston, 1974) .לעניי� עבריינות נוער ראו:Ian O’connor, Models of 

Juvenile Justice (Canberra, 1998). 
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בדבר ) ועגומות(מציג מסקנות כלליות , החות� את המאמר', פרק ח. ולפעול לטובתה
 . האפשרות לייצר שיח מעצי� עריקי� בזירת המשפט הצבאי

 אוכלוסיית העריקי� ומגעיה ע� הגורמי� המיטיבי�. ב

על פי נתוני המשטרה . היעדרות מ� השירות הצבאי שלא ברשות היא תופעה נפוצה
 בתקופה הראשונה של 15. מ� החיילי�3%�2%בכל עת נעדרי� מ� השירות , הצבאית

מפקדי� ובעלי תפקידי� אחרי� ; עדרות מצויי� הנעדרי� בפיקוחה של יחידת�ההי
שהועלה סמו+ ,  לאחר פרק זמ� ראשוני זה16.אמורי� לחפש� ולשכנע� לשוב ליחידה

, נמסרי� תיקי הנעדרי� לטיפולה של המשטרה הצבאית,  יו��30למועד קיו� הראיונות ל
 חיפוש העריקי� ותפיסת� מתבצעי� 17."עריקי�"ל" נפקדי�"וכינוי� השלישותי משתנה מ

 הפועלי� על פי סידור עבודה 18,"לוכדי העריקי�", על ידי יחידה מיוחדת של המשטרה
והאחרי� מתייצבי� ,  כמחצית מ� העריקי� נעצרי� על ידי המשטרה הצבאית19.גאוגרפי

 וה� מוחזקי�, מרבית� מודי� באשמה,  העריקי� נחקרי�20.ביוזמת� בשערי הכלא הצבאי
 בנוגע לגורל� של 21בשלב זה מתקבלת החלטת פרקליטות עריקי� ונפקדי�. במעצר

, תיקי� שמתעוררות בה� בעיות טכניות בגיוס� המקורי של החיילי� לצבא. העריקי�

 
בשנות הסלמת , יתר על כ�). 2000(ת "נתוני משטרה צבאית מתו� מסמכי פרויקט גחל 15

העלייה יוחסה .  חלה עלייה במספר העריקי�2000פלסטיני למ� אוקטובר �הסכסו� הישראלי
אנשי� : בגלל המצב הכלכלי"אית� גליקמ� : בתקשורת להידרדרות במצב הכלכלי במדינה

ל מודאג ממספרי "צה"אית� רבי� ; È¯ÚÓ 7.2.2003·" א והולכי� לעבודעורקי� מהצב
: הסיבה. ל"עלייה חדה במספר העריקי� מצה"עמוס הראל ; È¯ÚÓ 23.7.2003·" העריקי�

הרבה יותר : בגלל המצב הכלכלי"עמיר רפפורט ; ı¯‡‰ 18.11.2002" קשיי� כלכליי�
  .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È 11.07.2001˙" עריקי�

חוברת : להל� (2003ל " צה–השלישות הראשית , נחיות למחפשי עריקי�חוברת הה 16
 .ראיונות ע� תובעי�; )ההנחיות למחפשי עריקי�

 ".נוהל טיפול בחיילי� שערקו משירות "33�09�03א "הוראת קבע אכ 17
לילה ע� "בר �הילה אלראי דה; �ÁÓ· 1.12.2000‰" לוכדי� חדשי� ורגישי�"שני שרמ�  18

 .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È 16.11.1998˙ "לוכדי העריקי�
מאה עריקי� בשירות "אית� רבי� : ראו, לעתי� נתפסי� העריקי� במבצעי לכידה המוניי� 19

 .È¯ÚÓ 20.9.1998·" סדיר ומילואי� נתפסו במבצע צבאי מיוחד
 .16 הערה ÏÈÚÏ, חוברת ההנחיות למחפשי עריקי� 20
אית� : ראו, על את הטיפול בעריקי� כדי ליי1998פרקליטות עריקי� ונפקדי� הוקמה בשנת  21

ר הקי� "הפצ"עמוס הראל ; È¯ÚÓ 22.6.1998·" לוכדי עריקי�: ל"תפקיד חדש בצה"רבי� 
 .ı¯‡‰ 22.6.1998" בעריקי� מחוז מיוחד לטיפול
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לרוב על ידי ,  נדוני� בהלי+ די� משמעתי�80%�70%כ ,מתו+ התיקי� הנותרי�; נסגרי�
 כתבי אישו� בבתי הדי� הצבאיי� מוגשי� 22.קציני שיפוט תורני� במתק� הכליאה הצבאי

 �60% א+ די בכמות תיקי� זו כדי להיות למעלה מ23, מ� העריקי�30%�20%רק כנגד 
  24.מנפח התיקי� בבתי הדי�

, באופ� עקבי, שכיחות התופעה היא בעייתית במיוחד משו� שאוכלוסיית העריקי� היא
די� על הזיקה שבי� היעדרות מעט המחקרי� שבחנו את התופעה מעי. אוכלוסיה חלשה

�משירות צבאי ובי� השתייכות לקבוצות אוכלוסיה המצויות בתחתית הסול� הסוציו

מחקר� . אקונומי והמתמודדות ע� שונות תרבותית וע� קשיי הסתגלות פסיכולוגיי�
) ה"ממד( מטע� מחלקת מדעי ההתנהגות 1965שנער+ בשנת , המקי? של רוזנברג וגורני

יתר לאוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית והשכלתית בקרב �ייצוגמצא , א"של אכ
שהיו עולי� חדשי� , וכ� שיעור לא פרופורציוני של יהודי� מזרחיי�, אוכלוסיית העריקי�

שנאספו על ידי המשטרה הצבאית והוצגו על ידי ,  נתוני� חדשי� יותר25.באותה תקופה
רות משירות צבאי ובי� השתייכות מאששי� את הזיקה בי� היעד, "ת"גחל"יוזמי פרויקט 

נמצא מתא� בי� מספר מועט של שנות לימוד ובי� היעדרות , בי� היתר. לשכבות חלשות
 על פי נתוני� שנאספו 26.יתר לאוכלוסיית העולי� מחבר העמי��וכ� ייצוג, משירות

במידה המזכה , ככל שמצב� הכלכלי של חיילי� רעוע יותר, בפרקליטות עריקי� ונפקדי�
 ג� במחקר שהתרכז במבנה 27.גוברת נטיית� לערוק משירות, "לינת בית"ת� באו

, ממצא המצביע, האישיות של עריקי� נמצא כי למרבית העריקי� אחי� או חברי� שערקו

 
משפטי המתנהל בפני קצי� ללא הכשרה שיפוטית ומיועד �הוא הלי� מעי�" די� משמעתי" 22

הסמכות לשפוט , בדרגת סג� ומעלה, ל"לכל קציני צה. יתלטיפול מהיר בעבירות קלות יחס
שמשכו המקסימלי תלוי , בגי� עבירות מסוימות ולהשית עונשי� הנעי� מהתראה עד מחבוש

, בלתי כפו� לדיני הראיות, הלי� הדי� המשמעתי פשוט יחסית. בדרגת קצי� השיפוט
1955�ו"תשט, ט הצבאי לחוק השיפו176�136' ס(וההרשעה בו אינה נושאת רישו� פלילי  (

 ).חוק השיפוט הצבאי: להל�(
. מינימלי של מספר ימי ההיעדרות משירות" ס�"הקריטריו� להעמדה לדי� בנוי בעיקרו על  23

בראיונות ;  ימי�45� הוגשו כתבי אישו� נגד עריקי� למש� יותר מ2000עד סו� שנת 
 העלייה במספר העריקי� הורה סופר לי כי ע�) 40, 29בייחוד ראיונות (שערכתי ע� תובעי� 

 .הפרקליט הצבאי הראשי על הגמשת הקריטריוני� ועל העלאת הס� לכחודשיי�
 ).2002 (2002�2001ח פעילות לשנות העבודה "דו: הפרקליטות הצבאית 24
). Î‡"‡-„ÓÓ"‰) 1965, "ל"העדר מ� השירות שלא ברשות בצה"יהודה רוזנברג ואשר גורני  25

גורמי " את תופעת ההיעדרות משירות לשילוב כלשהו של מה שכינו רוזנברג וגורני ייחסו
" גורמי מערכת"ו) בעיות משפחתיות וכלכליות ובעיות הסתגלות למערכת הצבאית" (פרט

 ).יחס הצבא לצורכיה� של החיילי�(
 .ÏÈÚÏ 15ראו כתבות עיתונות בהערה  26
 . 40' ריאיו� מס 27
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 הנתוני� שנאספו לצור+ המחקר הנוכחי 28".תרבות של עריקה�תת"על , לדברי החוקר
במספר גדול . ת חברתיות חלשותמאששי� א? ה� את השתייכות� של העריקי� לקבוצו

 מ� העריקי� במדג� 30%. של מקרי� היה נית� לקבוע מ� הנתוני� את מוצא� של העריקי�
 לפני בית 29). אשכנזי�4.3%לעומת ( מה� היו מזרחיי� 31%; היו עולי� מחבר העמי�

  30.אקונומיות להיעדרות� משירות�המשפט מצייני� העריקי� סיבות סוציו

ו� במעצר העריק עד תו� ההליכי� הוא זוכה לייצוג חינ� מטע� כבר במהל+ הדי
, בשירות סדיר, משפטני� בהשכלת�, המורכבת מקציני� עתודאי�, הסנגוריה הצבאית

 במפגש הראשוני ע� העריק 31.ומאנשי מילואי� העובדי� כעורכי די� בחייה� האזרחיי�
ובסו? , יעדר משירותמנהל הסנגור תרשומת על אודות הסיבות שהביאו את העריק לה

לגורמי הטיפול בכלא על מנת לקבל חוות דעת בדבר " הפניות"המפגש הסנגור שולח 
וה� , אלה מצויות בכל תיק סנגוריה" הפניות. "לקוחו לקראת הקראת כתב האישו�

ובשני� , השיקו� ובריאות הנפש בבתי הכלא הצבאיי�, ש"ממוענות אל גורמי הת
 מתבקשי� 32לקראת הקראת כתב האישו�. ת" גחל למאבחנות תכנית–האחרונות 

שישמשו את " חוות דעת"הגורמי� השוני� לראיי� את החיילי� ולספק לסנגורי� 

 
ה " ממד–א "אכ, "ר מ� השירות שלא ברשותכח ההרתעה בענישה על העד"חיי� בורקוב  28

זה התרכז בורקוב במבנה האישיות האינדיווידואלי " חברתי"יצוי� כי חר� ממצא ). 1992(
 . של העריק ולא כלל במסקנותיו אמירות חברתיות רחבות

היא עדיי� אוכלוסיה , לפחות בהקשר הצבאי, חשוב להדגיש כא� כי האוכלוסיה המזרחית 29
י� אחרי� בנושא ההרכב החברתי של הצבא מצביעי� על הדיכוטומיה מחקר. מוחלשת
כאשר האשכנזי� מחזיקי� בעמדות הכוח ומגבילי� את המוביליות של , מזרחיי�/אשכנזי�

, �È„Ó‰" תיזות לדיו� ומחקר: אתניות וצבא בישראל"סמי סמוחה : קבוצות אוכלוסיה אחרות
ÌÈÈÓÂ‡Ï�È· ÌÈÒÁÈÂ Ï˘ÓÓ 22 ,5) 1984(;Meir Amor, The Mute History of Social Refusal 

in Israel (paper presented at the Association of Israel Studies Annual Meeting, San 
Diego, 29.4.2003) .נסתר במבחני השיבו� של " מרכיב איכות"ייתכ� שהמוצא האתני כלול כ

� לבי� "פחות חיילי מקאהקשר בי� סוגי מש"רוני מש ועמליה דינאי : ראו; החיילי�
 ).ÂÓ‚Ó 35)4 (375) 2004˙" ל"הסתגלות בניה� לשירות בצה

 מ� 55%ציינו , 2002�2000 תיקי עריקי� מ� השני� 853שכלל , במחקר הכמותי שערכתי 30
 הזכירו בעיות בריאות של הורי� או 32%; העריקי� כי ערקו מהצבא בשל בעיות כלכליות

 נימקו את היעדרות� 6%; איות או נפשיות שלה� עצמ� הזכירו בעיות רפו22%; קרובי�
 קשרו את היעדרות� לבעיות של סמי� או 5%; משירות בבעיה של אלימות במשפחה

 .ÏÈÚÏ 15ראו ג� המצוי� בכתבות בהערה . אלכוהול
 .על סמ� תצפיות וראיונות שערכתי 31
 לחוק השיפוט 94' ס, "העדר מ� השירות שלא ברשות"העריקי� עומדי� לדי� על עבירת  32

או מהמקו� שהוא חייב כדי� להימצא בו , חייל שנעדר משירותו בצבא: "שלשונו, הצבאי
אלא א� הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר ,  מאסר שלוש שני�–דינו , אותה שעה

 . "לכ�
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עדר מ� השירות מודי� ינאשמי� בעבירת ה,  ככלל33.האחרוני� בטיעוניה� לעונש
והסנגורי� המרואייני� ציינו כי ה� , במדג� לא היה ולו מקרה אחד של כפירה. באשמה

וג� אז הכפירה היא טקטית ומשמשת , פרי� רק כאשר בידיה� טענה טכנית בקשר לגיוסכו
 .להפעלת לחJ על התביעה להגיע להסדר טיעו�

 שכנה בכלא הצבאי סדרת גורמי� שתפקידיה� חפפו במידת מה זה את 2001עד שנת 
בו בבחינת מצ, צבאי�בוגרות קורס קד�, ש עסקו חיילות בשירות חובה"במשרדי הת. זה

אקונומי של החייל הפונה ובהתאמת תוספות תשלו� או תנאי לינת בית בהתא� �הסוציו
בשירות סדיר את ) ולעתי� חוגרי�(במשרדי השיקו� ראיינו קצינות . לנוהלי הצבא

או כפי שהיא , "ועדת התאמה לשירות"החיילי� כדי לקבוע א� להעלות את עניינ� לפני 
 לצד משרדי� אלה שכ� 34".ועדת בלתי מתאימי� ",נקראת בפי החיילי� ואנשי המערכת

בעבודה ) ברוב המקרי�(ובו עתודאי� בעלי השכלה בפסיכולוגיה או , ני�"משרד הקב
חיילי� ; למערכת הצבאית" קשיי הסתגלות"שראיינו את החיילי� כדי לאתר , סוציאלית

אפשרות שעוררו בעיות נפשיות הופנו על ידי הסנגורי� לפסיכיאטר הצבאי לבחינת ה
כשירות לשירות �שמשמעותה אי" 21פרופיל "לעתי� לרמה של , להורדת פרופיל רפואי

והוא מומ� בשעתו בנדיבות חר? ,  נולד פרויקט חדש בכלא2001בשנת . צבאי ושחרור
והוא נועד לשיפור הטיפול בחיילי� , "ת"גחל"הפרויקט כונה . הקיצוצי� במער+ העור?

כפי שהוגדרה , מטרתו. ת פעיל ותקי� במידת האפשרתו+ שימת דגש על השבת� לשירו
להוות מתק� מקצועי בכלא להתערבות לחיזוק יכלתו של "תה יהי, במסמכי� הצבאיי�

יתה אמורה י התערבות זו ה35".ל ע� תו� ריצוי העונש"הכלוא לחזור לשירות תקי� בצה
, מתגייסי�בדומה לזה המחולק ל, להתבצע על בסיס תוצאותיו של שאלו� אבחו� מפורט

, פרויקט זה היה אמור. יתה לנבא את סיכויי ההשתלבות המחודשת בשירותיושמטרתו ה
אלא שתקופה ממושכת פעל , להחלי? את מכלול הגורמי� הקיימי�, בסופו של דבר

השתלב , כפי שנראה בהמש+, ולאחר מכ�, במתכונת נסיונית במקביל לגורמי� המסורתיי�
 .סיבות תקציביותככל הנראה בעיקר מ, בפעילות�

 
למשל במסמכי� משירותי , לעתי� מצטיידי� הסנגורי� בחוות דעת מחו� למסגרת הצבאית 33

הג� שלעתי� מוגשי� כראיות לעונש מסמכי� ; חה המטפלי� במשפחתו של העריקהרוו
במרבית המקרי� מבוססות ראיות ההגנה על חומר שנאס� , שלא הוכנו במיוחד לצור� ההלי�

 . ביוזמת הסנגוריה
נוהל : "להל�" (נוהל העמדת חייל בפני ועדת התאמה לשירות "30�01�07א "הוראת קבע אכ 34

כמו כ� ראו הסבר מפורט יותר בהמש� מאמר ") (ני ועדת התאמה לשירותהעמדת חייל בפ
 ). זה

 ).7.8.2003הוצגה ביו� (מצגת לפורו� שופטי� צבאיי� , " מסמכי יסוד–ת "גחל"מתו�  35
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. ע� קבלת חוות הדעת היא מוגשת לבית הדי� בשלב הטיעוני� לעונש כמוצג הסנגוריה
במסגרת המחקר . חות לש� ההכרעה בעונש"השופטי� משתמשי� בטענות המובאות בדו

מודל כמותי שהיה מבוסס על מדג� אקראי , כמוסבר בפרק המבוא, נושא מאמר זה נבנה
ממצאי המחקר העידו שהעונש המושת ; 2002�2000קי� בשני�  פסקי די� של ערי853של 

 כמו כ� 36.על העריקי� הוא כמעט ללא יוצא מ� הכלל עונש מאסר בניכוי ימי המעצר
תה השפעה יאקונומיות של הנאשמי� לא הי�הממצאי� מעידי� כי לנסיבות הסוציו

של העבר שנגזר בעיקר כפונקציה של מש+ ההיעדרות משירות ו, מובהקת על העונש
�עובדה זו מפתיעה למדי לאור המחקרי� המצביעי� על קשר ישיר בי� מצב סוציו. הפלילי

וג� נוכח המאמJ המושקע על ידי הסנגורי� בגיוס , אקונומי ובי� היעדרות משירות
גור� אחד , ואול�. אקונומיות של לקוחותיה��מסמכי� המתעדי� את נסיבותיה� הסוציו

או צפוי , השאלה א� הוא השתחרר – כמובהק והואהקשור לנאש� עצמו התגלה 
השופטי� מקילי� באופ� עקבי בעונשיה� של עריקי� שההתנהלות . משירות, להשתחרר

ועדת אי "בעניינ� מעידה כי ה� לא ישובו עוד לצבא א� משו� שפוטרו משירות ב
  21.37כגו� קביעת פרופיל , וא� בדר+ אחרת" ההתאמה

 מ� הראוי להאיר , עניי� השחרור מ� הצבא לגזירת העונשכדי להסביר את חשיבותו של
, לכל הגורמי�. התאמה ולשחרור משירות�את הקשר בי� ריצוי עונשי מאסר לאי

ההתאמה �ידוע כי אחד הקריטריוני� שבה� משתמשת ועדת אי, השיפוטיי� והתרפויטיי�
, עריקי�ובלשו� ה, "�"תב" ("התקופה הבלתי נמנית"לש� שחרור משירות הוא מש+ 

ימי ההיעדרות משירות וכ� ימי ,  על פי כללי השלישות38.שנרשמה לחובת החייל") דפוק"
ל כ+ שתאורטית תקופת השירות "ריצוי העונש אינ� נמני� לזכות העריק כימי שירות בצה

אול� עריקי� החוזרי� ועורקי� צוברי�  39.החסרה מתווספת למניי� ימי שירות החובה
בצירו? , עובדה זו. שאי� טע� להשאיר� בשירות, "�"תב"ימי כמות גדולה כל כ+ של 

מייצרת תמריJ , נטיית� של בתי הדי� להקל בעונש� של עריקי� משוחררי� משירות
שעל פיה משתל� לעריקי� החפצי� להשתחרר לבצע , "דלת מסתובבת"פרדוכסלי ל

, התאמה�י� איהיעדרויות חוזרות ונשנות כדי להגדיל את סיכוייה� להשתחרר משירות בג
המשמעות המעשית של עובדה זו היא . ג� יהיו גור� משמעותי להקלה בעונש – ועקב כ+

, כי סנגור המעוניי� למזער את העונש המושת על לקוחו והבקיא בהלכות המערכת

 
 מ� המקרי� 85%�וב, העונש בדר� כלל מלווה בהורדה בדרגה; בכל המקרי� למעט שניי� 36

 .ג� בעונש מאסר מותנה
37 Aviram ,ÚÏÏÈ8 ערה ה.  
 .34 הערה ÏÈÚÏ, "נוהל העמדת חייל בפני ועדת התאמה לשירות" 38
39 Ì˘. 
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באופ� , מתומרJ א? הוא לנקוט אמצעי� כדי לקד� את שחרורו של הלקוח מ� הצבא
  .צער לפני הדיו� בערעורולמ, אידאלי לפני גזירת העונש

מ� האמור לעיל עולה כי הדיו� בבית המשפט דורש אינטראקציה בי� הסנגורי� ובי� 
הפניה לגורמי� מקצועיי� שוני� המחליטי� , הכרוכה בהשגת מסמכי�, רשויות הטיפול

השיח בי� שני , כפי שטוע� מאמר זה. בנושא שחרורי� והקלות בתנאי שירות וכדומה
נעוצה באופני� השוני� , כמוסבר בפרקי� הבאי�, הסיבה לכ+.  עולה יפההגורמי� אינו

 .שבה� ַמְבָנה כל אחת מהמערכות את מוטביה ואת טובת�

 השיח הסנגוריאלי. ג

 העריק כלקוח .1

ערי� היטב למאפייניה המוחלשי� , של העריקי�" מיטיביה� המשפטיי�", הסנגורי�
יו� בעריקי� המספרי� לה� על אודות ה� נתקלי� עשרות פעמי� ב. של האוכלוסיה

חלק מ� הסנגורי� חשי� זע� ותסכול על תפקיד� במערכת המשפט . מצוקת� הכלכלית
40:וחלק� מגלי� ציניות של ממש כלפי המערכת, המתייגת קבוצות חלשות מלכתחילה

  

אפשר להגיד שתיק העריק הטיפוסי שזה משהו שיש לו הרבה בעיות 
הרבה עולי� . אקונומיות נמוכות�וציובדר+ כלל משכבות ס, בבית

אני חושבת שזה קשור ג� במידה מסוימת להפנמה של חובת ... חדשי�
למרות שזה פחות לדעתי ויותר הקשיי� שה� נתקלי� בה� , השירות

Jאנשי� ע� הורי� חולי� שה� צריכי� לטפל בה�, בהשתלבות באר ,
.  הטיפוסיי�זה המקרי�. אנשי� שעובדי� ומפרנסי� את המשפחות שלה�

את רואה לפעמי� מקרי� של אנשי� שהחליטו , יש ג� מקרי� חריגי�
 וה� מוכני� לשל� את המחיר של לשבת ,פשוט לא לשרת כי לא בא לה�

את רואה לפעמי� אנשי� שיש לה� בעיות נפשיות מאוד . בה בכלא
אבל העריק . ג� זה קורה .שלא ברור אי+ גייסו אות� מלכתחילה. רציניות
 זה באמת זה ע� הבעיות הכלכליות המאוד , א� אפשר להגיד,סיהטיפו
ה� מאמיני� לפעמי� באמת שהצור+ . ..כלכליות ומשפחתיות. קשות

 
ברמה כזו או , וציניות,  ראיונות11� הסנגורי� שראיינתי נצפו תגובות של תסכול ב17מתו�  40

 .בכל הראיונות, אחרת
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שלה� לסייע למשפחה הוא ער+ חשוב יותר ואני בהחלט יכולה להבי� 
  41.שכ+ ה� רואי� את זה

חברתית במדינת �ל נובעת מהבעיה הכלכלית"הבעיה של העריקי� בצה
ל צריכי� לפטור הרבה "א� לא רוצי� שיהיו עריקי� בצה. נקודה. ישראל

צרי+ , צרי+ להקצות משאבי� אדירי� לטיפול בפרט. יותר אנשי� משירות
ועל זה אתה לא יכול , בני אד� יותר רחמני� ורגישי� בתור מפקדי� בצבא

 כמו כל, הצבא. ולשנות שיבוצי� בהתא�, מי יהיה מפקד איפה – לשלוט
ובגו? , רוקרטיוהוא גו? בי, הוא לא גמיש, ערכת שהיא צבאיתמ, מערכת

 42.לעול� זה לא ייפתר. פלו בתו+ הבירוקרטיהיכזה תמיד יהיו אנשי� שי

לא מאפשר שירות ] שלה[ אוכלוסיה יחסית רחבה שהמצב הכלכלי יש
לכול� . תהלי+ השמירה על האתוס.. בצבא וכל התהלי+ שנעשה פה זה

ה� מגויסי� כדי ... ישוחררותחילה צפוי שברור שהאנשי� האלה מלכ
זה גוזל מה� שנה מהחיי� . שיישמר האתוס הזה שכול� מתגייסי� לצבא

וג� , כול� משרתי�, טוב" לכל היתר דלהגי] שהמערכת תוכל[ יכד, בער+
 לקחנו. שלא תרגישו לא טוב" קחנו לה� שנה מהחיי�לרתו י שלא שהאל

  43.אפשר לנוח, תיק פליליפתחנו לה� , ה� ישבו בכלא, לה� שנה

ע� זאת הסנגורי� ערי� לצור+ לשחק על פי כללי המשחק המקובלי� במשפט הפלילי 
וה� חשי� שהאפשרות להתייחס לבעיית העריקי� כאל בעיה חברתית כללית , הצבאי

נקודה זו היא מעניינת במיוחד לאור העובדה שהמדובר בסנגוריה . חסומה בפניה�
ר תיקי עריקי� גדול בהרבה מזה המטופל על ידי משרד פרטי החשופה למספ, ציבורית
המתח שבי� ניהול תיקו . ולפיכ+ היא בעלת נגישות גבוהה יותר לתמונה המלאה, ממוצע

ובי� ניהול ) הקלאסי של עריכת די��האידאל המשפטי(של הלקוח כעניי� אינדיווידואלי 
א דבר המצוי בתודעת התיק לש� קידו� מגמות רווחה של קבוצות ואוכלוסיות הו

וה� מתקשי� ליישב בי� הבעיה הקבוצתית שבה ה� מבחיני� ובי� האופ� , הסנגורי�
 בשל התפקיד המיועד לה� 44.שבו ה� אמורי� לטפל בתיק כמשפטני�, הנאות, הקלאסי

במערכת המשפטית הסנגורי� חשי� שה� אינ� יכולי� לכפור באשמה בטענה שהפערי� 

 
 .2' ריאיו� מס 41
 .9' ריאיו� מס 42
 .12' ריאיו� מס 43
 Debra Emmelman, Justice for the Poor: A Study of;6ה  הערFeeley ,ÏÈÚÏראו למשל  44

Criminal Defense Work (Dartmouth, 1996). 
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�וה� משתמשי� בבעיה הסוציו, להיעדר מ� השירות" הצדק סביר"החברתיי� ה� 

אקונומית ככלי מוגבל ואינדיווידואלי במסגרת הטענות להקלה בעונשו של הלקוח 
השיח , ראשית: אסטרטגיה זו נובעת מכמה תכונות של השיח המשפטי הצבאי. המסוי�

, אוטונומיי�, המשפטי ככלל יוצא מנקודת הנחה שהנאשמי� ה� אנשי� רציונליי�
 שאלות החקירה 45.שהיעדרות� משירות היא החלטה המבוססת על בחירה חופשית

שעזב את הצבא כדי , מניפולטור� מכוונות ליצירת דמות של עריק46הנגדית הסטנדרטיות
" ?למה לא פתרת את הבעיות של+ באופ� חוקי("לכפות על המערכת את רצונו להשתחרר 

" ?אז פשוט החלטת ללכת, רו אות+לא שחר" "?למה האחי� של+ לא עוזרי� בבית"
תחת זאת . במצב דברי� זה הצגת בעיה כללית היא בבחינת שפה זרה למשפט). וכדומה

, שנית". העריק המסכ�"בדמותו של " העריק המניפולטור"ממירי� הסנגורי� את דמות 
אופייה האינטימי והפמיליארי של המערכת הצבאית יוצר מצב שבו הסנגורי� ה� 

וטענות כפירה כלליות מנימוקי� כלכליי� , בש� לקוחות נוספי�" זרי�שחקני� חו"
 :עלולות להזיק ללקוחות בטווח הארו+

אז בפע� , במערכת הזאת א� אתה טוע� טענה פע� אחת והיא נדחית
השניה עושי� ל+ פרצו? ובפע� השלישית ממש מתעצבני� עלי+ שאתה 

 ואתה יודע שזה כבר ואתה סנגור צבאי, מבזבז את הזמ� כי זה כבר נטע�
במערכת ... נטע� אז למה את טוע� את זה עוד פע� ומבזבז לנו את הזמ�

המערכת היא ... הזאת אתה כל הזמ� נתקל באות� שופטי� שוב ושוב
וג� לתכנ� כל , סגורה וקטנה וה� דואגי� לעדכ� כל הזמ� אחד את השני

ל סנגורי�  להשתיק במהרה כל מיני טענות ש...מיני תכניות פעולה כדי
הגישה .  לזעזע את המערכת...סוררי� שיכולי� לעשות לה� בעיות ב

 
הרואה בנתוניו , רפואית�הפער בי� תפיסה זו של הנאש� לבי� התפיסה התרפויטית 45

הוא הבסיס למחלוקת בסיסית , ובנסיבותיו של הנאש� תנאי� מכונני� להתרחשות העבירה
 ,Jock Young;  בי� ההשקפה הקלאסיציסטית להשקפה הפוזיטיביסטיתבקרימינולוגיה

“Thinking Seriously About Crime: Some Models of Criminlogy”, Crime and Society 
248 (Mike Fitzgerald, Gregor McLennan & Jennie Pawson eds., 1981). 

, "אי� מטפלי� בתיק עריק "בכמה מחוזות השאלות מופיעות כחלק מסטנסיל מודפס בש� 46
: לסיכומי התביעה" קלישאות"ובסופו מופיע אפילו פרק , המחולק לתובעי� הצעירי�

ישנ� , הצבא אינו תכנית כבקשת�, על כל אזרח לשאת בנטל, השירות הצבאי הוא חובה"
 ). 19' ריאיו� מס" (מערכות בצבא שנועדו לפתור בעיות כלכליות
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שנות ל שלא צרי+ ,הכללית במערכת הזו היא שהקיבעו� זה דבר טוב
  47.דברי�

מסיבות אלה הסנגורי� אינ� מנהלי� תיקי� כלליי� ועקרוניי� בש� אוכלוסיית 
 לקבוצת האוכלוסיה שהשתייכותו, אלא מטפלי� בכל עריק כלקוח נפרד, העריקי�

ראיית העריקי� כקבוצה מתבטאת רק . המוחלשת מובנית כנסיבות אישיות להקלה בעונש
עקרוניות במקרי מבח� מחשש שהיוזמה תתנק� �בהימנעות מהעלאת טענות חברתיות

 :בעריקי� האחרי�

נו , אז ידפקו אות� בעונש, תכפור בעריקי� של+, אתה תעשה את זה, מה
מה . א� עוד כמה סנגורי� עושי� את זה, ה עניי� של מרדז, אז שוב. אז מה

  48?מרד בסנגוריה, פתאו�

אסטרטגיה סנגוריאלית זו היא בבחינת פשרה בי� התחשבות בצרכיו של , כאמור לעיל
ובי� , התפקיד שהסנגורי� מצווי� למלא על פי חוק לשכת עורכי הדי�, הלקוח היחיד

השיקול . קוח היחיד ובי� קבוצת הלקוחותהמודעות שלה� לזיקה שבי� גורלו של הל
הוא שיקול של הטבה ע� " מרגיזות"העומד בבסיס ההימנעות מהעלאת טענות 

ולמצער הרצו� שלא להזיק לכל אחד מ� העריקי� בשל השתייכותו , האוכלוסיה בכללותה
כאל , שאינו מעלה על סדר היו� את הבעיה הכללית, קשה להתייחס לשיקול כזה. לקבוצה

  .ול המעצי� את העריקי� כקבוצהשיק

 והשחרור כפתרו�" הדלת המסתובבת"נרטיב  .2

פונקציית המטרה של הסנגורי� מוגדרת במסגרת תפקיד� כהשגת התוצאה הטובה 
רואי� , כיוו� שזיכוי בעבירות האלה נתפס כבלתי אפשרי. ביותר ללקוח בזירה המשפטית

מעבר לכ+ מתחשבי� . � ככל האפשרהסנגורי� את חובת� ללקוחות בהשגת עונשי� קלי
א� לפני , ובה� מאמJ לשחרר את לקוחותיה� משירות צבאי, הסנגורי� בשיקולי� נוספי�
 .במהל+ ריצוי העונש, הדיו� בעניינ� וא� לאחריו

אי� להתעל� כמוב� מהעובדה שנאשמי� רבי� מבקשי� מהסנגורי� להשתחרר 
כשאלטרנטיבות רבות כבר , מאסראלא שה� מבקשי� זאת בעוד� במעצר או ב, מהצבא

הדעה המקובלת בקרב הסנגורי� היא ששחרור העריקי� , מכל מקו�. חסומות בפניה�
. הנית� ללקוחות והמיטיב ע� כל הצדדי� בהלי+" שירות משלי�"משירות הוא כעי� 

 
 .9' ריאיו� מס 47
 .22' מסריאיו�  48
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, "הדלת המסתובבת"השחרור חוס+ מ� העריקי� עצמ� ומ� המערכת כולה את תופעת 
 :ההתאמה�עי� עבירות חוזרות ונשנות כדי להשתחרר על ידי ועדת אישבה העריקי� מבצ

בפועל א� מישהו גמל בלבו לא לשרת הוא לא ישרת בסופו של דבר וזה 
יש אנשי� כאלה שפשוט החליטו שה� לא ישרתו . אי� מה לעשות, יקרה

הרי בסופו של דבר , כלאלולא משנה כמה יילחמו בה� וכמה יכניסו אות� 
ג� יש גבול לכמה המערכת תל+ , זהביוכלו להמשי+  לא, ?יהיה לזה סו
  49.אד�� מכות ע� הב

הסנגורי� מתייחסי� לשחרור כאל טובתו האולטימטיבית של הלקוח הג� שה� מביני� 
, נקנה בסבל רב, ל"המתבטא בשחרור הסופי מצה, של העריק את המערכת" נצחונו"כי 

ה� מכירי� בכ+ שהאופציות . סרברישו� פלילי במשטרת ישראל ובריצוי עונש מא
וכי בקשת� להשתחרר אינה , העומדות בפני העריקי� לביטוי רצונ� ה� מצומצמות

  :מושמעת מסיטואציה של כוח ואוטונומיה

ואני לא מדבר על המניפולטיבי� שאני לא חושב , שאני מכיר רוב המקרי�
אני , אבל מקרי� שאנשי� באמת סובלי� מבעיות אמת, שזה רוב המקרי�

שהוא יצא , שולחי� אותו לדלת מסתובבת הייתי מרגיש שלמעשה אנחנו
הוא ישתחרר ע� תקופה . ואז ישתחרר, שלושעד יחזור יצא יחזור פעמיי� 

ע� , הוא לא עבריי� ,שהוא לא פושע, של הרבה מאוד חודשי� של כלא
ע� תחושת חוסר צדק וחוסר עזרה מצד , ל"ע� שנאה לצה, תסכול גדול

  50.אותה תחושה תעבור לכל החברה שסובבת אותו, המערכת

זה יכול . נדיר. לא נראה לי. זה לא המניע העיקרי לעריקות להשתחרר
זה לא , ניסיתי עבדתי, אוקיי לא הצלחתי כלו�, אושילהתלבש במצב של י

צרות שיש לי ואז אני ההסתדר אני לא יכול ג� לשרת וג� להסתדר ע� 
כ היו� אני חושב שמי שלא רוצה יכול "דב כי. רוצה כבר מאוד להשתחרר

הרבה כאלה שלא רוצי� לשרת  אבל, לא כול�... אולי להגיע למצב שהוא
הרבה . וג� חלק לא. לפני הצבא עוד. יכולי� להגיע למצב שה� לא ישרתו

אז אתה מתחיל את . בשביל פעילות כזאת. ג� לא מספיק מתוחכמי� לזה

 
 .2' ריאיו� מס 49
 .36' ריאיו� מס 50
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ואז מתחילי� להיכנס , מסתדרי�הצבא מכוח האינרציה ואז רואי� שלא 
 51.לכודילאיזה מ

, "דלת המסתובבת"בשל כ+ כל עריק שאינו משתחרר והצפוי לשוב ולערוק ולהיכנס ב
שהיה לו ע� סנגור " הסכ�"על ה, בהומור, אחד הסנגורי� סיפר. נתפס ככישלו� סנגוריאלי

 –ו משירות עריק שלא שחררת אות] לאחד מאתנו[א� היה "ועל פיו , נוס? מ� המשרד
 אנקדוטה זו מעידה ה� על ראיית שחרור 52".אתה נתקע אתו בפע� השניה שהוא בא

הסנגוריאלי בתיק וה� על האמונה כי עריק שלא " חבילת הטיפול"העריק משירות כחלק מ
על רקע אמונות אלה ברי כי יצירת מנגנוני� שבאמצעות� . שוחרר הוא עריק שישוב לערוק

באחד המחוזות עוצבה מדיניות שה� . נתפסי� כהישג סנגוריאליהתביעה מסכימה לשחרור 
 :התביעה וה� הסנגוריה היו מרוצות ממנה

 אחוז מהתיקי� נסגרות בי� א� בעונש מוסכ� או �99עסקאות הטיעו� ב
כשהסנגור שמר לעצמו את הזכות לבקש  ...ודותלה+ הולבהסכמה שהוא 

 ת הדי�בי ,]התאמה�ועדת אי[על סמ+ מסמכי� הבאה בפני ת הדי� מבי
 סנגורהכש, עכשיו. המלצה בשולי גזר הדי� לרוב נעתר לבקשה ומוסי?

שבגי� העריקות המסוימת יודע להגיד ללקוח שלו ] הוא[יושב ע� לקוח 
 יו� לריצוי בפועל ועניינו 40ריק הוא יקבל עכשיו ע יו� שהוא 60הזו נניח 

מאוד מרוצה  הלקוח, ושיובא בפני ועדה מיד אחרי שיסיי� לרצות את עונ
 אולי ,התיק מסתיי� לכל המאוחר בדיו� השני, ונסגרת העסקה, מזה

 53.לרוב הענייני� מתנהלי� ביעילות רבהו... בשלישי

, כשחקני� חוזרי� בהלי+ משפטי שאי� בו מקו� לטענת חפות וניהול הוכחות
עלת שלה� וככאלה פונקציית התו, הסנגורי� ה� חלק מ� התרבות הארגונית של בית הדי�

 בית הדי� –כוללת ג� את הצור+ ביעילות ובשיתו? פעולה נוח ע� השחקני� האחרי� 
ריבוי . הסנגורי� עצמ� סובלי� מאופיי� הביורוקרטי של תיקי העריקי�54 .והתביעה

 
 .37' ריאיו� מס 51
 .23' ריאיו� מס 52
 .5' ריאיו� מס 53
אלא ג� בנוגע , הדברי� הללו נכוני� כמוב� לא רק בנוגע לסנגורי� בבתי די� צבאיי� 54

 Sudnow ,ÏÈÚÏ; 6 הערה Feeley ,ÏÈÚÏ(בפרט , ובנוגע לסנגורי� ציבוריי�, בכלל, לסניגורי�
של בית הדי� " סוכני� סמויי�"הגישה הצינית ביותר לתפקיד הסנגורי� רואה בה� ). 6 הערה

 Abraham Blumberg, “The Practice of Law:ראו; המפילי� בפח את הלקוחות, והתביעה
as a Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession”, 1 L. & Soc’y Rev. 
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בלא , הלקוחות בעלי הנסיבות הקשות והצור+ לטעו� את טענותיו של כל אחד מה� לגופו
  :י� ובעייתיי�מתסכל, יצירת נרטיב קבוצתי

להגיע ע�  מאשר. חודיימאוד קל להגיע ע� תיק אחד בתור תיק י, עכשיו
, כשאתה מסביר שהתיק הזה מאד ייחודי, �17ואיפשהו בתיק ה,  תיקי�30

אבל ג� , יחודיי�י שאחריו יהיו �12וג� ה,  הקודמי� היו ייחודיי��16כשה
 55.בעייתיוזה , ה אני אזכר ג� למהיעוד שני, מאוד ייחודי, זה

בעיות ביורוקרטיות אלה מביאות לכ+ שמהלכי� לשחרור הנאשמי� מהצבא נתפסי� 
אלא ג� כמקדמי� את עניינ� של , לא רק כמבטאי� את טובת� האמיתית של העריקי�

, השחקני� החוזרי� בהלי+ ואת שיתו? הפעולה של הסנגוריה ע� בית הדי� והתביעה
חות נוספי� שייזקקו לחסדי בית הדי� והתביעה  את טובת� הפוטנציאלית של לקו–ודרכ� 
 באופ� זה נפתר הדיסוננס שבי� טובת הביורוקרטיה המערכתית והשחקני� 56.בעתיד

החוזרי� ובי� טובת העריקי� על ידי התייחסות לשחרור הנכס? כמשיג את שתי המטרות 
עיד כפי שמ, ומצרי+, המאמJ להשגת טובה זו רצו? קשיי� ביורוקרטיי�. בו זמנית

 : השגת המסמכי� המתאימי� מ� הגורמי� השיקומיי�, הציטוט הבא

האדו� הטוראי שמחלי? את קצינת השיקו� יכתוב  א�, תזאת אומר
ולכ� הוא לא .. אה, אמת בעיות נורא קשותב שלפיה לחייל יש 57'צעטעלע'

זה יכול מאוד , יכול לשרת או שהוא יכול לשרת רק בתנאי� מסוימי�
' צעטעלע'הל אחר יהיו בעיות מאוד קשות אבל לא יהיה א� לחיי. להשפיע

ולכ� עיקר העבודה של הסנגוריה כדי . וזה מה שכל כ+ מתסכל, הזאת
המערכות ת הדי� אלא מול  מול בי לאלעזור ללקוחות היא בכלל

 58.'צעטעלע'בניסיו� להשיג את ה, פנימיותההבירוקרטיות 

 
שות ומתונות יותר רואות בסנגורי� שחקני� הפועלי� לטובת הלקוחות גישות חד; (1965) 15

  .44 הערה Emmelman, ÏÈÚÏ: ראו; א� נתוני� במערכת אילוצי� קשה
 .33' ריאיו� מס 55
" תפוח אדמה ח�"שבה האוכלוסיה הבעייתית נתפסת כ, יצוי� כי תפיסה מערכתית רחבה זו 56

.  קיימת ג� בגופי� אחרי� בחברה האזרחית,שמוטב להיפטר ממנו ולהעבירו למסגרת אחרת
 ימימ,  אדמוביהצ,  אביר�וריא: המחלוקת המשתקפת בחוק הטיפול בחולי נפש: ראו למשל

: בחקיקה בתחו� בריאות הנפש בישראל מגמות שינוי ושימור" קנטר רלי�אואייזנשטדט 
�ס"תש (147�146, 145לא  ÌÈËÙ˘Ó "חקיקתו של החוק החדש לטיפול בחולי נפש תהלי�
2000(.  

 .פתק קט�: ביידיש 57
 .22' ריאיו� מס 58
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ע� מאמJ השחרור אינ� עומדי� הנכס? ושיתו? הפעולה " צעטעלע"אלא שכתיבת ה
הרואי� את טובתו של העריק באור , בהכרח בראש מעייניה� של הגורמי� הטיפוליי�

 . כפי שיתואר להל�, שונה לחלוטי�

 השיח הטיפולי. ד

 העריק כמטופל והצבא כמסגרת שיקומית . 1

העריק הוא מטופל שיש לאבחנו ולספק לו סיוע בהתא� , מבחינת גורמי הטיפול
קיימי� הבדלי� גדולי� בי� הגורמי� השוני� באשר לאופ� שבו ה� . יותיו שלולבע

ני� "הקב, ש מתייחסות בעיקר לפ� הכלכלי"קיות הת"מש: מגדירי� את בעיות העריק
ת משתמשות בכלי אבחו� המשלב היבטי� שוני� כדי "ומאבחנות גחל, עוסקי� בפ� הקליני

 התפיסות הללו משותפת ההנחה כי נית� ע� זאת לכל". ציו� הסתגלות לשירות"להפיק 
וכי טובתו של העריק עשויה להיגזר משיקולי� שמעבר , להגדיר ולאבח� את הבעיה

 שיקולי� אלה מיוצרי� ומובני� על ידי הנחיות הפעולה של גורמי הטיפול 59.להבנתו
אלא על פי פרמטרי� , המטפלי� אינ� פועלי� בחלל ריק, בדומה לסנגורי�. השוני�

, למשל אילו עריקי� יפוטרו משירות, בי� המספקי� מסגרת לפעולת� ולהחלטותיה�מוכת
 . ומי יישאר בצבא, לאילו עריקי� יסופקו הטבות כלכליות או הקלות בשירות

מער+ השיקולי� למת� ההטבות או ההמלצות קשור למצבו , ש"קיות הת"לגבי מש
 60,גבוה�אקונומי בינוני�סוציולרוב מרקע , חיילות חובה, קיות"המש. הכלכלי של העריק

ח עבור בית הדי� המתאר את "מראיינות את העריק ולעתי� מבקרות בביתו וכותבות דו
במת� המלצותיה� ה� פועלות על פי הנחיות הדורשות בדיקת פרמטרי� מסוימי� . המצב

 
כתיבה רבה עוסקת בגישות תרפויטיות המשתלבות במשפט הפלילי ומגלות פטרנליז�  59

 ,Michel Foucault: לנקודת מבט היסטורית כללית ראו. בהחלטה על טובת המטופלי�
Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York, 1979); Joseph Gusfield, 
Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement (Urbana, 

 Nicholas Kittrie, The Right: לעניי� הפטרנליז� הכרו� במוסדות בריאות הנפש ראו. (1986
to be Different: Deviance and Enforced Therapy (Baltimore, 1971) .וב פטרנליז� לשיל

 Anthony Platt, “The Triumph of:של תחו� בריאות הנפש במערכת המשפט הפלילי ראו
Benevolence: The Origins of the Juvenile System in the United States”, Criminal 

Justice in America (Richard Quinney ed., Boston, 1974) . 
ראו אתר , צבאי של חיילות איכותיות על פי מבדקי��ר קד�ש מותנה באיתו"קית ת"השירות כמש 60

 www.aka.idf.il/giyus/kadatz/?CatID=12945&DocID=21257&sideScroll : ל"צה
3.10.06�נבדק לאחרונה ב (2950=.( 
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מספר החדרי� בבית , עבודת ההורי�, כגו� קיו� רכב בבעלות המשפחה, למצב כלכלי
ש מגדירות "הנחיות הת, בהתקיי� תנאי� מסוימי� ומוגדרי� של מצוקה כלכלית. וכדומה

שנית� להוסי? למשכורת ") תשלומי משפחה("ש "המכונה תשמ, סכו� כס? מקסימלי
הכוללות לינת בית ) ש"הת(וכ� דרגות שונות של הקלות תנאי שירות  61,החובה של החייל

 .ומת� אישורי עבודה
כאלה המצויות , בחו� והטיפול בנויות על אבחנות קליניותהוראות הא, ני�"באשר לקב

רגי� ' ראיי� עופר קצ21 במחקרו על אודות מת� פרופיל 62.בספר האבחנות הפסיכיאטרי
ממצאיו חושפי� את מה שהוא מכנה . ני� סנוגע לפרמטרי� שבה� ה� עושי� שימוש"קב

ל כאינדיקציות  פירוש מכלול האמיתות המתייחסות למטופ–" פסיכופתולוגיזציה"
ה� בבחינת , הרצו� לשרת�כולל אי, ני� ביטויי המצוקה של הפוני�"אצל הקב. לפתולוגיה

הייתי מנסה לראות מה מסתתר מאחורי הסימפטו� המוצהר הזה : "אינדיקציה לפתולוגיה
� וג� טיעוני� פוליטיי� מפורשי� " אמירת שקרי� לקב63".'אני לא רוצה לשרת'של 

 חשוב לציי� כי עבודתו 64".זאת הפרעת אישיות ישראלית' מוטיבציה�יא': "כבעיה קלינית
ש� התמריצי� , רגי� לא עסקה בטיפול בעריקי� בשלבי המעצר וריצוי העונש'של קצ

לזהות פתולוגיה אצל המטופלי� ולשחרר� עשויי� להיות גדולי� יותר בשל היכרות� של 
ני� שרואיינו על ידי "� אצל הקבע� זאת ג ".הדלת המסתובבת"גורמי הטיפול ע� תופעת 

הפרעת  "–לית "רגי� התגלתה מגמה לייצור אבחנה קלינית מיוחדת למערכת הצה'קצ
 ממצא זה תוא� את התצפיות בבתי 65.המתבטאת בחשש לשרת בצבא, "אישיות לא בשלה

שבה� הוגשו לבית הדי� מסמכי� ובה� אבחנות כגו� , הדי� שנערכו במסגרת מחקר זה
המגולמות בעצ� ביצוע מעשה , "סוציאלית�אנטי"או " ות אקסטרוורטיתהפרעת אישי"

  66.ההיעדרות משירות
ארגונית של גורמי �חר? יצירת� של אבחנות קליניות אלה נראה כי נטיית� הטבעית

הסיבה לכ+ היא כי . היא לשאו? להחזרת העריקי� לשירות תקי�, בניגוד לסנגורי�, הטיפול
גורמי ,  הסנגורי� לקד� את עניינ� הפרטי של לקוחותיה�בניגוד לחובת� המפורשת של

 
ל מציי� כי "אתר האינטרנט של צה. ח" ש350�לית על כ"ומדת משכורת החובה הצהכיו� ע 61

": מחייב למשפחת החייל ˜ÈÏÓÈ�ÈÓ ÌÂÈ ש נועדה להבטיח"בקשת התשמ"
www.aka.idf.il/giyus/general/?CatID=23086&DocID=24882) נבדק לאחרונה ב�3.10.06.( 

�ה 62DSM-4. 
עבודת  (ÂÎÏÓ21 :ÙÂÎÈÒÙ‰ ÏÚÈ‡·ˆ ˙Â¯È˘Ï ˙Â„‚�˙‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈ‚ÂÏÂ˙ 38„ רגי� 'עופר קצ 63

 ).2003, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת תל אביב, א"מ
64 Ì˘ ,42' בעמ. 
65 Ì˘. 
 .על סמ� תצפיות בבתי הדי� 66
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ועקב זאת בלתי נמנע ששיקוליה� נוגעי� , הטיפול ה� חלק ממערכת כוח האד� הצבאית
 מ� החובה הכללית לשרת 67.אלא ג� לטובת המערכת ולאתוס שירות החובה, לא רק לפרט

כ� השירות הוא שא, באמצעות מנגנוני הרווחה,  נגזר הצור+ להבטיח68"צבא הע�"ב
מוב� כי בי� שיקולי טובת המערכת וטובת הפרט מתקיי� דיסוננס כל אימת . אפשרי לכול�

על ידי גורמי , דיסוננס זה נפתר. שהפרט מעוניי� להשתחרר והמדינה מעוניינת בשירותו
ני� "אחד הקב. בהגדרת השירות התקי� כאינדיקציה משמעותית לבריאות, הטיפול

הצלחה שלי זה לראות : "רגי� הדגי� מהי הצלחה קלינית בעיניו'צידי ק�שרואיינו על
ואחרי זה ראיתי אות� , ]כדי לבקש שחרור משירות[שהגיעו אליי בטירונות , חיילי�

 : רגי� מסכ�' קצ69".זאת הצלחה... מפקדי�

או " חולי�] "בעלי הפרופיל[למרות ההתעקשות על היות� של 
ה� היו מצליחי� ... ספיק תמיכהע� מ"כי , ני�"טענו הקב, "מופרעי�"

חבל : "אחד הפסיכולוגי� ניסח זאת כ+". ולהישאר בצבא... להתארג�
 70".אולי היינו מרוויחי� עוד כמה חיילי� תקיני�. דווקא

שלה� מגיע לשיאו בכלי האבחו� " נרמול"השימוש בקריטריוני� לאבחו� העריקי� ול
בסיסי הכליאה הצהליי� לביצוע להוות מער+ מקצועי ב"שנועד , ת"של פרויקט גחל

ל בתו� ריצוי "שמטרת� חיזוק יכולתו של כלוא לחזור לשירות תקי� בצה, התערבויות
שיקומי ושיח לאומי �השיח סביב ייסוד הפרויקט היה שילוב של שיח טיפולי 71."העונש

)" רצידיביז�(צמצו� תופעת הכליאה החוזרת : "הגדיר המער+ שני יעדי�, כ+. צבאי
 הפרויקט הצהיר על גישתו 72".ת מיצוי המתאימי� לשירות מבי� הכלואי�העמק"ו
; קל לשכנע למה החייל לא יכול להיות חייל: "ת"וכלשו� ראש מער+ גחל, "פוזיטיבית"ה

 אבחו� העריקי� הכלואי� מבוסס על ריאיו� 73".היה קל מאוד להגיד שכול� יילכו הביתה
תו+ כדי הריאיו� החיילת ממלאת . +בפורמט של שעה ומחצה ע� חיילת שהוכשרה לכ

 
וסנגורי� שרואיינו , זהו כמוב� הבדל חשוב בי� שירותי הרווחה הצבאיי� לאלה האזרחיי� 67

הצביעו עליו כעל פג� ממשי באיכות ) 12' ריאיו� מס, 21'  ריאיו� מסלמשל(במסגרת המחקר 
 . שירותי הרווחה הניתני� לחיילי�

: ˆ·‡ ‡Ï‡¯˘ÈÏ ¯Á יגיל לוי: ל ראו"לדיו� מעמיק וממצה בנושא דמותו החברתית של צה 68
Ï‡¯˘È· È�¯ÓÂÁ ÌÊÈ¯ËÈÏÈÓ) 2003(. 

 .59' בעמ, 63 הערה ÏÈÚÏ, רגי�'קצ 69
70 Ì˘ ,71' בעמ. 
 ). 7.8.2003הוצגה ביו� (מצגת לפורו� שופטי� צבאיי� , "394כ "ת בבס"מער� גחל"מתו�  71
72 Ì˘. 
73 Ì˘. 
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, 9 עד �1ציו� מ, בסופו של דבר, השאלו� מניב. שאלו� סגור ומובנה תו+ קידוד קפדני
תה כי י התקווה מאחורי הפרויקט הי74.המנבא את סיכויי הסתגלותו של המרואיי� לשירות

ה ת הוק� במטר" פרויקט גחל75.ממצאי השאלו� ישמשו בסיס להתערבות טיפולית בכלא
תה שהוא יחלי? את יהי, בעת היווסדו, והכוונה, מוצהרת להשיב את החיילי� לשירות תקי�

יפתור את בעיות הפרט של הכלואי� לפני שחרור� ממאסר , ש בכלא"מער+ השיקו� והת
 . ובכ+ יחזק את האוריינטציה לעשות בצבא שימוש שיקומי, והשבת� לשירות

יפול בצבא מכירי� בהשתייכות� של כמו הסנגורי� ג� אנשי מער+ הרווחה והט
ת כמער+ המכוו� בראש "הקמתו של מער+ גחל. העריקי� לקבוצת אוכלוסיה מוחלשת

חר? זאת ההתייחסות לעריקי� בסופו של דבר . ובראשונה לטיפול בעריקי� מעידה על כ+
אול� כמו הסנגורי� ג� , באשר האבחו� מתרכז בכל מקרה לגופו, היא אינדיווידואלית

י הטיפול מפתחי� גישה כללית בנוגע לפתרו� הרצוי במרבית מקרי ההיעדרות מ� גורמ
שעל פיה הצבא הוא מנגנו� תרפויטי שהשירות בו מקד� את טובת , גישה זו. השירות

  .תוסבר להל�, למעט במקרי� קשי�, הפרט

  "כול� יכולי� לשרת"נרטיב  .2

, בי� היתר, תרפויטית ניזו�השיח היוצר זהות בי� שירות תקי� בצבא ובי� הצלחה 
 והמקנה לחייליה 76")כור ההיתו+("מהבניית הצבא כמסגרת המצמצמת פערי� חברתיי� 
 בצד יתרונות אלה נדרש להצדיק 77.יתרונות משמעותיי� בחיי� האזרחיי� לאחר השחרור

לא ייתכ� מצב שבו שירות  – את חובת השירות הצבאית באמצעות נרטיב בסיסי שעל פיו
 למעט במצבי� של פתולוגיה נפשית קשה או במצבי� שבה� –א בלתי אפשרי בצבא הו

כול� יכולי� "שנכנה אותו ,  נרטיב זה78.הצבא עצמו אינו מעוניי� בשירותו של הפרט
ובכ+ הוא מבסס , מופיע באופ� תדיר בפסיקת בתי הדי� הצבאיי� בתיקי עריקי�, "לשרת

מאפשר לכל חייל הרוצה בכ+ , י הטיפולבאמצעות מנגנונ, שוב ושוב את ההנחה כי הצבא
כמאמר הססמה הצבאית ". עושה די� לעצמו"ולפיכ+ מי שנעדר משירות , לשרת

ביטוי לגישה זו נית� לראות לא פע� בפסיקה ". יש לא רוצה, אי� לא יכול: "המפורסמת
 : כ+ למשל. בעניינ� של עריקי�

 
בהצגת הפרויקט לפורו� שופטי� ציינו . כמו השאלוני� למתגייסי� ג� שאלו� זה חסוי 74

 .ת כי השאלו� זכה לתיקו� בבדיקת פיילוט"נציגות גחל
שאינו מאפשר יישו� תכנית זו , ד� ובמימו�ת מלי� על מחסור בכוח א"בפועל מער� גחל 75

 . והוא ממלא בייחוד תפקיד אבחוני כלפי בית המשפט באמצעות הסנגוריה, במלואה
 .68 הערה ÏÈÚÏ, לוי 76
 ).˘Ì" (מיליטריז� חומרני"יתרונות חברתיי� אלה מכוני� ג�  77
 ).1991 ,אביב�תל (Ï ˙ÂÎÊ‰"Ï˘¯˙ ·ˆ‰ישראל זיידמ� �גיא: ראו" ס� גיוס"לעניי�  78
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ש "ש בגורמי התהנאש� טוע� כי מאז הטירונות הוא מבקש שוב ושוב לפגו

בטירונות נאמר לו שהוא יטופל על . כדי לקבל סיוע כלכלי מגורמי הצבא

ידי גורמי הסיוע ביחידתו הקבועה וביחידה הנוכחית בקשותיו לפגוש 

ייאמר מיד כי סבלנותו של הנאש� ... ש נדחו פע� אחר פע�"בגורמי הת

לא היתה ארוכה ולמעשה הוא נעדר מקJ שלושה שבועות בלבד 

 79.ייתכ� שהיעדרותו היתה נמנעת, לו חיכה בסבלנות... ידתוביח

התנהגותו של הנאש� חמורה ביותר ומשלבת היבטי� חמורי� של עשיית 

אי� להתעל� ג� מעברו . די� עצמית ופגיעה של ממש במשמעת הצבאית

המשמעתי של הנאש� ומהתרשמותנו כי לא מיצה מלוא הדרכי� החוקיות 

  80.שיית די� עצמיתשעמדו בפניו בטר� פנה לע

לא שוכנעתי ולא התרשמתי שהנאש� לקה בנפשו באופ� שהיה בו כדי 

ו שהדברי� נכוני� שעה "ק, להביאו להימנעות משירות זמ� כה ארו+

שהנאש� לא ניסה להיעזר בכל גור� טיפולי ולו באופ� דיסקרטי וא? 

 א� – ממאי נפש+ –הצליח להעלי� מהחברה הסובבת את קשיי נפשו 

באזרחות תפקד באופ� תקי� מדוע לא עשה כ� בצבא וא� א? באזרחות 

 אזי מדוע נמנע מלפנות לעזרה שהרי הכל –הוגבלה פעילותו היו� יומית 

לפיכ+ נראה כי האירועי� הנזכרי� לעיל . רואי� קשייו הניכרי� לכל עי�

ודאי שמשכה בלתי , הינ� עלה תאנה וכסות להיעדרות בלתי מוצדקת

 81.ולא מוצדקמבוסס 

יש לשי� לב לשימוש שעושה בית המשפט בפסיקה זו בנרטיב הטיפולי כנימוק שלא 

העומדות בפני הנאש� ובשאלות בקשר " הדרכי� החוקיות"בהתייחסו ל. להקל בעונש

מאשש בית הדי� למעשה את כוח� של , של ההיעדרות לאור נסיבותיו" מידת המוצדקות"ל

המצב . רות לשרת שירות תקי� בעזרת ההטבות השונותרשויות הטיפול להבטיח את האפש

הוא מצב שבו העריק נעזר בשירותי� הכלכליי� , טיפולי�על פי השיח הצבאי, האידאלי

 . ובאמצעותו משתלב במסגרת האזרחית, שב לשירות תקי�, והנפשיי� המוצעי� לו

 
 ).24.12.2001 (‡È‡·ˆ Ú·Â˙ '·Âˆ�ÊÂ˜ ‚ÏÂ �) צבאי צפו� (491/01/צפ 79
 ).8.3.2000 (È‡·ˆ Ú·Â˙ '˘Â¯‰ ˜ÁˆÈ �) צבאי דרו� (64/00/דר 80
 ).17.2.2002 (È‡·ˆ Ú·Â˙ '¯ÈÁ „ÓÁÓ �) צבאי צפו� (581/01/צפ 81
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 סיכו� ביניי�. ה

מייצרת סביבת העבודה של מ� האמור בשני הפרקי� הקודמי� יוצא כי בשני המקרי� 
הגורמי� המיטיבי� הנחות הנוגעות לטובת� של העריקי� ודרכי פעולה המעוצבות 

ושחרור הלקוח , אצל הסנגורי� פונקציית המטרה היא הקלה בעונש. לקידומה של טובה זו
אקונומיות שבה� שרוי הלקוח נתפסות �המצוקות הסוציו; משירות משרת פונקציה זו

אצל גורמי הטיפול פונקציית המטרה היא תפקוד . ירות בצבא א+ מחמירושהש, כמצב נתו�
אקונומי �ושירות צבאי של המטופלי� נתפס כאינדיקציה לחוסנ� הנפשי והסוציו, תקי�

א? ה� תופסי� את המצוקות ; וכאמצעי להשגת תפקוד תקי� ויתרונות במערכת האזרחית
 אלא ששירות צבאי תקי� עשוי לשמש ,אקונומיות שבה� שרוי המטופל כמצב נתו��הסוציו

 . מנו? להקלת�
ולפיה שני סוגי השיח אינ� מכווני� למעשה לטובתו , נית� לטעו� כמוב� טענה צינית

ביורוקרטיי� שאי� לה� ולא כלו� ע� טובת� �אלא להשגת שיקולי� מערכתיי�, של העריק
ני� שלה� ע� הסנגורי� מבקשי� להבטיח את המש+ יחסי העבודה התקי. של העריקי�

" מוכרי�"ולמעשה ה� , "מעגל התיקי�"התביעה וע� בית הדי� תו+ הוצאת לקוחותיה� מ
, שרצונו להשתחרר מונע משיקולי� קצרי טווח ומתו+ מצב של מצוקה, את טובת הלקוח

 בדומה לכ+ נית� לטעו� באופ� ציני כי 82.בתמורה ליתרונות בתפקיד� כשחקני� חוזרי�
כשירות תקי� " טובת הפרט"והגדרת , � למערכת שה� משרתי�גורמי הטיפול מחויבי

 טענה כזו 83.מבטאת למעשה נאמנות לשיח הלאומי יותר משהיא מבטאת אמת טיפולית
א+ להערכתי היא אינה מתייחסת ברצינות הראויה לכנות , היא אולי שובת לב

� הציטוטי� לעיל וההתרשמות מ. שבהתנהלות� של הסנגורי� ושל גורמי הטיפול
ה� הסנגורי� ; נגד העריקי�" תאוריית קשר"התצפיות מחלישי� את האפשרות להאמי� ב

מטופליה� עומדת לנגד /וה� גורמי הטיפול מאמיני� בכל לב� כי אכ� טובת לקוחותיה�
היא , לעצב את טובת� שלה�, או אפשרות,  השאלה מדוע אי� לעריקי� די פנאי84.עיניה�

 
 .45 הערה ÏÈÚÏראו  82
שלפיה� השיח , נחות מסוג זההביקורת על תרפיה למ� משנות השישי� התבססה על ה 83

 ,Thomas Szasz:הנשע� על הנחות ועל ערכי� חיצוניי�" שיח מנרמל"הטיפולי הוא מטבעו 
“Psychiatry, Ethics, and the Criminal Law”, 58 Colum. L. Rev. 183 (1958); David 

Ingleby, Critical Psychiatry (New York, 1980) .יטיי� לא אחרי� ייחסו לגורמי� התרפו
 David Rothman, Conscience and: ראו; כי א� השלמה ע� מצב קיי�, מטרות נסתרות

Convenience: The Asylum and its Alternatives in Progressive America (Boston, 1980) . 
חשוב לציי� כי העובדה שהסנגורי� חפצי� לדאוג לטובת לקוחותיה� אינה שוללת את  84

. ג� להקל על מערכת שבה ה� משמשי� שחקני� חוזרי�, במקביל, פצי�האפשרות שה� ח



 

 הדר אבירם

362 

z:\books\mh&t\07-10-25\09-aviram.doc 1/20/2008 1:18 PM 

א+ בטר� , ה לה נעוJ ההבדל בי� הטבה ובי� העצמהובתשוב, השאלה המהותית להערכתי
השיח הסנגוריאלי , כעניי� שבשגרה, נדו� בשאלה זו נבח� את הזירה שבה נאבקי�

  .והתרפויטי על הגדרת טובתו של העריק

 שיח של חירשי��דו. ו

 התנגשויות שגרתיות בדיו� על העונש .1

כעניי� שבשגרה היא בית הזירה שבה מתנגשי� השיח הסנגוריאלי והשיח הטיפולי 
במקרה הרגיל . הנזקק לטיעוני הסנגוריה בסיכומי� לש� גזירת עונש� של העריקי�, הדי�

במקומות , טווה הסנגור בסיכומי� את מסכת נסיבותיו המקלות של העריק ומגיש
תמונה כללית של " הרעיו� הוא ליצור 85.את המסמכי� מגורמי הטיפול, המתאימי�

והנתמכת , של התביעה" העריק המניפולטיבי"בסתירה לתמונת  העומדת 86,"מסכנות
דבריה� של הגורמי� הטיפוליי� בחוות דעת� השונות משמשי� אישוש . במסמכי�

בשל כ+ מופעל לחJ כבד . וה� משובצי� בפסקי הדי� כנסיבות מקלות, עובדתי לתמונה זו
תורה מפעילה לחJ והסנגוריה ב, חות כאלה בקשר לכל הנאשמי�"על הסנגוריה לספק דו

כאשר הגורמי� הטיפוליי� . כבד על גורמי הטיפול לספק במועד חוות דעת משביעות רצו�
בטענה כי החלטת� על תנאי השירות , בי� היתר(אינ� מספיקי� לצר? את חוות הדעת 

בית הדי� מתבקש על ידי הסנגוריה לכלול , )אינה צריכה להיות קשורה לשאלת העונש
שביעות הרצו� של �א+ אי. לגורמי הטיפול, או המלצה, )כעי� נזיפה(בפסק הדי� הערה 

אלא מעצ� , הסנגוריה מפעולת גורמי הטיפול נובעת לא רק מ� העיכובי� בפעולת�
 : הקריטריוני� המדריכי� את החלטותיה� בעניי� תנאי שירות

אבל יכול , וצה להטיל עליה� את כל האש�אני לא ר, ש"קיות הת"מש
שיש לו חלק לא מבוטל ג� בעניי�  ,רוקרטיויב ג� קטע להיות שיש פה

, ש"עריק לקבל תשמ לשש לא יכולה להיעתר לפנייתו "א� קצינת הת. הזה
... אופל אה.. היא בדקה ובמשפחתו יש רכב מסוג נניח, כי במשפחתו

אז הוא לא יקבל את ,  וזה אומר שהוא לא עומד בקריטריוני�79משנת 
והיו� אי� , ו איזה מענק כי הוא מחזיק בפלאפו�או א� יימנע ממנ. התשלו�

 
גלגלי ההלי� " שימו�"שיתו� הפעולה בי� הסנגוריה לבי� בית הדי� והתביעה על דר� של 

 .המשפטי אינו חייב להיתפס על ידי הסנגורי� כפוגע באינטרסי� של הנאשמי�
 .על סמ� תצפיות שערכתי 85
 .36' ריאיו� מס 86



 שיח סניגוריאלי ושיח טיפולי ": שיח של חירשים-דו"

 בהתייחסות לאוכלוסיית העריקים הצבאית

363 

z:\books\mh&t\07-10-25\09-aviram.doc 1/20/2008 1:18 PM 

אבל מבחינה בירוקרטית א� כתוב .. אז אה מעט שאי� לו פלאפו�כאד� 
הוא לא יקבל את , שמי שיש לו פלאפו� לא יקבל את מענק המסוי� הזה

הוא לא יקבל את מענק אז אי� לו כס? להביא הביתה או לפרנס .. מענק וה
שזה הרגל שלה� .. יש כאלה שג� אה, לעצמואת עצמו או לקנות סיגריות 

לקיי� את הדברי� הקיומיי�  דיכאז הוא יבצע את העריקות . לעש� סיגריות
  87.מבחינתו לעש� סיגריות זה דבר קיומי. שלו

נוס? על כ+ קיי� חוסר הערכה בסיסי ג� למידת כשירות� המקצועית של אנשי 
זה מער+ ברמה . ש ושיקו� בכלא"של מער+ ת. המער+ הזה לא מתפקד היו�: "הטיפול
זה קצינות צעירות מאוד ברמת .. אנשי� שמה נחמדי� וטובי� אבלה. לא איכותית ונמוכה

 סנגורי� אחרי� מייחסי� את 88."� שלא עברו הכשרה מקצועית בתחומי� האלה"הסג
 :אקונומי שממנו מגיעי� המטפלי� עצמ��הבעיה ג� לרקע הסוציו

ולשחרר [" אני לא רואה סיבה להתערב "]אמרה[� בכלא וכשקצינת שיק
היא היתה בת . שאלתי אותה בת כמה היא ,הרמתי לה טלפו�] את החייל

מתי בפע� האחרונה היא : שאלתי אותה שאלה נורא פשוטה.  אז19.5
 19ג� אני בגיל . התשובה היתה א? פע� לא. ביקרה במשרדי ביטוח לאומי

יא לא ידעה מה זה אומר וה. משרדי ביטוח לאומיבוחצי לא ביקרתי 
כי . בכלל לא הכירה את זה, רוקרטיהווהצור+ להתנהל מול בי, התורי� ש�

אקונומי יחסית �מרקע סוציו. מי שמגיע לתפקידי� האלה זה ילדי� טובי�
והמשמעות . לה� מזל כי יש לה� ילדות יש. ולאנשי� כאלה יש מזל .גבוה

את המציאות קצת משאיר  של הילדות היא שההורי� והמער+ התומ+
אבל היא . שקופה כוכית שהיאזקצת מעבר לאיזשהי , קצת בחוJ, רחוקה

מאחר , עכשיו. וזה יכול להקשות על הפעלת שיקול דעת. לא נוגעת
אז אי� , לא עוברות שו� הכשרה, שהילדות האלה שה� ילדות מאוד טובות

 89.להתעלות מעל הפיקציה הזאת לה� שו� דר+

הנובע לשיטת� מ� , וסר שיתו? הפעולה של רשויות הטיפולהסנגורי� תופסי� את ח
האינטרס "הגורמי� הטיפוליי� ב" בגידת"כ, הפגמי� ברמת� ובשיקוליה� של המטפלי�

הציפייה כי חוות הדעת . המוגדרת כפעולה לש� שחרורו, של הטבה ע� הלקוח" המשות?
ית המטרה שלה� הטיפוליות תשמשנה כלי יעיל ומהימ� ביד הסנגורי� להשגת פונקצי

 
 . 5' מסריאיו�  87
 . 36' ריאיו� מס 88
 .22' ריאיו� מס 89
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כמשתק? . כ+ מתנהלת העבודה ההדדית באופ� צור� ובעייתי כעניי� שבשגרה; נכזבת
המטפלי� מליני� לפני בית המשפט על הלחJ שמפעילי� עליה� הסנגורי� , בפסקי הדי�

 . לספק את חוות הדעת במועד

 ההתאמה �הוויכוח על מיקו� ועדות אי  .2

יתה יבי� השיח הסנגוריאלי לשיח הטיפולי הנקודה שבה התרחשה התנגשות חזיתית 
, ההתאמה בכלא� שכנו ועדות אי1997עד שנת . ההתאמה�שאלת מיקומ� של ועדות אי

אלא . והסנגורי� יכלו לבקש להביא את לקוחותיה� לפני הוועדות בטר� גזירת עונש�
שבשלב מסוי� נתקבלה החלטת אג? כוח אד� שעל פיה שונה מיקומ� של הוועדות אל 

. חוJ לכלא כדי ליצור מצב שבו יישאו המפקדי� באחריות לטיפול בחיילי� הבעייתיי�מ
דבר , J כמה חיילי� בטענה כי עניינ� לא הועלה בפני הוועדה"עקב שינוי זה עתרו לבג

 בית המשפט דחה את העתירה בנימוק שקביעת 90.שפג� בסיכוייה� בעת גזירת העונש
 :בעונש לחודהתאמה לשירות לחוד ושיקולי� להקלה 

ועדת ההתאמה מטרתה לבדוק התאמתו של החייל לשירות ולא להביא 
העדר יכולת הסניגור . לידי שיחרורו או לספק טענות הגנה לסניגורו

להעלות טענות הגנה במשפט� של העותרי� איננה מקימה עילה 
אי� בכ+ כדי לשלול מ� הסניגור את האפשרות  .להתערבות בית משפט זה

. הדי��די� להביא נאש� בפני ועדת התאמה לפני מת� גזרה�לבקש מבית
ובמקרי� הראויי� לכ+ יעתר לבקשה וינחה , פי שיקול דעתו�על, בית הדי�

 .הוועדה לדו� בעינינו של הנאש�

מיקומ� הגאוגרפי של הוועדות נקבע מחוJ ;  נטרפו הקלפי�¯ˆ‡·Èבעקבות פרשת 
לי להשגת פטור משירות ללקוחותיה� א+ בכ+ לא הקיJ הקJ על המאמJ הסנגוריא, לכלא

במקרי� הראויי� "העתירה הותירה מקו� להביא חיילי� בפני הוועדה . טר� גזירת העונש
היו א?  91".מקרה ראוי"כי מדובר ב, בתיקי� מסוימי�, והסנגוריה נהגה לטעו�, "לכ+

או כשנתעכב הדיו� בוועדה בשל אוזלת יד� של , מקרי� שבה� כשנדחתה בקשה כזו
 במקרי� 92.טענו הסנגורי� כי יש להתחשב בכ+ כנסיבה מקלה, ורמי� הטיפוליי�הג

ביקשו , לפטור משירות לפני מת� גזר הדי�" מקרה ראוי"שבה� לא הוכר עניינו של לקוח כ

 
 ).¯ˆ‡·Èפרשת : להל�) (1996 ()לא פורס�( ‡"¯‡˘ ‡È·‡ˆ¯ 'Î � �5249/96 "בג 90
 פורס� במאגר נבו, ‰˙ÔÓ˜È� 'È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â � 58/03) ל"ערעורי� צה(ע : ראו למשל 91

)2003.( 
 ).2003 (רס� במאגר נבופו, ˘È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ 'ÔÓÏÂ � 20/03) ל"ערעורי� צה(ע  92
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מהל+ , הסנגורי� מבית הדי� להמליJ על הבאת הלקוח בפני ועדה במהל+ ריצוי העונש
 לעתי� ערערו הסנגורי� על 93. בית הדי� לעשות כ�היוצר מחויבות של גורמי הטיפול כלפי

גזר דינ� של לקוחות תו+ התבססות על החלטת פטור שניתנה סמו+ לאחר הכרעת הדי� 
  94.המצדיקה הקלה בעונש" עובדה חדשה"בבית הדי� המחוזי כעל 

באופ� זה מיקומ� של הוועדות הופ+ להיות זירת מאבק נוספת בשיח החירשי� 
השאיפה הסנגוריאלית להגדיר מקרי� רבי� ככל האפשר כמקרי� : ליטיפו�הסנגוריאלי

, "הדלת המסתובבת"ניזונה ישירות מנרטיב , לפטור משירות לפני פסק הדי�" ראויי�"
מעוניי� לנתק ככל האפשר , שאליו משתייכי� הגורמי� הטיפוליי�, בעוד שאג? כוח אד�

כול� יכולי� "שירות מאתוס את שאלת השירות משאלת ריצוי העונש באופ� הניזו� י
  ".לשרת

 ת "הוויכוח על פרויקט גחל. 3

שמטרותיו ופעולתו הוצגו בפרקי� , ת"לכאורה נראה כי ע� הקמתו של פרויקט גחל
למ� הקמתו עורר , ואכ�. צפויות התרחשויות משמעותיות בטיפול בעריקי�, הקודמי�

 וזאת א? –ד הסנגורי� הפרויקט תרעומת מרובה ה� מצד התביעה ובתי המשפט ה� מצ
. הרחב שאותו שאפו מייסדיו להנהיג" מער+ הטיפול"בלא כל קשר לכשלונו ביצירת 

שעל תוק? כלי האבחו� שלו או על חשיבות המלצותיו להטבות (לביקורת על הפרויקט 
שופטי� , תובעי�, אנשי משטרה, האחד: היו שני ראשי�) ולשינויי שיבוJ לא היה חולק

שכ� את הקשיי� , חשו כי מיקו� התכנית בכלא מחטיא את המטרהוסנגורי� כאחד 
אצל התובעי� והשוטרי� הדגש היה על . בשירות תקי� היה צרי+ לאתר טר� ההיעדרות

 הסנגורי� 95; לחיילי� שכבר נמצאי� בכלא– אבחו� וסיוע –" פרס"הבעייתיות שבמת� 
  בכוחו של מנגנו� הסיועא+ סברו כי אי�, ללקוחות" פרס"כמוב� לא התקוממו על מת� ה

 :להועיל ללקוחותיה� בשלב המאוחר שבו הוא מופעל

 ...גחלת שמדברי� עליו עכשיו זה לא: ת

 ?זה לא יעבוד :ש

 .גדולה בעניי� הזה... לא משהו שישפיע השפעה :ת

 
 ).2002) (לא פורס�( È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ 'ÌÈÈÁ � 02/78) ל"ערעורי� צה(ע  93
̄ � 188/03) ל"ערעורי� צה(ע : ראו למשל 94 ˆ¯˘ 'È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ,פורס� במאגר נבו 

)2003.( 
 בישיבת ועדת צבא, ל מיקי בראל"תא, ראו למשל את דברי קצי� משטרה צבאית ראשי דאז 95

 . 9.5.05ובטחו� של לשכת עורכי הדי� מיו� 
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 ?למה לא :ש

לה שכבר העזו א. ה� מטפלי� כבר באלה שכבר הגיעו לכלא.. כי  :ת
ברגע שבנאד� עשה את זה פע� . וע את זה לפנילמנ צרי+. לעשות את זה

   96.לחזור לזה שוב אחר כ+ תמיד הוא יכול, אחת

, על פי ראש הפרויקט. קשור לתפקיד שהפרויקט ממלא בתהלי+ גזירת העונש, השני
מסיבה זו מצאו עצמ� הסנגורי� . האבחו� וההמלצות גוזלי� זמ� ומשאבי� רבי�, הריאיו�

בישיבה שבה הוצג הפרויקט . יני� זמ� רב לחוות הדעת ממת–השופטי� ,  ודרכ�–
 הביעו אלה התמרמרות על שחוות הדעת שבה� ה� משתמשי� לצור+ גזירת 97לשופטי�

 98.תרעומת דומה נשמעה תדיר מפי הסנגורי� המרואייני�. העונש אינ� מגיעות במועד�
�לי+ אבחונימחו על מה שה� ראו כאינסטרומנטליזציה של תה, מצד�, נציגות הפרויקט

 . טיפולי ועל הרדוקציה שלו למכשיר לאספקת נסיבות מקלות
זה את הסנגוריה והגופי� הטיפוליי� מכשילי� , כפי שנית� לראות בכל הזירות הללו

טובת� של ל באשר בשל חוסר האפשרות לגבש תמונה קוהרנטית  באופ� תדירדרכו של זה
 .העריקי�

 � לעומת העצמה של עריקי�הטבה ע� עריקי: נחבאי� בי� השיחי�. ז

, צבאיות�טיפוליות�היכ� מצויי� העריקי� עצמ� במער+ המחלוקות הסנגוריאליות
ה� מיטיביה� המשפטיי� וה� מיטיביה� הטיפוליי� , למעשה? ובאיזו תוצאה ה� חפצי�

אלא שהתשובה , של העריקי� שואלי� אות� א� ה� מעונייני� להשתחרר או לשרת
ספק לשאלות אלה מושמעת מתו+ מצב מוחלש של לחJ וחוסר שביכלת� של העריקי� ל

סנגורית , אחת המרואיינות. שבו אי� בידיה� כלי� משמעותיי� לעצב את עתיד�, אוני�
הגדירה מצב זה של קבלת , בשירות מילואי� בעלת השקפות בלתי שגרתיות על הבעיה

  ":חוסר פנאי"החלטות כ

. לדעתי זה מיותר.  ולא בתנאילא מאמינה בעונש. אני לא מאמינה בעונש
אני רוצה לומר שאילו הצבא היה לוקח את המשאבי� שמושקעי� היו� 

 
26� ו23' ראו ג� ראיונות מס; 9' ריאיו� מס 96. 
 . והשתתפו בה ג� שופטי בתי הדי� המחוזיי�7.8.2003הישיבה נערכה ביו�  97
ת "בשיחות השלמה לראיונות שקוימו לאחרונה נמסר כי אנשי גחל. 23� ו11' ראיונות מס 98

 .א� התרשמות זו לא נבדקה, יותר במת� פטור משירות" �גמישי"החלו להיות בהדרגה 
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,  והיה נות� את האפשרות של חניכה לחלק מהחיילי� שקשה לה�4בכלא 
אני מאמינה שה� היו מסיימי� את , אני מאמינה שה� היו חיילי� מצויני�

מ� וג� צועילי� ג� לעלהיות אזרחי� מ שירות� ואני מאמינה שה� יהפכו
. ג� החיילי� וג� הצבא. אנחנו עובדי� בשיטה של הורדת ידיי�. לחברה

כול� . אבל אני חושבת שאנחנו מפסידי�. ואנחנו גיבורי� זה נכו�
ה הרחבה כולנו מפסידי� יבראי. ג� הצבא וג� המדינה מפסידה. מפסידי�

 למעגל הנזקקי�כי אנחנו מכניסי� , אנחנו מכניסי� למעגל הפשע כי. מזה
אבל כדי לממש את היכולת ה� , בחורי� צעירי� שיש לה� את היכולת

ה� לא למדו להיות . יכולי� להיות פנויי� ה� לא .צריכי� להיות פנויי�
 99.אני חושבת שצרי+ לראות את הדברי� באור אחר.. ו. פנויי�

האופ� יש בה תסכול מ� , בעוד שתפיסה זו אינה מציעה תחלי? למערכת המשפטית
לשאלתי א� נית� לצפות להתארגנות . שבו מוחמצת ההסתכלות הכללית על הבעיה

קבוצתית מעצימה של עריקי� שתשאל שאלות קשות על מהות שירות החובה והפערי� 
שלפיה החשש הוא שכל ניסיו� , השיבה סנגורית אחרת תשובה פסימית, החברתיי�

להשקיע� בציות ובכניעה למסגרת שנית� , העצמה והתארגנות ייתפס כמשאבי מותרות
  :הצבאית

אני לא רואה ארגו� כזה מצליח ואני לא רואה את החברה הישראלית 
יעשה שזה זתומרת לא בטוח , לקבל את זה בצורה פתוחה... מקבלת את זה

ציני שיגיד א� יש לכ� זמ� לשבת בדיוני� אז 'תמיד יהיה ת. לה� תועלת
 זתומרת,  הפו+...במוב� הזה ש,  נכו�ויש בזה ממד. היה לכ� זמ� ג� לשרת

ד "מי שעסוק במאבק הישרדותי לא ישקיע את היו� הזה להגיע לביה
זה יו� . זה לא כזה דבר טריוויאלי, כי אי� לו כס? לאוטובוסי�. לדיו�

ואי� לו כס? לבייביסיטר אי� לו מי . זה ג� לא דבר טריווויאלי, עבודה
. תא החולה או על מי שזה לא יהיהבית או על הסבבשישמור על התינוקות 

וקיימי� , עכשיו האירגוני� החברתיי� שקיימי�. אתה מגיע לאיזשהו מעגל
מנסי� לתת פיתרונות בדברי� שה� הרבה יותר , כאלה לא מעט

לנסות לתת פתרונות של בתי , זתומרת לתת פתרונות דיור, קונסנזואליי�
... ה. ל+ לה� בקלותוג� זה לא הו, וכולי, של חלוקות בגדי�, תמחוי

תשלו� הציבורי שה� ישלמו א� מישהו יעלה ויגיד בוא נארג� את 
ל כי התנאי� "לא לשרת בצה העריקי� למאבק שהמשמעות שלו תנו לו

 
 .28' ריאיו� מס 99



 

 הדר אבירם

368 

z:\books\mh&t\07-10-25\09-aviram.doc 1/20/2008 1:18 PM 

זתומרת א� אני צריכה . זה כליה מיידית. תהיה נוראית, שלו לא מאפשרי�
תאבדות ו� כזה אני אגיד לו שזה הרגלעשות יחסי ציבור לשווק איזשהו א

עברות פליליות מסוימות .. .יכול ג� לעלות לכדי עברה פלילית. מבחינתו
  100.של המרדות וכאלה

לאחר שבעיות העריקי� לא טופלו טר� היעדרות� , במהל+ השהות בכלא הצבאי
ק? חשיבה מסודרת ופנויה על אודות שאי� העריקי� מסוגלי� לספק תשובה שת, משירות

 המאמצי� הניכרי� 101.משירות בצבא לעומת שחרור ממנוהרווח וההפסד הנשקפי� לה� 
אינ� נוגעי� , מיטיבי� ככל שיהיו, והכני� שעושי� הסנגורי� וגורמי הטיפול בנסיבות אלה

הא� נית� לומר שיש כיו� : בשורש הבעיה ובשאלות הכלליות הנוקבות שהיא מעוררת
מקנה יתרונות הא� מערכת מדינית ה? הא� שירות כזה נחוJ? ל"שירות חובה בצה

במצב של פערי� כלכליי� , במלוא הכנות, משמעותיי� למשרתי� יכולה לעשות זאת
 ? ותרבותיי� חריפי� בי� המשרתי�

שצוי� , שאלת מפתח העולה מ� העימות בי� שתי הגישות נוגעת להיבט משות? שלה�
ת ה� הפרספקטיבה המשפטית וה� הפרספקטיבה הטיפולית מתייחסו. במהל+ הדיו� לעיל

חר? התובנות , זאת. לעריקי� כאל פרטי� ששיקוליה� ובעיותיה� ה� עניי� אינדיווידואלי
אקונומית �שלפיה� הבעיות הללו ה� חלק מתופעה סוציו, של אנשי המשפט והטיפול

או , עריקי� יש הכרח לעודד התארגנות קבוצתית שלה�" להעצי�"הא� כדי . רחבה
משמעית לשאלה �קשה לתת תשובה חד? פרטשההעצמה יכולה להתרחש לגבי כל פרט ו

תנאי� ומשאבי� לבחו� את , א+ ברור כי במצב הקיי� אי� לעריקי� הזדמנויות, זו
בנסיבות אלה הבעיות . זכויות וחשיבה ביקורתית, בעיותיה� בכלי� של התארגנות

 אינ� מנוצלות על ידי, בעיות של החלטות אישיות לטווח הקצר, המידיות העומדות בפניה�
וההתייחסות , גורמי המשפט והטיפול למת� כלי� לעריקי� לעצב את גורל�

משבשת את האפשרות " הטבה"האינדיווידואלית אליה� מתו+ דפוסי� מקצועיי� של 
  .להעלות שאלות ביקורתיות אלה

 ?אפשר ג� אחרת: סיכו� .ח

י� סנגורית המילוא, אחת מה�. את תמונת המצב הקודרת מאירות גחליליות בודדות
תיארה כיצד היא יוצרת מצבי� שבה� העריקי� פעילי� להשגת טובת� , המצוטטת לעיל

 
 .22' ריאיו� מס 100
מצב זה דומה מאוד למצב� של חולי הנפש והמאושפזי� בדיוני� על קבלת חוק הטיפול  101

  .56 הערה ÏÈÚÏ, קנטרואייזנשטדט , אדמו�, אביר�; בחולי נפש
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לפניי את האופ� שבו היא  תיארה מרואיינת זו" העצמה"בלי להשתמש במונח . שלה�
 : מעודדת את העריקי� לדבר ואת המפקדי� להקשיב

. בי� המפקדי� לבי� החיילי�, גישור ,ולא אחת קורה שאני עושה תיוו+
מפקדי� מאוד מרוצי� מזה משו� שאני לא נותנת תמיכה לחייל אלא אני ה

הוא צרי+ לנהל את . שולחת את החייל להשיג את ההישגי� שלו בעצמו
כל מה שאני עושה אני מנסה , אני לא מסדרת לה� שו� דבר. המשא ומת�

, ושיתנה את זה בהתנהגות להקשיב ללחוש לאזנו של המפקד שהוא צרי+
כל מה שאני מבקשת מה� זה . רק שיקשיב,  שהוא מבי�שיעשה את מה

. כי א� ה� היו מקשיבי� לחיילי� אז היו הרבה פחות עריקי�... שיקשיבו
 102.קשיבי� מרק א� היו

והיא מתבצעת במהל+ יו� העבודה , חשוב לזכור כי דר+ פעולה זו היא אישית
לות קשות בנוגע טיבו של ההלי+ הפלילי מעלה שא. האינדיווידואלי של המרואיינת

במערכות משפט אחרות אומצו פתרונות . ליכולת לייצר פתרונות דומי� ברמה המערכתית
מוצלחי� המאפשרי� לאנשי� צעירי� להשתת? בפתרו� הוליסטי של הבעיות שיצרו דר+ 

 קשה להאמי� שבמסגרת מערכת משפט 103.מסוגי� שוני�" צדק רפובליקני"מנגנוני 
ע� זאת יצירת מצבי� של דיבור . להשיג הישגי� דומי�אדוורסרית סטנדרטית נית� 

והקשבה ישירי� שבה� העריקי� ה� הסוכני� הראשיי� להשגת טובת� אינ� בבחינת חזו� 
" קיבעו�"את ה, ולו במעט, ייתכ� שנית� לשנות. בלתי אפשרי ג� במערכת הקיימת

הנחות המוצא המערכתי א� אנשי המקצוע בסנגוריה ובגורמי הטיפול יוכלו לוותר על 
תקוותי היא שמאמר זה יוסי? לחשיבה . של העריקי�" טובת�"המקצועיות שלה� בדבר 

ובדבר האופני� שבה� הוא יכול לעסוק ברווחה , בכלל, בדבר תפקידו החברתי של הצבא
 .בפרט, א+ מעצימות יותר, בדרכי� מיטיבות לא פחות

 
 .28' ריאיו� מס 102
103 Allison Morris & Gabrielle Maxwell, “The Practice of Family Group Conferences in 

New Zealand: Assessing the Place, Potential and Pitfalls of Restorative Justice” 
Integrative a Victim Perspective within Criminal Justice (Adam Crawford & Jo 

Goodey eds., 2000) .בנויה למצבי� שבה� יש קרב� עבירה " המאחהצדק "שיטת ה, אמנ�
א� אחד ממאפייניה המרכזיי� הוא מת� קול ג� לנאש� בעיצוב האופ� שבו יתגברו , מסוי�

מערכת זו של דיו� באשמה בפורו� של כל הצדדי� לה . כל הצדדי� לבעיה על הנזק שנגר�
לרקע . זילנד�את מערכת בתי המשפט לנוער של ניו, ובהצלחה רבה, החליפה כמעט כליל

 John Braithwaite, Crime, Shame and: תאורטי נוס� על אופ� חשיבה זה ראו
Reintegration (Cambridge University Press, 1989).  


