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כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול 
  פלילי? מבט בעדשה של תורת המשפט הטיפולי

  מאת

  *מרק י (מוטי)מרדכ

המשנה לנשיאה  הבהיר מדינת ישראל נ' רוני גולן 6365/15העליון בע"פ  פטהמשת בדיון בבי
אמה לתקופת השופט רובינשטיין שלא ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי לחולה נפש בהת

ענישה מירבית לפי דיני העונשין. "הפריע לנו שאנחנו מדברים באדם פגוע, שכאילו אנחנו 
שנתי דרמטי. ויש כאן -לאשפוז רב, 'נקודות יציאה בדרך'נותנים גושפנקא מראש, למרות שיש 

שבכל מקרה יקבעו  צרימה כמעט חוקתית". לדעת השופט רובינשטיין "זה קצת מרחיק לכת...
תקופה המירבית. אנחנו חושבים שצריך להיות שיקול דעת לבית המשפט". בדומה את ה

למשפטן והרופא היהודי האמריקאי עורך הדין ד"ר בירנבאום שהלין ש"לא נראה כי ניתן שיקול 
דעת משמעותי ומציאותי, מנקודת מבט משפטית, לבעייתיות הכרוכה באשפוזו של אדם במוסד 

אינו מקבל טיפול רפואי נאות, במטרה להשיבו לאיתנו, להיות בן לחולי נפש, אם האדם החולה 
אף  .דבר זה מעורר בעיה חברתית ומשפטית"בהקדם האפשרי חורין ולחיות כאדם חופשי 

"נקודות יציאה  1991–בחולי נפש, התשנ"א השופט רובינשטיין שאל הכיצד נקבעו בחוק טיפול
אף אני רופא ומשפטן  ית לפי דיני העונשין?בדרך", ובכל זאת ניתנת גושפנקא לתקופת המירב

 תמה מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
הצמדת משך הטיפול למשך תקופת מאסר משמעותה הסתכלות על האשפוז בבית חולים 

הטיה קוגניטיבית של מסגור נגד  –פסיכיאטרי כעונש, "סניזם" (כמו פשיזם, גזענות וכיו"ב) 
בגין מחלה לבין תקופת מאסר מירבית הקבועה בחוק כעונש  חולי נפש. אין קשר בין משך טיפול

  על עבירה. 
לכן, מוצע במאמר לאמץ את הפתרון הרגיש והראוי שהעלה השופט רובינשטיין ולאפשר 
לוועדה הפסיכיאטרית במקרה של חולה מסוכן שאינו מגיב לטיפול, להפנותו לבית המשפט 

דברי הצו. המאמר מנמק, תוך ציטוט מ שתינתן לו הסמכות להאריך במקרה הצורך את משך
השופט רובינשטיין, מדוע אין לקבוע בחקיקה תקופה מירבית לאשפוז לפי דיני העונשין; ואף 

שכן מסלול טיפול  זאתל כ .לא לאפשר העברת חולה מאשפוז במסלול פלילי למסלול האזרחי
במסלול מאחר ו ,מהווה מענה ראוי לחובת המדינה לשלומם של צדדים שלישיים אזרחי לא

האזרחי ברירת המחדל בתום תקופת ההוראה היא שחרור מאשפוז ללא בדיקה והחלטה של 

 
פסיכיאטר ומשפטן. פרופ' חבר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. הרשימה מבוססת על    *

סמינר בהנחיית פרופ' מוטי מרק "ייצוג חולי נפש"  במסגרת לימודי תואר שני בפקולטה למשפטים 
  בר אילן. ברסיטתבאוני



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1976 

ועדה פסיכיאטרית מיוחדת העוסקת בחולים וועדה פסיכיאטרית ומקל וחומר במקרים שמדובר ב
  שנאשמו בעבירת רצח או ניסיון לרצח.

שבהן משפיעות  שעניינה בדרכים ,המאמר מזהה עקרונות משותפים לתורת המשפט הטיפולי
ולדרכי  ;מערכות המשפט על הרגשות, על ההתנהגויות ועל הבריאות הנפשית של בני האדם

ההתבוננות וההתערבות של המשנה לנשיאה השופט רובינשטיין, שופט אכפתי ודואג, כפי 
שדמות השופט הטיפולי משתקפת בספרות תורת המשפט הטיפולי. השופט רובינשטיין דואג 

לא רק כערך מוסרי אלא גם כיחס לא משפיל כאשר הוא חש ב"צרימה חוקתית" לכבוד החולה, 
. הרגישות ל"צרימה חוקתית" עולה בקנה אחד עם תפיסתו 2014-, תשע"ה8בתיקון מספר 

החוקר את שני פניה של הזכות החוקתית להגנה על החיים,  ,העכשווית של פרופ' אהרן ברק
המאפשרת שמירה כהלכה גם על שלום  ,לטיפול לחולההגוף והכבוד, וההגנה הראויה על הזכות 

 הציבור.

 בגישת החולה של .מקומו2 ;. מבוא ורקע1 .הנפשי והטיפול הטיפולי המשפט א. מבוא. ב. תורת
 של הכשלים עם הטיפולי המשפט מתמודד תרפויטי. ד.כיצד כסוכן ג. המשפט הטיפולי. המשפט

 להסדרים טיפולית ו. רלוונטיות של משפטנות הטיפולי. המשפט . ה. חסרונות?המודל המשפטי
 עקרונות טיפוליים ומטרתם. ח. התייחסות, התיקון בחולי נפש בישראל. ז. חידושי לטיפול
 משך ט. הגבלת המרבית שיוכל לקבוע בית משפט. האשפוז תקופת לקביעת רובינשטיין השופט
 מצו ישוחרר לדין לעמוד המסוגל חולה המרבית. י. מדוע המאסר בתקופת והטיפול האשפוז
בהינתן שאדם חולה במחלת נפש, משמע פסיכוזה. יב.  החירות המרפאתי?. יא. תפיסת הטיפול

 ועדות הפסיכיאטריות על פי עקרונות תורת המשפט הטיפולי.  יג. סיכום.ומענה זמני יישומי ל

   מבואא. 

צו בית משפט על רקע הצטברות של מקרים בהם חולה נפש שנאשם ברצח נשלח לאשפוז ב
בהשוואה לעונש מאסר בעבירה מסוג  לאחר שנקבע שאינו אחראי למעשיו, וזמן קצר לאחר מכן

ביניהם  ,העלו גורמים שונים ,ועדה הפסיכיאטרית המחוזיתוזה, שוחרר מהאשפוז על ידי ה
פרקליטת המדינה דאז הגב' עדנה ארבל, ארגוני נשים וארגוני נפגעי עבירות, לפני שר המשפטים 

את הצורך לבחון את הנושא בהתחשב במסוכנותם לציבור של  והיועץ המשפטי לממשלה דאז
משרדית בראשה עמדה פרקליטת  לפיכך, הוקמה ועדה בין 1.חולים נאשמים אלה עם שחרורם

ועדות הפסיכיאטריות ומחוז מרכז (פלילי) דאז, הגב' נורית שניט. הוועדה התמקדה בדיוני ה
, ביניהן את תיקוני החקיקה המפורטים 2000גישה המלצותיה ביולי המחוזיות למבוגרים וה

יתה להקים ועדה פסיכיאטרית יההמלצה המרכזית של הצוות ה 2.בתיקון השמיני לחוק טיפול
אשר תדון בחולים הנאשמים ברצח ובניסיון  ,שופט מחוזי (בדימוס)יעמוד בראשה שמיוחדת, 

קו לה סמכויות פיקוח ובקרה בנוגע לחולים לרצח, שבית המשפט הורה על אשפוזם, ויוענ
וזאת נוכח מסוכנותם של חולים אלה.  ,נאשמים אלה, בזמן יציאתם לחופשה ולאחר שחרורם

או  ,דעת של חברי הוועדה ואף מאפשר להתנות שחרורהאבני דרך להפעלת שיקול  מניחהתיקון 

 
 .2012–), התשע"ב8חולי נפש (תיקון מס' הצעת חוק טיפול ב 1

 שם.  2 
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ועדה ועדה. יתר על כן, הווחופשות לחולה בתכנית המשלבת טיפול ושיקום בקהילה ובפיקוח ה
 המיוחדת מוסמכת להורות על אשפוז מחדש. 

אגב דיון  3,עדה דנה בנושא, העיר נשיא בית המשפט העליון דאז אהרן ברקויצוין שבעת שהו
שנים בשל עבירות של תקיפה  14משך בבמקרה שבו אושפז נאשם שלא היה כשיר לעמוד לדין 

ל את תקופת האשפוז על פי צו האשפוז. הצוות בחן גם וגניבה, כי יש לתקן את החוק כדי להגבי
לחוק טיפול בחולי נפש,  15את נושא הגבלת תקופת צו האשפוז על פי צו שניתן לפי סעיף 

והמליץ לקבוע כי התקופה המרבית של אשפוז לפי צו שניתן בהליך פלילי לא תעלה על תקופת 
לחוק טיפול בחולי  השמינייקון התהמאסר המרבית הקבועה בחוק לעבירה שבכתב האישום. 

   2015.4נפש נכנס לתוקף בחודש יוני 
הבטחת עמידה בתנאי רצף טיפול ושיקום, הוכחה כמקדמת בריאות החולים, ומהווה מענה 

וגם למניעת תופעת "דלת מסתובבת"  ,בגין תחלואה נפשית 5ראוי למניעת תוספת מסוכנות
שחרור מאשפוז בהסכמה לשיקום אף גובתה  התנייתכי עוד יצויין  6באשפוז הפסיכיאטרי.

אף למאושפזים  ,בפסיקת בית המשפט העליון כמענה אפשרי ל"דלת מסתובבת" ולמסוכנות
   7במסלול האזרחי.

קביעה מראש של משך טיפול  8,גולןרוני עם זאת, כפי שהבהיר השופט רובינשטיין בפרשת 
רה שיקול דעת לבית המשפט. זאת לפי צו אשפוז בהתאמה לתקופת המאסר המירבית, לא משאי

הנגזר משיקולים רפואיים ומשיקולי ניהול  בשעה שאין כל קשר לוגי בין משך טיפול נאות,
משך טיפול עם דיני  ךמסוכנות, לבין עונש מאסר הנגזר משיקולי ענישה. זאת ועוד, תיקון הכור
  גן על שלום הציבור. העונשין, פוגע בכבוד האדם של החולה, מבזה אותו וגם פוגע בחובה לה

מבחינת סדר הדברים, בתחילה נביא את עקרונות תורת המשפט הטיפולי שאין לה דבר עם 
בחלק השני  9למתמודדים עם מחלות נפש. ”sanism“ שיקולי ענישה, ובהמשך נתייחס לגישה של 
יב, , הגם שתוקן על מנת להיטשהתיקון השמינינטען . נעסוק בחידושי התיקון השמיני ומטרתם

פוגע בכבודו ובחירותו של החולה וגם בעצמאות הרשות השופטת ומרחב שיקול הדעת של 
  השופט כפי שסובר השופט רובינשטיין.

 
 ).פלוני) (להלן: פרשת 2003( 900) 1, פ"ד נז(פלוני נ' מדינת ישראל 3854/02ע"פ  3
  . 1991–), התשנ"א8חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס'  4
5 Seena Fazel et al., Risk Factors for Violent Crime in Schizophrenia: A National Cohort Study 

of 13,806 Patients, 70 J. CLINICAL PSYCHIATRY 362 (2009) וכן ראו ג'וי פלד (אלספנגר), גיל ;
 243, 140 הרפואההאומנם תופעה נדירה?"  –זלצמן ואלן אפטר "אלימות ורצח בחולים פסיכוטיים 

)2001.(  
 6 Igor Oyffe et. al., Revolving-door Patients in Public Psychiatric Hospital in Israel: Cross 

Sectional Study, 50 CROAT MED. J. 575 (2009).  
פלוני נ'  1256/14רע"א  ;)18.3.2012(פורסם בנבו,  פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית 1704/12רע"א  7

   .2.3.2014), (פורסם בנבוהיועץ המשפטי לממשלה 
  ).11.7.2016פורסם בנבו, ( מדינת ישראל נ' רוני גולן 6365/15ע"פ  8
9 Morton Birnhaum, The Right to Treatment, 46 AMERICAN BAR ASSOCIATION JOURNAL 501 

  הטיה קוגניטיבית של מסגור נגד חולי נפש (כמו פשיזם, גזענות וכיו"ב). –. "סניזם" (1960)
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, נציג את תורת המשפט הטיפולי המשלבת ידע ממדעי התנהגות במשפט פרק הראשוןב 
ר למשך ומקל וחומ ,ובדילמה המורכבת בנסיבות אשפוזו של אדם בכפייה במוסד לחולי נפש

  אשפוז התחום בתקופת המאסר המירבית בהתאם למעשה עבירה. 
שכמחצית מהחולים חסרי מודעות למחלתם (אנוזוגנוזיה),  נתייחס לממצאפרק השני ב

לטיפול  ונסקור בקצרה גם מחקרים מתחום מדעי ההתנהגות העוסקים בהטיות קוגניטיביות ביחס
  הפסיכיאטרי בכפייה. 

  רקע ההיסטורי להתפתחות תורת המשפט הטיפולי.נביא את ה פרק השלישיב
נתאר את עקרונות שיטת המשפטנות הטיפולית וכיצד אפשר ליישם את  פרק הרביעיב

  פסיכיאטריות.העקרונות תורת המשפט הטיפולי בדיוני הוועדות 
 טיפול בחולי נפש,לחוק  השמיני  מהתיקוןנביא את עיקרי ההוראות הקוגנטיות  פרק האחרוןב

לעשות את ההיקש המתבקש על מהות הטיפול הנאות המשולב בתוכנית שיקום ובפיקוח ונציע 
לכל ידואליות ווהאינדימידתי לחומרת המחלה, לקידום תהליך ההחלמה ושיפור רמות התובנה 

החולים, בין אם מאושפזים מרצון, בין אם בכפייה בשני מסלולי הטיפול. המסקנה העולה 
תרתי משמע, למימוש תכלית החקיקה, יישום עקרונות משפטנות לדעתנו, מכוונת לדרך המלך, 

חש השופט רובינשטיין "צרימה  טיפולית בוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות. נבחן מדוע
כמו גם מפגיעה  אדם, מעצם תפיסת מחלת נפש כחטא ועונש,ההרגישה לכבוד  חוקתית" באוזנו

  בעצמאות הרשות השופטת.

  טיפול הפשיתורת המשפט הטיפולי וה  .ב

  מבוא ורקע  .1

תורת המשפט הטיפולי עניינה בדרכים שבהן משפיעות מערכות המשפט על הרגשות, על 
מקצועי חדש יחסית, ושמו נגזר -ההתנהגויות ועל הבריאות הנפשית של בני האדם. זהו תחום רב

היכולת , שמשמעו therapeutic, שפירושו חקר החוק והמשפט, ומהמונח jurisprudenceמהמונח 
לרפא או להבריא. במהותה מבקשת תורה זו לבחון כיצד יכולים החוק ואלה שמפעילים 
ומיישמים אותו לסייע או להזיק לרווחתם ולבריאותם הנפשית של האנשים, ובאלו חלופות ניתן 
להשתמש, לרבות בתי משפט מיוחדים שמכונים גם בתי משפט טיפוליים, להתמודדות עם בעיות 

  ייחודיות.
ורת המשפט הטיפולי התפתחה בארצות הברית בשלושים השנים האחרונות וראשיתה ת 

בהסדרים שהיו נוהגים באשפוז פסיכיאטרי כפוי. לשם הבנת התהליך ההיסטורי של תורה זו, 
נקודות משמעותיות על פני רצף ההתפתחות של ההסדרים לטיפול  ,בקליפת אגוז ,נתאר תחילה

ית בעידן שקדם להתפתחות תורת המשפט הטיפולי ולהפעלת בחולי נפש בכפייה בארצות הבר
בד בבד עם האפשרות לקיים את ההליך הנהוג בבתי המשפט לפי המודל  .בתי משפט טיפוליים

  המשפטי הקלסי. 



  כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי?   ספר אליקים רובישטיין 

1979  

לחוקת  14-, לאחר סיומה של מלחמת האזרחים האמריקנית, אושר התיקון ה1868בשנת 
יו, חירותו או קניינו, בלי הליך משפטי נאות; ולא : "מדינה לא תשלול מאדם את חיריתהבצות אר

תיקון זה נועד למנוע אפליית  10תשלול מאף אדם שבתחום שיפוטה הגנה שווה על ידי החוקים".
משהתפתחה התנועה לרפורמה במשפט בריאות הנפש, הופעל התיקון  1972שחורים. בשנת 

ון של ארצות הברית קבע בפרשת ובית המשפט העלי ,האמור, גם למניעת אפלייתם של חולי נפש
Jackson v. Indiana11 כשירות לעמוד -ש"החוק המאפשר אשפוז פסיכיאטרי בכפייה עקב אי

לדין, בלא הגבלת זמן, אינו חוקתי". באותה שנה עצרו שוטרים במדינת ויסקונסין מורה 
 .Lessard v-פרשה המוכרת כ ,ששוטטה ברחובות ואשפזו אותה נגד רצונה במוסד פסיכיאטרי

Scmidt.12  בית המשפט הפדרלי המחוזי קבע כי על מנת לטפל באדם נגד רצונו, יש לקיים דיון
). אומנם זו לא הייתה פסיקה של בית המשפט ”due process“( בעניינו בהליך ראוי בבית המשפט

, קבע בית המשפט העליון של ארצות 1975העליון, אולם שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 
גם  , כךמסוכנות אשפוז בכפייה מותנה בהוכחתכי  O’Conner v. Donaldson,13פרשת הברית, ב

לים אחרות, עצם קיומה של מחלת נפש אין יבמ .מותנה בהוכחת מסוכנותהכפוי  המשך האשפוז
והמדינה אינה יכולה להגביל באופן חוקתי אדם  ,הצדקה לאשפז אדם כנגד רצונו הכשלעצמ הב

חופשי בקהילה לבדו או בעזרת בני משפחה או חברים מוכנים  המסוגל להיות ,לא מסוכן
  14ואחראים.

ההקפדה על הסדרי האשפוז הפסיכיאטרי בכפייה לוותה בשחרור מאושפזים רבים ממוסדות. 
חולים רבים נותרו "אחראים" לגורלם ללא יכולת לדאוג לצרכיהם. חלקם הפכו לקרבנות ניצול, 

כתוצאה מעוני ומרעב והיו שגנבו מזון ובגדים על מנת אחרים מצאו את מותם מפגעי טבע או 
רכי החולים בקהילה, ועדר מערך מרפאות ומסגרות שיקום בהיקף תואם לצילשרוד. בה

"אושפזו" חולים רבים בבתי סוהר לאחר שעמדו לדין ובלא הגנה של הסייג לאחריות פלילית 
  15שקיבל פרשנות מצמצמת.

 
10 “No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of 

citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or 
property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 

protection of the laws” U.S. CONST. amend. XIV, §1 לחוקת ארצות  14-(להלן: התיקון ה
  הברית).

11 Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715 (1972).  
12 (1974) Lessard v. Schmidt, 379 F. Supp. 1376.  
13 O’Connor v. Donaldson, 422 U.S. 563 (1975).  
14 Stephen Houran Behnke, O’Connor v. Donaldson: Retelling a Classic and Finding Some 

Revisionist History, 27 J. AM. ACAD. PSYCHIATRY LAW 26 (1999).  
15 “jails have become the country’s repositories for mentally ill people” Tom Jackman, 

Commitment Rule is Key to Changing the System THE WASHINGTON POST (Nov. 28, 2007), 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/27/AR2007112702384. 

html?sid=ST2007112702512.   



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1980 

גנה על חירות מפני אשפוז פסיכיאטרי בלא תובנה במבחן היישום התברר כי התמקדות בה
ואף בלא מודעות  16לתרומת הטיפול הפסיכיאטרי במהלך האשפוז להשבת המסוגלות לחירות;

ואף במחיר  ,לחשיבותו של רצף הטיפול והמשך טיפול אמבולטורי ושיקום אינטנסיביים בקהילה
סבל רב לחולים ולבני  םביסמכל אלה  –כפייה מידתית בהתאמה לצורך שמירה על החירות 

בתגובה לסבל הרב שנגרם לחולים  17בעקיפין לפגיעה בשלום הציבור. יםרמוגואף  ,משפחותיהם
ולבני משפחותיהם באין דואג לצרכיהם, ולפגיעה בשלום הציבור, התפתחה בארצות הברית 

 של המאה הקודמת. המשפטנים דייויד וקסלר 80- תנועה לרפורמה במשפט החל מאמצע שנות ה
וברוס ויניק טענו כי למשפט יש כוח חברתי המשפיע על התנהגותם של כל המעורבים בהליך 

 1987בריאות. וקסלר אף הוזמן בשנת הערך קידום  השיפוטי ויש לוודא שהמשפט יגן גם על
  18להרצות על התפיסה החדשה במכון הלאומי האמריקאי לבריאות הנפש.

ורכי דין, שופטים, מחוקקים, עמותות של חולים אנשי מקצוע ובני משפחה של חולים, לצד ע
הסכימו כי ראוי לפעול להגברת הכוח החברתי החיובי של  ריתהבצות והציבור הרחב באר

המשפט על מנת להרחיב את ההשפעות הטיפוליות של מקצועות בריאות הנפש ולצמצם תוצאות 
תורת ההתנהגות פיתחה טיפוליות. קבוצת המלומדים שחקרה את המשפט בכלים של מדעי - אנטי

לימים נקראה גישה זו בשם תורת  אתיקה של דאגה.על  תהמבוסס תמשפט פסיכותרפויטי
   therapeutic jurisprudence.(19המשפט הטיפולי (

נראה כי על אף המפגש הטעון שמתקיים לא אחת בין אנשי המשפט, שמטבע הדברים 
לא חולה במחלת נפש), ובין אנשי  דיכוטומית (אשם או לא אשם, חולה או ההכרעה בו היא

הפסיכיאטריה שפועלת על רצף דינמי, הגישה של תורת המשפט הטיפולי ִאפשרה לגשר על 
פסיכותרפויטית; ומנגד, הפסיכיאטרים -הפערים. המשפטנים מבינים את הגישה הטיפולית

ותו מבינים את המשפט בכל הנוגע למחויבותו להגנה על החירות מחד גיסא, ומבחינת סמכ
לכפות טיפול, מאידך גיסא. בפועל, מטרת שתי הדיסציפלינות היא משותפת: הבטחת שלום 
הציבור ובכלל זה שמירה על החולה וזכויותיו כחלק מהציבור. לכן נדרש שרופאים יגלו רגישות 

ומשפטנים יבינו את הצורך באשפוז כפוי במקרים מסוימים. על פי גישתם של  ,לחירויות היסוד
גישה שאינה לכיוון  יניק, המשפט הטיפולי מכוון לשינוי כללי ההתנהגות בבית המשפטוקסלר וו

  אדוורסרית, המאפשרת לשופט להקשיב ולדבר ישירות עם החולה. 
עקרונותיה של תורת המשפט הטיפולי הגיעו גם אל בתי הספר למשפטים באנגליה, מולדת 

היר דייויד קרסון, מנהל התוכנית המשפט המקובל והתפתחות המודל הרפואי. במדינה זו הב
למשפט ולמדעי ההתנהגות בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת סאות'המפטון, מדוע גישה 
שאינה אדוורסרית מאפשרת לעד (אף אם הוא נער או נערה) להשמיע את קולו, ומדוע חשוב 

 
(חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור למשפטים", אוניברסיטת  מרפא בכפייה לחולי נפשמרדכי מרק  16

  ).2014בר אילן, 
17 Edwin Fuller Torrey, The Insanity Offense: How America’s Failure to Treat the 

Seriously Mentally Ill Endangers its Citizens 28–40 (2012).   
18 Constance Backhouse, An Introduction to David Wexler, the Person Behind Therapeutic 

Jurisprudence, 1 INTERNATIONAL JOURNAL OF THERAPEUTIC JURISPRUDENC 1 (2016).  
  .)2017( 153) 2לא( שיחותרת המשפט הטיפולי והטיפול הנפשי" מרדכי מרק "תו 19



  כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי?   ספר אליקים רובישטיין 

1981  

הן בשיטת המשפט האמריקאית והן במשפט המקובל  20לקדם גם גישה שאינה אדוורסרית.
והחלפת האשפוז  התפתחה ההכרה בנזק שנגרם לחולים עקב מניעת טיפול בשם הזכות לחירות

ההכרה בכך שהגנה פרוצדורלית על החירות  21הפסיכיאטרי לרבים מהחולים בכליאה בבתי כלא.
אינה בהכרח מקדמת מענה ראוי לבעיות חברתיות, ובוודאי שלא מנעה חזרה של חולים אל 

הביקורת על גישה אדוורסרית  22הביאה למוכנות לשינוי עמדות. המוסדות הפסיכיאטריים,
במשפטים שבהם היו מעורבים בני נוער ו/או חולים בגירים וכן על המודל המשפטי ותוצאותיו, 

  23הביאה לשינוי פרדיגמה ברוח תורת המשפט הטיפולי.
דוורסרית) אתה" (בגישה לא א –השופטים הטיפוליים יצרו קשר ישיר עם החולים, שיח "אני 

והצליחו לשכנע חולים להכיר במחלתם ולהתחייב לקבלת טיפול כחלק מפסקי דין טיפוליים. 
תוך מעורבות ישירה של השופטים  ,התברר שהקשבה אמפטית לחולים ולבני משפחותיהם

התומכים במתן טיפול תרופתי, לצד נכונות לפקח ולאכוף פסקי דין המחייבים קבלת טיפול, 
ים להכיר במחלתם ואף להתמיד בטיפול בה. נמצא ששופט "דואג" הצליח סייעה לחולים רב

את ההליך המשפטי להיות גם טיפולי, וזאת מבלי לזנוח ערכים אחרים שהמשפט מגן  להרחיב
   24עליהם.

תורת המשפט הטיפולי מחדשת בכך שהיא מאפשרת לשופט להיות בקשר ישיר עם החולה 
י. השופט אנושי ומבטא "אתיקה של דאגה", אמפתיה, משפטהאישיים בהליך - ולבטא יחסים בין

השיטה המשפטית  אכפתיות, הקשבה לזולת וכבוד לאוטונומיה של האחר. גישה זו מחליפה את
האדוורסרית המנוכרת. השופט, אשר בשיטה הרגילה אחראי לאפשר לעורכי הדין למלא את 

י תופס את האחריות כאחריות אתה", בחינת "אנ-תפקידם, ממלא בגישה זו תפקיד בדיאדה "אני
ה"אחר" החולה חש שמקשיבים לו, הוא חש "נוכח" ומרגיש פחות מאוים. תוך   25כלפי האחר".

וכן בין החולה  ,כדי השיח החולה מתעצם ומכאן מתחיל שיתוף פעולה בין החולה ובין השופט
סרית מנם מדובר בהליך משפטי, אך משנמוגה ה"קשיחות" האדוורוובין בני משפחתו. א

בגישה הפסיכותרפיסטית, ְמקדם הדיאלוג הפתוח בין  26אתה",-אישי, "אני-והתפתח שיח בין
השופט לחולה, כמו בין מורה לתלמידו או כמו בפסיכותרפיה, התפתחות והחלמה של מטופל 

אתה" עם השופט הטיפולי, עם סמכות האב, לקידומה של - באמצעות דיבור. כך תורם השיח "אני
אישי -שר מאפשרת לחולה להכיר בצורך בטיפול. במילים אחרות, הקשר הביןרווחה נפשית א

 
20 David Carson, Therapeutic Jurisprudence and Adversarial Injustice: Questioning Limits, 

2 WEST. CRIM. REV. 124 (2003).  
21 Allen Frances, Psychiatric Patients in Prisons are Frequent Rape Victims, PSYCH TIMES 

(Oct. 21, 2013); www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/psychiatric-patients-prisons-are-
frequent-rape-victims.   

22 Thomas W. Haywood et al., Predicting the “Revolving Door” Phenomenon Among Patients 
with Schizophrenic, Schizoaffective, and Affective Disorders, 152 AM. J. PSYCHIATRY 856 

(1995).  
23 JUDGING IN A THERAPEUTIC KEY: THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND THE COURTS (Bruce J. 

Winick & David B. Wexler eds., 2003).  
  .19מרק "תורת המשפט הטיפולי", לעיל ה"ש  24
  ).2010(סמדר בוסתן תרגמה,  הומניזם של האדם האחרמנואל לוינס ע 25
  ). 2013(אהרון פלשמן תרגם,  אני ואתהמרטין (מרדכי) בובר  26



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1982 

עם השופט, דמות אב, מביא לידי כך שהחולה, אף כשהוא שרוי במצב פסיכוטי, יסכים לקבל 
טיפול. המחויבות האישית של החולה לשופט שהקשיב לו מקדמת נכונות להתמדה בטיפול אף 

. לכאורה הסכמתו חסרת תוקף מפאת העדר מסוגלות שאלמלא הסכים, הטיפול היה נכפה עליו
נאשם במשפט האדוורסרי לקשר -ולו בתחילת ההליך; אולם בפרקטיקה, המעבר מיחסי שופט

אתה מבטא הדדיות ביחסים, ומכאן נובעת הכרה של החולה בעצמו ושל השופט בחולה -אני
אתה שנרקמים -כאדם אוטונומי. תחילת שיקום האוטונומיה של החולה היא ביחסי אני

ומתקיימים בין השופט הטיפולי ובין החולה. זה האחרון מסכים לקבל על עצמו כאדם אוטונומי 
ומבטא את יכולתו לבחור ולרצות  27אחריות לטיפול, מסוגל להסכים, אף שלא בהכרח מדעת,

  לממש את החירות.  –תים בליווי סיוע) בקהילה. בקצרה יואת מסוגלותו לתפקד עצמאית (לע

  מקומו של החולה בגישת המשפט הטיפולי   .2

הנחת היסוד, אשר התבררה כנכונה במרוצת השנים, היא שהקשבה בלב פתוח ובנפש חפצה 
לשיח עם החולה, שלא באמצעות עורך דין מתווך, אף שבנוכחותו, ומתוך נכונות להמשיג את 

ריפוי של החולה ממצאי ההתבוננות הקלינית בשפה פשוטה ומובנת למטופל, תסייע בתהליך ה
יה טהאמפגם כשהוא שרוי במצב פסיכוטי. כאשר החולה חש שדואגים לו והוא מרגיש את 

תים הרגשה זו מספקת על יכלפיו, יורד ִמפלס החרדה שלו ומתאפשר לו לארגן את מחשבותיו. לע
מנת שיירגע, יתארגן וישמיע את קולו עד שיהיה נוכח ומשפיע בבית המשפט. בסיועו של 

המשתף את העומד מולו בהליך, מתקיים שיח בין החולה לבין השופט, בדומה למה השופט 
החולה, שהיה "נעדר  28שאירע על פי התלמוד במעמד הר סיני שבו "כפה עליהם הר כגיגית".

נוכח", נעשה שותף פעיל להליך המשפטי. אחד העקרונות המרכזיים בתורת המשפט הטיפולי 
ופו של החולה מתקיימים לגביו שלושה יסודות שמהווים היא המחויבות לכבוד האדם. בשית

ההקשבה לחולה  Three Vs: Voice, Validation, Voluntary participation.(29חלק מגישה זו (
ושיתופו בסוד השיח המשפטי שמתקיים בעניינו, מסייעים לו לחבור לקהילה שמכתיבה לו כללי 

 התנהגות ובליווי אכיפה ופיקוח. 
גה נדרשת גם ביחס לחולה המובא למשפט בהליך אזרחי שבו נכפה עליו אתיקה של דא

טיפול אף אם הוא לא עשה מעשה עבירה וניתן לו טיפול מונע, בלא הסכמתו, מחשש למסוכנות 
לדאוג לעצמו. בפועל, מתקיים, בהליך סטטוטורי, ניסיון ליצור עבור החולה  ויכולת- או מפאת אי

השופט כדמות סמכותית  םעקנת" דפוס התקשרות הורית, חוויה טיפולית המשחזרת או "מת
שתלוי בהחלטתו אף שאינו בחזקת נאשם העומד לדין. כאן הידיעה, ולו החלקית,  –עבור החולה 

שהשופט תפקידו לשמור על החירות, וסמכותו חלה הן על המטפל והן על המטופל, יכולה לסייע 
נו המטפל הישיר ויכול לקבל או לשלול דווקא מהשופט שאי ,לחולה בקבלת ההצעה הטיפולית

 
מרכז בריאות הנפש מזרע (מזור) (  –פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית  45338-01-19ע"ו (מחוזי חי')  27

  ).13.5.2020פורסם בנבו, 
  בבלי, שבת פח ע"א. 28
29 Amy D. Ronner, Songs of Validation, Voice, and Voluntary Participation: Therapeutic 

Jurisprudence, Miranda and Juveniles, 71 U. CIN. L. REV. 89 (2002).  
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את הכפייה, על בסיס תובנה ולו חלקית שמסוגלותו לחירות היא "שברירית" ולכן הוא זקוק 
              לטיפול.

שפותחה בידי הפסיכיאטר  ,)attachment theoryהפנמת תיאוריית ההתקשרות (
למתרחש ב"קליניקה" של  ,)John Bowlby, 1907-1990והפסיכואנליטיקאי הבריטי ג'ון בולבי (
או בביקור של השופט בבית החולים הפסיכיאטרי  30לשכת השופט הטיפולי בבית המשפט,

לצורך אישור אשפוז או המשך אשפוז בכפייה (כנהוג בארצות הברית), או לענייננו, בשיטת 
י המשפט בישראל, חוויה פסיכותרפויטית שעובר החולה במהלך דיון בעניינו שנערך בפנ

מאפשרת להבין וליישם טוב יותר את כוחו הטיפולי של  –הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית 
המשפט. מדובר בתאוריה מתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית שביסודה ההנחה כי בנפש הפעוט 
טבוע צורך ראשוני ופנימי להתקשר עם דמות מטפלת לצורך הגנה וקרבה. זאת מאחר שהתינוק 

א נולד חופשי, אלא מתפתח בסיוע דמויות הוריות להיות אדם חופשי. על הוא יצור חסר ישע של
פי בולבי, בטיפול הפסיכולוגי עם מבוגר משמש הפסיכולוג מעין דמות הורית המפגינה אהבה 

הבניית  –בלא תנאי, ויש בכך פיצוי על חסכי עבר והאצת התפתחות יחסים בוגרים, לענייננו 
תן להיעזר בתאוריה זו גם במקרה של השופט ועורך הדין "סדר חברתי" באמצעות המשפט. ני

הטיפולי בזהירות ומתוך מודעות לשוני שבין בית הורים ובין בית משפט. המשפט, מעצם 
הכללים המאפשרים את קיומו, תחום בפרוצדורה המעוגנת בכללים נוקשים, אך עם זאת, 

ה ושלא באמצעות עורכי הגמישות של השופט, אשר מקשיב וְמתקשר גם במישרין עם החול
הדין, מביאה בהמשך להסכמה להתחייב לתכנית הטיפול; מעין הסכמה לכפייה "כופין אותו עד 

האמפתיה ְמקדמת התקשרות ופיתוח אמון יחד עם  .שאומר רוצה אני", או כפייה בהסכמה
  מחויבות להתמיד בטיפול; מחויבות המגובה בפסק דין. 

, ריתהבצות תחום הפסיכיאטריה והמשפט בארההתפתחויות המרתקות המתרחשות ב
דוח הוועדה  31קלטו באנגליה, בניו זילנד ובאוסטרליה, ולאחרונה מגיעים ארצה.נהשפיעו ו

הציבורית לבחינת מדיניות הענישה ודרכי הטיפול בעבריינים בראשותה של שופטת בית המשפט 
בין היתר על הקמת בתי  , ממליץ2015העליון בדימוס דליה דורנר שהוגש לממשלה בנובמבר 

חנוכת בית המשפט  32.משפט קהילתיים כאחת הדרכים לצמצום השימוש במאסרים ובמעצרים
הפועלים  2015,33ברמלה באוקטובר השני ו 2014הקהילתי הראשון בישראל בבאר שבע בשלהי 

בגישה טיפולית, הגם שאינם עוסקים בחולי נפש שעברו עבירות בגין מחלתם, מבשרים תחילתה 
  ורמה בתחום זה גם בישראל. של רפ

 
30 Rivka Davidovitz et. al., Leaders as attachment figure Leaders’ attachment orientations 

predict leadership-related mental representations and followers’ performance and mental 
health, 93 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 632 (2007). 
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 ).2015( דין וחשבוןינים הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעברי 32
) 29.11.2014( הארץשירלי סיידלר "נחנך בית המשפט הקהילתי הראשון בישראל"  33

www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2498549.  
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  המשפט כסוכן תרפויטי  .ג

אילן תיאר את "תפקידו -פרופ' וקסלר ביקר מספר פעמים בארץ ובהרצאותיו באוניברסיטת בר
ואת השפעת המשפט הטיפולי על הנפש ועל הרווחה הפסיכולוגית  ,של המשפט כסוכן תרפויטי"

זווית טיפולית עושה את המתבונן של המעורבים במשפט. וקסלר הוסיף שעצם ההתבוננות מ
לאנושי יותר, והמשפט הופך לאינדיווידואלי וְמקדם את בריאותו של אותו חולה. בדרך זו 

בלא שהיה בכך  ,מותאמות תכליות תרפויטיות לחולה מסוים ומועדפות על פני תכליות אחרות
עליהם. אין כאן  ביטוי של פטרנליזם או תמיכה בכפייה או פגיעה בערכים אחרים שהמשפט מגן

אתה" בהליך משפטי. מניסיונו, טען וקסלר, דיאלוג -אלא ביטוי למפגש אנושי "אני
פסיכותרפויטי, מעין "סוד שיח" של שופטים עם נאשמים, או של עורכי דין עם לקוחותיהם, 
מקדם את בריאותם הנפשית של האנשים המעורבים במשפט ולאו דווקא של חולי הנפש. לפיכך 

סלר את התורה והציע להחיל כללים משפטיים במשקפיים פסיכולוגיות על תחומים הרחיב וק
  נוספים של המשפט. 

אילן חשף וקסלר שטרם הרצאתו במכון הלאומי לבריאות -בסיום הרצאתו באוניברסיטת בר
, הוא התבקש לכתוב על התחום הכללי של משפט ותרפיה. אך, 1987-הנפש בארצות הברית ב

, כתרפיה באמצעות משפט כתרפיהלהתמקד לא במשפט ותרפיה, אלא ב לדבריו, "החלטתי
המשפט, ובכך להציע מסגרת מושגית למשפט הפסיכותרפויטי בתור תחום חקר העומד בזכות 

   34עצמו".

  כיצד מתמודד המשפט הטיפולי עם הכשלים של המודל המשפטי?  .ד

מאפשרים להתמודד טוב הגמישות והקשר הבלתי אמצעי בין כל המעורבים במשפט הטיפולי 
כפי שהבהיר פול יותר עם חוסר ודאויות המעצבות את חייו של אדם חולה נפש שאינו רציונלי. 

אפלבאום על עלייה במספר חולי הנפש הנכלאים בבתי סוהר ובמספר האשפוזים הפסיכיאטריים 
אוריות האם הטמעת מושגים, דוקטרינות ותי 35.החוזרים בכפייה מאז התפתחות המודל המשפטי

ממדעי ההתנהגות והפסיכיאטריה אכן מסייעת להביא היגיון אל השיגעון? האם גישה 
ודאות אצל חולים במחלת -פסיכותרפויטית מסייעת להערכת מסוכנות מדויקת יותר במצבי אי

מהמקרים, תהליכים משפטיים בחלק נפש? במחקר מתחום תורת המשפט הטיפולי נמצא כי 
ידי החולה באופן שמאפשר ליישם את החוק טוב יותר באמצעות "ידידותיים" מתקבלים על 

טיפולית של המשפט. גם בחינת ה"שיטות - הגברת ההשפעה הטיפולית והפחתת ההשפעה האנטי
והטכניקות" של שחקנים על במת המשפט כגון עורכי דין, שופטים ואנשי מקצוע אחרים 

ם פסיכיאטריים, הדומים בעבודתם הפועלים בהקשר משפטי (בין השאר נבחנה עבודת טריבונלי

 
34 David B. Wexler, The Development of Therapeutic Jurisprudence: From theory to 

practice, 68 REV. JUR. U. DE PUERTO RICO 691 (1999).  
35 PAUL S. APPELBAUM, ALMOST A REVOLUTION: MENTAL HEALTH LAW AND THE LIMITS OF 

CHANGE (1994) .  
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1985  

לוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות הקיימות בישראל), הצביעה על הצלחות לקדם בריאות בבתי 
משפט לטיפול בסמים ובבתי משפט לבריאות הנפש באמצעות התמדה ושמירה על רצף הטיפול 

   36ונטרול מראש של מצבי סיכון.

  חסרוות המשפט הטיפולי  .ה

ט לרפואה הפסיכיאטרית במתכונת שילוב על פי עקרונות המשפט הטיפולי, החבירה של המשפ
אף שיש בה קידום של ערך הבריאות באמצעות שילוב סינרגטי של פסיכיאטריה ומשפט, 
מעוררת גם חשש להתגברות הפטרוניות של גורמי הטיפול בחסות המשפט. קשה לשלול 

עלולה להיות גבוהה מזו של  שעוצמתה של פטרוניות ה"מחוזקת בחסות בקרת המשפט"
חומרת הסכנה של פיתוח תלות עד מהרפואה הפטרונית במודל הרפואי הקלאסי. אין גם להפחית 

). בנוסף Hospitalismכדי סוג של התמסדות בקהילה במודל רך יותר של תופעת ה"אשפזת" (
  קיים גם חשש שתיחלש הבקרה של המשפט, שחבר לרפואה, על האשפוז בכפייה. 

ישה המוקדמת להודות ולשאת באחריות, שמהווה תנאי למשפט טיפולי במסלול הדר
הפלילי, מעוררת חשש של קיפוח זכות החולה למשפט שוויוני עקב הפגיעה בזכות השתיקה, 
כלומר הזכות שלא להפליל את עצמו העומדת לרשות כל אדם בריא. יתרה מזו, יש חשש 

דות הודאת שווא ולו על מנת לזכות ביחס מכבד או להשפעה לא רצויה ולא ראויה על החולה להו
  יעמוד לדין כשיחלים. כשיר לעמוד לדין, אוהוא להקלה בדין מצד השופט במקרים בהם 

ייתכן שהמודל הרפואי המשולב בבקרה  ,החשש לפטרוניות ועיוות דין – משני טעמים אלה
כיום בישראל בעידן  שיפוטית באמצעות דיון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית הנוהג-מעין

שמדובר בחולה שבית המשפט "נוכח כי יש ראיות לכאורה בכך המתנה  ,שלאחר התיקון לחוק
כי הנאשם עשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או שעשה מעשה עבירה אחר 

וכן בזכות הערעור לבית המשפט המחוזי המפעיל בקרה שיפוטית,  37המבוסס על אותן עובדות",
בגישת תורת המשפט  ,ריתהבצות ודל ראוי ומאוזן יותר מהמודל המשפטי שפותח בארהוא מ

כשירות לעמוד לדין, החלימו וכשירים לעמוד - איבחולים שאושפזו בגין  כאשר מדובר ,הטיפולי
לדין ויש בו חשש להפללה עצמית. תנאי לכך שהמודל הרפואי המשולב האמור אכן יהיה מודל 

יכיאטרית המחוזית ועורכי הדין המייצגים את החולים יקפידו על שהוועדה הפס ,מועדף הוא
במידת הצורך ינהג אף  שיח המשתף את כל המעורבים, ובראש וראשונה את החולה ומשפחתו.

 ,שופט בית המשפט המחוזי בערכאת הערעור כשופט טיפולי המגן על זכותו של החולה לחירות
גישה זו תבטיח אווירה  38ריאות שעימה חירות.שותף לקידום הבכועם זאת רואה עצמו כדואג ו

 
 .19מרק "תורת המשפט הטיפולי", לעיל ה"ש  36
  (ב) לחוק טיפול בחולי נפש. ),1(א15ס'  37
, השופט מרכז בריאות הנפש מזרע (מזור) –פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית  64836-01-19ע"ו  38

) ("כאשר מדובר באדם הסובל ממחלת נפש, המחלה פעילה, פוגעת 2.2019ברלינר (לא פורסם, 
קשות בשיפוט, בשיקול, ובבוחן המציאות שלו, ואף משפיעה ומכתיבה את התנהגותו של החולה, 

צמו, את הציבור, או מי מבין הציבור, נוטלת החברה 'פטרונות' ומסכנת בכך במידה ממשית את ע
עליו, כדי לטפל בו, להביא לשיפור במצבו הנפשי, ולהפחית את המסוכנות שבו, כך שניתן יהיה 
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נוחה יותר לקידום מחויבות החולה לטיפול ולמסגרת השיקום בקהילה באמצעות המשפט. עם 
  זאת, עדיין ארוכה הדרך ליישום תורת המשפט הטיפולי בשטח הלכה למעשה.

לר אילן, הבהיר וקס-בדיון הפתוח על תורת המשפט הטיפולי שהתקיים באוניברסיטת בר
שעדיין מדובר בגישה רעיונית המשפיעה על הפרקטיקה של שופטים ועורכי דין רבים ותרומתם 
של העוסקים בתחום מתגלית אט אט ובאקראי. לדעת וקסלר, בחלוף כשני עשורים להתפתחות 

וגיבוש סוג  ,התנועה, בשלה השעה לעבודת מחקר שיטתית יותר של איסוף הכללים ופסקי הדין
  תחומי שיניב כללים מנחים יישומיים. -חקר ביןחדש של שיח ומ

ם הופנמו בשטח קווים מנחים ועקרונות יישום התיקון השמיני, טר –זו לענייננו, לעת ה
כחלופה  ,להבטחת רצף טיפול ושיקום בקהילהאו הימוסכמים לקבלת החלטות לאשפוז בכפי

קשה לראות כיצד  39.ה במידה שמתבטאת בעצירת מגמת העלייה באשפוז הכפויילאשפוז בכפי
קופות החולים המבטחות, המממנות טיפול או אשפוז פסיכיאטרי מצד אחד, והמדינה, 

, לעומת זאתבתעסוקה נתמכת כחלופות לאשפוז,  ועבודה מוגנתשיקום  המתקצבת עלויות מערך
תגענה להסכמות שיבטיחו רצף טיפול ושיקום בקהילה. ומקל וחומר במידה ומשך אשפוז כפוי 

ולא ממשך תהליכי , כעולה מהתיקון השמיניל פלילי מושפע מתקופת מאסר מירבית במסלו
טיפול וריפוי. האמור אינו מתייחס להצעת השופט רובינשטיין העוסקת בחולים שמשך הטיפול 

במסלול הפלילי יידון מעת לעת בבתי משפט ומשכו יהיה בהתאמה לצרכי הטיפול. מנגד,  בהם
ונהיה קצר יותר, מספר הקבלות הולך וגדל, תופעה הנקראת "דלת ככל שהאשפוז בכפייה הולך 

  40מסתובבת".

רלווטיות של משפטות טיפולית להסדרים לטיפול בחולי פש   ו.
  בישראל

 נהלדעת המחבר, תורת המשפט הטיפולי המפנימה ידע ממדעי ההתנהגות בתחומי המשפט הי
תחת בקרה משפטית על  ,לה הנפששיח בינתחומי לטיפול בחוהמאפשרת המשפטית  התיאוריה

באמצעות עבודת וועדה פסיכיאטרית מחוזית המפנימה עקרונות וה יהאשפוז והטיפול בכפי

 
להחזירו לחיים בקהילה, אם כאדם חופשי לכל דבר, ואם תחת מגבלות של טיפול מרפאתי כפוי 

חירותו של החולה, בכבודו, וביכולתו לכתוב בעצמו באופן בקהילה. אומנם, האשפוז הכפוי פוגע ב
חופשי (לפרק זמן מסוים), את סיפור חייו, אך חיים אלה נפגעו במידה ניכרת על ידי המחלה, 
וכבודו של החולה נפגע על ידי השפעת המחלה עליו, ובסופו של תהליך, התקווה היא כי יוחזר לו 

ותה יותר, אל מול מצב החירום בו היה הוא שרוי, החופש, הכבוד והחירות בצורה שלמה ונא
 ואחרים בגללו, קודם לאשפוז").

) ("על פי 2018( קווים מנחים לטיוב תהליך האשפוז בכפיההאגף לבריאות הנפש משרד הבריאות  39
הנתונים [...] נצפית עליה עקבית באחוז הקבלות לאשפוז על פי הוראות של פסיכיאטר מחוזי מתוך 

". וכן: "אנו רואים 2016בשנת  25.5%ועד ל  2006בשנת  18.2%-ת בכל שנה. החל מסה"כ הקבלו
מגמת העלייה עקבית משנה  2016בשנת  0.68-ל 2006תושבים בשנת  1.000-ל 0.56-עליה מ

 לשנה").
(עבודת  תופעת "הדלת המסתובבת" בפסיכיאטריה, בעידן הרפורמה בבריאות בנפשבילאל מנסור  40

  ת חיפה בהדרכת ליטל קינן ומרדכי מרק, לא פורסם).מאסטר אוניברסיט



  כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי?   ספר אליקים רובישטיין 

1987  

פסיכותרפויטי. זאת, הן בשל השיח ושיתוף הפעולה שמתגבש כבר כיום במותב הוועדה  משפט
, המוטמעת בין המטפלים ובין המשפטנים, והן בשל מספר הנחות יסוד המצויות בבסיס תורה זו

שקלטה עולים  ,אט אט בעבודת הוועדות. יתר על כן, שרותי בריאות הנפש של מדינת ישראל
 50-מתרבויות שונות ומתגוררים בה מיעוטים ממגזרים שונים העסיקה עוד בשנות ה

במערך השירות. פרופ' פיליס פלגי ז"ל כיהנה כאנתרופולוגית הקלינית  אנתרופולוגית קלינית
ד הבריאות וקידמה גישה טיפולית בינאישית רגישה לתרבות של הקבוצות הראשונה במשר

בעידן שלאחר הרפורמה בשירותי בריאות הנפש, הפנמת תורת  41האתניות השונות שעלו לארץ.
משפט פסיכותרפויטי ורגיש לתרבות גם בעבודת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית היא חידוש 

ואם תורת המשפט הטיפולי, שהחלה עוד בראשית אתה" הרגיש לאחר, ות –מסורת שיח "אני 
  שנות החמישים.

המחויבות להגנה על זכותו של חולה נפש לשירותי בריאות מחייבת לא רק טיפול בחולה 
אלא גם לשיקום המסוגלות של החולה להיות חופשי בקהילה  ,המסכן את שלום הציבור

פיזיולוגי ממדעי ההתנהגות - סיכופ- ובתפיסה רחבה של מושג החירות. הפנמת ידע אנתרופולוגי
מלמדת על מקומם של תיפקודי האני בהגנה על היותו של הפרט אדם יחיד מיוחד וחופשי, 
ומשליכה גם על מקומה של המשפחה והקהילה, בני כל המגזרים, בהבטחת בריאותו של היחיד 

רך לשיקול , המציב אבני דהתיקון השמיניוגם על אחריות המשפט להגנה על הזכות לחירות. 
הדעת של חברי הוועדה, כורך טיפול ושיקום ברצף ומאפשר לממש את תכלית החוק בהתאמה 
לדברי ההסבר שעמדו ביסודו: "לאפשר טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית החולים... 
השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי 

טיפולית יישומית, המעגנת את השינויים שחלו במהלך השנים -משפטית. זו גישה 42והשיקומי"
בתפיסת הטיפול במחלות הנפש בשילוב עם מודעות ומחויבות גוברת לזכויות הפרט של החולים 

  עדה. לכל והכרה בתרבות ובמנהגים הייחודיים

  חידושי התיקון, עקרוות טיפוליים ומטרתם  .ז

פש נחקק, כאמור במבוא, על רקע הצטברות של מקרים לחוק טיפול בחולי נ שמיניההתיקון 
שבהם נאשמים ברצח נשלחו לאשפוז בצו בית משפט לאחר שנקבע שאינם אחראים למעשיהם 
וזמן קצר לאחר מכן, בהשוואה לעונש מאסר בעבירה מסוג זה, שוחררו מהאשפוז על ידי הוועדה 

פש מסוכנים שביצעו עבירות, התיקון נועד להגן על הציבור מפני חולי נ 43הפסיכיאטרית.
אושפזו בצו בית משפט ושוחררו מהאשפוז על ידי הוועדה הפסיכיאטרית בתוך פרק זמן קצר. 
בנוסף, התיקון הסדיר ועדה פסיכיאטרית מיוחדת לעניין נאשמים שמואשמים בביצוע רצח או 

 
הגישה  –החולה הרופא ומה שביניהם בנימין מעוז, סטנלי רבין, חווה כץ ואנדרה מטלון  41

 ).2004( 55 הבינאישית ברפואה
  .240, ה"ח 1990–דברי ההסבר להצעת חוק לטיפול בחולי נפש, התש"ן 42
, 673, ה"ח הממשלה 2012–), התשע"ב8(תיקון מס' דברי ההסבר להצעת חוק טיפול בחולי נפש  43

668.  



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1988 

ן של למעלה ניסיון לרצח. הוועדה המיוחדת כוללת שופט מחוזי בדימוס, פסיכיאטר עם ניסיו
מעשר שנים וקרימינולוג בעל ניסיון בהערכת מסוכנות. סמכויות הוועדה המיוחדת כוללות, בין 

  היתר, קביעת תנאים לשחרור נאשם, לרבות תנאים לעניין מקום מגוריו.
דע עקא, התיקון קובע כי תקופת האשפוז המרבית שיוכל לקבוע בית משפט לגבי נאשם 

ו שלא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה, לא תעלה על עונש שאינו מסוגל לעמוד לדין א
החלים , אושפז ,המאסר המרבי שניתן לקבוע לאותה עבירה. חשוב להבהיר שלגבי נאשם שחלה

ונמצא בטיפול מרפאתי, אם מצא היועץ המשפטי לממשלה, לאחר קבלת חוות דעת 
דין ושקיים עניין לציבור בהעמדתו פסיכיאטרית, כי יש יסוד סביר להניח שהוא מסוגל לעמוד ל

לדין, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד 
  לדין מחמת היותו חולה. 

להפעלת שיקול הדעת של חברי ועדה פסיכיאטרית בשחרור  כמו כן, התיקון קובע אבני דרך
התיקון לחוק מורה לוועדה לשקול את סיכויי  נאשמים חולים לחופשות או שחרורם מצו אשפוז.

מצו האשפוז ולאפשר המשך טיפול  שיקומו של החולה והתנאים הנדרשים על מנת לשחררו
בנסיבות העבירה בשלה ניתן צו האשפוז  להתחשבהדרוש לשיקומו בקהילה. על חברי הוועדה 

הטיפול המרפאתי וכן בעברו הפלילי של החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או 
  שהוא מצוי בו במידה ונשקל שחרור מהצו.

  (על פי סדר הסעיפים): 44להלן עיקרי התיקון

דרישת ראיות לכאורה כי הנאשם עשה את מעשה העבירה שבה הואשם בטרם 
יורה בית משפט על צו אשפוז או טיפול מרפאתי לגבי נאשם בלתי כשיר לעמוד 

  )).1(א15לדין. (סעיף 

פוז והטיפול המרפאתי במסלול הפלילי בתקופת המאסר הגבלת משך האש
)). הגבלה זו חלה באופן זהה בשני 1(ד15המרבית לעבירה שבה הואשם (סעיף 

הנתיבים של האשפוז הפלילי: אשפוז מחמת אי כשירות לעמוד לדין ואשפוז 
לאחר פטור מאחריות בגין סייג אי השפיות. כדי למנוע תקלות, בצו האשפוז או 

 )).2(ד 15יצוינו תקופת האשפוז או הטיפול המרבית (סעיף הטיפול 

הפניית מאושפזים או מטופלים בצו, שבועיים לפני תום התקופה המרבית 
לפסיכיאטר המחוזי, על מנת שישקול להורות על אשפוז או טיפול מרפאתי 

 א). 15במסלול האזרחי (סעיף 

"י הוספת החלופה הליכים לגבי נאשם בלתי כשיר ששוחרר מאשפוז, ע חידוש
של שחרור מטיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט או החלטה של וועדה 
פסיכיאטרית, כדי להבהיר שגם במקרה זה ניתן להורות על העמדה לדין (סעיף 

21.( 
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  כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי?   ספר אליקים רובישטיין 

1989  

מתן אפשרות ליועץ המשפטי לממשלה ליזום פניה לבית משפט בבקשה לקבוע 
ן. במקרה של העמדה לדין שנאשם שמצוי בטיפול מרפאתי מסוגל לעמוד לדי

 א).21הנאשם ישוחרר מהטיפול המרפאתי. (סעיף 

(ב) לחוק ע"י קביעה כי לוועדה פסיכיאטרית מוענקת סמכות 28תיקון ס' ב
 מפורשת להמיר צו אשפוז בצו טיפול מרפאתי. 

הבניית שיקול הדעת של הוועדה הפסיכיאטרית בדיון בעניינו של חולה 
מרפאתי ע"פ צו. על הוועדה לשקול בין היתר גם המאושפז או הנמצא בטיפול 

שיקולים של מסוכנות, מצב נפשי, שיקום, עבר פלילי וסיכויי החלמה. (ס' 
 )). 2), (ב1(ב28

מתן סמכות לוועדה לעכב ביצוע החלטה בדבר מתן חופשה או שחרור. (סעיף 
 ).(ה)28

סיכיאטרית לצורך חיזוק ההגנה על שלום הציבור מסדיר התיקון הקמת ועדה פ
מיוחדת אשר תדון בנאשמים ברצח ובניסיון לרצח, שאושפזו ע"פ צו בית 
משפט. בראש הוועדה המיוחדת יכהן שופט מחוזי בדימוס וחבריה יהיו 
פסיכיאטר בכיר בעל עשר שנות ניסיון וכן קרימינולוג בעל ותק של שלוש שנים 

 א).28בהערכת מסוכנות (ס' 

טרית המיוחדת יהא נוכח בא כוח נציג היועץ בדיונים בפני הוועדה הפסיכיא
ב (א)), ונפגע עבירה יהא רשאי 28המשפטי לממשלה וישמיע טענותיו (ס' 

 ב (ב)).28להביע את עמדתו בכתב (ס' 

לוועדה הפסיכיאטרית המיוחדת הוענקו סמכויות מיוחדות, וביניהן סמכויות  
הוועדה רשאית מעקב ופיקוח על החולה לאחר שחרורו ובמהלך חופשותיו. 

להורות על חופשות או על שחרור בתנאים שתקבע וביניהם: חיוב להתייצב 
לבדיקה פסיכיאטרית, לקבל טיפול, או תנאים לעניין מקום מגורים, או מגורים 

כן, הוועדה רשאית להתנות את -במסגרת המתאימה לצרכיו הרפואיים. כמו
עדה על ידי מנהל בית השחרור בתוכנית לטיפול בחולה ולשיקומו שתוגש לוו

החולים. סמכויות אלה של הטלת תנאים והמשך פיקוח לאחר שחרור אינן 
תלויות בהתקיימות עילות האשפוז ומטרתן להבטיח הגנה לחברה. פיקוח זה 
יעמוד בתוקף לתקופה של שנה והוועדה רשאית להאריכה לתקופות נוספות של 

ל תקופת האשפוז המרבית. שישה חודשים, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה ע
 ג).28כלומר, הפיקוח מוגבל בתקופת המאסר המרבית (ס' 

לוועדה פסיכיאטרית מיוחדת הוענקו גם סמכויות לשנות או לבטל את תנאי 
השחרור והפיקוח אם הופרו, ואף להורות על אשפוז כפוי גם אם לא מתקיימים 

 ד).28עילות האשפוז האזרחי (ס' 



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1990 

ות על פרסום פרטי זיהוי של חולה שברח מאשפוז בצו לבית משפט סמכות להור
 ).1(א42(סעיף 

נראה כי ניתן שיקול דעת משמעותי ומציאותי, הן מנקודת מבט משפטית והן מבחינת הזכות 
וברצף עם טיפול שיקומי בקהילה, לבעייתיות הכרוכה  לטיפול רפואי נאות: פסיכיאטרי אשפוזי
מטרה להשיבו לאיתנו, להיות בן חורין ולחיות כאדם באשפוזו של אדם במוסד לחולי נפש, ב

 .Donaldson vחופשי. תפיסתו של המשפטן היהודי אמריקאי שייצג את דונלדסון בפרשת 
O’Connor45  משמע, רוב התיקונים בתיקון השמינייושמה  ,ד"ר בירנבאום –ולימים למד רפואה .

כפייה בלי שלמחלתו נלווית מוודאים שאדם לא יאושפז ב שמיניההתיקון שנוספו במסגרת 
טיפול נאות המשיב לחולה את מסוגלותו להיות  מאושפז מובטח שיקבלאדם ובמידה ו ,מסוכנות

 התיקון כולל מספר היבטים חשובים: אדם חופשי בקהילה.
  דרישה לקיומם של ראיות לכאורה בטרם יורה בית משפט על אשפוז נאשם. –
תוכנית טיפול  המחייבים לשקול ו שחרוראבני דרך להחלטות וועדה השוקלת חופשה א –

  ושיקום.
התיקון המאפשר לוועדה מיוחדת פיקוח על התמדה ברצף טיפולי ועמידה בתנאי תוכנית  –

  השיקום גם כאשר לא מתקיימים עילות האשפוז האזרחי. 

התייחסות השופט רובישטיין לקביעת תקופת האשפוז המרבית   .ח
  שיוכל לקבוע בית משפט

על הציבור מפני חולי נפש מסוכנים שביצעו עבירות. עם זאת, המשנה  ני נועד להגןהתיקון השמי
מדוע קביעת תקופת  46רוני גולןבפרשת לנשיאה השופט רובינשטיין הבהיר ונימק במהלך הדיון 

עלולה למנוע מתן מענה ראוי לחובה  ,לאשפוז בצולקבוע יכול  שבית משפט מרביתהאשפוז ה
  . להבטיח את שלום הציבור

אני הייתי מעדיף פיתרון יותר מורכב,  ]...[ אני כן חושב שעדיף מסלול פלילי
צריך  ]...[ שיהיה בו המשך פלילי אם צריך ומצד שני בלי חותמת רבת שנים

שבה למרות שנגמר העניין מבחינת התקופה המרבית  "נקודת מוצא"להיות 
רת את האינטרס שקבע ביהמ"ש, יקבעו המשך. צריך לעשות משהו הגיוני, שמש
   47.הציבורי אבל לא פוגע אפילו במראית הזכות החוקתית לחירות

חיים בקהילה,  לובמידה שתאפשר  חולה הנפש זאת, מאחר ובמידה ויפוג תוקף הצו טרם החלים
ובמסלול זה כל מנהל מחלקה רשאי  ,המסלול האזרחי נשאר ברירת המחדל להמשך האשפוז

 
45 O’Connor v. Donaldson 13, ראו לעיל ה"ש.  
  .8, לעיל ה"ש רוני גולןפרשת  46
  ל. לפרוטוקו 5–4שם, עמ'  47



  כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי במסלול פלילי?   ספר אליקים רובישטיין 

1991  

ת ועדה פסיכיאטרית, הטריבונל השיפוטי האמון על הערכת לשחרר את החולה ולא תידרש החלט
  וזאת אף שמדובר בחולה שעשה מעשה עבירה והוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט. ,מסוכנות

לפיו בתום  –הקבוע בתיקון השמיני השופט רובינשטיין המודע לכך שלעיתים, ההסדר 
ייתן מענה ראוי להגנת הציבור,  לא –תקופת האשפוז המרבית יועבר המאושפז למסלול האזרחי 

שתינתן לו הסמכות  ,אפשר לוועדה הפסיכיאטרית להפנות מקרים ראויים לבית המשפטלהציע 
להאריך במקרה הצורך את משך הצו (כגון במקרה של חולה מסוכן שאינו מגיב לטיפול). 

האפשרות בהתאם להצעה זו תישאר הגבלה מידתית על משך צו האשפוז וגם תינתן לבית משפט 
  חברה במקרים הכרחיים.על הלהאריכו במקרה הצורך, כדי להבטיח הגנה נאותה 

האם אין דרך שהוועדה חושבת שצריך שאותו אדם יישאר אחרי המרבי, תהיה 
נכון, שהוועדה תבקש ] ...[ דרך פרשנית שתאפשר את זה, ולא המסלול האזרחי

   48.הארכה מביהמ"ש

 לא ראוי, לדעת השופט רובינשטיין, 49נוסף לפגיעה בחובת המדינה להגן על שלום הציבור,ב
לקצוב משך צו אשפוז פסיכיאטרי, שמטרתו טיפול והגנה בהיעדר אשם, על פי קנה מידה של 
מאסר המוטל כעונש בגין אשם. אין כל קשר בין משך אשפוז בגין מחלה ומסוכנות לבין עונש 

שהיה מוטל על נאשם שהורשע. הגבלת משך האשפוז בצו במסלול פלילי, מקסימלי או ריאלי 
בתהליך שיקום המסוגלות לחירות  לפגועעלולה לפגוע ברצף הטיפול והשיקום, ומכאן גם 

על בסיס הנחת יסוד שתקופת  ,כמו גם בזכות לחירות בפן השלילי 50בהיבט החיובי של הזכות;
של הוועדה להאריך משך אשפוז מעבר לצרכי  מאסר מירבית עלולה להטות את שיקול הדעת

בהישען על תקופת המאסר המירבית כנקודת מוצא  ,הטיפול מהבחינה הרפואית ושיקומית
ולא כפי שסבר בירנבאום שטיפול רפואי נאות, תכליתו להשיב  .להערכת משך "אשפוז ראוי"

  51.בהקדם האפשרילחולה את מסוגלותו לחיות כאדם חופשי 
ואביע עמדתי כיצד ראוי לקבוע משך צו אשפוז פסיכיאטרי ביחס לחולים  אתמקד בביקורת

  עבריינים הלוקים בנפשם עד כדי פגיעה ניכרת בבוחן המציאות ובכושר לשיפוט המציאות.

  הגבלת משך האשפוז והטיפול בתקופת המאסר המרבית  .ט

 ,רההגבלת האשפוז במסלול הפלילי בתקופת המאסר המרבית הקבועה בחוק לעבי  א.
מציבה את האשפוז הכפוי כעונש שיש להגבילו. זאת בניגוד לעמדה הברורה ש"צו לאשפוז כפוי 

מטרתו של האשפוז הכפוי הפלילי היא טיפול  ,אשפוז כפוי אינו תחליף למעצר. אינו עונש
"הפריע לנו שאנחנו מדברים באדם פגוע,  ,52"בחולה הנפש והגנה עליו ועל שלום הציבור

 
  לפרוטוקול. 7שם, עמ'  48
  ).2006( 9יז  משפט וממשלאהרן ברק "הזכות החוקתית להגנה על החיים, הגוף והכבוד"  49
  (יעקב שרת מתרגם, התשל"א). ארבע מסות על חירותישעיה ברלין  50
51 Birnhaum 9, לעיל ה"ש.  
    . (1998) 697) 1פ"ד נב( ,אביב-תל –ילנצ'יק נ' הפסיכיאטר המחוזי כרמלה ו 2060/97רע"פ  52



   ספר אליקים רובישטיין  מרדכי (מוטי) מרק

1992 

ותנים גושפנקא מראש, למרות צרימה או שמא פגיעה בזכות לחירות על שני שכאילו אנחנו נ
  53.”ופגיעה בזכות לכבוד על שני מושגיה מושגיה

לכן, חובה לחזור ולהדגיש: מטרת האשפוז הכפוי, גם הפלילי, הינה לטפל באדם החולה 
 ,חופשי באמצעות מתן טיפול רפואי נאות, שתכליתו להשיב לחולה את מסוגלותו לחיות כאדם

וגם להגן על הציבור באמצעות איון  .שיקומיים-בהקדם האפשרי בקהילה ובכלים הטיפוליים
המסוכנות הכרוכה במחלה. חובה להדגיש שאין התאמה בין משך טיפול בחולה לבין ענישה 
בגין אחריות פלילית. משך הטיפול הפסיכיאטרי נקבע, בין היתר, בהתאם לפרוגנוזה של המחלה, 

נה של החולה למחלה ותסמיניה ובמיוחד היענות וההתמדה בטיפול. תובנה מלאה, רמת התוב
היענות החולה לטיפול ופיקוח על המשך ההתמדה של החולה בתוכנית הטיפול והשיקום, אלה 
האמצעים להבטיח המשך החלמה ולמנוע אלימות בנסיבות של מחלה ממושכת המקננת בחולה 

עוד הטיפול ניתן; ואילו משך העונש קצוב מראש בגין אשם, ותסמיניה מוקהים או מנוטרלים כל 
לעיתים לצרכי הטיפול ולעיתים ממושך מדי וארוך מעבר לצרכי הטיפול המתבקש על מנת 

  להשיב לחולה את מסוגלותו להיות חופשי בקהילה. 
כשירות לעמוד לדין (אי כשירות -במסלול הפלילי ישנם שני נתיבים: אשפוז מחמת אי  ב.
כשירות מהותית). בשני -ת) וכן אשפוז לאחר פטור מאחריות בגין סייג אי השפיות (אידיוני

מקרים אלה מדובר בנאשם שאינו אשם, אם מכיוון שאינו כשיר לעמוד לדין ולכן טרם התבררה 
אשמתו, ואם מכיוון שעל אף שהוכח שעשה את מעשה העבירה, בית משפט זיכה אותו מאחריות 

השפיות. לכן, הגבלת משך האשפוז לפי קנה מידה של ענישה מהווה טעות -פלילית בגין סייג אי
שורשית. לצערנו, נראה שקביעת המחוקק, הקושרת בין האשפוז לבין העונש, נגועה בכתמי 

 ,הטיה של מסגור על רקע דעה קדומה נגד חולי נפש הרואה בהם פושעים מסוכנים –"סניזם" 
ה להערכתנו זו בכינויו של המאושפז "נאשם" ולא ובאשפוז הכפוי עונש. אנו מוצאים תמיכ

  54השפיות.-אי"חולה" או "מטופל", גם כאשר מדובר בנאשם שזוכה מחמת סייג 
לא הייתה כל הגבלה בחוק על משך האשפוז במסלול הפלילי  ,השמיני התיקוןג. לפני 

ל שנמשך בהתאם למצבו הנפשי של המאושפז ומסוכנותו, וזאת להבדיל מהאשפוז במסלו
האזרחי התחום בזמנים קצובים הניתנים להארכה מעת לעת. עוד נבהיר שבמקרה של אשפוז 
מחמת אי כשירות לעמוד לדין אף שנדרש ש"בית המשפט נוכח כי יש ראיות לכאורה כי הנאשם 

המאושפז ולכן  על ידיטרם התקיים תהליך הוכחות לביצוע העבירה  55עשה את מעשה העבירה"
והקשר בין מחלת הנפש שלו לבין העבירה שנחשד בביצועה. לעומת זאת,  טרם הוכחה מסוכנותו

שפיות, הוכח ביצוע העבירה ומדובר במסוכנות מוכחת. -במקרה של אשפוז לאחר זיכוי בגין אי
כשירות מהותית. במקרה של אשפוז כפוי בגין -כשירות דיונית לבין אי-לכן יש להבדיל בין אי

י ומתבקש להגביל את משך האשפוז הפלילי. אשפוז זה אמור כשירות לעמוד לדין אכן ראו-אי
להיות מכוון להשיג את מטרתו והיא: השבת המאושפז לכשירות כדי לאפשר העמדתו לדין. אם 
אין סיכוי סביר שישוב לכשירות תוך זמן סביר, המשך אשפוזו הכפוי אינו מידתי וחורג ממתחם 

 
  .50ראו גם ברלין, לעיל ה"ש  ;)2001( 541כד  עיוני משפטדני סטטמן "שני מושגים של כבוד"  53
   ד לחוק טיפול בחולי נפש.28א, 15ס'  54
   חולי נפש.) לחוק טיפול ב1(א15ס'  55
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1993  

- שנה שאשפוז מחמת אי 40-סק לפני למעלה מפ ריתהבצות הסבירות. בית המשפט העליון באר
בהתאם לפסיקה זו,  56.כשירות צריך להיות מוגבל בסיכוי סביר של שיבה לכשירות ובזמן סביר

כשירות בתקופות מקסימום -מוגבל משך אשפוז במסלול הפלילי מחמת אי ריתהבצות באר
שיא ברק פסק כי יש קצרות. בדומה לכך ובהתבסס על עיקרון המידתיות שבחוק היסוד, גם הנ

באותו מקרה נדון עניינו של נאשם שהואשם  57.כשירות-להגביל את משך האשפוז מחמת אי
שנה.  14בעבירות תקיפה וגניבה, הוכרז בלתי כשיר לעמוד לדין ונשלח לאשפוז כפוי, בו שהה 

 על כך הביע הנשיא ברק תמיהה: "ואם הוועדה הפסיכיאטרית לא תורה על שחרורו של הנאשם,
האם הוא יוחזק בבית החולים עד סוף ימיו על עבירות של תקיפה וגניבה? האין לפנינו מאסר 
עולם בלא אפשרות של חנינה?" לדעת הנשיא ברק הסדר זה חורג ממתחם הסבירות: "צו 
האשפוז יחרוג ממתחם הסבירות אם יסתבר כי שוב אין הסתברות ממשית שהנאשם חולה הנפש 

קיים יחס בלתי סביר  ]...[ . כמו כן יחרוג צו האשפוז ממתחם הסבירות אםיוכל לעמוד לדין פלילי
בין תקופת האשפוז שחלפה לבין העונש המקסימלי שהנאשם היה צפוי לו אילו נערך משפט 

מאושפז כאמור בתום תקופת את ההורה לבית משפט לשחרר  יןהדק פס 58.והוא היה מורשע בו"
 יןהדק אן לקונה בחוק והוא הביע תקווה כי בעקבות פסהמאסר המרבית. לדעת הנשיא ברק יש כ

כשירות -אימאמץ פסיקה זו ומגביל את משך האשפוז בגין  השמיניהתיקון יתוקן החוק. ואכן, 
מרחיב פסיקה זו יותר מכפי שפסק השופט ברק, השמיני במשך תקופת המאסר. אך התיקון 
השפיות, וזאת -יכוי בגין סייג איגם על האשפוז לאחר ז ומחיל את ההגבלה על משך האשפוז

השפיות אלא באשפוז מחמת אי - למרות שפסק הדין של השופט ברק לא דן באשפוז בגין סייג אי
כשירות דיונית, ולמרות ההבדל המהותי ביניהם מבחינת חזקת המסוכנות. באשפוז לאחר זיכוי 

כחה. לאור הבדל בגין אי שפיות הוכח שהנאשם ביצע את העבירה בה הואשם ומסוכנותו הו
כשירות -מהותי זה בין המקרים, גם המחוקק בחוק מבחין ביניהם ובמקרה של אשפוז מחמת אי

ואילו  59",.]..[ משאיר את שאלת האשפוז לשיקול דעת בית המשפט: "רשאי בית המשפט לצוות
במקרה של נאשם שקיבל פטור מאחריות פלילית מחמת אי שפיות מורה המחוקק: "יצווה בית 

  60פט...", יש כאן חובת אשפוז או טיפול מרפאתי אם עדיין חולה לאור המסוכנות המוכחת.המש
 - בחר להגביל את משך האשפוז מחמת אי ינישמהמחוקק בתיקון הלדעתי קשה להבין מדוע  

שפיות במשך תקופת המאסר. משך כפיית טיפול על נאשם חולה נפש שביצע עבירה וזוכה 
ולא במשך המאסר שניתן היה  ,תלוי במצבו הנפשי ומסוכנותומחמת אי שפיות אמור להיות 

דן בית המשפט העליון 61Jones v. United States   להטיל עליו כעונש אילו הורשע. בפסק דין
שפיות. בדיון הועלו טענות חוקתיות נגד -בסוגיית האשפוז הכפוי לאור סייג אי ריתהבצות באר

אך בית המשפט דחה את הטענות ואישר את ההסדר ההחמרה שבאשפוז הפלילי לעומת האזרחי, 
לאור המסוכנות המוכחת של המאושפז הפלילי לעומת האזרחי. בפסק הדין הועלתה הטענה 

 
56 Jones v. U.S. 463 U.S. 354 (1983). 
   .3, לעיל ה"ש פלוניפרשת  57
 לפסק דינו של השופט ברק. 16שם, פס'  58
  (א) לחוק טיפול בחולי נפש.15ס'  59
   (ב) לחוק טיפול בחולי נפש.15ס'  60
61 Jones v. United States56עיל ה"ש , ראו ל.  
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לפיה יש להגביל את משך האשפוז הפלילי בגין אי שפיות במשך תקופת המאסר המרבית. בית 
  וי אינו עונש: המשפט העליון בארצות הברית דחה טענה זו בהדגישו כי האשפוז הכפ

There simply is no necessary correlation between severity of the offense and 
length of time necessary for recovery. The length of the acquittee’s 
hypothetical criminal sentence therefore is irrelevant to the purposes of his 
commitment.62 

שפיות. - ם לפסיקה זו, ברוב המדינות בארצות הברית אין הגבלה על משך האשפוז בגין איבהתא
כשירות -בה אין הגבלה על משך האשפוז במסלול הפלילי, הן בגין אי ,זהו הדין גם באנגליה
כשירות מהותית. משך האשפוז הפלילי נקבע בהתאם לצרכים טיפוליים. -דיונית והן בגין אי

המסוכנות המוכחת המונחת בבסיס האשפוז במסלול הפלילי להבדיל  גישה זו מבוססת על
 מהמסלול האזרחי הקצוב בזמן, אך ניתן להארכה לפי הצורך.

ד. מהאמור לעיל עולה שאין הצדקה לקצוב משך אשפוז וטיפול לפי קנה המידה של עונש 
עמוד לדין, שהיה מקום להבדיל בין חולה שאינו כשיר ל המאסר הקבוע בחוק. עם זאת, נראה

לגביו ראוי להגביל את משך האשפוז הכפוי בזמן סביר ובסיכוי סביר של שיבה לכשירות, לבין 
חולה שהואשם ובית המשפט השתכנע שעשה את מעשה העבירה אולם פטור מאחריות פלילית 

מנם זוכה אך מסוכנותו הוכחה ולכן ראוי לאשפזו ללא הגבלת משך זמן וולכן זכאי. האחרון, א
  וז והטיפול במסלול הפלילי המחייב הערכת מסוכנות על ידי ועדה פסיכיאטרית. האשפ

ה. נראה שכוונת המחוקק הייתה להיטיב עם המאושפז הפלילי ולקבוע הגבלה מידתית 
לאשפוזו הכפוי, אך ספק רב אם שחרור חולה מאשפוז כשהוא עדיין חולה ומסוכן לדעת חברי 

עם הציבור, מבחינת שלום וטובת החולה ושלום הציבור. מו ויהוועדה הפסיכיאטרית, ייטיב ע
רכי הטיפול במחלתו, הן מבחינת חובת המדינה לשלום הציבור ותוצאה זו עומדת בסתירה לצ

והן מבחינת השמירה על מסוגלותו להיות אדם חופשי. המחויבות לשלום הציבור אינה עולה 
ר המרבית, חולה המאושפז בצו , הקובע שבתום תקופת המאסהשמיניהתיקון בקנה אחד עם 

ישוחרר מהמסלול הפלילי, שבו מובטחת הגנה נאותה יותר לציבור. אם יהא צורך בהמשך 
לאחר שזאת מאחר  63אשפוזו ניתן יהא להעבירו למסלול האזרחי בהוראת פסיכיאטר מחוזי.

 המעבר למסלול האשפוז האזרחי, החולה עלול להשתחרר על פי שקול הדעת של ועדה רגילה
ולא לאחר דיון במצבו על ידי מומחים שמונו להעריך ולנהל מסוכנות. יתר על כן, גם אם הוועדה 
תדון בעניינו של החולה, אין חובה להעמיד לרשות חברי הוועדה את כל המידע הרלוונטי 

אינה חלה על חולה המאושפז  64לתקנות טיפול בחולי נפש 49 לקביעת מסוכנות, מאחר ותקנה
כן, במסלול האזרחי מנהל בית חולים רשאי לשחרר כל מאושפז אף ללא  י. כמובמסלול האזרח

תכן שחולה שביצע עבירת אלימות קשה ישוחרר ביתר קלות ידיון בפני ועדה פסיכיאטרית, וכך י
מן האשפוז מבלי שמקבלי ההכרעה בעניינו יהיו מודעים לעבירה שביצע בהשפעת מחלת הנפש 

אולם לא במסגרת וועדה סטטוטורית המתמחה בהערכת  ,או שהערכת המסוכנות נעשתה

 
  .369שם, בעמ'  62
 א לחוק טיפול בחולי נפש.15ס'  63
  .1992–לתקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 49תק'  64
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מסוכנות. זאת ועוד, הגבלת משך האשפוז בתקופת המאסר ובמנותק מצרכים טיפוליים עלולה 
להוביל לשחרור חולי נפש שמצבם אינו מאוזן ולסיכון הציבור עקב הפסקת הטיפול. המסוכנות 

משך טיפול ופיקוח גם מעבר לכך הצפויה אינה תלויה בתקופת מאסר מרבית ולעיתים נדרש ה
ואף לאורך כל חייו. בהקשר זה ראוי היה שהמחוקק היה מאפשר המשך טיפול ופיקוח גם מעבר 
לתקופת המאסר כפי שראה לנכון להורות על הטלת אמצעי פיקוח ומעקב על עברייני מין, גם 

מונע בקהילה  נוספה האפשרות להטיל שיקום 201165בתום תקופת מאסרם. בתיקון לחוק משנת 
על עברייני מין בתום תקופת מאסרם. שיקום מונע כאמור יכול להינתן כתנאי מתנאי צו מבחן, 

תנאי ממאסר וכן במסגרת צו מעקב ופיקוח. שיקום כאמור מותנה  כתנאי מתנאי שחרור על
בהסכמת עבריין המין לתוכנית השיקום. הנימוק להצדקת הטלת אמצעים מגבילים על עברייני 

בתום ריצוי עונשם הינו כי אין מדובר בענישה אלא באמצעים הנחוצים להגנת הציבור. יש  מין
לנהוג באופן דומה גם לגבי אשפוז חולי נפש, שאינו מהווה עונש אלא טיפול בחולה והגנה על 
החברה, ודומה במהותו להסגר של חולה במחלה מדבקת גם בניגוד לרצונו. לכן, אין צורך 

ונש שניתן היה להטיל עליו אילו הורשע. החולה המאושפז לא הורשע ואינו להגבילו במשך הע
תוך מטרה להביאו למצב נפשי  ,אשם ואשפוזו נועד להגן עליו, לטפל בו ולהגן על הציבור מפניו

מאוזן ולאפשר את שחרורו באופן שיבטיח המשך פיקוח על מצב נפשי מאוזן והגנה על שלום 
  הציבור.

ר האשפוז הכפוי במטרה לצמצם את הפגיעה בחירות מבורכת, אך השאיפה להביא לקיצו
הפתרון של קיצור מלאכותי של תקופת האשפוז במשך המאסר מוטעה ועלול לפגוע בזכות 
לחירות על שני מושגיה. קיצור אשפוז או טיפול טרם החלמה המאיינת מסוכנות יגביר את 

בריינות נוספת בגין מחלת הנפש שאינה תופעת הדלת המסתובבת בגין אשפוזים חוזרים ויביא לע
  מטופלת כראוי. 

מציב את האשפוז הפסיכיאטרי מכוח צו כחלופה לעונש. הטיה של  השמיניז. התיקון 
"סניזם" אף שהיא על רקע דעה קדומה ומוטעית מוצאת ביטוי בפסיקות בתי המשפט שניתנו 

למהות ומטרת האשפוז  לאחרונה בהקשר לתיקון זה מטעמי מידתיות. תפיסה כזו מתכחשת
ולכן אין בו פגיעה בלתי מידתית  ,הפלילי שנועד רק לטפל ולמנוע מסוכנות ולא להעניש כלל

מבחינת תכלית החוק לטיפול בחולי נפש. בהקשר זה מטרות מסלולי האשפוז הפלילי והאזרחי 
 שמיניה התיקוןזהות, והשוני ביניהם מבוסס רק על חזקת המסוכנות המוכחת באשפוז הפלילי. 

הקושר את האשפוז לתקופת מאסר מרבית מציג את האשפוז כחלופה לעונש, אך אשפוז כפוי 
אינו עונש אלא טיפול בגין מחלה ומסוכנות ולכן ככל שמשך הטיפול עולה בקנה אחד עם תכלית 

  פי קנה מידה של מאסר. החוק לטיפול בחולי נפש, אין להגבילו מראש על

  ד לדין ישוחרר מצו הטיפול המרפאתי?מדוע חולה המסוגל לעמו  .י

מורה לשחרר מצו הטיפול המרפאתי חולה שנמצא בלתי כשיר לעמוד לדין  ,השמיניהתיקון 
מדוע אין לחשוש  מובהר ההסבר לתיקון השמיניבדברי  66כאשר מחדשים את ההליכים נגדו.

 
  .1144, ס"ח 2011–), התשע"א3חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון מס'  65
 .נפש א לחוק טיפול בחולי21ס'  66
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מוסמך מהפסקת הטיפול. זאת מאחר שבית המשפט שידון בעניינו לאחר חידוש ההליכים 
, ואם הוא משוחרר בחולי נפש לחוק טיפול 16להורות על אשפוזו במקום מעצרו בהתאם לסעיף 

בערובה נתונה סמכות לבית המשפט לחייבו להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית או לקבל טיפול 
 67כך יובטח המשך טיפול גם לאחר שחרורו מצו הטיפול המרפאתי, אם יהיה צורך בכך.בו

כאשר חולה החלים דיו כדי שיהיה כשיר לעמוד לדין, רצוי להשאירו בטיפול  ,מניסיוני הקליני
המרפאתי כדי להבטיח את המשך הכשירות הדיונית ומניעת המסוכנות אם קיימות ראיות 
לכאורה, ובוודאי שבמסגרת הזכות לטיפול נאות קמה חובה להבטיח רצף טיפול ושיקום ובוודאי 

ול. בכל מקרה, משך הטיפול המתבקש למניעה אינו תלוי לא להתנות עמידה לדין בהפסקת טיפ
בהכרח במועד חידוש ההליכים. יתר על כן אין לשלול שחידוש ההליכים יביא להחמרת המחלה 
ולאשפוז חוזר. אף כאן, נראה שהמחוקק טועה לגבי מהות ומטרת הטיפול ורואה בכפיית 

להבטיח לאדם החולה  קתיתהטיפול עונש שראוי להימנע ממנו ככל האפשר ולא חובה חו
"טיפול רפואי נאות, במטרה להשיבו לאיתנו, להיות בן חורין ולחיות כאדם חופשי בהקדם 

יתר על כן, ההסדר המוצע חל רק לגבי נאשם עצור או משוחרר בערובה ואינו  68האפשרי".
ל מאפשר רצף טיפולי לגבי חולה נאשם שאינו עצור או משוחרר בערבות. אני סבור שמטרת כ

סוגי האשפוז היא לטפל ולא להעניש. השמירה על רצף טיפול חיונית וראוי להחילה על כל חולה 
  ובוודאי על חולה ששב לכשירות בעקבות הטיפול.

תפיסת החירות בהיתן שאדם חולה במחלת פש, משמע   .אי
  פסיכוזה

זו קיימת  ד"ר בירנבאום הגדיר "סניזם" כדעה קדומה נגד חולה הנפש ונמצא שדעה קדומה 
לחולים כנאשמים ולא חולים שהואשמו או  המתייחס, השמינישל התיקון בהנחות היסוד 
רואה באשפוז הפסיכיאטרי עונש. גישת המחוקק רואה בעיקר את , וכמו כן נאשמים שחלו

ההיבט של הפגיעה הקשה בכבוד החולה ובחירותו, מאחר והטיפול הרפואי ניתן לו חרף 
הזכות להתהלך כאדם חופשי. אשפוז כפוי אף תואר על ידי השופט אלון  התנגדותו ונשללת ממנו

אך, יודגש כי חרף  69כ"אחת הצורות החמורות והמדכאות של שלילת חירותו של האדם".
הפגיעה בחירות המאושפז בכפיה, מטרת האשפוז על פי תכלית חוק טיפול, היא להשיב לחולה 

גלות להיות אחראי להתנהגותו. חולה נפש, השרוי את כבודו ואת חירותו וכפועל יוצא את המסו
במצב פסיכוטי, הוא בעל תפיסת מציאות משובשת ושיפוט לקוי, ולכן אין לו מסוגלות 
לאוטונומיה ואינו בן חורין. כך גם מתייחס הפילוסוף והמשפטן יוסף רז, לפונקציות הנפשיות 

   70י:הנדרשות על מנת לקיים מסוגלּות לאוטונומיה, ולהיות חופש

 
, 673, ה"ח הממשלה 2012–), התשע"ב8דברי ההסבר להצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס'  67

מעצרים),  –(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה 7, אשר עוסקים בהוספת ס' 10, ס' 680
  (א). 48, ס' 1996–התשנ"ו

 .10לחוקת ארצות הברית, לעיל ה"ש  14-התיקון ה 68
 ).1980( לפסק הדין 10, פס' 336, 332) 3, פ"ד לה(טולידנו נ' מדינת ישראל 196/80ב"ש  69
70 Joseph Raz, The Morality of Freedom (1984).  
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The capacity for autonomy is a secondary sense of “autonomy” […] If a 
person is to be maker or author of his own life then he must have the mental 
abilities to form intentions of a sufficiently complex kind, and plan their 
execution. These include minimum rationality, the ability to comprehend the 
means required to realize his goals, the mental faculties necessary to plan 
actions. 

טיפול את השפעת מחלת הנפש: "כתוצאה ממחלתו פגום, במידה הבאופן דומה מגדיר חוק 
מו המשפט גם הפסיכיאטריה מתבוננת כ 71ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות".

על פגיעת המחלה במסוגלות להיות אוטונומי. תסמיני המחלה מתוארים כשיבושים בתפקודי 
) השכיחים ומצויים במצבי anomalies of self-awarenessה"אני" והפרעות במודעות העצמית (

-צאי המחקרים הנוירוממ Schizophrenia Spectrum Self-disorders.(72פסיכוזה וסכיזופרניה (
פיזיולוגיים על בסיס הדמיה של המוח בפעולה תומכים בתובנה שאשפוז כפוי של חולי נפש לא 

  73תים אף נדרש על מנת לשקמה.ירק שלא בהכרח פוגע בחירות, אלא לע
לאור האמור ניתן לומר שהאשפוז הכפוי נחזה כפגיעה בכבוד האדם כשולל חירות בלבד, אך 

ירות על ידי שיקום המסוגלות לאוטונומיה המאפשרת לחולה להיות אדם למעשה הוא מקדם ח
לכן, מוטלת על החברה חובה  74חופשי ובעל חירות, אדם חופשי משוקם וחבר מכובד בקהילה.

מוסרית לטפל בחולה הנפש גם באמצעות הכלי של אשפוז בכפייה. כדברי השופט ברק: "חולה 
רובות הוא מתקשה להביע את עצמו. החברה צריכה הנפש אינו יכול להגן על עצמו. לעתים ק

יתר על כן, "כל  75להגן עליו ולטפל בו. אשפוז כפוי הוא מכשיר חשוב לטיפול בחולה הנפש".
את הזכות הזו להגנה על חולה הנפש על  76.אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו"

מאותו טעם ועל מנת  77כבד.ל –הרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת  –רשויות השלטון 
לשמור על הכבוד ועל החירות מפגיעה חוזרת בגין הפסקת טיפול טרם עת, יש לאפשר המשך 
טיפול ושיקום חולה הנפש עם שחרורו מן האשפוז ואף בפיקוח כדי להבטיח המשך שמירה על 

וכמובן על שלום הציבור. יישום המשפט בגישה  בריאותו, כבודו וחירותו של החולה
יכותרפויטית מאפשר לכפות טיפול באמצעות שילוב תרופות, פסיכותרפיה ותוכניות שיקום פס

בקהילה ופיקוח על מנת לסייע לחולה לארגן מחדש את תפקודי האני (זהות, התמצאות, יוזמה, 
רצון, בחירה, ביקורת המציאות וכיוצא באלה) ולהפנים אותם. בדרך זו, ניתן להשיב לחולה את 

 
   לחוק טיפול בחולי נפש. 7–6ס'  71
72 Roy Richard Grinker Sr. & Philip S. Holzman, Schizophrenic Pathology in Young Adults, 28 

ARCH. GEN. PSYCHIATRY. 168 (1973); B.J. Freedman, The Subjective Experience of 
Perceptual and Cognitive Disturbances in Schizophrenia. A Review of Autobiographical 

Accounts, 30 ARCH. GEN. PSYCHIATRY 333 (1974). 
73 Erin Ann O’Hara, How Neuroscience Might Advance the Law, in LAW & THE BRAIN 57 

(Semir Zeki & Oliver Goodenough eds., 2004).  
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כבוד האדם  :האמור, המחויבות לערכים של כבוד וחירות המוגנים בחוק יסוד לאורחירותו. 
וחירותו אינה מתנגשת עם אשפוז כפוי של חולה נפש, אלא עומדת בבסיס האשפוז הכפוי, ואף 
מחייבת לאפשר התניית שחרור מאשפוז במחויבות לטיפול בשילוב שיקום בקהילה למען השבת 

 המסוגלות לחיים של חופש.

מעה זמי יישומי לוועדות הפסיכיאטריות על פי עקרוות תורת  .בי
  המשפט הטיפולי 

כדי לקדם את המטרה של הגנת הציבור, הגנת חולה הנפש וצמצום האשפוזים הכפויים, יש 
להבטיח רצף טיפולי בשילוב שיקום בקהילה, במסגרות דיור מוגן ותעסוקה מוגנת, גם בתום 

מסדיר שיקום בקהילה  2000–, התש"סום נכי הנפש בקהילההשחרור מאשפוז כפוי. חוק שיק
הכולל סיוע בדיור, תעסוקה, ליווי ותמיכה, אך לצערנו, בפועל, הפעלתו תלויה ביוזמת חולי 

רבים מאלה הזקוקים לשיקום עדיין אצל הנפש לאחר שחרורם מן האשפוז. המציאות מלמדת כי 
אינם פונים לבקש את יישום החוק בעניינם. ומשכך , לקויה התובנה למחלתם והמסוגלות ליזום

לכן ראוי שוועדה פסיכיאטרית הדנה בהמרת צו אשפוז כפוי לצו טיפול מרפאתי כפוי בדרכו 
לשחרור מלא, תמליץ על שילוב שיקומו בקהילה כחלק מתנאי הטיפול המרפאתי הכפוי. גישה זו 

 מטופלים במסלול האזרחימתאימה גם לוועדות הפסיכיאטריות הדנות בעניינם של חולים ה
  המתאשפזים מבעד "דלת מסתובבת" גם בגין עילות אשפוז שאינן בגדר מסוכנות מיידית.

 מאישפוז בית המשפט העליון הסמיך את חברי הוועדה הפסיכיאטרית להתנות שחרור
בטיפול ומעקב ובהשתתפות בתוכנית שיקום בשני פסקי דין שדנו במאושפזים במסלול 

בית המשפט העליון אישרו בשני מקרים אלה החלטות של ועדות  שופטי 78האזרחי.
פסיכיאטריות שסירבו לשחרר מאשפוז חולי נפש שעברו אשפוזים חוזרים רבים לאור סירוב 
החולים להשתתף בתוכניות שיקום. המסוכנות הצפויה מחולים אלה הוערכה כגבוהה לנוכח 

צב נפשי, מסוכנות נלווית וצורך מחודש דפוס חוזר של הפסקת הטיפול עם השחרור, הדרדרות מ
באשפוז כפוי חוזר. בפסיקה חוזרת זו אימץ בית המשפט העליון תפיסה של ניהול מסוכנות 

  באמצעות רפואה מונעת. 
הקפדה על התניית שחרור בתוכנית טיפול ושיקום בקהילה ואף בפיקוח, להבטחת רצף 

חולים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם.  הטיפול, תסייע לאורך זמן להגן על כלל הציבור ועל
הסדרת רצף טיפולי לאחר שחרור מבטיחה את שלום הציבור ופוגעת פחות בחירות מאשר 
אשפוזים חוזרים מבעד "דלת מסתובבת". לוועדה סמכות לפקח על התמדתו של החולה בטיפול 

  מצבו מדי מספר חודשים. את ועליה לחזור ולבדוק 
לאחר שחרור מטרתם להבטיח שמירה על איזון מצב נפשי ועל שיקולי שיקום והמשך פיקוח 

כבודו וחירותו של החולה וכן מניעת הצורך באשפוזים חוזרים ונשנים וסיכון החברה. לכן ראוי 
שכל הוועדות הפסיכיאטריות יפקחו על עמידה בתנאי השחרור מאשפוז ובכללן תוכנית שיקום. 

 
  .7ראו לעיל ה"ש   78
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שחידש לפני למעלה מעשרים שנה את האפשרות נראה שזו תכליתו המקורית של חוק טיפול, 
של טיפול מרפאתי כפוי כחלופה לאשפוז, כפי שהוצג בדברי ההסבר: "אפשרות של מתן טיפול 
מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית חולים... השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה 

הלכה לא יושמה חרף זאת גישה זו  79ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי".
  80.למעשה

הניסיון שהצטבר בכמה מדינות, בתחום תורת המשפט הטיפולי והגישה של רפואה מונעת, 
מעיד על התועלת היכולה לצמוח לחולה, למשפחתו ולציבור, משילוב המשפט באכיפת התהליך 
י, הטיפולי השיקומי. אני מציע שכל הוועדות הפסיכיאטריות יפעלו ברוח גישת המשפט הטיפול

אודותיו ויתנו שחרור מאשפוז בהסכמת המאושפז להשתתף על ישתפו את המאושפז בהחלטות 
  בתוכנית שיקום, תוך המשך טיפול ופיקוח. 

חוק ולאור זכויות החולה מכוח  81,לאור החובה החוקתית להגן על כבוד האדם וחירותו
וחוק ביטוח  2000–תש"ס, ה, חוק זכויות החולה, חוק שיקום נכי נפש בקהילהשטיפול בחולי נפ
ראוי ומתבקש להבטיח רצף טיפול ושיקום לחולה  ,אפשר ,1994–, התשנ"דבריאות ממלכתי

נפש. הבטחת רצף טיפולי על ידי פיקוח ושיקום מקדמת את כבוד החולה ואת חירותו בד בבד 
  עם הגנת הציבור. כבוד השופט ברלינר הבהיר את תרומת האשפוז בכפייה להשבת החירות.

ו דווקא האשפוז הוא השולל את חירותה של אמו. הוא הסביר, ולא יכולתי לא
שלא להתרשם ממנו, מכנותו, מדאגתו לאמו, ומהאמת האנושית המשתקפת 
מדבריו, תמונת המצב שעולה היא ברורה. אנו חיים עם זה, לא משנה איפה אימא 

עה המחלה עצמה היא זו שגורמת לפגי תהיה, המחלה שוללת את חירותה...
הנפשית הקשה בחולה, שוללת, למעשה, במידה רבה את חירות המחשבה שבו 
ופוגעת בחירותו כאדם עצמאי בעל תובנה, לא פחות מן האשפוז הכפוי. כשם 
שיהא זה בלתי אנושי לאשפז בכפיה אדם שאינו חולה, כך אין להשלים עם 

בו הפקרת החולה והקרובים אליו להשאירם לבדם להתמודד עם המצב הקשה 
הם מצויים. לעיתים, אין מנוס מכפיית האשפוז עד אשר יביא הטיפול הכפוי 
להפוגה בפעילות המחלה, להקטנת הפגיעה בשיפוט ובשיקול, להתנהגות 

   82מאוזנת יותר של החולה, ולהפחתת הסכנה הנשקפת ממנו לעצמו או לאחרים.

כל חולה, במצב הדורש האשפוז, הן במסלול האזרחי הן במסלול הפלילי, מטרתו להבטיח של
שאחרים ידאגו לו, תותאם תוכנית טיפול ושיקום. קיצור מלאכותי של משך האשפוז והטיפול 
ובמיוחד לגבי חולים שמסוכנותם הוכחה ומטופלים במסלול פלילי בין אם בהתאמה לתקופת 
תו, מאסר בדיני העונשין, פוגע בכבוד האדם ובסיכויי החלמתו של החולה עד כדי שיבוש חירו

 
 .42עיל ה"ש דברי ההסבר להצעת חוק לטיפול בחולי נפש, ראו ל 79
בפועל הוועדות אינן מורות על שילוב תוכנית שיקום כחלק מכפיית טיפול מרפאתי. כמו כן, אף  80

   לחוק טיפול בחולי נפש. 36מחוקק המשנה לא התקין תקנות לשיקום כפי שהוא מחויב לפי ס' 
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פלונית נ' הוועדה הפסיכיאטרית ליד בית החולים טירת  45305-03-13חי') מחוזי החירות בע"ו ( 82
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ואף מסכן את הציבור ובין למדד אחר שאיננו קשור לתהליכי החלמה ושיקום מסכן את החולים 
העליון  פטהמשת השופט רובינשטיין במהלך הדיון בבי על ידיואת הציבור. לכן, הפתרון שהוצע 

לפיו בתום תקופת האשפוז המרבית יש לאפשר לוועדה הפסיכיאטרית  83,רוני גולןבפרשת 
ם ראויים לבית המשפט שתינתן לו הסמכות להאריך במקרה הצורך את משך הצו להפנות מקרי

  וגם מחזיר את שיקול הדעת לבית המשפט. ,(במקרה של חולה מסוכן שאינו מגיב לטיפול) ראוי
להלן ציטוט מדברי השופט רובינשטיין: "האם אין דרך שהוועדה חושבת שצריך שאותו 

שנית שתאפשר את זה, ולא המסלול האזרחי. כי אני כן אדם יישאר אחרי המרבי, תהיה דרך פר
חושב שעדיף מסלול פלילי... אני הייתי מעדיף פיתרון יותר מורכב, שיהיה בו המשך פלילי אם 

 84".צריך ומצד שני בלי חותמת רבת שנים

  סיכום  .גי

ות יש להקפיד לאזן בין מחויבות לשלום הציבור לבין שלומו של החולה ולהשבת מסוגלות להי
אדם אוטונומי וחופשי. התיקון השמיני בא להבטיח רצף טיפול ושיקום שיאפשר לחולה לשוב 

קלקול של "סניזם" החוסה  לקהילה, בלא סכנה לו או לזולת. התייחסות לאשפוז כעונש מהווה
  בצל תיקון. מהמשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין למדנו שלא ראוי לנהוג כך.

ה חושבת שצריך שאותו אדם יישאר אחרי המרבי, תהיה האם אין דרך שהוועד
דרך פרשנית שתאפשר את זה, ולא המסלול האזרחי. כי אני כן חושב שעדיף 

אני הייתי מעדיף פתרון יותר מורכב, שיהיה בו המשך פלילי  ]...[ מסלול פלילי
שבה  "נקודת מוצא"צריך להיות  ]...[ אם צריך ומצד שני בלי חותמת רבת שנים

רות שנגמר העניין מבחינת התקופה המרבית שקבע ביהמ"ש, יקבעו המשך. למ
צריך לעשות משהו הגיוני, שמשרת את האינטרס הציבורי אבל לא פוגע אפילו 

  85במראית הזכות החוקתית לחירות.

לדעת השופט רובינשטיין הפגיעה ולו במראית הזכות החוקתית לחירות, כמו גם בחובה 
העיקרון של הפרדת רשויות המכבד שיקול דעת של בית המשפט, להבטחת שלום הציבור, ו

  .עולים כדי "צרימה חוקתית"
 מבטא דעה קדומה של "סניזם". לעניין כבוד האדם, הקלקול הקושר בין אשפוז לבין עונש,

על נזקן של דעות קדומות על מהות ליקויי הנפש ועל תכלית הענישה, העיר כבר פרופ' יעקב 
  בזק:

ות בציבור השקפות פרימיטיביות נושנות על מהות ליקויי הנפש כל עוד שורר
ועל מטרות הענישה, לא תועיל כל רפורמה משפטית לשנות דבר והיא עלולה 
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2001  

במקרים מסוימים אף להזיק ע"י יצירת רושם מוטעה בלב הציבור לגבי עמדות 
  86החוק הפלילי כלפי עבריינים.

מו לדעת השופט רובינשטיין שעם שניהם אני לדעת המשפטן והרופא דר' מורטון בירנבוים כ
"לא נראה כי ניתן שיקול דעת משמעותי ומציאותי, מנקודת מבט משפטית, לבעייתיות  מסכים:

 טיפול רפואי נאות,הכרוכה באשפוזו של אדם במוסד לחולי נפש, אם האדם החולה אינו מקבל 
  87".הקדם האפשריבבמטרה להשיבו לאיתנו, להיות בן חורין ולחיות כאדם חופשי 

הבהיר המשנה לנשיאה השופט רובינשטיין,  רוני גולןבפרשת העליון  פטהמשת בדיון בבי
כיצד יש לתת שיקול דעת מנקודת מבט משפטית וחברתית לבעייתיות הכרוכה באשפוזו של אדם 
במוסד לחולי נפש, אם החולה לא מקבל טיפול רפואי נאות ובמסלול הנאות, במטרה להשיבו 

לפנינו שופט המקשיב כמו  88ו, להיות בן חורין ולחיות כאדם חופשי בהקדם האפשרי.לאיתנ
עד כדי לעיתים תחושת ית טאמפאהרופא דר' מורטון בירנבוים שציטטנו לעיל, בהקשבה 

"צרימה חוקתית" באזנו הרגישה להפרה של זכויות אדם באשר הוא אדם. הצרימה החוקתית, 
 מחייבת את המחוקק לקיים "חשבון נפש".  89וקתית,התנסחות עדינה שלא לומר הפרה ח

 

 

 
 ).1985(מהדורה שלישית,  18–17 אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו יעקב בזק 86
87 Birnhaum 9, לעיל ה"ש.  
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