
מבוא
מאמר זה עוסק בעבודה הטיפולית עם נשים עוברות חוק הנעשית 
בבית המשפט הקהילתי. הניסיון המצטבר מלמד כי שילובן של נשים 
עוברות חוק במסלול בתי המשפט הקהילתיים הוא גורם מעצים ומקדם 

בתהליך השיקום שלהן. 
בתי המשפט הקהילתיים מציגים תפיסה המתמקדת בשיקום בקהילה 
כאמצעי למניעת פשיעה חוזרת. הם פועלים על פי עקרונות של עבודה 
סוציאלית מודעת עוני, לצד גישת הכוחות אשר מתייחסת לנקודות החוזק 

של עוברי החוק ולמשאבים שלהם - שבעזרתם 
אפשר להתגבר על מכשולים, לבנות הגדרה 
עצמית, לפתח הון אנושי ולזהות הזדמנויות. 
זאת בנוסף לגישה המערכתית, הגורסת כי ללא 
תחושת שייכות וקשר למערכת רחבות יותר, כמו 
משפחה וקהילה, תפקודו של האדם עשוי להיפגע. 
גישות אלו, כולן יחדיו, הן הבסיס לעבודה 
הטיפולית שנעשית עם נשים עוברות חוק בבית 
המשפט הקהילתי. יש באפשרותן לתת מענה 
מעמיק ומקיף לאתגרים שעמם מתמודדות 

נשים אלו. 
הבחירה להתמקד בעבודה הטיפולית עם 
נשים נובעת מן התפיסה כי לא ניתן להבין 
את החלק הפרטי בחייהן של נשים עוברות 
חוק במנותק ממעמדן בחברה ומן הסוגיות 
הציבוריות הנוגעות להן והמשפיעות על חייהן; 
ללא התייחסות למאפיינים ציבוריים, המגבילים 
ומכתיבים את הסיטואציה הפרטית ואת החוויה 

האישית. הבנת המציאות והתודעה הנשית נעשית תמיד מתוך ההקשר 
של מציאות חברתית, שבה קיים חוסר שוויון ביחסי הכוחות בין המינים. 
החיים בחברה פטריארכלית מכתיבים בהכרח חוויות חיים ייחודיות לנשים, 
ולכן גם הידע של נשים, המתפתח כתוצאה מכך, שונה מזה של גברים.  
בחלקו הראשון של המאמר אבקש להסביר מהו בית משפט קהילתי 
ומהם העקרונות המנחים אותו והמודל שהוא פועל על פיו. בחלק 

השני אדגים כיצד עקרונות הפרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת 
עוני באים לידי ביטוי בעבודה הטיפולית עם נשים עוברות חוק, אשר 

משתתפות בתכנית של בית המשפט הקהילתי. 

בתי משפט קהילתיים בישראל
כחלק מהמגמה ההולכת ומתרחבת של חיפוש אחר חלופות לענישה 
קלאסית ככלי להתמודדות עם פשיעה, פותח בישראל במהלך השנים 
האחרונות מודל עבודה חדש במסגרת ההליך הפלילי: בתי משפט 
קהילתיים. המודל פותח ביוזמת ד"ר דניאלה 
בייניש ושלומי כהן מג'וינט ישראל־אשלים 
ובהובלת הג'וינט ומשרדי הממשלה השונים, 
ביניהם משרד הרווחה - שירות המבחן למבוגרים. 
מודל זה, הפועל מאז שנות ה־1980 בארה"ב 
ובמדינות נוספות בעולם בתצורות שונות, הוא 
חלק מקטגוריה חדשה של הליכים פליליים 
המכונים "בתי המשפט פותרי בעיות" - תוצר 

מעשי של "תורת המשפט הטיפולי".
המודל מבוסס על ההנחה כי מרבית העבריינות 
החוזרת היא סימפטום לבעיות עמוקות יותר, 
כגון עוני, ניכור, הדרה, התמכרות, לקויות לא 
מטופלות, אלימות והזנחה. כדי להתמודד עם 
העבריינות ולמנוע את הישנותה, יש לטפל גם 

בבעיות המחוללות אותה. 
לכל בתי המשפט פותרי הבעיות, ובכללם 
בתי המשפט הקהילתיים הפועלים בישראל, יש 
כמה עקרונות עבודה משותפים: מעקב שיפוטי 
תכוף, תכניות טיפוליות ושיקומיות מותאמות באופן אישי, עבודת צוות 
שיתופית, עבודה מתוך ידע ומידע מוגברים, שיתוף הקהילה ועבודה 

מבוססת ממצאים )ביניש ובלוטנר, טרם פורסם(.
 ,2014 בית המשפט הקהילתי הראשון הוקם בבאר־שבע בנובמבר 
ומאז הורחבה פעילותו ליישובים דימונה וחורה. בית המשפט השני קם 
בספטמבר 2015 בעיר רמלה, וכיום נותן מענה גם לערים לוד ורחובות. 
במאי 2017 נפתח בית משפט שלישי בעיר תל־אביב, וביוני 2018 נפתח 
בית המשפט הקהילתי הרביעי בעיר נצרת. יישום התכנית הורחב בהחלטת 
2016, כך שתוך שנתיים יפעל בית משפט  1840 מאוגוסט  ממשלה 

טל אמיר ריז'י, MSW - עובדת סוציאלית בכירה בשירות המבחן למבוגרים, 
talam@molsa.gov.il .משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

טל אמיר ריז'י

"היום אני רואה את החיים אחרת... אני יודעת שאפשר למצוא פתרונות..." 

"השינוי עדיין לא הושלם, אבל את הבסיס להצלחה הטמעתם בי" 

מחזון למציאות: העבודה 
הטיפולית עם נשים עוברות 
חוק בבית המשפט הקהילתי

דרכי הטיפול והשיקום 
התואמות את צורכיהן של 

נשים אלו מחייבות מסגרות 
מערכתיות, האמורות 

לספק מענה כולל בתחום 
ההתמכרויות, הליווי הרגשי, 

שירותי בריאות, לימודים 
פורמליים, תעסוקה, שיקום 

מקצועי ופתרונות דיור
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קהילתי בכל אחד מששת מחוזות השיפוט בישראל.
ההליכים בבית המשפט הקהילתי מתנהלים בגבולותיו של ההליך 
הפלילי ובהתאם לסדר הדין הפלילי, אף אם בדרך ייחודית, השונה מזו 
הנהוגה בבתי המשפט הפליליים ה"רגילים". הוראות החוק הקיימות, 
הגם שאינן ייעודיות, מקנות את כל הסמכויות הנדרשות להפעלת 
המודל במתכונתו הנוכחית, כאשר הוא נשען על הסכמת הצדדים ועל 
הסדר טיעון. תחילתו בהגשת כתב אישום לבית המשפט וסופו בגזירת 
הדין, בדרך כלל כחלק מהסדר טיעון בין הצדדים באופן העולה בקנה 
113 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. בכל שלב בהליך  אחד עם תיקון 
הפלילי )לרבות לאחר הכרעת הדין(, יכול כל צד להליך לבקש להפנות 

את הנאשם למסלול הקהילתי. העברת תיק לדיון בפני המותב 
הקהילתי כפופה לבחינת ההתאמה על ידי שירות המבחן, 

הסכמת הצדדים והחלטה שיפוטית.
כאמור, אוכלוסיית היעד המרכזית היא עוברי חוק 
חזרתיים, שבהיעדר הליך שיקומי צפויים לעונשי מאסר 
קצרים יחסית, של עד 18 חודשים. אולם ייתכנו מקרים 
שבהם יוסכם כי נאשם ללא עבר פלילי יופנה להליך על 
רקע נסיבות חייו ומועדות מובהקת לביצוע עבירות נוספות. 

ייחודי  מודל העבודה בבית המשפט הקהילתי הוא 
ומתבסס על שילוב ועל שיתוף פעולה נרחב של גורמי 

תביעה, הגנה ורווחה: שירות המבחן למבוגרים, 
אגף הרווחה בערים שקיימים בהן בתי משפטי 
 - בקהילה  נוספים  טיפול  וגורמי  קהילתיים, 
שמטרתם המשותפת היא שיקום עוברת החוק 

הרצידיוויסטית וסיוע לה בתהליך המורכב של עריכת 
שינוי משמעותי בחייה. השינוי נעשה באמצעות 
עבודה אינטנסיבית ויום־יומית עם הנשים עוברות 
החוק עצמן, עם הרשתות המשפחתיות והחברתיות 

שלהן ועם גורמים, ארגונים ומוסדות בקהילה. 
ההליך בבית המשפט הקהילתי מוכוון עתיד 

ומבקש למנוע, באמצעות שיקום, את הישנותן של 
תופעות עברייניות. את התפיסה לפיה בית המשפט בא להכריע 

בין הניצים מחליפים תכנון משותף של יעדי הטיפול ומעקב שוטף 
ומשולב אחר התקדמות הטיפול, תוך חשיבה בצוותא על הסנקציות 
ועל ההטבות הראויות, שיעודדו שיקום מלא. במסגרת ההליך המשפטי 
מתקיים תהליך עומק, המכוון "להפוך כל אבן" בחייהן של הנשים, על 
מנת לסייע להן להתארגן כך שתנאי הסביבה יאפשרו להן לנהל ולשמר 

אורח חיים נורמטיבי. 
העמידה לצדן  והתמיכה בהן לאורך תהליך אינטנסיבי וממושך, 
מתוך אמונה ביכולתן לעבור תהליך של שינוי משמעותי, אינה מובנת 
מאליה עבור נשים אלו. התהליך מתקיים תוך שינוי "הסיפור הפנימי" 

המלווה אותן מילדותן ועד היום, כנשים צעירות ובוגרות. אלה הם 
גורמים שיש בהם כדי לשנות את חייהן מן הקצה אל הקצה. 

 בית המשפט הקהילתי – 

גישות ופרקטיקות 
מאמר זה דן בעבודה הטיפולית עם נשים עוברות חוק 

בבית המשפט הקהילתי. על פי שימקין )2011(, נשים 
עברייניות קלאסיות הן בדרך כלל צעירות, אימהות 

חד־הוריות, עניות, חסרות דיור קבוע, נתמכות על ידי 
קצבאות, בעלות השכלה נמוכה וחסרות כישורים 

מקצועיים. הרקע המשפחתי שלהן רווי מצוקות: 
אלכוהוליזם, שימוש בסמים, מחלות נפש ובעיות 
רפואיות. ההיסטוריה האישית של נשים אלו 
רצופה בריחות מהבית, שוטטות, זנות ותחושה 

כללית של כאב וסבל. 
בהתאם לתמונה מורכבת זו, דרכי הטיפול 
והשיקום התואמות את צורכיהן של נשים 

אלו מחייבות מסגרות מערכתיות, האמורות לספק מענה כולל בתחום 
ההתמכרויות, הליווי הרגשי, שירותי בריאות, לימודים פורמליים, תעסוקה, 
שיקום מקצועי ופתרונות דיור. המאפיינים שמתאר שימקין )2011( 
קרובים למאפייניהן של הנשים המשתתפות בתכנית בית המשפט 
הקהילתי, שאליו מופנות נשים שעברו על החוק במגוון עבירות. תכניות 
השיקום הנבנות עבורן נותנות מענה לצרכים בריאותיים ברמה הפיזית 
והנפשית, למיצוי זכויות, הסדרת חובות, תעסוקה, הכשרה מקצועית, 

ליווי רגשי ובניית מערכות תמיכה.  
הקשר עם הנשים בבית המשפט הקהילתי מבוסס, 
לתפיסתי, על פרקטיקות של עבודה 
סוציאלית מודעת עוני, שכן 
אלו הולכות יד ביד עם 
מאפייניהן של הנשים 
המטופלות 
בבית 
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המשפט הקהילתי ועם העקרונות שעליהם מבוסס מודל בית המשפט 
הקהילתי, כפי שהוא מיושם בישראל בחמש השנים האחרונות. 

על פי קרומר־נבו )2015(,  הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני 
מתבססת על שלושה עקרונות מרכזיים: העיקרון הראשון הוא שנשים 
החיות בעוני נאבקות בעוני באופן מתמיד ויום־יומי ואין מדובר בתרבות 
או בהרגל שאימצו לעצמן. העיקרון השני: הידע על נשים החיות בעוני ועל 
חוויות החיים שלהן חייב להתבסס על הדינמיקה ביניהן לבין העובדים 
הסוציאליים )בבית המשפט הקהילתי - קציני המבחן( המטפלים בהן, תוך 
הפניית תשומת לב קפדנית לנקודות המבט של הנשים המטופלות ולידע 
שלהן. העיקרון השלישי מתייחס לכך שתפקיד העובדים הסוציאליים הוא 
לעמוד לצד הנשים ומאבקן בעוני. כל אלו מתקיימים בתהליך הטיפולי 
והשיקומי עם הנשים במסגרת השתתפותן בהליך פלילי בבית המשפט 
הקהילתי. לאורך המאמר אדגים כיצד עקרונות אלו באים לידי ביטוי 
בעשייה היום־יומית, הטיפולית והשיקומית, במסגרת הקשר עם הנשים 

המשתתפות בבית המשפט הקהילתי. 

 העיקרון הראשון - 

מאבק בעוני כמאבק יום־יומי

השיח  החברתי על אודות נשים החיות בעוני מתמקד לרוב בפתולוגיות 
וגורם לכך שנשים החיות במצוקה אינן נתפסות כדמויות מורכבות, בעלות 
כוחות, צרכים, רצונות ומאבקים, אלא ככאלו שממשיכות מסורת וחיות 
בתרבות של עוני. הן אשמות כי הן מנהלות את התקציב המשפחתי 
בצורה שגויה, כי הן מביאות לעולם יותר מדי ילדים. הציבור בוחן את 
המראה החיצוני שלהן )צבע בשיער, לק בציפורניים( ועל פיו בוחן 
ושופט את "מידת העוני שלהן". החשיבה השלטת היא שהנשים הללו 
התרגלו לחיים בעוני - למחסור, לתנאי המחיה הקשים, לחיים ללא 

חשמל, הגנה וביטחון.
כך גם עולה מהספרות המקצועית. שור ושור )1988, בתוך קרומר־נבו 
וברק, 2006( מאפיינים את מערכת היחסים בין אנשי המקצוע לאנשים 
החיים בעוני ובמצוקה כ"יחסים נחשלים", ואילו שמאי ושרלין )1996, 
2006( מכנים מערכת יחסים זו "קואליציה  בתוך קרומר־נבו וברק, 
של יאוש", שכן אנשי המקצוע מפתחים תחושות של יאוש וחוסר 
אונים. חוסר ההצלחה המתמשך בטיפול במשפחת החיות בעוני הביא 

)1993, בתוך קרומר־נבו וברק,  את רוזנפלד 
2006( לכנות משפחות אלו בשם "משפחות 

מובסות", שכן הן הובסו פעמיים - פעם אחת 
בשל מצוקות החיים ובפעם השנייה על ידי 
השירותים החברתיים, שאמורים לעזור להן. 

הדבר נכון גם לגבי השיח המקצועי בתוך 
העבודה הסוציאלית, כפי שעולה במאמרם 
)2010(, אשר  ולוין  וייס־גל  של קרומר־נבו, 
טוענים כי גם בשיח המקצועי בקרב עובדים 
סוציאליים יש התעלמות מעוני בהערכת מצבם 
של מקבלי ומקבלות השירותים. הסבטקסט של 
התעלמויות/היעדר התייחסויות אלו מציג את 
מקבלי ומקבלות השירותים כמי שאחראים 
למצבם וכמי שגם אחראים לפעול לשינויו, 
ומוסדותיה  ומטשטש את אחריות החברה 
להיווצרות מציאות חיים זו. השתקת העוני 
בשיח המקצועי נעשית בצורה כה יעילה, עד 
שעוני הופך "לא קיים" כתופעה חברתית ונתפס 

רק כביטוי של מצב שמקבלי השירותים הביאו על עצמם.
במסגרת  הקשר שלי עם הנשים בבית המשפט הקהילתי,  למדתי 
כי נשים שחיות בעוני מקבלות פעמים רבות את ההרגשה כי הזכויות 
הבסיסיות לדיור, חינוך, בריאות ותעסוקה מגיעות להן בחסד, וכי עליהן 
להוכיח שהשירותים הללו מגיעים להן. הן חיות בהרגשה של מתקפה 
מתמשכת ושל הטלת חובת ההוכחה עליהן. הן צריכות להוכיח שהן 

"בסדר", שהן ראויות, ואם הן מתעקשות ומבקשות את המגיע להן - 
מאשימים אותן שהן חושבות שמגיע להן יותר מדי. 

עוד למדתי כי מדובר בהתמודדות קשה ויום־יומית, המלווה בתחושות 
של כאב, חוסר אונים וחוסר ודאות מתמשכים. כפי שכתבה ל', אחת 
המטופלות, בבקשתה להתקדם ולעבור שלב בתכנית: "הקושי הכי גדול 
שלי הוא החרדה... אני חוששת שמחר יפטרו אותי, שהאוטו יתקלקל. 
מפחדת להיות ענייה. יותר מפחיד אותי להיות ענייה מאשר למות." 
א', שבעלה נפטר ממחלה קשה, אמרה: "כבר מיום ראשון אני חושבת 
איך אתארגן לשבת, איך אכין להם את הדברים שהם רגילים להם, 
כמו פעם... בשנים שבעלי היה חי, תמיד היה לנו שפע בפסח, תמיד 

הוא דאג שיהיה לנו כל מה שצריך."  
וכך אמרה ז', בדיון שהתקיים בעניינה: "כל יום עבורי זה לקום למערכה 
חדשה, כל יום הוא מלחמה; מלחמה עם עצמי, מלחמה לא ליפול 
לדיכאון, לחוסר מעש. היום אני מעורבת בחיים של הילדים שלי. 
חשובה לי ההצלחה שלהם, ואני מבינה שיש לי תפקיד חשוב בכך. 
חשוב לי שיהיה לנו מקום קבוע לגור בו. אני חיה בפלישה כבר כמה 

שנים, ואני כל הזמן חוששת שיבואו לפנות אותנו." 
המאבק היום־יומי וחיים המאופיינים בהישרדות מגיל צעיר הם מוטיב 
חוזר בחייהן של הנשים המגיעות לבית המשפט הקהילתי. חלקן החלו 
כבר בגיל צעיר לשמש דמויות הוריות לבני המשפחה הצעירים יותר 
ותפקדו כ"מבוגר האחראי" במשפחתן. אחרות פשוט שורדות חיים 

רצופי אתגרים, כשחלקן הגדול נעדר מערכות תמיכה. 

 העיקרון השני - 

ידע מתוך קרבה

תכנית שיקום וטיפול אישית היא הבסיס לעבודה המשותפת בבית 
המשפט הקהילתי. תכנית השיקום נבנית יחד, תוך שיתוף והסכמה 
והקשבה לאישה המשתתפת בתכנית: מה חשוב לה, מה היא רוצה לשנות 
בחייה וכיצד הייתה רוצה שייראו לּ הייתה לה הבחירה להתחיל אותם 
מנקודה אחרת; אילולא היו עומדות בפניה מגבלות כלכליות, רגשיות, 

משפטיות ומשפחתיות. 
חלק גדול מהנשים המופנות לתכנית טופלו בעבר ומטופלות כיום על 
ידי גורמי רווחה ושולבו בתכניות שונות לאורך השנים. תכנית השיקום 
היא התערבות מסוג שונה, אשר משלבת קשר 
אינטנסיבי לצד שימוש בהליך משפטי, כגורם 

סמכותי ומעצים בהליך השיקום.
אחד הקשיים המשמעותיים בבניית תכניות 
שיקום עם הנשים הוא הקושי שלהן למקד את 
רצונותיהן מעבר לצרכים הקונקרטיים של תיקון 
הגג הדולף והעובש בקירות הדירה, הקשיים 
ההתנהלות  על  המקשים  והחובות  בהורות 
הכלכלית השוטפת, כשהצורך לבחור בין הדחוף 
לדחוף יותר עומד כל הזמן באוויר. רבות מהן 
מתקשות להשיב כשהן נשאלות במה היו רוצות 
לעסוק היום אם כל האפשרויות היו פתוחות 

בפניהן; מה חלמו להיות כשהיו ילדות. 
על פי קרומר־נבו וקומם )2012(, שאיפותיהן 
ניתנות להסבר בהקשר של חוויותיהן בזירה 
הפרטית: בחוויות ילדותן, בחוסר האמון בעצמן 
או בחיקוי עיוור של המודלים המשפחתיים 
שלהן. מסיפורים שסיפרו לי למדתי כי הקושי 
לחלום על עתיד אחר ולהציב מטרה, ולו הקטנה ביותר, מקורו במחסומים 
רגשיים. פעמים רבות נאמר להן כי אין מקום לחלומות - והיכולת לחשוב 
על עתיד אחר נמחקה. היעדר הכשרה תעסוקתית והעובדה שלא סיימו 
12 שנות לימוד מחזקים כמובן את חששותיהן ואת החרדה משינוי. 

במסגרת המשפחה המורחבת ובהמשך, עם נישואיהן, הועבר אליהן 
המסר כי "אינן שוות", כי "לא ייצא מהן שום דבר". משפטים מעין אלו 

נשים שחיות בעוני 
מקבלות פעמים רבות 

את ההרגשה כי הזכויות 
הבסיסיות לדיור, חינוך, 

בריאות ותעסוקה מגיעות 
 להן בחסד, וכי עליהן 

 להוכיח שהשירותים 

הללו מגיעים להן
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יצרו דימוי עצמי נמוך, ביטחון עצמי נמוך ואמונה  מזערית בכוחותיהן. 
כדי ליצור חוויה אחרת ושונה בקשר עם הנשים המשתתפות בתכנית, 
וכן כדי לבנות עמן תכנית שיקום המותאמת לצורכיהן, הידע על אודותיהן 
נאסף מתוך קרבה, שבאה לידי ביטוי בכמה דרכים: שיחות שבועיות 
בשירות המבחן; שיחות בביתן; ליווי, תיווך וסנגור במשרדי המוסדות 
השונים )עמידר, הביטוח הלאומי, ועדות רפואיות, המרכז לבריאות הנפש 
ובית המשפט(. השהות המשותפת בהמתנה לדיון ולאחריו מאפשרת 

מפגש וקשר. 
מעבר לעקרון הִקרבה, יש חשיבות לגמישות ולפרו־אקטיביות מצד גורמי 

הטיפול. אלו מאפשרים חוויה של נראות עבור 
הנשים, חוויה של יחסים אינטימיים וחוויה של 
קבלת מענה לצרכים חומריים ורגשיים. בקשר 
עם הנשים יש ממד של התעניינות כנה ואמתית 
במתרחש בחייהן, כשהידע - שלעתים מועבר 
למוסדות השונים - אינו כזה שנמסר מגורם 
שלישי )פסיכיאטר, רופא משפחה, עובד סוציאלי 
בלשכת הרווחה(, אלא ידע שנצפה ונלמד מקשר 
ישיר עמן. הקשר, אשר כולל ביקור בביתן, נטווה 
מתוך רצון להכיר את הסביבה שהן חיות בה, 
את סיפור חייהן, את אמונותיהן, תפיסותיהן, 
כישוריהן ויכולותיהן, לצד רצון להנגיש את הקשר 

ולהסיר מחסומים בתהליך בניית האמון.
יש לציין כי הפרקטיקה של קיום מפגשים 
המבחן  בשירות  שגורה  אינה  הנשים  בבית 
למבוגרים, שהוא ביתי המקצועי כקצינת מבחן 
למבוגרים. שירות המבחן למבוגרים הוא שירות 
מקצועי, אשר משמר את ההיררכיה, הפיקוח  
ויחסי הכוח כחלק מיחסי הסמכות שהוא פועל 

בתוכם. למעבר מהזירה של שירות המבחן לזירה הביתית יש משמעות 
עמוקה עבור הנשים, והוא מאתגר את יחסי הכוחות. 

לציפיות שלנו כגורמי טיפול, וכן לציפיות הצוות המשפטי באשר 
לנכונות וליכולת לערוך שינוי, יש השפעה רבה על המוטיבציה של 
האישה לפעול למען עצמה. הציפיות שלנו יוצרות את מרחב הפעולה 

שבו הן יכולות ומאפשרות לעצמן לפעול. 
לעתים, לראשונה בחייהן, עובר אל הנשים מסר חד וברור כי הן בעלות 
יכולת; כי הן ראויות לחיות במערכת יחסים מכבדת ולא אלימה; לגור 
בדירה ראויה למגורים; להשתלב בעבודה שמביאה לידי ביטוי את 
כישוריהן; לטפל בחולי ובגוף שהוזנח. לראשונה, הן חוות כי הן בעלות 
ערך ומסוגלּת וראויות ליחס מכבד במוסדות השונים; ראויות להרגיש 
שקולן נשמע. אנו, גורמי הטיפול בשירות המבחן והצוות המשפטי, 
משדרים להן שאנו מאמינים בהן וביכולתן להצליח בדרך החדשה שהן 

בוחרות לצעוד בה.
"קצינת המבחן שלי היא עבורי אוזן קשבת. תמיד נותנת מענה, בכל 
שעה ושעה, תמיד לצדי, תומכת בי, מייעצת לי. אני מרגישה שיש 

מישהו שמקשיב לי." )דבריה של ו', מתוך בקשה למעבר שלב(.
"אני מרגישה שאני יושבת עם חברה, לא עם עובדת סוציאלית. 
מרגישה שיש לי ביטחון עצמי, שאני לא לבד. אני מספרת לה והיא 

שומעת ומנסה לעזור." )דבריה של ת', מתוך בקשה למעבר שלב(.
לרוב הנשים המשתתפות בתכנית של בית המשפט הקהילתי אין 
מערכות תמיכה וקשריהן החברתיים מצומצמים ביותר. פעמים רבות 
מצאתי את עצמי ב"קו הראשון", כשאני האדם הראשון שהן מתקשרות 
אליו כדי לשתף בקשיים ובמצוקות, כמו גם ברגעים השמחים בחייהן. 
"מה שעוזר לי להצליח זה שאני מרגישה את הרצון של הצוות שאני 
אצליח. כל הזמן דוחפים אותי קדימה. קצינת המבחן שלי והשופטת, 
שתומכות בי בדברים החמים שהן אומרות לי." )דבריה של א', מתוך 

בקשה למעבר שלב(
לדבר...  מי  ועם  לפנות  למי  לי  שיש  בכך  הקלה  מרגישה   "אני 
 אני לומדת להסתכל על החיים שלי מזווית אחרת. המענה שיש לי

יכולה לנהל את החיים שלי באופן שונה ואחר    תורם לכך שאני 

מהאופן שבו התנהלתי עד היום. אחרי כל שיחה עם טל, אני מרגישה 
שאני יכולה להמשיך ולשרוד את היום." )דבריה של נ', מתוך בקשה 

למעבר שלב(
בתפקידי כקצינת מבחן בבית המשפט הקהילתי יש משמעות לנגישות, 
לזמינות, לגמישות ולפניות. אלו השפיעו בעבר, ומשפיעים גם כיום, 
על המחויבות שלי כלפי הנשים שבטיפולי, אשר חוצה את גבולות 
המשרד. זה בא לידי ביטוי ברגעים עצובים, למשל כאשר בשעת ערב 
מתקשרת מטופלת כדי לשתף אותי בכך שבעלה נושם את נשימותיו 
האחרונות וכי חשוב לה שאהיה לצדה. לצד אלה, 
יש אירועים משמחים כמו לידות, קבלת רישיון 
נהיגה - שהיה יעד בתכנית השיקום, קבלת 
דיור ציבורי אחרי שנים ארוכות של המתנה, 
קבלת תרומות ציוד והעברתן לבית האישה, 
קבלה לעבודה, אישור על קצבת נכות אחרי 
המתנה ממושכת ללא הכנסה. הנשים משתפות 
בקשיים מול הממסד ומול גורמי רווחה, בקשיים 
בהורות ובקושי להכיל את מצוקות החיים, אשר 

ממשיכות לפקוד את חייהן.

 העיקרון השלישי - 

תיווך, סנגור וליווי

המרחב הטיפולי הוא מרחב גמיש, שאינו 
מקובע בשום שלב במקום אחד. בסיסו נמצא 
בין  נע  הוא  בשירות המבחן למבוגרים, אך 
זירות שונות: ביתן של הנשים, מוסדות כמו 
עמידר, המוסד לביטוח לאומי )ובתוך כך ועדות 
רפואיות(, ועדות סל שיקום של משרד הבריאות, פגישות עם רופאים 
ופסיכיאטרים במרכז לבריאות הנפש, לשכת ההוצאה לפועל, היכל 

המשפט - בפגישות לפני דיונים בבית המשפט ולאחריהן. 
כחלק מההליך הטיפולי הייחודי בבית המשפט הקהילתי ליוויתי 
את הנשים המטופלות בתכנית ומצאתי עצמי נוכחת יחד עמן בתוך 
המרחבים הללו. הליווי למסגרות השונות יצר מצבים שבהם חוויתי יחד 
עמן את התסכול ואת הקושי שהן חוות ביום־יום. כך קרה בעת המתנה 
ממושכת במחלקה לסיוע משפטי או בפגישה עם פסיכיאטר במרכז 
לבריאות הנפש. לעתים היו גם הפתעות משמחות, כמו בלשכת ההוצאה 
לפועל אשר חרתה על דגלה מתן שירות וסובלנות כלפי החייבים. החוויה 
הייתה של יחס נעים ואדיב, לצד הסבר מעמיק וסובלני על האפשרויות 
העומדות לרשות האישה. ליחס דומה זכינו גם ממנהלת מרפאת השיניים 

הציבורית בבאר־שבע.
בביקורי הראשון בביתה של א', היא הציגה בפניי את מצבה העגום 
והרעוע של דירתה, דירת עמידר )דיור ציבורי(. העובש בתקרה, הקירות 
המתקלפים, הדלתות שאינן נסגרות, המשקופים האכולים, החלונות 
שאינם נפתחים והיעדר התריסים. לבקשתה, פניתי לרכזת האזורית 
של עמידר, שמסרה כי מצב דירתה של א' ידוע להם, אולם בשל היעדר 
תקציב לא ניתן לסייע לה. תמונות דירתה וחוסר הטיפול המתמשך של 
הגורמים בעמידר עלו כמה פעמים במהלך הדיונים בעניינה. השופטת 
והצוות המשפטי, שהדבר נגע ללבם, סברו כי הזכות לדיור היא זכות 
בסיסית. הם הזמינו את הרכזת האזורית לדיון, כדי שתספק הסברים 
באשר לעיכוב ולסדר העדיפות הנמוך שמקבל הטיפול בדירה. התמודדותה 
של א', אשר חיה במצוקה, בעוני ובתנאים מחפירים, הכוללים אחזקה 
ירודה של דירתה למרות הזכות שניתנה לה לדיור ציבורי, הובאה לדיונים 
בבית המשפט. בעקבות התערבותו של הצוות המשפטי, נמצא התקציב 
ונערך שיפוץ מקיף בביתה של א', שכלל תיקונים רבים וצביעה של הבית. 

כיום ביתה משופץ ומואר ונעים לה ולילדיה להתגורר בו. 
"אתם עזרתם לי. השופטת, עורכי הדין שלי, קצינת המבחן שלי. 
כולכם עזרתם לי שאני אחיה בבית לבן. היום הקירות שלי לבנים, 

 בדיון על נשים עוברות 

חוק והעבודה הטיפולית 
הנעשית עמן, אי אפשר 
להתעלם מכך שרבות 

מהנשים שההליך הפלילי 
שלהן מתקיים בבית המשפט 

הקהילתי, כמו גם נשים 
עוברות חוק בכלל, חוו 

בילדותן טראומות במסגרת 
המשפחתית ומחוצה לה

23



לי  נעים  אין עובש, אין קילופים, הדלתות נסגרות, יש תריסים. 
א', מתוך  )דבריה של  בבית."  ורואים את האור  להיכנס הביתה 

בקשה למעבר שלב(. 
בדיון על נשים עוברות חוק והעבודה הטיפולית הנעשית עמן, אי 
אפשר להתעלם מכך שרבות מהנשים שההליך הפלילי שלהן מתקיים 
בבית המשפט הקהילתי, כמו גם נשים עוברות חוק בכלל, חוו בילדותן 
טראומות במסגרת המשפחתית ומחוצה לה. בבית המשפט הקהילתי 
נרתמים כל הצדדים - הסנגוריה, התביעה ופרקליטות - למאמץ לייצר 
סביבה בטוחה ולהימנע ממאבקי כוח ומהתנהגות תוקפנית וכוחנית 

במהלך הדיונים. 
 המאמץ מתרכז בשיתוף פעולה ובאימוץ פרקטיקות לא אדוורסריות 

של עבודה משותפת, כדי להגשים מטרה משותפת: הצלחת התהליך 
השיקומי. 

ככלל, בספרות ובמחקר קיימת כיום הבנה, חדשה יחסית, כי חיים תחת 
דחק עקב עוני מגבירים את הסיכון להפרעות אישיות ובהן גם פוסט־

טראומה. גורמי דחק שכיחים הם מתח כלכלי, 
קונפליקט בין בני המשפחה, חשיפה לאלימות, 
וחוויות  מעברים תכופים, חשיפה לאפליה 
טראומטיות אחרות. מכאן, שעוני הוא גורם סיכון 
גבוה לחשיפה לטראומה ולאלימות, המגבירות 
את הסיכון להפרעה פוסט־טראומטית, לחרדה 
 .)DeCarlo, Kaltman & Miranda, 2013( ולדיכאון
מהקשר עם נשים אשר בטיפולי, אני למדה כי 
נשים החיות בעוני מפתחות בעיות נפשיות 
כמו דיכאון וחרדה כתוצאה מהקשיים הנובעים 

מהחיים בעוני. 
לאורך העבודה הטיפולית עם נשים עוברות 
חוק בכלל, ועם נשים החיות בעוני בפרט, עלו 
אצלי שאלות רבות בנוגע למיקום החברתי 
באותו  חיות  אנו  האם  מולן.  שלי  והאישי 
עולם ערכים, נושאות את אותן נורמות ואת 
אותן שאיפות להתפתח ולהתקדם? שאלה 
זו התחדדה בעיקר כאשר אחת הנשים עברה 
דירה ולא העבירה את מיטות הילדים אל הדירה 

החדשה ששכרה - בשל קשיים טכניים בהובלה וגם כיוון שהחליטה 
שבתקופה הקרובה הילדים יוכלו לישון על מזרנים שהניחה על הרצפה. 
היא טענה כי הדירה הבאה שתעבור אליה תהיה דירת עמידר, ורק 

אז, כשייפסקו הנדודים בין דירות שונות, היא תרכוש להם מיטות. 
העובדה שכל הנשים סובלות מהצטלבות של מיקומי שוליים, כנשים 
ממוצא אתני מוחלש ומעמד כלכלי נמוך, בעוד אני נהנית מהצטלבות 
של מיקומים "פריווילגיים" - כאישה ממעמד הביניים הפוגשת אותן 
במסגרת תפקידי כעובדת סוציאלית וקצינת מבחן, העלתה בי שאלות 
באשר ליכולתי להתגבר על יחסי הכוח המובנים בינינו ועל הדרכים 

להתמודד עם ההיררכיות הללו. 
כדי לפעול ולאתגר את יחסי הכוח ביני לבין הנשים בתכנית, פעלתי 
בכמה מישורים. ראשית, הושקעו מאמצים רבים ויחידות זמן רבות  
ביצירת הקשר ובבניית האמון ביני לבינן, שכן זהו הבסיס לקשר ארוך 
טווח שבבסיסו תכנית שיקום. שנית, כדי לאפשר לנשים לחוש בנוח 
במחיצתי הצעתי שניפגש בביתן. מפגש כזה, ב"מגרש הביתי" שלהן, 
יכול להסיר מחסומים ולהפחית מרמת החרדה ומהצורך להרשים 
את קצינת המבחן. מרגע שהגעתי לביתן, השיחה התרחשה במרחב 

שהיה נוח להן. 
בדומה לסער־הימן )2015(, גם אני התקשיתי לטשטש את הפערים 
המעמדיים ביני לבין הנשים. חשתי זאת כאשר מבלי משים מצאתי את 
עצמי בודקת אם הן אכן חיות בעוני, סורקת בעיניי את בתיהן - את 
מוצרי החשמל, את מכשירי הטלפון הניידים החדשים שברשותן, את 
היותן מטופחות במידה זו או אחרת. מנגד, הן חשו צורך להסביר לי איך 

סידרו את ביתן בכוחות עצמן, כך שייראה נעים ומזמין. 

אני למדה כי העבודה עם נשים בבית המשפט הקהילתי והחשיפה 
לעוני הייתה ועודנה קשה ומורכבת. בתחילת הדרך, חוויה זו עוררה 
בי רצון להתרחק מהמראות. התקשיתי להכיל מציאות זו. הספרות 
עזרה לי להבין כי העיסוק שלי במידת העוני של הנשים נובע מהקושי 
שלי להכיל את הסיפורים הקשים ששמעתי מהן, אשר הפגישו אותי 
בצורה ישירה ובוטה עם מציאות קשה מאוד. החשיפה למראות אלו 
מעוררת בי דחף לפעול לשינוי ולהכרה של הרשויות בכך שדיור, מזון, 
בריאות וחינוך אינם מותרות, ומתפקידן של המדינה ושל הרשות 

המקומית לדאוג לכך.

ממצאים
עד היום השתתפו בתכנית בית המשפט הקהילתי 65 נשים. 30 מתוכן 
משתתפות בפועל בתכנית של בית המשפט הקהילתי כיום, ו־21 נשים 

סיימו בהצלחה את ההליך המשפטי הפלילי.  
משמעותה של ההצלחה היא עמידה במטרות 
דין הנושא אופי  גזר  ומתן  תכנית השיקום 
שיקומי, אשר ממשיך את תהליך השיקום שהן 
מצויות בו. גזרי דין הנושאים אופי שיקומי 
מסתיימים לרוב בצווי מבחן ו/או של"צ )שירות 
לתועלת הציבור( ופיצוי. לחלק מהנשים, אשר 
סיימו את התכנית בהצלחה, בוטלה גם הרשעתן 
בדין ובמקרים מסוימים נמחק כתב האישום. 
נשים אלו, שסיימו את התכנית של בית המשפט 
הקהילתי, ממשיכות להיות בקשר עם גורמי 
הטיפול בשירות המבחן במסגרת צו מבחן 
הנמשך 12-6 חודשים, בהתאם להחלטת בית 

המשפט. 
משמעות ההצלחה בתכנית של בית המשפט 
במים,  למעגלים  בעיניי  משולה  הקהילתי 
שכן למה שאנו מכנים הצלחה יש השלכות 
על מעגלי חייהן של הנשים ברמה האישית, 
המשפחתית והקהילתית. יש השפעות מרחיקות 
לכת לפיתוח ולהרחבה של מערכות תמיכה 
ושיקום הקשרים המשפחתיים, לקידום הבריאות הפיזית והנפשית, 
לשיפור בדיור ולתהליך מעמיק של מיצוי זכויות והסדרת חובות, 
לצד השתלבות בתעסוקה קבועה ורציפה או בעיסוק מיטיב, גם אם 

הוא זמני בלבד. 
מעבר לשינויים הקונקרטיים בחייהן, שפעמים רבות באו לידי ביטוי 
במעבר דירה, בהגדלת ההכנסה, בהרחבת מערכות התמיכה ובקבלת 
הזכאות למענה של "סל שיקום" לאלו שנזקקו לכך - ניכר שינוי משמעותי 
בזקיפות הקומה, בביטחון, באמונה בכוחן וביכולתן, בערך שהן מביאות 
ובדימוי העצמי שלהן. המחשבות, הרגשות והסיפורים הפנימיים שהחזיקו 

ביחס לעצמן נסדקו והשתנו. 
"הצבתי לעצמי כמטרה ללמוד ולרכוש מקצוע. למדתי קורס איפור 
ועיצוב גבות. עשיתי משהו לעצמי, שמילא אותי בסיפוק גדול מאוד 
אחרי הרבה שנים שלא הייתי במוקד. למדתי על עצמי  שאם אני רוצה 
ומתמקדת, אני מצליחה. אני יודעת שאני טובה במה שאני עושה." 

)מתוך דבריה של א', בבקשת מעבר השלב האחרונה בתכנית(
ברמה המשפחתית, חלו שינויים באופן שהנשים נתפסות על ידי 

ילדיהן, בני זוגן ומשפחתן המורחבת. 
"למדתי להתנהל אחרת עם הילדים שלי, לראות את הדברים שהם 
חווים מזווית אחרת. אני מרגישה שאני מבינה אותם היום יותר טוב." 

)מדבריה של א'(
ברמה הקהילתית, הדאגה לזולת, העשייה, הנתינה למען האחר - הן 
בימי השבה לקהילה והן באופן יזום על ידי נשים שהשתתפו בתכנית 
של בית המשפט הקהילתי - הייתה גורם חשוב אשר העניק תחושה של 

ערך, העצמה ומשמעות בעשייה ההתנדבותית. 

 ניכר שינוי 

משמעותי בזקיפות 
הקומה, בביטחון, באמונה 
בכוחן וביכולתן, בערך שהן 

מביאות ובדימוי העצמי 
שלהן. המחשבות, הרגשות 

והסיפורים הפנימיים 
 שהחזיקו ביחס לעצמן 

נסדקו והשתנו
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 19 מהנשים סיימו את השתתפותן בתכנית ב"אי הצלחה". מצב 

נובע מסיבות שונות: קושי מתמשך לשתף  "אי הצלחה",   זה, של 

פעולה עם גורמי הטיפול, אי הגעה לדיונים בבית המשפט, ביצוע 
עבירות פליליות, חזרה להתנהגות עבריינית וקושי משמעותי בארגון 
ובשיקום חייהן. אלה היו תוצאה של כוחות דלים ומחסור במשאבים 
פנימיים וחיצונים, באותה נקודת זמן שהנשים הזדקקו להם לצורך 
השתתפות בתהליך שיקומי אינטנסיבי וארוך טווח במסגרת בית 

המשפט הקהילתי. 

סיכום
חוק  עוברות  נשים  עם  הטיפולית  בעבודה  עוסק  זה   מאמר 

מתחיל  הנשים  עם  הקשר  בבאר־שבע.  הקהילתי  המשפט   בבית 

 בשיחות, שבהן נבנית ומתגבשת יחד תכנית שיקום שיש בה חזון 

משותף באשר לדרך העתידה להיסלל יחד. ייחודיות הקשר המתגבש - 
שיש בו אכפתיות, קרבה ואמפתיה, אשר מניעות את הנשים, מעוררות 
ומגבירות את תחושת  בחייהן  שינוי משמעותי  לערוך  רצון   בהן 

המסוגלות - יוצרת מחויבות להליך הטיפולי, למערך ולצוות בית 
המשפט הקהילתי כולו. 

מדובר בדרך ארוכה ובהליך משפטי־שיקומי ארוך טווח, המפגיש אותנו 
עם המציאות היום־יומית של חייהן, אשר רצופה באתגרים ומורכבויות 
על בסיס יום־יומי. המעטפת הרחבה, על המענים המגוונים שהיא מציעה, 
מאפשרת התמודדות אחרת, מיטיבה יותר, ועבור חלקן - גם אפשרית, 

בשונה מניסיון חייהן בעבר. 
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