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 ענת פרקשמאת/ מאחה בתחו� המשפט הפליליצדק 
∗∗∗∗

  

  

  כל האנשי� לכודי� ברשת של הדדיות. במוב� ממשי כל חיינו קשורי� הדדית"

  ".קשורי� באותו בגד של גורל, אפשר להימלט ממנה� שאי 

  )מרטי� לותר קינג הב�(  

  

  פתח דבר

 ותגובה מוסרית ל המעשה הפלילישה ייחודית יזווית ראיהוא תפיסת עול� חברתית המציעה " צדק מאחה"

 המעשה הפליליהמציאות החברתית שובמורכבות של מכירה במורכבות האנושית התגובה המוצעת . כלפיו

מאתגרת את  משו� שהיא, מוצגת תכופות בתור חלופה להלי  הפליליתגובה זו . מתרחש בתוכה ומשפיע עליה

טרות של המשפט הפלילי ומתמודדת ע� המורכבות  ערכי� ומהבנה שונה של מציעה ,הנחות היסוד שבבסיסו

  . הטבועה בה�

 .ולא של המצאה  היו במידה רבה תהלי  של גילוי,ועיצובה תפתחותה של תפיסת הצדק המאחהה

בחברות ותרבויות שונות שהתמודדו ע� מעשי�  שהיו נהוגותעתיקות מסורות שורשיה של תפיסה זו נעוצי� ב

 שפעלו ממחצית – פוליטיות או אידאולוגיות – שחרתו על דגל� תנועות חברתיות וברעיונות 1,בעלי אופי פלילי

   2.העשרי�המאה 

 התרחש תפיסת עול� כוללנית ורב ממדיתהיונקי� ממקורות שוני� לגיבוש� של הרעיונות והערכי� 

הושפע  ,העשרי� של המאה השבעי�ו בשנות שהוחל ב, תהלי  זה.  ודינמי שטר� הגיע לסיומוממוש בתהלי  

התפתחו  פרקטיקות אלה. רה לנפגע העברהשהפגישו בי� מבצע העֵב מפרקטיקות שונות ג�השראתו  את וקיבל

א& הרקע השונה של � על,וביטאו בראשית דרכ� 3 במקומות שוני� ברחבי העול�ה תלויהתפתחות בלתי

י שיש בו התייחסות  חברתבשינוי ממסדיי� ואחרי� של אנשי� ושל גופי�המשות& את הצור  , התפתחות�

 , תפיסת הצדק המאחהשמציעה י צור  זה קיד� את השינוי הפרדיגמט.� מה�אחרת למבצעי עברות ולנפגעי

  . והפרקטיקות שביטאו אותו שימשו בסיס להתפתחות� של אבות הטיפוס היישומיי� של הצדק המאחה

                                                           
∗

למר   וכ�ה במרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי�רכזת תחו� הצדק המאח, הו��  לעורכת הדי� שרה רב,בראש ובראשונה,  מקרב לבברצוני להודות

 ,רחל וינשטיי�'  עוד אבקש להודות לגב.בניסוחו של המאמרשסייעו על  ,חברי צוות המרכז בתחו� הצדק המאחה,  הדס לבניולעורכת הדי�רועי ברנע 

מנהלת תכנית צדק מאחה קהילתית של עמותת ,  ולעורכת הדי� נורית בכר ,שבמסגרתו מתנהלת תכנית צדק מאחה, מנהלת שירות מבח� למבוגרי�

 תו  שמירה על פרטיות� של המשתתפי� ,שבניהול�בתכניות  בה� התנהלו תהליכי צדק מאחה מקרי�להציג במאמר  �על שנתנו את הסכמת, מוזאיקה

 . ההכוונה כמוב� ג� לנקב, בו נקוטה לשו� זכרשכמו כ� אני מבקשת לציי� כי בכל מקו� במאמר  .בתהליכי�
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ותהלי  התפשטותו , � של המאה העשרישמוני� בשלהי שנות ההותווהצדק המאחה קווי המתאר של 

שני� אלה התאפיינו ע� זאת  .  של המאה העשרי�התשעי�ברחבי העול� הל  וצבר תנופה במהל  שנות 

של עקרונות , כיוו� שערב רב של פרקטיקותמ ,משמעותו של הצדק המאחהל באשרבבלבול ואי בהירות 

עקרונות וליישומי� של הצדק  להנוגעי�הגבולות ". צדק מאחה" כ כול�וזוה חברתיי� ושל מחקר אמפירי

פרקטיקות שבמרכז� שיח משת& שנועד , בי� היתר, כ  שכללו , ג� הורחבואלא, היטשטשוש לא זו בלבד ,המאחה

 ביניה� שקיימי�פרקטיקות בתחו� הדיפלומטיה הנוגעת למדינות , להסדיר בעיות בתחו� החינו  והרווחה

פרקטיקות אלה כונו . ב סכסוכי� בענייני� שאינ� פליליי�סכסוכי� פוליטיי� אלימי� ופרקטיקות בתחו� יישו

ע� בעלי עניי� , בהקשרי� אחרי�,  אחרי�נושאי�ע� , כאמור, פי שהתמודדו�על�א& ,"פרקטיקות מאחות"

לבלבול שנוצר הוסי& קיומ� של תנועות . )Walgrave, 2008, pp. 2, 14-26(ולעתי� ג� ע� מטרות אחרות  שוני�

 של הצדק המאחה מבלי ודומה למצעכ ומצע� נתפס ,"צדק קהילתי"ו" צדק טרנספורמטיבי"שנשאו שמות כמו 

  . שיובח� ביניה�

  הלכה למעשהיאבד הצדק המאחה ש של תכני� רבי� ומגווני� כל כ  לצדק המאחה יצר סכנה �ייחוס

 אליו חברתיהשינוי ה  את בכוחו לקד�שיפגעועשו בשמו שימושי� מוטעי� יהבנות וי�יהיה מוקד לאי, את ייחודו

 להכרה העשרי� של המאה התשעי� סכנה זו הגיעו במקומות שוני� ברחבי העול� בסו& שנות בשל. הוא שוא&

 ולהתוות את לשכללו למערכת קוהרנטית של עקרונות ויישומי�, בצור  לחדד את מהותו של הצדק המאחה

בו מופעל כוחה ש,  בתחו� המשפט הפליליהעובדה שהצדק המאחה פועל. הגבולות המקצועיי� של יישומי� אלה

בהירות לגבי הצדק המאחה ויישומיו . החשיבות שיש במת� מענה לצור  זההדגיש את , הכופה של המדינה

שבבסיס הצדק עקרונות  שבכוחו להמציא תמיכה אמפירית לומקי& מחקר שיטתי חיונית ג� לקיומו של 

  .  וליישומיוהמאחה 

 לגבש הסכמה בנוגע לערכי הליבה של הצדק , המאה העשרי� ואחת בתחילת, החלו בעול�לפיכ 

תהלי   ,ותהלי  של קביעת אמות מידה מקצועיות ואתיות לפרקטיקה שלבחל ו וא& ה,המאחה ולעקרונותיו

  .      שנועד לתת ביטוי לערכי� ולעקרונות הללו

מוש במונח הזה והשי ,העשרי� של המאה התשעי� בשנות , להתוודע לצדק המאחה החלובישראל

ג� באר) טר� הוטמעה מהותו של , ע� זאת. בשיח הציבורי והמשפטי בישראל בשני� האחרונותהול  ורווח 

 ע� ערכי הליבה והעקרונות  בקנה אחדעולותמשמעויות שונות שלא תמיד ויש המקני� לו  ,הצדק המאחה

 כאמור  מוסיפי�,בהקשרי� שוני�� ו באופנימאחה והניסיונות ליישמוה ריבוי התיאורי� של הצדק .שבבסיסו

מהותו ברורה אינ� מאפשרי� למצות את תהיה יישומי� של צדק מאחה מבלי ש. בנוגע אליוחוסר הבהירות ל

יישומי� , יתר על כ� . כזהבתהלי  וא& עלולי� לגרו� נזק למשתתפי� ,הרווחה האנושית הטמו� בו פוטנציאל

על כ� . בציבור בישראלובמערכת אכיפת החוק  ת הצדק המאחה את האפשרות להטמיע אלהכשילכאלה עלולי� 
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 הצדק המאחה לתפיסתחשוב שבמסגרת השיח הציבורי בישראל ייעשה ניסיו� לתת מענה לשאלות הנוגעות 

במה , השאלות שיש להתמודד ִעמ� מבקשות לבחו� מה� מטרותיו של הצדק המאחה. הולפרקטיקה הנגזרת ממנ

משפט הענישה ב מטרות  אתמהי הדר  שהוא מציע להשיג, במשפט הפליליווחת  הרהוא נבדל מגישת הענישה

מהו תפקיד הקהילה ותפקידה של המדינה בהקשר , הישנות של המעשה הפליליומניעת  גינוי, גמול כגו�, הפלילי

 השורשי� מאות� אחרות השואבות את השראת� מגישותתנועות ו מאת הצדק המאחה ומה מייחד ,הזה

שאלות ראויות אחרות עוסקות .  יונק מה� את השראתוהצדק המאחהשהערכי� אות� האתיי� ומוהחברתיי� 

מה� הסיכוני� והסיכויי� , מהי פרקטיקה מיטבית של צדק מאחה כגו� ,בפרקטיקה של הצדק המאחה

מה מבדיל אותה מתכניות טיפול ושיקו� של מבצע העברה , ההכשרה הנדרשת מהעוסקי� בה י מה,הטמוני� בה

מבלי , ומה� הדרכי� הראויות לשילובה במערכת המשפט הפלילימפרקטיקות אחרות של יישוב סכסוכי� ו

  .להיזקק לפשרות הפוגעות במהותו של הצדק המאחה

הניסיו� והמומחיות ,  להתמודד ע� מקצת� של השאלות האלה בהסתמכו על הידע מנסהזה מאמר

בכמה נושאי� מכונני�  מסגרת לדיו� א מבקש להציעהו, כמו כ�. בישראלושנקנו במקומות שוני� בעול� 

  .  שינוי החברתי שהוא מבקש לקד�ובהצדק המאחה של  ומהותהקשורי� ב

,  בהנחות: בתפיסת הצדק המאחההחלק הראשו� מתמקד. המאמר מחולק לשלושה חלקי� עיקריי�

 המנחי� בעקרונות: החלק השני מתמקד בפרקטיקה של הצדק המאחה. שבבסיסהיסוד ובערכי� הבעקרונות 

החלק . בסוגי� שוני� של תהליכי� ובאופ� התפתחות� וייחוד�, מאחההצדק ה של תהליכי את הפעלת�

השלישי מתמקד בהשוואה בי� ההלי  הפלילי ותפיסת העול� שבבסיסו ובי� הפרקטיקה של הצדק המאחה 

יה עיסוק ג� בממצאי� של בחלק זה יה. ובמסקנות העולות מ� ההשוואה הזאת, ותפיסת העול� שבבסיסה

  .מחקרי� שנעשו בנושא

  

  עקרונות יסוד וערכי�,  הנחות–תפיסת הצדק המאחה  :חלק ראשו�

מערכת אקולוגית שבה אנשי� קשורי� זה לזה לחברה ה מדמה את, ברובד העמוק שלה, תפיסת הצדק המאחה

ת� נמצאי� בתהלי  של התהוות � ומקצגלויישמקצת� , יחסי הגומלי�. יחסי גומלי� משתני�ו  תלותברשת של

 .  ועל איכות החיי� בחברהמשפיעי� על הדר  שבה אנשי� מתעצבי� ומתנהגי�, וגילוי

ראייתה של החברה בתור מערכת אקולוגית מסבירה מפני מה תפיסת הצדק המאחה רואה במעשה הפלילי 

גישה את ממדיו האישיי� מדמדוע היא  ו ביניה�וביחסי הגומלי�באנשי� , בראש ובראשונה, מעשה הפוגע

 .העברהנפגע  בינו ובי�  קונפליקטיוצרת, ממנהנפגע ה אשר נכפתה על ,התנהגותו של מבצע העברה. והחברתיי�

  קושרהמעשה הפלילי, במוב� זה. עוד תרבותי ו,ערכי, כלכלי, רגשי: היבטי� שוני�להיות לקונפליקט זה עשויי� 

. ג� א� לפני המעשה הפלילי היו השניי� זרי� זה לזה ,ת יחסי�ה סוג של מערכבי� מבצעובי� נפגע העברה 
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בקהילות שונות המושפעות , בנפגע העברה –בדרגות משתנות של חומרה  – תתוצאותיו של הקונפליקט ה� פגיע+

  .השפעה ממשית וא& במבצע העברה עצמוממנו 

רכית של הצדק המאחה מסבירות את ההתייחסות הע וביחסי הגומלי� ביניה�, פגיעות אלה באנשי�

 על  מוסריתאחריותכנושא באל מבצע העברה את ההתייחסות  ו,מעשה רע שיש לגנותובתור אל המעשה הפלילי 

  . אלה שפגע בה�מעשיו כלפי 

 שאינ� גלויות תמיד ,ההתמקדות בפגיעות מחייבת להסתכל בהשלכות האנושיות של המעשה הפלילי

,  הפיזי כגו�,קיומו של  השוני�ממדי�למותו ולכ� הוא עלול לפגוע ב האד� בשמשפיע עלהמעשה הפלילי . לעי�

, צפוי כי יתעוררו צרכי� שוני�,  הטווח האפשרי הרחב של הפגיעותמחמת. וההתנהגותיהרגשי , הקוגניטיבי

הקהילה או כמה , נפגע העברה: מהמעשה הפליליאצל המושפעי� השפעה ניכרת , ושאינ� חומריי� חומריי�

  .  כאמור מבצע העברה עצמוקהילות וא&

 של הצדק המאחה ושל התגובה שהוא מציע למעשה הפלילי היא מטרתו, בשל ההתמקדות בפגיעות

איחוי . על מכלול השלכותיה� האנושיות, )righting wrongs( שגר� המעשה הפלילי איחוי מיטבי של הפגיעות

בראש ו –ממשית מ� המעשה הפלילי של המושפעי� השפעה ) well being (הקיו�הטבת  הפגיעות משמעו

 איחוי –מכיוו� שהצדק המאחה מכיר בתלות ההדדית הבסיסית הקיימת בי� בני האד� . ובראשונה נפגע העברה

 הופר בשל ביצוע המעשה ביניה�יחסי� שנפגעו ושהאיזו� ה תיקונ� וחיזוק� של מערכות את מדגישהפגיעות 

 נפגע  אצל שה� עוררוצרכי� וב שגר�בפגיעותמכיר  העברהאיחוי הפגיעות מתאפשר כאשר מבצע . הפלילי

 לצרכי�  לתת מענה ופועלמעשיו קבל אחריות עלמ ,תממשיהשפעה ו ממנואצל האחרי� שהושפעו , העברה

את שילובו מחדש של מבצע העברה  קבלת אחריות בדר  זו ג� מקדמת, פי תפיסת הצדק המאחה�על. שהתעוררו

  .לעשות להטבת חייה� של החברי� בהמחויבת  בה  רואהאחהאשר תפיסת הצדק המ, בקהילה

 של ביסודה  כלומר,)Sharpe, 2004, p. 21("  הוא צדק בהגדרה הרחבה,צדק מאחה אינו רק איחוי"

יחסי ובהטבת� של  ,ברווחת�, באנושיות�, המתמקד באנשי�, הצדק המאחה קיימת תפיסה של צדקתפיסת 

 עשיית צדק היא תוצר של תהליכי� ,הזאתהתפיסה פי �על. )Fattah, 2002, pp. 312-314(הגומלי� ביניה� 

באמצעות שיח  קהילות שהושפעו השפעה של ממש מ� המעשה הפלילי לקבוע לאנשי� והמאפשרי� לחברתיי� 

. לגבש תגובה למעשה הפלילי הנחווית בעיניה� כצודקת ובכ  ,משת& ביניה� מה� ממדי האיחוי החשובי� לה�

)21, 2(Walgrave, 2008, pp. .    

שונה  היא, היוצר קונפליקטפי שתפיסת הצדק המאחה רואה במעשה הפלילי מעשה �על�א&, לפיכ 

 מציעה תגובה חברתית  שהיאמשו�,  בהסכמהסכסוכי� ביישובו  בפתרו� קונפליקטי�גישות אחרות העוסקותמ

שיפוטו המוסרי של המעשה ו, ל צדק של תגובה זו קיימת תפיסה שביסודה, כאמור לעיל. לפשיעה ורב ממדית
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ההלי  הפלילי מגדיר .  תגובה זו שונה מ� התגובה של ההלי  הפלילי למעשה הפלילי. בהי�מובנו הפלילי וגינוי

הוא עוסק בעיקרו בקביעה א� .  מעשה הסוטה מאמת המידה הנורמטיבית של החוק הפלילי–מעשה פלילי 

מתמקד בזיהוי , לעומת זאת, הצדק המאחה. ו של מפר החוקבידי מי הופר ובענישת, החוק הפלילי הופר

 ובהגדרת ה\ מחמת מעשהשהתעוררו והצרכי� שנגרמו בזיהוי הפגיעות , הנפגעי� מ� המעשה הפלילי

  .המחויבויות לאיחוי הפגיעות

לכ� . מלמד כי לצדק המאחה יש תשתית רעיונית בעלת השלכות יישומיות, לכשעצמו, תיאור כללי זה

ה� מדיניות ציבורית ראויה המגיבה , שתמש במונח צדק מאחה כדי לתאר ה� חזו� ותפיסת עול� חברתיתנית� לה

המכוני� תהליכי צדק , תהליכי� אלה .באמצעות� איחוי הפגיעות מתרחששעל מעשי� פליליי� וה� תהליכי� 

ופה להלי  הפלילי  חללשמשה� עשויי� .  הצדק המאחה תפיסתה� הביטוי המוחשי והממוקד ביותר של, מאחה

כפי , הענישה מענה בונה ג� למטרות � בדרכ� הייחודית� שביכולת� לתתמשו� ,או להיות משולבי� במסגרתו

  .שיתואר להל� בחלק השלישי של המאמר

המכנס יחד את מי שנפגעו והושפעו במפגש הוא ושיא� , י� ומובני�רצוניתהליכי צדק מאחה ה� תהליכי� 

, בני משפחה( ובמקרי� המתאימי� תומכיה�, מבצע העברה,  נפגע העברה– הפלילי השפעה של ממש מ� המעשה

,  כדי שישתתפו השתתפות פעילה בשיח ֵ-� וגלוי על המעשה הפלילי–  נוספי�וכ� חברי קהילה, )חברי� ואחרי�

במרחב התהליכי� מתנהלי� ).  מפגש צדק מאחה–להל�  ( והדרכי� לאיחוי הפגיעות שגר� סיבותיו,תוצאותיו

המאפשר לכל אחד מ� המשתתפי� לספר את סיפורו ולהביע בגלוי את רגשותיו  בטוח ובאקלי� מכבד

ומגדירי� את , המשתתפי� בו מזהי� את הצרכי� שעורר אצל� המעשה הפליליבמהלכו של השיח . ומחשבותיו

  . חוי הפגיעות ואת תרומתה האפשרית של הקהילה לאיהמחויבות של מבצע העברה לתת מענה לצרכי� אלה

מבצע העברה ,  בי� נפגע העברה המתרחשת במסגרת התהליכי�בלתי אמצעית האישית והתקשורתה

קוגניטיביי� והתנהגותיי� אצל המשתתפי� בנוגע , מקדמת שינויי� רגשיי� ההדינמיק ת יוצרוחברי הקהילה

אלה ה� המאפשרי� להגיע שינויי� . בנוגע לעצמ� וכ� בנוגע ליחסו של האחד כלפי האחר, למעשה הפלילי

    .כפי שיוסבר להל�, שנתפס בעיניה� צודק והוג�להסכ� איחוי פגיעות 

קהילתית או , תהליכי צדק מאחה מתנהלי� במסגרת ארגונית של תכנית צדק מאחה מקצועית

 מנחה תהליכי צדק להיות ת ייחודיהכשרהשהוכשר ,  צד שלישי הוג� ונטול פניותבידיממשלתית ומונחי� 

; השלב הראשו� הוא הפניית המקרה לתכנית. שלבי� עיקריי� ישנ� חמישה לתהלי  צדק מאחה, ככלל 4.חהמא

 השלב; המשתתפי� בתהלי  עוברי� הכנה אישית ומדוקדקתשלב השלישי ב; השלב השני הוא קליטתו בתכנית

 הסכמות שהגיעו נער  מעקב אחר ביצוע ה החמישיובשלב;  צדק מאחה ושיאו של התהלי  הוא מפגשהרביעי

  .  במפגשהמשתתפי�אליה� 
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תהליכי במשתתפי� ת מ� המעשה הפלילי  ממשיהשפעה  המושפעי�שלושה בעלי עניי� עיקריי�, כאמור

הצרכי� והמחויבויות השונות שיש , הפגיעות בהמש  יפורטו . ומבצע העברההקהילה, נפגע העברה: צדק מאחה

תו  הצגת ,  הפגיעותרו התהליכי� שבמסגרת� מתרחש איחויפי תפיסת הצדק המאחה ויוסב�לכל אחד מה� על

  .זיקות הגומלי� הנרקמות במהלכ� בי� בעלי העניי� העיקריי�

  

  פגיעות וצרכי�: נפגע עברה

הוא מתמקד בנפגע העברה ובעשיית צדק  ולכ�  ,י�י בפגיעות שהמעשה הפלילי גר�  ובאיחוהצדק המאחה עוסק

.  ולצרכיולפגיעותיוברגישות גבוהה  במרכז את נפגע העברה ומאופייני� י�מעמידתהליכי� של צדק מאחה . עמו

את  להיטיבבכ  הפגיעות שהמעשה הפלילי גר� לו ו� ע העברה מהיא לסייע בתהלי  ריפויו של נפג מטרת�

  . איכות חייו

 התגובות יכולות לנוע בי� הפרעה . של נפגעי עברה המבטאת פגיעות אלהרחבה קיימת קשת תגובות

ובי� הפרעה משתקת ונמשכת המשבשת מאוד את ,  סמו  להתרחשותו של המעשה הפליליהחלהקלה וזמנית 

 יכולות ,א& להיות מושהות ולצו& זמ� רב לאחר ביצוע המעשה הפלילי עלולותש, התגובות. חייו של נפגע העברה

  Department of( זיותבהתנהגותו של נפגע העברה ובתחושותיו הפי, ברגשות, לבוא לידי ביטוי במחשבות

Courts, 2002, p. 85.(  תגובות אלה ה� .  ה� הקשות ביותר לנשיאה התגובות הרגשיות דווקא כיהסבורי�יש

   5.עצבועוינות , מרירות, תסכול, כעס, בושה, האשמה עצמית, חרדה, פחד,  חוסר אוני�למשל

פעות מיחסי הגומלי� בי� גורמי� תגובותיה� של נפגעי עברה למעשה הפלילי ועצמת� של התגובות מוש

ויש גורמי�  ,למקו� ביצועוו לִמשכו 6,יש גורמי� הקשורי� למעשה הפלילי והנוגעי� לחומרת המעשה. שוני�

 דר  ההתמודדות שלו ע� מצבי ,גילו, פחדיו, תפיסת עולמו, הקשורי� לנפגע העברה והנוגעי� למבנה אישיותו

א חווה את המעשה הפלילי ורואה בו חוויה מאיימת ומצבי קרבנ2ת או  האופ� הסובייקטיבי שבו הו,משבר ולח)

 קיומה של הוא התגובה של נפגע העברה  עצמת עוד גור� חשוב המשפיע על7.מצבי משבר אחרי� שחווה בעברו

 את מידת המצוקה של להפחיתמערכת כזאת עשויה . מערכת תמיכה נגישה לפני ביצוע המעשה הפלילי ואחריו

  ). Department of Courts, 2002, pp. 87-89(ה בעקבותיו של המעשה הפלילי נפגע העבר

 שהופנה , באמצעות המקרה כדלהל�ה להמחיש את ההשפעה שיש למעשה פלילי על נפגעי עבראפשר

ונגד מבצע העברה הוגש כתב אישו� בגי� תקיפה לש� גנבה , נחט& מאישה מבוגרתארנק  8:לתהלי  צדק מאחה

היא סיפרה שהיא אישה . תהלי  הצדק המאחה תיארה האישה אי  חוותה היא את המקרה במהל . וגנבה

דמי ,  שקלי�30בארנק שנשאה היו . ערירית אשר הגיעה ממקו� מגוריה המרוחק אל העיר לבדיקה רפואית

היא אחזה בארנק בחזקה ולא רצתה להרפות ממנו בשל . נסיעה חזרה לביתה ותוצאות הבדיקה הרפואית



                                                                                     

  7

האישה תיארה . ומבצע העברה שחט& את הארנק ממנה הפיל אותה והיא נפצעה בידה וברגלה,  החשובהתכולתו

 משו� שלא ידעה אי  תוכל לחזור לביתה בלי הכס& שהיה בארנק שנחט& ,את חוסר האוני� והחרדה שהרגישה

א& הסתייגותה � וה� אלו שהזעיקו את המשטרה על,מבצע העברה נתפס בידי אנשי� שהיו בקרבת מקו�. מידה

 כי חששה שתפגוש ,היא נמנעה מלהגיע לעיר. היא סיפרה שבעקבות המקרה שינתה את שגרת חייה. של האישה

נוס& על כ  פחדה האישה שתיפגע ג� בידי .  שינסה לפגוע בה פע� נוספת ולנקו� בה,שוב את מבצע העברה

בשקית בתו  כיס פנימי מוסתר אז מואת המסמכי� והכס& החזיקה , היא הפסיקה להשתמש בארנק. אחרי�

  .שתפרה במיוחד לש� כ 

אחד ת עשויות להשתנות מנפגע עברה ג� א� התגובות לפגיע+ ש מלמד,כמו רבי� אחרי�, מקרה זה

 ,McCold ;25�24' עמ, 2002, פרקש(כמה צרכי� עיקריי� האופייניי� לנפגעי עברה קיימי� בכל זאת , למשנהו

2004, p. 162 ;Zher & Achilles,  2001, pp. 87-99 .( בהכרהבי� הצרכי� אפשר למצוא את � ו ה� מצדהצור

 . שנגר� לוהצדק�בהשלכותיה על חייו ובאי, מבצע העברה וה� מצד הקהילה בפגיעה שנגרמה לנפגע העברהשל 

פוט מבלי לששל נפגע העברה  תוק& לרגשותיו ולתגובותיו נותנת, המחייבת גינוי של המעשה הפלילי ,הכרה זו

פי �על. ה על כבודו בתור חבר בקהילת ושומר,למעשה הפגיעהאחריות מ את נפגע העברה תמשחררהיא . �אות

איחוי . �נפגע העברה נושאת בחובה מחויבות לאיחויל שנגרמוהכרה אמיתית בפגיעות , תפיסת הצדק המאחה

  9.אצלו מתעורר  א� הוא את הרצו� בנקמה, הזאתפי התפיסה�על, להפיג עשויהפגיעות 

  :כגו�, לנפגעי עברה יש צרכי� נוספי�

 עשוי לחוש חוסר אוני� ואבד� שליטה על חייו, שהמעשה הפלילי נכפה עליו, נפגע העברה: צור� בהעצמה •

אובייקט סביל בעת ביצוע נפגע העברה הוא   ברוב המקרי�.משו� שלא יכול היה למנוע את המעשה הפלילי

בכל הקשור להשלכות של המעשה הפלילי  תחושה של שליטה ב לעצמו להשילכ� הוא זקוקו ,המעשה הפלילי

 .יועל חי

 ה� מצדו של פיזית ורגשית מפגיעות נוספות בעתידנפגע העברה מבקש להרגיש כי הוא מוג� : צור� בביטחו� •

 . מבצע העברה וה� מצד� של אחרי�

 אשר ,בחייו של נפגע העברה שהיוהמעשה הפלילי הפר את תחושת הסדר והרציפות : צור� בסדר ובמשמעות •

פרטי המקרה מידע על . שהתרחשומבקש להשיב לעצמו תחושה זו ולדעת כי יש הסבר ומשמעות למעשי� 

תובנות אלה עשויות .  לפתח תובנות בנוגע למבצע העברה ובנוגע למעשה הפלילי, העברהנפגעעשוי לסייע ל

  .הנובעי� מ� המעשה הפלילי, להפחית פחדי� של נפגע העברה

 ולספרו בנסיבות ולשוב ,נפגע העברה מבקש לספר את סיפורו באשר לאירוע שחווה: הצור� בעיבוד החוויה •

. בדר  זו הוא מחבר פיסות זיכרו� שונות המסייעות לו לארג� את האירוע שחווה. בה� הוא בוחר לעשות כ ש
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הביטוי והפורק� ה� חלק טבעי . וית הנפגעות ופורק� לרגשות שנפגע העברה נושא עמיהסיפור נות� ביטוי לחוו

  .  זוהה באופ� מובהק אצל נפגעי עברת אלימות חמורהבה�צור  וה ,מתהלי  הריפוי

באמצעות הכרה בצרכי� , מטרת� של תהליכי צדק מאחה היא כאמור לסייע בתהלי  ריפוי� של נפגעי העברה

). Achilles, 2004, pp. 61, 66-68( ואיש כפי צרכיו ובחירותי� איש–ובמת� מענה מיטבי עליה�   ואחרי�אלה

 בי� נפגע העברה ובי� חברי קהילתו ובמערכת היחסי� הקיימותבמערכות היחסי�  תהלי  ריפוי זה קשור אפוא

' היטיב לבטא זאת פרופ. בינו ובי� מבצע העברה בעקבות המעשה הפלילישנקשרה  הרגישה והשבירה ,הסבוכה

 באמרו כי מבצע העברה והנפגע 10,שאי הדגל של רעיו� הצדק המאחהאחד מנו, )Howard Zehr (הווארד ֵזר

צדק התהליכי . עד שבמוב� מסוי� ה� מחזיקי� במפתח האחד להחלמתו של האחר, קשורי� בקשר חזק

ע� תומכיו וע� חברי קהילה , מאחה מציעי� לנפגע העברה ולתומכיו להשתת& במפגש ע� מבצע העברהה

  :האלהלחוות את החוויות  כ  יכול נפגע העברה. נוספי�

 אי  וחברי הקהילה תומכיו, לבטא את רגשותיו ולהביא לידיעת מבצע העברה, הפרעה בלי את סיפורו לספר •

 . על חייושל מעשה זה  השלכותיו ומה�חווה את המעשה הפלילי 

  ואת התמודדות� ע�,חברי הקהילה לסיפורוכ� של לבחו� את תגובותיה� של מבצע העברה ותומכיו ו •

  . ההשפעות של המעשה הפלילי על חייו

 בנוגע לנסיבות שאלות המטרידות אותול , להשיבמבצע העברהשיש ביכולתו של ככל , לבקש ולקבל תשובות •

  .ביצוע המעשה הפלילי

 להתבטא יכולההכרה זו . הצדק שנגר� לו�תומכיו ואנשי הקהילה באי, לקבל הכרה מצדו של מבצע העברה •

עברה מתחייב לעשות כדי לתק� המבצע שעברה על מעשיו ובפעולות הת של מבצע בהבעת חרטה ובהתנצלו

 . שנגר� לנפגעהצדק �איאת 

  .את המעשה הפלילילפתח תובנה בנוגע למצבו האישי של מבצע העברה ובנוגע לסיבות שהביאו אותו לבצע  •

 . מבצע העברה ולהפחית את חרדתו ממנולבחו� מחדש את עמדותיו ורגשותיו כלפי •

 . הצדק שנגרמו לו� ואיקבוע אי  יתוקנו הפגיעותל •

  . את כבודו העצמי שנפגעלשק� •

תחושה ה� חיוניות ליכולתו לחוות .  תחושה של עשיית צדקלחוותלנפגע העברה לאפשר  יש בה� ,החוויות האלה

  .  ולשוב אל שגרת חייושלו  הקרבנ2תחווית לסיו� את המביאה, )closure" (סגירת עניי�"של 
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  פגיעות וצרכי�, אחריות: מבצע העברה          

, פי הצדק המאחה�על. הצדק המאחה מבחי� הבחנה מובהקת במעמד� המוסרי השונה של נפגע העברה ומבצעה

תהליכי צדק מאחה מאפשרי� .  ה� פגיעה באחרי�ו שתוצאותי,שעשההמעשה המבצע את המעשה הפלילי אחראי על 

בהקשר זה טעו� הסבר מכיוו� שהצדק " קבלת אחריות"המונח  . הלכה למעשהומעשילמבצע העברה לקבל אחריות על 

   .המאחה מייחס לו משמעות ייחודית

על מעשיו ובי�  לקבל אחריות מבצע העברה  מצדו שלתפיסת הצדק המאחה יוצרת הבחנה בי� הנכונות

יומו של מפגש צדק הנכונות לקבל אחריות היא אחד התנאי� המהותיי� לק .בפועלעליה�  קבלת האחריות

 ביטוי ראשוני לקיומה של נכונות זו הוא הסכמתו של מבצע העברה באשר לעובדות המהותיות של 11.מאחה

שני  ולה  היא תוצאה אפשרית של השתתפותו במפגש צדק מאחה,לעומת זאת,  קבלת אחריות12.המעשה הפלילי

זאת היא ההכרה הה של ותמשמע. גר�הכרה קוגניטיבית ורגשית של מבצע העברה בפגיעות ש ,האחד: פני�

  העברה בראש ובראשונה נפגע,מה� מודע להשפעות הקשות שיש למעשיו על חייה� של אלה שנפגעו  נעשהשהוא

על  בעשיית פעולות המתמקד,  הפ� השני של קבלת אחריות הוא פ� מעשי.שגרמו מעשיו ובמצוקה  בכאבמרגישו

   :שני סוגי�הפעולות עשויות להיות מ. מבצע העברהידי 

  .הפלילי כדי לאחות את הפגיעות שגר� המעשה, פעולות בעלות משמעות לנפגע העברה ולקהילה •

   .בעתיד למזער פגיעות אפשריות מצדו או כדי למנוע , התנהגותו של מבצע העברהבפעולות שיקדמו שינוי  •

  

האינטראקציות . של קבלת האחריות כרוכי� זה בזה ומקבלי� ביטוי במפגש הצדק המאחהשני פניה 

 ישיר באופ�התומכי� וחברי הקהילה חושפות ומעמתות את מבצע העברה , המתרחשות במפגש ע� נפגע העברה

אינטראקציות אלה המתרחשות במרחב בטוח . ובלתי אמצעי ע� הכאב והמצוקה שחוו ה� עקב מעשיו

  באמצעות מנגנוני שגר�הפגיעות� מ להוסי& ולחסו� את תודעתו ובאקלי� מכבד מקשות על מבצע העברה

  .  כדי לגונ� על עצמו מפני הבנת ההשלכות האנושיות והמוסריות של התנהגותוהוא מפעיל שנטרול שוני�

  :ה� מנגנוני הנטרול הבולטי�

רק ", "הייתי שיכור", "אשמתי תהיזו לא הי", "כול� עושי� זאת", למשל(הכחשה או מזעור של אחריות  •

  .)" עשיתי מה שאמרו לי לעשות

  .")היא נהנתה מזה", "לא פגענו באיש", למשל(הכחשת קיומו של נפגע העברה  •

כל חמור הדבר שעשינו לא היה ", "ה� יכולי� לעמוד בכ ", למשל(הכחשה של הפגיעה או מזעור חומרתה  •

  .")הביטוח יכסה את ההפסדי�", "כ 
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זה הגיע ", "עצמ� מנוולי�בה� ", למשל(פרסונליזציה של נפגע העברה או הוקעתו והפחתה מערכו �דה •

  ")מדוע הוא ניסה להיות גיבור", "מדוע השאיר חלו� פתוח, איזה טיפש", "לה�

  "). השגתי כס& שמאפשר לי לסייע לאחרי�, למשל(רציונליזציה  •

  

 ירגישהוא . המוסריות שבמעשיו�הבקעת� של מנגנוני הנטרול מאפשרת למבצע העברה להגיע להכרה באי

 להביעתחושות אלה עשויות להביא את מבצע העברה .  כלפי נפגע העברהאמפתיה בקרבו  וכ� תעורר13,בושה

נפגע ל שגר�פגיעות ה לתק� את נכונותהרצו� וכמו כ� יתעוררו בו ה.  ולעתי� לבקש סליחהחרטה כנה על מעשיו

לרצות להימנע  עשוי , הנעשה מודע לכאב שמעשיו גרמו, מבצע העברה,נוס& על כ .  כדי לכפר על מעשיו,העברה

 כ לבצע שינוי אישי בחייו ולהסתייע באחרי� לש� , במידת הצור ,  נכו�ולהיותמלפגוע באנשי� אחרי� בעתיד 

)Johnstone, 2002, pp. 96-100( .מלאההכרהל להדגיש כי לא נית� לכפות על מבצע העברה להגיע  חשוב , 

ותיה טמוני� בתובנות הכנות והספונטניות שהגיע כוחה של הכרה זו והשלכ.  בפגיעות שגר�רגשית וקוגניטיבית

ובביטוי הרגשי שבחר לתת  ,האנושיות בתהלי  הצדק המאחה האינטראקציותאליה� מבצע העברה עקב 

  : מומחה לצדק מאחה,)John Braithwaite (ווייט'ברייתו� 'ג' פרופוכ  ביטא זאת  .לתובנות אלה

  

אבל יש ג� ערכי� חשובי� , כגו� הקשבה רוחשת כבוד, חהישנ� ערכי� שאמורי� להשתק& בתהלי  צדק מא"

ועדיי� אנו מקווי� שהתהליכי� יוכלו להיות מעוצבי� כדי , אחרי� שאות� אי� אנו מבקשי� לממש ישירות

חרטה שנדרשה . חרטה מצד מבצע העברה היא בעלת אותה איכות] ...[שערכי� אלה ימומשו מימוש לא ישיר 

מרחבי� שיאפשרו למבצע עברה להבי� את הצור  בחרטה היא מטרה מוסדית יצירת . היא חרטה שנהרסה

  ,Braithwaite ("אילו) או אפילו ציפייה להבעת חרטה או התנצלות עשויי� להיות מטרות רעות, דרישה. טובה

2002, p. 15.(  

  

, פגיעותהאיחוי מקבל עליו בהסכ� שמבצע העברה במחויבויות  של קבלת אחריות יבואו לידי ביטוי שני פניה 

, תוצאות המוחשיות של התהלי ה  הסכ� איחוי פגיעות המבטא את.ובמימוש� ג� א� כרו  בכ  מחיר או קושי

לעשות פעולות הקשורות לפגיעה שגר� בו עברה מתחייב ה מבצע .מחויבויות של צד אחד, במובני� רבי�, כולל

הפעולות יכולות להיות . ו מחויבות כלשהימבלי שתהיה כל ציפייה מנפגע העברה לקבל עלי, ולהשלכותיה

 כגו� פיצוי ,את נפגע העברה –  במוב� הרחב–ופעולות שיפצו , איחוי סמלי שיש בה, התנצלות אמיתית וכנה

.  וכדומהפי בקשה של נפגע העברה�עשיית שירות לקהילה על, עשיית שירות לנפגע העברה, השבת טובי�, כספי

,  כגו� מציאת עבודה, של מבצע העברהבחייו  שינוי אישיהמקדמותולות  יכולות להיות פעאחרותפעולות 
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יש ופעולה המקדמת שינוי בחייו של מבצע . השתתפות בתכנית טיפול וכדומה, השתתפות בתכנית הכשרה

התחייבות לפיצוי  למשל ,היכולת לממש פעולת איחוי לנפגעג� את מקנה לו , כמו מציאת מקו� עבודה, העברה

 שנפגע העברה י בל, התחייבויות של מבצע העברה שנועדו לקד� שינוי בחייויכלולג� שהסכ� האיחוי ויש , כספי

, בו הועמד לדי� מבצע עברהשכזה היה המקרה . יבקש ממבצע העברה לעשות פעולות לתיקו� הפגיעות שגר� לו

בד של קיוסק ולחלק את מבצע העברה ושותפו לעברה החליטו לשדוד עו. ת ניסיו� לשוד וקשר לביצוע פשעבאשמ

 שותפו של מבצע העברה של& אקדח . מכסות את פניה�חולצותיה�ו ,שניה� הגיעו לקיוסק. ביניה� השלל

עוברי אורח . מחו) לקיוסקאל האחרו� התנגד ודח& אותו . בעוד מועד ודרש מנפגע העברה את כספובו הצטייד ש

 שית& 14במהלכו של תהלי  צדק מאחה.  על נפש� וה� נסו, לקיוסק הבהילו את שני מבצעי העברהשהתקרבו

כמו כ� הקשיב לסיפורו של מבצע העברה ו ,נפגע העברה את מבצע העברה בחוויה שעבר ובהשפעותיה על חייו

התהלי  הסתיי� בהסכ� איחוי פגיעות ששיק& את תובנותיו של נפגע העברה ואת רצונותיו . וולהסברי

 התחייב מבצע העברה לעשות את הנדרש כדי ,סכ� איחוי הפגיעותפי ה�על.  תובנות אלהשהתגבשו בעקבות

כל משימה אחרת שתוטל לבצע  וכ� התחייב, לעמוד בדרישות קורס נהיגה קד� צבאי שאותו החל לקראת גיוסו

 לסייע לאמו בפעולות ניקיו� יוכמו כ� הוא קיבל על. ל" במטרה לקד� את גיוסו לצה, שלטונות הצבאבידיעליו 

התחייב להימנע מלהתרועע ע� קבוצה מסוימת ג� הוא .  סכו� מסוי� ממשכורתו להוצאות בית�חדולייבית� 

מבצע העברה יתחייב להתייצב שקש נפגע העברה י אלה בעל כלנוס& . של חברי� ולהגביל את שהותו מחו) לבית

תכניותיו על  ועל מצב משפחתו, שקיבל עליו לדווח לו על התקדמות המטלות כדי ,אצלו מדי חודש בחודשו

 לקד� את העשויי� מעשי� מבצע העברה בשבילנפגע העברה מצדו הבטיח לעשות  . בעתידלימודי�ללתעסוקה ו

 מקבל עליו מבצע העברהבה� שיש מקרי� חשוב לציי� כי . ועוד לרשויות הצבא כמו ניסוח מכתבי� ,גיוסו לצבא

, כ . ו ממנהמי שהושפעת מענה לצורכיה� של נותנהיא א  ,  פעולה שאינה בעלת זיקה ישירה לפגיעהלעשות

התקשתה נפגעת העברה להחליט איזה פיצוי לבקש על הפגיעות , במקרה של חטיפת הארנק שהוזכר לעיל, למשל

 מכונת לרכישתהנפגעת שאותו תנצל , על פיצוי כספיביניה� בשיח בינה ובי� מבצע העברה הוסכ� . שנגרמו לה

א  התבטא בה רצונו של , כמה זו אמנ� לא היה קשר ישיר לפגיעה ותוצאותיהלהס. כביסה וארו� הדרושי� לה

  . ויית� מענה לצור  אמיתי שלהשל הנפגעת  חייה  על מבצע העברה לעשות מעשה שיקל 

מקדמת לא רק את איחוי פגיעותיו של , כפי שמתואר לעיל, קבלת האחריות מצדו של מבצע העברה

פגיעות .  שעשה מחמת המעשה הפלילי עצמוגיעות שנגרמו למבצע העברהאיחוי הפל עושה אלא ,נפגע העברה

כגו� בושה בגי� המעשה , פגיעות רגשיותו, יכולות להיות פגיעות פיזיות שנפגע בה� במהל  ביצוע המעשהאלה 

 עוד אפשר שייפגעו מערכות היחסי� בינו ובי� קהילתו בשל .הפלילי שעשה ופגיעה בדימוי ובביטחו� העצמי שלו

 לו פגיעות תכמו כ� נגרמו. אבד� תמיכתה בולו מעמדו בקהילהדבר העלול להביא לאבד� , באמו� שנתנו בובגידתו 
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על כל , בודדה אותו מ� הקהילה הנובעות מתגובת מערכת המשפט הפלילי שתייגה אותו בתור עבריי� ובכ 

  ). McCold, 2004, p. 163 (כפי שיוסבר בחלק השלישי של המאמר, ההשלכות הנובעות מכ 

איי� על נפגע העברה וגנב ממנו בו הואש� מבצע עברה כי שמקרה אמצעות נית� להמחיש פגיעות אלה ב

 בתהלי  . משו� שחשב שהלה מתכוו� להגיש נגדו תלונה במשטרה בגי� עברת תנועה שביצע,מכשיר טלפו� נייד

סיפר כי לאחר עוד .  האסור לרכיבהבמקו� שרכב על קטנוע ע� אחותו הצעירהפר מבצע העברה י ס15צדק מאחה

 למחוק את ממנוביקש פנה אליו והוא , שנפגע העברה רש� את מספר הרישוי של הקטנוע בטלפו� הנייד שלו

הוא התפרנס  (פרנסתומקור ייפגע ובכ   למשטרה ידווח עליוחשש שנפגע העברה  כי מספר הרישוי שרש�

מבצע העברה נטל , אכ� מוחק את המספרנפגע העברה שהוא לא האמי� לדבריו של ש מאחר ).מביצוע שליחויות

שנסח& על ,  אחותו בנוכחותשהרגישאת המבוכה וחוסר הנוחות הוא תיאר . את המכשיר ונסע מהמקו�מידיו 

 של הוריו בו וביטא פגיעה שבהתנהגותו פגע קשות באמונ� הרגיש נוס& על כ  הוא. בהתנהגותו ואיבד שליטה

   .את אחותו לאירועי� חברתיי�לקחת עמו השנתיי� שעברו מאז המקרה אסרו עליו הוריו מפני שבמש   ,ועלבו�

 את אמונה בו להשתלב מחדש בקהילה ולחדשפגיעות מסוג זה מעוררות במבצע העברה את הרצו� 

כלפי נפגע איכותית ופעילה של מבצע העברה קבלת אחריות .  כלפי החברי� בהבאחריותוביכולתו להתנהג 

חיונית למימוש רצו� זה  ,צדק מאחהבמהל  השתתפותו בתהלי  , אנשי� נוספי� וקהילות שונותכלפי  והעברה

 לתרו� חווה את עצמו כמי שיכול ,מבצע העברה מגלה בעצמו מחדש כוחות ואיכויות חיוביי� .של מבצע העברה

 האישי עותית לשינויחוויה זו היא משמ. מרגיש בעל ער  ויכולת להיטיב ע� אנשי� אחרי� ולהרוסולא רק 

,  הכרתי הדרגתי שחל בתפיסה העצמית שלו שהיא תורמת לשינוימשו� , לעבורלבקשמבצע העברה עשוי ש

 ומכבד את שיי  לקהילה מבצע עברה אשר רואה עצמו. ולגיבושה של זהותו העצמית בתור אד� נורמטיבי וחיובי

 ).Bazemore & O'Brien, 2002, p. 49 (רמטיביי�נו יאמ) דפוסי התנהגות ,זכויותיה� וחירויותיה� של חבריה

תורמי� לשינוי ג� בהתייחסות� , לצד השינוי שהוא עובר, קבלת האחריות של מבצע העברה על מעשיו

& עשויי�  וא, מצד נפגע העברה וחברי הקהילה מתמתני�הרגשות הקשי� כלפיו. של חברי הקהילה אליו

אלה יתבטאו במת� תמיכה ובהצעות לסיוע בביצוע הפעולות . פתיותלהתפתח בקרב� רגשות חיוביי� וגילויי אכ

פעולות אלה .  שתכלית� תיקו� הפגיעות שנגרמו לנפגע ושינוי התנהגותו שלו, מבצע העברה לעשותשהתחייב

יוצרות הזדמנות לבניית קשרי� חברתיי� בי� מבצע העברה , המכוונות לעתי� להשתלבות בתכניות קהילתיות

גינוי העברה בידי הקהילה במסגרת התהלי  לא יסתיי� אפוא בתיוגו של המבצע . קהילהובי� חברי� ב

המסר המועבר . משו� שהקהילה לא תראה בו עוד איו� ונטל אלא משאב שבכוחו לתרו� לה, ובהוקעתו ממנה

היא . צמהמערכת יחסי הגומלי� החיובית הזאת תל  ותזי� את ע. למבצע הוא של קבלה ונכונות ליחסי גומלי�כ  

  . התפתחותו המוסרית קרקע פורייה להמש   של מבצע העברה בקהילה ותיצורהמתמש שילובו  תאפשר את
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שילובו מחדש של מבצע העברה בקהילה מתאפשר משו� שהוא מקבל אחריות פעילה , במילי� אחרות

היווכח שקיי� בו ג� וללפ� חיובי באישיותו מאפשרת לאחרי� ולו עצמו להתוודע קבלת אחריות זו . על מעשיו

. לשילוב זה יש ביטויי� מעשיי� בהקשרי� רחבי� שוני�. להתחשב באחר וא& להיטיב עמויכול צד טוב ה

או לפחות הקטנת היק& , הביטוי הצר והאופרטיבי הוא הפסקת ביצוע מעשי� פליליי� בידי מבצע העברה

  .  וחומרתההתנהגותו הפלילית

 המקרי� חוש& המעשה הפלילי ברוב,  תולדה של המעשה הפלילינוס& על הפגיעות במבצע העברה שה�

ואשר היה בה� לקד� את ביצוע טר� התרחשותו של המעשה הפלילי   מבצע העברהשחווהפגיעות ומצוקות 

כלכליי� וכדומה שהיו , משפחתיי�, פסיכולוגיי�,  לתנאי� חברתיי� היא הכוונה. על ידוהמעשה הפלילי

קושי , אפליהו תחושת קיפוח , ותנאי מחיה גרועי�למשל עוני, המעשה הפליליקיימי� טר� התרחשותו של 

שוויוניות מבנית � אי,בחלק�, משקפי�אלה  תנאי�. הזנחה רגשית ועוד, בקליטה בעבודה ובמסגרות אחרות

 , כ ).Pranis, 2001, pp.  287-288; Bazemore, 2001, pp. 321-324(מגדילי� את ההסתברות לפשיעה ו

  תנאי� משפחתיי�סיפר מבצע העברה כי ביצע את המעשה על רקע,  של חטיפת הארנק שהוזכר לעילבמקרה

הוא ביצע את המעשה הפלילי משו� שהיה מיואש ונזקק לכס& לקניית , לדבריו.  התמכר לסמי�� שבגינקשי�

 ,הוגש נגדו שפי כתב האישו�� על.עברות של היזק בזדו� ואיומי� הואש� מבצע העברה באחרבמקרה  16.ס�

 סיפר מבצע העברה 17בתהלי  הצדק המאחה. איי� מבצע העברה על מנהלת ג� ילדי� ושבר עצי) שהיה בג�

, מאחר שלב� הייתה פריחה בכל הגו&. שבבוקר האירוע הביא את בנו לג� הילדי� ובידו אישור רפואי שבנו בריא

. הסתפקה באישור הרפואי שהציג לפניהולא , ביקשה מנהלת הג� אישור כי הפריחה שעל גופו אינה מידבקת

וכי הוא עובד ביו� מספר רב של שעות ועושה מאמצי� רבי� לשמור ,  בקושיהוא מתפרנסמבצע העברה סיפר ש

 ולכ� יצא מכליו והרס עצי) שעמד ,הוא הרגיש שמנהלת הג� אינה מכבדת את דבריו ואת זמנו. על מקו� עבודתו

הוא מאבד , כאשר הוא מרגיש כי אי� מתייחסי� אליו, צבי מצוקה רגשיי�עוד סיפר מבצע העברה כי במ. במקו�

 בעיקר מכיוו� שהאירוע התרחש ,אמר שהוא מרגיש בושה גדולה בגי� האירועמבצע העברה . שליטה על מעשיו

  . בנוכחות ילדי הג�

לפגיעות שחווה מבצע העברה בחייו טר� התרחשותו של  בתהליכי� של צדק מאחה יש התייחסות

  אובייקטיביי� או סובייקטיביי� ה�ואחת היא א� – המעשה הפלילי ולצרכיו של מבצע העברה אשר לא מולאו

)125Bazemore & Bell, 2004, p..(  פגיעות וצרכי� אלה חשובי� להבנת הסיבות להתנהגותו של מבצע העברה

, עשות בהסכ� איחוי פגיעות ליו לפעולות שמבצע העברה מקבל עלבנוגעומשפיעי� על תהלי  גיבוש ההסכמה 

מתמקדת בראש   תפיסת הצדק המאחה.) .25�26Walgrave, 2008, pp(  מאחה אינו מתמקד בה�האול� הצדק 

  . מכפיפה את עשיית הצדק לצורכי שיקומו של מבצע העברהואיננה עמוובראשונה בנפגע העברה ובעשיית צדק 

ולא , )Achilles, 2004, p. 72( בקהילה מבצע העברה של שילובו מחדשנפגעי העברה אינ� משמשי� אמצעי ל
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לקבלת אחריות פעילה מצדו ,  ע� זאת)..Walgrave, 2008, pp 63�65(לתרו� לשיקומו מוטלת עליה� האחריות 

מבצע העברה המקבל .  כמתואר לעיל,עצמו  עליוובעלות משמעות השלכות חיוביות נ�של מבצע העברה יש

 ע� הפגיעות שחווה בחייו  להתמודדשילובו מחדש בקהילה  ובונה את יכולתומקד� את , אחריות על מעשיו

  . ואשר קידמו את ביצוע המעשה הפלילי ולעשות שינוי אישי בחייו

מבצע ל מאפשרי� ,דווקא תהליכי� של צדק מאחה הממוקדי� בנפגע העברה ובאיחוי פגיעותיו, וכ 

   18.העברה לעבור מסע פנימי אישי של צמיחה והתפתחות

  

  פגיעות וצרכי�, אחריות: הקהילה

 ,האתגרי� הגדולי� הניצבי� לפני תפיסה זו אחד. הצדק המאחה מייחדת מקו� חשוב לקהילהתפיסת 

  את תפקידה ה קוהרנטית למונח קהילה ולהגדיר הגדרתכני� לקבוע ולצקת  הוא, בשאיפתה להגיע לבשלות

 )Bazemore, 2001, p. 71; Walgrave, 2002, pp. 311-314.( קושי להגדיר קהילה ישככלל ש יש הטועני� 

בקשרי� , כיוו� שקהילה קיימת בתודעת אנשיהממייחדי� קולקטיב מסוי� שבאמצעות מאפייני� קבועי� 

ישות פסיכולוגית שהשיו  לה או אפוא  קהילה היא. הנוצרי� ביניה� ובמשמעות שה� מעניקי� לקשרי� אלה

צדק המאחה בשל תפיסת המשנה תוק& בב מתבטא קושי זה .ייקטיביובההזדהות החברתית עמה הוא אישי וס

  . המקשי� על מציאת הגדרה משותפת אחת המייחדת אותה, ריבוי התפקידי� המיוחסי� לקהילה

 ומערכת יחסי גומלי�כקבוצה של אנשי� שמקיימת בתוכה מערכת של לצור  מאמר זה תוגדר קהילה 

כל מכנה ב או באינטרסי�, ותאמונב, מטרותב, ייעודב, נורמותב, כי�רע הבאה לידי ביטוי ב,תרבותית משותפת

חברי� , עמיתי� במקו� עבודה, שכני�, קבוצת חברי�, משפחה גרעינית ומשפחה מורחבת. משות& אחר

או , להיווצר על בסיס גאוגרפי קהילה יכולה.  אפשרית כל אלה ה� דוגמאות לקהילה–במועדוני ספורט וכדומה 

. תגובה לוב ו, מעשה פלילילמשל ,אירוע מסוי�כמו כ� היא יכולה להיווצר סביב .  מרחב גאוגרפילהיות נטולת

שחידשה תפיסת , הוא חידוש של ממש, ולא רק למדינה, שעצ� מת� מקו� לקהילה בהקשר הפליליראוי לציי� 

  . הצדק המאחה

 ולשמור על רב חבריהשלו� בקלטפח יחסי מעצ� טיבה  קהילה אחראית ,פי תפיסת הצדק המאחה�על

  לספק אתטפח סביבה שתאפשר לחבריה אחראית להקהילה,  במילי� אחרות.רווחת� ועל איכות חייה�

מתו  כבוד  ,פניה� לממש את זכויותיה� ואת חירויותיה�ל ולמקס� את האפשרויות העומדות צורכיה�

). Pranis, 2001, p. 289; Walgrave, 2008, pp. 80-82( של האחר ומבלי לפגוע בו לזכויות ולחירויות, לצרכי�

חברות בקהילה בריאה ו, הנ2ל שבו המרק� הקהילתי נארג ה� בי� חברי הקהילההדדית   והבנהמחויבות

 ומת� די�  סולידריות, כבודבה� ה�ש שהבולטי� , ערכי�מתאפיינת על כ� במערכות יחסי� המיוסדות על
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 הקהילה מחויבת אפוא לפעול למע� השבת, תרחש מ פלילימעשה כאשר 19.זה לזה )accountability(וחשבו� 

עליה לפעול בדר  המקדמת את איחוי� של הפגיעות , כלומר ,בעטיו  ואיכות החיי� שנפגעהִשגרת החיי� שהופרה

   .שגר� המעשה הפלילי

 קיימי� .אינה מתרחשת בחלל הריק  נוספת של הקהילה מתבססת על ההבנה שפשיעהמחויבות

 של ממשיכות יעדר תחושת שיכגו� ה, תיי� המגדילי� את ההסתברות להתרחשותה של פשיעהמאפייני� קהיל

, ככלל). Pranis, 2001, p. 293( בה שוויוניות מבנית �עדר כבוד למערכת הערכי� של הקהילה ואייה, לקהילה

ה לקבל  של מבצע העברומחויבות לע נוס& לכ�ו,  התרחש בההמעשה הפלילי שהקהילה נתפסת בתור מסגרת

  . המקדמי� פשיעה בתוכה לטפל במאפייני� א& היאת הקהילהבמחוי, אחריות על תוצאות מעשיו

 התמיכה קהילותכוללת בתוכה את , כמתואר לעיל, קהילה האחראית להטבת איכות החיי� בה

)community of care (נפגע העברהשל הפרטיות של מבצע העברה ו) Walgrave, 2002, p. 75( . החברי�

 יחסי� אישיי� למבצע העברה ולנפגע העברהמשפחה ואנשי� אחרי� שעמ� יש קהילות התמיכה ה� בני ב

על , ברמת סבירות גבוהה, אלה עשויי� להשפיע. מדריכי� ויועצי�, מורי�, למשל חברי�, משמעותיי�

רגשית ה, תמיכה האישיתוביכולת� לספק את ה, רגשותיה� והתנהגות� של מבצע העברה ושל הנפגע ממנה

 הפגיעות שגר� המעשה הפלילי וע� המחויבויות זקוקי� לה כדי להתמודד ע�שנפגע העברה ומבצעה , והחומרית

  ). McCold, 2004, pp. 156-157( ולעשות שינויי� בחייה� ,שיצר

, כגו� שכני� , כל אד� שבכוחו לעשות לאיחוי הפגיעותחבר בקהילה האחראית להיותיכול עליה�  נוס&

למשל ארגוני� למע� (גוני� הפועלי� בקהילה הגאוגרפית שנפגע העברה ומבצעה משתייכי� אליה נציגי אר

  .  ועודמנהיגי קהילות, )גמילה מסמי� או מאלכוהול

 נפגע בתהליכי צדק מאחה מצופה מחברי הקהילה האחראית לגנות את המעשה הפלילי ולשת& את

 מידע על האפשרויות לספק, אמורי� ה האחראיתחברי הקהיל. העברה ומבצעה בתפיסותיה� ובדאגותיה�

 להגיש,  בעיצוב הסכ� איחוי הפגיעות המתאי� ביותר לצורכיה� של המשתתפי� בתהלי לסייע, לאיחוי פגיעות

מטרת הסיוע למבצע העברה היא לאפשר לו  .מימושו בפיקוח על לסייע והסכ� האיחויסיוע שיאפשר את מימוש 

סיוע אפשרי הוא .  ולמנוע את הוקעתו ממנהבקהילהלקד� את שילובו ובכ   ,לעמוד במחויבות שקיבל עליו

שיפור , אישית��שיפור תקשורת בי, תיעול כעסי�,  כגו�,בהנגשת� של תכניות קהילתיות שונות למבצע העברה

על הקהילה לתמו  בנפגע העברה ולהקל , לצד הסיוע למבצע העברה .הכשרה מקצועית ועוד, עצמיתההערכה ה

עזרה בקשר ,  כגו� הסעה לבית חולי�,הסיוע לנפגע העברה יכול להינת� באמצעות שירותי�. חזרתו לשגרה על

השירותי� עשויי� להתבטא ג� בנוכחות ובזמינות  .מת� ייעו) משפטי בחינ� ומת� תמיכה כספית, ע� המשטרה

 דווקא הקהילות שנפגע חשוב לזכור כי לעתי�י� זה יבענ. של אד� תומ  ומקשיב המלווה את נפגע העברה
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ותגובותיה� עלולות לגרו� לו פגיעה , נוטות להיכשל בהבנת ההשלכות של הפגיעה שחווה,  אליה�משתיי העברה 

  . נוספת במקו� לסייע לו

 , של חברי קהילהרב המתאפייני� בהשתתפות מספר הניסיו� מלמד כי בתהליכי� של צדק מאחה

.  רצו� לעזור לאחרי� ונכונות להשקיע משאבי� וזמ�,חמלה, ותאכפתי, מתגלה מאגר בלתי נדלה של דאגה

השיח על מעשה פלילי ספציפי הנראה . השתתפות� של חברי הקהילה בתהלי  יוצרת ביניה� עניי� משות&

מוליד את התייחסות� לבעיות רחבות יותר הקשורות למעשה הפלילי , לחברי הקהילה בעל השפעה על חייה�

 שבנסיבות –השתתפות זו מניבה גילויי� של כוחות יצירתיי� וחיוביי� . וא לה� פתרונותומניע אות� לנסות למצ

מאחה מאפשרי� כ  ליצור מודעות לזיקה הקיימת בי� פשיעה  הצדקהתהליכי . אחרות לא היו באי� לידי ביטוי

ות זו מסייעת מודע.  ומאפייני� קהילתיי� אחרי� המקדמי� פשיעה תרבותיי�, כלכליי�,ובי� תנאי� חברתיי�

  ).Pranis, 2001, p. 294(במטרה למנוע פשיעה בעתיד , בעיצוב אסטרטגיות של טיפול בבעיות

עשר נערי� שהיו מעורבי� באירוע של היזק �תהלי  של צדק מאחה אשר עסק בשני�ב, הלדוגמ

לויות מובנות פיתחה הקהילה פעי,  עקב כ.  התוודעו חברי הקהילה לצור  של הנוער במקומות בילוי20,לרכוש

מתוצאות   אחד.בה שחיו למאבק� של המהגרי� עורר בקרב חברי הקהילה מודעות 21תהלי  אחר. לנוער

 22,אשר עסק באירוע של אלימותנוס& בתהלי  . לקהילת המהגרי�התהלי  היה מאמ) של ארגו� השכונות לסייע 

). לא הייתה קשורה לאירוע הספציפיאלימות ש(סיפרו חמש נשי� על חוויותיה� האישיות מאלימות שחוו בעבר 

וא& ִאפשר לבחו� לעומק את , התהלי  עורר את השאלה העקרונית מדוע חוו נשי� רבות כל כ  אלימות בקהילת�

  .)Pranis, 2001, p. 295( בהקשר רחב יותר מ� האירוע שעמד על הפרק, הגורמי� לכ 

 23.קהילההממדי אחריותה של את ממחיש ,  שהתנהל בו תהלי  של צדק מאחה,שיובא להל�מקרה ה

. עברות של תקיפה בנסיבות מחמירות וחבלה במזידעל הוגש כתב אישו� ,  שותפי� נוספי�ועמו, נגד מבצע עברה

הבחינו ,  ע� שותפי� נוספי�,מבצע העברה: אלההעובדות הפי �מבצע העברה הורשע בעברות שיוחסו לו על

אמר לו אחד מה� , ומשנוכחו שמדובר בנהג ממוצא ערבי, נהגה �ה� החלו לשוחח ע. במונית שנסעה בשכונת�

 ובעוד הנהג מנסה לכבות את , הושל  זיקוק למוניתזמ� קצר אחר כ . כי אינו מעוניי� בדוברי ערבית בשכונה

 אתשברו את שמשותיה וניקבו ,  אבני� לעבר המוניתד2יי, הכו אותו, מבצע העברה והאחרי� אותו תקפו, האש

אול� ,  והחל להימלט רגליתהמוניתיצא מ� ,  הנהג כי נשקפת סכנה לחייוהרגישכאשר . שיר חד במכהצמיגי

רק לאחר שעה ארוכה ובעזרת . אחת מה� פגעה בראשוו , לרגו� אותו באבני�והוסיפוהתוקפי� לא הרפו ממנו 

ד ֵעש נוסי& להשלמת התמונה .נמלט נפגע העברה מ� המקו�, עובר אורח שהצליח להיכנס למונית ולהסיעה

תהלי  של צדק ל. הותק& א& הוא באבני� ואיבד את הכרתו,  בצילו�התוהחליט לתעד אשה לתקיפה יראי

חבר בקהילה בתור  ורב נוס& הוזמ� ,תומ בתור ב אחד עברה ַרה� מבצע י הזמ,הרשעההשהתנהל לאחר , מאחה

במהל  . א& הוא  נהג מונית ערבי, כמו כ� הוזמ� לתהלי  תומ  של נפגע העברה.מבצע העברה השתיי  אליהש
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וע�  השיח ע� נפגע העברה. משמעי את המעשה� חדגינוימפגש הצדק המאחה גינו התומכי� וחבר הקהילה 

 התחייבו כ עקב . בקהילת� קיימת אלימות של נוער שוליי� כלפי נהגי מוניות ערבי�שתומכו הבהיר לרבני� 

 באמצעות פרסו� כתבות בעיתונות המקומית ,זה בעתידהרבני� לפעול כדי למנוע הישנות מקרי� מסוג 

ה י בה� פניונוס& על כ  תהיה ,נו המעשי� שנעשוהוסכ� כי בכתבות אלה יג2. קהילהההמקובלת על אותה 

עדי� בעיקר בימי חג המ2 ,ערבי�לציבור ולאנשי ציבור לפעול למניעת התפרעויות בעתיד נגד נהגי מוניות 

, לתיקו� פגיעותיוניכר ו� שמבצע העברה התחייב לשל� לנפגע העברה סכו� כס& וכימ, יתר על כ�. לפורענות

ומבצע העברה , הסכימו חברי הקהילה לשאת בתשלו� במקומו, בהישג ידוזה לא היה סכו�  עתהבאותה ו

  . מאוחר יותרבמועדהתחייב להחזיר לקהילה את הכס& 

 נתפסת כמי שנפגעה מ� אלא ,יות לחבריהפי תפיסת הצדק המאחה הקהילה אינה רק נושאת באחר�על

תפיסת הצדק המאחה מבקשת להדגיש כי המעשה הפלילי אינו פוגע רק בנפגע העברה שהמעשה . המעשה הפלילי

נפגעי עברה  " במאמר זהנ2יכ2אלה  . אלא גור� בעקיפי� לפגיעות באנשי� נוספי� ובקהילות שונות,בוצע נגדו

ולהמחיש את   החברתי את הפגיעות במרק� מיע את קול� מאפשרת לחשו&הכרה בה� ובזכות� להש". משניי�

 החברי� בקהילות התמיכה של מבצע העברה נפגעי המשֶנה יכולי� להיות. מלוא ההשלכות של המעשה הפלילי

נפגעי המשנה עלולי� לסבול .  קהילות התמיכה� מושפעות נוספות שאינ� נמנות עקהילות ו,הנפגע ממנהשל ו

משפחתו וחבריו של מבצע העברה עלולי� להרגיש בושה וכעס בשל , לדוגמה. חברתיות וכלכליות, שיותפגיעות רג

ה� עלולי� לאבד את מעמד� החברתי בעיני הקרובי� , נוס& על כ . והאמו� שנתנו בו ייפגע פגיעה ניכרת, מעשיו

לאגור כעס רב  העברה עלולהמשפחתו של נפגע . לה� ולהרגיש ניכור ובדידות בעקבות מעשיו של מבצע העברה

כ  ב להרגיש שנכשלה בתפקידה להג� עליו ולהאשי� את עצמה  וכמו כ� היא עלולהכלפי מבצע העברה

)McCold, 2004, p. 165.(  ספקי סחורה עלולי� ,  של נפגע העברה עלולי� להרגיש פחד וחוסר ביטחו�ושכני

ת של נפגעי דרגות הפגיע2אפשר להמחיש את . ד ועונפגעשלא לקבל את כספ� משו� שהעסק של נפגע העברה 

ובמעגלי� , במעגל הפנימי יימֵצא נפגע העברה הישיר. באמצעות מעגלי� מתרחבי� בעלי מרכז משות&העברה 

  . פי עצמת הפגיעה בה��על, החיצוניי� יהיו נפגעי העברה המשניי�

צרכי� אלה . ה הפלילי ישנ� צרכי� שוני� הנוָצרי� בעקבות המעש,פי תפיסת הצדק המאחה�על

  :העיקריי� שבה�להל� ו, נוצרי� ה� אצל היחיד וה� בקרב הקהילה

 של  חד משמעיכזאת מחייבת גינוי עשיית צדק. החברתי במרק� לעשות צדק המכיר ג� בפגיעהצור   •

  לספר על הפגיעהלחברי הקהילהאלא ג� , לא רק לנפגע העברה הישיר הזדמנות ומת� ,המעשה הפלילי

 ואת המחויבות , ערכיה של הקהילהאתיהיה אפשר לאשרר   בדר  זו. לה� ועל השלכותיה על חייה�שנגרמה

 .  לכבד את הזכויות והחירויות של האחרבהשל כל חבר 

 . צור  להשיב את שגרת החיי� לקהילה בדר  התורמת לחיזוק מערכות היחסי� שנפגעו בי� חברי הקהילה •
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   .לא בידי מבצע העברה ולא בידי אחרי�,  לא יישנוצור  להבטיח שמעשי� פליליי� דומי� •

באמצעות מת� הזדמנות לקהילה ,  ובהחזרת השליטה של הקהילה על המתרחש בתוכהבהעצמהצור   •

  .להשתת& השתתפות פעילה בתגובה למעשה הפלילי

  

שה לבטא את השפעותיו של המע, המשתתפי� בתהלי בתהלי  של צדק מאחה מצופה מחברי הקהילה הנפגעת 

, לפגיעה בזולת,  לאיכות החיי� בקהילה להשמיע את דעת� והשקפותיה� בנושאי� הנוגעי�,הפלילי על חייה�

הזיהוי של הקהילה . לאחריות אישית ולתיקו� פגיעות ולהשתת& השתתפות פעילה בגינוי המעשה הפלילי

במקרה שתואר .  זאת מראשואי� אפשרות לקבוע, פי הנסיבות המיוחדות של כל מעשה פלילי�הנפגעת נקבע על

 ה שלהוזמ� לתהלי  צדק מאחה תומ  של נפגע העברה שהיה חבר בקהיל, של הנהג הערבי שנחבל קשות, לעיל

מאחה את הפגיעות בנהגי מוניות ערבי� הנעשות הצדק ההוא תיאר במפגש . הנהגי� הערבי� בתחנת המוניות

דיבר על חומרת הפגיעה בנפגע העברה והשלכותיה , הקהילה שממנה בא מבצע העברה  שה� ,בידי נוער שוליי�

  .  למנוע הישנות מקרי� דומי�עשו פעולותישי וביקשעל חייו 

נות� בידי חברי הקהילות , המבט לחייה� של אחרי� שמתאפשר באמצעות תהליכי הצדק המאחה

� האישיי� הנרטיבי. את השלכותיו ואת סיבותיו, לחוות את הממד האנושי של המעשה הפלילי השונות

 ,אישיי��כ  מתפתחי� קשרי� בי�.  בי� חברי הקהילה ההדדיתמאפשרי� לחוות את האחר ולהעמיק את ההבנה

וחל שינוי בעמדותיה� של חברי הקהילה כלפי מבצעי , חברתי בי� חברי הקהילההמצטמצ� הניכור והמרחק 

נסה למצוא את הצד הטוב יותר באופיו אל פני� האד� מ פני�" ).Pranis, 2001, pp. 296-299(עברה ונפגעיה ה

   ).Pranis,  2001, p. 298( "נפשוכי כ  אפשר לראות את , של האחר

מעצימה את הקהילה ומאיצה  בענייני� הנוגעי� לעשיית צדק חברי הקהילהההשתתפות הפעילה של 

ל של תקשורת  מוד–חברי הקהילה נחשפי� למודל של  יישוב סכסו  בדרכי שלו� . את התפתחותה המוסרית

מכיר בצרכיו ונות� תוק& למחויבויות ההדדיות של חברי הקהילה אלה כלפי , המבוסס על שיח המכבד את האחר

היא יוצקת . באמצעות מודל זה הקהילה לומדת על עצמה ועל המשמעות שיש לערכי� שהיא מאמינה בה�. אלה

  . את חיי החברי� בה ולמע� רווחת�בערכיה תוכ� מול המקרה הספציפי ומיישמת לקחי� במטרה להיטיב 

 לבססהזדמנות אפוא מייצרת  ההתמודדות ע� המעשה הפלילי באמצעות תהליכי צדק מאחה

חברי הקהילה משתתפי� השתתפות פעילה ). Bazemore & Schiff, 2001, p. 321( דמוקרטיה בקהילה

צוב הפתרו� הנדרש כאשר ה� בחיזוק המחויבות ההדדית לשמירת� ובעי, באשרור� של הנורמות המשותפות

כל אלה מחזקי� את הקהילה ועשויי� לתרו� להקטנת היקפי הפשיעה ). Pranis, 2001, pp. 288-289( מופרות 

  .בה
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.  יש ער  אישי וחברתי רב צדק מאחה ולומר כי לתהליכי את החלק הראשו� של המאמראפשר לסכ�

 שהושפעו מ� המעשה קהילותשל  נוספי� ו של אנשי�,הרצרכיו של נפגע העבל, פי הנסיבות�על, ה� נותני� מענה

 במהלכ� של תהליכי צדק מאחה . של עשיית צדק ממשית ומשמעותיתומאפשרי� לה� לחוות תחושה ,הפלילי

 הזדמנות של ממש לקבל  המשתתפי� בתהלי  וניתנת למבצע העברהבידימתרחש גינוי של המעשה הפלילי 

.  וחברי הקהילההמבצע העבר, � נפגע העברהינרקמי� מחדש יחסי הגומלי� ב בדר  זו .אחריות פעילה על מעשיו

 מגדילה את וזו,  מחדש בקהילהושילובמבצע העברה מקד� את , נפגע העברה חש שפגיעותיו אוחו וכבודו הושב

 איחוי הפגיעות מתמקד אפוא .קידו� לכידותה ומחויבויותיה לחברי� בהלצמצו� הפשיעה בה והסיכוי ל

 ביסוס� של יחסי הגומלי� על מערכת של באמצעות , ביחסי הגומלי� ביניה� ובהטבת איכות חייה�,באנשי�

, נדיבות, סבלנות, פתיחות, השתייכות, קבלה, אכפתיות, אמו�, פלורליז�, שיתו&, אחריות,  כבודשיש בהערכי� 

  . תקווהו  חמלה

  

   הפרקטיקה של הצדק המאחה–חלק שני 

  ל תהליכי צדק מאחהפעלה שלה  מנחי�עקרונות

פרויקט או התערבות צרת ממדי� המתייחסת להתנהגות פלילית , אינו תכנית, כפי שתואר עד כה ,צדק מאחה

שאמר כי אי� מדובר , הווארד זר' היטיב לבטא זאת פרופ .)Sharpe, 2004, p. 19( אלא תפיסת עול�, מסוימת

  ,Zehr (ומורי� על כיוו�  המשמשי� מצפ�ד ובערכי�אלא בעקרונות יסו, דהיינו במתודולוגיה ,"מפת דרכי�"ב

2002, p. 10 .(להשתק& בה� ,  לעצב את תהליכי הצדק המאחהאלהלפיכ  על עקרונות היסוד והערכי� ה

הלימה בי� צר ו בדר  זו תיו).Sharpe, 2004, p. 19;  Stuart, 2001, p. 224(ולהתממש ככל האפשר במסגרת� 

אשר לדעת רבי�  – התהלי  – ובי� המאפייני� של האמצעי לכ  –חוי הפגיעות  אי– מטרתו של הצדק המאחה

הלימה זו היא . ת בהסכ� איחוי הפגיעותומשתקפה המוחשיות יותותוצאל קשר בלי ,בפני עצמוהוא בעל ער  

 . של עשיית צדק  המתמקדת  בכבוד האד� וברווחתוהחווייחוו הכרחית כדי שהמשתתפי� בתהלי  

 ,מאחההצדק השל תהליכי   בסיסיי� המנחי� את הפעלת�ז2הו כמה עקרונות, עיל להכתובלאור 

עקרונות מנחי�   ).Braithwaite, 2002, pp. 12-16 (.באופ� הנות� ביטוי לעקרונות היסוד ולערכי� שבבסיס�

 אלה ה�.  יוצרי� עוגני� מקצועיי� להבטחת פרקטיקה מיטבית של צדק מאחה ומדדי� לבחינת איכותהאלה

  : הבולטי� שבה�

תמונה ה את  כדי לאחות את הפגיעות יש לראות,פי תפיסת הצדק המאחה�על: הוליסטי�ת� כוללני�ת

בבסיסה של התפיסה קיימת ראייה הוליסטית .  וסיבותיו השלכותיו,מלאה הנוגעת למעשה הפליליהאנושית ה

, יה ההוליסטית מכירה בכ  שהאד�יהרא, במילי� אחרות. המכירה במורכבות החיי� ובמגבלות הטבע האנושי
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את קשרי הגומלי� ו מערכות מורכבות ומבקשת לראות את הפרטי� המרכיבי� כל מערכת �הקהילה והחברה ה

 תמונה מלאה רק לקבלשיהיה אפשר  גורסת תפיסת הצדק המאחהכ� על  .בי� המערכות ובי� הפרטי� שבתוכ�

קהילות שהושפעו השפעה ממשית מ� האנשי� והל באמצעות הרכבת פסיפס שייווצר מתרומת� המשותפת ש

, לפגיעות בהתייחסות, הביטוי שיש לכ  בתהליכי הצדק המאחה הוא בהזמנת� לתהלי . המעשה הפלילי

לזיקות שיש בי� , הממדי� האנושיי� של כל אחד מה� למכלול  ובמת� מקו� שלה�לצרכי� ולנקודות ההשקפה 

  . שהאנשי� והקהילות חולקי� ביניה�הממדי� השוני� האלה  ולמגוו� הקשרי� 

 צרכי�מגוו� העל תוצאה מאוזנת הנותנת מענה ל עוד ביטוי לעקרו� הכוללניות הוא ההגעה להסכמה

הסכמה המושגת בדר  זו היא . שלה� והעושה שימוש במשאבי� הייחודי� והשוני� של המשתתפי� בתהלי 

  .תוצאה ראויה ומהווה בסיס למערכות יחסי� בריאות

קהילה תורמת המבצע העברה וחברי ,  של נפגע העברההעצמת�, פי תפיסת הצדק המאחה� על:מההעצ

 החל ממת� –מתבטאת בהשתתפות רצונית ופעילה בתהלי  לכל אורכו העצמה  ה.תהלי  הריפוי שלה�ל

השתתפות רצונית משמעה כי ההחלטות שהמשתתפי� .  בהסכמה על תוצאותיו וכלהבו להשתת&הסכמה ה

, התהלי ת על הבנת� של המשתתפי� את אופי לקבל במהל  התהלי  ה� החלטות המתבססונדרשי� 

לזכויותיה�  ,לצורכיה�, מתקבלות מתו  מודעות לרגשותיה�וכי ה� ,  מגבלותיו והמתרחש בו, השלכותיו

 ה�.  את המשמעויות שלה�בו ויוצקי�  כראות עיניה�מספרי� את סיפור� המשתתפי� בתהלי  .וליכולותיה�

כדי לקבוע אי  להגיב כראוי בחכמה הקולקטיבית ה� ו בחוויה הפרטית והסובייקטיבית שלה� משתמשי� ה�

ובוחר את אופ�  מזהה את צרכיו שהוא  משו�מועצ� העברה נפגע  .)McCold, 2004, p. 158(למעשה הפלילי 

קבל אחריות פעילה על  לומעצ� ראיית יכולתו מעצ� הפנייה אליומועצ� מבצע העברה . מת� המענה עליה�

  ).Braithwaite, 2002, pp. 10-12(להשתת& בקביעת תנאי קבלת האחריות ולמלא אחרי תנאי� אלה , מעשיו

המקדמת את הטבת איכות בדר  ,  בגיבוש תגובה למעשה הפליליכיוו� שהיא נוטלת חלק פעילהקהילה מועצמת 

לתוצאותיו , חולקי� באחריות לאיכותוי הקהילה המבצע העברה וחבר, נפגע העברההתהלי  שיי  ל. החיי� בה

  .ולמימושו

פי הראייה � על. המכבד כל אד�תהלי  של צדק מאחה הוא תהלי  דמוקרטי ולא מעמדי: שוויו� ואיזו�

הרגשות והתנסויות משלה� , לכל המשתתפי� בתהלי  יש הבחנות, ההוליסטית שבבסיס הצדק המאחה

לה� את עצמ� ואת האחר וליצירת איזו� בתהלי  ובהחלטות להבנה ש, התורמות להבנה של המקרה

 ,תרבותו, השקפת עולמו , מעמדו החברתי, מוצאו,מינו,  למעשיו בלי קשר– לכל אחד לכ�. המתקבלות בו

שזוויות פי �על�א& .חשיבות ומשקל שווי� בתהלי  ובקבלת ההחלטות, קול  יש– וכדומה, סגנו� חייו, אמונתו

הפרספקטיבה של ש המסר הוא.  בגלל הייחודיות שבכל אחת מה�,להערכהות � זוכלוכ ,שונות זו מזוהראיה 

 . האחד אינה מוערכת יותר או פחות מזו של האחר
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 חשיפה ופורק� : המתרחש בסביבה בטוחה ומכבדת,רגשי וֵכ�, משת! שיח על תקשורת המבוססת

חלק מובנה  לכ�. � של תהליכי צדק מאחהה� תנאי להצלחת, אישי של רגשות ומחשבות הנוגעות למעשה הפלילי

 אי  חווה הוא –  ולהביע את רגשותיולספר את סיפורו  הוא מת� מקו� לכל אחד מ� המשתתפי� בו זהבתהלי  

 תקשורת אישית וגלוית לב המאפשרת התייחסות להיבטי� .את המעשה הפלילי ומה� השפעותיו על חייו

היא מאפשרת לנפגע העברה להביא לידיעת . היא רבת עצמה, �המשתתפי יה שחווושל החו הרגשיי� הטעוני�

לבטא את רגשותיו ואת כאביו ולבקש לקבל תשובות  ,ות שהיו למעשה הפלילי על חייומבצע העברה את ההשלכ

מקבל הזדמנות להסביר את , המקשיב לסיפורו של נפגע העברה, מבצע העברה. על שאלות המטרידות אותו

במסגרת השיח מתאפשרי� . ולהבי� את השלכותיה,  בפגיעה שגר�ת בלתי אמצעיהכרהמעשיו א  בעיקר להכיר 

  תגובות . לנפגע העברהרגש חרטה וגילויי אמפתיה ואכפתיות נית שלא הבעה ספונט,בושה גילויילמבצע העברה 

    .הצדק שנגרמו לו�מאפשרות לנפגע העברה  לחוות הכרה בסבל ובאי אלה

 המבטא את תוצאותיו  פגיעות� את הסיכוי להגיע להסכ� איחויביטויי� רגשיי� אלה מגבירי

 שכל אחד מה� מקשיב, בי� אנשי�הדינמיקה הרגשית והחברתית הנוצרת משיתו& . המוחשיות של התהלי 

 , יש לתק� את הפגיעותה שבהדר הסכמה על ל  ההגעה וכ�,וולצרכילחוויותיו של האחר מ� המעשה הפלילי 

להבי� טוב ,  סיבותיו והשלכותיו,גורמות למשתתפי� להבי� טוב יותר את המעשה הפליליה�  .מייצרות אפוא כוח

ה� , קשרי� אלה הנוצרי� במרחב של פגיע2ת והיזקקות. יותר האחד את האחר ואת מידת הקשר ביניה�

  . המאפשרי� שינוי

דברי�  סודיות תוכ� העל) ככל שהדבר אפשרי(ה כיבוד פרטיות� של המשתתפי� בתהלי� ושמיר

.  ובינ� למנחה התהלי  ,  תהליכי צדק מאחה  מבקשי� לבנות יחסי אמו� בי� המשתתפי� בתהלי :הנאמרי� בו

, השלכותיהושל  הפרטי של הפגיעה �המכבד את טבעמת� אפשרות לנהל שיח גלוי ביסוס של יחסי אמו� מצרי  

   . חלק בשיחשלא נטלו יגיע לידיעת מי ,חולקי�שהמשתתפי� כי המידע  מבלי לחשוש

התחייבות  .לש� כ  המשתתפי� מתחייבי� שלא לפרס� את הדברי� שייחשפו לה� במסגרת התהלי 

� שה� יכולי� להיות בטוחי� כי כל החלטה וכיומ, זו מבטיחה למעשה שהשתתפות� בתהלי  תהיה רצונית

ברור  .בשו� מקרהבת� לחותיזק&  לא –משלביו לפרוש ממנו בכל שלב ובי�  בתהלי  להשתת& שלא בי� – שלה�

שג� המנחה אינו רשאי לפרס� או להשתמש שימוש כלשהו בדברי� שנמסרו לו או הגיעו לידיעתו במסגרת 

 המשתתפי� בתהלי  וההתחייבות שלההתחייבות ההדדית .  לכל מטרה זולת קיומו של התהלי  עצמו,התהלי 

 התחייבות� נוס& על. פי כל די�� דיווח על כפופה לחריגי� המחייבי�,של המנחה כלפיה� לשמור על פרטיות�

יש צור  לקבוע בחוק הסדרי חיסיו� על הדברי� שמועברי� בתהלי  ,  ומאות� טעמי�של המשתתפי� בתהלי 

בו אמור להינת� ג� ביטוי לחוויה ש, הסדרי החיסיו� אינ� אמורי� לחול על הסכ� איחוי הפגיעות. צדק מאחה

   24.משתתפי� בתהלי ההייחודית שחלקו 
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את הגמישות  יוצרי� מרחב המאפשרהעקרונות המנחי� את הפעלת� של תהליכי צדק מאחה 

הנדרשות לעיצובו ולניהולו של   )Bazemore & Schiff, 2001, p. 319; Stuart, 2001, p. 230(מיות אוהדינ

התאי� את הגמישות והדינאמיות נדרשות כדי ל.  תו  שמירה על גבולותיו כתהלי  של צדק מאחה,תהלי ה

,  הנגזרי� מרצונ� של המשתתפי� בתהלי ,לאופיו ולמורכבותו הייחודית של כל מקרה ומקרההתהלי  

 בדר  זו נשמר מקור .מזהות� התרבותית ומהנושאי� שעל הפרק ,מתודעת� בנוגע לפגיעותיה� ולצורכיה�

   .עצמת� של תהליכי הצדק המאחה

  

  אבות טיפוס של תהליכי צדק מאחה

מבצע  דיאלוג נפגע עברה: " שלושה אבות טיפוס של תהליכי�קטיקה של הצדק המאחה התפתחובמסגרת הפר

שני ). circle" (מעגל"ו) restorative conferencing" ( מאחההיוועדות", )victim offender dialogue( "עברה

ח בתור פרקטיקה נפו) פחות והחל להתפת,  ליישו�ואילו המעגל מורכב יותר, הראשוני� ה� הנפוצי� ביותר

 הצדק  תהליכילהל� תיאור שלבי התפתחות� של אבות הטיפוס של  .פעילה בחברה המערבית בשלב מאוחר יותר

  .המאחה

בתהלי  . תהלי  המאפשר תקשורת בי� נפגע העברה ובי� מבצע>: מבצע עברה דיאלוג נפגע עברה

 משתתפי�  אי� ה� אול� ככלל,ווי�המשמשי� מל, � של נפגע העברה ושל מבצעההתומכי מתאפשרת נוכחות

בקבלת ובתהלי  מעורבת אינה  ,איפוא, הקהילה. מוגבלתבו  או שהשתתפות� ,השתתפות פעילה בתהלי 

די ביטוי לממד זה אי� בתהלי  על כ� .  או שמעורבותה מוגבלת,ההחלטות הנוגעות להסכ� איחוי הפגיעות

  .  חלקייישו�את תפיסת הצדק המאחה והוא נחשב לאב טיפוס המייש� , החברתי שיש לפשיעה

 בשנות  הוא פרקטיקה שהתפתחהמבצע עברה דיאלוג נפגע עברההמקור להתפתחותו של תהלי  

. )Mennonite Church( הברית ביזמתה של הכנסייה המנוניטית�השבעי� של המאה העשרי� בקנדה ובארצות

 ת בעלתהיוהי) victim offender reconciliation program" (תכנית פיוס נפגע עברה מבצע עברה"היזמה כונתה 

תה השפעה רבה על י לפרקטיקה זו הי.סליחה ומחילה, אחריות, כפרה, אוריינטציה דתית ששמה דגש על פיוס

" פיוס"השנות השמוני� של המאה העשרי� עברו תכניות במהל  . תחילת התגבשותה של תפיסת הצדק המאחה

ימחל שנפגע העברה  מטרה או ציפייה של ארגוני תמיכה בנפגעי עברה להצבת �ביניה� התנגדותו, מסיבות שונות

 victim offender (והפכו לתכניות גישור נפגע עברה מבצע עברה, "חילו�"תהלי  של  ,למי שפגע בו ויתפייס עמו

mediation.(  ה החלו תכניות אל. המעשה הפלילישגר� איחוי הפגיעות כיוו� ל הדגש מפיוסבתכניות אלה הוסט

 מ� יש. ונוצרו סוגי� שוני� של תהליכי גישור נפגע עברה מבצע עברה,  ובאירופההברית�בארצותלהתפשט 

 ויש מה� , בהשגת הסכ� פיצוי או תיקו� הנזקי� החומריי� שגר� המעשה הפליליוהתמקדשהתהליכי� 
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, ו של נפגע העברה את ריפויו בהיבטי� הרגשיי� של הקונפליקט שיצר המעשה הפלילי והדגישוהתמקדש

השוני בי� התהליכי� בא לידי ביטוי ג� בהיבטי� . אחריותו של מבצע העברה ותיקו� מערכת היחסי� ביניה�

 נ�יש.  ביניה� אופ� ניהול הדיאלוג בי� נפגע העברה למבצע העברה וזהות המשתתפי� בתהלי , נוספי�

י� ג� דיאלוג עקי& באמצעות מנחה  כאלה המאפשרנ�מפגש פני� אל פני� ויש תהליכי� המאפשרי� רק

ויש תהליכי� ,  בלבדכמו כ� יש תהליכי� המגבילי� את המשתתפי� במפגש לנפגע העברה ולמבצעה. התהלי 

-Walgrave, 2008 ,pp. 33 ;(להיות נוכחי� במפגש של נפגע העברה ומבצעה שמאפשרי� ג� לתומכיה� 

358McCold, 2008, pp. 26-2 .(  

ו של אב טיפוס זה וע� התגבשותה של תפיסת הצדק המאחה התחדדה במהל  שלבי התפתחות

שה לעשיית בי� הצדק המאחה כגיוההבחנה בי� הגישור כגישה לפתרו� קונפליקטי� וליישוב סכסוכי� בהסכמה 

 העובדה א&�עלזאת . להתמודד ע� פשיעה וע� השלכותיה האישיות והחברתיותצדק המותאמת מלכתחילה 

נשע� א& הוא על תהליכי� ויוצר קונפליקט בתור מעשה היחס אל המעשה הפלילי שג� הצדק המאחה מתי

המגמה , כדי למנוע התייחסות אל אב טיפוס זה כאל סוג נוס& של תהליכי גישור .המבוססי� על שיח משת&

פגע היוועדות נ" ויש העושי� שימוש ג� במונח ,"דיאלוג נפגע עברה מבצע עברה" –בשני� האחרונות היא לכנותו 

  .)Zehr, 2002, p. 8; Umbreit, 2008, pp.  52-54(" עברה מבצע עברה

 אלא ג�, מבצע העברה ונפגע העברה לא רקבאופ� פעיל בתהלי  ההיוועדות מעורבי� : מאחההיוועדות 

בניו זילנד בשנות  מתבסס על מודל שפותח תהלי  זה. חברי קהילה נוספי�ולעתי� ג�  קהילות התמיכה שלה�

,  כפרקטיקה לשיפור הטיפול של רשויות הרווחה באוכלוסיית הקטיני� המאורי� של המאה העשרי�השמוני�

במקרי� של   שיתו& הורי הקטי� ומשפחתו המורחבת בתהליכי קבלת החלטותהמודל התבסס על. ילידי ניו זילנד

 כ2נה ,מאורי�שאימ) מאפייני� מסורתיי� של ה, מודל זה. פיקוח על שלומ� של הקטיני�בהגנה וב צור 

 ,children" ( בחוק1989המודל עוג�  בניו זילנד בשנת ). family group conference" (קבוצת דיו� משפחתית"

young persons and their families act"( להפעיל קבוצת דיו� משפחתית ג� במקרי� של קטיני� מחייבה 

 , קטי�הפגישו בי� מבצע עברהבמקרי� אלה ). 131�127' עמ, 2002, פרקש ( המעורבי� בביצוע מעשי� פליליי�

 חיזוק היו מודל זהשל המטרות העיקריות  . ושוטר– א� היה זה מעוניי� בכ  –משפחתו ובי� נפגע עברה 

 בעשיית פעולות . ושיקומו של הקטי� על מעשיוקבלת אחריות של הקטי�, משפחתו של הקטי� מבצע העברה

המודל  .לשיקומו של מבצע העברה אמצעי אלא, מטרה העומדת בפני עצמההתיקו� כלפי נפגע העברה לא ראו 

 קבוצת דיו� משפחתית  והביא ליצירת מודלי� שוני� שלבעול� שהתפתח בניו זילנד התפשט למקומות שוני�

 היהוהשוני ביניה� , המודלי� כונו בשמות שוני�.  היוועדות שבה� משתתפי� קטיני� מבצעי עברהושל

מעורבות� של ,  של תומכי נפגע העברה בתהלי �מעורבות,  מעורבותו של נפגע העברה בתהלי  כגו�,היבטי�ב
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זהות המשתתפי� שהסכמת� חיונית לגיבוש הסכ� , השתתפות� של אנשי מקצוע בתהלי , חברי קהילה אחרי�

 והתמקדש המודלי� יש מ�. הארגו� שבמסגרתו מתנהל התהלי  ועוד, זהות מנחה התהלי , בסיומו של התהלי 

 ,McCold 2008(  בצרכיו של נפגע העברהוהתמקדש ויש מה�, באופ� מהותי במבצע העברה ובטיפול בבעיותיו

pp. 30-34; Walgrave, 2008, pp. 34-36; Maxwell, Morris & Hayes 2008, pp. 91-93(.מודלי� אלה  

ת ו קהיל של שיש להשתתפות�הדגישו את החשיבותכיוו� שמהשפיעו על התפתחותה של תפיסת הצדק המאחה 

 יו ואת ההשלכות החיוביות שיש למעורבותה של רשת חברתית בהתמודדות בונה ע� השלכותהתמיכה בתהלי 

לא כל המודלי� שהוזכרו לעיל ה� מודלי� של צדק מאחה ועל ). Walgrave, 2008, p. 35(של המעשה הפלילי 

 בשל מיקוד� בשיקו�ביקורת הושמעה בעיקר ה. צדק המאחהב �תומכיהכ  נמתחה עליה� ביקורת מצד 

טית נוספת יעה אינהרנ פג� לכ� מובנית בה.לצור  זה בנפגעי העברהתו  עשיית שימוש  ,מבצעי עברה קטיני�

  Barton, 2003. pp. 29-30;:Walgrave, 2002, p.196(בנפגע העברה 

Walgrave, 2008, pp. 63-65( .בשינויי� , וחלו מודלי� אלהמאמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� ה

 תו  יישו� עקרונות  במקומות שוני� בעול� ג� על בגירי� מבצעי עברה,הללולאור הביקורות ו המתחייבי�

  ). Bowen, 2002( היסוד והערכי� של הצדק המאחה

וכל אד� מ�  קהילות התמיכה שלה�, תהלי  אשר במסגרתו מתכנסי� נפגע העברה ומבצעה :המעגל

כל אחד מחברי הקהילה נתפס כמי שהמעשה הפלילי . לו עניי� בכ  ורוצה לתרו� לתהלי  ולעצמוהקהילה שיש 

של המאה  �90בתחילת שנות ההחל להתפתח המעגל . וכמי שבכוחו לעשות לאיחוי הפגיעות, משפיע עליו, נוגע לו

ובה� בקרב , �ושורשיו נעוצי� במעגלי� שהתקיימו בקרב תרבויות ילידי� שונות ברחבי העול, העשרי�

   ).184�181' עמ, 2002, פרקש; McCold, 2008, pp. 29-30 (הברית ובקנדה�האינדיאני� בצפו� ארצות

 ,)healing circles(  מעגלי ריפוי:סוגי� בולטי�קיימי� מודלי� שוני� של מעגלי� שנית� לחלק� לשני 

 או ,כגו� אלימות או גילוי עריות ,שמטרת� להשיב את השלו� לקהילה המושפעת ממעשי� פליליי� ייחודיי�

 שבה� ,)sentencing circles(סוג אחר של מעגלי� ה� מעגלי גזר די� . לסייע בתהלי  ריפוי של אנשי� בקהילה

  .  בגיבוש ההחלטה בדבר גזר הדי� הראוי למבצע העברההמשתתפי� במעגל שותפי�

הביא לאיחוי פגיעות מוצלח הכולל  ובכוחו להמעגל הוא מנו& לבניית קהילה ולחיזוק הקשרי� בתוכה

�192 'עמ ,2002פרקש ; McCold, 2008, pp. 27-30( התמודדות ע� המאפייני� הקהילתיי� המקדמי� פשיעה

181( .  

 לעיל תרמו להתפתחותה של כמתואראבות הטיפוס הפרקטיקות ששימשו מקור להתפתחות� של 

ממשיכות אלה פרקטיקות , יחד ע� זאת. מאחהתפיסת הצדק המאחה ולמיסוד� של תהליכי� שוני� של צדק 

  .לפעול במקומות שוני� ברחבי העול�
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, קיימת שונות בי� אבות הטיפוס של תהליכי צדק מאחהש לומר אפשרלסיכו� החלק השני של המאמר 

עקרונות יש  לכל אבות הטיפוס ,ע� זאת .מספר� ותפקיד�, המתבטאת בעיקר בזהות המשתתפי� בתהלי 

הצדק תפיסת שאר נאמני� לעקרונות היסוד ולערכי� של י� את הפעלת� והמאפשרי� לה� להדומי� המנחי

מעצבי� את טיב היחסי� בינו ובי� , מכווני� את התנהגותו המקצועית של מנחה התהליכי�אלה . המאחה

בי� הקבוצות השונות בקהילה ובי� גורמי� בקהילה ,  ובי� עצמ�המשתתפי�בי� , �יהמשתתפי� בתהליכ

מחויבות בלתי מתפשרת לעקרונות היסוד ולערכי� של הצדק המאחה ולעקרונות . ורמי� הממשלתיי�לג

פוטנציאל האיחוי והריפוי הקיי� מימוש של המנחי� את הפעלת� של תהליכי הצדק המאחה מבטיחה 

  . המשתתפי� בה�בשבילבתהליכי� אלה כתהליכי� בעלי ממד של שינוי וגילוי 

  

  מאחההצדק התהלי� בי� י� ההלי� הפלילי ו השוואה ב–חלק שלישי 
  

השלכותיו וסיבותיו בדר  השונה מזו של ההלי  , תפיסת הצדק המאחה מציעה להתמודד ע� המעשה הפלילי

תהליכי� אלה .  באמצעות תהליכי צדק מאחה,שגר� המעשה הפלילילאחות את הפגיעות היא מטרתה . הפלילי

 בדר  הממזערת את ה� עושי� זאתאול� , י� בהלי  הפלילימשיגי� למעשה ג� את מטרותיו של גזר הד

 המושפעות על מבצע העברה ועל הקהילות השונות, השלכותיו הבלתי רצויות של ההלי  הפלילי על נפגע העברה

צדק התהלי  בי� באמצעות השוואה בי� ההלי  הפלילי ו  ביתר בהירותכ אפשר להבחי� ב. מ� המעשה הפלילי

  .מאחהה

, אינו צד בהלי  הפלילי, לעומת זאת, נפגע העברה. י  הפלילי ה� המדינה ומבצע העברההצדדי� בהל

בהלי  זה . א& היא אינה צד בהלי  הפלילי,  הקהילה25.וזה אינו מתמקד בפגיעותיו או במת� מענה לצרכיו

 נגיעה ולא תמיד יש לאינטרס זה, התביעה הכללית מייצגת אינטרס ציבורי מופשט המיוחס לחברה בכללותה

  .ישירה לצרכי� של נפגע העברה או של הקהילה הספציפית שנפגעה

במסגרת ההלי  הפלילי נקבעת אשמתו של מבצע העברה ונגזר דינו באמצעות הכרעה של בעל סמכות 

. ההכרעה באמצעות בעל סמכות מדגישה מעצ� טבעה את הניגוד והסתירה שבי� הצדדי� המעורבי�). השופט(

וכל צד חתר , נעשית לאחר שהצדדי� עשו שימוש בהליכי� המשפטיי� העומדי� לרשות�ההכרעה , זאת ועוד

בעלי הכוח וההשפעה בהלי  הפלילי ה� בדר  כלל אנשי .  זיכוי או הרשעה–  לתוצאות הרצויות לוכמיטב יכולתו

ע העברה  המנהלי� שיח מקצועי שלא תמיד מוב� למבצ–שופטי� וקציני מבח� , עורכי די�,  שוטרי�–מקצוע 

אשר ,  והקהילות המושפעי� מ� המעשה הפליליהאנשי�ה� מחליטי� על פתרונות לבעיות של . ולנפגע ממנה

טענה . ונגישות� למשאבי� כלכליי� וחברתיי� מוגבלת,  שייכי� לקבוצות החלשות בחברהבמקרי� רבי�
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של , ככל שהיא קיימת, ת הכוחאנשי המקצוע בהלי  הפלילי ְמ=יי� את תחוש שמעת היא שכוח� של חוזרת ומוה

 .Pranis, 2001 , p(  המעשה הפלילי וא& מעודד את תלות� באנשי המקצועמ� האנשי� והקהילות המושפעי� 

299( .  

חברי , נפגע העברה  ה�מאחההצדק הבתהלי  המשתתפי� הראשיי� , בשונה מ� ההלי  הפלילי

ולהבריא את מערכות היחסי� שנפגעו והאיזו� ת הפגיעו לאחות את אפשר�אי בלעדיה� .הקהילה ומבצע העברה

  .)Bazemore & Bell ,2004, p.127(בה� הופר עקב המעשה הפלילי 

 לה� לקבל ולחוש בעלות על תמאפשרוזו  ,העצמת� היא עקרו� הפעלה מנחה של תהליכי צדק מאחה

ה המקצועיי� לאנשי�  ניוד הכוח מהמדינה ומוסדותי. של עשיית צדקחוויההתהלי  ועל תוצאותיו ולחוות 

השתתפות� של אנשי מקצוע ל בנוגע, בקרב  תומכי הצדק מאחה י� נמצאת בדיו�ישעד, ולקהילות מעורר שאלה

בתהליכי צדק מאחה ישתתפו אנשי מקצוע שאי� דרישה , ככלל. המייצגי� את המדינה בתהליכי צדק מאחה

 כאל תהיה ובלבד שההתייחסות אליה� ,  בתהליאי� ה� מנועי� מלהשתת&, ע� זאת. המייצגי� את המדינה

ולהביא לידיעת המשתתפי�  בתהלי  הוא להציג את נקודת מבט� תפקיד� של אנשי המקצוע .משתתפי משנה

כ  ה� מעודדי� את העצמת� של המשתתפי� הראשיי� . הראשיי� מידע העשוי לתרו� לאיחוי פגיעות כוללני

יכולת� של אנשי המקצוע לבצע . )Barton 2003, p. 41( ה�כדי שאלה יוכלו לקבל החלטות בדר  המתאימה ל

.  וברצונ� בכ ,אות� רואי�בו המשתתפי� הראשיי� שאת תפקיד� בתהליכי צדק מאחה תלויה באופ� 

 תקשה –  למרות היתרונות הגלומי� בה–המשתתפי� הראשיי�   של אנשי מקצוע בניגוד לרצונ� של�השתתפות

, לכ�. החיוניי� לתהלי  הריפוי, כנות וכ� אמו� ואינטימיות, שוויו�, ופש בחירהעל יצירת מרחב המאפשר לחוש ח

 וכל עוד יש ,של המשתתפי� הראשיי�  ההחלטה על השתתפות� של אנשי מקצוע תלויה בהסכמת�,ככלל

. דה המקצועית שלה�נ'גאפי ה�בהשתתפות זו כדי לקד� את התהלי  מבלי לקבוע את תוצאותיו או לכוונו על

ולא ,  שהשתתפות� של אנשי המקצוע לא תהיה דומיננטית מדימקפידהיקה מיטבית של צדק מאחה פרקט

תפחית את רצונ� ונכונות� של המשתתפי� הראשיי� לבטא את מחשבותיה� ורגשותיה� ולהציג תפיסות 

� פי מה שה�כאשר המשתתפי� הראשיי� אומרי� דברי� ומקבלי� החלטות על. אחרות בנוגע למקרה ופתרונו

יכולתו נפגעת כוחו של התהלי  ונפגע , חושבי� שמצופה מה� ובמטרה להניח את דעת� של אנשי המקצוע

  .  )Erbe, 2004, pp. 294-295(לממש את מטרותיו 

 אינו נשלט בידי בעל , כאמור ,תהלי  של צדק מאחה הוא תהלי  שיתופי המבוסס על שיח רגשי אשר

קשה , לכאב� של אחרי� נחש& ישירותמבצע העברה כאשר . איש מקצוע נדה של'פי אג� מכוונ� עלאינווסמכות 

בפני העלויות האנושיות של , הנטרול השוני� שגייס לעצמובאמצעות מנגנוני , לו להוסי& ולחסו� את תודעתו

 משפיעה על  שחווה מבצע העברהרצוניתהפנימית והחוויה המ�  הנובעת הבקעת� של מנגנוני הנטרול. מעשיו
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כפי שהוסבר בחלק הראשו�  , שמבצע העברה עובר בתהלי  ועל השינוי האישי ובידישל קבלת האחריות איכותה 

   .של המאמר

ואינו , אינו מעודד את מבצע העברה לקבל אחריות על מעשיו, לעומת זאת,  האדוורסריההלי  הפלילי

מעשי� פליליי� . נותמאל) אותו להתמודד ע� ההשלכות שיש למעשיו על נפגע העברה ועל הקהילות השו

המעשי� מוצגי� . המתמקדת בעובדות ובהשלכותיה� המשפטיות, פורמליתמתוארי� בכתב האישו� בשפה 

לא ניתנת  במסגרת ההלי  הפלילי המקרי� ברוב. בתור פגיעה באינטרס של המדינה ולא בתור פגיעה באנשי�

תפקידו  .מובנת על הפגיעה והכאב שחווה ובלשו� ללא מתווכי�, הזדמנות למבצע העברה לשמוע מנפגע העברה

 העומדת מאחורי, הפסיבי של מבצע העברה בהלי  הפלילי מאפשר לו להישאר מנותק מהמציאות האנושית

המחזקי� את , וההלי  הפלילי א& מגביר את נטייתו של מבצע העברה להשתמש במנגנוני הנטרול, הפגיעה שגר�

  . הניכור בינו ובי� נפגע העברה

 על המשמעות שהייתה להשתתפותו 27 סיפר מבצע העברה בבית המשפט26ל חטיפת הארנקבמקרה ש

  :וכ  אמר. בתהלי  צדק מאחה

  

להתמודד ע� הגברת הנכבדה . אני חושב עבורי זה היה הרבה יותר קשה מלשבת פה ולראות את האמת בפני�"

 לסלוח לי והמדינה וכל מי שמכיר ובית המשפט יכול, המו� ייסורי מצפו�, שעד היו� יש לי י� של רגשי אשמה

אני זוכר בפגישה ע� [...] אבל אני לא יכול לסלוח לעצמי . אותי יכול לסלוח לי ולהגיד שאני עושה משהו חדש

אני בניתי לעצמי בראש כל מיני תכניות מה אני הול  להגיד . הגברת לא יכולתי לשבת ולהסתכל לה בעיניי�

אני . הדבר היחיד שיצא לי מהלב ומהבט� קוד� כל סליחה. אני קפאתי. ושו� דבר לא יצא לפועל, ומה אעשה

אני אמרתי לה שא� יש משהו שאני יכול לפצות אות  זה לשמור עליה . לא חושב שיש סכו� שיכול לפצות אותה

.  זה מה שעשיתי למתלוננת,אני מודע במאה אחוזי� ובצורה הכי קרובה שאני יכול להתחבר אליה.  שעות24

אני חושב .  שאני אפילו אומר על עצמי שאי� מה לעשות שהשתמשתי בסמי�,ג� על עצמי זה לא מקובל, אני

אני ג� באיזה שהוא מקו� מודה . לא ידעתי מה אני רוצה מעצמי באותה תקופה. שאולי זה היה זעקה לעזרה

   ..".. החיי� שלי היו או מוות או המש  סמי�,א� לא היה קורה, לאלוהי� שהמקרה הזה קרה

  

מנגנוני� אלה מאפשרי� לנפגע ). Barton, 2003, p. 51(קיימי� ג� אצל נפגע העברה ותומכיו מנגנוני נטרול 

במסגרת . יצור רע מטבעו הנבדל ממנו במהותו, דמו�העברה להתעל� מאנושיותו של מבצע העברה ולראות בו 

נדרש  נתו� במצב מורכב בו הוא , בחברת תומכיו, נפגע העברה רואה את מבצע העברהשיח הרגשי הישירה

בדר  זו נפגע העברה  . תומכיו שלו עצמוובה� ,אנשי� נוספי�לנפגע העברה ולמעשיו שגרמו  הנזקלהתמודד ע� 

 לתרו� להפחתת פחדיו וא& ליצירת וחשיפה זו עשויה, נחש& להיבטי� נוספי� באישיותו של מבצע העברה
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    הרכיבי� האלה חיוניי� אפוא בתהלי  הריפוי של נפגע העברהכל . אמפתיה מסוימת מצדו כלפי מבצע העברה

 )Herman, 2004, pp. 75, 78  .(  

נפגע העברה מאבד שליטה על ההלי  , ככלל.  אינ� מתאפשרות בהלי  הפלילי, בדר  כלל,פעולות אלה

 שהמדינה  רבי� מנפגעי העברה מרגישי�,יתרה מכ . הפלילי ותוצאותיו ברגע שהגיש את תלונתו במשטרה

ויש שנפגעי עברה א& חווי� את ההלי  , מנכסת את החוויה שחוו ונותנת לה משמעויות שלא אחת זרות לה�

אפשר להמחיש את החוויה המיטיבה שעשויי� לחוות נפגעי עברה , לעומת זאת. הפלילי כפגיעה חוזרת בה�

הביעה במקרה זה . ילמקרה של חטיפת הארנק שתואר לעאמצעות הה באחמהצדק ההמשתתפי� בתהלי  

שמישהו ?� לב אליה והתייחס למה  כ נפגעת העברה בסו& מפגש הצדק המאחה את התרגשותה הרבה מעצ� 

הביעו ג� ה� , שלאחר ששיתפה את שכניה בתהלי  שחוותה, בבדיחות הדעת ,היא הוסיפה וסיפרה. שקרה לה

  .רצו� שיגנבו מה�

 מסייעת בהתמודדות ע�הלי  הצדק המאחה בתהתקשורת הרגשית והבלתי אמצעית המתקיימת 

מקדמת א מאפשרת לתעל את הרגשות הקשי� לכיווני� בוני� והי. טעונה ושהוא חוויה כואבת, המעשה הפלילי

ולכ� הוא בעל סיכוי גבוה ,  הוא פועל יוצא של השיח הרצוני בי� הצדדי�הסכ� זה.  איחוי פגיעותהגעה להסכ�

ברוב , הלי  הפלילי רואהה , לעומת זאת.בידי בעל סמכותהמוטלות ת יותר להיות מקוָי� מאשר סנקציו

שיצר המעשה הפלילי ואשר אינ� חיוניי� אישי המורכב ��הקונפליקט הבירגשיי� של הברכיבי�  ,המקרי�

את האפשרות להיטיב את , לעתי� מזומנות, מחמי)  בכ  ההלי  הפלילי. רכיבי� לא רלוונטיי�–להכרעה 

 ולעתי� הוא יגרו� להחרפתו של הקונפליקט וא& ,נפגעו בעקבות ביצוע המעשה הפלילימערכות היחסי� ש

  .  לביצוע מעשה פלילי נוס&

המשפט הפלילי ,  שבבסיסה ניצבת האחריות האישית והקהילתית,לעומת תפיסת הצדק המאחה

מטרות . ברה אשר קובע את עונשו של מבצע העמתמקד בהטלת אשמה אישית שתוצאותיה מגולמות בגזר די�

  מטרות אלה מושגות.הרתעת הפרט והכללהפחתת ביצוע מעשי� פליליי� באמצעות ו גינוי, גמולהענישה ה� 

באמצעות  ,מערכת המשפט הפלילי ובראשה השופט  בידי)power over" (מלמעלה למטה"הפעלת כוח באמצעות 

במידת ,  מבקש המשפט הפלילילצד מטרות אלה. כוונת� לגרו� למבצע העברה כאב וסבלשהטלת סנקציות 

בעיקר באמצעות שימוש  , את יכולתו של מבצע העברה לבצע מעשי� פליליי� בעתיד במישרי�לשלול, הצור 

את מבצע העברה לפצות את , במקרי� מסוימי�,  כמו כ� בית המשפט מחייב.לשקמווג� , בסנקציה של מאסר

  28. שירות לתועלת הציבורולבצענפגע העברה 

" ברעה " לו גומלתההמדינ, שעשה מבצע העברה" הרעה"ול בהלי  הפלילי גורס כי כנגד עקרו� הגמ

עברה היא הכרחית כדי התומכי� בעקרו� הגמול סברו שגרימת כאב למבצעי . משלה השקולה לזו שעשה הוא

ת פירושו השג, במוב� זה, צדק. הפלילימעשה השהתערער עקב ,  את המצב המטפיזי של צדקלקדמותולהחזיר 
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את  לכמת שאפשר, עשה הפלילי יצר חוב לחברה הצדק הגמולי מניח שהמ–) getting even" (הרעות"איזו� בי� 

האש� במעשה הפלילי הוא ג� , פי הצדק הגמולי�על. דתיי�י מ  וסבל שיעורו ולסלקו באמצעות תשלו� בכאב

ולי רואה בהתנהגות הפלילית הצדק הגמ.  והעונש המוטל עליו מעמת אותו ע� אחריותו,הנושא באחריות לו

. בהתבסס על ההנחה שאנשי� ה� יצורי� רצוניי� ובידיה� הבחירה אי  להתנהג, תוצר של כישלו� מוסרי אישי

  . הצדק הגמולי מכוו� אל העבר ונוטה להמעיט בערכ� של שאלות הנוגעות לעתיד

בי� ראיית� ה� את מבצעי העברה ו הצדק הגמולי על   של � נקודת המבטבמציאות קיי� פער בי

כוחות כלכליי� מ כמושפעתמבצעי עברה רבי� רואי� את התנהגות� . יכולת� לשלוט בחייה� ובהתנהגות�

לכ� ה� רואי� בפסק הדי� הקובע את .  וודאי שלא לשלוט בה�,להתנגד לה�לא נית� וחברתיי� שכמעט 

 תורמת להפנמת השיפוט המוסרי תפיסה כזאת אינה. הוג�בלתי פסק די� עונש המוטל עליה� ה  ואתאשמת�

מבצעי עברה מאמצי� לעצמ� הצדקות המנקות אות� מאשמה בתור דר  , להפ . שבבסיסו של פסק הדי�

  ). Johnstone, 2002, pp. 88-90(שלתפיסת� אינה צודקת , להתגונ� מפני השפיטה

אלא ,  מבצע העברה לא רק שאינו גור� לשינוי בהתנהגותו של,יש הטועני� שהצדק הגמולי, זאת ועוד

הטענה היא כי  ). Johnstone, 2002, pp. 90-91(מצדיק את תפיסת העול� שהביאה אותו לפשוע מלכתחילה 

משו� שה� רואי� בה� עונש לאחרי� על עוול אמיתי או מדומה , רבי� מבצעי� מעשי� פליליי�מבצעי עברה 

2ת אובייקטיבית או סובייקטיבית שמבצעי התנהגות פלילית היא אפוא תגובה לתחושה של נפגע. שנגר� לה�

 ענישת� בידי מערכת המשפט. צדק שנעשה לה��ומבחינת� היא ניסיו� לעשות צדק או לתק� אי, עבירה חווי�

גמולית מכא� שענישה . מעצימה את תחושת הנפגע2ת שלה�מאששת את עמדת� כי פוגעי� ראויי� לעונש ו

  .  אות�קטועמקו� לאת מעגלי הפגיעה והעונש בעלולה למחזר 

שלפיו פגיעות שנגרמו  ,קיי� בתודעה הציבורית הל  הרוח  ה אתהרווחת משקפתגמולי התפיסת הצדק 

אול� פגיעות אלה , חוויות אנושיות בלתי צודקותה�  ,בידוד ועוד, בושה, ניכור, כגו� סבל, לנפגע העברה

ת שיש להלי  הפלילי ולענישה על נפגע בשל ההשלכו, כמו כ�. מוצדקות כאשר ה� מוטלות על מבצע העברה

  .  אינ� חווי� עשיית צדק בהלי  הפליליבמקרי� רבי�ה� , מבצע העברה וחברי הקהילות השונות, העברה

מבטאת ג� את המידה שבה החברה מגנה את , הסנקציה העונשית המכאיבה המוטלת בהלי  הפלילי

משמש למעשה טקס גינוי המבייש את מבצע העברה ההלי  הפלילי . המעשה הפלילי ומביעה את סלידתה ממנו

משמעו של תיוג זה הוא יצירת זהות מלאה בי� אישיותו של מבצע . ומסתיי� פעמי� רבות בתיוגו בתור עבריי�

זהותו העבריינית מתויגת אפוא בתור רכיב הזהות . ובי� הרוע שבמעשה הפלילי, על כל רכיבי זהותה, העברה

 תיוג זה מבחי� בי� מבצע העברה .)ספורטאי, חבר, אח, כמו ב�(בי� האחרי� של זהותו הדומיננטי הגובר על הרכי

�עקב כ  מבצעי עברה עלולי� לחפש לעצמ� שיו  קהילתי בתת. מבודד אותו מהקהילה וובי� אחרי� בסביבתו
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מעשי� ה� יוסיפו לבצע עוד . יני מעמד חיובי ולא שליליישבה� רואי� במעמד� העבר, תרבויות עברייניות

  . ול2 רק כדי לשמור על מעמד� ועל זהות� החדשה, פליליי�

מבצעי עברה אינ� חוסכי� מאמ) , בשל התוצאות החמורות הכרוכות בקביעת אשמה ובהטלת עונש

מבצעי עברה מתמקדי� , כדי להימנע מאות הקי� שיוטבע בה�. להימנע מלהימצא אשמי� מבחינה משפטית

ה הפלילי שלמעמתחילי� לראות בעצמ� מי שאינ� אחראי�  ה� .אשמת�בעצמ� ובנסיבות המפחיתות את 

הצדק תומכי  . )Walgrave, 2008, pp. 49-50( לאחריות� המוסרית לפגיעה באד� אחר  ומתכחשי�ביצעוש

תעודד את מי שפגע להודות בכ  , המאחה טועני� כי מערכת שתהיה ממוקדת פחות במאמציה להטיל אשמה

  ). Johnstone, 2002, pp. 88-90( לתיקו� המצב וחויבותולהכיר באחריותו ובמ

 , ביצוע המעשה הפליליבשל מבקש להשיב את האיזו� שהופר , בדומה לצדק הגמולי,הצדק המאחה

. בה האיזו� מושגשההבדל ביניה� הוא בדר  . Zehr 2002, p. 59)(רואה א& הוא את מבצע העברה בעל חוב ו

רושה הכפלת כמות הכאב והסבל שגר� המעשה הפלילי והשתת� באופ� יפעשיית צדק , פי הצדק הגמולי�על

פי הצדק המאחה �על, לעומת זאת. )Walgrave, 2008, p. 62 ( שווה ג� על מי שגר� לה� בעשיית מעשה זה

ו� 'ג' היטיב לבטא זאת פרופ.  עד כדי סילוקו,עשיית צדק משמעה הפחתת הכאב והסבל שגר� המעשה הפלילי

מבצע ). Braithwaite, 2005 ,p. 296" ( על עשיית צדק לרפא–מכיוו� שהפשע מכאיב "באמירתו  ווייט'בריית

בדר  זו האנשי�  . פעולות לאיחוי הפגיעות שגר� המעשה הפליליביצוע באמצעותאת חובו אפוא פורע העברה 

לא וה בונה חוויכהצדק חווי� את עשיית ,  נפגעי העברהובה�, והקהילות המושפעי� מ� המעשה הפלילי

  ). getting well(חוויה שיש בה פוטנציאל לשינוי חיובי בחייה� , הרסנית

א� כי ייתכ� , מטרת הצדק המאחה אינה להשית על מבצע העברה כאב וסבל כדי להענישו, כאמור לעיל

צדק טענה כי תפיסת הה ). Walgrave, 2008, pp. 47-48( שתוצר לוואי של השתתפותו בתהלי  יהיה כאב וסבל

תומכי שנויה במחלוקת בי� , אינה מכוונת לגרו� למבצע העברה כאב וסבל, להבדיל מ� הצדק הגמולי, המאחה

ה� בעלות  השוללי� טענה זו סוברי� שתחושות של כאב וסבל). Dignan, 2002, pp. 168-171( הצדק המאחה

ע� ההשלכות   ובשל עימוָת�,סבירות גבוהה ואפילו בלתי נמנעות בשל השתתפות� של מבצעי עברה בתהלי 

פי תפיסת הצדק המאחה אי� כוונה �אפשר לומר שעל�אי, כ  טועני� השוללי�, לכ�. האנושיות של מעשיה�

נראה כי מדויק יותר יהיה לומר שגרימת  ). Johnstone, 2002, pp. 106-110(לגרו� למבצע העברה כאב וסבל 

   .פגיעותה  של איחויההכאב בתהלי  של צדק מאחה כפופה למטר

 החד משמעי הוא  כי מעשי� פליליי� חברתיהמסר הפי תפיסת הצדק המאחה �חשוב להדגיש שג� על

 שבמעשיו גר� לפגיעה באחרי� משו�, על מבצע העברה להיחש& לגינוי זה .אינ� מקובלי� וה� ראויי� לגינוי

 השיפוט המוסרי של המעשה .)Walgrave, 2008, p. 60; Johnstone, 2002, pp. 101-102( ובחיי� החברתיי� 
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נפגע :  אול� ה� מתבצעי� בידי האנשי� המשתתפי� בתהלי ,הפלילי וגינויו מובני� בתהלי  הצדק המאחה

אנשי� אחרי� החשובי� לו וחברי קהילה המגלי� אכפתיות , בני משפחה של מבצע העברה, העברה ותומכיו

 של ההשלכות האנושיותנתק את עצמו רגשית מ� בנסיבות כאלה יתקשה מבצע העברה ל. למתרחש בקהילת�

,  מהשפעת דבריו של נפגע העברה על האנשי� שמבצע העברה בוטח בה� ומכבד�,מעשיו על נפגע העברה

, אנשי� אשר בינ� ובי� מבצע העברה קיימי� קשרי� של כבודה. ומהגינוי שאנשי� אלה מבטאי� כלפי המעשה

 י�א  בד בבד מכיר, מהתנהגותו של מבצע העברה  מורת רוחי�יעאמנ� מב, אהבה ומחויבות הדדית, תמיכה

,  אמנ� מבייש את מבצע העברההמתרחש בתהלי  של צדק מאחהגינוי ה. החיוביי� שלובהיבטי� ביכולותיו ו

  ).Braithwaite, 1989, pp. 69-83( אלא מתווה לו דר  לשילובו מחדש בקהילה, אבל אינו מתייג אותו כעבריי�

 מגביר,  בעל סמכות מרוחק ומנוכרבידי אנשי� קרובי� ומשמעותיי� למבצע העברה ולא בידיהנעשה  גינוי זה 

יבי� את המשמעות החברתית של החוק ,  ההיבטי� המוסריי� של מעשיואת הסיכוי שמבצע העברה יְפני� את

משותפת הגעה  ו בתהלי  הצדק המאחההבעת חרטה מצד מבצע העברה. ירצה לשנות את התנהגותוושהפר 

 ,Johnstone( חדש ד&בחייו ומאפשרי� למבצע העברה לפתוח  את שלב הגינוי חותמי�, הסכ� איחוי פגיעותל

2002, p. 92.(  

להרתיע את מבצע העברה מלבצע מעשי�   מבקשג�ההלי  הפלילי באמצעות הסנקציה העונשית 

.  את מבצע העברה להתנהג כראויכדי להניע,  משתמש בֶמָכניז� של הפחדהההלי  הפלילי. פליליי� נוספי�

 29.במניעת ביצוע מעשי� פליליי�בלבד  ליעילותה החלקית נוגעת זו הנשמעת על הרתעה העיקריתהביקורת 

 ישוב מבצע העברהש הסיכוי להפחית את כדי אינה משתמשת בהרתעה ,לעומת זאת ,תפיסת הצדק המאחה

 & Power with ()McCold( גובה למעשה הפליליבגישת רוחב המשתפת אנשי� בקביעת התמצדדת היא . ויפשע

Wachtel, 2002, pp. 112-114(. במסגרת תהלי  המכבד אותו ,קבלת אחריות של מבצע העברה ,לפי גישה זו 

השתלבות זו מפחיתה את הסבירות שמבצע העברה . השתלבותו המחודשת בקהילהסוללת את , ואת יכולותיו

מבצעי עברה שהשתתפו ל בנוגע למצוא בממצאי� של מחקרי� אפשרכ  תמיכה ל .ישוב ויבצע מעשי� פליליי�

מצביעי� על שינוי בדפוסי ההתנהגות הפלילית של , כפי שיפורט להל�, ממצאי� אלה. בתהליכי צדק מאחה

  .   ועל מעבר לדפוסי התנהגות נורמטיביי�,מבצעי עברה שהשתתפו בתהליכי צדק מאחה

. להרתיע ג� מבצעי עברות בכוח מבקש ההלי  הפלילי ,עלהרתעתו של מבצע העברה בפו לענוס& 

ויש הסבורי� , הרתעת הרבי� באמצעות החמרה בעונשו של מבצע העברה אינה מקובלת בתפיסת הצדק המאחה

הצדק המאחה אינו , ע� זאת. יש מחקרי� המעידי� על חוסר יעילותה,  ויתרה מכ –כי היא נעדרת תוק& מוסרי 

 בעצ� , כפי שתואר לעיל, ואול� ההנחה שבבסיסו היא כי הקהילה,בהפחתת פשיעה  שישהחשיבות� מתעל� מ

להגברת יכולת� של חברי , להידוק תחושת השייכות, פועלת לחיזוק הקשרי� בתוכה, השתתפותה בתהלי 
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 – מקדמי הפשיעה שבתוכה  במאפייני�יישב סכסוכי� בדרכי שלו� ולטיפולפתור קונפליקטי� ולהקהילה ל

 התפיסה היא ,יתר על כ� . לצמצו� הפשיעה בה ולשיפור יכולות המניעה של חבריהה יש כדי להביאבכל אלו

אלא משתפת עמה ,  לפתרונות של המדינה במאבקה בפשיעהבחוסר מעשהשקהילה מועצמת אינה ממתינה 

  .  תופעות הפשיעה בתוכהלהפחית את שיסייעופעולה לצור  תכנו� אסטרטגי ויצירת פתרונות 

  

  וב תהליכי� של צדק מאחה בהלי  הפלילישיל

 התהליכי� הנגזרי� ממנה.  למעשה הפלילירב מוקדית,  הוליסטיתתגובהתפיסת הצדק המאחה מציעה אפוא 

  ובאמצעות,  אפשרות לעשות צדק בדר  של איחוי הפגיעות האישיות והחברתיות שגר� המעשה הפלילימציעי�

מכא� עולה השאלה א� נית� לעצב את מערכת המשפט . ענישה המטרות להשיג ג� את האפשר תהליכי� אלה

צדק ה אתלמעשה הפלילי רווחת תגובה בתור  כלומר מערכת המציעה – הפלילי כמערכת של צדק מאחה

 תחת זאת המאמר מבקש .שעדיי� נדונה בקרב תומכי הצדק המאחה, מאמר זה לא יעסוק בשאלה זו. מאחהה

תו של השינוי התפיסתי שמציע הצדק המאחה במערכת המשפט הפלילי לתאר את המודל הרווח בעול� להטמע

למרות השונות הקיימת  , צדק מאחה במסגרת ההלי  הפלילי או כחלופה לות והוא שילובה של פרקטיק,ובציבור

אלה . בי� רשויות המשפטושיתו& פעולה בי� תכניות צדק מאחה , בראש ובראשונה, המודל הרווח מחייב. ביניה�

פי קריטריוני� �על,  לתכנית צדק מאחההפניית מקרי� באמצעותת את קיומ� של תהליכי צדק מאחה מאפשרו

  . על ההחלטות שיתקבלו במסגרת ההלי  הפלילי תוצאותיה� של התהליכי� והשלכותיה�והערכת, שה� קבעו

, פרקש( ההלי  הפליליבשלבי� השוני� של צדק מאחה זמינ+ת לצדדי�  במקומות שוני� בעול� תכניות

בדר  כלל , אישו�ההגשת כתב  המשטרה והתביעה מפנות מקרי� לתכניות עוד לפני. )67, 50�47' עמ, 2002

ת והפניה בשלב זה לתכני. ידי מבצע העברה בפע� הראשונה�בעברות קלות או בעברות מסוגי� שוני� שנעברו על

מפנה , מתו או ביזמת הצדדי�ביז, בית המשפט. צדק מאחה משמשת בדר  כלל חלופה להגשת כתב אישו�

. גזר הדי�  שנית�הרשעה א  קוד� הלאחרבעיקר בשלב ש , ג� בעברות חמורותמאחההצדק המקרי� לתכניות 

על גזר , הצדדי� בתהלי  של צדק מאחהגיבשו בית המשפט מערי  את ההשלכות שיש להסכמות ש הזה בשלב

שוקל את המידה שבה תהלי  צדק מאחה ,  הדי�בעת שהוא גוזר את, בית המשפט, כלומר. הדי� ועל מועדו

והוא עשוי להמתי� ע� גזירת הדי� עד לתו� ביצוע ,  ולמטרות נוספותהענישהותוצריו נותני� מענה למטרות 

הפניות לתכניות צדק מאחה נעשות ג� .  מבצע העברה במסגרת הסכ� איחוי הפגיעותיובל עליהמחויבויות שק

הפניות אלה מתבצעות ג� בעברות חמורות . צע העברה מרצה את עונשו בכלאבעת שמב ,די�הבשלב שלאחר גזר 

  . מוותשהתוצאה שלה� היא לרבות בעברות ,מאוד

. לרבות החמורות שבה�,  אי� מניעה עקרונית שתהליכי צדק מאחה יתקיימו בכל סוגי העברותככלל

 מענה לצרכי� החשובי� של נותנת הניסיו� מלמד שדווקא השתתפות בתהליכי צדק מאחה בעברות חמורות
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  הפליליהשתתפות זו מסייעת לה� להתמודד ע� ההשלכות שיש למעשה. האנשי� שהושפעו מ� המעשה הפלילי

גבולותיו של הצדק המאחה , ע� זאת. היא לעתי� חלופה טובה יותר מ� ההלי  הפלילי, ומבחינת�, על חייה�

בכל . � שנויי� במחלוקות בקרב תומכי הצדק המאחהבעברות של אלימות במשפחה ובעברות מי� מסוימות עדיי

יש ש סבורי�,  בעברות של אלימות במשפחה ובעברות מי�ג� המצדדי� בקיומ� של תהליכי צדק מאחה , מקרה

אופיי� הייחודי של . א� ראוי לנהל תהלי  של צדק מאחה,  מקרה לגופו כלב,  בזהירות יתרה מקרי� אלהלשקול

מצריכי� ניהול תהליכי� מורכבי� של צדק , ובייחוד חומרת פגיעת�, וצאת� מוותעברות אלה ושל עברות שת

  .לש� כ  הכשרה מתקדמתלעבור הנדרשי� ,  מומחיות מיוחדת של מנחי התהלי י�מחייבמאחה ו

 לכל נפגעי )בכפו& לתנאי� המהותיי� לקיומ� (תהליכי צדק מאחה אמורי� להיות זמיני�, יתר על כ�

הניסיו� בעול� ,  ע� זאת. ובכלל� עבר� הפלילי, קשר לנסיבותיה� האישיות בלי,העברההעברה ולכל מבצעי 

ת צדק מאחה קשורי� למבצע ומלמד כי הקריטריוני� שקבעו רשויות המשפט הפלילי להפניה של מקרי� לתכני

ת מראש  וכ  מוגבל– צע או חומרתו ולעיתוי ההפניהילסוג המעשה הפלילי שב, )עברו הפלילי, גילו( העברה

להשתת& בתהליכי� שנועדו להתמקד , במקרי� שאינ� עומדי� בקריטריוני� אלה, האפשרות של נפגעי עברה

    .רכיה�ובה� ובמת� מענה לצ

מאפשר להחדיר לתוכה את , שילוב תהליכי� של צדק מאחה במערכת המשפט הפלילי כמתואר לעיל

הקהילות והחברה , מבצעי עברה, געי עברההערכי� של הצדק המאחה לטובת� של נפאת עקרונות היסוד ו

בי� עקרונות ותפיסות ערכיות שונות של מערכת   סנכרו� הוא מעשה מרכבה עדי� של  השילוב,ע� זאת. בכללה

דיו� . עמ� יש להתמודדשוהוא מעלה סוגיות מורכבות , מצד אחר ושל הצדק המאחה מצד אחדהמשפט הפלילי 

רשויות לראוי שיתקיי� בי� אנשי מקצוע בתחו� הצדק המאחה ,  עצמושה� נושא למאמר בפני, בסוגיות אלה

הנות מפרותיו מבלי להיזקק י את השילוב  ול באופ� מובנה ומקצועי להסדיראפשר כדי שיהיה ,המשפט הפלילי

  . לפשרות הפוגעות במהותו של הצדק המאחה

  

  ממצאי הערכה

המחקרי� . צדק מאחה הפועלות במדינות שונות על תכניות  רבי�נערכו מחקרי�בעשרי� השני� האחרונות 

התכניות שנבדקו הפעילו . והתייחסו לתכניות צדק מאחה בעלות מאפייני� משתני� ,30נערכו בהיקפי� משתני�

חלק� היו , רוב התהליכי� שנבדקו היו מסוג דיאלוג נפגע עברה מבצע עברה(בות טיפוס שוני� של צדק מאחה א

בי� התכניות שנבדקו היו תכניות . ומודלי� שוני� של כל אב טיפוס)  מעגלמסוג היוועדות ומיעוט� מסוג

התכניות שנבדקו נבדלו ג� באיכות ההנחיה של .  והיו כאלה ששולבו במהלכו,ששימשו חלופה להלי  הפלילי

נית� אפוא לומר כי  .בה יישמו התהליכי� את העקרונות והערכי� של הצדק המאחהשהתהליכי� ובמידה 



                                                                                     

  34

בעיקר בשאלה א� הוא עדיי� ראשוני ומתמקד , מחקר מלווה כבר שני עשורי� את הצדק המאחהלמרות שה

  ). Walgrave,2008, p.  104( בשאלה מדוע ה� פועלי� או כיצד ורק מעטתהליכי צדק מאחה פועלי� 

מלמדי� הממצאי� . מעודדי� 31הממצאי� של מחקרי ההערכהבהתחשב בסייגי� האלה נית� לומר כי 

 שישי� עד מאה אחוזי�הנפגעי� ו� מאחוזי�  60עד  40(ות גבוהה יחסית להשתת& בתהליכי צדק מאחה  נכונעל

שביעות רצונ� של המשתתפי� מ� התהלי  ומתוצאותיו ועל הרגשת� שהתהלי  ותוצאותיו על  ,)ממבצעי העברה

  . ה� צדק המשתתפי� בה� כתהליכי� שנעשה בבידי התהליכי� נחוו ,פי הממצאי��על. היו הוגני�

כ  למשל דווח כי . הממצאי� המתייחסי� לנפגעי עברה מלמדי� על שינוי במודעות� ובתחושותיה�

 בהשוואה לתחושותיה� טר� ההשתתפות ,פגיעות ופחד של נפגעי עברה, התהליכי� הפחיתו תחושות של כעס

 ועקבית ניכרתתה דווח ג� על הפח. 32טראומטיי��הופעת� של סימפטומי� פוסטאת  וא& הפחיתו ,בתהלי 

 בהשוואה לנפגעי� שלא השתתפו בתהליכי� של ,ברצו� של נפגעי� לנקו� נקמה אלימה במבצעי עברות נגד�

הרוב המכריע של הנפגעי� סבור שיש להציע , פי הממצאי��על). Sherman, 2005, pp. 1, 367-395( צדק מאחה

בכל אלה יש להעיד  .)Walgrave, 2008, p 104(לכל הנפגעי� את ההזדמנות להשתת& בתהלי  של צדק מאחה 

 חשוב לציי� כי לא בכל זאת.  חזרת� למסלול חיי� שגרתיאתמקל ש איחוי הפגיעות של נפגעי עברה באופ�  על

 וכי שיעור קט� מ� הנפגעי� דיווח על תחושה קשה יותר לאחר ,מידההכל הנפגעי� היו שבעי רצו� באותה 

 בלתי בדר  שבעי רצו� השתתפו בתהליכי� מסוג היוועדות שנוהלו לא היו ש הנפגעי�רוב. התהלי  מאשר לפניו

  ). Walgrave,2008, p 104( תמספק

 מבצעי עברהש  כ הממצאי� מעידי� על ,השפעת� של תהליכי צדק מאחה על מבצעי עברהל בנוגע

 ההשתתפות בתהלי  ,למשל ,כ  .  בפגיעות ובהשלכותיה� ועל שינוי בנוגע לקבלת האחריות על מעשיה�מכירי�

 בהשוואה ,צדק מאחה הגדילה את מספר� של מבצעי עברה שדיווחו כי התביישו בעצמ� ובמעשה שביצעו

ההשתתפות בתהליכי צדק מאחה הגדילה ג� את מספר� של מבצעי עברה שדיווחו כי . למבצעי עברות שנשפטו

 .בהשוואה למבצעי עברה שנשפטו, החוויה אפשרה לה� להתחיל להבי� את רגשותיה� של מי שנפגעו ממנה

 ,Walgrave(תוצאות המחקר מורכבות , באשר להשפעת� של תהליכי צדק מאחה על שיעורי הפשיעה החוזרת

2008, pp. 107( .  את שיעורי הפשיעה החוזרת בקרב חלק ניכרת הפחתהתהליכי� של צדק מאחה הפחיתו 

את , בהשוואה לכליאה,  של צדק מאחה הפחיתהרוב המחקרי� מצאו כי השתתפות בתהליכי�. ממבצעי העברה

עורי פשיעה י קטיני� שמרה על שהמבצעי עבראצל  ו,פשיעה החוזרת בקרב מבצעי עברה מבוגרי�שיעורי ה

' עמ, 2002, פרקש; Sherman & Strang 2007(חוזרת הזהי� לאלה שנמצאו אצל מבצעי עברה קטיני� שנשפטו 

119�116 ,176�174 ; ;Hayes, 2007,426-444; Kleinknecht & Latimer, 2000; Umbriet, Coates & Vos, 

2002, pp. 11-15(  
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נמצא שינוי חיובי בעמדותיה� של המשתתפי� בתהלי  כלפי המשטרה וכלפי מערכת  ,כ  לענוס& 

כ  למשל הגדילה ההשתתפות בתהליכי� של צדק מאחה את מספר המדווחי� על תחושת כבוד . המשפט הפלילי

  . בהשוואה למשתתפי� בהלי  הפלילי,ולמערכת המשפט הפלילילמשטרה 

 ראוי לציי� כי חיסכו� בעלויות אינו מטרה של הצדק 33,אשר להיבט של העלויות בתהליכי צדק מאחה

חיסכו� בעלויות יכול להיות לטווח , בר�. המאחה ואינו אמור להיות שיקול מכריע בהנהגת הפרקטיקה שלו

כחלופה להלי  השימוש בתכניות צדק מאחה , לפי הנתוני� המצטברי�. ק המאחהשל הצד הארו  תוצר נלווה

להפחתה ו להטיית� של מבצעי עברה מההלי  הפלילי, הביא להפחתה במספר כתבי האישו� שהוגשוהפלילי 

פחתה בשימוש בסנקציית הלמסגרת ההלי  הפלילי הביא תו   השילוב של תכניות צדק מאחה ב.בזמ� שיפוט

 על ההערכת העלויות הכספיות של כל אלה מעיד. פחתה במש  המאסר שנגזר על מבצעי עברההמאסר ולה

  .חיסכו� למערכת המשפט הפלילי

  

   תמונת מצב: תכניות צדק מאחה בעול� ובישראל

מדינות  בהמשולבות בשלבי� שוני� של ההלי  הפלילי הנוהג,  תכניות צדק מאחה�1,800 כיו� פועלות למעלה מ

ה� לקטיני� מבצעי עברה ,  תכניות אלה מפעילות סוגי� שוני� של תהליכי צדק מאחה34. העול�שונות ברחבי

חלק מהתכניות מנוהלות בידי גופי� . תו  התייחסות למגוו� של מעשי� פליליי�, וה� למבוגרי� מבצעי עברה

   .וחלק� מנוהל בידי גופי� קהילתיי�, ממשלתיי�

מקורות , כה על מידת עצמאותה המקצועית של התכניתזהותו של הגור� המנהל את התכנית משלי

 והדימוי הציבורי יחסי הגומלי� שלה ע� מערכת המשפט הפלילי, יכולתה לקבל מקרי� לטיפולה, המימו� שלה

כגו� המחויבות , עולות בקנה אחד ע� עקרונות הצדק המאחהקהילתיי�   המנוהלות בידי גופי�תכניות. שלה

שיתו& הקהילה בטיפול במבצעי העברה ובנפגעיה ויצירת דרכי תגובה , ילהלהעצמתה ולחיזוקה של הקה

 כגו� , קשיי�   אופייניי�  לתכניות אלה יש, ע� זאת.והתמודדות ע� פשיעה המותאמות לקהילה ולמשאביה

רשויות המשפט כלפיה� בקרב ת וקיימהרתיעה וחשדנות  זמ� וכ� ת מקורות המימו� והבטחת� לאור יבעי

גופי� ממשלתיי�  המנוהלות בידיתכניות . � למספר מצומצ� של הפניות אליהלהביא ותעלול ה,הפלילי

. מאפשרות לקיי� תהליכי צדק מאחה ברחבי המדינה ג� במקומות שבה� גורמי� קהילתיי� מתקשי� לפעול

  המשפטה� מגבירות את הלגיטימציה של תהליכי הצדק המאחה ואת כמות ההפניות של מקרי� מתו  מערכת

הניסיו� שנרכש בעול� מלמד כי גורמי� ממשלתיי� נוטי� להתאי� את , יחד ע� זאת. הפלילי לתהליכי� אלה

בקנה תמיד עולי� לא  אלה. התכנית למטרותיה� ולהפעילה בהתא� לאינטרסי� ולסדר היו� המקצועי שלה�

 לגופי� ,כמו כ�. עקרונותיו וערכיו,  ע� מטרותיו של הצדק המאחה–  מבחינה מקצועית ואתית– אחד 

 עשויי� להגביל את יכולתה של התכנית לפעולש ,פי דפוסי פעילות אחידי��ממשלתיי� יש צור  לפעול על
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 הייחודית של כל ו ולמורכבותו לאופית כדי להתאי� את תהליכי הצדק המאחהובגמישות וביצירתיות הנדרש

   .מקרה

 ולמקו� החשוב שהוא מבסס  בעול�וברביטוי מרכזי לתהלי  ההתמקצעות שהעיסוק בצדק המאחה ע

 35,במדינות שונות בחקיקה  ואופ� שילובו בהלי  הפליליעקרונותיואפשר למצוא בעיגו� , לעצמו במשפט הפלילי

,  של תכניות צדק מאחה�  בחשיבות הפעלתארגוני תמיכה בנפגעי עברה במקומות שוני� בעול�בהכרה  שנותני� 

מסלול הכשרה  ושלהתהליכי� המתנהלי� במסגרת�  של ,אלהלה של תכניות  להפעסטנדרטי�ו מדיניותובגיבוש 

   36.לאומיי� ובידי מדינות שונות�בידי ארגוני� בי�של המנחי� המנהלי� תהליכי� אלה 

 בישראל . במערכת המשפט הפלילי בישראלאחיזה וקונה  הול בעת כתיבת שורות אלה הצדק המאחה

.  וה� בידי גופי� ממשלתיי�38המנוהלות ה� בידי גופי� קהילתיי� 37ות מקצועי תכניות צדק מאחה כמהפועלות

  .המשפט הפלילי בישראל טר� הוסדרהבי� רשויות וקיימת בי� התכניות השונות ובינ� האול� הזיקה ו

  אחרית דבר 

, אמו�,  על ערכי� הומניסטיי� של כבודמושתתת היא .בכוחותיה�ותפיסת הצדק המאחה ממוקדת באנשי� 

ערכי� אלה מעצבי� ומנחי� את תהליכי . דמוקרטיה ועוד, תיקו�, שיתו&, אחריות, נדיבות, אכפתיות, אומ)

התהליכי� מבקשי� להיטיב את . אשר מציעי� נדב  רב ער  להתמודדות ע� מעשי� פליליי�, הצדק המאחה

שינוי מערכות ובכוח� להשפיע השפעה חיובית על , חייה� של מי שהושפעו השפעה ממשית מ� המעשה הפלילי

 שילוב� של תהליכי צדק מאחה בהלי  הפלילי עשוי לתרו� להגברת השפעתה ויעילותה של .היחסי� בחברה

כל אלה הופכי� את תהליכי הצדק המאחה לתהליכי� . מערכת המשפט הפלילי ולהרחבת תפקידה החברתי

  . תריו מתוקנת ומפויסת, העשויי� לקד� יצירת חברה בטוחה, חברתיי� משמעותיי�
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, יסטיותהמסורות בוד, הגאולה והכפרה, הפיוס, שו את המחילהמסורות נוצריות שהדגי,  של יוו� ורומיותביניה� אפשר למנות את התרבויות הקדומ   

 בחברה הערביתוכ� מסורת , אסיה ואזור האוקיינוס השקט, אפריקה, מסורות של ילידי� באמריקה, דאואיסטיות וקונפוצָיניות עתיקות, הינדיות

  .  נשמרו עד לתקופה המודרניתחלק ממסורות אלה. של ס2לחה
2
התנועה , התנועה לצדק לא פורמלי, התנועה לצדק פרוצדורלי , התנועה לצדק יחסי, התנועה למע� נפגעי עברהקשר זה ה�התנועות הבולטות בה   

  . התנועה לאמנסיפציה של עמי� וילידי� והתנועה למע� קהילתיות, התנועה נגד מאסר, למע� פיצוי

 victim offender( "מבצע עברה תכנית פיוס נפגע עברה"קה שכונתה בשנות השבעי� של המאה העשרי� פרקטיהתפתחה הברית ובקנדה � בארצות    3

reconciliation program( , קבוצת דיו� משפחתית"בשנות השמוני� של המאה העשרי� פרקטיקה שכונתה התפתחה בניו זילנד" )family group 

conference(,מעגל גזר די�"ה פרקטיקה שכונתשל המאה העשרי�  התשעי�בתחילת שנות   ובקנדה התפתחה ")sentencing circle( . 

בעלי תפקידי� , המנחי� נוס& על,  כולל שלהצוות מקצועיה .תכנית צדק מאחה אחראית לספק שירותי� מקצועיי� ואיכותיי� של צדק מאחה   4

 . לצור  מילוי המשימות החיוניות לתפעול� של תהליכי צדק מאחה, מוגדרי� אחרי�

5
עיסוק , קושי בריכוז,  בקבלת החלטותקושי, חוסר אמו�, בידודתחושת ,  הכחשהלמשל ה� , שאינ� בהכרח רגשיות, ותתגובות נוספות אפשרי   

   .הימנעות מלהיפגש ע� אנשי� הקשורי� למעשה הפליליוחוסר יכולת לתקשר ע� הזולת , הפרעות בשינה, מתמיד במקרה
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6
 המעשה הפליליחומרת , לפי תפיסת הצדק המאחה . את הסבירות לתגובה של מצוקהקיימת הסכמה בספרות המקצועית כי חומרת המעשה מגדילה   

   .והאופ� שבו חוו אותו האנשי� שהושפעו ממנו, פי הנסיבות והמאפייני� המיוחדי� של המקרה�אלא על, פי העונש שנקבע לה בחוק� אינה נמדדת על
קיימות שתי תפיסות . לילית על האופ� שבו האד� מתמודד ע� מצבי משברחוויה טראומטית קודמת עשויה להיות בעלת השפעה חיובית או ש   7

והאחרת , ולפיה טראומה קודמת מותירה נזק נפשי והופכת את נפגע העברה לפגיע יותר, "תהפגיע2פרספקטיבת "האחת היא : מנוגדות בעניי� זה

ראו . (ההתמודדות ע� טראומה חדשה קת את יכולתמחז הסוברת שהתמודדות טובה ע� טראומה קודמת, "פרספקטיבת ההתאוששות"היא 

Department of Courts, 2002, p. 88(.   

8
 התקיי� לאחר שמבצע העברה הוא. )גישור פוגע נפגע (�" גפ–  צדק מאחה של שירות המבח� למבוגרי� במסגרת תכנית2005תהלי  התקיי� בשנת ה   

 . במעשי� שיוחסו לו בבית המשפטהורשע

 שהיא התנהגות הפוגעת –הנקמה ,  יתר על כ�.שמתעורר אצל חלק מנפגעי עברהנקמה  הוא בסיסי יותר מהרצו� לבהכרהצור  השש הסבורי� י   9

 ואינה המצוקה שיצר המעשה הפליליתחושת את אצל נפגעי העברה לעתי� קרובות מחדש   מעוררת–מעי� השתקפות של המעשה הפלילי , באחר

 . מיטיבה את מצב�

 ,A new focus for crime and justice changing lensesר היה אחד מהראשוני� שהתוו את עקרונות תפיסת הצדק המאחה בספרו פרופסור ז   10

  . 1990 שיצא לאור בשנת
11

 .תהלי ההערכת נכונותו של מבצע העברה לקבל אחריות על מעשיו נעשית בידי מנחה תהלי  צדק מאחה בשלב ההכנה של   

12
משמשת במקומות שוני� ברחבי העול� תנאי  ,המיוחס לופי� הודאה של מבצע העברה כי היה מעורב בביצוע המעשה הפלילי הסכמה זו או לחילו  

  .צדק מאחה הכרחי להפניה של מקרה לתהלי 
13
הבי� את  להאלה אפשרבאמצעות התאוריות . הביוש עוסקות בבושה ובאופניה, קיימות תאוריות שונות בתחו� הסוציולוגיה והפסיכולוגיה   

 ראו. מאמר זה אינו מתמקד בכ . פשיעהה של התהליכי� בהפחתת יעילות�בי� ובי� הבושה הקשר הבושה בתהליכי צדק מאחה ואת ה של תפקיד

2002, pp. 73-136 ,Braithwaite, 1989; pp. 282-302 Lebrich, 1996 .Nathanson, 1992   

של  התהלי  התקיי� לאחר שנקבעה אשמתו. �" גפ– התכנית של שירות המבח� למבוגרי� במסגרת 2006 בשנת  צדק מאחה התקיי� זה שלהלי ת   14

 .מבצע העברה במעשי� שיוחסו לו

 . במסגרת תכנית צדק מאחה קהילתית שאינה פעילה כיו�2004 התקיי� בשנת התהלי    15

 .ה וטיפולהיה מבצע העברה נקי מסמי� לאחר תהלי  של גמיל, בעת שהשתת& בתהלי  של צדק מאחה   16

 ".עמותת מוזאיקה" במסגרת תכנית צדק מאחה קהילתית של 2005 התקיי� בשנת התהלי   17 

  .Zehr & Stutzman Amstutz, 1998, p. 17פירוט בנוגע למסע קבלת האחריות בתור מסע של שינוי ראו למשל    18

חזק גבולות כלומר ל – ת או מיעוטי� בתוכה ולהרחיק ממנה אחרי�מנגנו� כוח שיכול לדכא קבוצות חלשוג�   היאקהילה לכשעצמהכי חשוב לציי�    19

 חיי�  שלאתי ו חברתיל שהקהילה מסמלת אידיאמשו� ,התומכי� בצדק המאחה רואי� את הקהילה במונחי� חיוביי�, ע� זאת. גדיר מגבלותלהו

  .קהילתיות מבטאת את האתיקה של החיי� החברתיי�, במילי� אחרות .הבנה ומחויבות הדדיתו ערכי� משותפי� , על אמונותי�בצוותא המבוסס
20

  .הברית� ארצות, התהלי  התקיי� בתכנית צדק מאחה במינסוטה    

21
  .הברית� ארצות, התהלי  התקיי� בתכנית צדק מאחה במינסוטה    

  .קנדה,  ביוקו� בתכנית צדק מאחהתהלי  התקיי�ה   22

לאחר , השתת& בתהלי  רק אחד ממבצעי העברה .מוזאיקה קהילתית של עמותת מאחהבתכנית צדק  2006 בשנת תהלי  צדק מאחה זה התקיי�   23

  . שותפיו נידונו בשלב מוקד� יותר.שהורשע בביצוע העברות המיוחסות לו

ופי  לפיכ  קיומ� של תהליכי� אלה תלוי בהסכמת� של ג.בישראל עדיי� אי� חקיקה המסדירה את נושא הסודיות והחיסיו� בתחו� הצדק המאחה   24

 . אכיפת החוק לכבד את פרטיות� של המשתתפי� בה� ולהימנע מלהתחקות אחר תוכ� הדברי� שנאמרו בה� או לעשות בה� שימוש
25

 .תו  איזו� ע� זכויותיו של מבצע העברה במשפט הפלילי,  של נפגע עברהמסוימי�מכיר בצרכי� , �2001 א"התשס, עברהוק זכויות נפגעי  ח

26
המקרה הופנה לתכנית לאחר הרשעתו של . של שירות המבח� למבוגרי� �"במסגרת תכנית גפ, תהלי  צדק מאחה 2005נת בש במקרה הזה התקיי�   

 . תוארו בחלק הראשו� של המאמרזה פרטיו של מקרה . מבצע העברה בבית המשפט

27
כדי שלא , אה המקו� של פסק הדי� לאזכר את מרבחרתי לא ,מאחההצדק הבמאמר יש התייחסות לדברי� שנאמרו במסגרת תהלי  שמאחר    

  .לפגוע בפרטיות� של המשתתפי� בתהלי 
28
 הביקורת המושמעת על שירות לתועלת הציבור .שירות לתועלת הציבור ופיצוי כספי לנפגע העברה ה� דוגמאות לסנקציות בעלות אופי של תיקו�   

 .כללית ולא מוחשית,  של המעשה הפלילי בחברה היא עקיפה מאודיעתופג,  הזאתפי הביקורת� על.  לתפיסתו כסנקציה בעלת אופי של תיקו�נוגעת

 הטלת שירות לתועלת הציבור על מבצע ולאור כל אלה –  ולא נקבעו האמצעי� המתאימי� לתיקונה,מתהלא כ2, מדויקבפגיעה זו לא הוגדרה 

נקבעת מבלי שיהיו ו  הסכו� מוגבלת בגובה, היא כספית בלבד הסנקציה כיו�,סנקציה של פיצוי לנפגע העברהל בנוגע. העברה נתפסת בעיניו כעונש

 .  משפט כלי� של ממש לאמוד את מידת הפגיעההלבית 

שיעורי פשיעה חוזרת של מבצעי עברה שריצו עונשי . סנקציות הנחשבות חמורות יותר אינ� מגבירות את ההרתעהשמחקרי� מלמדי� למשל    29

כמו כ� שיעורי פשיעה חוזרת של מבצעי .  כגו� קנס ומבח�, הוטלו עליה� סנקציות הנחשבות קלות יותר גבוהי� מאלה של מבצעי עברה אשר,מאסר

 .136�130' עמ, 1997, ראו שוה� ושביט. אלה שנאסרו לתקופות קצרות יותרמ גבוהי� ,עברה שנאסרו לתקופות ארוכות
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המנתחי� ממצאי� אמפיריי� , Meta Analysisחקרי� רחבי היק& מסוג  החל בהערכה שהיקפה קט� וכלה במ– קפי� שוני�יהמחקרי� נערכו בה   30

   .של מחקרי� אחרי� בסוגיה נתונה
לממצאי� מאוחרי� יותר ראו  .Umbreit, Coates, & Vos, 2002 �  ו2002, ראו פרקש, 2001 שנערכו עד שנת  על המחקרי� השוני�מפורטלמידע    31

  Strang, 2005, 2007;  &Sharman Walgrave, 2008;  .Hayes, 2007 למשל

כי נפגעי� שהשתתפו , www.iirp.orgכפי שדווח באתר ,  מצא– C. Angel – Restorative Practice Eforum, August 15, 2006ר "מחקרה של ד   32

וואה לנפגעי� בקבוצת  של פוסט טראומה בהשהפחתה של שליש מ� הסימפטומי� על  דיווחו, שבועות לאחר ההיוועדותשישהבהיוועדות ורואיינו 

 אחוזי� 40 – חודשי� לאחר ההיוועדות שמרו הנפגעי� שהשתתפו בה על רמה נמוכה ניכרת של סימפטומי� פוסט טראומתיי� שישהג� ; הביקורת

  .תפחות מ� הנפגעי� בקבוצת הביקור

עוזרו ,  צמרתשמרילבקשתו של מר , 2005  בשנתת פרקששהוכ� בידי עורכת הדי� ענ, "עלויות וחיסכו�: תכניות צדק מאחה"ראו נייר עמדה בנושא    33

  )פי בקשה במרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי��  א  זמי� לעיו� על,לא פורס�(. כ לשעבר עיסא� מח2ל"של ח

  .בניו זילנד ובאסיה, באוסטרליה, בדרו� אפריקה, באירופה, בקנדה, הברית� בארצות   34

 פרד ס,סלובניה, פולי�, פינלנד, אנגליה, נורווגיה, בלגיה, טריהאוס, אוסטרליה,  בניו זילנדלמשל  35

– 1999 משנת )Council of Europe Committee of Ministers( ה� הצהרה של מועצת השרי� של הקהילה האירופית הבולטותההחלטות    36

“Mediation in Criminal Matters” ; החלטה שפרס�  The European Commission for the Efficiency of Justice–   “Guidelines for a 

better Implementation of the Existing Recommendation Concerning Mediation in Penal Matters”  ; הצהרה של ארגו� האומות

בשנת הצהרה שפרס� ו; ”Basic Principles on the use of Restorative justice Program in Criminal Matters“ – 2002המאוחדות משנת 

פרס� בניו זילנד  . ”A statement of Values and Principles of Restorative Justice in Criminal Matters“ –  משרד המשפטי� בקנדה2003

 ;”The Principles of Best Practice for Restorative Justice Processes in Criminal Cases“בש�  הצהרה 2003 בשנת משרד המשפטי�

עבודה דומה נעשתה באנגליה  .”The Statement of Restorative Justice -Values and Processes“ בש�פורסמה בני זילנד הצהרה  2004ובשנת 

  .  ובמדינות נוספות  משרד הפני�בידי
 תכניות צדק מאחה קהילתיות הפרוסות 4 כסוכי� ה� המרכז הארצי לגישור וליישוב סבידיות מקצועית תכניות צדק מאחה הפועלות באר) והמל2   37

מבצעי עברה  התכניות הקהילתיות ערוכות לנהל תהליכי� ג� ע�(במקומות שוני� באר) והמפעילות תהלי  של היוועדות למבצעי עברה מבוגרי� 

� המפעילה תהלי  " גפ�מבח� למבוגרי�כמו כ� המרכז הארצי מקיי� שיתו& פעולה מקצועי ע� תכנית צדק מאחה ממשלתית של שירות ). קטיני�

התכנית .  המזהות עצמ� כתכניות צדק מאחה קטיני�הנוס& על אלה קיימות באר) שתי תכניות למבצעי עבר.  של דיאלוג נפגע עברה מבצע עברה

� מ המנוהלת בידי ועדה בי�.ד.התכנית האחרת היא תכנית ק. שאינה מלווה מקצועית בידי המרכז הארצי, האחת היא תכנית בשירות המבח� לנוער

 אשר לדעת המרכז במסגרתה מתנהלות קבוצות דיו� משפחתיות). המשרד לביטחו� פני� ומשרד המשפטי�, משרד העבודה והרווחה(משרדית 

  .המאחהבאופ� ערכי ומעשי מתהליכי� של צדק   נבדלותהארצי
בהתבסס על הניסיו� שהצטבר , המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי�שפותח בידי " דג� הקמה"פי � תכניות צדק מאחה קהילתיות הוקמו על   38

 .במקומות שוני� בעול�


