
 סוגיות האשפוז בכפייההסמינר הבינתחומי, רפואה ומשפט, ב
 הפסיכיאטר פרופ. מרדכי )מוטי( מרק  והמשפטן פרופ. שלמה גיורא שוהם.בהנחיית 

חרף זאת, ברוב  1אשפוז פסיכיאטרי בכפייה פוגע באופן חמור בכבוד האדם ובחירותו ומטביע בו אות קלון.

סמכות זו מתבססת  2מדינות העולם מוענקת למדינה, בחקיקה ייחודית, סמכות לאשפוז פסיכיאטרי בכפייה.

, וחובת מדינה police power -להגן על תושביה מפני מי שמסכן את הציבור  על שני עקרונות: חובת מדינה

–ול לדאוג לצרכיו הבסיסיים ולטפל בעצמו להגן על חולה הנפש, אף אם אינו מסוכן, במצבים בהם אינו יכ

 parens patria .)3)חובה שמקורה בסמכות המלך האנגלי לדאוג כאפוטרופוס לכל המפגרים וחולי הנפש  

הגנה על חולה הנפש מעצמו, מהזולת או מפגעי טבע, והגנה על החברה מפני הסכנות  –נוסף לשתי המטרות הללו 

בחולה  טיפולהנשקפות לה מן החולה, החקיקה המתירה פגיעה בזכויות היסוד של חולה הנפש נועדה גם לאפשר 

 וזמתו.או שאינו פונה לטיפול מי 4הזקוק לאשפוז אך אינו מסוגל להביע הסכמה,

כמו כל תחומי הרפואה, גם הפסיכיאטריה מתמודדת עם הקושי והמורכבות של איתור, אבחון וטיפול. אך 

בתחום הפסיכיאטריה משימות אלה קשות במיוחד, לאור העובדה שמדובר בחולים שכתוצאה ממחלתם נפגע 

ם ואינם פונים לרופא. יש ובמגבלותיה 5(אנוזוגנוזיהכושרם לביקורת המציאות, עד שאינם מכירים במחלתם )

לרופא מתנגדים לקבלת טיפול הכרחי או שקיימת אי בהירות בשאלה האם הם מסכימים  חולים שלאחר הגיעם 

זאת ועוד, הפסיכיאטריה עדיין  7או האם התמלאו התנאים שבחוק המתירים לטפל בהם בכפייה. 6לקבל טיפול

ת שתן, ביופסיות, בדיקות רישום גלי מוח או בדיקות חסרה כלי בדיקה מעבדתיים, כגון: בדיקות דם, בדיקו

ותבחינים נוספים כיו"ב, המסייעים לבסס אבחנה פסיכיאטרית בכלים  9ספציפיות 8הדמיה מוחית

אובייקטיביים כמקובל בתחומי רפואה אחרים. בנסיבות אלו של היעדר שיתוף פעולה מצד החולה וחסר בכלי 

פסיכיאטרים רדיקלים,  10כפיית טיפול בנסיבות בהן הוא אינו מוצדק.בדיקה אובייקטיביים, מתעורר חשש ל
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שרת מיפוי של המוח תוך כדי השינויים המטבוליים הנוצרים פולשנית המאפ-תהודה מגנטית של המוח תוך ביצוע מטלות מוגדרות. בדיקה לא

 תפקודי שפה, שמיעה, ראייה, תנועה, תחושה, הרגשה, זיכרון ועוד )הערת המחבר(בתוך 

Neil K. Aggarwal, Neuroimaging, Culture, and Forensic Psychiatry J Am Acad Psychiatry Law 37:239–44,            9 

2009, "debates about forensic neuroimaging reflect cultural tensions about attitudes regarding the self, mental 

illness, and medical expertise. Finally, recommendations are offered on how forensic psychiatrists can add to this 

research, given their professional interface between law and medicine. At stake are the fundamental concerns that 

surround changing conceptions of the self, sickness"(ההדגשה אינה במקור( 
 677-128:763( אבחון שגוי ותיוג בפסיכיאטריה ותוצאותיהם, חלק א'. הרפואה 1995מרגולין י, ויצטום א, לוי ע) 10



המשתייכים לזרם האנטי פסיכיאטרי, אף נוקטים גישה "קיצונית" ומתנגדים עקרונית לאשפוז בכפייה בגין 

מחלת נפש, הן מפני שאין מרפא לנפש שלא מרצון והן על בסיס תפיסה שבהעדר בסיס ביולוגי מוכח למחלת נפש 

אולם, העמדה  11ן לפטור חולה נפש מאחריות פלילית וגם לא ניתן לכפות טיפול בגין מחלה שאינה קיימת.לא נית

המקובלת היא שיש להתיר אשפוז בכפייה, תוך הפעלת אמצעי זהירות שתפקידם להתמודד עם החשש מפגיעה 

  12שאינה מידתית בזכות לחירות.

י כפוי מצביע שעל אף קיומן של גישות אידיאולוגיות ניתוח משווה של ההסדרים השונים לטיפול פסיכיאטר

מעמדה של פסיכיאטרים רדיקליים כמו סאז  , כאמור,החל - 13שונות לעניין אחריותו הפלילית של חולה הנפש

המתנגדים לפטור מאחריות פלילית בגין מחלת נפש, דרך  הכרעת דין של אשם אבל חולה נפש, פטור מחמת 

 - 14סת שחולה נפש שעשה מעשה עבירה זכאי בהעדר היסוד הנפשי לביצוע העבירהמחלת נפש ועד  עמדה הגור

 מונחת ההכרה בזכותו הבסיסית של כל אדם לחירות. בכפייה בבסיס הסדרי האשפוז 

ובנם מתן האפשרות לאישפוז/טיפול בכפייה במקרה של חולי נפש מאתגר את תפיסת החירות והאוטונומיה במ

לעיתים החולי עצמו מונע מהאדם את היכולת לממש את האוטונומיה ואת זכות הבחירה המשפטי המקובל, שכן 

שלו ואף מקשה עליו לשמר את זהותו. מנקודת מבט כזאת "טיפול בכפייה" מטרתו להשיב לחולה הנפש את 

 15היות אדם חופשי בקהילה.לאפשר לו מסוגלותו לחירות, ל

מתבטא בפרוצדורה לקבלת ההחלטות ובמידת ול בכפייה השונים לאישפוז/טיפעיקר השוני בין ההסדרים 

הפגיעה המותרת בחירות בנסיבות בהן מתעורר צורך בטיפול פסיכיאטרי בכפייה ובזהירות וההקפדה על 

את הגישות השונות ניתן לחלק באופן מועיל לשני מודלים: מודל  16התנאים הנדרשים  לכפיית אשפוז או טיפול.

מקשיבים למתדיינים מתחומי המשפט מטפלים ומשפטנים נר שלנו המשתתפים: בסמירפואי ומודל משפטי. 

חקירה פילוסופית  קדמיםמ נחיםשיח במתכונת 'הדרכת עמיתים'. המ-רב מים, בהמשך,והפסיכיאטריה ומקיי

 ידע ממדעי הרפואה וההתנהגות, חוק ופסיקה.בהתאמה ללמידה, הבמעגל והגנה על הזכות של מושג החירות 

נדון בתפיסת החירות על שני מושגיה: חירות חיובית וחירות שלילית. נבחן כיצד ליישם את הנלמד בתהליך 

ל אדם מסוים ובמינימום הגבלה לבין מחוייבות לשלום הציבור. במהלך הסמינר עבין טיפול בכפייה מידתי איזון 

 בבת", רצידיוויזם.נדון גם בסוגיות הקשורות לסטיגמה, סניזם ומניעת תופעת "הדלת המסתו
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