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נושאי ההרצאה

:סקירה כללית1.

כשירות לעמוד לדין•

אחריות לביצוע עבירה•

דילמות ותכסיסים של פסיכיאטר משפטי: ניווט במים סוערים2.



ר בן עמית"ד–על המרצה 

אוניברסיטת תל אביב, ר לרפואה"ד•

המרכז לבריאות הנפש גהה, מומחה בפסיכיאטריה•

מעשי בכתיבת חוות דעת בתחום הפלילינסיון-

אוניברסיטת אוקספורד, (טיפול תרופתי פסיכיאטרי)בפסיכופרמקולוגיהתואר שני •

ר פרישמן"מקבוצת ד, "פורום רופאים", ראש תחום פסיכיאטריה•



סקירה תיאורטית



רקע היסטורי

השפיות שורשים עמוקים-במשפט האנגלי להגנת אי•

רצח מלווה ראש הממשלה–מקנוטןמשפטו של דניאל : אבן דרך•

אשר טענו כי לוקה בנפשו, נבדק בידי תשעה רופאים•

ופעל תחת תכתיבים מישויות מעולם אחר, לדבריו הוא מציל את המדינה-

ואושפז לטיפול פסיכיאטרי  , קיבל פטור מאחריות פלילית•

בעקבות התרעומת המלכה ויקטוריה דרשה מבית הלורדים כללים מחייבים לאחריותם של חולי נפש•

המקובלים בעולם עד היום, מקנוטןאלו הם כללי •



M'Naghten rules

To establish a defence on the ground of insanity, it must be clearly 
proved that, at the time of the committing of the act, the party 
accused was labouring under such a defect of reason, from disease of 
the mind, as not to know the nature and quality of the act he was 
doing; or if he did know it, that he did not know he was doing what 
was wrong.

:לא התקדמנו רבות, שנים אחר כך150-כ

מחלה  בשל , בשעת המעשה, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם: "ח34סעיף , חוק העונשין
או  להבין את אשר הוא עושה ( 1)–היה חסר יכולת של ממש , או בשל ליקוי בכושרו השכלישפגעה ברוחו

".להימנע מעשיית המעשה( 2)או ; הפסול שבמעשהואת 



"הגנת הדחף"להימנע מעשיית המעשה או 

נגד היועץ המשפטי לממשלהמנדלברוטבאה לידי ביטוי בעמדתו של השופט אגרנט בפסק דין •

281( 1)ד י"פ, היועץ המשפטי לממשלה' נמנדלברוט118/53פ "ע-

עקב הכרת השופט אגרנט בצורך לפטור את חולה הנפש מאחריות למעשים פליליים שביצע בהשפעת  •

"דחף לאו בר כיבוש"

גם כאן ניכרת השפעת המשפט הבריטי•

סכנת מדרון ; "(אי שפיות זמנית)"הגנת הדחף אינה עומדת לזכות אלה שאינם סובלים ממחלת נפש •
.  חלקלק



ענישה מופחתת בעבירת רצח

:אם נעברה העברה באחד מאלה, ניתן להטיל עונש קל מן הקבוע בו, 300על אף האמור בסעיף 

יכולתו של הנאשם במידה  הוגבלה, במצב שבו בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי( א)
.'ח34אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף , ניכרת

:להבין את אשר הוא עושה או את הפסול במעשהו( 1)

או

להימנע מעשיית המעשה  (2)

.חוקק בעקבות רצח כרמלה בוחבוט את בעלה בעקבות התעללות



רציונל אתי

Mens–זאת מכיוון שבמצבים אלה אין מחשבה פלילית  rea , בחוק העונשין19לפי סעיף המחויבת ,
.המעשה ולאפשרות גרימת התוצאותטיבהמחייבת מודעות ל



מרכיביה של כשרות דיונית
"(כשירות לעמוד לדין"או בפסיכיאטרית )

הבנה של  1.

מהות העבירה בו מואשם•

בעלי התפקידים•

ובכללן טווח הענישה הסביר, מהות ההליך המשפטי והשלכותיו•

יכולת2.

להעיד באופן רלוונטי•

לשתף פעולה עם עורך דינו•

להתמודד עם התביעה•



,  [נוסח משולב]חוק סדר הדין הפלילי 
1982-ב"תשמ

[א152]אשם שאינו מסוגל לעמוד בדין 

170

לחוק הסעד  ( 1)ב19או לפי סעיף , 1955-ו"תשט, לחוק לטיפול בחולי נפש( א)6לפי סעיף , קבע בית המשפט(א)

יפסיק את  , אינו מסוגל לעמוד בדיןשנאשם , 1969-ט"תשכ, (התפתחותית-טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית)

ורשאי הוא  , יברר בית המשפט את האשמה, אולם אם ביקש הסניגור לברר את אשמתו של הנאשם; ההליכים נגדו

.לעשות כן אף מיזמתו מטעמים מיוחדים שיירשמו

או מצא שהנאשם אינו  , כי לא הוכח שהנאשם ביצע את העבירה, מצא בית המשפט בתום בירור האשמה(ב)
,  לא מצא בית המשפט לזכות את הנאשם; יזכה את הנאשם–עונשין -בר-שלא מחמת היותו חולה נפש לאו–אשם 

.ורשאי הוא להפסיקם גם לפני תום בירור האשמה, יפסיק את ההליכים נגדו

.ניתנת לערעור( ב)החלטת בית המשפט לפי סעיף קטן (ג)



לסיכום החלק התיאורטי

:  לעמוד לדין/כשירות דיונית1.
זמנית•

ההליך יחודש-לאחר חזרתה של הכשירות •

:  אחריות למעשים2.
לא יחודשו ההליכים, במידה ולא היה אחראי למעשיו: קבועה•

גבוה בין השניים( קורלציה)בפועל יש מתאם 



החלק המעניין
:או

איך אנחנו הפסיכיאטרים רואים את הדברים

)עם הרבה יותר צבע: התשובה(



הנושאים העיקריים

:הלוקים בהפרעות הבאות, נדון בהגנה של המטופלים האופייניים

סכיזופרניה•

מאניה•

הפרעות אישיות•

סמים ואלכוהול•



סכיזופרניה

לא פיצול אישיות•

לא פיצול אישיות•

לא פיצול אישיות•

:ההבדל
ואני מכיר לא מעט, מעולם לא נתקלתי באיש מקצוע שפגש מישהו עם פיצול אישיות•

בישראל לוקים בסכיזופרניהן"ברהמרכזי 20-רוב המאושפזים בכ•



סכיזופרניה

מחלה פסיכוטית כרונית•

מרכיב גנטי•

ומעט מאוחר יותר בנשים, בגברים~ 20מתפרצת בגיל •

!עשרות מיליונים-מבני האדם בעולם 1%כמעט : שכיחות•



תסמינים וסימנים–סכיזופרניה 
(?מה ההבדל-אגב )

אובייקטיבי": סימנים"•

סובייקטיבי": תסמינים"•

(ועכשיו ישנם, שלא היו קודם" )חיוביים"ניכרים סימנים המחלהבתחילת •

:לרוב

הזיות•

מחשבות שווא•

נדון בכך בהמשך-שימושי משפטית ! אבל לא רק•

אך אבד, משהו שהיה קודם–" שליליים"ניכרים סימנים בהמשך

קהות רגשית•

חוסר מוטיבציה•

ליקוי קוגניטיבי: בנוסף•

דמנציה" נראה כמו"•

?"הפרעה נפשית. "MRI-שניתן לראות ב, התכווצות של המוחמלווה ב•

"פסיכוזה"



פסיכוזה

"פגיעה בבוחן המציאות= "פסיכוזה 

:לרוב

המוח מצהיר על תחושה . עיבוד של קלט חושי–( Perception)תפישההפרעה ב(: הלוצינציות)= הזיות •
. ולא במציאות החיצונית, שמקורה בו עצמו, מסוימת

. ריח או מישוש, טעם, שמיעה, לכן הזיות הן בעקרון מסוג ראיה•

"(  אני שומע קולות)"הכי נפוצות בפסיכיאטריה הזיות שמיעה •

בוחרים בדרך כלל בהזיות ראיה( ואנשי קולנוע)זייפנים •

(: דלוזיות)= מחשבות שווא •

אמונה לא נכונה•

פ הקשר תרבותי"ע•

האדם משוכנע בה לחלוטין•

.השפעה ועוד, (מישהו מאוהב בי)ארוטומניה , יחס, גדלות, רדיפה: סוגים•



דגשים-פסיכוזה 

.בלבול בין הזיות למחשבות שווא: טעות נפוצה

:זכרו

חושיתהפרעה : הזיה•

מחשבתיתהפרעה : שוואמחשבות •



והזיותשוואמעבר למחשבות –פסיכוזה 

:במערכת המשפטית קיימת מקובלת תפישה שגויה לפיה

.או מחשבות שווא/הזיות ו= פסיכוזה •

.לא תמידאך , זה נכון לרוב

.זו גם פסיכוזהמהלך החשיבה / הפרעות קשות בארגון 



והזיותשוואמעבר למחשבות –פסיכוזה 

:  למשל
כשהוא צועק לאוויר מילים ללא קשר, נצפה במצב פסיכוטיאדם•

חבט בפניו, כאשר התקרב אליו מישהו•

במשך ימי אשפוז ארוכים לא היה קוהרנטי•

.אולם התקשה להסביר את מעשיו, חזר לתקשר, לאחר השפעת הטיפול נוגד הפסיכוזה•

או לפחות הזיה קולית  , מחשבת שווא ברורה כנגד הקורבן( לשווא)הסנגור המסכן חיפש •
.ובית המשפט קבע כי האדם היה אחראי למעשיו–אולם לא מצא , קטנטונת

?  מה דעתכם



הפרעה בארגון חשיבה–פסיכוזה 

:חשיבה שניונית

מערכת תפיסה וחשיבה המקפידה על לוגיקה והתייחסות למציאות•

מוכוונת מטרה•

מאפשרת לאדם להתנהג באופן תואם לדרישות המציאות•

:חשיבה ראשונית

חשיבה פרימיטיבית•

חוקי זמן או מרחב, נעדרת לוגיקה•

מצבים פסיכוטייםחלומות ו, מאפיינת ילדים•



סכיזופרניה ושאר ירקות, פסיכוזה

מחלהולא , פסיכוזה היא מצב

מחלותאלא תסמין של כל מיני , מחלהכאב ראש אינו : לצורך השוואה•

:פסיכוזה יכולה להיות

-למשל , פסיכיאטריתממחלהזאת אומרת להגרם , ראשונית•

הרוב המכריע–סכיזופרניה -

סכיזואפקטיביתהפרעה -

הפרעה דלוזיונלית-

-למשל , להפרעה אחרתמשנית•

שימוש בסמים-

חבלת ראש-

"אורגנית"מכונה גם פסיכוזה -



מאניה



מאפיינים-מאניה 
:מצב מאני עשוי לכלול חלק מהמרכיבים הבאים

;הערכה עצמית מנופחת וגרנדיוזית. א

;(פחות משלוש שעות)צורך מופחת בשינה . ב

;דברנות מתוך דחף לדבר, דברנות יתר. ג

;מעוף מחשבות או מרוץ מחשבות-מחשבות מהירות . ד

;הסטת הקשב בקלות לנושאים לא חשובים ולא רלוונטיים.ה

;הגברת פעילות זו מלווה בעוררות גבוהה. הגברת פעילות לקראת מטרה. ו

פעילות  , קניות בלתי מרוסנות: בפעילות בעלת פוטנציאל לנזק, לעיתים חסרת רסן, ישנה מעורבות.ז
.או החלטות הרות גורל, מינית בלתי מרוסנת

במסיבה" דלוק"מישהו " נראה כמו"



מאניה

.מחלהולא , מצבמאניה היא , כמו פסיכוזה

:גם מאניה יכולה להיות

על רקע הפרעה פסיכיאטרית–ראשונית •

בי פולאריתמחלה= הפרעה דו קוטבית = דיפרסיה-מאניה•

סכיזופרניה•

:משנית•

סמים•

גופניתמחלה•



"לייטמאניה "

".היפומאניה"מצבי מאניה חלשים נקראים 

.ללא נזק סביבתי או תפקודי ולא דורשים אשפוז, כאשר משכם קצר•

".מצב מאניפורמי"השם הקולקטיבי למאניה והיפומאניה הוא 

.מושג המאפשר להתחמק משאלות קשות•



?פסיכוזה= מאניה 
לא•

:מאניה יכולה להיות•

(הזיות/שוואמחשבות /עם הפרעה ברורה בארגון חשיבה)פסיכוטית •

לא פסיכוטית•



תיאור מקרה–מאניה ללא פסיכוזה 

לראשונה בחייו, לוקה במצב מאניאדם, לאחר שפוטר מעבודתו•

ישן  , מחבק זרים למורת רוחם, "כי זה הטבע"ברחוב עירוםרץ , לצדקה₪ למרות עוניו הוא תרם עשרות אלפי •
וגם לקח רכב עם  , עמודים על פילוסופיה98כתב , "חבל לו על החיים"שעתיים בלבד בארבעה ימים כי 

כי רכוש זה דבר זמני וחולף והכול שייך לכולם כדי )"כדי להסיע אישה בהריון למכולת ' המפתחות בסוויץ
אחר כך השאיר שם את הרכב; "(לעשות טוב

בעל הרכב לא התרשם מתסמיניו הקליניים והגיש תלונה במשטרה•

ולכן  , הקשורה ישירות למעשהשוואאו מחשבת , הסנגור לא מצא הזיה קולית שפקדה עליו לגנוב את הרכב•
בית המשפט פסק כי האדם אחראי למעשיו

?דעתכם



שיפוט

.  המאפיין את האדם המאני הוא ליקוי ביכולת השיפוט

:שיפוט תקין דורש את כל המרכיבים הבאים

.  דמנציה הוא בעל שיפוט לקויחולה: לדוגמה. לקבל החלטותקוגניטיביתיכולת •

".רע"ל" טוב"הבדל בין , נורמות חברתיותהכרת •

. אך חושב שאשתו היא חייזר, "רע"שיודע שלרצוח את אשתך זה אדם: לדוגמה. תקיןבוחן מציאות•
. השיפוט אינו רלוונטי, לכן בנוכחות בוחן מציאות לקוי ותובנה לקויה

.של דחפיםמיידישמטרתה סיפוק , מהחלטה אימפולסיבית לא אדפטיביתלהמנעיכולת •



שיפוט
:נבחן את הקריטריונים במקרה שהוצג

.  שמורה. לקבל החלטותקוגניטיביתיכולת •

אולם חושב שעשיית  , ודאי מכיר את החוק. חלקית". רע"ל" טוב"הבדל בין , נורמות חברתיותהכרת •
.  מעשה טוב מצדיקה את המעשה

.  שמורה. תקיןבוחן מציאות•

. לקויה. של דחפיםמיידישמטרתה סיפוק , מהחלטה אימפולסיבית לא אדפטיביתלהמנעיכולת •
לכן לא היה  ". מעורבות חסרת רסן בפעילות בעלת פוטנציאל לנזק"מעצם הגדרתו מצב מאני כולל 

.  מעשיית המעשהלהמנעבעל יכולת של ממש 

.  רק על סמך ליקוי בשיפוט–שאינו במצב פסיכוטי אדםהצגנו נרטיב הגנה על : והנה עשינו את הבלתי אפשרי



לקראת סיום



הפרעות אישיות

. תבניות נוקשות של מחשבות והתנהגות שנמשכות לאורך זמן•

".  אופי"אפשר לקרוא לזה , אם לא מדקדקים•

,  יכולים לגרום למצוקה קשה לעצמם, חוסר הגמישות והקושי להסתגל למצבי לחץ או לנורמות חברתיות•
.ולקשיים בתפקוד במישורים שונים, ולפעמים לאחרים

:  לדוגמה

חוסר יציבות רגשית ודרמטיות-מאפיין עיקרי : הפרעת אישיות גבולית•

"פסיכופתיה", חוסר אמפתיה: הפרעת אישיות אנטיסוציאלית•



?"מחלת נפש"האם הפרעת אישיות היא 
:חריגים וקשיםרק במקרים : עמדת איגוד הפסיכיאטריה•

:עבר הכולל•

אשפוזים•

תרופות נוגדות פסיכוזה•

תפקוד לקוי•

.  ועם קשר בין העבירה להפרעה•

!לא אנטיסוציאלית



סמים ואלכוהול

מעורבים בחלק גדול מהמקרים•

כמובן שאינם פוטרים מאחריות•

לעיתים קשה לקבוע אם המצב הנפשי נובע מהשימוש או לא•

הכרונולוגיה חשובה•

הסיכוי כי ההתנהגות נובעת מהשימוש גבוה–אם התסמינים חולפים מהר ללא טיפול •

המחלהבתסמיני " טיפול עצמי"לנסיוןלעיתים השימוש הוא •

!מורכב< =•



!ולילה טוב, תודה רבה לכולם

ר בן עמית"ד
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