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מה למדנו מהלמידה הקלינית? הקליניקות המשפטיות  

 בוחן -במכללה האקדמית צפת כמקרה

 יעל עפרון

של עומד על  העולם  דברים    –  שה 
התורה  העבודה  על  ועל    ועל 

 . חסדים   גמילות 
 אבות א, ב משנה, 

 
 

מה   באמת  יודעים  אנו  בבתישיטת  האם  הקלינית  הספר  -הלמידה 

ומהם  מלמדת  למשפטים הכוונות  מהן  יודעים  שאנו  ספק  אין   ?

אין   אולם  הקלינית,  הפדגוגיה  של  בבסיסה  המונחים  הרציונלים 

מחקר   מהבנמצא  בישראל  שבחן  למשפטים  לומדים    הסטודנטים 

. במחקר שבבסיסו של מאמר זה אספתי מידע  מההתנסות הקלינית

פעילות  שנות  חמש  במשך  שלאמפירי  בבית  ן  הספר  -הקליניקות 

צפת   האקדמית  במכללה  ציבורית    –למשפטים  הפועלת  מכללה 

הג הנתונים  יבפריפריה  באמצעות  המדינה.  של  והחברתית  אוגרפית 

כעת להעיד באופן מבוסס מה למדו הסטודנטים.  אני יכולה  שדליתי  

מההשערות   רבות  אישש  אכן  ביחס  שהועלו  המחקר  בספרות 

שללתרומת המ   ן  נוסףהקליניקות  לסטודנטים.  כך  שפטיות   על 

נדבכים  הבליטו   המשפטי הקליני אשר    לש הנתונים  החינוך  תרומת 

 אודותיו. -עלבכתיבה  פחות  הודגשו  

לנמק  את חשיבותו של ביסוס מדעי לתרומת הלמידה הקלינית ניתן  

התייחסות.   זירות  העובדה  האחת  בשלוש  החינוכית.  הזירה  היא 

 
 הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת ומנהלת המערך הקליני בו. -מרצה בכירה בבית

  Theodore Herzl Distinguished Chair Award-תודתי מסורה למרכז צפת לחקר הגליל ול
מהדקר   למירית  סלמה,  לדנה  להודות  אבקש  עוד  המחקר.  למימון  הנדיבה  תרומתם  על 

ד"ר רותי  לד"ר תמי הראל בן שחר,  הסיוע במחקר. תודה מקרב לב גם לולגדעון טרן על  
על ההערות המועילות לטיוטות ראשונות של המאמר, לזר ולפרופ' מוחמד ותד  -לבנשטיין 

אם כי אני מסירה מהם כל אחריות לשגיאות בו, ככל שישנן. התודה הגדולה ביותר שמורה  
 ים והיקרים לי. משתתפי המחקר המסורים, האמיצלשלושים ותשעה 
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מנת  -בהכרח שהדבר נלמד. על  המוכיח  המה אינ-שאנו מלמדים דבר

לדעת אם החינוך המשפטי הקליני משיג את מטרותיו, עלינו לבדוק  

המטרות הללו אצל הסטודנטים    ן שלומידת השגת  השגתן  את אופן

בה ניתן להצדיק את הביסוס המדעי לתרומתן  שה  י עצמם. זירה שני

הקליניקות המוסדית.  הזירה  היא  המשפטיות  הקליניקות    , של 

מא  ,מטיבן יקרה  תשומה  כך  והן  משום  המוסד.  מצד  קיים  מתד 

ל המנהליים  הצרכים  בין  תמידי  מוסדי  המאבק  מטרות  בין 

מבוססת,   הצדקה  מחייב  אשר  על  ש החינוכיות,  מסתמכת  אינה 

הנוספת   הזירה  לבסוף,  בלבד.  דרושות  תחושות  הצדקות  שבה 

שללפעילות שהתהוותה    –הקליניקות    ן  לאחרונה  זירה  יא  ה  –אך 

של רשויות השלטון מפני העשייה הקלינית במוסדות ההשכלה    ןחשש

ההגבוהה.   מן  חלק  השלטון  הללו  חששות  לפחות  נגד  חתרנות  מפני 

ללו  אימראש  להפריך  אפשר  היה   נתונים  הְמַאסדר  פני  הוצגו 

 אמפיריים בנוגע לנעשה בקליניקות. 

מחקר של  במתודולוגיה  איכותני  ייחודו  רק  אינו  אינה   ,זה    אשר 

בכתיבה המשפטית. ייחודו הוא גם בעובדה שמחקר זה  ד ומא שכיחה 

הכתיבה   המחקר.  כסובייקט  למשפטים  הסטודנטים  את  מציב 

העת המשפטיים ממוקדת ברובה בתיאור המלאכה  -הקלינית בכתבי

פיקוח מבצעים  הסטודנטים  ש המשפטית   שלתחת  הקלינאים,    ם 

או   והחברה,  המשפט  לקידום  או  לקהילה  זו  עשייה  של  בתרומתה 

משפטית,   מלאכה  לאותה  הוא  בהצדקות  המחקר  שסובייקט  כך 

הקבוצה   או  הקלינית  מסייעת  שהפעילות  הנוכחי  מחקר  ב.  לההיא 

בלתי באופן  הקלינית  הלמידה  תוצרי  לראשונה  אמצעי,  -מוצגים 

צרים. המחקר מקיף את חוויית  התו להם ּכּוונו  אשר    המפיהם של אל 

נתונים.  איסוף  ונות של  הלימוד הקליני באמצעות שימוש בשיטות מגּו 

הת בין  מחבר  הקליני  אוריות  יהוא  המשפטי  החינוך  הן    –על 

והן הביקורתיות   של  -מציאות הלמידה דהבין  ל  –המצדיקות  פקטו 

הסטודנטים. בכך חושף המחקר את החפיפה בין הכוונות לתוצאות,  

 הפערים ביניהן.   לצד

. החינוך המשפטי הקליני בישראל;  1: התיאורטית המסגרת המסגרת המעשית ו . א . מבוא
הקליני;  2 המשפטי  החינוך  של  התיאורטיים  העקרונות  המשפטי  3.  בחינוך  האתגרים   .

בישראל;   בהם.  4הקליני  מתמקד  הקליני שהמחקר  המשפטי  החינוך  ההיבטים של  .  ב . 
המחקר ה1:  תיאור  מטרת  המחקר;  2מחקר;  .  שדה  המחקר;  3.  משתתפי  שיט 4.    ת . 

יש אוכלוסייה  ".  1:  ממצאי המחקר.  ג . שיטת ניתוח הנתונים.  6. כלי המחקר;  5המחקר;  
המשפט את  צריכה  תפקידו    –  "שבאמת  להבנת  הקלינית  הלמידה  לתרומת  אישוש 

יחס    –  "מטרת הלימודים היא ללמוד איך ללמוד".  2החברתי של המשפט ומגבלותיו;  
לקשר  -דו המעשיות;  שערכי  המיומנויות  ללמידת  התיאורטית  הלמידה  -עורך".  3בין 
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מתה  תרו  –  "הדין תחת גלימתו צריך להכיל בצד האחד את החוק ובצד האחר את המוסר
תפיסת לפיתוח  הקלינית  הלמידה  ומקצועית.  -של  אישית  המחקר  .  ד עולם  מסקנות 

השלכה    2התאמת הקוריקולום המשפטי לצורכי הלומדים;    –  1השלכה  .  1:  והשלכותיו 
צמצום החשש מפני   –  3. השלכה  3;  בלמידה הקלינית  תפוקות ההשקעה המוסדית  –  2

 . ום כ סי ה.  אינדוקטרינציה.  

 מבוא

מלמדת את    הספר למשפטים-בבתיהלמידה הקלינית    שיטתעים באמת מה  האם אנו יוד
ש?  הסטודנטים ספק  לעצמםהאין  מגדירים  הקליני  בחינוך    לים רציונ ו כוונות    עוסקים 

הסטודנטים  שבחן מה    , אולם אין בנמצא מחקרהקליניתבסיס לפדגוגיה  אותם כ  מנחיםש
שבבסיסו של מאמר  האיכותני    מחקרב.  לומדים מההתנסות הקלינית  בישראל  למשפטים

במשךזה   אמפירי  מידע  פעילות  אספתי  שנות  של חמש  בבית  ן  הספר -הקליניקות 
אוגרפית יבפריפריה הגהפועלת  מכללה ציבורית    –  למשפטים במכללה האקדמית צפת

של   על  .  המדינהוהחברתית  התנסות,    117התבססתי  מיקו  10יומני  וקבוצות    8-ד 
אני    שדליתי  נתוניםבאמצעות ה.  שהשתתפו בקליניקות  סטודנטים   39עומק של  -ראיונות
הסטודנטים.  יכולה   למדו  מה  מבוסס  באופן  להעיד  רבות  כעת  אישש  אכן  המחקר 

לתרומתבספרות  שהועלו  מההשערות   של ביחס  לסטודנטים.    המשפטיות  הקליניקות   ן 
  ו תרומת החינוך המשפטי הקליני אשר הודגש  לשנדבכים  הנתונים  הבליטו    על כך  נוסף

 אודותיו. -עלבכתיבה פחות 
  אחד מהאבות המייסדים של החינוך המשפטי הקליני,   עשרים שנה פרסםכמעט  לפני  

סטיבן   ייל  וויזנר פרופ'  הלמידה  הבו  שמאמר    ,מאוניברסיטת  של  חשיבותה  את  סביר 
הסטודנטים של  לחינוכם  קלינית    1. למשפטים  הקלינית  פעילות  של  המחשה  באמצעות 

הסבר לשאלה מה תרמה ההשתתפות בקליניקה לסטודנטים שנטלו    וויזנרספציפית הציע  
נדרש להצדיק את הסטייה משיטת הלימוד  עוד  ה הרשימהבה פורסמשבה חלק. בתקופה 

שה"לנגדלית"ה במערב. י,  האקדמית  המשפטית  ההכשרה  מוסדות  ברוב  נהוגה   2יתה 
של   ואאלה  גם  -כמו  –  וויזנרמאמריו  אבות  הקליניקות  ישל  של  אחרים  מייסדים  מהות 
ובישראל  -בארצות  ,המשפטיות היתר,נועדו  –הברית  בין  החינוך    ,  מוסדות  את  לשכנע 

 הרבים הדרושים לפדגוגיה קלינית. המשפטי להשקיע את המשאבים 
 

וויזנר "הקליניקה המשפטית: חינוך משפטי בשם האינטרס הציבורי"   1   עיוני משפט סטיבן 
באנגלית:    .( 2001)   369כה   גם  פורסם  דומה   Stephen Wizner, The Law Schoolמאמר 

Clinic: Legal Education in the Interests of Justice, 70 FORDHAM L. REV. 1929 (2002) . 

קן הראשון של  הד  לתיאור תמציתי של שיטת ההוראה שייסד כריסטופר קולומבוס לנגדל,   2
ראו  -בית הרווארד,  באוניברסיטת  למשפטים  EST B, .TUCKEY ET ALSOY Rהספר 

PRACTICES FOR LEGAL EDUCATION: A VISION AND A ROAD MAP 98, 153 ff. (2007)  .
הוא  עיקרה   השיטה  בית של  פסיקות  של  שיטתי  מדעי  ניתוח  באמצעות  המשפט  -למידה 
 העליון. 
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מוסד  כיום  הקליניקות לעובדת חיים בהכשרה המשפטית האקדמית. אין  נהפכו  מאז  
כבחירה, קליניקה משפטית. גבוהה במשפטים שאינו מציע, לפחות  הערכים    3להשכלה 

המקצועיים,   אינם  ההחינוכיים  ו  המוסרייםהחברתיים,  בקליניקה  בהשתתפות  גלומים 
למשפטים  במחלוקתכמעט  עוד  שנויים   המרצים  אבל  בקרב  קרה עמדו.  כיצד  , בעצם? 

המשפטית   הקלינית  ה יישר  בישראלשהאקדמיה  הפדגוגיה  עם  עוד  אין  כמעט  ו  , קו 
כאל שה  הבקרבה  משום  זה  האם  עליה?  בעולם  המערערים  ביותר  המכובדים  מוסדות 

משום שבכירי המשפטנים  זה  כניות לימודיהם? האם  ואימצו אותה בתהוראת המשפט  ל
אותה   היללו  בה  באקדמיה  המגולמות  שהאידיאולוגיות  משום  זה  האם  במאמריהם? 
אל עם  אחד  בקנה  האקדמי?    העולות  המוסד  אולם  ישל  אחת אפשרית  סיבה  יש  יתכן. 

  , עם הסיבות להשתרשות הקליניקות בחינוך המשפטישאין מונים אותה, ככל הידוע לי,  
לסיבה  ההתייחס-אימטרותיהן.    במימוש אפקטיביות    המשפטיות  הקליניקותשוהיא   ות 

מ נובעת  זו  מחקר  אפשרית  כך  העדר  על  גם  בישראללא    –שיעיד  ידיעתי  ולמיטב  לא  , 
 בעולם.

מתּפ-עלמחקרים   הקליני  המשפטי  החינוך  עלׂשיםראודות  בהכללה,  שלושה  -,  פני 
תיאור החינוך המשפטי    4מחוזות תוכן עיקריים: תרומת הקליניקות המשפטיות לציבור; 

ש  מודלים  והשוואת  להפעלתו; הקליני  הקליני    5ונים  המשפטי  החינוך  של  ותרומתו 
בו.  האחרון  איכותני  מחקר    6לסטודנטים המשתתפים  התוכן  יתמקד, כאמור, בעולם  זה 

 
נכון לשנת  -על לנתונים אמפיריים   3 , ראו ענת 2017אודות הקליניקות המשפטיות בישראל, 

התוכניות   על  והשפעתן  האקדמי  החופש  על  לפיקוח  היוזמות  מצנן?  "אפקט  רודניצקי 
(. להשוואה עם שכיחותן  2017)   235(  1ט)   מעשי משפט הקליניות בבתי הספר למשפטים"  

 Yael Efron, Clinical Legal Education in Israel, in CLINICAL LEGALראו    2014בשנת  

EDUCATION IN ASIA 91, 96–98 (Shuvro Prosun Sarker ed., 2015). 

 Stephen Wizner & Jane Aiken, Teaching and Doing: The Role of ;1וויזנר, לעיל ה"ש  4

Law School Clinics in Enhancing Access to Justice, 73 FORDHAM L. REV. 997 (2004); 

Patricia A. Massey & Stephen A. Rosenbaum, Disability Matters: Toward a Law 

School Clinical Model for Serving Youth with Special Education Needs, 11 CLINICAL 

L. REV. 271 (2005) . 

לעילEfronראו   5 ב   ,3ה"ש    ,  הפרקים  הרשימה;  שספר  ושאר  התפרסמה   .Susan Dבו 

Bennett, Embracing the Ill-Structured Problem in a Community Economic 

Development Clinic, 9 CLINICAL L. REV. 45 (2002); Robert R. Kuehn & Peter A. Joy, 

An Ethics Critique of Interference in Law School Clinics, 71 FORDHAM L. REV. 1971 

(2003); Justine A. Dunlap & Peter A. Joy, Reflection-in-Action: Designing New 

Clinical Teacher Training by Using Lessons Learned from New Clinicians, 11 

CLINICAL L. REV. 49 (2004); Wallace J. Mlyniec, Where to Begin? Training New 

Teachers in the Art of Clinical Pedagogy, 18 CLINICAL L. REV. 505 (2012); .ועוד 

 ;Stephen Wizner, What Is a Law School?, 38 EMORY L.J. 701 (1989)  ,למשל  ,ראו  6

Nancy M. Maurer, Handling Big Cases in Law School Clinics, or Lessons from My 

Clinic Sabbatical, 9 CLINICAL L. REV. 879 (2003); Peter A. Joy & Robert R. Kuehn, 

Conflict of Interest and Competency Issues in Law Clinic Practice, 9 CLINICAL L. 

REV. 493 (2002); Steven Hartwell, Moral Growth or Moral Angst? A Clinical 

Approach, 11 CLINICAL L. REV. 115 (2004)  .ועוד 
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עומק אמפירי על תוצרי הלמידה של סטודנטים ישראלים בקליניקות  -מחקר  המוזכר כאן.
נערך והגבו,  בישראל  טרם  החברתית  בסביבה  לא  ש יודאי  הפריפריאלית    ה, לאוגרפית 

 הספרות העוסקת בכך. לגוף   של מאמר זה ומכאן תרומתו
פרופ'   הוותיק   וויזנרדבריו של  על    7במאמרו  הבנתו  נהתבססו  ועל  רב השנים  סיונו 

זאת, הוא אינו  בהמעמיקה והרחבה בכל הנוגע    לע  בססתמחינוך המשפטי הקליני. עם 
המאשש אמפירי  במאמר והמתואר   מסקנותה   את  מחקר  העוסקת  .  ות  הספרות  ככלל, 

וביתרונ בתרומתה  רבות  עוסקת  הקליני  המשפטי  הקלינית,  ובחינוך  הפדגוגיה  של  תיה 
על   אלו  חשובות  תובנות  מבססת  אינה  לרוב  המדעי,   שיטתית  בדיקהאולם   8וניתוחה 

ומסתפקת בהערכות המבוססות על תחושותיהם של המחנכים ועל כוונותיהם בפדגוגיה  
לבירור שאלות  מכשיר    וויזנרשל  ותיו  מסקנל  מדעי העדר ביסוס  חרו.  שב קרקע מרתקת 
לאופן  ב למשפטים  שנוגע  סטודנט  בקליניקה,  מושפע  בו  ניתן  אכן  אם  ומהשתתפותו 

 . בממצאים מוכחים , אחרים גם של-, כמווויזנרלתמוך את דבריו האינטואיטיביים של 
מדוע, בעצם, חסרים לנו הנתונים האמפיריים ביחס להשפעת ההשתתפות בקליניקה 

הסטודנטים?   של להעדרעל  האמפירית   ה  סיבות  הבדיקה  שלוש  להיות  .  לפחות  יכולות 
כבר  אינו אורח זר בקוריקולום המשפטי  היא העובדה שהחינוך המשפטי הקליני  האחת  

ארוכות ש   –  שנים  וכשלושים  בישראל  עשור  ומקומו    –הברית  -בארצות  נהלפחות 
ה נעוצה  יסיבה שני  9עוד הצדקה.מזקיק  אינו  כי הוא  נדמה  עד כדי כך שהמוסדי התבסס  

התרומה  כנראה   את  בעצמם  חשים  הקליני  המשפטי  בחינוך  שהעוסקים  בעובדה 
מהסטודנטים   המתקבל  המיידי  המשוב  באמצעות  זו,  פדגוגיה  של  המשמעותית 

הם  שומהקהילה   אולי  ול,  פועליםבה  באופן  כן  זאת  לאשש  הצורך  אצלם  מתעורר  לא 

 
 .1לעיל ה"ש וויזנר,  7

עשרות    ,זאת 8 לגיטימציה  שנים  חרף  למשפט  להעניק  המנסה  משפטית  מסורת  של  רבות 
הח ביסוס  באמצעות  מדעייםותוקף  אדנים  על  המשפטי  הוצגה   מדעית  גישה  .ינוך  זו 

על לנגדל,  -לראשונה  קולומבוס  כריסטופר  ביתהד  ידי  של  והמשפיע  הראשון  הספר  -קן 
אך   בהרווארד,  היא  למשפטים  גם  ומעצבת  התפתחה  מאז  המשפטי  החינוך  יום.  כאת 

ראו  המשפטי  ולחינוך  למשפט  המדעית  הגישה  של  התפתחותה   ROBERT  לראשית 

STEVENS, LAW SCHOOL: LEGAL EDUCATION IN AMERICA FROM THE 1850S TO THE 

1980S, 36 (1983)  להתפתחות הקריאה לבחינה מדעית ושיטתית של המשפט ראו .Karl N. 

Llewellyn, A Realistic Jurisprudence—The Next Step, 30 COLUM. L. REV. 431, 445 

 ,Law as Nancy Cookדרני של הגישה המדעית למשפט ראו  . לאישוש מחודש ומו (1930)

Science: Revisiting Langdell’s Paradigm in the 21st Century, 88 N.D. L. REV. 21 

(2012) . 

תחומי הוראה  גישה בלגם גישה זו להערכתו ולעיצובו של החינוך המשפטי הקליני מנוגדת 
אחרים, המבססים את הקוריקולום שלהם על בחינה מדעית של אפקטיביות ההוראה. ראו 
Jennifer S. Bard, “Practicing Medicine and Studying Law”: How Medical Schools 

Used to Have the Same Problems We Do and What We Can Learn from Their Efforts 

to Solve Them, 10 SEATTLE J. FOR SOC. JUST. 135, 152 (2011). 

לפרקטיקה   9 הפרקטיקה  של  ביקורתית  תיאוריה  בין  משפטיות:  "קליניקות  בלנק  ישי 
 (. 2014)  123, 123ו  מעשי משפט ביקורתית של התיאוריה"  
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מחקרי. הסיבה האחרונה נובעת ממאפייניו של סגל ההוראה הקליני במוסדות ההשכלה  
והחברתית המעשית  לעבודה  בעיקרו  מסור  אשר  מגּו  ,הגבוהה,  פעילומסיבות    ותו ונות 

המחקרית   לאופן  מועטה  בזירה  זה,  סגל  של  להכשרה  קשורות  אלו  העסקתו  )סיבות 
שלו הקידום  יותר    ,ולאפיקי  המשפט  של  המעשיים  בהיבטים  לעסוק  להעדפתו  וכמובן 

עוסקים  אינם  בישראל  מוסדות אקדמיים    ,ככלל  10היבטיו העיוניים והמחקריים(. במאשר  
 11בבדיקה אמפירית של אפקטיביות ההוראה שלהם. 

אישיות ותובנות  תחושות  של  מחקרי  באישוש  שהצורך  העובדה  זאת,  אינו    עם 
צורך זה אינו קיים. את חשיבותו  שב המחנכים הקליניים אין משמעותה  ומתעורר בקרב ר

ניתן   לתרומת הלמידה הקלינית  זירות התייחסות.  לנמק  של ביסוס מדעי  האחת  בשלוש 
הזירה החינוכית.   אינו בהכרח    מההיא  כל    , נלמדאכן  ש  מהשאנו מלמדים  כן  לא  שאם 

את  .  שלימדנואת החומר  בהנחה שאלה משקפות  נות,  מצליח בבחי  התלמידינו היאחד מ
 12ולא מהקצה של המלמדים. ,מהקצה של הלומדים  יש לבחוןלמידה  האפקטיביות של  ה
אופן  -על את  לבדוק  עלינו  מטרותיו,  את  משיג  הקליני  החינוך המשפטי  אם  לדעת  מנת 

 המטרות הללו אצל הסטודנטים עצמם. ן של ומידת השגתהשגתן 
שני הקליניקות  שה  יזירה  של  לתרומתן  המדעי  הביסוס  את  להצדיק  ניתן  בה 
הקליניקותהמשפטיות   המוסדית.  הזירה  מא  ,מטיבן  ,היא  יקרה  תשומה  מצד  והן  ד 

המוסד, משום שהן מחייבות הקצאת מספר גדול של חברי סגל הוראה למספר מצומצם  
אלא גם בפעילויות מנהליות,   ,רק בהוראהלא  כן, הסגל הקליני עוסק -. כמושל סטודנטים

השותפים    פגישותב  נסיעות,ב  ,יםלוגיסטיתיאומים  ב במוסדות  ו  ,ועוד  "בשטח"עם 
עלה שאינ  המדינה ידי  -מתוקצבים  הקלינית  עלאינה  הוראה    ה הפעילות  ידי  -מתוקצבת 
תים אף של  יולע  ,לתשומות נוספות של תשתיות פיזיותנדרש  , המוסד  על כך  נוסף.  ת"ות

ביטוח  )כגון  נלוות  עורכיחברּו  ,מקצועי  הוצאות  בלשכת  אבטחה,    ,הדין-ת  הוצאות 
משום    13ת גדולות. המושקעות בלמידה העיונית בכיתו  הנסיעות ועוד(, שאינן דומות לאל 

בין הצרכים המנהליים למתכך   ה קיים מאבק מוסדי תמידי  מטרות החינוכיות, אשר  בין 
 תמכת על תחושות בלבד. מס  האינשמחייב הצדקה מבוססת, 

 
 Brent Newton, Preaching, וכן  103–102, בעמ'  3, לעיל ה"ש  Efronלפירוט היבט זה ראו   10

What They Don’t Practice: Why Law Faculties’ Preoccupation with Impractical 

Scholarship and Devaluation of Practical Competencies Obstruct Reform in the 

Legal Academy, 62 S.C. L. REV. 105 (2010) . 

ל 11 אירופה שמטרתו להביא  מדינות  בין  וולונטרי  )הסכם  בולוניה"  הרמוניזציה ידי  "תהליך 
ז  גישה  לשנות  החל  הגבוהה(  ההשכלה  מערכת  שיתופישל  המקיימים  מוסדות  בקרב  -ו 

זאת באירופה.  אקדמיים  מוסדות  עם  הגבוהמ  ,פעולה  ההשכלה  שמוסדות    ה כיוון 
מימושם  ייםהאירופ על  ולדווח  אצלם  הנלמדים  לקורסים  למידה  תוצרי  להגדיר    , נדרשים 

אט מתחילים  בישראל  גם  תשומת-ולכן  להקדיש  מה  -אט  אם  לשאלה  שהמוסדות  לב 
 אכן נלמד.מלמדים 

 (.2004יניב פרקש מתרגם )  74–69 הוראה לשם הבנהמרתה סטון וויסקי   12

13 John O. Sonsteng et al., A Legal Education Renaissance: A Practical Approach for 

the Twenty-First Century, 34 WM. MITCHELL L. REV. 303, 469 (2007). 
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אשר  זירה    –הקליניקות    ן שלהצדקות לפעילותשבה דרושות  לבסוף, הזירה הנוספת  
של    ןבשל מעורבות  14הזירה הפוליטית.היא    –  אך לאחרונה התהוותה  לפחות בישראל  

אדם,   זכויות  בקידום  במחלוקתשהן  הקליניקות  שנויות  טענות  מטבען  סוגיות  נשמעו   ,
מ חלק  השלטון  מצד  פוליטית  רשויות  מעורבות  הקליניקות.  -לאבדבר  של  לגיטימית 

ל ה אף  דבר  ה לאחרונה  אסדרה  יוזמות  וביל  המשפטי  של  החינוך  על  פיקוח  והטלת 
חשדנות כלפי תרומתן של  מן החששות מפני חתרנות נגד השלטון וחלק מן ה  15הקליני. 

היה   המשפט  לפיתוח  המשפטיות  אילהפריך  אפשר  הקליניקות  ללו  מראש  פני  הוצגו 
בקליניקות. הְמַאסדר   לנעשה  בנוגע  אמפיריים  של  נ  16נתונים  לקבל  הְמַאסדר  סיונותיו 

כהתערבות בחופש האקדמי של    ו נתפסשהם  לא רק משום  ו מידע עובדתי נתקלו בקשיים,  
לְמַאסדר  לו הוצגו  איהפקולטות למשפטים, אלא גם משום שנתונים אלו לא היו זמינים.  

של   המשפטי  לחינוכם  הקלינית  הלמידה  תרומת  על  המלמדים  אמפיריים  נתונים 
להדק  היה  לא  ש יתכן  יהסטודנטים,   הנדרש  שהחשדנות  משום  הפיקוח  יתה  יאת 

ולו  מתמוססת אם  .קמעא,  של  גם  מהמטרות  ביחס  חלק  הקליני  חברתי  ל  החינוך  שינוי 
וק המשפט  אדםודיבאמצעות  זכויות  השלטון,    ם  ממפלגות  חלק  אינן  מרתיעות  אשר 

בכך אקדמי  רואות  למוסד  לגיטימית  המטרה  כי  דומה  לחינוכם ,  שקשורה    מטרה 
 מחלוקת עם הפוליטיקאים.   אינה מעוררת כל למשפטים  של סטודנטים המקצועי
קוראיומזה    מאמרשל    ומבנה את  במסגרת  מבוא  לאחר    , וביל  לעיון  המעשית  זה, 

המחקר.  במסגרת  ו של  מתארת התיאורטית  המעשית  הקליניקות    בקצרה  המסגרת  את 
אורטית מציגה את  י. המסגרת התאת האתגרים הכרוכים בהפעלתןו  המשפטיות בישראל

ה הקליניה עקרונות  שלושת  המשפטי  החינוך  בבסיס  המונחים  המשפט  משלימים   :
חברתי; לשינוי  מכשיר  המהווה  ציבורי  כאמצעי    כמשאב  ההתנסותית  להבנה  הלמידה 

המשפטי הידע  של  ויישום  המשפט  מעמיקה  חוקרי  בקרב  והן  הסטודנטים  בקרב  ,  הן 
; וההתנסות  הלכה למעשההמשפט לבין במיוחד בכל הקשור לפער בין המשפט עלי ספר 

ואישית.  -תפיסת  לבירור  כזירההמעשית   מקצועית  העקרונות עולם  בין  המפגש  נקודות 
מכן יוקדש פרק  -לאחרזה.  איכותני  ההיבטים הרלוונטיים למחקר    את  לאתגרים ישרטטו

 
את הביקורת הפוליטית כלפי  מסביר  בלנק    .4, ה"ס  131-ו   125, בעמ'  9ה"ש  לעיל  בלנק,   14

 ,מצויים במחלוקת אינטנסיביתשתחומים הרגישים ביותר,  הקליניקות בכך שהן עוסקות ב  
יש   המבקרים,    םלהותירואשר  לטענת  הפלפיכך,  הגופים  בידי  בידי  או  הנבחרים  וליטיים 
 הממשלה.

המקיימים   15 במוסדות  הפועלות  המשפטיות  לקליניקות  מתווה  גבוהה,  להשכלה  המועצה 
מיום   )החלטה  במשפטים  ראשון  תואר  לקראת   בכתובת זמין    ,( 11.12.18לימודים 

לפירוט  .  e.org.il/?decision=https://chבמו -הפועלות-המשפטיות-לקליניקות-מתווה
 .236, בעמ' 3המתווה ראו רודניצקי, לעיל ה"ש לקביעת המהלך שהוביל 

ביושר   16 להודות  יש  כי  הנמנע  כי  אם  מן  חלקשלא  מהימן,  מידע  בהינתן  מפלגות מ  גם 
לגיטימיות מבחינה אידיאולוגית  -כלאות מסוימות  יות קלינילראות פעילו   שלטון עשויותה

)למשל מיעוט  דעת  מבטאות  שהן  אסירים   ,משום  של  זכויות  מיצוי  לפליטים,  סיוע 
 טחוניים ועוד(.ב

https://che.org.il/?decision=%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%95
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המחקרל יוקדש    תיאור  נוסף  פרק  המחקר   להצגתשנערך.  של  בהםול  ממצאיו  .  דיון 
: ההשלכה הפדגוגית,  של המחקר  להשלכותיו האפשריות   אתייחס  ,אסכםטרם  בלבסוף,  

 . ההשלכה המוסדית וההשלכה הפוליטית

 התיאורטיתהמסגרת והמעשית המסגרת א. 

 החינוך המשפטי הקליני בישראל .  1

מא התפתח  בישראל  הקליני  המשפטי  בו החינוך  של  ד  השני  האלפייםעשור    17, שנות 
-פקודן למשרדי עורכיבתד וולבש צורות שונות: קיימות קליניקות משפטיות הדומות מא

ייצוג; אחרות פועלות לקידום מדיניות ושינויי חקיקה;  ל דין המקבלים לקוחות לייעוץ ו 
,  ןרוב לזכויותיה-פי-אחרות פונות ביוזמתן לאוכלוסיות מוחלשות, אשר אינן מודעות על

זו מזו לא    18; ועוד. יםייעוץ או ייצוג משפטיל ים  ומסייעות להן באיתור נושא הן שונות 
המשפט   בתחומי  מתמקדותשרק  מתרחשת  בהן  הן  שבה  ובמידה  בצורה  גם  אלא   ,

זאת, הגומלין  -התייחסות עם  בקליניקה.  המעורבים  העניין  בעלי  לבין  התלמידים  בין 
ת תחת משותפת העובדה שסטודנטים למשפטים מתנסים בעבודה משפטית מעשילכולן  

הסטודנטים   זו  פדגוגיה  באמצעות  ומיומנויותיהם  מעשירים  פיקוח.  ידיעותיהם  את 
 בה הם פועלים. שואגב כך תורמים לקהילה  ,המשפטיות

מקשה   יש  המגוון  הקליני.  המשפטי  החינוך  את  ואחיד  כוללני  באופן  להגדיר 
של    את  םבהגדרת  המדגישים הקליני  השפעתו  המשפטי  החהחינוך  ומגדירים    ,רהבעל 

וההליך  -יחסי"כאותו   הכללים  המשפטית,  הדוקטרינה  שבין  המשפטי,  הגומלין 
אתיים שיקולים  הלקוח,  ייצוג  של  והיישום  התכנון  המשפטית,    וההשלכות   ,התיאוריה 

בהגדרתם את   יש המדגישים  19."פוליטיות של הייצוג המשפטיהכלכליות וההחברתיות,  
כי  הקש בין החקיקה עלי ספר לביטוייה בחיי המעשה, וטענים  חייב לגלם  "ר  זה  חינוך 

בתוכו את השילוב בין פרקטיקה לתיאוריה, באופן המבוסס על לימוד של החוק והדין  
הגדרה  חשוב להדגיש ב  דומה כי   20."כפי שהוא משתקף הלכה למעשה במציאות החיים 

את   על  גם  שההשפעה  החייםהעובדה  מיומנויותו  מציאות  שלפיתוח    הסטודנטים   יהם 
החינוך    כי כן ברשימה אחרת הצעתי  -המחנכים הקליניים, ועל  ם של נעשים תחת פיקוח

 a supervised experiential learning and teaching of law, bearing“הוא    המשפטי הקליני 

 
 :Yael Efron & Noam Ebner, Legal Education in Israel;  123, בעמ'  9בלנק, לעיל ה"ש   17

Developments and Challenges, LEGAL EDUCATION IN ASIA 99, 109–12 (Shuvro 

Prosun Sarker ed., 2014) . 

18 Efron 101–98, בעמ' 3, לעיל ה"ש. 

 .370בעמ'  ,1וויזנר, לעיל ה"ש  19

 (. 2017)  83, 79( 1ט)  מעשי משפט ה"  ורדית דמרי מדר "לקרוא את פרירה בקליניק 20
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”life consequences-real.21    החינוך המשפטי הקליני מהתנדבות    י להבחין אתיש כדבכך
לימודי המשפטיםמחוץ לבארגונים חברתיים   יש  ,מסגרת  גם בה  התנסותי  מרכיב    אשר 

.  תחת פיקוח  משפטהת  הורא ההיבט של  , אך אין בה  בעל השפעה על החיים האמיתיים
בקליניקה ההשתתפות  בין  גם  מבחינה  זו  יישום  של  בהדמיות  התנסות  בין  ל  הגדרה 

  פי-על-אשר אף  ,במסגרת הלימודיםאו סדנאות מסוג זה(    ם המשפט )למשל, משפט מבוי
 . השלכות על החיים האמיתיים ןהוראה ולמידה מפוקחת של המשפט, אין בה ןשיש בה

 אורטיים של החינוך המשפטי הקליני י העקרונות הת .  2

הקליני-על המשפטי  החינוך  של  מטרותיו  כיצד  לבחון  האתגרים    מתממשות  מנת  חרף 
מתמודדשהייחודיים   יש  מם יע  הוא  הרעיונית  לבסס  ,  התשתית  את  הוא    ה עלישראשית 

יסוד אשר מעצבים -עקרונותמונחים כמה  מושתת. בבסיסו של החינוך המשפטי הקליני  
הע אותו.  במשפט  יומגדירים  רואה  הקליני  המשפטי  החינוך  את  המנחה  הראשון  קרון 

לשינוי חב ומכשיר  ציבורי  החינוך  ירתי. העמשאב  מטרות  בין  מציב  השני  המנחה  קרון 
לידע   המיומנויות המשפטיות המעשיות, להבדיל מחשיפה  פיתוח  את  הקליני  המשפטי 

רואה  ית הקליני  המשפטי  החינוך  לבסוף,  בלבד.  לעיצוב את  אורטי  כאמצעי  עצמו 
-תתעולם מקצועית ואישית של הסטודנטים המשתתפים בקליניקות המשפטיות.  -תפיסת

 מסקנותיו. בפרק זה יפרט עקרונות אלו, המשתקפים בממצאי המחקר ו

 מכשיר לשינוי חברתי כ משאב ציבורי ו כ המשפט  תפקידו של    –  1קרון  י ע )א(  

זכויות   למימוש  חיוני  כלי  הוא  שהמשפט  ההנחה  על  נשען  הקליני  המשפטי  החינוך 
תפקי  ולעיצוב החברתיים  בחיים  ממלא  המשפט  לאומיים.  עדיפויות  הקשור  סדרי  ד 
להשגת    ולגיבושלחינוך   כלי  ומשמש  מסוימים  לערכים  מחנך  המשפט  החברה.  פני 

כלי    22מטרות חברתיות, לגרימת שינוי חברתי וליצירת סדר חברתי טוב יותר מזה הקיים. 
וויוני ומלא על כלל  שבאופן    חל  הוא  . תי מעטנחלתם של ממיועד להיות  אינו    עוצמתי זה

בה-ועל  ,החברה הפרטים  לכל  זמין  להיות  נדרש  כ כן  לראות  .  יש  משאב    במשפטכזה, 
תלוי    הציבורהעובדה ש  23פי עקרונות של שוויון והגינות. -אשר יש להקצותו על  ,ציבורי

בקהילי מוחלט  המשפטית  יבאופן  והשופטים  -עורכי  –ה  ליהנות  -על  –הדין  מנת 

 
21 Efron 98, בעמ' 3, לעיל ה"ש. 

 (.2007)  25 תורת המשפט: פרקי מבוא עומר שפירא  22

והקהילה  23 למשפטים  הפקולטה  בין  הזיקה  על  חברתית:  ואחריות  משפטי  "חינוך  זיו  נטע 
(; נטע זיו "חינוך משפטי"  זיו   :( )להלן 2001)   388,  385כה    עיוני משפט שהיא מצויה בה"  

  מעשי משפט "עריכת דין לשינוי חברתי בישראל: מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות"  
)להלן 2008)   20,  19  א חברתי"  זיו   :(  לשינוי  דין  בעידן "עריכת  דין  "עריכת  זיו  נטע   ;)

עריכת דין "  זיו   :( )להלן 2009)   19,  9טו    המשפט "  ?גלובלי: מה צופן העתיד לעורכי דין 
 (."בעידן גלובלי 
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המשפטמ זכאי ש  שירותי  קהילי,  להם  הוא  על  החובה  יחלה  המשפט  לספק המוסרית  ת 
 24. דורששירות זה לכל  

להשתרש   החלה  אכן  המשפט  מקצועות  של  זו  השניםתפיסה  והקהילייה    ,עם 
  . ולא רק אינטרסים של חבריה  ,החלה בקידום מסוים של אינטרסים ציבוריים  המשפטית
משפטנים השתלבו  ;  משאבים לסנגוריה ציבורית ולסיוע משפטי  החלה להקצות המדינה  

מטרותב לקידום  אזרחית  חברה  עורכיחברתיות  ארגוני  של  הפרטי  המגזר  ואף  הדין  -; 
זו ברוח  למטרות  עורכינרתם  בעידודה של לשכת  היתר  בין  פרויקט  , שהדין-,  את  יזמה 

דין לשינוי חברתי תפסו  -עורכי  25. המעניק שירותים משפטיים בהתנדבות  ",שכר מצווה"
אינטר ועל  זכויות  על  הגנה  בקידום  מרכזיים  כסוכנים  המשפטית  בזירה  סים  מקום 

 26ציבוריים.
לשימוש  כיוון  מ הכניסה  במפתחות  אוחזת  על    במשפטשהאקדמיה  ולהשפעה 

על  מאחר שהמשפט הוא משאב ציבורי,    27היא חבה לחברה אחריות מיוחדת.   ,חלוקתו
ישכילו    המנת שאל-ים, עלתאימהאקדמיה להקנות לתלמידיה את הערכים החברתיים המ

לידי ביטוי בעיסוקם. נר לרגליהם  -תפיסת  28בעתיד להביאם  זו הייתה  -של עורכיעולם 

ו-ועורכות  דין ודין  את  פעילות  והובילו  ייסדו  אשר  חברתיים,  הקליניקות  פעילים 
ציבור  בין הל  משאבי המשפטמתווכות בין  הם ראו בקליניקות המשפטיות  .  המשפטיות
לו ה  ,הזקוק  הידע  הפצת  נגישות  משפטי באמצעות  זה  .  ווהגברת  החינוך  נהפך  באופן 
 29. לקידום מטרות חברתיות" ולשינוי חברתייותר  "מכשיר אפקטיבי  להקליני  המשפטי  

בע זכו  שהסטודנטים  גםאף  המשפטית,  ב  זרתו  בפרקטיקה  המוצהרת  מטרתו  התנסות 
כחלק    הייתה סוציאליות  ותכליות  חברתי  שינוי  חברתית,  אחריות  מהמקצוענות  לקדם 

את    , אם כי לא בקלות, אימצה עם השנים  המסורתית   אקדמיה המשפטית ה  30.המשפטית
למשפטים את האפשרות לרכוש    ים לסטודנט  ן תכליתו לזמ  החינוך המשפטי הקליני ואת  

לסיכומו של עיקרון זה בחינוך    31הבנה עמוקה בנוגע לחברה ולתפקידו של המשפט בה.

 
לעיל ה"ש  ,  "חינוך משפטי"   ; זיו 21, בעמ'  23לעיל ה"ש  ,  "עריכת דין לשינוי חברתי"  זיו  24

 .390, בעמ' 23

 .25, בעמ' 23, לעיל ה"ש "עריכת דין לשינוי חברתי " זיו  25

 .23שם, בעמ'  26

 .388, בעמ' 23, לעיל ה"ש "חינוך משפטי" זיו  27

 .395שם, בעמ'  28

 . (2000)  95 ,81כד   עיוני משפט בין תיאוריה לפרקטיקה"   –נויה רימלט "החינוך המשפטי  29

לד    משפטים על יעדי החינוך המשפטי הקליני"    –  'ריח הגלימה כריח השדה'אלבשן "יובל   30
455, 467  (2004 .) 

 .382, בעמ' 1 לעיל ה"שוויזנר,  31
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הקליני,   עורכיהדגשהמשפטי  של  תפקידם  ציבוריות  על  גר  ית-בקריאתהדין  -ת  עוולות 
 32.נה יעד הולם ואף הכרחי של החינוך המשפטישינוי חברתי הי ולמען

 למידה אפקטיבית מבוססת על התנסות מעשית   –  2קרון  י ע )ב(  

וא ביסוסו,  ה  את החינוך המשפטי הקליני   יסוד נוסף המנחה -לצד תפקידו החברתי, עקרון
ניסיון על  ברובו,  בלתי  ,לפחות  ניסיון  על  היא    33מובנה. -ובעיקר  הקליני  החינוך  מטרת 

קרון זה נשען על  יע  34.נחוצות למקצועות המשפט ה  –ולא רק ידע    –הקניית מיומנויות  
הקוגניטיביתה ארוךלפיה  ש  ,פסיכולוגיה  קוגניטיבי  שינוי  היא  כתוצאה  -למידה  טווח 

קרובות  ילע  35מהתנסות. שלנו  תים  שהסטודנטים  היא  כמחנכים  שלנו  המוצא  נקודת 
אולם   אותם.  מלמדים  שאנחנו  מה  את  הקונסטרוקטיביסטית,-עללומדים  הגישה    פי 

כל התנסות מקבלת  , כש שלו עצמו  על התנסויותיו מבוססת  עולם  ביחס לאדם    הבנתו של 
משנה ומעצבת   ןזמב-ובו  ,יצר וביחס אליהןהוא  הקודמות שמשמעות על בסיס ההבנות  

הקיימות.  ההבנות  את  בהעברת   36מחדש  מסתפק  אינו  הקליני  המשפטי  החינוך  לפיכך 
יצירת התנסות ישירה של הלומדים  את  , אלא מבסס  מהמרצה לסטודנט  ידעה עצמו על 

מהווה    בהם התנסות מעשית שבדומה למקצועות מעשיים אחרים    37,עם השימוש בידע
מהלמידה   סוציאלית) חלק  עבודה  ורפואה   ,כגון  הקליניקות    .(הוראה  של  צמיחתן 

רתה גם רכיב זה בהכשרתם המקצועית של הסטודנטים, משום ששם  יהברית ש-בארצות
עורכי התמחותמתנה  אינה  הדין  -לשכת  בתקופת  למקצוע  הכניסה  ובזכות    , את 
 .יותר למקצוע מוכניםמגיעים הסטודנטים קליניקות ההשתתפות ב

חינוכית   מבחינה  החברתי,  לתפקידן  עצמן  מעבר  המשפטיות  ביססו  הקליניקות 
 כך:   "קהילת חשיבה" את המונח חוקרי חינוך מגדירים  כ"קהילות חשיבה".

היא   המסורתית.  הכיתה  את  להחליף  שבאה  וללמידה  להוראה  מסגרת 
עם התמודדות  לשם  לומדים  קבוצת  מלכדת  שהיא  משום  בעיה   קהילה 

וחתירה   הדדיות  של  ובאקלים  מוסכמים  הליכים  באמצעות  משותפת 

 
32 Jane Aiken & Stephen Wizner, Law as Social Work, 11 WASH. U. J.L & POL’Y 63, 73 

(2003) . 

 .125, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  33

34 Anthony G. Amsterdam, Clinical Legal Education—A 21st-Century Perspective, 34 

J. LEGAL EDUC. 612 (1984); Ann Thanaraj, Understanding How a Law Clinic Can 

Contribute Towards Students’ Development of Professional Responsibility, 23 INT’L 

J. CLINICAL LEGAL EDUC. 89 (2016). 

35 JEANNE ELLIS ORMROD, HUMAN LEARNING (2d ed. 1990). 

36 JACQUELINE GRENNON BROOKS & MARTIN G. BROOKS, IN SEARCH OF 

UNDERSTANDING: THE CASE FOR CONSTRUCTIVIST CLASSROOMS (1993). 

37 Mark V. Tushent, Scenes from the Metropolitan Underground: A Critical 

Perspective on the Status of Clinical Education, 52 GEO WASH. L. REV. 272 (1984) . 
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היא   הלומדים  קבוצת  של  העבודה  שעיקר  משום  חשיבה  והיא  להבנה; 
 38כל אלה מלווים בחניכה ומשוב.   ..חשיבה או עיסוק שיטתי בידע.

מלמד, יזהה בהגדרה זו  ובין כ לומד  בין כ ,  משפטית  הקליניקכל מי שהשתתף בדומה כי  
בקליניקה.   העבודה  שיטת  למצוא  את  ניתן  קליניקה  מלוכדת,  בכל  לומדים  קבוצת 

  יישום שיטתי של ידע המחייבת  על בעיה  השוקדת באופן מוסכם ובאקלים של הדדיות  
הקלינימשפטי המנחה  של  ומשוב  חניכה  תחת  האקדמי  ,,  שניהם  המנחה  תהליך    .או 

בכך  רפלקציה.  ל אוריה ובין החוויה  ישוב בין הפרקטיקה לתהלמידה בקליניקה נע הלוך ו
הקלינית   מא הלמידה  המסורתיתמהלמידה  ד  ושונה  המשפט  בכיתת  שהיא    ,הנהוגה 

)ולא הדדי(  פרטניתלמידה   חיצוני  ידע  ואינה  כפופה למשוב מסכם בלבד  אשר    ממקור 
 .וה בחניכה מתמדתמלּו

 ר ערכי לבירו זירה    ת משמש   ה ראוי   למידה   –  3קרון  י ע )ג(  

לחינוך   כי  מסכימים  מטרותיש  חוקרים  )-שלוש  סוציאליזציה  הסתגלות    –ִחברּות  על: 
אקולטור לחברתו(,  והערכים    –ִתרבּות  )  ציההאדם  האמונות  ברוח  האדם  עיצוב 

ואינדי ומימוש    ווידואציההמועדפים(  האדם(של  )ביטוי  של  הייחודית   39. אישיותו 
בין הסטודנטים  הִחברּות  מטרת  מש את  מהחינוך המשפטי הקליני מ בכך שהוא מפגיש 

הל בצמצוהם  בה  שחברה  בין  המשפט  של  תפקידו  ועל  בה  הפערים  על  או  מחיים,  ם 
הוא  םהנצחתב מטרת  מ;  את  מסייע  הִתרבּות  ממש  שהוא  שלהנחלתבו  םבבירורבכך    ם 

ראויים  הנחשבים  הראשון    40ערכים  העיקרון  על  של    –)בהסתמך  החברתי  תפקידו 
השני   העיקרון  על  )בהסתמך  ועצמאית  ביקורתית  חשיבה  מפתח  והוא    –המשפט(; 

 אורטי(. יהתנסות חווייתית ורגשית ביישום הידע הת
מדגיש  הקליני  המשפטי  ש  החינוך  הלמידה  את  בבתהליכי  רק  לא  רכישו  ת  תהליכי 

לתקשר    יוכלהוא  בה  ש  ,בקהילת ידע מסוימתלומד  של ה   ו השתלבותאת  אלא גם    ,ידעה
ות פעילמתרחשים באמצעות    ת אלוברּוחִ תהליכי  פי הנורמות שלה.  -בשפתה ולפעול על

הלומד של  ב  אקטיבית  המתהווה  הידע  של  והבקרה  היצירה  לתהליכי  ת  קהילותרומה 
שלוה של  חשיבה  בתהליך  בהדרגתיות  בקהילה  משתלב  הלומד    בו ש,  "שולייאות". 

 
 . ( 2008)  143 המודל השלישי: הוראה ולמידה בקהילת חשיבהיורם הרפז  38

לם   39 בהוראה צבי  הסותרים  לדידקטיקה ההגיונות  מבוא   :   (1973 )  ;GARY D. 

FENSTERMACHER & JONAS F. SOLTIS, APPROACHES TO TEACHING (1992); KIERAN 

EGAN, THE EDUCATED MIND: HOW COGNITIVE TOOLS SHAPE OUR UNDERSTANDING 

(1997) . 

40 Bard  דופן באקדמיה. גם  -החינוך המשפטי אינו יוצא ודה זו  בנק  .192, בעמ'  8, לעיל ה"ש
יודגש כי הערכים ספר לרפואה, למשל, כוללים בקוריקולום חינוך לערכים מסוימים.  -בתי

של  הִחברּות  המדוברים אינם מתייחסים בהכרח למצע מפלגתי זה או אחר, כי אם להיבטי  
ה   –המקצוע   לכלל  המשפט  הנגשת  הקליניקות,  של  במקרה  רק    ,אוכלוסייהלמשל,  ולא 

 לבעלי האמצעים בה. 
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מרכזה    לאמשולי העשייה  שלו    ליווי הדרגתיתוך    ,את השוליה בביצועיומדריך  המומחה  
זו  מורכבות.    למשימותפשוטות    ממטלותו השיח  נהפך    הסטודנטבדרך  בעולם  לשותף 

תרבות  ו   ,הרלוונטי את  האופן    הקהילהלומד  חלק.   ליטוליש  בו  שואת  החינוך    41בה 
על   מטיל  הקליני  כינון  ולת  ברּוהחִ תהליך  לאחריות    תהמשפטי  האקדמיההמשפטי 

 42המשפט. מקצועותהתודעה התרבותית של הסטודנטים לנורמות ולערכים של 
מזמנת  ית  יקה המשפטניחוויית ההשתתפות בקלפיתוח הזהות המקצועית,    לענוסף  
עקרונות    43ובכך תורמת לעיצוב אישיותו.   , והעולם הערכי של  לבירור  אפשרויותללומד  

המשחררת" פריירה  "הפדגוגיה  את    44של  הקליני  מטרותתואמים  המשפטי    45,החינוך 
הקליניקות   למשתתפי  ורגישותו  ומאפשרים  האינטלקטואליים  "כישוריו  את  לפתח 

בענ עמדות  נקיטת  המזמינים  במצבים  הפעלתם  לצורך  התלמיד  של  יינים  המוסרית 
 46. "פוליטיים

גם   לחינוך,  הביקורתית  הגישה  למשפטכמו  הביקורתית  את  ה  ,הגישה  מאפיינת 
עם   היטב  מתכתבת  הקליני,  ה-עקרונותהחינוך  של  שהיא    ,CLS-היסוד  מאפשרת  בכך 

את התנועה  בתארו  מקום לביטוי אישי ולעיצוב הזהות. כפי שביטא זאת היטב ישי בלנק  
 הביקורתית למשפט: 

אישיות בחוויות  קולקטיבי  ועיסוק  שיתוף  משותפת,  -מחשבה 

לרגשות  -פסיכולוגיות קבוצתית  מודעות  והעלאת  אינטלקטואליות, 
היבטי היו  חברתיות  ולתופעות  פרטיות  לחוויות  הן  אישיים,  מרכזיים  ם 

וחוויות   התנסויות  הביקורתית;  התנועה  של  בפרקטיקה  והן  בהגות 

 
41 Allan Collins, Cognitive Apprenticeship, THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF THE 

LEARNING SCIENCES 47, 52 (R. Keith Sawyer ed., 2005)  ;  שתי מטפורות" ספרד  אנה 
 (. 2000)  17, 13  ,19 חינוך החשיבהאחת בלבד"   תשל למידה, והסכנות הטמונות בבחיר

 .379, בעמ' 1וויזנר, לעיל ה"ש  42

לעיל ה"ש  "חינוך משפטי "  זיו  43 בעמ'  23,  לעמדתם האחידה    .396,   (כך לתחושתי) בניגוד 
, התערבות החינוך המשפטי בעיצוב האישיות של הלומד  בסוגיה זו   של המחנכים הקליניים

 יה במחלוקת מעשית ורעיונית כאחד.מצו 

ו  44 שור  פריאיירה  שחרור רה  יפאולו  של  בחינוך   על דיאלוגים    : פדגוגיה  גובר    שינוי  )נתן 
 (.1990מתרגם 

 . 20, לעיל ה"ש  מדר דמרי 45

לם   46 ושיחותצבי  מאמרים  בחינוך:  והתנגדות  עורך    203  לחץ  הרפז  על ( 2000)יורם   .
להה פוליטי  חינוך  בין  החשובה  ידובר  חינוך  בחנה  על להלן ד  בפרק  אידיאולוגי  בדיון   ,

המכריע    ן אמפירי מעלים כי רובהמחקר  ההשלכות המחקר, אך זהו המקום לציין כי ממצאי  
לשמאל   הפוליטי  הימין  בין  במחלוקת  שנויים  שאינם  בנושאים  עוסקות  הקליניקות  של 

 . 235, בעמ' 3ש  הפוליטי. ראו רודניצקי, לעיל ה"



 משפט וממשל כה תשפ"ב  יעל עפרון 

 14 

וכבסיס  לידע  כמקור  הובנו  מופשטות,  מתיאוריות  פחות  לא  קבוצתיות, 
 47.לפרקטיקה של שחרור אישי וקולקטיבי

ו הקבוצתית  ברגשות  ההתנסות  שאינ  פרטיותובחוויות  אישיים  העיסוק  רק    ים זר  ם לא 
א  הקלינית,  מהווללמידה  רפלקציה    יםלא  על  המבוססת  זו,  בפדגוגיה  מרכזי  יסוד 

המשלבת  מתמדת.   כנוסחה  ההוראה  תהליך  את  הציגו  חינוך  המרכיבים  כל  את  חוקרי 
בה משתתף שמסמל פעולה,  Øהסימן והוא המורה,  SxyØT .48 Tהנוטלים חלק בתהליך: 

 .yמטרה מסוימת  ו  x םתוכן מסויואשר יש לה , Sתלמיד 
הקלינאי,  יותר מאדם אחד. הוא  הוא    Tהמורה    קה המשפטיתקליניחשיבה, ב  כקהילת

הקליניקה.   בשירותי  הנעזר  והפונה  בקליניקה  הנוספים  הסטודנטים  האקדמי,  המנחה 
ומשותפת,    Ø  פעולהה הדדית  פעולה  היא    היו י  Sים  התלמידשמצופה  אשר  בקליניקה 

של  )למשל,  בה    יםאקטיבי משימה  מכתבהטלת  הפעולה    xהתוכן    .( דרישה  ניסוח  של 
המשפט של  החברתי  לתפקידו  פרטים    מתייחס  לקבל  דרישה  חוב  -על)למשל,  אודות 

-להשיג אחת או יותר ממטרותוהיא נועדה  ,  (לנתבע מבלי שהיה מודע לצבירתו  שנצבר

ופערי הידע שבה(  סוציאליזציה  –  yהעל   וד אחריות  )עיד  ציה, אקולטור)הבנת החברה 
אודות יישום  -על)פיתוח חשיבה ביקורתית    ווידואציהאינדי  וא  חברתית וסיוע לנזקקים(

בחברה( בקליניקה  המשפט  הסטודנטים  זה  באופן  את  מצליחים  .  לעומק  להבין  רק  לא 
לנושא   הרלוונטי  המקצועיתשהידע  זהותם  את  להבנות  ממש  אלא  מטפלים,  הם    בו 

 האישית.ו
מחלוקת   אל  49הוגים קיימת  כי    הבין  אחת  אפשר  -איהסבורים  יותר ממטרה  ליישם 

סבורים כי הסתירה היא  ה  הלבין אל  50בתהליך חינוכי בגלל הסתירה שבאמצעי הלימוד 
וכי  ית בלבד,  בלשונם  -מטרותבפועל  אורטית  )או  הללו  או    –העל  ההוראה"  "דפוסי 
לפיו  , שחינוך הקליניהיסוד השלישי של ה -עקרון  51.ותטורי ההוראה"( דווקא משלימ "

נשען על עמדתם של  ,  להגדרה עצמית של הלומד ון הזדמנויות לבירור אישי  חינוך מזמ  
זה מחבר למעשה בין שני העקרונות הקודמים שנסקרו לעיל.   אורטייתקרון יע האחרונים.

מחובר   האחד  ימצהוא  ציבורי-קרוןלעדו  משאב  במשפט  הרואה  באמצעות    ,היסוד 
הטמיע בסטודנטים ערכים של שירות ציבורי ואינטרסים  המשפטי ל   ךאחריותו של החינו 

היסוד המייחס את הלמידה המיטבית  -קרוןלעגם  האחר    ו דימצהוא מחובר  ו  52;חברתיים

 
הלאה?"   47 ומה  זעם  היררכיה,  המשפטי:  והחינוך  למשפט  הביקורתית  "הגישה  בלנק  ישי 

 (. 2017)  37, 35 ( 1ט)  מעשי משפט 

48 FENSTERMACHER & SOLTIS 8, בעמ' 39, לעיל ה"ש. 

 (. 2005)  218 תיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה י חכה, פ לפירוט ראו יורם הרפז   49

 .404עמ' ב , 46לעיל ה"ש  ,לם 50

51 FENSTERMACHER & SOLTIS  ה"ש לעיל   ,39 ;  MORTIMER J. ADLER, THE PAIDEIA 

PROPOSAL: AN EDUCATIONAL MANIFESTO (1982) . 

 . 23, וכן כתביה של זיו בה"ש 1וויזנר, לעיל ה"ש  52
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והנחי משוב  תחת  השול  ה, להתנסות  ולמידהיבאמצעות  להוראה  ככלי  אשר  יאות   ,
המק המיומנויות  פיתוח  את  הן  את  מאפשר  והן  לקהילתהשהפיתוח  צועיות  ת  ייכות 

 53.הידע

 האתגרים בחינוך המשפטי הקליני בישראל .  3

כמו בישראל,  המשפטית  באקדמיה  קליני  משפטי  בעולם,  -חינוך  אחרים  במקומות  גם 
רלוונטיים   זה  מאמר  של  לעניינו  שונים.  מסוגים  אתגרים  בחובו  שלושה  במיוחד  טומן 

השגת  האחד    54אתגרים. לצורך  אקדמיים  ממוסדות  הנדרשות  הגבוהות  התשומות  הוא 
נוגע  שני  אתגר  המשפטית.  הקליניקה  של  החינוכיות  את ב  המטרות  האופפת  עמימות 

שאלות הן בנוגע ליעילותן של התשומות ביחס לתפוקות והן  עוררת הפעילות הקלינית ומ
ל החינוך  בנוגע  בפני  נוסף  אתגר  לאחרונה  הציבה  זו  עמימות  עצמן.  התפוקות  אופי 

הקליני ממסדית  כאשר    , המשפטי  להניבה  חשדנות  המערך  דרישה  על  ייחודי  פיקוח 
 55הקליני במוסדות החינוך המשפטי האקדמיים. 

  סים , אלא מגויהקבוע  קצוב הממשלתי בתאינם כלולים  בישראל    תקציבי הקליניקות
בקהילה",-על אקדמיה  )"מעורבות  ייחודיים  תקציב  וסעיפי  תרומות  "קורסים    56ידי 

וכיוצ עשייה"  שנים    , (הםבא  משלבי  לאורך  האקדמיים  למוסדות  מובטחים  אינם  ולכן 
טווח,  -י ארוךקצוב זו מעוררת קושי בתכנון תקציבִ תשיטת    57פסק בכל עת.יועשויים לה

כגון תשתיות בינוי מתאימות לקליניקות, התקשרות עם גופים מסחריים לרכישת ביטוח  
לפעילות  של מתאים  כ  ן  העסקת  ומחוי-חוהקליניקות,  קבוע  ובאדם  הלמידה  עוד.  , 

והנחי משוב  מחייבת  סטודנטים    ה הקלינית  של  רישום  מאפשרים  אינם  אשר  צמודים, 
מייקר ולכן  בהשוואה לקורסים    ים:סטודנטיםמרצהמספרי  יחס  האת    ים רבים בקליניקה 

משתתפים מאשר    מרובי  יותר  רחב  משרה  היקף  .  הפרונטליות  הוראהה  שעותודורשים 
מ המשפזויתרה  האקדמיה  התכווצות  המתמדת  ,  והירידה  ללימודי  ברישום  טית 
הקליניקות  והופכ   58משפטים את  נתפסות    –ת  גם  הגבוהה  תפעולן  עלות  מלבד  אשר 

לא חלק  בקרב  מבחינה  -עדיין  חלשה  כחוליה  האקדמי  הסגל  מחברי  מבוטל 

 
53 Tushent 38הרפז, לעיל ה"ש  ;37, לעיל ה"ש . 

 .105–101בעמ'  ,3, לעיל ה"ש Efronלפירוט של אתגרים נוספים ראו  54

 .15המועצה להשכלה גבוהה, לעיל ה"ש  55

מיום    ,למשל  ,ראו  56 גבוהה  להשכלה  המועצה  כספים    25.5.2015הודעת  השקעת  בדבר 
בקהילה:  מעורבות  של  פרויקטים   לקידום 

 . ttps://che.org.il/hלקי-₪-מיליון -47-כ -בקהילה-אקדמיה -מעורבות /

 .124, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  57

"היי 58 דטל  זינוק -ליאור  עסקים,  ומינהל  משפטים  בלימודי  צניחה  עו"ד:  במקום  טקיסט 
ובהנדסה"   המחשב  TheMarker   (4.10.2018  )במדעי 

1.6529341-emarker.com/news/education/.premiumhttps://www.th . 

https://che.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9B-47-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%E2%82%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99/
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.6529341
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הראשון  ל  –  59אינטלקטואלית  להיפטר  שדבר  בעמנסים  מצוקה  יממנו  לכלתות  -או 

 60.צוולקצבו  לחסוך הפחות 
מהעדר   היתר,  בין  נובע,  המשפטיות  הקליניקות  של  הנחות  האינטלקטואלי  הדימוי 

בה לנעשה  בנוגע  ברור  לצראשית,  .  ןמידע  ותדמית,  ו למעט  שיווק  של  התמריץ  רכי 
הקלינאים   את  האקדמית  בקהילה  בקלהפיץ  שלילי.  שלהם  ליניקה  נעשה  תמריץ  הוא 

רובן אינן  שיים בבמות נחשבות,  תמריצי הקידום באקדמיה מבוססים על פרסומים אקדמ
  , לאומיים-ביןכן מחייבות התמקדות בניתוח תיאורטי המתאים לקהלים  -ועל  61בעברית 

המקומית,   החברה  בניתוח ממשקי המשפט עם  את  ופחות  פעילותן של  המהווים  עיקר 
שאולם    62הקליניקות.  של  בגם  דומה  החברתיות  לרשתות  יותר  טובה  אינטגרציה 
 63.תתרום להכרה האקדמית בקליניקות, לא יהיה דיכזו ש, האקדמאים

נוספת   של    לשוליותןסיבה  ליוקרתו  ביחס  המקובלת  בתפיסה  נעוץ  הקליניקות  של 
העברת   של  ברעיון  נאבקת  אחרות,  במדינות  כמו  בישראל,  האקדמיה  המיקוד  ידע. 

של   בחששות  זו  תופעה  מסבירים  הידע  של  סוציולוגים  לפרקטיקה.  מהתיאוריה 
יוקרתה. ההגמוני את  לאבד  לקוריקולום  64ה  ההתנסותית  הלמידה  על  מאיימת    החדרת 

על המוכרים  היסודות  כאינדיק-ארבעת  יונג  ידע:  טוריםידי  של  חברתית    65ליוקרה 
תיאורטי(;  ומופשט  מידע  פחות  ידע מעשי ויישומי הוא יוקרתי    –  abstraction)ת  מופשטּו
-מיוקרה גבוהה יותר בהשוואה לידע המועבר בעלידע כתוב נהנה    –  literacy)  אוריינות 

אינדי היא  של    הוהעבר  ה רכיש  –  individualism)  ווידואליּות פה(;  אישי  באופן  ידע 
  relatedness)  והשתייכותמאשר עבודת צוות או ידע מצטבר של קבוצה(;  יותר  יוקרתית  

 לינה(. ידע "טהור" של הדיסציפפחותה בהשוואה ליוקרה מתחומי נהנה -ביןידע  –
עשויה   חברתיות  עמדות  על  משפיעים  קוריקולריים  שינויים  כי  יונג  של  טענתו 

הספר למשפטים לקדם את החינוך הקליני,  -להסביר את חוסר הרצון ההיסטורי של בתי
אוריינות,   מבוסס  תיאורטי,  לחינוך  הקליני  פרטני  בניגוד  החינוך    ,מעשי  הואו"טהור". 

ויש    ;הוא מבוסס על עבודת צוות  ;פה ובהתנהגות-הוא מועבר בעיקר בעל  ;ולא מופשט
מא רבה  מידה  ביןו בו  של  )רווחה,  -ד  נושקות  דיסציפלינות  עם  ומגע  תחומיות 

 פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, כלכלה, חינוך ועוד(. 

 
 .124, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  59

 .126שם, בעמ'  60

61 Michael Birnhack, Oren Perez, Ronen Perry & Doron Teichman, Ranking Legal 

Publications: The Israeli Inter-university Committee Report (Bar Ilan U. Faculty of 

https://ssrn.com/abstract=3422168, 2019)17, -Research Paper No. 19Law,  . 

62 Efron 102, בעמ' 3, לעיל ה"ש. 

 .127, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  63

לימוד 64 תכניות  לחקר  "גישה  יונג  מאורגן"    יםמייקל  של  ה כידע    436  חינוך ה סוציולוגיה 
 (. 1988 שפירא ורחל פלג עורכות)רינה 

 .460–452שם, בעמ'  65

https://ssrn.com/abstract=3422168


 מה למדנו מהלמידה הקלינית?  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 17 

וכך היה גם    66רפואה,ה תהליכים דומים עם הכנסתה לתחום    חוותהה  יהפסיכיאטרי
ה מדעי  הגיאוגרפיה.עם  בלימודי  אל  67סביבה  לימוד  תחומי  של    ו ה"אקדמיזציה" 

תהליך  התרחשה מחוץ לפקולטות. את הלגיטימציה בתוך האקדמיה הם קיבלו רק לאחר  
ורווי התנגדויות   והפצת התחום  של  מתמשך  ביסוס תיאורטי שלהם באמצעות מחקרים 

במחקר מדעי. מכאן גם    ס הלמידה הקלינית וסיב  לשמכאן החשיבות  בפרסומים מדעיים.  
לא "הגיגים  להחליף  ריגורוזי    הקריאה  מדעי  שטח  במחקר  וספקולציות"  מבוססים 

ומראייני מסודרות  תצפיות  מבצעים  שונות  "שבמסגרתו  חברתיות  קבוצות  חברי  ם 
ובודקים בצורה מדידה וסדורה מה הם חשים, מה הם חווים וכיוצא בזה", לרבות החובה  

 68ויות של התלמידים והמרצים. להביא בחשבון גם את החו
יחסו של הממסד  בנוגע  הקליניקות המשפטיות    ן שלאתגר נוסף המאפיין את פעילות

כלפיהן.   המסורתי הפוליטי  המשפטי  החינוך  ליברליים    ככלל,  עקרונות  על  נשען 
ל המשפט, גר עי, באופן הממעיט בהזדמנויות לקרוא תהמבחינים בין משפט לפוליטיקה

שנוי   שהוא  פוליטיתתים  ילעמשום  הסטודנטים  במחלוקת  בפועל  ולכן  לידע  נחשפים  , 
מכאן שחשיפת    69קבוצות הרוב החזקות.עם  עמדתה של המדינה ועם  המשפטי המזוהה  

לגישה המבקרת את המשפט מעוררת חשדנות מצד  הסטודנטים המשתתפים בקליניקה  
ו הממשל  באידי  האלבקרב  זרועות  שלו.  המצדדים  ייחודית  אולוגיה  אינה  זו  חשדנות 

ביקורתי כלפי  עשוי להיות    אורטייתמחקר משפטי  גם  ש  כיווןמ לעשייה הקלינית בלבד,  
זה  והמחוקק.  המשפט  -בתי בהקשר  של  אולם  המעשיים  ההיבטים  בשל  מועצמת  היא 

ומותירים    ,ולא רק עלי ספר  , עלמציאות בפוהלשנות את    חותרים העשייה הקלינית, אשר  
 . בה השלכות ממשיות

בפעילות גבוהה  להשכלה  המועצה  של  הפורמלית  שלההכרה  הקליניקות    ן 
גםיענשאה  המשפטיות   וברכה  אתגר  מחד -מה  הקלינית  גיסא  יחד.  בפעילות  ההכרה   ,

אותה   הופכת  אקדמית  לגיטימי  לכפעילות  מאידך לתיעד  מעורבותגיסא  קצוב.  של    ה , 
להשכ  גבוהה,  המועצה  הגבירה את  שהיא  לה  בעיקרו,  פוליטי  של    ןפעילותאסדרת  גוף 

המשפטיות עלואת    הקליניקות  חשש יההפיקוח  את  ועוררה  של,  מפני    ן  הקליניקות 
 70יתר בפעילותן. -התערבות

 
66 Ivor F. Goodson, Chapter 6: Docile Bodies: Commonalities in the History of 

Psychiatry and Schooling, in THE CHANGING CURRICULUM: STUDIES IN SOCIAL 

CONSTRUCTION 83 (1997) . 

67 Ivor F. Goodson, Chapter 5: Curriculum History, Professionalization, and the Social 

Organization of Knowledge: An Extended Paradigm for the History of Education, in 

THE CHANGING CURRICULUM: STUDIES IN SOCIAL CONSTRUCTION 61 (1997) . 

 .49בעמ'  47בלנק, לעיל ה"ש  68

 .124, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  69

 .3פי רודניצקי, לעיל ה"ש  -עצמו, עלאת חשש אשר לעת הזו לא הצדיק  70
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העמימות ביחס לתפוקות  ושלובים זה בזה,   –כמו העקרונות  –למעשה, גם האתגרים 
למה   בנוגע  ומוכח  ברור  מידע  אין  כאשר  שלהם.  המשותף  המכנה  באמת  נלמד  שהיא 

מתעורר הקלינית,  החשש    ים בלמידה  והן  שהתהן  ראויה  תפוקה  מניב  אינו  הרב  קצוב 
 חשש שהתפוקות מנוגדות לערכים המקובלים על השלטון. ה

 ד בהם מתמק המחקר  ש ההיבטים של החינוך המשפטי הקליני  .  4

אם נעמיד את עקרונות החינוך המשפטי הקליני אל מול האתגרים העומדים לפתחו, כפי  
כי   לראות  ניתן  לעיל,  לבכל  שנסקרו  עיקרון  בין  מפגש  לחקירת    אתגרנקודת  מקום  יש 

מדעית.  שטח   מנקודות  כן,  -כמו ולריגורוזיות  אחת  ל לו  הלמפגש  הכל  כר  כתיבה  היא 
מתרחבת אל מעבר לחינוך  אשר  ,  הנובעת ממנההעקרונית    האקדמית המנתחת את הסוגי

הקליני בכלל  המשפטי  האקדמיה  של  בתפקידיה  הללו    .ועוסקת  מהצמתים  כבר  ברבים 
ועוד.  הקשר בין המשפט    כך, למשל,  ניתן למצוא כתיבה כלכלית, חינוכית, סוציולוגית 

ציבורי   ללבין  כמשאב  ביחס  שאלות  מעלה  הכלכלי  השלישיהאתגר  של    "תפקידה 
בהכשרה  המושקעות  הגבוהות  אתגר התשומות    71.שירות לחברה  קת הענ  –  האקדמיה"

מההיבט  של למידה התנסותית נחקר  אל מול האפקטיביות  משפטיות  לפיתוח מיומנויות  
לקיים למידה התנסותית באותה  ניתן ונמצא כי באמצעות שינוי סדרי עדיפויות    ,הפיסקלי

להכין  גם השאלה בדבר תפקידה של האקדמיה    72. הפרונטלית  של הלמידהכמו זו  עלות  
המתרחש בתהליך  הִחברּות  המפגש בין  היא תולדה של  את הסטודנטים לעולם העבודה  

 73ההשקעה התקציבית הכרוכה בכך. לבין החינוכי 

 
71  ( (  UNESCOמנהל חטיבת ההשכלה הגבוהה בארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם 

בשנת   במיל  1998הכריז  הגבוהה  ההשכלה  תפקידי  ארבעת  מחקר,  :  השלישיניום  על 
לחברה   שירות  הענקת  חברתית.  ו הכשרה,   ,Marco Antonio Rodrigues Díasביקורת 

Higher Education: Vision and Action for the Coming Century, 28 PROSPECTS 367 

למשל  .(1998) ראו,  האקדמיה"  של  השלישי  "תפקידה  בנושא  ומחקר   Paul  ,לכתיבה 

Chatterton & John Goddard, The Response of Higher Education Institutions to 

Regional Needs, 35 EUR. J. EDUC. 475 (2000); Barbara A. Holland, Toward a 

Definition and Characterization of the Engaged Campus: Six Cases, 12(3) 

METROPOLITAN UNIVERSITIES: AN INTERNATIONAL FORUM 20 (2001). 

72 Bard,  188בעמ'  ,8לעיל ה"ש; Sonsteng et al. 469בעמ'  ,13, לעיל ה"ש. 

ב בדיקה אמפירית   73 כי האקדמיה אינה מכינה    2012אחדות בשנת  מדינות  שנערכה  העלתה 
כ של  תפיסתם  לפי  ראשית,  העבודה:  לעולם  מיטבי  באופן    ,מהבוגרים  50%-צעירים 

מבין המקצועות שצמיחתם  ההשכלה  ה לא תרמה להעסקתם; שנית,  צפויה הייתה  גבוהה 
כאן , רק ארבעה מחייבים תואר אקדמי כתנאי להעסקה. מ2020להיות הגבוהה ביותר עד  

לנוכח הבוגרים אינה אפקטיבית, במיוחד  יהם שלתיו שההשקעה התקציבית בפיתוח מיומנו 
נוספים של אותו מחקר,   יו  ם מייחסים למיומנויותילפיהם מעסיקים פוטנציאלישממצאים 

 & MONA MOURSHED, DIANA FARRELLהמועמד את המשקל הרב ביותר בהעסקתו.    של

DOMINIC BARTON, EDUCATION TO EMPLOYMENT: DESIGNING A SYSTEM THAT WORKS 

(2012) . 
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מתעוררות הסוציולוגיה  מתחום  ביחס    שאלות  בין  גם  המפגש  של  לנקודת  מקומו 
  ו נחקרשאלות אלה    74החשדנות הפוליטית הכרוכה בעיסוק בכך.לבין  המשפט בחברה  

להשפעת   ביחס  יותר,  ספציפי  באופן  הפוליטית  גם  פעילות החשדנות  של על    ן 
יותר  75, הקליניקות רחב  באופן  בכללוגם  המשפטי  החינוך  להשפעת  ביחס  על    ותו, 

סטודנטים. של  הערכיות  התשומות  מחקרי    76עמדותיהם  שבין  בקשר  מתמקד  זה 
אך יש  כיוון ששם נמצא המתח בין ההשערות לממצאים,  מ,  למידה הקליניתבלתפוקות  

 בו כדי להשליך גם על שני האתגרים הנוספים. 

 המחקר  תיאורב. 

 מטרת המחקר .  1

הי המחקר  מטרת  הקלינית  אכאמור,  הלמידה  תוצרי  את  הסטודנטים  בקרב    לבחון 
והשלישי  ים אורטייהת  נות קרולעיחס  התיב  , )כלומר ה  השני  השל  ולא    , קליניתלמידה 
הקלינאים ביחס  רוב  המשותפות לאמפירי הנחות אינטואיטיביות  באופן  לבסס  ו   ,(לראשון 

בנקודת המוצא  להשפעת ההשתתפות בקליניקות על החינוך המשפטי של הסטודנטים.  
במאמרו   וויזנרשל יו מסקנותאת על ממצאים אמפיריים לבסס  עמדה המטרהמחקר השל 

 : ניקהיבאמצעות ההשתתפות בקל ולאשש את הנחתו כי 77, 1200משנת 
 .הן גם בעיות משפטיותהסטודנטים לומדים כי בעיות חברתיות רבות  א.
מאנשים   ב. פחות  לא  משפטי  לסיוע  זקוקים  עניים  אנשים  כי  מבינים  הסטודנטים 

 עשירים.
 אוריות המשפטיות שהם לומדים. יהסטודנטים מתנסים ביישום מעשי של הת ג.
 נוי חברתי.ם מגלים כי מערכות משפטיות מאפשרות הובלת שיסטודנטיה ד.
 ם מזהים את מגבלותיו של הדין בנוגע לפתרון בעיות אישיות וחברתיות.סטודנטיה ה.

 
 (. 2008)  55ד  דין ודברים   "מדוע המשפט פוליטי –המלך אינו עירום "גד ברזילי   74

 .20, לעיל ה"ש מדר  דמרי; 3רודניצקי, לעיל ה"ש   75

76 Kennon M. Sheldon & Lawrence S. Krieger, Does Legal Education Have 

Undermining Effects on Law Students? Evaluating Changes in Motivation, Values, 

and Well-Being, 22 BEHAV. SCI. LAW 261 (2004); ROBERT V. STOVER, MAKING IT 

AND BREAKING IT: THE FATE OF PUBLIC INTEREST COMMITMENT DURING LAW SCHOOL 

(1989); Howard S. Erlanger & Douglas A. Klegon, Socialization Effects of 

Professional School: The Law School Experience and Student Orientations to Public 

Interest Concerns, 13 LAW & SOC’Y REV. 11 (1978); J.D. Droddy & C. Scott Peters, 

The Effect of Law School on Political Attitudes: Some Evidence from the Class of 

2000, 53 J. LEGAL EDUC. 33 (2003). 

 .382, בעמ' 1לעיל ה"ש וויזנר,  77
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 שדה המחקר .  2

התרבותיים,   הדתיים,  הכלכליים,  מאפייניה  מבחינת  ביותר  ייחודית  עיר  הינה  צפת 
העיר  והדמוגרפייםההיסטוריים   במצב  מתא.  של  כלכלי  -חברתיפיינת  מאוד  נמוך 

במשאבים,  מ  45%-כ  78:תושביה דלים  העירוניים  והגופים  רווחה,  נתמכות  המשפחות 
מתן מענים מותאמים לצרכים המשפטיים הרבים של אוכלוסיית    , בין היתר,מקשהמה ש
נוסף על כך, קיומם של מגזרים שונים המרכיבים את אוכלוסיית הגליל )חרדים,    79העיר.

לאומי  חילוניידתיים  דתות םומסורתי  םם,  בני  ערבים  לצד  נוצרים    –שונות    ,  מוסלמים, 
מקש במענים    הודרוזים(  המחסור  עקב  אלו.  ממגזרים  אחד  לכל  ייחודי  מענה  מתן 

עצמם חשופים לתביעות  את  מוצאים  התושבים    ,מותאמים לצרכים של אוכלוסיית הגליל
-עלתים אף ללא כל מודעות או מידע יולע  ,יכולת לעמוד על זכויותיהםונטולי נושים  של 

 80אודות זכויות אלו. 
במחקר  ם  סטודנטיה על  במרכזישולבו  שהשתתפו  המאורגנים  עמותות  -זכויות  ידי 

  למדו הם  , "שי"ל" ומרכזי "עוצמה".  כגון "ידיד", "שכר מצווה"  , וארגונים ממשלתיים
נחשפ אלו,  גורמים  עבודתם של  המע  ואת  והאתיות  המקצועיות  ,  אותםסיקות  לדילמות 

לצרכים המשפטיים של    והתנסו מענה  במתן  פיקוח(  ותחת  מבוקר  אוכלוסייה  ה)באופן 
  הספר למשפטים -ביתכמנחה האקדמית של הקליניקה לסיוע משפטי לנזקקים ב.  הפונה

צפת האקדמית  על  ליוויתי  ,שבמכללה  זו  בעשייה  הסטודנטים  הדרכה  -את  מתן  ידי 
ול אישי  יקבוצתית  הסטודנטיםסטודנטיםה  לשווי  את  חשפתי  במקביל  באמצעות   –  . 

לתיאוריות המשפטיות, לחקיקה    –ם והרצאות אורח שונות  יחומרי קריאה, דיונים כיתתי
המשפטיות   לבעיות  הרלוונטיות  הפוניםשולפסיקה  הזכויות   אוכלוסיית    למרכזי 

 . מןימתמודדת ע
שנות   חמש  במהלך  נאספו  של  הנתונים  לנזקקים הקליניקה  פעילות  משפטי  לסיוע 

החל  -בבית בצפת,  למשפטים  תשע"ד  תחילת  ב  ההקמתבמועד  הספר  הלימודים  שנת 
)יוני    הלימודיםשנת  סוף  ( ועד ל2013)אוקטובר   הקמת הקליניקה עצם  (.  2018תשע"ח 

בביתהייתה   הסטודנטים  בקרב  שערכתי  קודם  אמפירי  מחקר  של  הספר -תולדה 
בצפת ממסקנותי  81, למשפטים  אחת  מערך  אשר  בהקמת  הצורך  הייתה  קליניקות.  של  ו 
להעריך את התאמת  שיאפשר  לי ללוות את תהליך ההקמה במחקר  חשוב  משום כך היה  

חוויות אחר  הצמוד  המעקב  הסטודנטים.  שהעלו  לצורך  שלהקליניקה  הסטודנטים    יהם 
ומוסדית   פדגוגית  תרומה  הניב  אלא  זה,  למחקר  רק  לא  תרם  הקמתה  מרגע  בקליניקה 

 
פי נתוני הלשכה המרכזית -של ישראל עלהכלכלי  -ברתיהחבדירוג    3צפת נכללת באשכול   78

 לסטטיסטיקה.

מנהל   79 זסלבסקי,  יגאל  עם  בשיחה  לי  נמסרו  צפת,  הנתונים  בעיריית  "עוצמה"  יוני במרכז 
2019. 

 שם.  80

זילברשטיין "על סטודנטים למשפטים כ'סוכני שינוי' 81 וירון  המקרה של בית   –  יעל עפרון 
 (.2014)  105ו  מעשי משפט הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת"  
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הספר -לשתף את סגל ההוראה של ביתאפשר  רבה יותר. באמצעות המחקר היה  רחבה ה
ללימודיהם   בקליניקה  לימודיהם  בין  לקשר  ביחס  הסטודנטים  מחוויות  שעלו  בתובנות 

שנדרשו.    ,העיוניים ככל  התאמות  לסגל למשל,  ולערוך  הסטודנטים    הודגש  של  רצונם 
הת להיבקורסים  ליישום  יאורטיים  התהמעשי  חשף  הנלמדות,  או ישל    שולבו ריות 
, האפשרות לשתף את הנהלת  על כך  נוסףועוד.  רבות יותר  סדנאות מעשיות  בקוריקולום  

במערך   המוסדית  התמיכה  את  והגבירה  חששות  הפיגה  בקליניקה  בנעשה  המכללה 
 הספר.-הקליני של בית

 משתתפי המחקר .  3

כלל כקורס בחירה.    39  המחקר  ג, אשר בחרו בקליניקה  כולם תלמידי שנה  משתתפים, 
בקרבת הם קיימו  ואת ההתנסות במסגרת הקליניקה    ,רוב הסטודנטים הם תושבי הצפון

-תיקרמחיפה עד טבריה ומנצרת ועד    –מגוריהם. הסטודנטים מגיעים מכל רחבי הצפון  

הט הוא  הקליניקה  כיתות  של  הדמוגרפי  ההרכב  בית  ,רוגנישמונה.  של  הספר -כהרכבו 
כולו בני  :  למשפטים  תיכון  מבוגרי  נע  הגילאים  פנסיונרים  מעשרים  פחות  טווח  ועד 

נוצרים, דרוזים,    –הם מייצגים את כל קשת הדתות בגליל  ו  ;קריירה שנייה  ה שלבפתח
לא  ועד חילונים.    מדתיים אדוקים  , ונותומפגינים דרגות אמונה מגּו  –מוסלמים ויהודים  

הסוציו מאפייניהם  של  -נבחנו  המחקרדמוגרפיים  אולם  משתתפי  בעובדה  ,  בהתחשב 
מתוקצבות   במכללות  למשפטים  לרוב  שסטודנטים  או    6–5מאשכולות  מגיעים 

 ניתן להסיק מכך שמשתתפי המחקר מייצגים הרכב דומה.  82, 4–3מאשכולות 
המשתתפים המחקר  לכל  על  מידע  מראש  בכתב,   ,נמסר  הסכמתם  והתקבלה 

אינ במחקר  להשתתף  הסכמתם  כי  ואינ  ה המדגישה  להשתתפותם    ה חובה  קשורה 
הסכמתם קיבלתי כמובן את האישור הנדרש מוועדת  בקש את  בקליניקה. בטרם פניתי ל

 האתיקה למחקר. 

 המחקר   ת שיט .  4

 
מגיעים מאשכולות    53%-כ 82 וספיר(  )צפת  המתוקצבות  במכללות  למשפטים  מהסטודנטים 

וינינגר  .  4–3מגיעים מאשכולות    22%-וכ  ,6–5 סטודנטים לתואר ראשון  אסף  נתונים על 
ומצב   לימודים  תחום  לפי  מחקר  )הכנסת,    כלכלי-חברתי בפילוח  ( 2016  מידעו מרכז 

-80d6-e511-008d-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/391768a6

4_11_7490.pdf00155d0204d-80d6-e511-008d-00155d0204d4/2_391768a6  . לנוכח
סטטיסטית מבחינה  ,  78, כאמור לעיל בה"ש  3דמוגרפי  -מיקומה של צפת באשכול סוציו 

שמשתתף   הסיכוי  סוציו רב  מאשכול  בפונה  הקליניקה  במסגרת  יטפל  דמוגרפי  -המחקר 
 נמוך משלו. 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/391768a6-008d-e511-80d6-00155d0204d4/2_391768a6-008d-e511-80d6-00155d0204d4_11_7490.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/391768a6-008d-e511-80d6-00155d0204d4/2_391768a6-008d-e511-80d6-00155d0204d4_11_7490.pdf
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הבוחנת תופעות חברתיות כפי    פנומנולוגית,-המאמר מבוסס על שיטת מחקר איכותנית
עומק. הוא  -מחקר איכותני מאפשר תמונת  83ידי האנשים החווים אותן.-שהן נתפסות על

אלא מבקש לייצג הבנה   ,ה רחבה יותרימבקש להכליל את ממצאיו ביחס לאוכלוסיאינו  
אמת  -נתוניהעדר  של תופעה ולייצר מסגרת קונספטואלית רחבה יותר על בסיס הנתונים.  

אמפירית  -על בחינה  מחייב  המשפטית  בקליניקה  סטודנטים  של  הלמידה  תוצרי  אודות 
מחווי להתרשם  לחוקר  מאפשרות  איכותניות  מחקר  שיטות  חוויות.  הוליסטית    ה של 

  , מאפייניה, מטרותיה ותפוקותיהאת  ללמוד  ולהבין אותה,  ,  ועשירה של משתתפי המחקר
המיטבי   שחילכך  והכלי  מי  של  מפיהם  הק  ים הוא  ועובראת  בה-כברת  יםליניקה    . דרך 

איכותניות מחקר  זוויות  שיטות  של  מגוון  שהן  ,  ראייה-מאפשרות  חופש  תוך  מותירות 
חשוב. באופן זה ניתן    לולכל אחד ממשתתפי המחקר למקד את התייחסותו למה שנראה  

משתתפי  שאלא גם מסדרי העדיפויות והחשיבות    ,להתרשם לא רק מתוכן המידע הנמסר
 למידע זה. סים  מייחהמחקר 

 כלי המחקר .  5

קבוצות   התנסות,  יומני  משלימים:  מחקר  כלי  בשלושה  שימוש  תוך  נאספו  הנתונים 
סטודנט   כל  הקליניקה  במהלך  אישיים.  וראיונות  התנסותמחויב  מיקוד  יומן    . לנהל 

לתעד מה בדיוק הוא עשה, מה הוא למד    מתבקש  כל סטודנט   הנחיות ליומן ההתנסותב
מההתנסות וכיצד הוא הרגיש בה. על כל סטודנט להגיש לפחות שלושה פרקים של יומן  

לאור מאמר לבחירתו מתוך רשימת הקריאה של הקורס.  אותם  תח  ינלאחר שההתנסות,  
בסילבוס לסטודנטים  שקוף  בקליניקה  הציון  קביעת  אשר    ,אופן  מחוון  על  ומבוסס 

הביעו  שהסטודנטים  כל אחד משלושת יומני ההתנסות שהגיש לי  .  באתר הקורסמפורסם  
יומני    711הכל נאספו  -הסכמתם להשתתף במחקר היוו את כלי המחקר המרכזי. בסךאת  

נוסף כך  התנסות.  פגישה על  סמסטר  כל  בסוף  נערכה  המחקר  שנות  חמש  במהלך   ,
שעה וחצי. השיחה של קבוצת  שנמשכה  קבוצתית של משתתפי המחקר לשיחה משתפת  

על תועדה  בסך  ,בכתב  י ידי-המיקוד  הנתונים.  לאיסוף  נוסף  כלי  נערכו  -והיוותה  הכל 
משתתפים    10ותועדו   המחקר,  של  הראשונה  בשנה  לבסוף,  מיקוד.  ו  הישקבוצות 

ע נפגשו  בכך  לראיוןימעוניינים  פתוח  -מי  ותומלל. שאעומק  בהקלטה  תועד  כשעה,    רך 
והם נכללו בממצאי המחקר, אך לאחר    , העומק קיימתי רק בשנה הראשונה-את ראיונות

התפוקה השולית המתקבלת מהם, ויתרתי עליהם  מן  שראיתי כי הטרחה בקיומם גדולה  
קיבל    המחקר  ל טקסט שהופק באמצעות כליסטודנטים. כ  8הכל רואיינו  -בסך  בהמשך.

 מיות. קוד ייחודי, לצורך סיווג המקור ושמירה על אנוני

 שיטת ניתוח הנתונים .  6
 

 (. 2003)  63 תאוריה ויישום   –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני  אשר שקדי   83
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נעשה   "גישת מסגרת"  באמצעותניתוח הטקסטים   framework)  תהליך שיטתי המכונה 

approach .)84    למחקר זו מתאימה  לניתוח ממצאיהנוכחי  שיטה  מיועדת    ם משום שהיא 
מחקרים איכותניים שבהם מטרות המחקר והסוגיות הנבחנות במסגרתו נקבעו מראש,  ב

מנים  ומסתרים  מאבשיטה זו  שאלות המחקר שלו ספציפיות ומסגרת הזמן שלו מוגבלת.  
כל מקבץ של  כך שיחדיו  ומקבצים אותם    , שאלות המחקרייחסים למתש בטקסט היגדים  
יוצרות את המסגרת  ה, ה לשאלות המחקרבהתאממארגנים מות  הת  את מה. היגדים יוצר ת  

ואיתור    לניתוח. בחיפוש  מתמקדת  הטקסט  קריאת  לשאלות  של  כלומר,  תשובות 
 המעניינות את החוקרת. 

הנתונים-על את  לנתח  בכלי    , מנת  איתרתי  הראשון  בשלב  שלבים.  בשלושה  עבדתי 
המחקר נושאים אשר רלוונטיים לשאלת המחקר שלי, ובאופן ספציפי חיפשתי משפטים  

כל    85. ששימש לי השראה למחקר  במאמר  וויזנרהמתייחסים לתרומות הקליניקה שמנה  
רומות  משפטים יחדיו, סומנו כמקטע נפרד על בסיס אחת התכמה  תים  ימשפט כזה, ולע

כת  וויזנר  מנהש והוגדרו  ת  ,  זיהיתי  הקריאה  במהלך  עצמן  ש מות  מה.  על  בכלי  חוזרות 
אצל  המחקר   מופיעות  אינן  את    ,וויזנראך  מיינתי  השני  בשלב  אותן.  אף  וסימנתי 

אותם   וקיבצתי  המסומנים  על -בתתהמקטעים  בטבלה  הת  -קבוצות  שהפי  ם  מקטעימות 
ת   לכל  הוצמדו  מייצגים.  מתוך הטקסטיםמה  ציון    ,ציטוטים  ציטוט  כל    לשהמקור  תוך 

  מות תחת ת  כמה  קובצו  תהליך מיון זה היה דינמי, ובמהלכו  באמצעות הקוד הייחודי לו.  
נוצרות   לי בהבנת המשמעויות השונות    מה אחת משותפת או  נוספות אשר סייעו  מות  ת 

פנ  העולות מהטקסטים. ת  ימי  בשלב האחרון ארגנתי את הציטוטים בסדר  מה,  בתוך כל 
עלת  -תתהמשקף   מרכיבים  -מות  פירוט  וניגודים,  סתירות  כגון  משמעויותיהן,  פי 

מה. תהליך זה בוצע במקביל באותם טקסטים גם מה ותוספות משלימות לת  ספציפיים בת  
 מנת לבקר את תהליך ההבנה ולחזק את אמינותו. -מחקר, על-ידי שתי עוזרות-על

 ממצאי המחקר ג. 

התרומות של  מימושן של מרבית  סטודנטים רבים מעידים על  חשפו כי    ממצאי המחקר
המשפטית על  הקליניקה  ש.  וויזנרידי  -ששוערו  היא  מהן  ההשתתפות  אחת  בזכות 

לפתור  כי  לומדים  הסטודנטים  בקליניקה   הדין.  ניתן  באמצעות  רבות  חברתיות  בעיות 
שההשתתפות בקליניקה גיבשה אצלם  הסטודנטים  של  ניכרת הסכמה גורפת    על כך   נוסף

לסיוע משפטי לא פחות מאנשים עשירים. כמואת ההבנה   זקוקים  עניים  כן,  -כי אנשים 

 
84 Jane Ritchie & Liz Spencer, Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research, 

in ANALYZING QUALITATIVE DATA 173 (Alan Bryman & Robert G. Burgess eds., 

1994); Aashish Srivastava & S. Bruce Thomson, Framework Analysis: A Qualitative 

Methodology for Applied Policy Research, 4 J. ADMIN. & GOVERNANCE 72 (2009). 

 .382, בעמ' 1וויזנר, לעיל ה"ש  85
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ש הגילוי  שסבר  בצד  כפי  חברתי,  שינוי  הובלת  מאפשרות  משפטיות  ,  וויזנרמערכות 
 ות. לפתרון בעיות אישיות וחברתי את מגבלותיו של הדין בנוגע גם מזהים הסטודנטים 

אישוש     ותיו מסקנבכלל    וויזנרשפדגוגית  התרומה  ה,  וויזנרשל  יו  מסקנותרוב  לצד 
אוריות המשפטיות שהם  י)כלומר, הקביעה כי הסטודנטים מתנסים ביישום מעשי של הת

לידי ביטוי  לומדים(   וויזנרכמו  באופן מובהק  בממצאים  לא באה  או    ,בהתנסות שתיאר 
ויזנר זיהה כי  ובעוד ש  .ערּכיּות בעניין זה-ודותחושה של בלבול  מן הממצאים    השניכר

לעצמם  הסטודנטים   פרשנית  אוריה  יתמפתחים  הרווחה  ביחס  משפטית  לחקיקת 
מחקרי לא    86בעבודתם המעשית,   ומיישמים אותה  הקלינית בקונטיקט בעקבות התנסותם  
אוריות  יהיבט אחר של יישום ת בהקשר זה העלו הממצאים  הצליח להניב תובנה דומה.  

זאת, הסטודנטים  להפתעה  משפטיות:   נוכח חשיפת הפער בין הלימודים למציאות. עם 
ואת הלימודים    ,אורטייאת הקליניקה כאמצעי משלים ללימוד המשפט הת ציינו בהחלט  

 אורטיים כאמצעי משלים לעשייה הקלינית. יהת
תובנו העלו  הקליניקה  ממצאי המחקר  תרומות  בין  פורטו  לא  נוספות אשר  מנה  שת 

כי  במאמרו  וויזנר אם  שהוא  ,  להניח  אליש  להן.  מודע  עיצוב  בבמיוחד    תגעוונ   ההיה 
המקצועית  -תפיסת לתרומת ובהעולם  באשר  הסטודנטים.  של  האישית    התפתחות 

על   הסטודנטים  הצביעו  המקצועית  הזהות  לגיבוש  בקליניקה  היחשפותם  ההשתתפות 
. עוד  כנית הלימודים הרגילהו שלא נכללו בתלתחומי משפט חדשים  התנסות הקלינית  ב

חלק לחיוב וחלק לשלילה.    –ביחס לתדמית המקצוע    םשינוי עמדתהם על  רבים מ דיווחו
הסטודנטים   בקלהעידו  לבסוף,  ההשתתפות  לצמיחכי  משמעותית    תם יניקה 

התרגשות אישית וחוויה רוחנית, חלקם  . חלקם דיווחו על  אישיבמישור ה  ם התפתחותלו
ורבים מהם ביטאו    ,יד )מבחינה אישית או מקצועית(-נוכח אוזלתלחוו הפתעה ותסכול  

בנושאים  כאמור,    להמשיך לתרום לחברה אף לאחר סיום הלימודים.  ווציה(מוטיֲהִניעה )
רב  שהוא  , אף שאין ספק  במאמרו  בהרחבהוויזנר  לא עסק    אלו נחשף אליהם בעיסוקו 

 .השנים עם סטודנטים בקליניקות
מות המרכזיות  המשכו של פרק זה מפרט את הממצאים שנאספו וקובצו בשלוש הת  

 הללו. 

הלמידה  תרומת  ל   אישוש  –"  צריכה את המשפט ה שבאמת  י "יש אוכלוסי .  1
 ומגבלותיו   תפקידו החברתי של המשפט  להבנת   הקלינית

המחקר   מהשערותמאששים  ממצאי  שלרבות  והא  יהם  של  יהאבות  המייסדים  מהות 
לסטודנטים. באשר  התחום   הקליני  המשפטי  החינוך  המובהקים   לתרומת  הממצאים 

לתפקידו  בנוגע  תרומת ההשתתפות בקליניקות להבנתם של הסטודנטים  בביותר נוגעים  
מן הכלל,    החברתי של המשפט.  יוצא  ללא  של  את ההנחה  חיזקו  כל משתתפי המחקר, 

 
86 Wizner 1, לעיל ה"ש . 
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מכשיר  הוא  המשפט  המגולמת בעיקרון הראשון של החינוך המשפטי הקליני, כי  וויזנר,  
מטרת המשפט היא  "  , ותהמשתתפ  תאח  זאתשביטאה  כפי    87. יםחברתי  יםלהובלת שינוי

מס בין  קונפליקטים  הסדרת  רק  באינספור    פרלא  לשינוי  כלי  הוא  המשפט  צדדים, 
חלקם   88". ברמה העולמית. המשפט הוא כלי להסדרת מדיניות בנושאים שונים  ,תחומים

אשר נתפס  לשנות את המצב המשפטי,    , אשר אינו ממהרמחוקקה  להביעו ביקורת עאף  
שינוי כמחייב  המשתתפים  כדברי   .בעיניהם  והתאמות  "  , אחד  חקיקה  שתיקוני  ספק  אין 

פעולה גם של    לשם כך, נדרש שיתוף .רלוונטיות יכולות לפתור חלק ניכר מהבעיות הללו
 89".המחוקק
הסטודנטים  לקבועניתן   של  חשיפתם  כי  כן,  אם  בעיות  ל,  של  במסגרת  בין    –צבר 

שונות   עצמם  פניות  הרפלקציה  בהן  טיפלו  שהם  בשיחות  טיפלו  שפניות    לעובין  בהן 
רוחבים  כול  אצל  הגיבש  –עמיתיהם   ל  מבט  החברה.  ביחס  על  המשפט  כך  השפעת 

פיזית    –והם נתקעים    ,אין להם אמצעים ואין להם כוחותתיארה זאת אחת המשתתפות: " 
אליה האוכלוסיות שנחשפנו  ליקויים    –  ןומשפטית...  המון  יש  חסויים.  נכים,  קשישים, 

מקום;  במדינה לכל  מגיעות  לא  במיוחד    90. "זרועותיה  מעניין  ממצאים  לנוכח  הדבר 
  , הספר למשפטים במכללת צפת, אשר בחן, בין היתר-בביתנערך  שמחקר קודם  ב  ולעש

בהם    וחרב  הארי-חלקומצא כי    ,בגינן בחרו הסטודנטים בלימודי משפטיםשאת הסיבות  
שאיפה   של  מיעוטם  רק  ו,  חברתיתלניידות  מתוך  החברתי  לתפקידו  מודעות  גילו 

שהעניקה הקליניקה למשתתפי מחקר זה, לעומת  אני מסיקה מכך שהחשיפה    91.המשפט
 תרמה להבדלי הגישות בין הקבוצות.העדרה בקרב משתתפי המחקר הקודם, 

ממצאי   את  להשוות  מחקר  מעניין  הנוכאותו  המחקר  נוסף.  לממצאי  בהיבט  חי 
הקודם   כי  במחקר  לשמש  הסקנו  הסטודנטים  של  שינוי "האפשרות  ,  קשורה  "סוכני 

למי  בעתיד ורק  רק  מבחינתם  רלוונטית  ו  ת,השלמת תהליך ההכשרה המקצועילבעיניהם,  
זאת, הנוכחימחקר  הממצאי    92.מקשיי פרנסה  מהם שיהיה משוחרר  לעומת  כי    ,  מראים 

ת שלהם לחולל שינוי כבר  תחושת המסוגלּוהשפעה ישירה על  יש  השתתפות בקליניקה  ל
 " כסטודנטים:  של  עתה,  המשמעות  מה  ידעתי  לא  כ'יכשהתחלתי  זה  אחרי  'חודע   ...

 
 .382, בעמ' 1וויזנר, לעיל ה"ש  87

כל ציטוט במאמר מפנה אליו שימש אותי לאיתור הממצא הספציפי  שמק. הקוד הייחודי  3י 88
 ממנו נשאב הציטוט, מבלי לחשוף את מקורו.ש בתוך כלי המחקר 

 . עמ3י 89

 .20616ק 90

וזילברשטיין, לעיל ה"ש   91 פעלו קודם טרם  מחקר  אותו  . בעת עריכת  111, בעמ'  81עפרון 
משפטיות-בבית קליניקות  בצפת  למשפטים  שבחרו  שהסטו בהחלט  יתכן  וי  ,הספר  דנטים 

שהיו מלכתחילה בעלי מודעות לתפקיד החברתי של    הלהשתתף בקליניקה הם כאל לימים  
ההשתתפות  בעקבות  הסטודנטים  של  בעמדתם  שינוי  חל  לא  אם  גם  זאת,  עם  המשפט. 

החברתי של    ו תפקידשל משתתפי הקליניקה ל   םבקליניקה, הממצאים מצביעים על מודעות
 .להמשיגו ועל יכולתם המשפט 

 .118שם, בעמ'  92
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ח לידע. לא כל אחד יכול להרשות  ו ח יש לנו. זה נתן כושמילאתי את הצו הבנתי איזה כ 
 93. "לעצמו לרכוש את הידע הזה

ואחת ממשתתפי המחקר,   אחד  לכל  נוסף, המשותף  כי המשפט  הוא  ממצא  הבנתם 
ציבורי משאב  הוא  כי  ו   ,הוא  פחות  ככזה  לא  עניים  לאנשים  משתתפי    –נחוץ  ולטענת 

יותר    ,המחקר לדעתי  "  ,כדבריה של אחת המשתתפות  94לאנשים עשירים.אשר  מ  –אף 
נדרשים אפילו ליותר סיוע משפטי מאנשים   עניים  רבות  אנשים  ובעיות  עשירים, מאחר 

 95". אנשים עשירים יכולים לפתור באמצעות כסף וקשרים, מה שנמנע מאנשים עניים
בקנה אחד עם  בהחלט  להבנה זו עולה    התרומה הייחודית של ההשתתפות בקליניקה

המשפטי,    הנשמעות ביקורות   החינוך  הוא  כלפי  כי  קולוהגורסות  מגזרים  מציג  של  ת 
כפי שהגדירה    96קשת הצרכים המשפטיים הקיימים.מבטא את  ואינו  מצומצמים בחברה  

כל היום בלימודים מתעסקים עם חברות, נדל"ן וכאלה. ופה יש  "   ,זאת אחת המשתתפות
יש    97."להגיע אליהן   –ה שבאמת צריכה את המשפט. זו המטרה של הקליניקה  יאוכלוסי

א כי  ממשתולציין  רבים  לעוני  מנם  התייחסו  המחקר  בהדרה  אל  כתפי  מרכזי  מרכיב 
הדרה התרחב  הדיון בעסקו בסיוע המשפטי, אולם  הם    ןמ יעשהחברתית של האוכלוסיות  

הכלכליבדיווחי המשתתפים   לנושא  מעבר  ואוכלוסיות  ":  אל  בכלל  הישראלית  החברה 
השכלתי,   עדתי,  רקע  על  )מוחלשות  בפרט  אינ מוחלשות  וכו'(    ות רגיל  ןסוציואקונומי 

 98". להתנהל בתוך עולם של שיח זכויות
במיוחד  עם הביקורת על שיח הזכויות בחינוך המשפטי,  דברים אלו מתכתבים היטב  

ההתייחסות  לבין  כאל פרטים  בחברה  לאנשים  נוכח המתח המובנה בו בין ההתייחסות  ל
כאל   מקולקטיבאליהם  משותפים.  חלק  חברתיים  מאפיינים  בעלת  כי    99ומקבוצה  ניכר 
למדו  הם  עליהן  ש,  הפרטניעצמם חשים במתח בין זכויות הפרט של הפונה  הסטודנטים  

, במיוחד  מוגדרת, על כל הנובע מכך  ייכותו לקבוצהתשה לבין    , אורטייםיהם התבשיעורי
ב מדובר  מוחלשת.כאשר  זו    קבוצה  עם  תובנה  גם  אחד  בקנה  שלתחושותעולה   יהם 
 בלנק:  היטב ביטא אותהכפי ש ם עצמם,יהמחנכים הקליני

המציאות   את  רבות,  פעמים  מנכיחות,  הקלינית  והעבודה  ההוראה 
חברתית   מקבוצה  חלק  הם  המשפט  עוסק  שבהם  שהפרטים  החברתית 

על) מוחלשת  קבוצה  רוב-וכאמור,  מתמודדים  (פי  הם  עמם  ושהקשיים   ,

 
 .28415רבכ 93

 .382עמ' ב , 1כפי ששיער וויזנר, לעיל ה"ש  94

 .אבה3י 95

בישראל"   96 בחינוך המשפטי  נפקדות הצדק החברתי  "על  מ יובל אלבשן    12,  7  ג   שפט עלי 
 (2003 .) 

 .20616ק 97

 . רט1י 98

 .42בעמ'  ,47בלנק, לעיל ה"ש  99
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-ה של שיוכם הקבוצתי האמור: עניים, מזרחים, חרדים, ערביםהם תוצא

בניגוד  ,  פלסטינים עומד  זה  "קולקטיביסטי"  דגש  ועוד.  פליטים, 
המחקר  בבסיס  המצוי  והפילוסופי  המתודולוגי  לאינדיבידואליזם 
הקלאסית  הליברליות  הזכויות  ולתפיסת  הרווחים,  המשפטיים  וההוראה 

 100.הרווחת בדיון המשפטי הרגיל

המחקר   משתתפי  של  עם  ה  לעדיווחיהם  במיוחד  מפגש  רבים  היו  מודרות  אוכלוסיות 
" ללב.  המפגש ונוגעים  היה  בהתנסות  המשפט...  של  האפל  הצד  את  ראינו  בהתנסות 

שלהם והצורך  הקשישים  של  הקשה  המציאות  עם  לא    ,הראשון שהתעמתנו  אחד  שאף 
תלוש    –לב. הם שואלים על דברים יומיומיים  -נותן להם את זה. הם היו צמאים לתשומת

הילדים... עם  יחסים  צוואות,  לאומי,  ביטוח  הסטודנטיות.    101,"שכר,  אחת  כדברי 
המציאות  " את  לי  הראתה  זקוקות  בהקליניקה  שהכי  החלשות  האוכלוסיות  ואת  שטח 

דוו אך  משפטיים,  וייעוץ  חוסר  לעזרה  בשל  זכויותיהן  את  לממש  מתקשות  הן  קא 
 כדברי סטודנט אחר. 102",המודעות או רתיעה ממערכת המשפט

בין  של המשפט לחברתי  ה  ותפקיד קשר הדוק בין  בדיווחי הסטודנטים  ניתן למצוא  
כולנו מבינים היום  "...ארה זאת אחת המשתתפות:  ית כך    . השוליים-אוכלוסיותלנחיצותו  

אנשים   וכו'(שכאשר  בבריאות  )בכסף,  מחסור  דאגות    –  מרגישים  יותר  הרבה  להם  יש 
שהופ   ל,למש   .ובעיות חובות  בתשלום  ותופחות.    ךקושי  שהולכות  משפטיות  לתביעות 

משפטיים וייעוץ  להכוונה  זקוקים  זה  במצב  אנשים  כך    לעהוסיפה    103...."דווקא 
" אחרת:  במערסטודנטית  שלהם  האמון  את  מדכאים  הדלים  ואפילו    , כתהאמצעים 

נוסף  104. "בעצמם שינויים    קשר  לחולל  המשפט  של  יכולתו  בין  סטודנטים  שמצאו 
  מים ידי סטודנטים מסוי -בוטא על הרלוונטיות שלו לאוכלוסיות מוחלשות  חברתיים לבין  
ההתנסות חיזקה לי את העובדה שהכלי המשפטי וכלל החוקים אינם  : "כביקורת נוקבת

מסייע  יםנועד רק  אלא  חולשה,  בעמדת  שנמצאות  לאוכלוסיות  בפיתוח    יםלסייע 
 105".מנת שלא יוכלו למצות את זכויותיהם בירוקרטיה וסרבול ההליך על

ה ת וחשיבותו  לכלל האוכלוסיו  המשפט  גורפת ביחס לרלוונטיות של ההסכמה  לצד 
מודרות לאוכלוסיות  דווקא  כי   כמחצית,  המיוחדת  ציינו  קשיים  ו שהבחינ  מהמשתתפים 

עבהם  ייעו  תסשההנזקקים  שרבים   בהכרחמם  ימתמודדים  נובעים  מבעיות    אינם 
להםשו  ,משפטיות לסייע  ביכולתו  מוגבל  של  "  106: הדין  רב  במספר  לראות  נוכחתי 

 
 .125בעמ'  ,9בלנק, לעיל ה"ש  100

 .20616ק 101

 .17614ק 102

 . ממ3י 103

 .24614רנג 104

 .דג1י 105

 .382בעמ'  ,1כפי ששיער וויזנר, לעיל ה"ש  106
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פעמים שהחוקים ומערכת המשפט לא באמת יכולים לפתור את הבעיות המהותיות, אלא  
רק   מטפלים  שאנו  לראות  ניתן  חברתית...  עזרה  במחלה  'ולא    'בסימפטום'דרושה 

 107".'האמיתית
הניבה    של הסטודנטים למגבלות הדין כמכשיר לפתרון בעיות חברתיותהיחשפותם  

סוגי חלקם  שני  אחד,  מצד  תגובות.  של  מהעובדה  השמיעו  ם  בכלים  תסכול  שאין 
לפונה:   לסייע  כדי  טבריה  "...המשפטיים שברשותם  שי"ל  היו פעמים, שיצאתי ממרכז 

,  האחרמהצד    108".בתחושה קשה, שגם ידע משפטי לא תמיד עוזר ולא תמיד יש מענה
ר בשלב הלימודים שלא  טוב שסטודנטים יידעו כב"שדווקא ראו בכך ברכה:    ההיו כאל

 109. ..."תמיד המשפט הוא הפתרון לכל גורם ועניין
הוביל   במשפט  בהכרח  נעוץ  אינו  לפתרון  הבעיה  בין  שהפער  העובדה  זיהוי 

ל רבים  לסיוע  בתהרחסטודנטים  הכלים  על  כי    ,התבוננותם  עשויים  ולהבנה  אלו  כלים 
הגורמים המקצועיים )ולא  ניתן לראות שרק שילוב נכון של כל  ")   מערכות אחרות לכלול  

לשינוי   גם  יוביל  ביותר, שבהמשך  הטוב  הסיוע  את  יכול לתת  המערכת המשפטית(  רק 
אנוש  (,110..."חברתי שלע")   יחסי  הדגישה  המצוקות  י]הקליניקה[  כל  את  לא  תים 

ניתן לפתור בכלים ובהליכים משפטיים, אך תשו ואוזן קשבת -תמוהבעיות  לב, סבלנות 
הפונה הוא  ")הפונים לסיוע עצמם  את  ואפילו    (,111"בכל המקרים  יכולים לסייע ולהקל 

 (. 112" הייתי העיניים והידיים של הנכה. הוא קיבל את ההחלטות.. חלק מהפתרון.
גישה ביקורתית למשפט,  מפתחים  נראה כי באמצעות ההתנסות הקלינית הסטודנטים  

הנחת  את  להבין  מתחילים  הם  פוליטי.  כוח  בו  הרואה  האסכולה  -גישה  של  הבסיס 
, אלא  לפיה לא רק היחסים הכלכליים תורמים להנצחת יחסי הכוח בחברהשהביקורתית,  

תרבותגם   של  שונים  זה  ו   , היבטים  תחושת    אך   113. המשפטבכלל  מסוימת  יחרף  יאוש 
מדבריהם, בחלק  ביטוי  לידי  כי  שבאה  מהממצאים  בלתיגם    הם  עולה  באופן  -חשים 

על מי שמפעיל אותו    משפיע ישירותאשר  ח בפני עצמו,  וכידע המשפטי כ את ה  אמצעי
העולם.  עם  יחסיו  את  בת    114ומכונן  גם  ביטוי  לידי  באה  הללו  התובנות  מה  השפעת 

והמקצו עוסקת  ה  ,השלישית שתידון בהמשך האישיים  בקרב עיים  בשינויים  שהתחוללו 
 משתתפי הקליניקות. 

בין  הדוק בין ממצאי המחקר לקשר    לומר כי נמצאניתן מה ראשונה זו  ה של ת  מלסיכו
משאב ציבורי אשר    לפיו המשפט הואש ,  קרון הראשון של החינוך המשפטי הקלינייעה

 
 . ממ3י 107

 . אש3י 108

 .אג3י 109

 . ממ3י 110

 .17614ק 111

 .181114ק 112

 .37, בעמ' 47בלנק, לעיל ה"ש  113

 .39שם, בעמ'  114
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חלוקתו קשור  שינויילהוב  אפשרויות ל  אופן  ישירה    . יםחברתי  ים ל  תולדה  הוא  זה  קשר 
אשר אינן מצליחות לשלוט במכשיר חברתי זה ולכן  חשיפת הסטודנטים לאוכלוסיות  של  

הסטודנטים  עוד עולה מהממצאים כי  .  פרטיםכל השפעה כקבוצה וכמצבור של  נעדרות  
יכולתו המוגבלת של המשפט לשנות את מציאות החיים האמרה  בהשראת  .  מבינים את 

פטיש לך  נותנים  "כאשר  לראות    ,הידועה  ניתן  מסמר",  כמו  נראית  בעיה  כי  כל 
בכלל   להם שיש    סטודנטיםהת  להבנתרמה  קליניקה  בשתתפות  הה כלים    ותהולחברה 

 שינוי.  המסוגלים לחולל  נוספים

  הלמידה בין  ש קשר  ל ערכי  -דו יחס    –"מטרת הלימודים היא ללמוד איך ללמוד"  .  2
 מיומנויות המעשיות ה למידת  ל   תהתיאורטי 

מצא התנסות המעשית, התיאורטיים ל שרים בין הלימודים ובהיבט של תוצרי הלמידה הק
ביחס לחלק מהשערותיהם של מייסדי  ערכיים  -דומחקר אמפירי זה ממצאים סותרים או  

ה  התחום. הלאחרף  מחקר,  -תחושה  השערות  של  להפרכתן  המתלווה  העובדה  נוחה 
ל  עדות  היא  באכזבותיהם  גם  בכנות  שיתפו  אמפירי  שהמשתתפים  מחקר  של  חשיבותו 

ל  םבאמצעי  וודאי וב  ,הקליניקות  אודות-עלבכתיבה    ואמין.יסודי     ן שיווקהמיועדים 
להןעידוד  לו אמירות    ,הרישום  למצוא  של  ניתן  תרומתרבות  על  אולם    115ן, סטודנטים 

מגּו  לדעות  ביחס  כאל,  הסטודנטיםחוויית  ונות  להשערות  והעומד  הלרבות  בסתירה  ת 
חשוב  היה  משום כך    116( של מחקר איכותני. credibilityאמינות ) ת לותורמ  אורטיות,יהת
אוריה לפרקטיקה הנחשף  יהקשר בין הת  של  יםהשונ  ומה זו את פניאור ת  יבתלהציג  לי  

 בקליניקות המשפטיות. 
הסטודנטים   המשפטיות  בקליניקות  ההשתתפות  באמצעות  וויזנר,  שתיאר  כפי 

מן המחקר עולה כי    117דים. אוריות המשפטיות שהם לומ ימתנסים ביישום מעשי של הת
הת  של  מעשי  ביישום  הניב  הנלמדות אוריות  יההתנסות  תמונה    האכן  הסטודנטים  עבור 

ושל   המשפט  עולם  של  יותר  ש  העתידי  םמקצועאופי  עשירה  אליה  הם  מזו  נחשפו 
  אר ילעתידם המקצועי תשהקליניקה מספקת  את ההצצה    . בלימודי המשפט המסורתיים

מה זו  בכך ת    118."הקליניקה היא מעבדה קטנה לפרקטיקה בעתיד: "כך םאחד המשתתפי
עוסקת בתרומתה של הקליניקה לפיתוח האישיות המקצועית העם זו  גם  היטב  מתכתבת  

 . , כפי שתפורט בהמשךשל המשתתפים בה

 
אישושן של רבות מההשערות בדבר תרומת הקליניקה לסטודנטים בסרטון  את  ראו, למשל,   115

קליני   משפטי  לחינוך  למרכז  להרשמה  העברית עידוד  :  בירושלים  באוניברסיטה 
https://www.youtube.com/watch?v=Om23JJbBEM8. 

116 Sarah J. Tracy, Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent 

Qualitative Research, 16 QUALITATIVE INQUIRY 837, 844 (2010). 

 .1וויזנר, לעיל ה"ש  117

 .נאס3י 118

https://www.youtube.com/watch?v=Om23JJbBEM8
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שרכשו   המשפטי  הידע  על  הישענות  של  ברורה  תמונה  עולה  המשתתפים  מדיווחי 
בלימוד"...בתואר.   שרכשתי  הידע  איך  יבלי  מושג  לי  היה  ולא  לפונים  מגמגם  הייתי  י 

לעזור להם, איפה לחפש תשובה ואז למעשה לא היה הבדל ביני לבין שאר המתנדבים  
סטודנט  יש  119, ..."כאן בשעבר  תף  ההתנסות  זכויות  מרכאת  על  ה  בגליל.ז  התבססות 

כרות עם הידע  יתרמה לסטודנטים הן בהיבט של הבתואר  בקורסים האחרים  הלימודים  
התערבתי בשיחה ואמרתי  "...  –  , כפי שתיארה אחת המשתתפותהמשפטי הנדרש לפונה

ומה   תצהיר  מהו  סד"א  בשיעור  הזכרנו  קודם  יום  )למזלי,  ראשון  בגוף  נכתב  שתצהיר 
זו  "   , כפי שדיווחה אחרת:תוהן בהיבט של תחושת הביטחון והמסוגלּו  –  120" חשיבותו(
ולהוכיח  -הזדמנות מהלימודים  שלי  הידע  כל  את  ליישם  שלמדתי,  מה  כל  להוכיח  פז 

לפעמים לזה.  ראויה  העו  ,שאני  עם  יושבים  מתקנת    ין, ד-רךכשהיינו  עצמי  את  מצאתי 
ת  שהצביעו על  השהיו כאלאף    121. "אותו ידע  אורטיים ספציפיים שתרמו להם  יתחומי 

הב המעשיתעת  התהתנסות  הלימודים  את  ציינו  רובם  יותר אורטיים  י,  רחב    , כאמצעי 
בכל התורם   כך  ללהתמצאות  המשפטיים.  הסטודנטים:  ים  אחד  זאת  שלי  "תיאר  הידע 

אני  ד תורם. מטרת הלימודים היא ללמוד איך ללמוד. היום  וטוח לאומי מא יבנזיקין ובב
 122". יודע איך למצוא את התשובות

האמור -על לבין  -על  אף  הקורסים  בשאר  הלימודים  בין  התומך  הקשר  אודות 
שמרכז דומה  המשפטית,  הקליניקה  במסגרת  הלימודים  -ההתנסות  תרומת  של  הכובד 

דווקא  ירקע התנעוץ באינו  המעשית  להתנסות   חיבור  באורטי המוצע לסטודנטים, אלא 
.  המוכר להם  עולם המעשהבין  אוריות שהם מלמדים לי בין הת  עושים המרצים עצמם  ש

ה בתחילת  תחושותיו  את  תיאר  "הכאשר  המשתתפים:  אחד  אמר  בקליניקה,  אני  תנסות 
מרגיש שהלימודים מכינים אותי לכך. המרצים מספרים סיפורים מעשיים על תיקים שהיו  

והמקרים האמיתיים עוזרים לי בקליניקה ובתפקיד. הרגשתי שהידע מהכיתה חלחל    ,להם
הקליניקה דומה:    123."לתוך  באופן  ההתנסות  חוויית  את  הוא  גם  סיכם  אחר  משתתף 

 124".אהבתי ליישם בפרקטיקה –הפתרונות היצירתיים שאנחנו לומדים בשיעורים "
כלפי האקדמיה המשפטית,  חשיבות בהקשר של הביקורות הנשמעות  יש  למידע זה  

לה מסורתי  באופן  סגל  ולקדםגייס  נוהגת  ש-אמותסמך  -עללא    אנשי    ות קשור מידה 
עלהוראה  כגון  לסטודנטים,  לתרומתם   אלא  מעשי,  וניסיון  פרסו-אפקטיבית  ם  סמך 

 
 .אד3י 119

 . ממ1י 120

 .19617ק 121

 .31518ק 122

 .241213רוח 123
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יוקרתיות.  בבמות  ישירה    125מחקריהם  תרומה  על  מצביעים  המחקר  ניסיון  שממצאי 
ה  תמטרש בהינתן  .  מעניק לסטודנטים  אורטיים ימשפטי מעשי של המרצים בקורסים הת

הגבוהה   של שכן    126,בה  הלומדיםאת  ר  ילהכשהיא    ותהבכלל  ההשכלה  כל  של  לא 
עריכתהאקדמיה המשפטית למקצוע  הבלעדי  המהווה את השער  -לכלראוי    127הדין, -, 

  ניכר   . המקצועי של סגל ההוראההמשפטי  הניסיון  בחשיבות  מלהמעיט  מנע  יהלהפחות  
הלימודים    מהממצאים של  המרכזית  התרומה  הסטודנטים  כי  של  להתנסות  בתואר 
ועל מיומנויות המחקר  המרצים  של  נשענת בעיקר על דוגמאות  בקליניקה   מהפרקטיקה 

 הכתיבה המעשיות במשפט. ו
ובמיוחד הדגש המעשי ששולב    –אורטיים  יהלימודים התעדות הסטודנטים כי  לצד  

מא  –בהם   בלטה  בקליניקה,  להתנסותם  משלים  אמצעי  להם  בדבריהם  ד  ושימשו 
התיאורטי.   המשפט  ללימוד  בקליניקה  השתתפותם  של  שהיום  "התרומה  לציין  ברצוני 

ם  הרגשתי שליטה וחיבור הרבה יותר טוב בין החומר הנלמד בכיתה לבין מגוון הנושאי
דין, כאשר אגיע לשלב    שאני אצטרך להתמודד איתם, כנראה, בעבודה היומיומית כעורך 

המשתתפים.  128,"הזה אחד  אלו    לע  דיווח  כיהוסיפה  דברים  אחרת  ככל  "   משתתפת 
שהתלמידים יחוו את השטח, כך יצליחו לשלב את הידע האקדמי במציאות. באופן אישי 

יה שלי בשטח עזרה לי מאוד במבחן בסד"א ובכלל להבנת עולם  ואני יכולה להגיד שהחו
על   התואר  כל  כשלומדים  להבין  כך  כל  שקשה  הפרוצדורלי  אוריות  ית'המשפט 

 129...."'וזכויות
בקליניקה  שהמשתתפים  לצד   ההשתתפות  תרומת  את  לטובה  ללימודים  ציינו 

היו   ידעגם  התיאורטיים,  להם  תרמה  לא  המעשית  ההתנסות  כי  נוסף  שציינו  .  משפטי 
ציינו כתרומה משמעותית    מההתנסות הפיקו  כי לא  שדיווחו    ה גם אלם  אול ידע  תוספת 
הסטודנטיות  .הידע  יישום לאופן  ההיחשפות  את   אחת  שתיארה  מזה,  "   ,כפי  למדתי  לא 

אבל כן ראיתי את מה שנלמד בפועל )סדר דין מקוצר(. ההתנסות עם איך לגשת לבעיה, 
סטודנטית אחרת  גם  כך הדגישה    130. "זה תורם המון  –סוגיה, איך עונים  איך מפענחים  

הקורס חשוב בו השתתפה: "שאת הקורס הקליני  האחרון שהגישה, שבו סיכמה  ביומן  
רואה את הבנאדם   זה שונה כשאתה  והחלק הפרקטי הוא החלק העיקרי שלו...  ומוסיף 

 131".הפשוט והמסכן ולא רק מתעסק בבר"ע

 
125 Efron & Ebner  109–108, בעמ'  17, לעיל ה"ש  ;Newton  107, בעמ'  10, לעיל ה"ש  ;Yael 

Efron, The Pentalectic Sphere as Means for Questioning Legal Education—Towards 

a Paradigm Shift, 9 ARIZ. SUMMIT L. REV. 285, 310 (2016) . 

126 Días 71, לעיל ה"ש . 

 .1961–תשכ"אהלחוק לשכת עורכי הדין,  24 'ס 127
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הראשונית של    חוויהה  ל עטית זו מייצגים נאמנה רבות מהתגובות  דבריה של סטודנ 
את המפגש בין לימוד  אוריה למציאות. סטודנטים רבים ציינו בהתרגשות יהחיבור בין הת

למדתי הרבה דברים  "...ודם.  -המשפט עלי ספר ליישומו בחייו האמיתיים של אדם בשר
משפטית   שמבחינה  נכון,  לכיתה.  שמחוץ  העולם  כמו  על  הרבה  למדתי  לא  מובהקת 

איך לדבר עם אנשים,   שציפיתי, אבל למדתי לא מעט על אנשים, על המצוקות שלהם, 
ל באמת נכון כמו שנראה.  כלדעת לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובן מאליו ושלא ה 

התיאורטי  ,לדעתי מהחומר  חשובות  פחות  לא  אלה  יותר    –  תובנות  אפילו    –ואולי 
 132" .לעבודתו של עו"ד
שהבי הציפי  משתתפתה  עהאכזבה  בין  מהפער  לבין  יזו  נוסף  משפטי  ידע  ללמוד  ה 

הסטודנטים    ,המציאות זה,  נדרשים  שבה  ידע  בהעדר  גם  ביעילות  משותפת  לתפקד 
מהם   רבים  נוספים.  בדיווחיהם  לסטודנטים  העיוניים  ציינו  לימודיהם  בין  הפערים  את 

המעשי. נחשף  "  לעולם  שאני  הראשונה  הפעם  בביזו  בישיבת פטמש-תלדיון  הייתי   .
את   להכיר  קושי  לי  היה  הרבה...  הבנתי  ולא  כשעתיים  באולם  נכחתי  בכנות,  הוכחות. 

בדיון ששמעתי  למה  שלמדתי  הידע  בין  פער  היה  אחד    133, "...המושגים.  תיאר 
  134, "הפער בין הלימודים לפרקטיקה הוא עצום. הכל היה לקפוץ ולשחות "המשתתפים.  

נוסףציין   "משתתף  לעו.  לעזור  אמורה  היה  יןד-רךהייתי  שלו.  לייעוץ  הקשבתי  רק   ...
 העידה אחרת.  135, "מעניין. היו פערים בין מה שלומדים ומה שקרה

הע של  בהקשר  זה  מחקר  של  המרכזי  המשפטי  יהממצא  החינוך  של  השני  קרון 
מעשית,  ש הקליני,   התנסות  על  מתבססת  אפקטיבית  למידה  פתעה  ההמרכיב  הוא  לפיו 

הסטודנטים  אותו  ש התיאוריה  בקליניקה  חוו  בין  לחיבור  יישומה  ל  הנלמדתביחס 
המשתתפים  מציאות.ב אחד  באקדמיה  "  ,כדברי  שנלמד  ממה  עצום  לדעתי  ההבדל 

הרבה   מתחדדים  בשטח  מעשית,  אך  השניים,  בין  שילוב  יש  אומנם  עצמה.  לפרקטיקה 
"  136...".דברים נוספת:  משתתפת  זאת  תיארה  דומה  בין  באופן  עצום  פער  מתקיים 

 137".המילים היפות שאותן אנו לומדים במהלך הלימודים לבין המצב הקיים
כי   הרובד  שהפער  ניכר  רבדים.  משני  מורכב  הסטודנטים  הצביעו  הוא  האחד  עליו 

ב אינן  "  .רלוונטיים  תכניםחוסר  בתואר  שלמדתי  המשפטיות  התיאוריות  קשורות  רוב 
דיווחה אחת המשתתפות.    138, "לתכנים בהם עסקתי בטיפול בבעיות של פונים בעמותה

אחרתו אך  "  :פירטה  סטודנטית  המשפט...  על  דברים  המון  אותנו  מלמדת  האקדמיה 
מיליון   של  בגובה  חובות  לה  שיש  אמא  מול  בחדר  לילדים    ש"ח לשבת  אוכל  לה  ואין 

 
 . ממ3י 132

 .31213ריא 133

 .28414רבכ 134

 .181114ק 135

 . אש3י 136

 . מק2י 137

 . נד3י 138
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תלמד  –  שלה ולא  לימדה  לא  האקדמיה  זה  הפערהאחר  הרובד    139. "...את  שחוו    של 
נלמדים  המשתתפים שכן  רלוונטיים  תכנים  ביישום  הקושי  ל"...  .הוא  חייבת  ומר  ואני 

(, מימוש  .שמה שלמדנו בכיתה בקורסים השונים: גביית חובות חייבים )בשיעור איתך..
ואפילו תביעה    שטרות בהוצל"פ במסמכים סחירים, מימוש אגרות לפי פקודת המיסים 

בסד"א קצוב  סכום  האמת  –  על  לרגע  אותך  מכין  לא  שיעור  אחת    ה ווחי ד  140,..."אף 
קשה"  .המשתתפות מאוד  בהתחלה  במכללה  הרגשתי  לימודיי  שנות  שלוש  במשך  כי   ,

ועל אף שאני מבינה הנושאים בצורה טובה, כשבאתי ליישם היה   ,היה חסר לנו התרגול
 אחרת. תיארה זאת משתתפת 141, "לי מאוד קשה

חושפת  ת   זו  הן  אומנם  מה  הסטודנטים  נחשפו  בקליניקה  ההשתתפות  באמצעות  כי 
ההתנסות   של  של  המעשית  להיותה  להיותן  והן  העיוניים  ללימודים  משלים  אמצעי 

זאת,  יהת עם  המעשית.  להתנסות  חיונית  עיונית  קרקע  התואר  במהלך  הנלמדות  אוריות 
וחושפת    , אוריה לפרקטיקהישל החיבור בין התפחות  היא גם מציירת תמונה אידיאלית  

הפער בין השתיים. פער זה עשוי להעיד על הכנה  לנוכח  את הפתעתם של הסטודנטים  
בלתיית הת  142מספקת -אורטית  שבה  מציאות  על  רלוונטיות  יאו  אינן  הנלמדות  אוריות 

זאת,    143מספיק.  תחושו דעם  חוסר ווקא  ואפילו  הקיפאון  ההפתעה,  ה   ת    ם האונים 
לכך   למידה  שהתרחשאינדיקציה  של  קשיםרגע  רגשות  עורר  הוא  אם  אף  החוויה  ,   .

שונה   היא  תלמיד  כל  של  אישיותייםהקלינית  הבדלים  בשל  רק  בשל    ,לא  גם  אלא 
 ועוד. הדין המלווה  -בהם הם עוסקים, בקשר בינם לבין עורךשבמקרים ההבדלים 

על   לקבוע    ממצאיבהסתמך  ניתן  ההשתתפות  כיום  המחקר  כי  מבוסס  באופן 
המשפטיות  בקליניקו יישולחושפת    אכןת  אופן  את  הסטודנטים  אוריות  יהתשל    מן פני 
  .סכול ובלבולתהלכה למעשה, אף אם חווייתם ביחס ליישום זה מעידה על  יות  המשפט

הלומד  שלמידה מיטבית היא תהליך ות של חינוך קובעות כי סטיאוריות קונסטרוקטיביית
ואת תהליכי העיבוד שהוא  ידי פרשנות  -באופן עצמי, עלמקיים   כוונותיו  המבטאת את 

 
 . מק3י 139

 .בכ3י 140

 . נא1י 141

ספציפי,  142 מחקרי  בשדה  המתמקד  זה,  מחקר  של  המתודולוגי  בחסרונו  להודות  יש  כאן 
אורטית של הסטודנטים לחיי המעשה גם יולקרוא לעמיתיי החוקרים לבחון את ההכנה הת

 במוסדות אחרים לחינוך משפטי.

החינוך   143 על  רבה  ביקורתית  כתיבה  מאפיינת  זו  בניתוק עמדה  אותו  המאשימה  המשפטי, 
ו  משפטיות  במהמציאות  בסוגיות  המשפטית  שלהם  ת  רלוונטיּו שההתמקדות  לעבודה 

ביותר    בפועל בית-למשל, התמקדות בלימוד פסקי  –מצומצמת  המשפט העליון, -דין של 
הערעורש בערכאות  הטיעונים  ניתוח  העדפת  תיקים;  של  מזערי  מיעוט  מגיע  ולא    ,אליו 

ש עורךבפרוטוקולים  עבודת  של  יותר  רחב  נתח  המשקפת  הדיונית,  הערכאה  הדין,  -ל 
 .John Lande & Jean R; 125, לעיל ה"ש  Efron; 96. ראו אלבשן, לעיל ה"ש אלהבא וכיוצ

Sternlight, The Potential Contribution of ADR to an Integrated Curriculum: 

Preparing Law Students for Real World Lawyering, 25 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 

247, 251–52 (2010) . 
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מחקרים אשר חקרו את מהותה של ההבנה העלו כי סטודנטים תופסים הבנה    144. מבצע
ולקשור מידע    ,כיכולת להעריך את טבעו של הידע, לזהות משמעות וחשיבות של מידע

ומקצועיות. מכאן שיכולתם של משתתפי המחקר להעריך    145חדש להתנסויות אישיות 
אותו  יישמו  בו הם  שבמהלך התואר לאופן  אליו  הם נחשפו  שאת תרומת הידע התיאורטי  

 של הידע הנרכש.  במסגרת ההתנסות המעשית מעידה על הבנה 
ייחודה של הלמידה הקלינית, בהשוואה ללמידה המסורתית בכיתה, טמון באפשרות  

אלו   תחושות  בבנוגע  ללבן  הסטודנטים  שחוו  רפ אמצעות  לפערים  לקטיביים  דיונים 
המשותפים   ושל  ביחס  הסגל  הסטודנטים  משותף  תובנות  מערך  ובניית  יחדיו,  קליני 

בפועל.   יישומו  מול  אל  ספר  עלי  התיאוריה למשפט  בין  המפגש  אם  גם  לפיכך, 
משום שהוא מערב    ,, בחוויה של הסטודנטים הוא משמעותיתמיד  לפרקטיקה אינו חיובי 

בלתי באופן  בגיבוש  -אותם  הידעאמצעי  את  להעריך  יכולתם  הידע.  של    המשמעויות 
של    חשוב  רובדרכישת  על    ה מעיד  חשיבותו ומשמעותוולעמוד על    אורטי יהמשפטי הת

איך לגשת לבעיה,  "את ההבנה  ההתנסות  הם מפיקים מ  . הקלינית  בתהליך הלמידה   הבנה
  היא בהחלט שההתנסות הקלינית  מעידים בכך  ממצאי המחקר    146. "איך מפענחים סוגיה

מבחינת    והבנה  מבחינת התהליך  כ"מעורבותבספרות החינוך  למידה מיטבית, המוגדרת  
יש  ואשר  עליו  ם מצביעים  סטודנטיהשזאת, מבלי להמעיט בחשיבות הפער    147התוצר".
  . הקוריקולום לעולם המשפט המקצועישל  בחשבון כאשר מהרהרים ברלוונטיות    ולהביא
 . בהשלכות המחקרבמסגרת הדיון בהמשך בכך אדון 

הדין תחת גלימתו צריך להכיל בצד אחד את החוק ובצד שני את  -"עורך .  3
עולם אישית  -פיתוח תפיסת ל   ת הקליני   הלמידה של    ה תרומת   –המוסר"  

 ומקצועית 

כך,    ממצאיי חשפו גם חוסרים בספרות הקיימת ביחס לתרומת החינוך המשפטי הקליני.
ובכתיבה    מיעוט ניכר   בקליניקה    אקדמית הבמחקר  ההשתתפות  להשפעת  בנוגע 

תפיהמשפטית   גיבוש  עריכת  סתםעל  למקצוע  ביחס  הסטודנטים  ובמיוחד    , הדין-של 
לב האישית.נוגע  התפתחותם  על  בקליניקה    השפעתה  המשתתפות  את  אחת  תיארה 

והן בפן המקצועי וללא ספק ע" התנסותה כ יצבה חוויה שהעצימה אותי הן בפן האישי 

 
יסודות 144 ראו    יה שללתיאור  זו  חינוכית   :KNOWING, LEARNING, AND INSTRUCTIONגישה 

ESSAYS IN HONOR OF ROBERT GLASER (Lauren B. Resnick ed., 1989). 

145 Noel Entwistle, Research into Student Learning and University Teaching, STUDENT 

LEARNING AND UNIVERSITY TEACHING 1 (Noel Entwistle & Peter Tomlinson eds., 

 . 12סטון וויסקי, לעיל ה"ש  ;(2007

 .31518ק 146

 .66, בעמ' 38הרפז, לעיל ה"ש  147



 מה למדנו מהלמידה הקלינית?  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 35 

עצם העובדה שהקליניקה נותנת לנו את  "  148. "הדין שאגדל להיות  אדם ואת עורכתהאת  
העולם  של  הזה  הצד  את  לראות  דעתי  עשויה,  האפשרות  כאנשים,    , לפי  אותנו  לחזק 

 . סטודנט נוסףהעריך  149, "דין-משפטנים ועורכי
תפיסת לגיבוש  בקליניקה  ההשתתפות  לתרומת  העלו מקצועית  העולם  ה-באשר 

זובהם  שתחומים    שלושההאמפיריים    הממצאים תרומה  נוגעת    :בלטה  אחת  תרומה 
משפט  ב לתחומי  הסטודנטים  או  שחשיפת  במיוחד  אותם  להם  שהמושכים  תגלו 

משום   בקליניקה  מספקת  לראשונה  בחשיפה  זוכים  אינם  המשפטישהם    ;בקוריקולום 
הציבורי   םדימויביחס להדין ו-עריכתתם ביחס למקצוע סשינוי תפי בתרומה נוספת נוגעת 

עורכי מתייחסת  ו  ;הדין-של  שלישית  להמשיך  לֲהִניעה  תרומה  הסטודנטים  שגילו 
ל הסיוע  הקליניקה  קיימו    ןבה שקהילות  בפעולות  של  סיומה  לאחר  גם  ההתנסות,  את 

ת  באשר לתרומת הפדגוגיה הקלינית להתפתחות האישיובאופן כללי בעתידם המקצועי.  
ממצא המבליטים  נמצאו  הרגשית  ה  את ים  לשההעזה  השפעה  על  ייתה  הקלינית  למידה 
ככולם המשתתפים רובם  עזות שחוו    .  תחושות  תיאורים מפורטים של  כללו בדיווחיהם 

הקלינית הלמידה  על  אף  חלקם  ו  ,במהלך  ישירה  העידו  להתנסות  השפעה  על  שהייתה 
אישיותם. יו  גיבוש  האישית  וההשפעה  המקצועית  ההשפעה  שני  לתיאור  -חלקיקדשו 

 הבאים.המשנה 

  –"  הקליניקה עזרה לי לגבש את המשך דרכי לקראת בחירת תחום התמחות " )א(  
 משמעותית לגיבוש הזהות המקצועית   הלמידה הקלינית 

מ הקליניקה  רבים  האופן  משתתפי  את  בדיווחיהם  ההתנסות  שפירטו  תרמה  לגיבוש  בו 
במובן  .  המקצועית  עולמם-תפיסת הן  ביטוי  לידי  באה  זו  פנימית  התבוננות 

של הבנת    לתחום משפטי זה או אחר והן במובן הערכיהיחשפותם  האינסטרומנטלי של  
הם  ילשאדיווחו משתתפים רבים על תחומי משפט  במובן הטכני  הדין.  -תפקידו של עורך

להם  נחשפו   חדשים  היו  ואשר  התנסותם  בצורה  או  במהלך  בלבד  חלקית  מוכרים להם 
ועוד  "  :לימודיהםמ דיור  זכויות  לאומי,  ביטוח  כוח,  ייפוי  פנסיוני,  נושאים    –ייעוץ 

 . יםסטודנטאחד הרט יפ 150", שבמסגרת הלימודים כמעט ולא יצא לנו להעמיק בהם
הסטודנטים  לשִ  על  הנוסף שהורעפה  הידע  הפעת  האישית    ולחוויה  התנסותבמהלך 

הם    בהםשהיו השלכות ישירות על גיבוש תחומי המשפט  במשפט  המעשי  של העיסוק  
המשתתפיםאת  רואים   אחד  נחרצות  זאת  קבע  בעתיד.  עוסקים  כי  שטען    ,עצמם 

התמחות" תחום  בחירת  לקראת  דרכי  את המשך  לגבש  לי  עזרה  חלקם    151. "הקליניקה 
משמעותי    בקליניקהההשתתפות  את  תיארו   בחירכגורם  בתחום  בחיזוק  ספציפי  התם 

 
 .רל3י 148

 . 51113רממ 149

 .שבס2י 150

 .20616ק 151
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ולאופקים ]בקליניקה[  ההרצאות  "מראש.  נמשכו  אליו  ש להתמחויות  רעיונות  לי  פתחו 
משפחה  וחיזקהן  חדשים.   בדיני  לעסוק  הרצון  את  הסטודנטיות.    152, "לי  אחת  דיווחה 

תה, רק  יו מול כטחון ללכת לליטיגציה. עד כה עמדניהעמידה מול קהל חיזקה את הב"
 153.", שיתף סטודנט אחרכאן הזדמן לי לדבר מול זרים  ;מול חברים

נושאים  -ם המשפט משתרע עלתחו , אשר לא  נושאים-ותתפני שדה רחב ביותר של 
  כנית לימודים של שלוש שנים ובאופן מקיף ומעמיק בת  למדילהמן הסתם  יכולים  כולם  
מ   .וחצי הקוריקולום  זויתרה  בעיצוב  ותועלת,  שיקולים  מעורבים  ,  עלות  והשאיפה  של 
נוסף על  ולא בשוליו.    ,דין -שבליבת העיסוק בעריכתנושאים  יקיפו  הקורסים  שרוב  היא  
קטנים,  כך,   בצפת,  -ביתדוגמת  מוסדות  למשפטים  הקורסים הספר  בהיצע  מוגבלים 

הלומדים מיעוט  בשל  הראשון  תרומה  .  לתואר  משקפים  המחקר  ממצאי  לפיכך 
ב לתחומים  משמעותית  הסטודנטים  בלימודיהם  שחשיפת  מכוסים  אשר  ו  ,תוארלאינם 

 ם בחירה בתחום ידע שמדבר אל ליבם. למנוע מהעלול ם כנית הלימודיו העדרם מת
לשל  שיקול  האת   יש  הנוספים  הידע  תחומי  לאור  חשיפת  גם  על  הבחון  ביקורת 

זרקור אל תחומי ידע שיש בהם כדי לשרת  את הכוון מוא ה פיהלש  הקוריקולום המשפטי,
הקבוצות   חשיבות  ,באוכלוסייה  החזקותאת  את  של ומטשטש  בהם    ם  שיש  ידע  תחומי 

ממצאי המחקר כי הלמידה הקלינית, המעניקה  מניכר    154כדי לשרת קבוצות מוחלשות. 
ותשומת בחובה  -שירות  טומנת  אלו,  מוחלשות  לאוכלוסיות  לחשיפלב  ת  הזדמנות 

הרלוונטיים    סטודנטיםה המשפט  אוכלוסיותלתחומי  של לאותן  משקלם  אם  אף  זאת,   .
מבקש לסלול את  תחומים אלו בקוריקולום הוא קטן יחסית. בכך מתאפשרת לסטודנט ה

 של תחומי המשפט המעניינים אותו.  דרכו המקצועית בחירה רחבה ומציאותית יותר 
כך  נוסף על    האל,  על  המשפטי  המטילים  ההחינוך  ת  ברּוהחִ תהליך  לאחריות  את 

התודעהול המשפט   כינון  מקצועות  של  ולערכים  לנורמות  הסטודנטים  יגלו    155של 
תמיכה   זה  מחקר  המעשית  בממצאי  ההתנסות  של  ידעבסיועה  קהילת  של    לגיבושה 

ובמיוחד  ברכישת ידע נוסף,    כההכרו   תהאינסטרומנטלי  התועלת מלבד    .מודעתאחראית ו
לקבוצות מודרות,  שידע   לגיבוש  רלוונטי  ייחודית  הניבה ההשתתפות בקליניקה תרומה 

בעיני הסטודנטים.-עורכי  קהיליית  הדימוי של  את    הדין  בחוויית השולייאות המאפיינת 
אלא גם לאופן שבו    ,הדין-מידע שבידי עורךלא רק לנחשף  הלמידה הקלינית הסטודנט  

 תדמיתו. למעצב את התודעה שלו ביחס למקצוע ו  בכך הוא 156ישם אותו. הוא מי
  כך שאצל רבים מהמשתתפים חל שינוי ביחס לתדמיתממצאי המחקר מצביעים על  

דין, או במקרים  -עבודתם לצד עורכיהדין בעקבות הלמידה הקלינית.  -מקצוע עריכת  של
עור של  מטיפולו  נכוו  אשר  בפונים  טיפול  אותם  -ךאחרים  חשפו  -לבעלילעיתים  דין, 

 
 .בשא2י 152

 .221013ק 153

 . 96אלבשן, לעיל ה"ש  154

 .379, בעמ' 1וויזנר, לעיל ה"ש  155

156 Tushent 37, לעיל ה"ש ;Collins 38; הרפז, לעיל ה"ש  41, לעיל ה"ש . 
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לפני  " כפי שתיאר אחד הסטודנטים,  סלידה ואכזבה.  ראויים, אשר עוררו בהם  -מקצוע לא
ד ולכן תמיד ראינו  "משפט או עו  שהתחלנו ללמוד משפטים לא יצא לנו להיתקל בבתי

ככה...  תמיד  לא  זה  כי  הבנו  המשפטי  לעולם  כשנכנסנו  צדק.  לוחמי  של  באור  אותם 
ועו גילינו   תככים  גם  המקצוע"שיש  של  האתיקה  לכללי  בניגוד  שמתנהגים   157. ..."ד 

הרגשתי שהעו"ד בא לעשות קופה על גבי האישה המסכנה, בניגוד לכל הציפיות שלי.  "
העו"ד של  למקצוע  המעטה  בלשון  כבוד  מוסיפה  לא  העו"ד  דיווח    158",  התייחסות 

זו חיזקה אצלם את הדימוי של עור.  ראחסטודנט   : בצע-יתאבהדין כנצלנים  -כיחשיפה 
שעורכי" לעזור-התרשמתי  רוצים  באמת  לא  עוהדין  יש  את    ין ד-רכי...  לגייס  שרוצים 

 שיתף סטודנט נוסף.  159, "הקשישים כקליינטים 
בעקבות  -על מהסטודנטים  חלק  שתיארו  השליליות  התחושות  סדרי    ל ש  םגילויאף 

  מדיווחיהם כי האכזבה ניכר ,  נחשפואליהם  ש  דיןה-עורכישל חלק מהערכיים  העדיפויות  
עלו בי ספקות אם אכן  מקצועיים הפוכים. "-ערכייםחיזקה אצלם סדרי עדיפויות    דווקא
הדין מתנדב מתוך אהבה ורצון לעזור לזולת או שמא לשווק את משרדו? בהגישו    עורך

 .דיווחה משתתפת אחת  160, "'בטוהר המקצוע'ה  עכרטיס ביקור של משרדו הרגשתי פגי
לעו" שילמה  הפונות  מכתב  ש"ח  000,4  יןדה -רךאחת  לה  הכין  הוא  לה.  שיעזור   ,כדי 

אני אמור להיות? אז לא    יןד -רךשתשלם עוד. כזה עו   ,ואמר שאם היא רוצה יותר ממכתב
אחר  161", תודה סטודנט  כן  ניתן    .סיכם  כי  אם  השינוי  לראות  בדווקא    תדמית לרעה 

לאותםהמקצוע   מקצועית  -תפיסתלגבש  סטודנטים    סייע  על  עולם  המבוססת  ערכית 
 חלש ואחריות חברתית.פי הלכחמלה  

לטובהשיקפו  הדיווחים  רוב  אולם   הפתעה  המקצוע  דווקא  חלק  .  מתדמית 
הגי עורכי  ועמהסטודנטים  של  נבזית  להתנהגות  וציפיות  שלילית  תדמית  הדין,  -עם 

אבקש לציין כי הדיון התנהל בנועם,  כפי שתיאר אחד המשתתפים: " .התבדו יהםציפיותו
תוך כיבוד הדדי. זה הוכיח לי שהמשפט יכול לעבוד בנשימה אחת עם רווחה מצד אחד,  
ומצד שני לקדם צדק חברתי ע"י חתירה לאמת. אני מודה שדמיינתי תמיד ברוחי שדיונים  

אימפ  בבתי יותר  אולי  אחרת,  בצורה  מתנהלים  ורועמתהמשפט  -עורכי"  162". ולסיבית 

הדין הם לא אנשים רעים. זה ניפץ לי את התדמית. מגיעים אליהם אנשים שחרב עליהם  
אנשים  ,עולמם ומצילים  הלב  מכל  זאת  עושים  הם  איך  רואה  משתתף סיפר    163,"ואני 
 .נוסף

 
 .דא3י 157

 . אש1י 158

 .22615ראש 159

 . מפ1י 160

 .22615ראש 161
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  , אליהם נחשפוש הדין-עורכיהתנהגותם של על אכזבה מ דיווחושלסטודנטים בדומה 
כי  מהממצאים  ערכיים -לעורכי  חיוביתהיחשפות  גם    ניכר  לגיבוש    דין  -תפיסתתרמה 

אני הבנתי שערך חשוב אצל עורך"  .עולם מקצועית ואף אצל    במהלך ההתנדבות  הדין 
והקיים זהו המצפון הער, החי  -רךהעו"  .דיווח סטודנט אחד  164, "הסטודנט למשפטים 

לצ  ...של  יןד לעזור    ע["י  –  אנונימיותרכי שמירת  ו]הושמט  רוצה  הרגשתי שהוא ממש 
ולדחוף ולשפר. זו דמות מעולה לדוגמה של משרד שמוכן לעזור כשאפילו המשטרה לא  

 שיתפה משתתפת נוספת. 165", עוזרת לפעמים
עצם   לא  כי  להדגיש  שלחשיפתחשוב  לה  ם  עורכיסטודנטים  שנתנו  הדין  -שירות 

אופן יישום השירות הוא  וי התדמית, כי אם  היא שהניבה את שינ  יום -לאוכלוסייה קשת
זאת.   האופן  שעשה  אחר  היטב  עקבו  עורךשהסטודנטים  פעל  התלוו שהדין  -בו    , אליו 

יישם את הידע שברשותו.שהדרך    ולמדו ממנו על שמתי לב שכשהם מתלוננים...  "  בה 
ולפעמים גורמים לו לראות את המציאות    ,לא ישר נותנים שירות, אלא בודקים, שואלים

העורך עם  פעמים  הרבה  עצמי  את  מצאתי  את  -נכוחה.  לו  ומחזירים  אותו  בודקים  דין 
  לתכנים בחשיפה  מתמצה    ההלמידה הקלינית אינ. מכאן שתיאר סטודנט  166", האחריות

(x), אלא ממוקדת גם ב ( פעולהØ )מסוימת ה מטרה וב (yשהיא שואפת להשיג ).167 
הסטודנטים   של  המקצועית  הזהות  גיבוש  תהליך  של  עם תחילתו  היטב  מתכתב 

הקליני המשפטי  החינוך  של  השלישי  זירה  ש,  העיקרון  מספקת  נאותה  למידה  לפיו 
זהות מקצועית  לבירור ערכי רבים מהמשתתפים המעידים  . בהקשר של  דיווחים  נמצאו 

" כזה.  ערכי  בירור  תהליך  חיזקעל  לסיוע משפטי  הדעה שעורךהקליניקה  את  אצלי  -ה 

ולפעול בשילוב   ,הדין תחת גלימתו צריך להכיל בצד אחד את החוק ובצד שני את המוסר
יחד דברים  שני  מתוקנת    ,של  חברה  לכיוון  ולחתור  השינוי  את  לעשות  נוכל  כך  רק  כי 

  עורכי "  .אחדסטודנט  דיווח    168,"ולשנות את התדמית החברתית הדבוקה במקצוע הזה
דין והוא יכול להיות נשק קטלני לטוב ולרע. אם לא    בידם רישיון לעריכתהדין מחזיקים  

את   לפתור  הכלים  את  להם  שאין  אחרים  ברבים  לפגוע  נוכל  אנחנו  מצפון,  לנו  יהיה 
 דיווח אחר.  169,..."הבעיות שלהם

הזהות המקצועית    ה שלהערכית של הלמידה הקלינית על תהליך גיבוש  ההשפעהעל  
ללמוד   העוסקים  גם  ניתן  לתרום לחברה  בֲהִניעה  מהממצאים  של המשתתפים להמשיך 
בעתיד לא יודע עם אעסוק בזה. אין לי זמן  "כי    שניבא  , סטודנט אחדלמעט  גם בעתיד.  

יתר    170, "לזה גם  ֲהִניעה  ניכרה  הסטודנטים  בקרב  החברה  לתועלת  בפעילות  להמשיך 
 

 .וח3י 164

 .28415רבכ 165

 .231214ק 166

167 FENSTERMACHER & SOLTIS 39, לעיל ה"ש . 

 .17614ק 168
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הקליניקה.   סיום  לערי "לאחר  שאוסמך  אֲ -כתמרגע  עורכידין  כל  את  בכפר  -כנס  הדין 
בכפר זכויות  מרכז  אחד.  171", ואפתח  שאשקיע  "  הבטיח  דגלי  על  מזמני    20%חרטתי 

למוחלשים   משפטי  וסיוע  עזרה  לאומי  ,לנזקקיםולמען  בביטוח  הבטיח   172, "במיוחד 
נקודות בתואר'"  .אחר ייגמר    ,זה התחיל ב'עוד קורס של כמה  זה כנראה לא  ולשמחתי 

 סיכם סטודנט נוסף.  173, "לעולם. אמשיך לתרום ולעזור כל עוד אני יכול
ת   זו  ממצאי  לעיקרון הראשון של החינוך המשפטי הקליני,  מה  גם  נקשרים הדוקות 

שה משום  המשפט,  של  החברתי  תפקידו  מקצועית  בדבר  זהות  גיבוש  על  מעידים  ם 
הלמידה  אודות  -עלחלק מהכתיבה    ל רוב המשתתפים.אצ  חברתית  ותרגישהמתאפיינת ב
  מעניין   174. הדין-עריכת  ביחס למקצוע  כזה ייחסה חשיבות לשינוי תפיסה    הקלינית אכן 

לממצאי זה  ממצא  ללמידה  שקודם,  ה  ימחקרב  ם להשוות  נחשפו  לא  משתתפיו 
  הקודם הסטודנטים למשפטים שנבדקו במחקר  בלבד מקרב  בעוד שמיעוט    175. הקלינית

חברתית,  -תפיסת  והביע אחריות  על  המבוססת  מקצועית  הסטודנטים  רוב  עולם 
 עולם מקצועית כזו בדיווחיהם. -ביטאו תפיסתשהשתתפו במחקר הנוכחי 

משמעותית    הקלינית   הלמידה   –"  אני מסיימת את הקליניקה ומרגישה מבורכת " )ב(  
 אישי במישור ה התפתחות  ל לצמיחה ו 

בין דיווחי  מהדיווח השכיח ביותר  כנראה  ו  –זה    הממצאים הבולטים ביותר במחקראחד  
הקלינית.  הרגשיות  ההתייחסויות  ההוא    –המשתתפים   הלמידה  לחוויית  מפורשות 

יעו  הופ  ואף של תחושות גופניות  תובנות אישיות   , של תיאורים מפורטים של רגשות עזים
. כולם כאחד התייחסו לתרומתה  , ללא יוצא מן הכללמחקרה פימשתתכל  של   הםדיווחיב

ו לצמיחתם  הקלינית  הלמידה  שמנעד  האישי.  במישור  התפתחותם  לשל  אף  זאת, 
מגּו היה  ואכזבה  –ון  התחושות  תסכול  ועד  ושמחה  סיפוק  אף    אחדים.  מנחת,  מהם 

 .עתםושיתפו אותי בהפת ,יתה ללמידה הקלינית עליהםיהופתעו מההשפעה הרגשית שה
הרחבה  בתוך   הרגשות  המשתתפים  ל  ׂשורשּפקשת  שלושה  בדיווחיהם  פניי  מצאתי 

של   אחד  סוגים  מסוג  תיאורים  החיוביים  עסקו  תיאורים.  במהלך  הם  שברגשות  חוו 
הקלינית.   הנאלה    יםתיאורהלמידה  את  המשתתפיםמילאו  דברי  של  יותר  הגדול    פח 

אלה  דיווחים  סכול ואכזבה.  תפניי תחושות של  לתיאורים מסוג אחר שטחו  .  בנושאי רגש
א אךמנם  והיו  יחסית,  ו  מועטים  מחשבה,  ומעוררי  חשובים  להדגישם    ראויכאמור  הם 

המחקר.-על אמינות  את  לבסס  השלישי הרגשיים  התיאורים    176מנת  עוסקים    מהסוג 
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.  במישור האישי   חוו הם  ש התפתחות  הצמיחה והתהליך    הסטודנטים על   ם שלבהתבוננות
דברי   החוט המקשר ביןלנוכח בסוג אחרון זה של דיווחים מצאתי את העניין הרב ביותר, 

הלהסטודנטים   הקליני בין  המשפטי  החינוך  של  השלישי  ה  ,עיקרון  על  הנחה  המתבסס 
 . זירה לבירור ערכימהווה  למידה ראויה  ש

מצאתי  מגוון של רגשות חיוביים,    ׂש ורבאשר לסוג התיאורים הרגשיים הראשון, הּפ
אני מסיימת את הקליניקה ומרגישה מבורכת ומלאת  "  .על תחושת סיפוק רבים  דיווחים  

בכל   בעיות  מגוון  עם  שפגשתי  לאנשים  להושיט  שהצלחתי  העזרה  על  סיפוק 
באנשים  "אחת.  משתתפת  דיווחה    177..", התחומים. מטפל  כשאתה  עצום  הוא  הסיפוק 

כאלו שיש להם בעיות. חלקם רק רצו שישמעו אותם. הסיפוק עצום. אנשים לא מפסיקים 
כך  על  לנו  נוסף.    178", להודות  סטודנט  מעטתיאר  של    ם דיווחימה   לא  תחושות  תיארו 

"...    זאתרטה  יפ  ואחריות.שליחות   תחושתי במהלך ההתנדבות היא  אחת הסטודנטיות: 
וממש  תח גדולות  תקוות  בי  תולים  שאנשים  מרגישה  אני  אמיתית,  שליחות  של  ושה 

קשבת לאוזן  תחושת    179".כמהים  הייתה  בדיווחים  שבלטה  נוספת  חיובית  תחושה 
מגיעה  "  .העצמה אני  כאשר  מחדש  פעם  כל  הרבה  העוצמה  את  חשה  בעצמי  אני 

המשתתפות.להתנדבות  אחת  דיווחה  ותחושת  "...  180",  הערכה  עצמי,  סיפוק  הרגשתי 
אקטיבי   חלק  בליטול  כבירה  צופה  'ייעוץב'נתינה  אני  בהם  המקרים  לרוב  בניגוד   ,

 . את חוויית הלמידה הקלינית סטודנט נוסף סיכם 181, "מהצד
משתתפים, ניכרו בדיווחיהם  שהתעוררו אצל ההרגשות החיוביים  אולם לצד תיאורי  

של   תחושות  גם  מהסטודנטים  חלק  ואכזבה.תשל  שליליים    סכול  ביחס  רגשות  הובעו 
מגּו ש לנושאים  היו  הזדעזעוונים.  מהמקרים    ממש  שרגשית  אליהם.  הם  הקשים  נחשפו 

 182", אנושיים בכלל-האנשים שפנו אלינו ממש מסכנים, אנחנו נחשפים לדברים בלתי"
 " סטודנט.  גם  סיפר  האמת  ולמען  עבורי  מאוד  ומרגשת  מאוד  טעונה  פגישה  הייתה  זו 

בפגישה הנוכחים  אצל  גם  האלו  הדברים  את  מאוד  "  183. אחר  דיווח ,  "הרגשתי  קשה 
המשפט למרות המצב הקשה    לשבת מול בן אדם ולהסביר לו את אותה החלטה של בית

שרוי, הוא  כשעורכ  בו  לשמוע  עבורי  היה  קשה  אומרים    י יותר  בעמותה  מה  'הדין  אין 
תיארה   184", , באותו הרגע חוסר האונים היה משתלט עליי וגורם לי לתסכול רב'לעשות

נוספת. סטודנטית  גם    זאת  בפונים  העומס תחת  רגשית  שכרעו  היו  בטיפול  זה  "  . הכרוך 
בעיקר תסכל אותי אחרי שראיתי שיש יותר מדי פונים ויותר מדי דברים שאני לא יכול  
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  , נחשפים גם לדברים הזויים ועצובים. אני לא ילד קטן"   .סיפר אחד  185", להתמודד איתם 
 186", תיאר אחר. לא פעם נחשפתי לדברים שלא יאומנואבל 

ואכזבה  תתחושת   אחרסכול  הסטודנטים  נשמעה    מסוג  לדומפי  ביחס  אופי  וקא 
למעורבותם  הם  ש  שירותה כי  קיוו  חלקם  להעניק.  השפעה תהיה  בהתנסות  התבקשו 

יותר ה  ,משמעותית  הסטודנטים  תבדו.  אך  זאת  אחד  ליותר.  "כך:  תיאר  סכל  תציפיתי 
מפגשים.   מספיק  היו  שלא  בפגישה הדין  -עורכיאותי  להשתתף.  נותנים  לא  שאיתי 
רק מילאתי טפסים, אבל   לאנשים לבטא את עצמםהראשונה  עזרתי  אחר    187. "בהמשך 

"...  דיווח  שאינו  על  משפטי  טרום  ייעוץ  רק  שזהו  מהעובדה  עמוקה  תסכול  תחושת 
לטיפול ע עורך "מהווה תחליף  כבולות מלפעול בדרך שאני באמת    ,דין  י  וידיי למעשה 

הסיום  –רוצה   לקו  הפונה  עם  מכך    אכזבה  והביעם  מהסטודנטי  חלק  188". להגיע 
היו רגעים קשים ומעצבנים בין  א הניב את התוצאות המיוחלות. "...לות שהעניקו  שהשיר

ובין  א לעזור בואם על הצוות  ניתן  חוסר האונים כשמדובר על מקרה שלא   189", ם על 
יכולתי  לא  הרגשתי שהפונה מאוכזב מאוד וחסר אונים, ליבי יצא אליו, אבל  "  תיאר אחד.

 190".ד כתב שאין מקום בשלב זה לתת לו סיוע"לסייע בידו. מה גם שהעו
סכול וגם האושר לוו בהרגשה שמתחולל בקרבם של הסטודנטים  התאולם ככלל, גם  

  ה הייתה מעין טביל  גם זוסכול סיפר כי "תאחד ממתארי התהליך של צמיחה והתפתחות.  
ניתן לרצות    במי האכזבות של עורכי לא תמיד  יתאמצו  כמה  לא משנה  הדין, שלעיתים 

התעלות  המתארי  ואחד מ  191;..."וזה שיעור לא פחות חשוב לחיים  ,את הלקוח שמולך
התמורה היא נפשית, התמורה    ההתנדבות מביאה איתה משהו אחר..."כי    רגשית סיפרה

זו בסוף השאיפה, להפוך  היא לימודית, התמורה   הופכת אותך להיות אדם יותר טוב כי 
יכול תהליך הצמיחה האישית שחווה  ל  הישיר  עדות  192". להיות האדם הכי טוב שאתה 

אני לומד המון מבחינה מקצועית והכי חשוב אני מרגיש שאני  "כי  פק סטודנט שסיפר  יס
וסטודנט    193; אכפתי כלפי אנשים"זוכה להתנהג יותר טוב, להקשיב, להיות סבלני ויותר  

"...הנוסף   לו  סיפקה  ההתנסות  כי  המטרות  עיד  ובחידוד  שלי  האישיות  בעיצוב  סיוע 
 194...."שהצבתי לעצמי
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הלומדהשל    תרומתה של  הרגשית  עצומה.   מעורבות  היא  הלמידה    בתהליך 
חלק ממסגרת החיים מאפשרת להבנות אותו מחדש אצל הלומד  אל  ידע כלההתייחסות  

לרגשות. ולסי קישורו  באמצעות  אותו  להבין  לו  מעורבות  195יע  שבהן  של    ו התנסויות 
בדריכותפיינת  מתאו גבוהה,    הלומד  בעניין,  פנימית,    , בסקרנות,  של  בהנעה  ובשיתוף 

והזהּו התשוקה  הרגש,  הדמיון,  ורצון    –ת  החשיבה,  למידה  של  חיובית  חוויה  יוצרות 
את החוויה האנושית הבסיסית כפער בין האדם    יש המגדירים  196. לחזור ולהתנסות בה

בדרך של  בלהקדיש מאמצים לצמצומו.    ואות  המניעפער  ,  סביבתוועצמו  בין  ל למידה 
מודעות בעיות  את  ,מתפתחת  זה  לפער  הלומד של    ו פתרון  בעת    ומעשירה  עולמו 

ומעורב    197. מויע  ותו תמודד ה פעיל  הלומד  כאשר  מתרחשת  מיטבית  למידה  לפיכך 
 198רגשי. באופן אלא גם  ,קוגניטיביבאופן לא רק בתהליך הלמידה 
אח הפתעה    םהסטודנטי  דמדברי  בלמידה  לניכרת  לרגשות  ההתייחסות  נוכח 

תמיד חשבתי שעו"ד צריך להיות נוקשה, להפריד בין מה שמרגיש הלב לבין  "הקלינית:  
הקיי הזה  הביזנס  לחלק  מזערית(  כי  )אם  התייחסות  לדעת שקיימת  נחמד  אופן,  בכל  ם. 

של    199. "בלימודים  'רגש'שנקרא   לתהליך  מצפים  למשפטים  סטודנטים  כי  להניח  ניתן 
ידע,   אולם  ו הקניית  מקובלות.  חיים  תובנות  ועל  מוסכמות  על  ערעור  של  לתהליך  לא 

לתחושות של    הומוביל  ,ותיסוד מקובל -תפיסות  תמערערדווקא  משמעות    תבעל  למידה 
נוחות. גיוס תחושות אלו אצל הסטודנטים לצורך הנעה לשינוי חברתי כרוך  -תסכול ואי

 200בהשלמת התהליך הפדגוגי, שבמסגרתו נסקרים מנגנונים המאפשרים זאת. 
  –פרטיות וחברתיות כאחד    –  בחוויות אישיותוברגש    קולקטיביההעיסוק  השיתוף ו

למשפטמהווים   הביקורתית  התנועה  של  מאפיינת  זו  .  פרקטיקה  כי  מדגישה  תנועה 
קבוצתיות וחוויות  אישי    התנסויות  שחרור  של  לפרקטיקה  ובסיס  לידע  מקור  הן 

מת פחות  לא  מופשטות. ו איוקולקטיבי  הקלינית    201ריות  בלמידה  זו  גישה  של  ביטויה 
בי  על   מעיד משמעותי  להבדל  הנה  המסורתית.  בין  המשפטית  העיסוק פדגוגיה  עיקר 

באינטלקט,   ממוקד  המשפט  הרגשית  בלימודי  התגובה  על  לוותר  "להתבגר",  בתביעה 
שבחרו  גם של אלה  ,מחלחל לתוך עולמם הנפשי של הסטודנטיםהדבר ו ,רוח-ולהיות קר

 
איגן   195 הבנה  קירן  סומטית,  הבנה  האנושית:  ההבנה  בהתפתחות  שלבים  להבנה:  חינוך 

 (.2009מתרגם )אמיר צוקרמן  121 מיתית, הבנה רומנטית, הבנה פילוסופית, הבנה אירונית 

 . 38הרפז, לעיל ה"ש  196

  חינוך החשיבה ה "למידה התכוונותית כמטרה של ההוראה"  יסקרדמלי  ן קרל ברייטר ומרל 197
19 ,116  (2000 .) 

198 Richard E. Mayer, Cognitive Theory of Multimedia Learning, in THE CAMBRIDGE 

HANDBOOK OF MULTIMEDIA LEARNING 31 (Richard E. Mayer ed., 2005). 

 .בכ1י 199

 .117בעמ'   ,81עפרון וזילברשטיין, לעיל ה"ש  200

 .37, בעמ' 47בלנק, לעיל ה"ש  201
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כר  ,  זאת  לעומת  202.ורצון לתקן את עוולות העולם  מתוך תחושת שליחות  בלימודים אלו 
 203דרכו ללמידה הקלינית ומאפיין אותה. את  מוצא    יםרגשי-יםאישידיון  שיתוף ונרחב ל

, ומעצב ם לגבי עצמם ולגבי המקצוע עצמוסטודנטיה  של  יהםעל תפיסות  הדבר משפיע
מקוםכי  המתגבשת  להבנה    204.אותן יש  ועקרוני  לרגשות    בקוריקולום המשפטי   חשוב 

 205. אודות החינוך המשפטי-עליש ניצנים גם בכתיבה 

 והשלכותיו  המחקר מסקנותד. 

מחקר  משמעותית ה  התרומה ממצאי  הקיימת    זה  של  הקליניקות  -עללספרות  אודות 
נוסף א מצאתי עד כה מחקר אמפירי  . לןעצם קיומבהמשפטיות נוגעת בראש ובראשונה  

אחר   שנים  במשך  עקב  הקמתן.  אשר  מרגע  המשפטיות  הקליניקות  של  הלמידה  תוצרי 
ידע   אוצר של  כן  אם  מהווים  קליניים,  הממצאים  מחנכים  להוראת  מוסדות  עבור  עבור 

בפיתוח  משפטים   קלינישל  חזוק  ותהמשקיעים  המשפטי  ו  , מערך  החינוך  חוקרי  עבור 
מרביהקליני.   כי  היא  המחקר  של  העיקרית  כוונותיהם  מסקנתו  מנחי  של  הפדגוגיות  ת 

לידי ביטוי בתוצרי הלמידה של הסטודנטים, אך לא כול ן  הקליניקות המשפטיות באות 
הן.   רק  מזולא  שלושת  ויתרה  בין  ברור  קשר  של  לקיומו  עדות  הניבו  הממצאים   ,

אמפירי  באופן  והם מצליחים להוכיח    ,של החינוך המשפטי הקליניהיסודיים  העקרונות  
 . זה לזה וקשורים עקרונות אלו תלויים זה בזה פןבאיזה או

זה   למחקר  שלו,  המתודולוגית  לחדשנות  תרומות  יש  מעבר    האחת  –  נוספותשתי 
במישור המעשי. תרומתו התיאורטית העיקרית של מחקר זה  והאחרת  במישור התיאורטי  

ראוי  -עקרוןש  הטמונה בהוכח חינוך  כזירה  היסוד של החינוך המשפטי הקליני, הרואה 
זו  -לבירור ערכי, מחבר בין שני עקרונות תפקידו החברתי    –העל האחרים של פדגוגיה 

המשפט התנסות  ,מזה  ,של  באמצעות  מיטבית  בהשלכות  מזה  ,ולמידה  הדיון  את   .
בו ממצאי המחקר  שאתמקד בשרטוט האופן  כעת    .המעשיות אפרט בהמשכו של פרק זה

 דגוגיה הקלינית. אורטית סדורה לפיש מסגרת תוביגבמסייעים 
הוותיק   במאמרו  וויזנר  שמנה  הלמידה  תוצרי  את  רשימת  ל  שמודעותם  כוללת 

הקליניקות לפתור   משתתפי  הדין  של  רבות  ליכולתו  חברתיות  הבנתם    ,בעיות  כי  את 
עשירים מאנשים  פחות  לא  משפטי  לסיוע  זקוקים  עניים  לכך    ותםמודעאת    ,אנשים 

חברתי שינוי  הובלת  מאפשרות  משפטיות  יכולתם  אך    , שמערכות  את  את  גם  לזהות 

 
 .48שם, בעמ'  202

203 Tushent 37, לעיל ה"ש. 

 .48, בעמ' 47בלנק, לעיל ה"ש  204

205 EMMA JONES, EMOTIONS IN THE LAW SCHOOL: TRANSFORMING LEGAL EDUCATION 

THROUGH THE PASSIONS (2019) . 
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אוששו מבחינה    הכל אל  206מגבלותיו של הדין בנוגע לפתרון בעיות אישיות וחברתיות. 
זאת,   עם  זה.  במחקר  על  אמפירית  מצביעים  בין  הממצאים  פדגוגי  כי  פער  הסברה 

לומדים יהת  יישום מעשי של   מאפשרת לסטודנטים הקליניקה     אוריות המשפטיות שהם 
מדגיש  הבאופן אחר,  סברה  ה  שניסוח  , עם זאת,יתכןי.  י הלמידה שלהם בפועלתוצר בין  ל

הקלינית את   משלים    הלמידה  החומר    ים העיוני  ללימודים כאמצעי  של  תרומתו  ואת 
 בממצאים. בהחלט , משתקף ותמעשי לפתרון בעיותאורטי  יהת

כי   מראים  המחקר  לפרוממצאי  מצליח  אינו  המסורתי  המשפטי  פני  ל  ׂשהחינוך 
הסטודנטים את עולם המשפט על כל גווניו באופן מלא, וכי היבטים רבים של המשפט  

הסטודנטים    –נותרים   של  האקדמית  התקופה  בראשית  ועמומים.    –לפחות  עלומים 
מופתעיםסטודנטיה המעשית  ם  להתנסותם  לימודיהם  בין  הרגשית ו  מהפער  מההשפעה 
הביקורתית למשפט,    אוריהיהת על כשל זה בחינוך המשפטי עמדו כבר הוגי  .  הם חוויםש

שונים,   אישום"  ב"כתבי  שמשתקף  החינוך  דוגמת  כפי  נגד  קנדי,  דנקן  של  זה 
את    207המשפטי. לחשוף  פדגוגית  כמטרה  לעצמם  סימנו  אשר  קליניים,  מחנכים 

-ת יצירת מפגשים בלתיהסטודנטים לתפקידו החברתי של המשפט, עושים זאת באמצעו

  ו השפעה ישירה על חיי יש  בה למשפט  ש  ,מציאות החייםבין  אמצעיים בין הסטודנטים ל
ועל  אדם,  של   בכללעל  קהילתו  הקלינית  ותההחברה  הלמידה  בכך  תמונה  משלימה  . 

ומגּו מזו  עשירה  המשפט  עולם  של  יותר  העיוניות  השונת  לספק מצליחות  הרצאות 
 לסטודנטים. 

ההתנסות  אנו רואים בממצאי המחקר כי סטודנטים המשתתפים בקליניקות חווים את  
כבעל  ביישום הקליניקה  במסגרת  ראשית,    תהמשפט  היבטים.  בשלושה  משמעות 

ש משפט  לתחומי  הסטודנטים  את  חשפה  הקלינית  הכירו  הם  ההתנסות  או  הכירו  לא 
את הבנתם   הוהעמיקעולמם המקצועית  -תפיסתאת    הבאופן שטחי בלבד, ובכך העשיר

של    לגביה. החברתי  תפקידו  את  אצלם  חידדה  אלו  חדשים  לתחומים  החשיפה  שנית, 
המשפט ואת יכולתו לחולל שינויים משמעותיים, אך גם את מגבלותיו ביצירת שינוי ואת  

שלו   שלישית,  להקשר  האדם.  חיי  על  הם  אף  שמשפיעים  אחרים  ועיסוק  ידע  תחומי 
לעמת  שהיה בה כדי  י המשתתפים תמונה עשירה ומורכבת  פנלהלמידה הקלינית הציגה  

במסגרת ההתנסות,  עולמם האישית ועם המסד הערכי של עולמם. כך,  -תפיסתאותם עם  
עצמם,   לבין  בינם  ובראשונה  בראש  לברר,  הסטודנטים  העדיפויות  נאלצו  סדרי  את 

 הערכיים שלהם. 
הבלתי ההתמודדות  עצם  כי  ניכר  מע-מכאן  התנסות  עם  בה  ששית  אמצעית  יש 

לסיוע   )הפונים  בהתנסות  המעורבים  כל  של  חייהם  מציאות  על  ישירה  השלכה 
זוכה  ווהסטודנטים כאחד(,   חיבור עם הדיון האקדמי, מצליחה  ובמשוב מקצועי  באשר 

ות מקצועיים  ערכיים,  למידה  תוצרי  גםילהניב  המשפט  -אורטיים  לימודי  אשר  יחד, 

 
 .1לעיל ה"ש וויזנר,  206

207 EGAL L J.2 , 3he Reproduction of Hierarchytd Legal Education anDuncan Kennedy, 

591 (1982) .DUCE . 
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של   בהיבט  הקלינית  מהלמידה  המופקים  הלמידה  תוצרי  משיגים.  אינם  המסורתיים 
עולם אישית ומקצועית נובעים מההזדמנות להתנסות באופן אישי ביישום  -תפיסתגיבוש  

מחד  שולייאות,  של  סוג  באמצעות  ה,  גיסא  המשפט  בו  שלאופן  ישירה  ומההיחשפות 
החברהמשפיע  המשפט   מטרות  גיסא  מאידך  ,על  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  תוצרים   .

הגישה   ותומכי  הקליני  המשפטי  החינוך  הוגי  אותן  שרואים  כפי  המשפטי,  החינוך 
למשפט.  כי    208הביקורתית  גם  להדגיש  יש  זאת,    ה החולי  ,המשתתפיםמבחינת  עם 

היא   הכלליים  האקדמיים  המשפט  ללימודי  הקלינית  ההתנסות  בין  דווקא  המקשרת 
 . ושל אורטייםיהתההיבטים ולא של המשפט,  בטים היישומייםההי

הקליני  -עלהספרות   המשפטי  החינוך  עשורים  אודות  שני  כבר  אלו  מסקנות  זועקת 
הפדגוגיה הקלינית קוראים    תומכי  210הברית.-בארצותוכפליים מכך    209לפחות בישראל 

בקוריקולום, נוספים  נושאים  להכללת  ארוכות  שנים  הוראה  שימוש  ל  211זה  באמצעי 
בין  ולחיבור הדוק יותר בין הנעשה בפקולטות ל  212ונים יותר מההרצאות המסורתיותמגּו
שה בחברה  בתיעוד  -עלהכתיבה    213סביבן. ממתרחש  עשירה  הקלינית  הלמידה  אודות 

החידוש המרכזי במאמר  .  ותההלומדים, המלמדים והחברה בכללה העמוקה על  תהשפע
הממחישים את הצורך בשינוי וגיוון  אלו בממצאים מוכחים,  זה הוא ביסוסן של קריאות  

המסורתיתשל   הקליניתגיסא,  מחד    ,הלמידה  הלמידה  של  האפקטיביות    מאידך   ,ואת 
 . גיסא

עם    הישירבצורה  מתכתבות  ה,  השלכות אפשריות  לפחות שלושנושא עימו  מחקר זה  
הן  יניבמ. הראשונה והמרכזית  לעיל  אבפרק  שפטי בישראל, כמפורט  אתגרי החינוך המ

אודות הקוריקולום המשפטי והתאמתו  -עליסודית ומפוכחת    היא הצורך בהמשך חשיבה
נוספת   השלכה  המשפטי.  החינוך  המוסדי,  למטרות  במישור  במסגרתו  שנמצאת 

נחיצותה של ההשקעה הגבוהה בחינוך הקליני,  נוגע לבמתלבטת  האקדמיה המשפטית  
העמומות.  נוכח  ל הלמידה  תפוקותיו  את  האופף  מהערפל  ניכר  חלק  מפזר  זה  מחקר 

 
 .614בעמ' , שם 208

משפטי"  זיו  209 ה"ש  "חינוך  לעיל  ה"ש    ,23,  לעיל  אך 29ורימלט,  מייצגות  דוגמאות  הן   ,
 חלקיות.

, STOVER;  37"ש , לעיל הTushent;  34, לעיל ה"ש Amsterdam; 6, לעיל ה"ש Wiznerראו  210
 רק דוגמאות חלקיות. אלה אף ו , 207ה"ש  , לעילKennedy; 76לעיל ה"ש 

211 Wizner & Aiken  4, לעיל ה"ש  ;Sonsteng et al.  29; רימלט, לעיל ה"ש  13, לעיל ה"ש  ;
 .; ועוד96ה"ש  , לעיל; אלבשן 30ה"ש  , לעילאלבשן 

212 STUCKEY ET AL.  ה"ש לעיל   ,2  ;Bard  ה"ש לעיל   ,8  ;Efron & Ebner  ה"ש לעיל   ,17  ;
Thanaraj34עיל ה"ש  , ל  ;Efron  125, לעיל ה"ש  ;Lande & Sternlight  143, לעיל ה"ש  ;

 ועוד. 

לעיל ה"ש   213 זיו 20דמרי מדר,  לעיל ה"ש  "חינוך משפטי"   ;   ,23;  Aiken & Wizner  לעיל  ,
, לעיל  STOVER;  71, לעיל ה"ש  Holland;  71, לעיל ה"ש  Chatterton & Goddard;  32ה"ש  
לעיל ה"ש  Erlanger & Klegon;  76ה"ש    ,76  ;Efron  לעיל ה"ש  ,125  ;Kennedy  לעיל  ,
 . ; ועוד207ה"ש 
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בגלוי הקלינית   תוצריה  וחושף  מטרואת  את  משרתים  כי  ניכר  אשר  החינוך  ,  של  תיו 
ששררה    .המשפטי העמימות  פיזור  פעילותשלישית,  שלסביב  ,  תהמשפטי  ה הקליניק  ה 
משליך על הנסיבות הפוליטיות  והעולם הערכי שהיא מציעה לבחירת משתתפיה    מניעיה

המשפטיות.  לאחרונה  שהובילו   הקליניקות  על  הפיקוח  אלו  השלכשלוש  ללהידוק  ות 
 יוקדש המשכו של פרק זה. 

 רכי הלומדים ו לצ   התאמת הקוריקולום המשפטי   – 1השלכה .  1

מבכירי  ג'וזף   שלי חוקרהשוואב,  מכלול  כקוריקולום    מגדיר  ,לימודיםהת  וכניו ת  ם 
עללתלמידים  המועבריםהמסרים   הצלחה,  של  שונות  ברמות  מחויבים  -,  מורים  ידי 

אודות גופי ידע ואופני שיח, אשר נבחרו באופן  -העושים שימוש בחומרים ובפעולות על
על קבוצת  -מושכל  בהוראת  המעורבים  של  ונציגיהם  בקהילה  החלטות  מקבלי  ידי 

המס שמ  214וימת. התלמידים  תפיסותותכיוון  חזון,  משרתת  לימודים  עולם  -כנית 
מרכיביה ,  ואידיאולוגיות והסמויים,    –  כלל  זה  הגלויים  שהופעלו  ובכלל  העקרונות 

הם    –  לו , והחשיבות והערך המיוחסים  לימודיםהתוכנית  ב  ארגון הידעאופן  בבחירתם,  
אפשרויות. מאגר  מתוך  בחירה  תכנון    פרי  ת מעשי  לכן  של  הלימודים  וואפקטיבי  כנית 

לעסוק יש  שבהם  הידע  לגופי  רק  לא  להתייחס  בבחירתם    ,חייב  לשיקולים  גם  אלא 
 215להם על הלומדים. שיהיו  ולהשלכות הצפויות 

למשפטים  -בתי ליברליים  בהטמעת  הואשמוהספר  הופכים  ה  ,קפיטליסטיים-ערכים 
מתקיימות  " ל  הסטודנטים  את שבו  למצב  ביחס  מיואשים  או  מרוצים  בחברה  )כנועים, 

המשפט במערכת  קונקרטי  ובאופן  בלתי  ( בכללותה,  אי-היררכיות  קרי,  -לגיטימיות, 

ם  הלומדי   מחזקת אצלהלמידה הקלינית  מלמד אותנו כי    זה  מחקר  216". שוויון לא מוצדק
מאירה  , אך גם  בה הם חייםשלהשפיע על החברה    של המשפט  יכולתואת ההבנה בדבר  

להיבטים חברתיים של המשפט במסגרת   תרוחבי  התייחסות. לפיכך  את מגבלותיולהם  
גם את עולמם  ל  היכול  –  ולא רק בקליניקות   , בכלל הקורסים  –  217הקוריקולום  העשיר 

 ים בקליניקות.משתתפשאינם  המקצועי של סטודנטים 
בנושא משמורת    פטמש -תנתן לי לקרוא פרוטוקולים של בי  ין ד-רךהעו",  מעבר לכך

ואפילו שאל לדעתי. הייתי מבקשת להכניס נושאים כאלה לקוריקולום, שנתקלים    ,ילדים
הוצ תצהיר,  כתיבת  כמו  בשטח,  משפטיות  ועל לפאה  בהם  אחת  ומיומנויות  ביקשה   ,"

המחקר. ל  218ממשתתפות  ליש  יותר  רבה  ברצינות  הסטהתייחס  של  טים  ודנקריאתם 
 

214 Joseph J. Schwab, The Practical 4: Something for Curriculum Professors to Do, 13 

CURRICULUM INQUIRY 239, 240 (1983) . 
215 A.V. KELLY, THE CURRICULUM: THEORY AND PRACTICE (4th ed. 1999) . 

 .47בעמ'  ,47בלנק, לעיל ה"ש  216

 . 96אלבשן, לעיל ה"ש  217

 . 51113רממ 218
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במל למקצועהעשרתם  רלוונטי  במחיר  ידע  גם  ב,  מסוימת  הידעפגיעה  של   219. יוקרתו 
של  -על יוקרתו  כתוב,  אף  הוא  ידע  רק  מיומנויותיו  לא  שיפור  לצורך  לסטודנט  נחוץ 

מדובר,  המקצועיות ידע  גם  יוקרתו    .אלא  נחיצותו(  חרף  התיאורטי  )ואף  הדיון  של 
, ומציינים מפורשות את  מופשטהסטודנטים מתחננים למידע קונקרטי, ולא רק    ,המופשט
נחשפים    תרומתו יותר של האינדיווידואליּות   220.וי לא כאשר הם  יוקרתה הרבה    –  חרף 

מול פרטים, שכל אחד מהם  מתייצב  המורה    ה, שבהמסורתית  בכיתההבאה לידי ביטוי  
עבודה קבוצתית משותפת,   –  221ות אמור להתמודד בעצמו עם תרגילים, עבודות ובחינ

זו   הקליניתדוגמת  הלמידה  את  נוסף  תורמת    ,המאפיינת  יכולותיהם  נדבך  לפיתוח 
החיבור בין המשפט לבין  קוריקולום המדגיש את    ,לבסוף  .של הסטודנטים  המקצועיות

מאסדי להעשיר  יכול  אחרות  משפטני וציפלינות  של  המקצועי  הכלים  ארגז  את  ד 
 222העתיד.

כנית הלימודים התייחסות משמעותית יותר  ולאמץ בתיש לשקול ברצינות    ,זויתרה מ
הרגשי שמלעולם  כפי  לסטודנטים  ת,  הקלינית.באפשרת  המשפט    למידה  לימודי 
ככולם  מדגישים,המסורתיים   אתרובם  ה  ,  החשיבה  ו  אנליטיהניתוח  כישורי 

להתייחסות לסטודנט    224והסקרנות.   מיוןהד,  ומזניחים את עולמות הרגש  223הרציונלית, 
שלם  אל  כ ורגש  –אדם  גוף  שכל  ,  בעל  רק  מרחיקות  –ולא  השלכות  נוספות-יש  ,  לכת 

  והמוסרי   שיוזאת, כמובן, מעבר לערך האנ.  כנית הלימודיםוחשבון בתאשר יש להביאן ב
כמכלול לאדם  הוכח  225. שבהתייחסות  ל   ראשית,  ביש  רגש  כי  מרכזי  ביצוע תפקיד 

 
ה"ש   219 לעיל  ידע:  64יונג,  של  היוקרה  מרכיבי  ארבעת  את  כאמור,  מפרט,  מופשטּות, , 

 . והשתייכותאינדיווידואליּות  אוריינות, 

220 Pierre Schlag, Normative and Nowhere to Go, 43 STAN. L. REV. 167 (1990)  ;  ,בלנק
 .44עמ' ב, 47לעיל ה"ש 

 .125בעמ'  ,9בלנק, לעיל ה"ש  221

222 FRANK E.A. SANDER, VARIETIES OF DISPUTE PROCESSING 22 (1976); Yael Efron, 

Varieties of Dispute Processing: The Implications on Legal Education, DISCUSSIONS 

IN DISPUTE RESOLUTION: THE FOUNDATIONAL ARTICLES 342, 344 (Art Hinshaw, 

Andrea Kupfer Schneider & Sarah Rudolph Cole eds., 2021) . 

223 Gerald F. Hess, Heads and Hearts: The Teaching and Learning Environment in Law 

School, 52 J. LEGAL EDUC. 75, 78 (2002) . 

224 Grant H. Morris, Teaching with Emotion: Enriching the Educational Experience of 

First-Year Law Students, 47 SAN DIEGO L. REV. 465, 468 (2010) . 

ובריאותם  225 חייהם  איכות  על  המשפט  לימודי  של  שלילית  השפעה  על  מצביעים  מחקרים 
 ,Jerome M. Organ;  75בעמ'    ,223, לעיל ה"ש  Hessהנפשית של סטודנטים למשפטים.  

David B. Jaffe & Katherine M. Bender, Suffering in Silence: The Survey of Law 

Student Well-Being and the Reluctance of Law Students to Seek Help for Substance 

Use and Mental Health Concerns, 66 J. LEGAL EDUC. 116, 117 (2016) אף זאת,   .
 בהשוואה לסטודנטים הלומדים מקצועות תובעניים לא פחות, כגון רפואה.
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השפעה  יש  לפיתוח מיומנויות רגשיות  שנית,    226פעולות מורכבות, כגון קבלת החלטות. 
שליחסיעל   הלקוח-ךעור   ו  עם  אשר  הדין  לבחירה  כחשוף  ,  מתמיד  יותר  ספקי יום  בין 

תהא  שלישית,    227דינו לצרכיו. -לרגישותו של עורךהשירות המשפטי, ולכן יש חשיבות  
עקרזו   הוא  משפטי  שניתוח  לחשוב  רגשית  טעות  שיפוטיות  מבחינה  הכרעות  ניתוח   .

ממצאי    228ולא רק לאינטלקט.   ,החיים-סיוןולנ  לרגשגם  מגלה עולם שלם של התייחסות  
הקלינית   הלמידה  את  הרגשי המאפיין  העיסוק  בתרומתו של  ישירות  תומכים  זה  מחקר 

אין כל סיבה   עיצוב עולמם האישי והמקצועי כאחד.וללחוויית הלמידה של הסטודנטים  
 . זו לכיתות הקליניקה בלבדחיובית לצמצם תרומה  

 בלמידה הקלינית   המוסדית   השקעהה תפוקות    –  2השלכה  .  2

ידי המנחה הקליני.  -ני יעיל ואחראי מצריך ליווי צמוד וניטור של התלמידים עלקורס קלי
ו  משוב קטנות  קמדוייעיל  בקבוצות  עבודה  אלמחייב  כל  ה  ה .  את  קורסים  הופכים 

מסורתיים  יקריםלקליניים  ה אקדמיים  מקורסים  של    יותר  המספרי יחס  הבמונחים 
הוראה  יםתלמיד:יםמור שעות  מבניות,  תשתיות  הלאה.,  ההכשרה    בידי  229וכן  מוסדות 

הקלינית   בפדגוגיה  המשקיעים  בישראל,  האקדמית  ההמשפטית    יקרים המשאבים  את 
מהלמידה    באמתלומדים  מה הסטודנטים  השאלה  , אין מידע מבוסס אמפירית לגבי  לוהל

מחייבת    , מוסדיתמבחינה  הקלינית.   המשפטיות  בקליניקות  הרבים  המשאבים  השקעת 
כלכלי כבד על  עמיסה נטל  , משום שהיא מבחינה יסודית של תפוקותיהן ביחס לתשומות

 230מוסד אקדמי המארח קורס קליני.
בארצות  תהשקהתאפשרה  בעבר   הקליני  המשפטי  תרומות  בזכות  הברית  -החינוך 
למעשה,  שהוענקו  נדיבות   משפטים.  המאה  השישים  שנות    סוףלעד  לפקולטות  של 

סיפקו   פורד  הקודמת  בקרן  למלחמה  השלה    "עוניו"היוזמה  כספית  התמיכה  את 
הספר  -מענקים לבתימימנה  הברית. הקרן  -בארצות  מטרה זושהוקדשו לדגל  ה-כניותולת

כדי   בתי  יקימו   השאללמשפטים,  העניים.  את  המשרתות  משפטיות  הספר -קליניקות 
מענקים  הקלינית    אלו   שקיבלו  התוכנית  את  להמשיך  שגם  הסכימו  הסתיימה  לאחר 

הקבע של -יום תוכניות קליניות נכללות בתקציביוכהמימון. רובם אכן עשו זאת,  תקופת  

 
226 AFFECT AND LEGAL EDUCATION: EMOTION IN LEARNING AND TEACHING THE LAW 1, 5 

(Paul Maharg & Caroline Maughan eds., 2011) . 

227 RICHARD SUSSKIND, TOMORROW’S LAWYERS: AN INTRODUCTION TO YOUR FUTURE 4 

(2013) . 

228 Laura Krugman Ray, Judicial Personality: Rhetoric and Emotion in Supreme Court 

Opinions, 59 WASH. & LEE L. REV. 193 (2002) . 

229 Bard 188, בעמ' 8, לעיל ה"ש. 

 .189שם, בעמ'  230
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-בתי  תנאי האקרדיטציה של לשם  הוספו  אף  ו  231,הברית-הספר למשפטים בארצות-בתי

 232ספר למשפטים.
תקצוב   זאת,  לעומת  אתגרהבישראל,  מציב  ההשכלה    קליניקות  מוסדות  בפני 

פעילותן, לצד    מסתמכות על תרומות פרטיות למימוןרבות  . קליניקות משפטיות  הגבוהה
הכלליה המוסדי  מיוחד  תקציב  מימון  עדיין  מעמידה  אינה  גבוהה  להשכלה  המועצה   .

המשפטיות.קצוב  תלצורך   )ות"ת(  233הקליניקות  המל"ג  של  והתקצוב  התכנון  ,  ועדת 
במדינה, הציבוריות  והמכללות  האוניברסיטאות  את  תקני    המממנת  להטלת  אחראית 

אל תקנים  בישראל.  ואחידים  קפדניים  התקציב  ו תקצוב  בין  מבחינים  לפי    יםאינם 
על  ,הפדגוגיה ללימ-אלא  ההרשמה  ושיעור  האקדמית  הדיסציפלינה  לפיכך  פי  ודים. 

-על  אופן מיוחדהקורסים הקליניים כפופים לצורכי תקציב מיוחדים, שאינם ממומנים ב

ות"ת,   ה   ולכן נשעניםידי  משאבים המנהליים של המוסד. במכללות פרטיות, שבהן  על 
לימוד    המוסדי  התקציב שכר  על  על  מסתמך  מדינתיתולא  אלקצוב  חששות    , גדלים  ו, 

מאוז תקציב  על  ששמירה  כבדשיקול    היא ן  משום  אללגבי  .  משקל-ניהולי  ,  ותאגידים 
בקורסים   ההשקעה  האקדמיים  אל  קליניים  המדידת  היתרונות  מהם  מול  היא  הצומחים 

 . חשובה במיוחד
עם זאת, חוקרי החינוך המשפטי הקליני מפריכים את הטענה כי אילוצים תקציביים  

ש את  הם  שלהופכים  לבלתי  חיזוקו  הקליני  המשפטי  פיננסי    234אפשרי.-החינוך  ניתוח 
בהכרח  התנסות אינה כרוכה  מבוססת על  מראה כי פדגוגיה ה  2007מפורט שנערך בשנת  

יתר על כן, המחקר מצא כי    235. הקייםבתוספת תקציב, אלא רק מחייבת שינויים בתקציב  
שעות הוראה נוספות    1,280יכול לספק  ספר למשפטים  -של בתי תיקונים בתקציב הנוכחי  

יותר. עוד  צנוע  בתקציב  בעל כמובן  להתייחס  יש    236בשנה  אלו  מוגבל,  ינתונים  רבון 
בארצות המשפטית  ההשכלה  מוסדות  של  התקציבי  שהמבנה  שונה  -משום  הברית 

מה  העולה  ברורה  מסקנה  אולם  בישראל.  הקיים  מזה  ללחלוטין  יש  כי  היא  את  ם  בחון 

 
 .373, בעמ' 1וויזנר, לעיל ה"ש  231

232 Standard 304. Experiential Courses: Simulation Courses, Law Clinics, and Field 

Placements, in ABA STANDARDS AND RULES OF PROCEDURE FOR APPROVAL OF LAW 

SCHOOLS 2020–2021, 19 (2020), 

ve/legal_education_and_ahttps://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrati

-for-rules-and-standards-aba-21-2021/2020-dmissions_to_the_bar/standards/2020

schools.pdf-law-of-approval . 

מכללות מתוקצבות ואוניברסיטאות רשאיות להגיש בקשה לתקציבים מיוחדים המיועדים   233
וחלקן אכן עושות בהם שימוש לצורך הפעלת    ,( 56ראו לעיל בה"ש  )   "ה קהילבל"מעורבות  

 הקליניקות המשפטיות.

234 Bard  ה"ש לעיל  בעמ'  8,  הדרכים  160,  על  מצביעה  בתי  ן בהש,  לרפואה -הצליחו  הספר 
 .הספר למשפטים לאמצן -ומציעה לבתי ,לממן הוראה התנסותית

235 Sonsteng et al. 471, בעמ' 13, לעיל ה"ש. 

 .471–469שם, בעמ'  236

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/standards/2020-2021/2020-21-aba-standards-and-rules-for-approval-of-law-schools.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/standards/2020-2021/2020-21-aba-standards-and-rules-for-approval-of-law-schools.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/standards/2020-2021/2020-21-aba-standards-and-rules-for-approval-of-law-schools.pdf
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הקלינית הלמידה  ה  תפוקות  עם  נוספות  יחד  הוראה  שעות  בה.  המושקעות  תשומות 
קליניים  לצורך   מנחים  נכון,  העסקת  בתכנון  אפשריות  רק  אינן  קטנות  עבודה  בקבוצות 

למוסד. כדאיות  אפילו  ללימודי משפטים  שבעידן    אלא  הרישום  שבו  בדעיכה,  מצוי  בו 
סטודנט כל  על  המוסדות  בין  ניצחת  קשה  קרב  ב  ביותרהפופולרי  המדד  שבו  ו  ,תחרות 

בבחינות  ציבור  ה המוסד  בוגרי  הצלחת  הוא  של  הרחב  עורכיההסמכה  הדין,  -לשכת 
 לחשיפה לעולם המעשה יש גם ערך שיווקי חשוב.

קליניקות   עבור  "קשים"  כספים  "תקניים"וגיוס  תקנים  חשובים  הם  השגת    , צעדים 
ל הכרחיים  אף  ואולי  בכך    237, המשפטיות  הקליניקותחיזוק  נכונים  גם   .די  ןאיאולם 

מחייב המשפטית  באקדמיה  הסגל  חברי  של  והקידום  הגיוס  חשיבה    ות פרקטיקות 
העסק  . מחודשת המוסדות האקדמיים,  הסגלברוב  אנשי  קידו ת  וההכרה בהישגימ,    הם ם 

במיומנויות    ופחות   ,ים של המשפטאורטייהתבתחומים  מבוססים על הכתיבה והפרסום  
בהוראה.  או  זו    238מעשיות  כמובןיוצרעובדה  להשקיע    ת  צעיר  לסגל  שלילי  תמריץ 

ואנרגיתקציבים,   קלינית.יזמן  בהכשרה  שנעשו    239ה  מבניים  שינויים  לאחרונה  למרות 
וקידום    גמולתִ   אימצו מסלול אשר    240בישראל,   פקולטות למשפטיםמצומצם של  במספר  

להשקיע  בלבד  המוסד האקדמי עצמו מציג תמריץ קטן    רוב -פי-חדשני לסגל הקליני, על
ליוקרת  בהכשרה נותר הפרמטר המרכזי  ספר -בית  ו של קלינית, כל עוד הפרסום העיוני 

 241למשפטים.
קלינית,  הלפדגוגיה    מוסדות ההשכלה הגבוההשל    ם שינוי כלשהו ביחסיחול  כדי ש

בישראל  המשפטי  החינוך  ערכי  את  ולבחון  לחזור  הלמידה    םולהשוות  יש  לתוצרי 
בכך זה    הקלינית.  המושקעת    תועלתהלאישוש  ישירות  תורם  מחקר  מהעלות  הצומחת 

הקלינית מודעות  .  בלמידה  של  ערכים  עוד  הנגשת  חברתית  כל  חברתית,  ומעורבות 
כוחו ולמגבלותיו של המשפט בהובלת שינוי חברתי  ציבור בכללותו ומודעות להמשפט ל

ערכים   ההשכ שהם  הגבוההמוסדות  לאמץ    לה  החובה  עליהם  חלה  לקדם,  מבקשים 
יתכן שגם קורסים עיוניים העוסקים בביקורת המשפט מקדמים  י . פדגוגיה המקדמת אותם
אך   ערכים,  אותם  ההוכחה  את  את  מספק  זה  פדגוגיה  שמחקר  היא  הקלינית  הלמידה 

 התומכת בערכים חשובים אלו. 

 
 .127, בעמ' 9בלנק, לעיל ה"ש  237

238 Bard 188-ו  184בעמ'  ,8, לעיל ה"ש ;Newton 132–131בעמ' ,  10, לעיל ה"ש. 

ה"ש  Bardראו   239 לעיל  ה"ש  141  בעמ'  ,8,  ב  13,  שנאמרו  דברים  בנושא  )תיאור  סימפוזיון 
“Teaching in a Transformative Era: The Law School of the Future”,  שנערך בארצות-

 kills training is currently marginalized in law schools in(S)...“  : ( 2010הברית בדצמבר  

that it is taught by low status legal, writing, and research faculty rather than the more 

prestigious and scholarly doctrinal or casebook faculty” . 

 . אוניברסיטת חיפהובבירושלים אוניברסיטה העברית ב 240

241 Newton 107בעמ' , 10, לעיל ה"ש. 
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 אינדוקטרינציה מפני  החשש    צמצום  –  3השלכה  .  3

מהאחריות  ש לעיל,    3אפרק  -תתב  כאמור חלק  הקלינית,  הלמידה  באתגרי  דנתי  בו 
לאחרונה באופן הפיקוח על הלמידה הקלינית ל עובדה  מייחסת לאני    242שינויים שחלו 

חשדנות ממסדית.  שהותירו מקום רב מדי ל   ,שהלמידה הקלינית סיפקה תוצרים עלומים
פני המועצה להשכלה גבוהה  לאילו היו    ומתייתרת  סתיתה מתמוסייתכן שחשדנות זו הי

ותרומתן לסטודנטים.   יהן שלאודות מימוש מטרות-עלהנתונים האמפיריים     הקליניקות 
להיות   עשויה  זה  מחקר  של  ישירה  מחודשת  השלכה  הפיקוח לבנוגע  חשיבה    הידוק 

 . אשר הוטל עליהן לאחרונה על הקליניקות המשפטיות הממסדי
האינטרס הציבורי  הקליניקות המשפטיות הוא מובן.    ן שלהחשש הממסדי מפעילות 

שינוי. ולהובלת  לביקורת  כזירה  באקדמיה  שימוש  המשפטית    243מחייב  יש  לאקדמיה 
תפקיד מרכזי בפיתוח כלים להסברת המשפט ובהצגת עמדה ביקורתית כלפיו וכלפי כל  

כלפי  אלא גם    244,הדין והשופטים-עורכיכלפי    לא רק  –הפעלתו  המעורבים ביצירתו וב
המבצעת. הרשות  וזרועות  עצמו  הלמידה   המחוקק  כי  מעידים  אכן  המחקר    ממצאי 

הצורך  מעוררת בהם את  קוו ו -הנחת מהסטטוס-ציפה אצל הסטודנטים את איהקלינית מ
 בשינוי.

לחינוך   פוליטי  חינוך  בין  להבחין  יש  יש    תהקליני  הלמידה  את  .אידיאולוגיאולם 
פוליטילסווג   כ  , כחינוך  בו    ,אידיאולוגיחינוך  ולא  לקידום  ולראות  אפקטיבי  "מכשיר 

ומציג  נרטיב אחד  מטיף לחינוך אידיאולוגי  בעוד    245.מטרות חברתיות" ולשינוי חברתי
אחר   נרטיב  היא  ,  לגיטימי-כלאכל  פוליטי  חינוך  של  המרכזית  רגישות  מטרתו  פיתוח 

למוסרית   זו  רגישות  של  עמדה. ורתימתה  נקיטת  המחייבים  החלטות  קבלת   246תהליכי 
בלמידה הקלינית    –  תים אף מתייסרילע  –  הסטודנט מתחבט כי  ממצאי המחקר מעידים  

.  סותבהתנאותה  חווה  הוא  תפיסת המציאות שלו נחבטת במציאות עצמה, כפי שר  שכא
הקלינית   הלמידה  לעצמו  באמצעות  מפתח  אגב  הוא  עצמאית,  היחשפותו  עמדה 

החלטות,   מאחורי  העומדים  מדיניות,  ללאינטרסים  על  המשפיעות  קדומות  דעות 
 247דעת הרוב.של   צהלחל סמלים ו ם שלהשפעתל

אינ הקלינית  הלמידה  אם  שישאלו  פוליטי,  ,  אידיאולוגי חינוך  למעשה    ה יש  ולא 
העולה  ון לעודד אצל הלומד אמונה מלאה ומקיפה בצדקת הדרך של פתרון אחד,  מכּוה

עקרון עם  אחד  הקליני  הראשון  היסוד -בקנה  המשפטי  החינוך  את    ,של  נס  על  המעלה 
זו מעוררת שתי שאלות  .תפקידו החברתי של המשפט נכבדת    הראשונה   :משנה-שאלה 

 
 . 15לעיל ה"ש למתווה הפיקוח ראו  242

 . 71, לעיל ה"ש Díasזהו אחד מתפקידיה של ההשכלה הגבוהה. ראו  243

 .405, בעמ' 23, לעיל ה"ש "חינוך משפטי" זיו  244

 .80, בעמ' 20דמרי מדר, לעיל ה"ש   245

 .203, בעמ' 46ש לם, לעיל ה" 246

 .81, בעמ' 20דמרי מדר, לעיל ה"ש   247
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המשפטי  אם    היא מסוגל  החינוך  לסטו אכן  ערכים  התלויה    ה,יהשניו  ;דנטיםלהנחיל 
אם ערכים אלו שנויים במחלוקת אידיאולוגית,    בתשובה חיובית לשאלה הראשונה, היא 

 שלילית כלפי מי שאינו אוחז בהם.  נקיטת עמדה המזמין באופן 
בפועל  שאלה  ה  לע ביכולתו שלאם    ערכים לתלמידיו להנחיל  החינוך המשפטי    יש 

כי  מצאו  מנם  ומהם אחלק    248הברית.-בארצותאמפיריים  שורה של מחקרים    ניסו להשיב
שנות  של    תםתרומ לעמדותשלוש  המשפטים  של    יהםלימודי  היא  תלמידים  ההערכיות 
לימודי    249זניחה.  של  השפעתם  לבדיקת  אחרים  מחקרים  ממצאי  על  האולם  משפטים 

לקידו שלהם  המשפטית  הקריירה  את  להקדיש  התלמידים  של  אינטרסים  נכונותם  ם 
את מערכת הערכים המנחה אותם  הן  ציבוריים מלמדים כי תקופת הלימודים אכן שינתה  

שערכתי בעבר בשאלה    אמפירי   ממצאי מחקר  250והן את ציפיותיהם מהעיסוק המשפטי.
אל את  תואמים  הסטודנטים  והאחרונים,    הזו  בין  לתסכול  חווים  לפיהם  הפער  נוכח 

מידת יכולתם להשתמש  בדבר  המשפט לבין הבנתם    תפקידו החברתי שלבנוגע להבנתם  
 251בו ביעילות. 

מצדיק שינויים משפטיים    מצב החברה הגורסת כי  ביקורת  בחון אם  למכאן שעלינו  
להוביל את השינוי החברתי המיוחל  -שביעות-איאו מביעה   מיכולתו של המשפט  רצון 

ראשית,   ממנו.  לחשוש  שיש  אידיאולוגי  חינוך  עשורים  מהווה  שני  -בארצותדנה  לפני 

הדין הפדרלית במיומנויות המרכזיות ובערכים  -ועדת מומחים מטעם לשכת עורכי הברית
לעורכי הנחוצים  דו-הבסיסיים  מיומנויות    חדין.  עשר  של  מנומק  פירוט  כלל  הוועדה 

מצופה   אשר  ערכים  למ-בתיש וארבעה  הוועדה    252לתלמידיהם.   ונחילישפטים  הספר 
בת לכלול  במפורש  בארצותו קראה  המשפטית  באקדמיה  הלימוד  ערכים  -כניות  הברית 

נהפוך    ; מתגוננת  תגובה ממסדיתעל כך    נרשמהלא    253המקדמים צדק ואחריות חברתית.
אם  ניתן לומר    . הענות לקריאי, מאמצים קוריקולריים וכלכליים הושקעו בניסיון לההוא

שנית, הצהרת  קשה לראות בערכים אלו אידיאולוגיה שנויה במחלוקת.  כן שלפחות שם  
ו לפריפריה  המשפט  בהנגשת  הצורך  על  בישראל  גבוהה  להשכלה  הקמת  בהמועצה 

 .גם כאן בישראל  עולה בקנה אחד עם אידיאולוגיה זו 254מכללות ציבוריות למשפטים 

 
 . 76ה"ש בלעיל ראו האסמכתאות  248

249 Erlanger & Klegon , 76לעיל ה"ש ;Droddy & Peters , 76לעיל ה"ש. 

250 Sheldon & Krieger 76, לעיל ה"ש ;STOVER , 76לעיל ה"ש . 

 . 81עפרון וזילברשטיין, לעיל ה"ש  251

252 AMERICAN BAR ASSOCIATION, LEGAL EDUCATION AND THE PROFESSIONAL 
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הקלינית  כי  סבורה  אני   חינוך    אינההלמידה  מהווה  אלא  אינדוקטרינציה,  מעודדת 
אולם גם אם הממסד סבור    255תים תוך כאב ותסכול. יפוליטי המעודד שקלא וטריא, לע

פני החוק, קשה  למשפט ושוויון  ה כי הלמידה הקלינית מטיפה לאידיאולוגיה של נגישות  
במחלוקת,   שנויים  ערכים  בהם  של  בולראות  קודמות  החלטות  לאור  לא  המועצה ודאי 

גבוהה.  להודות    256להשכלה  זאת  יש  סיוע עם  שעיקרה  בקליניקה  התמקד  המחקר  כי 
כלומר בעוני,  לאנשים  האזרחי.    , משפטי  המשפט  שקליניקות  יבעולם  בהחלט  יתכן 

לזכויות   הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי או קליניקכגון פוליטית יותר, מכּוונּות בעלות 
בירור  בין את שאלת קו התפר בין אינדוקטרינציה לבצורה חריפה יותר פליטים, מעוררות 

 ערכי.
ע  זויתרה מ נותרה  מדתי בדבר העדר אינדוקטרינציה מפלגתית זו או אחרת  , אף אם 

ו  המשפטי  הפדגוגיים של החינוךהיתרונות  במחלוקת, יש לשקול את   השוותם  להקליני 
האפשריים   מהם  ממסדהשלנזקים  הלימוד  שבהנחה    .חושש  למוסדות  לפוליטיקאים, 

מוכיח כי  מחקר זה  ,  בה  זוכים  למשפטים  הסטודנטיםשולמל"ג אכפת מאיכות ההשכלה  
כמות  ה את  הקלינית משפרת  הידע של  הידע  פעילות  ייחודי    סטודנטים ה ואיכות  באופן 

באמצעישאינו   לביצוע  המסורתיים  ניתן  התנסות  ההוראה  מאפשרת  הקליניקה  רק    עם . 
עורך של  צמוד  ליווי  אמיתיים;  הלימודים,  -לקוחות  במהלך  עוד  הדין    ות תמקדתוך 

מיומנויות משפטיות  שולייאות  ברכישת  הפרקטיקה המשפטית  בדרך של  עם  והיכרות   ;
גווניה   ועוד המשפט, רשויות המִ -בתי)על כל    , בדמותה"חסרונות" של הקליניקה  .(נהל 

להש אחרת    מפלגתיתפעה  חשש  או  הסטודנטיםזו  ייחודיים  ,על  שכןלה  אינם    ניתן   , 
 . יותתמסור בהרצאותגם להשפיע על סטודנטים באותה מידה 

 סיכום ה. 

ה של הפדגוגיה הקלינית לחינוכם המשפטי של  תאמפירי את תרומבאופן  ק  בדמחקר זה  
עד  מוכחת  -לאה אך    –  בעובדות את ההשערה הרווחת   באמצעותו ביססתיהסטודנטים.  

מוסריים  גלומים    כי בהשתתפות בקליניקה משפטית  –כה   ערכים חברתיים, מקצועיים, 
גבוההכ-כמו.  וחינוכיים בקליניקות  המוסדית  ההשקעה  ביחסלכן  ו  ,ן,  בירור    מחייבת 

מניבה שהיא  הכלכלי  לתפוקות  ובמצב  הקליניקות  על  הפוליטית  בביקורת  בהתחשב   .
להצדקת  המי מוכח  בסיס  בהעדר  ובעולם,  בישראל  המשפטית  האקדמיה  של  דרדר 

לא    ,לאורך זמן  את הלמידה הקליניתלהחזיק  יהיה קשה  ,  של משאבים  ניכרת זו  ההשקע
 . הלחזקכל שכן  

ניתן לומר כיום, במידה רבה של ודאות, כי הלמידה הקלינית אכן  בעקבות מחקר זה  
. ממצאי המחקר מוכיחים כי הסטודנטים שהשתתפו  שיועדו להמגשימה רבות מהמטרות 

 
255 Hartwell 6, לעיל ה"ש. 

 . 254לעיל ה"ש המועצה להשכלה גבוהה העשירית,  256



 משפט וממשל כה תשפ"ב  יעל עפרון 

 54 

אכן   לפתור  ש  ליכולתויותר    ודעיםמבקליניקה  המשפט  אכן  ל  הם  חברתיות.  בעיות 
כי אנשים עניים זקוקים לסיוע משפטי לא פחות מאנשים   אין  כן,  -עשירים. כמומבינים 

ספק שסטודנט שהשתתף בקליניקה משפטית מודע לכך שמערכות משפטיות מאפשרות  
פתרון בעיות אישיות  באך גם מסוגל לזהות את מגבלותיו של הדין    ,הובלת שינוי חברתי

 וחברתיות. 
אל כל  מטרת  כ ניתן    ה לצד  בין  מוכח  פדגוגי  פער  קיים  כי  בוודאות  לקבוע  יום 
לבין   ם לומדיםסטודנטיאוריות המשפטיות שה יהמעשי של הת מןם ליישוהקליניקה לתרו
ומותירות את    ,. כוונותיהם של המחנכים הקליניים אינן ממומשות במלואןהמצב בפועל

אוריה לפרקטיקה. עם זאת, ניסוח אחר של  ינוכח הפערים בין התלהסטודנטים משתאים  
הקליניתה ת  מטר ילמידה  את  בהכרח  מדגיש  אינו  אשר  הת  מהישו,  בעולם  ישל  אוריה 

המעשה, אלא את תרומתה של ההתנסות כאמצעי משלים לחומר העיוני ואת תרומתו של  
 בממצאים. בהחלט אורטי ליישום המעשי, משתקף יהחומר הת

לא הוצהרו במפורש  ר  שאתרומות נוספות,  קיימות  עוד מוכיחים ממצאי המחקר כי  
של   לידי  ש  257, וויזנרבמאמרו  בחוויבאות  הקליניקה.    הביטוי  משתתפי  של  החינוכית 

להתפ הקשורות  אלו,  המשתתפיםתתרומות  של  והמקצועית  האישית  מאפשרות    ,חותם 
המשפטים   לימודי  במסגרת  משפטית  בקליניקה  להשתתפות  כי  אזרחי  יש  לקבוע  ערך 

הארגונית   התמיכה  ואת  המוסדית  ההשקעה  את  מצדיק  אשר  משמעותי,  ומקצועי 
המ הן  שפטיות.  בקליניקות  להם  כמשמעותית  הקלינית  הלמידה  את  חווים  הסטודנטים 

במובן   והן  האישי  על  נשמעת  ה  בש  במציאות.  הפרופסיונליבמובן  נוקבת  כך  ביקורת 
הכנה מקצועית, מוסרית ורגשית לעולם המקצועי,  שסטודנטים למשפטים אינם עוברים  

 יש בממצאים אלו ערך רב.
הממצאים   של  תרומתם  לזלצד  מגבלות  ניתן  שתי  נעוצות  הות  שתיהן  זה.  במחקר 

המחקר,   לעובדה  ובמשתתפי  קשורות  יום  ששתיהן  של  מקרה".  מדובר  בסופו  ב"חקר 
ספר למשפטים בעל מאפיינים  -היא שמשתתפי המחקר הם סטודנטים בביתאחת  מגבלה  

שהנתונים    –ייחודיים   העובדה  האקדמית.  דרכה  בראשית  בפריפריה  ציבורית  מכללה 
חדש   במערך  שמדובר  מגבלה משום  מהווה  הקליני  המערך  של  קיומו  מראשית  נאספו 

את  מגשש  ש חלק  עדיין  היו  המשתתפים  הסטודנטים  ומעשית.  אקדמית  לבשלות  דרכו 
יתכן שנתונים שהיו נאספים  יו  ,יה בתפעול הקליניקהיסוי וטענפרד מתהליך של ני-בלתי

 ממערך קליני מגובש ומפותח יותר היו מניבים תוצאות אחרות. 
יתה מגבלה אינהרנטית, משום שהם לא עוצבו  יה  ולקבוצות המיקוד   ליומני ההתנסות 

, משתתפי המחקר  גיסא  מחדלי למידה. משום כך,  כמלכתחילה לשמש כלי מחקר, אלא  
חוו חוויות דומות,  סטודנטים  האף אם  ולכן  ,  ביומני ההתנסות  נשאלו שאלות מנחותלא  

חשיפתם של הסטודנטים למאמרים  ייתכן ש,  גיסא  . מאידך בהכרח  לא כולם דיווחו עליהן
אל  ביומני ההתנסות  בם  י ל -את תשומתכיוונה  קבוצות המיקוד  בדיונים  במהלך השנדונו  

דומות,   כדיווחו.  הם  עליהן  שחוויות  להתייחס לממצאים  "תמונת מצב"  אל  מכאן שיש 
 

 .1לעיל ה"ש וויזנר,  257
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(snapshotלעורר שנועדה  ת  (  בהנחות  ודיון  באורטיות,  יחשיבה  מחקרים  כמקובל 
אאיכותניים מובהקיםאפשר  -איסטטיסטית  מבחינה  אם    ף,  ממצאים  על  בשל    להצביע 
 . הטיות אלו
אוכלוסיות  ות  להכליל את ממצאי המחקר האיכותני באופן מועיל על סביבו  הקושי

א מהווה  המתודולוגיה. דומות  של  ידוע  איכותניים    258תגר  את  חוקרים  לזנוח  קוראים 
הכמותניה במחקר  הנהוגה  הפורמליסטית  ולאמץ  הכללה  המושג  ,  העברה"את    "יכולת 
(transferability.)259    רה  הכללה ממקסוגים.    משלושהבמובן זה, המחקר מאפשר העברה

)או   של  "תרגום"למקרה  יותר  רחב  למגוון  מסוים  מקרה  של  ניתוח  בין  שיח  מזמנת   )
מכללה פריפריאלית    –  260באמצעות יישום ממצאי מחקר אחד במצב דומה אחר מקרים  

שנמצאו    מות הת  מקשרת את  הכללה אנליטית  אחרת או קליניקה חדשה אחרת, לדוגמה.  
זה נשענים על העקרונות   מחקר ממצאיש כיווןמלמשל,  261אורטיים. יבמחקר למושגים ת

בהם  שנוספים  מם גם בשדות מחקר  אורטיים של החינוך המשפטי הקליני, ניתן ליישיהת
היא הזמנה להגדלת מדגם  ה  ייהכללה לגבי אוכלוסלבסוף,    .מתקיים חינוך משפטי קליני

הנבחנות  הנחקרים הקליניות  הפעילויות  עלומגוון  המחקר-,  תוקף  את  לחזק   262. מנת 
גם את    םתיאמץ את כלי המחקר ולבחון אללעמיתיי הקלינאים הזמנה    בזאתשלוחה  אכן,  

 תוצרי הלמידה של הסטודנטים שלהם.
המחקר של  נוספת  בלתי  מגבלה  חלק  להיותי  הנחקר.  -קשורה  מהשדה  יתכן  ינפרד 

אליהם קרבתי  לי מהמשתתפים בשל  נמסרו  נתונים שלא  תחוש  ,שיש  אף בשל    ת ואולי 
בקליניקהעקב  ,  בישלהם    תלות אקדמית  כמנחה  על  ש  תפקידי  ציון  להם  נותנת  אף 

קשר בין ההשתתפות  כל  . אף שטופס ההסכמה התייחס במפורש להעדר  השתתפותם בה
  אופן קביעת הציון בקליניקה שקוף בסילבוס ואינו אף שו ציון בקליניקה,  בין הבמחקר ל

למחקר,   סטודנטים  שיתכן  יקשור  לְ שהיו  כחוקרת  ר  ביקשו  אותי  בהתייחסויותיהם  צות 
ידי  -, ככל מידע סובייקטיבי המופק ישירות עלעל כך  משום שהייתי המרצה שלהם. נוסף

המידע.   את  ניתחתי  כאשר  כוונתו  את  נכון  לא  שהבנתי  חשש  קיים  המחקר,  סובייקט 
הקלינימ בחינוך  מאמינה  אישית  שאני  לשלול    יאינ   ,כיוון  האפשרות  יכולה  את 

לדברי המשתתפים   אחד המאפיינים של    .חיובל   מוטה שהפרשנות שלי  הינה  זו  מגבלה 
האיכותנית,   המחקר" המתודולוגיה  בתוך  משולב  החוקר  של  "העצמי  ומהווה    263שבה 

עצמו מהסיטואציה הנחקרת  את  בעת על החוקר להפריד  -רה. בהנפרד מהחקי-חלק בלתי
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לצורך  עצמית  מלבד מודעות    264ית. יכולת התבוננות פנימחשיבה ביקורתית ובאמצעות  
שביל לביקורת,  -במציאת  אמפתיה  שבין  עוזרותהזהב  בניתוח  -שיתוף  הנתונים  המחקר 

 נועד להתגבר על מגבלה זו. 
מידע במחקר  חסר  מא  לבסוף,  השלכות-על  דו מסקרן  של  -אודות  הלמידה  האורך 

כולל את תוצרי  כיוון שהמידע נאסף בזמן ההשתתפות בקליניקה, הוא אינו  מ.  הקלינית
זמן של  בפרספקטיבה  המחקר  משתתפי  אצל  הובנו  או  התגבשו  אשר  היה  הלמידה   .

בהמשך לימודיהם    שנאספו אצל המשתתפים  מה היו התובנות הרלוונטיות  מעניין ללמוד 
האישית.ו או  המקצועית  התפתחותם  משפט  הם  האם    בהמשך  בתחומי  לעסוק  בחרו 

האם  ה  לש   ונגישותאת  המקדמים   פרוהם  צדק?  שירותי  להעניק  יותר  -נוטים  בונו 
יש   האם  בקליניקה?  השתתפו  לא  אשר  בקליניקה  מעמיתיהם  על הלהשתתפות  שפעה 

בעב ההרשעות  ממשתתפי    אתיות?  רותשיעור  חלק  עם  לי  שנוצרו  הקרובים  הקשרים 
שאלות מחקר המתמקדות  הקליניקה יאפשרו לי בעתיד, כך אני מקווה, לשוב אליהם עם  

ההשתתפ שחלף.בהשפעת  הזמן  ציר  על  בקליניקה  עמיתיי  שיתכן  י  ות  הקלינאים  בין 
ניינים לשוב  וויהיו מעקליניקות במשך שנים ארוכות    כבר טיפחו בוגריש  ה נמצאים כאל

זה במחקר  נדונו  אשר  בסוגיות  שאלות  עם  ללמוד    . אליהם  ממני  סקרנית  תהיה    את לא 
 תשובותיהם.

שהוא   זה  במובן  אמפירי,  מחקר  הוא  קלינית  עשייה  של  תיאור  כל  מסוימת  במידה 
נתונים.   באמצעות  מציאות  בכתביאולם  מתאר  הקלינית  המשפטיים  -הכתיבה  העת 

המשפטית   המלאכה  בתיאור  ברובה  פיקוחמבצעים  הסטודנטים  שממוקדת  של תחת    ם 
זו לקהילה או לקידום המשפט   והחברה, או בהצדקות  הקלינאים, בתרומתה של עשייה 

משפטית,   מלאכה  הקבוצה  כלומר,  לאותה  או  הקלינית  מסייעת  שהפעילות  הן  לה  היא 
לראשונה תוצרי הלמידה הקלינית  הנוכחי  מחקר  הסובייקט המחקר. באמצעות   מוצגים 

התוצרים. המחקר מקיף את חוויית  שאליהם ּכּוונו    האמצעי מפיהם של אל-באופן בלתי
הקליני   מגּו הלימוד  בשיטות  שימוש  של  באמצעות  בין  איסוף  ונות  מחבר  הוא  נתונים. 

  –כלפיו  והן הביקורתיות  אותו  הן המצדיקות    –על החינוך המשפטי הקליני  אוריות  יהת
דהבין  ל הלמידה  המחקר  -מציאות  בכך  הסטודנטים.  של  בין  חושף  פקטו  החפיפה  את 

 נות לתוצאות לצד הפערים ביניהן.הכוו
הקוראים   הסטודנטים  שלאופן  בחשיפת  ההשתתפות  מתארים  בו  תרומת  את 

במובנים הבאים: ראשית,  ללמידה הקלינית  בקליניקה יש כדי לשנות את עמדתם ביחס  
; שנית, בנוגע לתרומות  יהלתפוקות  בין התשומות של הלמידה הקליניתשבנוגע לקשר  

ולתסכולים  , ביחס לקשיים  שלישיתבספרות;  פחות  נוספות של פדגוגיה זו, אשר נסקרו  
אליהם  חווים  הסטודנטים  ש אף  אשר  לבסוף,  יש  בקליניקה,  של  י  בלגלהתייחס;  יחסו 

הפיקוח   אשר  המשפטיות,  בקליניקות  לנעשה  הפוליטי  לאחרונה  הממסד  הודק  עליהן 
אשר  כתוצאה   נוצרת  לא  שיתכן  ימחשדנות,  לפעילותן  אילו  הייתה  עובדתי  נלווה  מסד 

 מוצק.
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ולהכיר    במחקרסטודנטים שהשתתפו  להוקיר את הלסיים מאמר זה מבלי  אפשר  -אי
יום להתבונן על העשייה הקלינית החשובה  כתרומתם לו. דרך עיניהם ניתן  להם טובה על 

מפו ואומץו  כחבמבט  כנותם  פתיחותם,  להבין  בם  יל-נוקב.  לנו  מאפשרים  אשר  הם 
רבים מהם דיווחו על  ממנה.  לעומק את החוויה הייחודית של הלמידה הקלינית וללמוד  

להם כי השפעה  ההשפעה הרגשית שהייתה להשתתפותם   ולי חשוב להשיב  בקליניקה, 
 עמוקה חוויתי גם אני במפגש עימם. רגשית
 


