
הצעה לתיקון חוק טיפול בחולי נפש
לא רבולוציה–אבולוציה 

איגוד הפסיכיאטריה בישראל–כנס הוועד המרכזי 

ל"מזכ, ר אסף טויב"ד

ארגון הרופאים עובדי המדינה



עקרונות  -חוק טיפול בחולי נפש 

החלטה קלינית בקרה  –" מוגבל"החוק מחיל מודל רפואי  •
שיפוטית

:מסלולי טיפול•

בהסכמה-

אשפוז דחוף ושאינו דחוף-בכפיה  -

הגדרת המחלה•

דרישת המסוכנות לעצמו או לסביבה•

קשר סיבתי בין המחלה והמסוכנות•

הפרדה בין התחום האזרחי לתחום הפלילי•



בחוק  " קליניות–המשפטיות "נתעכב מעט על הגדרות 
הטיפול כיום

מחלה  )אבחנה 
(הפרעה/ 

פסיכוטי  )מצב 
(לא פסיכוטי/ 

מסוכנות  
/ לעצמו )

/  לסביבה
(שניהם

/ אשפוז כפוי 
פטור מאחריות  

פלילית או 
הפחתה בעונש



בעבר-הגדרת מחלת הנפש לפי הפסיקה 

(20.10.03ניתן ביום )הועדה הפסיכיטרית המחוזית ' פלונית נ1171/03( א"ת)ש "ע-פסק דינה של השופטת סביונה רוטלוי -

(5.11.08ניתן ביום )פסיכיאטר מחוז מרכז ' פלוני נ001186/08( א"ת)ש "ר עודד מודריק ע"פסק דינו של השופט ד: דוגמאות נוספות-

יטניצקי רקובר את האבחנה בין  'שם משאירה השופטת אסתר ז( 7.11.10ניתן ביום )חסויה ואחרים ' נ' ד' א-ו' א' א33527-07-10( א"ת)ש  "תמ-
מחלה להפרעה בצריך עיון

בעבר-התחום האזרחי 

.הצמדות לאבחנה הקטגורית המסורתית בין מחלות להפרעות•

המלווה בסיכון ממשי אין מקום להורות –גם אם מדובר בהפרעה קשה •
על אשפוז כפוי



הועדה הפסיכיטרית ליד בית החולים  ' פלוני נ49667-01-15ו "ע( י-ח)ו "ע-פסק דינו של השופט ברלינר 
(10.15.15ניתן ביום )שער מנשה 

בהווה



(14.9.12ניתן ביום )' היועץ המשפטי ואח' פלונית נ37847-09-12ו "ע( א-ת)ו "ע-פסק דינה של השופטת דיסקין 

(13.12.10ניתן ביום )הועדה הפסיכיטרית ליד בית החולים מזרע ' פלוני נ52484-11-10ו "ע( י-ח)ו "ע-פסק דינו של השופט ברלינר 



–בהווה הפסיקה שמה את הדגש על מעבר מקטגוריזציה לפוקצינליות 
ההפרעה הנפשית ועל מצבו של  / שימת דגש על מידת השפעתה של המחלה 

המטופל ופחות על ההגדרה



עקרונות לשינוי החוק

פסיכאטר )העברת ההחלטה על כפיית הטיפול מהגורמים הקליניים •
.לבית דין יעודי לבריאות נפש( מחוזי וועדה פסיכאטרית מחוזית

אשפוז חירום והערכת מסוכנות יבוצעו על ידי הפסיכיאטרים המחוזיים•

שינוי ההגדרה הקלינית  •

אפשרות להרחבת עילות האשפוז•

AOT-מיסוד בחוק אפשרות של טיפול כפוי אסרטיבי בקהילה •



העברת ההחלטה על כפיית הטיפול  

:בית דין יעודי לבריאות נפש•
חלק ממערכת המשפט הישראלית–במתכונת של בית הדין לעבודה -

כחברים במוטב( עובד מדינה ופרטי)שופט מחוזי כאב בית הדין ושני פסיכיאטרים -

:*-התמקדות של בית הדין ב-
Therapeutic Jurisprudence
צדק דיוני
שמירה על כבוד המטופל והמטפל

?בית דין נייד-

* Michael L. Perlin, Esq (2016(. Who Will Judge the Many When the Game is Through?”: Considering 
the Profound Differences between Mental Health Courts and “Traditional” Involuntary Civil Commitment 
Courts



אשפוז חירום והערכת מסוכנות יבוצעו על ידי הפסיכיאטרים המחוזיים

שעות24אשפוז חירום לפרק זמן של •

שעות יובא האדם לפני בית הדין לבריאות נפש לצורך החלטה 24לאחר •
על המשך האשפוז

הערכת מסוכנות לצרכים פורנזיים תעשה על ידי הפסיכיאטרים  •
המחוזיים

 VRAG-כדוגמת ה* )הערכת המסוכנות תתבסס על כלים אמפירים אקטורארים-
וראיון קליני( / COVR-או ה

* John Monahan and Jennifer L. Skeem (2014). The evolution of violence risk assessment. CNS 
Spectrums, 19, pp 419-424. doi:10.1017/S1092852914000145



האם האבחנה –שינוי האבחנה הקלינית 
?נחוצה בכלל



החוק הישראלי משתמש במושגים שאינם •
חלק מן השפה המקצועית של אנשי 

המקצוע

:השימוש באבחנה בעייתי בשל מספר סיבות



*האבחנה איננה חד משמעית ומוחלטת•

האבחנה משקפת  החוק בינארי  •
**רצף

***מטופל מאובחן       מי שאינו מאובחן•

***סוגיית האבחנה המרובה•

המשך-בעיתיות האבחנה 

*Robert L. Sadoff, Forensic Psychiatry: A Practical Guide For Lawyers And Psychiatrists 10 (1975)
**Ralph Slovenko, Psychiatry and Criminal Culpability 54 (1995)
***Stuart A. Greenberg, Daniel W. Shuman, Robert G. Meyer, Unmasking Forensic Diagnosis, 27(1) Int'l 
J.L. & Psychiatry 1, 11 (2004)  



:השופטת ארבל התייחסה לכך בהלכת זלנציקי 

(.2007)33-ו32' פס, 2489( 1)07על -תק, מדינת ישראל' זלנצקי נ5266/05פ "ע



המצב הפסיכוטי מתיישב היטב  •
עם הראציולים של המשפט

יצירת שפה משותפת בין  •
הדיסיציפלינות

התמקדות במצב תייתר את  •
הויכוח ביו המומחים אודות  

האבחנה

"  פסיכוזה"–המצב הפסיכוטי •
מושג מושרש

המצב הפסיכוטי משקף את  •
קשת הגוונים של הפסיכיטריה

מחיקת האבחנה ומעבר לשימוש במצב הפסיכוטי–הפתרון 



העברת ההכרעה לגוף שיפוט עשויה לאפשר להוסיף עילת טיפול אשפוז •
":הצורך בטיפול"בדמות 

חוסר יכולת להגיע לקבל טיפול פסיכיאטרי ורפואי נדרש-

"הסכמה מדעת"חוסר יכולת לתת -

נפשית , הצורך בהתערבות פסיכיאטרית מיועדת למנוע המשך התדרדרות גופנית-
.ורגשית

:בפסק דין אקונור התייחס לכך בית המשפט העליון האמריקאי

“[E]ven if there is no foreseeable risk of self-injury or suicide, a person is literally 
‘dangerous to himself’ if for physical or other reasons he is helpless to avoid the hazards 
of freedom…”

O’Connor v. Donaldson, 422 U.S. 563 (1975). 

אפשרות להרחבת עילות האשפוז



עילת הצורך בטיפול קיימת בלמעלה ממחצית מדינות ארצות הברית•

:לדוגמא בויסקונסין•

הרחבת עילות האשפוז

“There is a rational basis for distinguishing between a mentally ill person who retains the 
capacity to make an informed decision about medication or treatment and one who lacks 
such capacity. The latter is helpless, by virtue of an inability to choose medication or 
treatment, to avoid the harm associated with the deteriorating condition.” 

State of Wisconsin v. Dennis H, 647 N.W, 2d at 851, 862 (Wisc. 2002).



AOT-מיסוד בחוק אפשרות של טיפול כפוי אסרטיבי בקהילה 

טיפול קהילתי המפוקח על ידי בית המשפט•

בדרך מגיעים לאחר אשפוזים ומאסרים  AOT-המטופלים במסגרת ה•
חוזרים

:יש כאן התחייבות דו צדדית•

של המטופל לקבל את תוכנית הטיפול ולעמוד בה

של המערכת המטפלת לדאוג ליישום תוכנית הטיפול

,  (case management)ניהול צורכי המטופל : כ"התוכניות כוללת בדר•
טיפול תרופתי הניתן בבית המטופל, פסיכותרפיה

מוביל אוטמטית לאשפוז כפוי–אי עמידה של המטופל בתוכנית •



המשך
AOT-ב החילו את מודל ה"מדינות בארה42•

(:2015)האיגוד האמריקאי לפסיכיאטריה קובע בנייר עמדה •

https://www.psychiatry.org/File%20Library/About-APA/Organization-Documents-Policies/Policies/Position-
2015-Involuntary-Outpatient-Commitment.pdf

Phelan, Sinkewicz, Castille, Huz, Link “Effectiveness and Outcomes of Assisted Outpatient Treatment in New York State” PSYCHIATRIC SERVICES, 
February 2010 Vol. 61 No. 2,137.


