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 רקע
 

 .הקשר בין עולם הפסיכיאטריה לבית המשפט הנו קשר אשר מתהדק והולך בשנים האחרונות
ת בקביעותיו בנושא האחריות הפלילית ובנושא הסייג לאחריות זו זקוק לחוו, בית המשפט

 . בהתאם לחוק, הדעת הפסיכיאטרית
קבע את האפשרות שבית המשפט יחליט ' ב15 -ו' א15בסעיפים , (1)החוק לטיפול בחולי נפש 

לאחר קבלת חוות דעת ,  בנושא פטור מאחריות פלילית ובנושא אי יכולת עמידה לדין
 .פסיכיאטרית

אי שפיות : 'ח34סעיף )י חוק העונשין "סעיפים אלו ובהתאם הסייג לאחריות הפלילית עפ
 . מצריכים שיתוף פעולה הדוק ויומיומי בין בתי המשפט לבין הפסיכיאטרים( 2( )הדעת

הקביעה בנושא חוסר אחריותו הפלילית של חולה הנפש ביחס לעבירות שבוצעו על ידו עקב 
והמשיכה בתיקון לחוק הפלילי בה ( 1955)מחלתו החלה עוד בחוק הקודם לטיפול בחולי נפש 

 .אל תוך החוק הפלילי( הלכת אגרנט" )דחף לאו בר כיבוש"הוכנסה גם הגנת 
חולה שאינו מסוגל : הייתה לפי חוקי מקנוטן בלבד" אי שפיות הדעת"עד אז ההגנה לפי סעיף 

, לתוך החוק, דחף לאו בר כיבוש: ואילו הכנסת הלכת אגרנט. להבין את טיב ותוצאות מעשיו
 . ת לחולה אשר עקב מחלתו אינו יכול להימנע מעשית המעשהמאפשרת שחרור מאחריות פלילי

אך לצורך כך הוא נזקק לחוות דעת , בית המשפט הוא הקובע והמחליט בסוגיות אלו
 .כמשמעותה בחוק, פסיכיאטרית

 
 .מורכבות הנושא מחייבת העמקה ומקצועיות של הצוות הבודק

 
 
 

 היחידה לפסיכיאטריה משפטית
 

היבט הפסיכיאטרי בהליך הפלילי גרמה לעלייה בעשור האחרון מעורבות ומודעות של ה
במסגרת , ש לבדיקה פסיכיאטרית לשם מתן חוות דעת פסיכיאטרית"בהפניות מטעם ביהמ

 .ההליכים הפליליים והאזרחיים
הוקמו ברחבי הארץ יחידות לפסיכיאטריה משפטית המתפקדות בחלק מהמרכזים , לשם כך

ת אלו קיימות כחלק ממסגרת מורחבת של חטיבות יחידו. הפסיכיאטריים השונים
 (.3)ח הפסיכיאטרי "לפסיכיאטריה משפטית או כיחידות פונקציונאליות בתוך מחלקות בביה

 
מיטות  171 -כיום קיימות כ(. 4)יחידות אלה הוקמו באופן הדרגתי החל מאמצע שנות התשעים 
ש "ן לצורך אבחון מטעם ביהמאשפוז המיועדות לטפל בחולים המאושפזים תחת צו אשפוז וכ

 (.5( )צווי הסתכלות)
מיטות אלה מיועדות בדרך כלל עבור גברים בלבד וזאת עקב השכיחות הנמוכה של נשים 

 (.6)המופנות להסתכלות במסגרת אשפוז 
לצורך מתן חוות דעת פסיכיאטרית )היחידות הללו מבצעות גם אבחונים אמבולטוריים 

במרכז : לדוגמא. מאשר במסגרת אשפוז,אופן משמעותי בהיקף גדול יותר ב( ש"לביהמ
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השרון מספר חוות הדעת האמבולטוריות בשנה הוא פי שלוש מאשר חוות -לבריאות הנפש לב
 .דעת הניתנות לאחר הסתכלות

במתן מענה לצורכי בתי המשפט , חשיבותן של היחידות לפסיכיאטריה משפטית הולכת ועולה
המתמודדים עם יתר מעורבות בפלילים של חולי , יכיאטרייםוכן לצרכים של בתי החולים הפס

 .נפש ועליה בטענת אי השפיות המצריכה יותר בדיקות ויותר הסתכלויות
 

 
 היעדים המרכזיים של היחידה הפסיכיאטרית משפטית 

 
 :קיימים מספר תפקידים ליחידה הפסיכיאטרית משפטית

ש ועל ידי הפסיכיאטר המחוזי "מעל ידי ביה, י החוק"למלא את הדרישות המוטלות עפ .א
ולנסות למצוא שפה , פסיכיאטריה ומשפט: להוות גשר בין שתי דיסיפלינות שונות: 

כאשר הגבול ביניהם חייב להיוותר חד וברור , משותפת מובנת לשתי הדיסיפלינות
 .מבחינת האחריות והסמכות

ת מאגר על מנת להעשיר א, להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפסיכיאטריה משפטית .ב
המומחים ולתת הזדמנות לפסיכיאטרים ואנשי מקצוע אחרים להתנסות בתחום 

 .שהופך להיות יותר ויותר רלוונטי בחברה שלנו

 (.6,7,8)לפתח כח אדם סיעודי מיומן המיועד ליחידות אלה  .ג

 (.9,11)ליצור כלים לצורך הערכה והתמודדות עם מצבי סיכון  .ד

 .לי הנפש המבצעים עבירהליצור מסגרת אשפוזית נפרדת עבור חו .ה
ש דורש ידע ומיומנות בפסיכיאטריה וכן נושק לשטחים "מתן חוות דעת פסיכיאטרית לביהמ

דבר זה מצריך שהיחידה תהיה מורכבת . סוציולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים: כגון, אחרים
  (.11)כך בנויות היחידות גם בארצות אחרות . בעלי השכלה בשטחים אלה, מאנשי מקצוע

ניתן לראות שקיימת עלייה הדרגתית באשפוזים הכפויים במקביל ( 12)מנתוני משרד הבריאות 
 .לירידה יחסית באשפוזים בהסכמה

היו בצוו של בית  4%: 93קיימת עלייה במספר האשפוזים הכפויים בצו של בית משפט בשנת 
 .2112בשנת  5.1%לעומת , משפט

 . ר בקביעת האשפוזים הכפוייםניתן לראות שבית המשפט מעורב כיום יות
חולים אשר בעבר אושפזו בכפיה . ייתכן ומדובר במגמה של קרימינלזציה בקרב חולי הנפש

, עקב צמצום משך האשפוז הכפוי בכלל, ייתכן ועוברים למסלול הפלילי, במסלול האזרחי
 .י הועדה הפסיכיאטרית בפרט"ע, ושחרורים טרם החלמתם
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 תיאור היחידה
 

 :השרון-במרכז לבריאות הנפש לב, גמא יחידה אופייניתלדו
מספר . 6: מספר קבלות בממוצע בחודש. לעתים מצבת החולים היא מעבר לכך, 6 –תקן מיטות 

 . 17 -המקרים האמבולטוריים בחודש כ
התמכרות , 25%סכיזופרניה ופסיכוזות אחרות , 51%הפרעות אישיות : האבחנות העיקריות

 .11%ביים מצבים אפקטי, 31%
( 31%)השאר , (21%)אובדניים , (21%)או אגרסיביים , (31%)רוב המאושפזים הינם במצב סוער 

 .ללא סיכון מיוחד
וכן אנשי מקצוע , איש צוות סיעוד במשרה מלאה, רופא במשרה מלאה: תקן כח האדם הינו

כמו כן . רהבחלקיות מש, מרפאה באומנות, מרפאה בעיסוק, ס"עו, פסיכולוג:  פרא רפואיים
 .ד וקרימינולוג"קיים קשר מקצועי עם עו

ונשענת על הצוות הסיעודי של , חלק ממחלקה ממושכת, מהבחינה הפיסית, היחידה הינה
 .מחלקה זו

 
 

 עבודת היחידה 
 

 .העבודה ביחידה המשפטית הינה מורכבת מבחינת העומס הנפשי על אנשי הצוות
וחלקם מואשמים בהאשמות , נם חולי נפשאשר רובם אי, מגיעים ליחידה נאשמים רבים

תחושה מוקדמת של כעס ועוינות מצד , אשר יכולים לגרום לרתיעה, אונס ורצח: חמורות כגון
לעתים הנבדק המגיע ליחידה בחשד למעשה חמור לאחר שהתקיים כבר דיון . צוות היחידה

וי כביכול לעיני הצוות חש עצמו כמצ. הנושא נידון על גבי העיתונות והטלוויזיה: פומבי
וכן תפורסם . לעתים עם שמות הרופאים תפורסם קרוב לוודאי בעיתון, חוות דעתו; המצלמות

בהשקפות ובמסקנות של , יתכנו הבדלים בדעות. ביקורת ציבורית אפשרית על חוות הדעת
העיתונות . בתוך היחידה וכן בין יחידות שונות של בתי חולים שונים, אנשי הצוות השונים

אין זה דבר רגיל בחיינו המקצועיים בו אנו רגילים לכתוב את .  לה לתת לכך ביטוי תקשורתייכו
 .דעתנו הנשמרת בתיק הרפואי תחת החיסיון הרפואי

  בדיקות אמבולטוריות
פעמים רבות נבדקים החשודים בבדיקה חד פעמית וזאת כאשר הבודק חש שאינו זקוק  

גם במקרים שעל , קות וההפניות מבית המשפטעומס הבדי. לבדיקה נוספת או להסתכלות
גורם אף הוא לבדיקה חד פעמית , פניהם אין עדות ברורה לצורך במעורבות פסיכיאטרית

 .וקצרה
 . החשש מבדיקה כזו הוא שבפני הפסיכיאטר יוצג מידע חסר

באלו ו, אלו עבירות ישלחו להסתכלות' לדוג,ייתכן ויש לקבוע אחידות בנהלי הבדיקות הללו
 .מקרים תתבצע בדיקה חוזרת

ד  מייצג הרי שיש לאפשר לו להציג כל מידע רלוונטי "כיום עם שינוי החוק לכל נבדק יש עו
 .דבר זה יעכב במעט את סיום הבדיקה ומתן חוות הדעת אך ישפר את איכותה. עבור הבדיקה
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 לסיכום
 

 ביטול יחידות
. היחידות המקצועיות בבתי החולים יש כיום החלטה גורפת להשעות מבחינה מנהלית את

ביחידה כזו . מהבחינה של יחידה לפסיכיאטריה משפטית יש צורך דחוף בהחרגה מהחלטה זו
 .בית המשפט ומבחינת החולים, יש צורך מבחינת החברה

רופאים רבים מעמיקים . פסיכיאטריה משפטית הינה נושא חשוב בשירות הפסיכיאטריה
קיימת כיום אפשרות לתקופת בחירה ביחידה זו , ה בנושאלומדים לימודי תעוד, בתחום

יש . למומחים( fellowship)במסגרת ההתמחות בפסיכיאטריה וכן לצורך השתלמות עמיתים 
 . חשיבות רבה בקיום יחידות ייעודיות  אלו להתמחות והתמקצעות בפסיכיאטריה משפטית

יש חשיבות . טריה משפטיתראינו את הצורך הרב בעבודה המקצועית של היחידה לפסיכיא
לפתח יחידה מקצועית זו בכל בית חולים הן מבחינת כח האדם המיומן והן כיחידה נפרדת 

אשר , אין מקום לנאשמים בעבירה פלילית המאושפזים לצורך הסתכלות. בתוך בית החולים
וכן קיימים גם חסרונות אם , להימצא במחלקה פסיכיאטרית רגילה, רובם אינם חולים

 (.13)וסיית החולים העבריינית נמצאת ביחידה עם אוכלוסיית החולים הרגילה אוכל
 

 :המלצות לסיכום
 .יש צורך ביחידה לפסיכיאטריה משפטית בכל בית חולים לבריאות הנפש .1

הכשרה , קביעות, בראש יחידה כזו צריך לעמוד רופא מנהל במינוי לצורך התמקצעות
 .ולימוד

כזו בהתחשב במספר המיטות והתמודדות עם יש צורך בקביעת תקינה ליחידה  .2
 .פסיכופתולוגיה קשה ואלימות

מחלקה : היחידה צריכה להיות כחלק ממחלקה סגורה המיועדת לחולים בעלי סיכון יתר .3
אשר תיתן מענה מידי בכל בית חולים למצבי סכנה של , ('ראה נספח א)לביטחון מוגבר 

 .יכולת להגנה עליהם ומפניהם, החולים
 .כזו יקבעו סטנדרטים של בטיחות מבחינת הבינוי ואמצעי הבטיחותלמחלקה 

הידע המצטבר והצורך להעמיקו ולהנחילו לדור הבא מחייב יצירת התמחות על בנושא  .4
 .הפסיכיאטריה המשפטית

והרופא הפעיל בתחום חייב , זהו תחום ההולך ומתרחב וכולל נושאים פליליים ואזרחיים
 .הופעה בבית המשפט ועוד, דעת מתן חוות, להתמקצע  בבדיקות

הן בהשתלמות , התמקצעות זו יכולה לבוא לידי ביטוי הן בעבודה הקלינית ביחידה
 .התמחות על: עמיתים והן באפשרות שיש לדון בה
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