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"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?
נדב גבאי*

תקציר
תזת ה False Memory Syndromeהפכה בשני האחרונות ל"סוגיה חמה" בקהילה הפסיכולוגיתפסיכיאטרית
בארצות הברית ולאחרונה ג בישראל .ברשימה זו אסקור בקצרה את המטריה המשפטית והמדעית ,שבה ניכר כי
הדיו )או שמא ההתנגשות( המדעיפסיכולוגי – ובעקבותיו המשפטי – רחוק מלהסתיי .
בעניי פלוני שהוכרע לאחרונה נדונה לגופה תזה חדשה זו מתחו מחקר הזיכרו בפסיכולוגיה תו שהיא חותרת
תחת הגישה המקובלת שמכירה בתופעת ההדחקה בקרב נפגעי גילוי עריות .תזה זו גורסת כי לא תיתכ הדחקה
מלאה של אירועי טראומטיי  ,ולפיכ זיכרונות של התעללות מינית שצפו כעבור שני של חיי נורמליי מקור
בסוגסטייה פנימית – של המתלונ – או חיצונית – על ידי המטפל .בעניי פלוני קבע השופט עמית פרמטרי
חשובי לאבחו "זיכרו מושתל" ודורש ר ראייתי גבוה במקרי אלו.
כאמור" ,הזר המרכזי" בפסיכולוגיה ובפסיכיאטרייה מתייחס בחשדנות לתזה החדשה בשל הרקע להתפתחותה
ובשל האינטרסי שהיא מייצגת ,ולצד אלה הביקורת על הניסויי שנערכו על ידי פרופ' לופטוס.
בבסיס רשימה זו ניצבת שאלת המחקר שביקשתי לבחו והיא בנויה משני נדבכי  :הראשו – א קיומה של התזה
כטענת הגנה מספיק כדי להקי "ספק סביר"; השני – א מרגע שנטענה ,התביעה צריכה לעמוד בר ראייתי חמור
מהמוגדר בחקיקה ,העולה עד כדי דרישה סמויה לראיה "מחזקת" .אני טוע כי דרישה זו טומנת בחובה בעיה
כפולה :ראשית ,מחסור של ראיות בתחו עברות המי בכלל ובתו המשפחה בפרט הוכר זה מכבר .שנית ,הופעת
אמנזיהדיסוציאצטיבית במקרי אלו )"הדחקה"( ,ג היא כאמור תופעה פסיכולוגיתרפואית מוכרת ומקובלת
שנחקרה וא קיבלה ביטוי בחקיקה ובפסיקה.
סוגיה זו כורכת בחובה היבטי רבי שראוי שיוצגו במסגרת הדיו ,כגו מקומו של הקרב בהלי הפלילי ,מגבלות
השיח המדעימשפטי ,אמת עובדתית מול אמת משפטית .מפאת קוצר היריעה אסתפק בהצגת השאלות שנותרו,
כרגע ,ללא מענה.
מילות מפתח :תסמונת הזיכרו השגוי ,לופטוס אליזבת ,גילוי עריות ,זיכרונות מודחקי  ,זיכרו מושתל ,זיכרו
משוחזר ,הדחקה ,ספק סביר ,עדי מומחי  ,ראיות מדעיות.
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"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?

“…Such problems can plague child abuse cases,
where recollection after so many years may be
uncertain and ‘recovered’ memories faulty, but
may nonetheless lead to prosecutions that destroy
families”.1

תזת "תסמונת הזיכרו השגוי" )ה 2(False Memory Syndromeהפכה בשני האחרונות ל"סוגיה חמה" בקהילה
הפסיכולוגיתפסיכיאטרית בארצות הברית ולאחרונה ג בישראל 3.ברשימה זו אסקור בקצרה את פסקי הדי,
אציג ראיונות שערכתי במסגרת כתיבת המאמר ואת מסקנותיי מיו עיו שנער בנושא לאחרונה .מה ניכר ,כי
הדיו )או שמא ההתנגשות( המדעיפסיכולוגי – ובעקבותיו המשפטי – רחוק מלהסתיי .
המאמר היה בשבילי מסע .את המסע התחלתי כשבאמתחתי ידע חלקי ,נקודת מבט ספקנית כלפי התזה לעיל
וביקורת כלפי השפעתה על פסקי הדי שדנו בסוגיה בבית המשפט המחוזי והעליו .היריעה קצרה מכדי להכיל את
כל ההיבטי שראוי שיוצגו במסגרת סוגיה מורכבת זו ,כגו מקומו של הקרב בהלי הפלילי ,מגבלות השיח
המדעימשפטי ,אמת עובדתית מול אמת משפטית .לפיכ בסיו המאמר ,נוס על שאלת המחקר ,אציג שאלות
נוספות שנותרו ,כרגע ,ללא מענה.
בבסיס רשימה זו ניצבת שאלת המחקר שביקשתי לבחו והיא בנויה משני נדבכי  :הראשו – א קיומה של התזה
כטענת הגנה מספיק כדי להקי "ספק סביר"; השני – א מרגע שנטענה ,התביעה צריכה לעמוד בר ראייתי חמור
מהמוגדר בחקיקה ,העולה עד כדי דרישה סמויה לראיה "מחזקת".
כדי להוכיח טענתי אציג את החקיקה הרלוונטית לנושא המאמר ,אסקור מאמרי מדעיי ומשפטיי שדני
בסוגיה ואנתח פסיקה ישראלית ואמריקאית עדכנית .בפרק הראשו אפתח בהצגת הרקע להתפתחות התזה
באמצעות ספרות רפואיתפסיכיאטרית ובאמצעות נייר העמדה המכונ של פרופ' אלי זומר ,מייצג של מתנגדי
התזה באר .לאחר מכ אפנה להצגת התזה עצמה כפי שפורסמה במחקרה של פרופ' אליזבט לופטוס" ,הכוהנת
הגדולה" של התזה 4,כפי שבאה לידי ביטוי בניסוי המרכזי שלה "אבודי בקניו" .אמשי בתמצית ריאיו שערכתי
ע פרופ' אלכס אביב ,ראש מחלקה בבית החולי הפסיכיאטרי אברבנאל ,ואסיי את הפרק הראשו בהצגת
הביקורת על התזה שמייצג פרופ' זומר במאמרו.
בפרק השני אבח את המבנה הנורמטיבי שבתוכו "חיה" טענת "הזיכרו המושתל" ,הסייג להתיישנות בעברות מי
בתו המשפחה – התפתחותו ותכליתו .כמו כ אבח את הדרישה הראייתית בעברות אלו ,התפתחותה ,תכליתה
ויישומה בפסיקה .בסיו הפרק השני אציג בקצרה את דרישת "הספק הסביר" ,הרלוונטי ליכולתו של נאש להציג
כטענת הגנה "דעה" שנאבקת על הכרה בה כאסכולה מדעית.
בפרק השלישי אסקור את התפתחותה של תזת "הזיכרו המושתל" בפסיקה הישראלית בערכאות המחוזי ובבית
המשפט העליו עד לפסיקה עדכנית שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקווה לאור ההלכה
שנקבעה על ידי השופט עמית בע"פ  5582/09פלוני נ' מדינת ישראל )להל – עניי פלוני(.
לבסו אציג עיקרי פסיקת בתי המשפט בארצות הברית העוסקת בתזה תו התמקדות בעדויות מומחי ובאופ
שבו בחר בית המשפט להכריע במקרי שבאו לפתחו .בפרק הרביעי והאחרו אסכ מסקנותיי.
_____________________________________
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).Stogner v. California, 539 U.S. 607, 631 ( 2003
להל" :תזת זיכרו מושתל/שגוי"" ,התזה".
גב' מרי שלר ,מנהלת מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בתלאביב ,כינתה את התזה בהקשרה המשפטי" :טענה
מסוכנת ומאיימת ,פוגעת בתהלי הריפוי ...פגיעה משפטית ..המשרתת את קשר השתיקה" במסגרת יו עיו בנושא
"זיכרונות מודחקי וזיכרונות מושתלי בעבירות מי – היבטי פסיכולוגיי ומשפטיי" ,שהתקיי בתארי
 12.5.2011בפקולטה למשפטי באוניברסיטת תלאביב )להל – יו העיו(.
ע"פ  5582/09פלוני נ' מדינת ישראל )פסקה  117לפסק דינו של השופט עמית( )פורס בנבו.(20.10.2010 ,
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רקע כללי על "תסמונת הזיכרו השגוי":
התסמונת מבטאת תזה המניחה קיו מצב תודעתי שבו לאד יש מספר רב של זיכרונות מאירועי שלא התרחשו
במציאות ,א בעיניו נתפסי כאמתיי  .האבחנה אינה מוכרת במדרי האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי
ה.(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) D.S.M
"תסמונת הזיכרו השגוי" נוצרה כתגובתנגד חריפה בארצות הברית בעקבות הגשת תביעות מושהות על התעללות
בילדי  .ראשיתה בהקמת הקר לתסמונת הזיכרו השגוי ) ,Foundation False Memory Syndromeלהל – הקר(
שנוסדה ב 1992על ידי ד"ר פמלה פריד ,שג מנהלת אותה במשות ע ד"ר רל אנדרווג'ר ,פסיכולוג שהרבה
לשמש עד מומחה בהגנת אנשי שהואשמו בהתעללות מינית בילדי  5.הקר נוסדה לאחר שבתה של מייסדת הקר
– ד"ר ג'ניפר פריד ,פסיכולוגית קלינית במקצועה ,החלה להיזכר באירועי התעללות מינית מצד אביה ולאור
עימותיה ע הוריה בעניי זה 6.הקר מגייסת את טובי החוקרי בתחו הזיכרו וההיפנוזה למת הגנה משפטית,
וא עומדת מאחורי תביעות נגדיות המוגשות בבתי משפט בארצות הברית בטענה ש"במקרי רבי היזכרות
מאוחרת בגילוי עריות וניצול מיני אינה אלא תוצאה של מהלכי טיפוליי הרסניי שתרמו להיווצרות זיכרו
שגוי" 7.טענת מתבססת על ההנחה שאנשי אינ יכולי להדחיק זיכרונות של אירועי טראומטיי כגו גילוי
עריות שהתרחשו במש תקופה ארוכה .גישה זו סותרת את הגישה המקובלת הגורסת כי קרבנות גילוי עריות
חווי  ,כחלק ממנגנו ההגנה הנפשי שלה  8,אמנזיהדיסוציאטיבית )"שכחה ניתוקית"( – 9אי מדובר ב"שכחה
רגילה" אלא בניתוק המתרחש לפני שהחומר הנתפס בחושי עבר "עיבוד וקידוד" במוח .המידע "רשו " א
ממודר ואיננו נגיש להכרה המודעת 10.מרבית הקרבנות מגיעי לטיפול ע זיכרו רצי של ההתעללות .חלק קט
מהקרבנות שוכחי לתקופה מחייה או שוכחי לחלוטי את התרחשות האירועי הטראומטיי  .ייתכ
שהזיכרונות לא יעלו לעול  ,או שיצופו/יפרצו שנית בהתרחשותו של גירוי – "טריגר" 11.הקבוצה ששוכחת את
הטראומה עשויה לשכוח חלקי מהטראומה ועשויה לשכוח פרקי חיי שלמי 12.
ד"ר אביב גורס כי במסגרת ה"מאבק" בי הגישות יש לנקוט גישה "תלויתמקרה" .בהחלט קיימי מקרי שבה
מטפל לא מוסמ יוצר ע המטופל נרטיב חדש בתהלי אינדוקטיביסוגסטי שהופ בסופו של דבר לזיכרו שגוי.
לדידו ,הפרמטר המהותי הוא הכשרת המטפל ושיטת ההלי הטיפולי .הוא עצמו נתקל במקרי קונקרטיי שבה
"הושתל" זיכרו שגוי במטופל עקב התנהלות לא מקצועית של מטפל13.
כראיה לאפשרות של שתילת זיכרונות במוחות של אנשי מתבססי אנשי הקר ותומכיה על מחקריה של
הפסיכולוגית פרופ' אליזבט לופטוס – דמות מרכזית בקר .פרופ' לופטוס מבקרת את התופעה של הזיכרו
המושהה וטוענת שמטפלי משתמשי בטכניקות הידועות כמסוגלות ליצור זיכרונות אילוזיוניי רביעצמה כמו
היפנוזה ,דמיו מודר ,בניית סיפורי וטיפול בסודיו אמיטל )"זריקת אמת"(.
_____________________________________
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אלי זומר טראומה בגיל הילדות ,אבד זיכרו וחשיפה מושהית  .(1994) 15נייר עמדה שהוגש למועצה הלאומית לשלו
הילד כחלק מתהלי חיווי דעת לפני ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת בדיוניה בסוגיית שינוי חוק ההתיישנות ביחס
לעבירות של התעללות בילדי.
ש ,בנספח של נייר העמדה :ד"ר ג'ניפר פריד סיפרה למשתתפי בכינוס בשנת  1993כי מעול לא דיברה על כ בפומבי,
ולא הגישה נגד אביה תביעה משפטית .היא סיפרה באותה הרצאה כיצד מנסי הוריה לפגוע בה ובמוניטי האישי
והמקצועי שלה באמצעות הקר ,וכי היא מוענשת על ידי הוריה בגלל זיכרונותיה .לדבריה הקר שהקימו הוריה אינה
אלא סכסו משפחתי שיצא מגדרו והפ לחלק מהתרבות האמריקאית.
ש ,בעמ' .1
לימור עציוני גילוי עריות  :ההיבט המשפטי של התופעה מנקודת מבט של נשי בגירות קרבנות בילדות .(2009) 158
Dissociative amnesia is an inability in a non medical condition to recall important personal information, usually of a
).traumatic or stressful nature, that is too extensive to be explained by normal forgetfulness, DSM-IV (APA,1994

ראה לעיל יו העיו ,הערה  ,3ד"ר צביה זליגמ ,מנהלת מרכז "לט" לטיפול בטראומה מינית בבית החולי איכילוב.
ש" ,טריגר" כגו מות המתעלל ,הגעת הבת לגיל שבו התחילה ההתעללות בא ,קיו יחסי מי ע אהוב.
ש.
ריאיו ע ד"ר אביב ,יו"ר הוועדה המייעצת לחוק ההיפנוזה ,ועמל כיו על כתיבת קוד אתי למטפלי ,בי השאר כדי
למנוע תופעות של "זיכרו מושתל" או "שגוי" ).(10.4.2011
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פרופ' לופטוס עשתה מחקר מפורס  ,הנושא את הש "אבודי בקניו :כריס ב ה 14הוא דוגמה בולטת מתו
המחקר .במסגרת הניסוי סיפר לו אחיו של כריס ארבעה סיפורי על ילדותו ,ובסיפורי הושתל סיפור ,שלא היה
ולא נברא ,ולפיו הל כריס לאיבוד בקניו בגיל  5או  .6כריס נתבקש לרשו במש חמישה ימי את זיכרונותיו
מכל אות אירועי  .ברשימותיו הוסי כריס פרטי "עשירי " לאותו "זיכרו מושתל" ,וא ציי תחושותיו
מהאירוע .לבסו כשנתבקש לאחר שבועות מספר לדרג בסול של  111את מידת ה"מוחשיות" של הסיפורי )– 1
לא מוחשי כלל 11 ,מוחשי ביותר( דירג כריס את "הזיכרו המושתל" בציו  14.8כשנאמר לכריס שאחד הזיכרונות
היה מושתל ונתבקש לזהותו ,בחר כריס באחד הזיכרונות האמתיי והתקשה להאמי ש"סיפור הקניו" לא
התקיי  .בהמש ביצעה פרופ' לופטוס ניסוי בהלי דומה .לפי אותו מחקר 25% ,מהנחקרי פיתחו את הסיפור
של ההליכה לאיבוד והוסיפו לו את הרגשת הפחד ואת סיפור ההצלה ,א בהמש כשגילו לה שאחד מכל
הסיפורי הוא כוזב 19 ,מתו  24הנחקרי הצביעו על סיפור ההליכה לאיבוד בקניו כעל הסיפור הכוזב 15.פרופ'
לופטוס ואנשי הקר מתבססי על תוצאות ניסוי זה כדי לערער אמינות של "עדויות מושהות" של קרבנות
טראומה 16.אול למרות תוצאותיו ,מבקרי התזה מטילי ספק בתקפות הניסוי ומהימנותו .פרופ' זומר למשל
קובע במאמרו כי "סקירה של הספרות המדעית אינה מעלה כל ממצא שיתק את טענה זו .האמת ,כמו שהוצגה
במחקרי שהובאו בנייר עמדה זה ,היא שדווקא האלימות ארוכתהטווח המופעלת על ילדי מצד בני משפחה היא
זו שגורמת להדחקה וכי רק טראומות קצרות וחד פעמיות סביר שיזכרו היטב לאור זמ" 17.כמו כ ג א הוכח
בניסוי כי השתלת סיפור קצר כמו הליכה לאיבוד בקניו אפשרית ,שונה הדבר מהטענה כי אפשר "להשתיל" רצ
זיכרונות של מסכת התעללות פיזית 18,מינית ונפשית ארוכת שני 19.
כאמור ,התסמונת אינה מוזכרת במדרי האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי – ה – D.S.Mאול
 ,of Psychiatryשהוא ספר הלימוד המקובל בתחו הפסיכיאטרייה ,מוזכרת התסמונת כתרחיש אפשרי במהל
טיפול היפנוטי או פסיכותרפי שמטרתו לשחזר זיכרונות שהודחקו ) .(Recovered Memory Syndromeבהמש
מצוי שקיימת מחלוקת בנושא ,הנעוצה בעובדה שקרבנות תובעי את תוקפיה לאחר שני רבות – בדרבונ של
מטפלי ותובעי "להוטי יתר על המידה" )” – (“Overzealousבהתבסס על עדות יחידה שמקורה בזיכרו
משוחזר הנתו להשפעת המטפל שעשוי להיות לא מיומ או א שרלט20 .
בספר Synopsis

המצב הנורמטיבי
התיישנות בעברות מי
בעבר לא הייתה ההתיישנות בעברות מי לפי סעי  351לחוק העונשי ,תשל"ז 211977שונה מתקופת ההתיישנות
לכל עברה אחרת ,קרי עשר שני  .בשני האחרונות ,בשל השינוי בהבנתנו הציבוריתחברתית את תחו עברות זה,
בשל ההתפתחות בתחומי המדע הרלוונטיי – פסיכיאטרייה ופסיכולוגיה – ובשל השינוי במעמדו של קרב העברה,
ראה לנכו המחוקק הישראלי להכיר בתופעת "ההיזכרות המאוחרת" של קרבנות עברות מי ובבעייתיות הכרוכה
בהגשת תלונה לאחר זמ רב22.
_____________________________________

14
15
16
17

).Loftus, Elizabeth.F. & Pickrell, Jacqueline.E, The formation of false memories, 25 PSYCHIATRIC ANNALS 720, 721 (1995
ש ,בעמ' .722
ענת גור ניצחו הדיבור על השתיקה :טענות בעניי השתלת זיכרונות 'כוזבי' – הפרכת והרשעת סב באונס נכדתו.
זמי באתר עמותת ט.ד.י – טראומה ודיסוציאציה ישראל .tdil.org
ראו לעיל פרופ' זומר ,לעיל הערה  ,5בעמ' .14

Porter, S., Yuille, J. C., & Lehman, J. R.., The nature of real, implanted, and fabricated childhood emotional events: 18
) .Implications for the recovered memory debate, 23 LAW & HUMAN BEHAVIOR 517 (1999חוקרי אלו הצליחו להשיג

 26אחוזי הצלחה בהשתלת זיכרו של תקיפה על ידי חיות טר בהלי ניסוי דומה לזה שערכה פרופ' לופטוס.
 19ראו לעיל פרופ' זומר ,לעיל הערה  ,5בעמ' .14

KAPLAN H.I, SADOCK B.J & GREBB J.A, SYNOPSIS OF PSYCHIATRY, BEHAVIORAL SCIENCES, CLINICAL PSYCHIATRY 689 (9th 20
)) ed., 2003להל – .(Kaplan, Sadock & Grebb

 21חוק העונשי ,התשל"ז ,1977ס"ח ) 226להל – חוק העונשי (.
 22לימור עציוני "הא פסיכולוגיה יכולה לשמש כ'מקד הגנה'? נשי בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות כמקרה מבח
לבירור הקשר בי הפסיכולוגיה למציאות הפלילית– נזיקית" שערי משפט ה ) 111 71תש"ע(.
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לפיכ בשנת  ,1996בתיקו  23,47התווס לחוק סעי  ,354שכותרתו "סייג להתיישנות בעבירות מי בקטי" .סייג
זה קבע שבעברת מי שבוצעה בקטי על ידי ב משפחה או האחראי לו ,לפי סעי )354א( ,יכול הקרב להגיש תלונה
עד להגיעו לגיל .28
"...הסיבות המרכזיות לכ שקרבנות עבירות אלו מסוגלי במקרי רבי לדווח על העבירות
שנעברו בה רק כעבור שני רבות ה :תלותו של הקרב בפוגע שנמשכת לעתי ג לאחר שהפ
בגיר על פי החוק ,ותופעות אופייניות במקרי אלו של מגננה נפשית בדר של הדחקה") .הדגשה
לא במקור ,נ"ג(24
סעי )354ג() (1לחוק קובע שג בעברות שבוצעו שלא "עלידי אחראי ...או ב משפחה" יכול הקרב להגיש תלונה
עד להגיעו לגיל  .28אול רק בעברות המנויות בסעי )354ג() – (2אינוס ,מעשה סדו ומעשה מגונה.
בתיקו  74לחוק 25הוארכה תקופת התיישנות זו בעשר שני נוספות ,לפי סעי )354א – (1מיו שבו הגיע נפגע
העברה לגיל  .28קרי ,תקופת ההתיישנות תימש עד גיל  .38בדברי ההסבר לתיקו  74נכתב:
"...בשל אופיי המיוחד של עבירות מי במשפחה או במערכת יחסי שבי קטי לבי האחראי עליו,
מוגשות תלונות על ידי נפגעי העבירה ,לאחר חלו שני מיו ביצוע העבירה ,לאחר תהלי של
התנתקות מההורה או מהאחראי שפגע בה  ...בשני שחלפו מאז התיקו ]תיקו  ,47נ"ג[ התברר
שהתקופה שנקבעה קצרה מדי; נפגעי עבירה רבי מסוגלי לחשו את העבירות רק לאחר שחלפו
יותר מעשר שני מיו הגיע לגיל  .18לפיכ ,מוצע להארי את תקופת ההתיישנות ולקבוע
שההתיישנות בת עשר השני תחל רק ביו שבו הגיע נפגע העבירה לגיל 26" ... 28
ג בפסיקה הכירו בתופעת "כבישת עדות" בעברות מי .בעניי לזרובסקי נקבע כי "כבישת עדות של קורבנות
מעשי מי הינה תופעה מוכרת ושכיחה .רגשות פחד ,בושה ומבוכה בולמי לא אחת את קורב העבירה מלהתלונ
על אשר אירע לו בסמו לאחר המעשה" 27.לפיכ נקבע כי "אי לייחס משקל יתר לכבישת תלונתה של מתלוננת
קטינה בעבירות מי בכלל ,ובתו המשפחה בפרט" )עניי פלוני והאסמכתאות המובאות ש (28.
ע זאת הוכרו בחוק ג מנגנוני שמטרת הגנה על זכויות החשוד ,שבשל התיקו נדרש להתגונ מפני אשמה
בעברות שבוצעו לכאורה לפני עשרות שני  .בדברי ההסבר לתיקו  74נכתב:
"...ניהול משפט לאחר שחלפו שני רבות מיו ביצוע העבירה אינו קל ,ויש בו ,בי השאר ,הכבדה
על הנאש בניהול הגנתו ובאיסו ראיותיו.
לכ ,סעי )354א( סיפא ,דורש אישור היועמ"ש לפני הגשת כתב האישו א חלפו  10שני מיו
ביצוע העבירה בגינה מוגש כתב האישו  .בנוס ,קבע המחוקק בתיקו  74בסעי )345א:(1
')א (1הוגש כתב אישו  ,לפי סעי קט )א( ,בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה לאחר שמלאו לנפגע
העבירה עשרי ושמונה שני  ,לא יורשע אד על סמ עדות יחידה של נפגע העבירה ,אלא א כ
_____________________________________
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הצעת חוק העונשי )תיקו מס'  ,(47ה"ח ) 20.11.95 ,2449סייג להתיישנות בעבירות מי שנעשו בקטי( ,התשנ"ו,1995
בעמ' .238
ש.
הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (74הארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מי שנעשו בקטי( ,התשס"ג.2002
ש.
ע"פ  5874/00לזרובסקי נ' מדינת ישראל ,פ"ד נד).(2000) 260 ,249 (4
ע"פ  2485/00פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד נה ) .(2000) 918 (2ובכמה פסקי די אחרי :ע"פ  420/09פלוני נ' מדינת ישראל
)פסקה  74לפסק דינו של השופט דנציגר( )פורס בנבו:(22.7.2009 ,
"תופעת כבישת של עדויות הינה חזו נפר כאשר מדובר בעבירות אלימות ומי במשפחה – קל וחומר
עבירות שבוצעו כלפי קטיני ,ואי בכבישה עצמה כדי לפגוע במהימנות עדותו של נפגע העבירה כאשר ישנו
הסבר מניח את הדעת להשהיית התלונה ולגילויה דווקא במועד הרלוונטי".
רפואה ומשפט גיליו מס'  – 46יולי 2012

"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?

יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישו ג עבירה שלא כאמור בסעי קט )א( ,תחול
הוראת סעי קט זה רק לעניי עבירה כאמור בסעי קט )א('".
משמע ,שא באותו כתב אישו שבו כלולות העברות שבוצעו בנפגע העברה בהיותו קטי ג עברת מי שבוצעה
בנפגע העברה בשנות העשרי שלו ,לא יידרש חיזוק לעדות יחידה באשר לעברה האחרונה29.
הדרישה הראייתית – "דרישת ההנמקה":
פקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א) 1971להל :פקודת הראיות(:
54א .הכרעה עלפי עדות יחידה במשפט פלילי ]תיקו :תשמ"ב[
)ב( הרשיע בית משפט במשפט על עבירה לפי סימ ה' לפרק י' ]עבירות מי ,נ"ג[ לחוק העונשי,
התשל"ז ,1977על פי עדות יחידה של הנפגע ,יפרט בהכרעת הדי מה הניע אותו להסתפק בעדות
זו.
הוראה זאת היא תיקו לפקודת הראיות הקודמת ,שחייבה ראיה מסייעת – "ר ראייתי גבוה" – לעדות מתלוננת.
כדברי הצעת החוק ,דרישת ההנמקה נועדה:
" ...לשחרר את השופטי מכבלי אלה של דרישת הסיוע ,ככל שה מתבקשי לעניי עדות שות
לעבירה ולעניי עדות מתלונ בעבירות מי ,ולחזק את שיקול דעת השיפוטי בעיצוב מסקנת לגבי
חומר הראיות שלפניה 30"...
יש לציי שבהצעת החוק המקורית הוצע להחלי את דרישת הסיוע ב"דבר לחיזוק" .ההצעה כאמור לא התקבלה.
בכמה פסקי די יצק בית המשפט תוכ לדרישת ההנמקה וקבע כי "יצא בית המשפט ידי חובת ההנמקה ...בכ
שציי כי הוא נות אמו מלא ובלתי מסויג בעדותה של המתלוננת עלפי התרשמותו מ הצורה שבה מסרה
עדותה ...ובכ שהצביע על גורמי ראייתיי התומכי בעדותה31."...
בעניי פלוני אחר נקבע כי –
"חובת ההנמקה מדברת ,למעשה ,בהנמקה שבהיגיו ובשכל הישר שיש בה כדי להסביר על שו
מה רשאי בית המשפט לסמו הרשעה בהקשר זה על עדות יחידה של קרב העבירה"32.
אול בד בבד ע הקלה זו ב"ר" הראיות הנדרש 33,נקבע בכמה פסקי די שעל השופט לנהוג בזהירות יתרה בבואו
להרשיע נאש על סמ עדות יחידה של מתלוננת .בשל אופי העברה ,נסיבותיה ואופי היחסי שבי הקרב
למתלוננת ,וכי בשל חומרת העברות והקושי שעוררו מועד מסירת העדות ונסיבותיה "יש לתור אחר תוספות
ראייתיות ,שיעניקו חיזוק לעדות ויענו בכ באופ מלא אחר דרישת ההנמקה" 34.המלומד קדמי קבע כי ככל
שהעדות העיקרית "חלשה" יותר ,תידרש הנמקה "ממשית" יותר35.

_____________________________________
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30
31
32
33
34
35

ראו לעיל הצעת חוק העונשי )תיקו מס' .(74
הצעת חוק לתיקו פקודת הראיות )מס'  ,(6התש" ,396 ,1980הצ"ח .1477
ע"פ  4043/93פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(16.10.1994 ,וג ע " פ  6375/02בבקוב נ ' מדינת ישראל  ,פ " ד
נח ) .( 2004 ) 424 , 419 ( 2
ע"פ  3648/04פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(15.9.2005 ,
ע"פ  6643/05מדינת ישראל נ' פלוני )פסקה ) (25פורס בנבו.(1.1.2007 ,
ש ,בעמ'  ,26פסקה .24
יעקב קדמי על הראיות – כר ראשו .(2003) 224217
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בעניי פלוני ,תיאר השופט עמית "מובלעת ראייתית" 36הקיימת בתחו עברות המי בתו המשפחה .בתחו
עברות זה בית המשפט מוכ להכיר במגבלות התביעה להוכיח באמצעות ראיות ישירות את אשמת הנאש  ,ולכ
מקבל "עדות כבושה" מפי קרב ג לאחר שני רבות ,וא מקבל באופ חריג עדויות מפי השמועה כראיה מסייעת
לתוכ עדותו של הקרב  37.לכאורה מדובר בהקלה ב " מידת ההוכחה " במשפט הפלילי )" מעבר לכל ספק
סביר "( .אול למרות האמור הדגיש השופט עמית שאי מדובר בריכו "הספק הסביר" אלא בהבנת מאפייני
העברה ונסיבותיה המיוחדות ,שבגינ מעניק בית המשפט משקל שונה לראיות אלו38.

מידת ההוכחה במשפט פלילי – "ספק סביר"
לפי סעי  34כב')א( לחוק העונשי" 39,אי הרשעה בדי אלא א כ הוסרו כל הספקות הסבירי  .א קיי ספק
סביר ,אי מרשיעי " 40.יש קושי לקבוע משמעות רטורית אחת למונח "ספק סביר" .יש המקבלי את הנוסחה:
” 41. “a high degree of probabilityנוסחה אחרת קובעת" :בית המשפט רשאי להרשיע רק א כל ההסברי
והפרשנויות שניתנו לראיות המצביעות על חפותו של הנאש נדחו כחסרי ער" 42.המלומד הרנו מחדד" :מעבר
לכל ספק סביר א לא מעבר לכל ספק שהוא"43.
אול יש לציי כי ה"ספק" לבדו אינו מספיק; נדרש ספק בעל "אחיזה סבירה בחומר הראיות" 44.כלומר ,התביעה
תעמוד בחובת ההוכחה א תביא ראיות שיצביעו ,במידת הסתברות גבוהה ,על אשמת הנאש  45.בעניי דמיאניוק
סיכ בית המשפט ,שלמעשה "הספק הסביר" הוא "מבח השכל הישר וניסיו החיי "46.

כיצד הנאש מעורר "ספק סביר" בראיות התביעה
בעניי כחלו נקבע שעל התביעה מוטל נטל השכנוע ,ועליה להביא עד תו פרשת התביעה "עדות במידה המספיקה
לכאורה כדי ביסוס טענתה" .כשעומדת התביעה בנטל ,עוברת חובת ההוכחה לנאש  47.כשעוברת החובה לנאש ,
עליו להביא ראיות לחפותו או להציג גרסה שונה מהאמור בכתב האישו באמצעות ראיות שיעמדו ב"מאז
הסתברויות" )מידת ההוכחה הנהוגה במשפט אזרחי – מעל  50אחוזי  49.( 48החריג לכלל האמור לעיל הוא
כשהנאש טוע לתחולת סייג לאחריות פלילית .במקרה זה ,די לעורר "ספק סביר" )ר נמו יותר מ"מאז
הסתברויות"(50.

התפתחות הטענה בפסיקה ישראלית
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עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4בעמ'  48פסקה .88
ש.
ש ,בעמ'  ,50פסקה .90
ראה לעיל חוק העונשי ,הערה .21
ע"פ  347/88דמיאניוק נ' מדינת ישראל ,פ"ד מז)) 221 (4פסקה .(1993) (442
ש ,בפסקה )462ד(.
ש ,סעי )462ה(.
ש ,סעי )462ו(.
ש ,סעי .446
ע"פ  3792/01פדידה נ' מדינת ישראל )פסקה  14לפסק דינו של השופט לוי( )פורס בנבו.(18.10.2001 ,
עניי דמיאניוק לעיל ,הערה  ,40פסקה .446
ע"פ  732/76מדינת ישראל נ' כחלו  ,פ"ד לב)) 170 (1פסקה .(1977) (5
דנ"א  4693/05בי"ח כרמלחיפה נ' עד מלול )פסקה  3לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה( )פורס בנבו.(29.8.2010 ,
רע"פ  7484/08פלוני נ' מדינת ישראל )פסקאות ) (109פורס בנבו.(23.11.2009 ,
ש.
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"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?

בעניי פלוני נטע לראשונה על ידי בא כוח המערער כי ההסבר לתלונתה של הקרב על אביה נעו בהשפעתה של
אמ ש"שתלה" את זיכרו ההתעללות בראשה של הקרב51.
בית המשפט דחה הטענה בהסתמ על המאמרי שהגיש המערער ,ומדברי בית המשפט עולה תבחי לתסמונת
השפעת המטפל על זיכרונו של המטופל במהל הטיפול 52.בנסיבות העניי קבע בית המשפט שהקרב הגיעה למטפל
"ע הסוד" שלא היה ידוע למטפל או לאמה ,ולפיכ אי מדובר ב"זיכרו מושתל"53.
בעניי פלוני אחר שנדו בבית משפט מחוזי דובר בעדות מתלוננת שניתנה על רקע נסיבות מיוחדות :היזכרות בגיל
 23לאחר חלו  ,בחלו  20שני מתחילת ביצוע העברות ו 12שני מאז סיומ.
בבית המשפט המחוזי השופטת אמסטרד  ,בדעת מיעוט ,זיכתה את המערער ,בי השאר בשל היעדרה של חוות
דעת מומחה מטע התביעה וכ מטע ההגנה באשר לטענת "זיכרו מושתל" .בשל חשיבות הדיוק בעניי זה אביא
את דברי השופטת במלוא :
"...חוות דעת מקצועית מטע המאשימה הייתה נדרשת א ביחס לנסיבות שהובילו את מתלוננת
להאמי ,כי היא אכ עברה התעללות מינית מצד אביה...גזירה שווה יש לגזור ג לגבי התנהלות
ההגנה שא היא לא הביאה עד מומחה מטעמה ,א מצאה לנכו להפנות לספרו של דניאל שכטר
'שבעת החטאי של הזיכרו' ]הדגשה במקור ,נ"ג[ ,ועל פיו התבקש בית המשפט לקבוע כי מדובר
בתסמונת של "זיכרונות מדומי "...השאלה השנוייה במחלוקת היא ,לא השיכנוע הפנימי של
המתלוננת שאביה ביצע בה מעשיאינוס ומעשה סדו  ,אלא מהי מידת האמו שנית לייחס
לזיכרו שניעור במוחה של המתלוננת בחלו שני רבות בעקבות חלו ...נית היה לצפות ,כי
המאשימה תעיד בעניי זה מומחי לבריאות הנפש ,שיפרשו בפני בית המשפט את המחקרי
העדכניי והמידע הרפואי הקיי בעניי זה .בר  ,המאשימה נמנעה מלעשות כ54 "...
מעיו בדברי אלו אפשר לטעו שהשופטת אמסטרד למעשה דרשה מהתביעה להוכיח שמקור התלונה אינו
ב"זיכרו מושתל" .א על פי שההגנה לא העמידה בסיס מדעי מספק לטענה זו .השופטת רוטלוי בדעת הרוב )ע
השופט ורדי( ביקרה את דעת המיעוט וטענה שהדרישה לחוות דעת מומחה בעניי האפשרות לשלילתו של "זיכרו
מושתל" היא "דרישה לסיוע" שאינה מחויבת מלשו החוק והפסיקה55.
א על פי שבפסקי די אלו עלתה טענת "זיכרו מושתל" ,בשלב זה אי הטענה מגובה בחוות דעת מומחי ולא נער
דיו מעמיק במשמעותה ,אול למרות זאת נראה כי היא משמשת "נדב ראייתי" בפסק הדי.
בעניי פלוני עלתה טענה זו בשלישית על ידי המערער כשהיא נתמכת בחוות דעת פסיכיאטרית מטע המערער,
אול בדיו במחוזי נדחתה טענה זו לאחר דיו קצר מאחר שבית המשפט סבר כי היא סותרת עדויות אחרות וג
עומדת בסתירה לקו ההגנה הראשוני 56 .בית המשפט העליו קיבל קביעה זו57.

פסק דינו של השופט י' עמית בעניי פלוני
_____________________________________

51

52
53
54
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57

ע"פ  9969/01פלוני נ' מדינת ישראל )פסקה ) (12פורס בנבו) (2.1.2006 ,להל – עניי פלוני(.
"...אמה של המתלוננת נטעה בה במש השני את המחשבה כי אביה מתעלל בה מינית ,וכ יצרה אצלה
זיכרו מלאכותי של תקיפה מינית עלידי אביה ,אשר במש הזמ החלה המתלוננת להאמי בו .בהקשר זה
א הפנתה באתכוח המערער למאמרי שוני המתארי את תופעת 'הזיכרו המדומה' ,וגרסה כי תופעה
זו עשויה להסביר את עדותה של המתלוננת ואת תיאורה בדבר הבלבול אותו חשה".
ראו  ,KAPLAN, SADOCK & GREBBלעיל הערה  ,20בעמ' .689
ראו עניי פלוני ,לעיל הערה  ,51בעמ'  17פסקה .18
תפ"ח )ת"א(  1035/03מדינת ישראל נ פלוני )פורס בנבו ,(6.1.2007 ,בעמ' .43
ש ,בעמ' .66
ע"פ  420/09פלוני נ'מדינת ישראל )פסקה ) (37פורס בנבו.(22.7.2009 ,
ש ,פסקאות .8887
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מדור פסיכיאטריה ומשפט

בעניי פלוני נדו ערעורו של אב שהורשע באונס בתו .בגיל  26הגישה המתלוננת תלונה נגד אביה על שמאז היותה
בת  4ועד גיל  10עשה בה האב מעשי מגוני ומעשי אונס .זיכרו האונס עלה לתודעתה רק בגיל  ,23וה"טריגר"
היה ניסיו לאונס על ידי חבר של אביה .בעקבות האירוע פיתחה הפרעות אכילה ומהל חייה השתבש .משפחתה
וחברותיה הפנו אותה להיוועצות ע "רואה בעיניי " ו"רואה במזוזות" ,ושניה הפנו כלפי האב האשמה כללית.
בעקבות זאת טופלה הבת לסירוגי על ידי פסיכולוגית ועובדת סוציאלית בעניי הפרעות האכילה .רק כעבור שלוש
שנות טיפול עלה בה זיכרו האונס על ידי אביה .בהמש השתתפה בקבוצת תמיכה לנפגעות תקיפה מינית ,עד
שלבסו הגישה תלונה נגד אביה ובה בעת הגישה תביעה אזרחית .האב הורשע פה אחד בבית המשפט המחוזי
בתלאביב בפסק דינה של השופטת סוקולוב ,ואליה הצטרפו השופטת אופירתו והשופט שנלר58.
) Repressed

הערעור מעלה את השאלה א אפשר להרשיע את האב על סמ אות זיכרונות מושהי /מודחקי
 (Memoriesהנבני ומשוחזרי בהדרגה ) ,(Memories Recoveredאו שמא ,כטענת הסנגוריה ,מדובר בזיכרונות
שגויי /כוזבי /מדומי /מסולפי ) – False Memoriesנובעי מעיוות זיכרו או סוגסטיה עצמית (59או מושתלי
) – Implanted Memoriesעל ידי צד שלישי ,כגו המטפל .(60בית המשפט העליו ,מפי השופט עמית ובהסכמת השופט
רובינשטיי והשופט דנציגר ,מזכה את הנאש מחמת הספק.
בפסק הדי קבע השופט עמית כמה פרמטרי שעל בית המשפט לבחו בבואו להכריע בתיקי דומי  61:מטרת
ההלי הטיפולי 62,מהות הסוגסטיה 63,תיעוד הטיפול או היעדר התיעוד 64,הכשרתו ומקצועיותו של המטפל65,
עדויות מומחי מטע הצדדי  66וקיומ או היעדר של ראיות תומכות.67.
בניתוח פסק הדי של בית בית משפט קמא הפנה השופט עמית לעדותו של ד"ר סבר ,מומחה פסיכיאטרי ומנהל
מרפאה בבית החולי "גהה" .ד"ר סבר וצוותו בדקו את המתלוננת וכתבו חוות דעת לצורכי התביעה האזרחית,
ובנוס ג שימשו עדי התביעה הפלילית )א ללא שחוות דעת הוגשה בכתב ,כנדרש מעדי מומחי – טעות
דיונית שהוכחה כקריטית בהמש פסק הדי(.
בנוס קבע השופט עמית:
"...כאשר בזיכרונות מודחקי עסקינ ,ולא נית להצביע על שינויי התנהגותיי נפשיי גופניי
של קורב העבירה בזמ אמת או א בטווח של מספר שני לאחר מכ ,יש צור בר גבוה יותר של
ראיות"68.
השופט עמית נת משקל מועט לראיות החיצוניות שהציגה התביעה :הסימפטומי הפוסטטראומטיי שניכרו
במתלוננת ;" 69התנהגות קורבנית חוזרת" במקרה האונס על ידי הידיד ; 70ראיות המצביעות על משפחה לא
_____________________________________
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תפ"ח )ת"א(  1027/05מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו.(20.6.2009 ,
עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4בעמ'  ,81פס' .126
ש.
ש ,בעמ'  ,83פסקה .129
א החלה המתלוננת בטיפול כדי לשחזר זיכרו באשר לעברה מסוימת ,שאז היא עלולה לחוש לח לזכור פרטי כדי לסייע
לחקירה הפלילית או להעמדה לדי של מבצע העברה ,או שהמתלוננת פנתה לטיפול כדי לאתר את המקור לבעיותיה או כדי לטפל
בה ,שאז החשש מפני "השלמת פרטי" פוחת.
א הייתה נתונה לסוגסטיה של המטפל או של אחרי ומה מידת הנטייה שלה להיכנס למצבי של סוגסטיה או "היפנוזה"
עצמית ,שאז גובר החשש מפני השפעה של סוגסטייה או "השלמת פרטי" על ידי המתלוננת.
א קיי תיעוד ורישו של המטפל במתלוננת ,העשוי לסייע לבית המשפט לקבוע א נוצרה סוגסטיה על ידי המטפל או אחרי.
א המטפל במתלונ עומד בסטנדרטי הנדרשי מבחינה מקצועית לבצע את ההלי.
על בית המשפט לאפשר לצדדי להגיש חוות דעת מומחי בהתייחס לתהלי הטיפולי ולשחזור הזיכרו של המתלוננת.
א קיימות ראיות חיצוניות התומכות באמינות של הזיכרונות המודחקי ,כגו הודאה של המתעלל או מעשי דומי שלו;
רשומות או תיעוד של היסטוריה רפואית המעידי על אינדיקציות להתעללות מינית בילדות; תיעוד או הצהרות כתובות בזמ
אמת על ידי נפגע העברה כמו יומ או מכתב; עדות אובייקטיבית של עד ראייה; שרשרת של עובדות ונסיבות אחרות בעלות
משקל ראייתי וכיו"ב.
ש ,בעמ'  ,90פסקה .137
ש ,בעמ'  ,85פסקה .131
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"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?
מתפקדת )ג האחות המבוגרת בטיפול פסיכולוגי ,ההתעלמות ממצוקת המתלוננת והידרדרות האחות הצעירה(71,
וקבע שאי לתת משקל רב ג לשקרי הנאש  72.ראיה נוספת שעלתה :אחותה העידה במשטרה שאביה התקלח ג
אתה ,אול חזרה בה מעדות זו .השופט עמית קבע שמדובר ב"עדות בעייתית" 73.בנוס הוא קבע שיש חשש גבוה

לסוגסטייה בשל המפגש ע רואה בעיניי ורואה במזוזות )הבסיס לטענה שזיכרונה של המתלוננת "הושתל" על ידי
גור חיצוני( 74,וזאת א על פי שד"ר סבר העיד כי הכיר בקיו מקרי זיכרונות מדומי  ,והוא עצמו אבח כמה
מקרי כאלה ,א לטענתו במקרה דנ בשו פני ואופ אי אפשר ליצור תמונה כה מורכבת ושלמה ע כל
הסימפטומי בצירו הפרעה פסיכיאטרית קשה בנושא האנורקסיה) 75ובהמש סייג שאיהופעת הסימפטומי עד
גיל  19הוא חריג( 76.על כל זאת הוסי השופט עמית את הבעייתיות שבהעדת מומחי התביעה בתיק האזרחי כעדי
המומחי בתחומ א שאינ "עדי מומחי " שיש בעדות חשש להטיה 77.לבסו סיכ השופט כי יש לזכות את
הנאש בשל הספק שנוצר מכמה נימוקי  ,ובה "הרשעתו של המערער בבית משפט קמא מושתתת בעיקרה על
עדותה של המתלוננת המבוססת על זיכרונותיה המודחקי  ,כמעט ללא ראיות חיצוניות מחזקות"78.

מדינת ישראל נ' דוברובסקי
בעניי דוברובסקי זיכה כבוד השופט ד"ר אחיק סטולר ,בדעת מיעוט ,את הנאש מחמת הספק ,בי השאר לאור
הפרמטרי שהתווה השופט עמית בעניי פלוני 79.בכתב האישו נטע כי הנאש ביצע במתלונ מעשי סדו
ומעשי מגוני בהזדמנויות שונות מגיל  5עת גרו בברית המועצות )על מעשי אלו חלה התיישנות( עד היותו אד
בוגר בשנות ה 20לחייו .התלונה הוגשה בשנת  2004בהיותו ב  32לאחר טיפול ארו וסממני אמנזיה .אחת מטענות
ההגנה התייחסה לאפשרות שזיכרונות ההתעללות הושתלו במתלונ על ידי העובדת הסוציאלית הקלינית שטיפלה
בו 80.ג בעניי זה זק השופט לחובת הצדדי את העובדה שלא הוגשו חוות דעת פסיכיאטריות ונעדרו ראיות
תומכות .כמו כ הכשרתה של העובדת הסוציאלית שטיפלה במתלונ הוטלה בספק 81.לפיכ קבע השופט סטולר כי
בדומה לעניי פלוני ,נדרש ר ראייתי גבוה יותר ואותו התביעה לא הצליחה לעבור 82 .בדעת הרוב הרשיעו השופטת
לור והשופט טל את הנאש בעברות המיוחסות לו בשל התרשמות כי עדותו מהימנה ,וכי קיימי תימוכי
לדבריו בראיות נוספות 83.באשר לטענת "הזיכרו המושתל" ,הבחינה השופטת לור בי המקרה שבפניה לבי עניי
פלוני וקבעה כי במקרה שבפני בית המשפט אי מדובר באמנזיה אלא בהכחשה או הדחקה ,ולכ אי להחיל את
הפרמטרי שקבע השופט עמית 84.ערעורו של הנאש נדו בימי אלו בבית המשפט העליו.

התייחסות בתי המשפט בארצות הברית
_____________________________________
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ש ,בעמ'  ,86פסקה .133
ש ,בעמ'  ,86פסקה .134
ש ,בעמ'  ,87פסקה .134
ש ,בעמ'  ,87פסקה .135
ש ,בעמ'  ,92פסקאות .141139
ש ,בעמ'  ,35פסקה .65
ש ,בעמ'  ,90פסקה .139
ש ,בעמ'  ,97פסקאות .151150
ש ,בעמ'  ,99פסקה .153
תפ"ח )מרכז(  67590908מדינת ישראל נ' דוברובסקי )פורס בנבו ,(29.12.2010 ,בעמ' .103
ש ,בעמ' .38
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בעניי  85Fridmanטע העותר שהורשע ונכלא לפי הודאתו בהתעללות מינית בעשרות ילדי  ,ללא כל ראיה פיזית
אחרת ,שחוקרי הילדי בעניינו השתמשו בטכניקות סוגסטיביות ובשיטות היפנוזה שעשויות לגרו ל"השתלת
זיכרו" )דבר זה נודע לו לראשונה לאחר שצפה בסרט דוקומנטרי שצול בעניינו ותיעד את המקרה – "לתפוס את
הפרידמני "(.
בית המשפט לערעורי דחה את העתירה בגלל התיישנות )ובה בעת דרש בתוק שהפרקליטות תבח את טענתו(.
בחלק השני של הכרעתו ,למעלה מ הצור ,ד בית המשפט ארוכות בטענת העותר וסקר את התפתחות תזת
"הזיכרו השגוי" בהקשרה התרבותימשפטי – גל של היסטריה מוסרית בתחילת שנות השמוני עד תחילת שנות
התשעי  ,שהוביל לתביעות שווא נגד משתתפי לכאורה בטקסי כת שט שכללו התעללות; פחד מפני "מחתרות
פדופיליה" שפועלות בבתי הספר; 86הרקע המדעי87.
בעניי  Shanleyכומר שהורשע בשנת  2005על מעשי אונס בקטי שהתרחשו בשני  19891983ביקש משפט חוזר
בעניינו .נסיבות המקרה :הקרב הגיש תלונה בשנת  2002לאחר שנתקל בכתבה שבה נכתב שהנאש נתבע על מעשי
אינוס על ידי מי שהיו חבריו לכיתה .עד לאותו הפרסו לא היה לקרב זיכרו כלשהו על המעשי  .בית המשפט
אישר את ההרשעה ודחה את הבקשה למשפט חוזר.
בהליכי השוני תקפה ההגנה את אמינותה של גישת האמנזיה הדיסוציאטיבית ,הגורסת כי אפשר להדחיק
טראומות לתתמודע ,וה חוזרות וצפות לאחר שני בגלל "טריגרי " חיצוניי  .לפיכ ביקשה ההגנה למחוק
עדותו של הקרב בטענה שהיא מבוססת על שחזור זיכרו המבוסס על פרקטיקה לא אמינה ,וא ביקשה מבית
המשפט למחוק עדויות מומחי מטע התביעה בטענה שגישה מדעית זו אינה מבוססת דייה .מטע ההגנה העידה
פרופ' לופטוס נגד גישת הדיסוציאציה .לשיטתה ,אי תימוכי בספרות המדעית לקיומו של "מנגנו מיוחד" המעלי
זיכרו טראומטי אל התתמודע ,וג :
“… Repetitive traumatic experience would make it more likely that someone would remember a
particular event.”88

עד מומחה )ד"ר צאו( מטע התביעה הסביר לבית המשפט על מנגנוני אמנזיהדיסוציאטיבית )"שכחה ניתוקית"(,
המאפשרי הדחקה מלאה של זיכרונות אלו ,והתייחס לאפשרות שהזיכרו אינו אמתי כתופעה נדירה89.
עד מומחה נוס מטע התביעה )ד"ר בראו( העיד על אמינות של הגישה הדיסוציאטיבית ושל המחקרי
העדכניי המגבי גישה זו .ע זאת הסכי העד לאפשרות של "השתלת זיכרו" או יצירת "זיכרו שגוי" באנשי
_____________________________________

85
86
87

88

Friedman v. Rehal, Docket No. 08-0297-pr, 618 F.3d 142 (U.S. 2nd Cir.) 2010 U.S. App. LEXIS 17067, July 8, 2009,
.Argued, August 16, 2010, Decided
).People v. Buckey, No. A750900 (Cal. Super. Ct. 1990
עניי  ,Friedmanלעיל הערה  ,85בעמ'  ,11מסביר השופט:
“Popular memory recovery procedures included hypnosis, age regression, dream interpretation, guided
abuse-related imagery, use of photographs to trigger memories, journaling, and interpretation of
symptoms as implicit memories… These procedures and others commonly employed have great potential
to induce false memories... Hypnosis, for example, has been shown to produce bizarre and impossible
memories, including memories of ritualistic satanic abuse, memories from early infancy, memories from
past lives, and memories from the future… The prevailing view is that the vast majority of traumatic
memories that are recovered through the use of suggestive recovery procedures are false, and that almost
all--if not all--of the recovered memories of horrific abuse from the late-1980’s and .early-1990’s were
”false.
Commonwealth v. Shanley, SJC10382, 455 Mass. 752; 919 N.E.2d 1254; 2010 Mass. LEXIS 14, September 10, 2009,
.Argued, January 15, 2010, Decided. P.7

 89ש ,בעמ'  ,7קבע העד המומחה:

“…it was possible for a new memory to be created in some people that has no basis in reality …examples
of this phenomenon on a minor scale…were ‘probably only a very small minority of people who are
”vulnerable to that kind of suggestion.
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"תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?

בעלי אופי ספציפי 90.לבסו דחה בית המשפט את טענות ההגנה וקבע שגישת האמנזיההדיסוציאטיבית מוכרת
ומקובלת בקהילה המדעית הרלוונטית ומגובה במחקרי וניסויי שתוארו על ידי עדי התביעה ,א בנוס לא פסל
את קיומה של האפשרות "לשתול" זיכרו או ליצור זיכרו91.
בעניי ) Doeפלונית( ד בית המשפט בבסיס המדעי לתופעה וקבע שאי לשלול את האפשרות "לשתול זיכרו" כש
שאי לשלול את האפשרות "לשחזר זיכרו" במקרי התעללות בילדי )בניגוד לטענת התומכי בגישת "הזיכרו
המושתל"( 92.בית המשפט קבע בהכרעתו שבנסיבות העניי אי מדובר בזיכרו שהושתל מאחר שהתובעת הגיעה
לטיפול לאחר שהזיכרו המודחק הופיע כהבזק לאחור )פלאשבק( ולא עלה לראשונה בטיפול93.
אפשר להבחי בעליית קרנה של הטענה ל"זיכרו מושתל" ג בעברות אחרות .בעניי  De Leonטע העותר כי
הורשע מאחר ששאלותיו של התובע לעדי היו מנחות באופ שיצר "זיכרו מושתל" .העתירה נדחתה )ג בעתירה
נוספת לבית המשפט העליו( 94.בעניי  Johnsonטענה העותרת שהורשעה בשוד ,שזיכרונה של העדה בדבר איו על
חייה בעת השוד הוא "זיכרו מושתל"95.

סיכו
בעניי פלוני שהוכרע לאחרונה נדונה לגופה תזה חדשה יחסית בתחו מחקר הזיכרו בפסיכולוגיה ,החותרת תחת
הגישה המקובלת שמכירה בתופעת ההדחקה בקרב נפגעי גילוי עריות .תזה זו גורסת כי לא תיתכ הדחקה מלאה
של אירועי טראומטיי  ,ולפיכ זיכרונות של התעללות מינית שצפו כעבור שני של חיי נורמליי מקור
בסוגסטיה פנימית – של המתלונ – או חיצונית – על ידי המטפל.
"הזר המרכזי" בפסיכולוגיה ובפסיכיאטרייה מתייחס בחשדנות לתזה החדשה בשל הרקע להתפתחותה ובשל
האינטרסי שהיא מייצגת ,ולצד הביקורת על הניסויי שנערכו על ידי פרופ' לופטוס )ביקורת אתית ומדעית(,
המוצגת במאמרו של פרופ' זומר ובפסק דינו של השופט עמית בעניי פלוני96.
בעניי פלוני קבע השופט עמית פרמטרי חשובי לאבחו "זיכרו מושתל" ודרש ר ראייתי גבוה במקרי אלו97.

אני טוע כי דרישה זו טומנת בחובה בעיה כפולה :ראשית ,מחסור של ראיות בתחו עברות המי בכלל ובתו
המשפחה בפרט ,מחסור שהוכר זה מכבר; 98שנית ,הופעת אמנזיהדיסוציאצטיבית במקרי אלו )"הדחקה"(99,
תופעה פסיכולוגיתרפואית מוכרת ומקובלת שנחקרה וא קיבלה ביטוי בחקיקה 100ובפסיקה101.
באשר לנדב הראשו של שאלת המחקר :השופט עמית התייחס בפסק דינו בקצרה לשאלה "מתי דעה הופכת
לאסכולה" 102.הייתכ שנפלה שגגה בפני בית המשפט הנכבד בפסקה זו ,שמקורה ככל הנראה בהיעדר חוות דעת
מומחי מתחו הפסיכולוגיה והזיכרו? השופט עמית קבע
_____________________________________

 90ש ,בעמ' .9
 91ש ,בעמ' .10

Doe v. Roe, Supreme Court No. CV-96-0526-PR, SUPREME COURT OF ARIZONA, 191 Ariz. 313; 955 P.2d 951; 1998 92
.Ariz. LEXIS 29; 266 Ariz. Adv. Rep. 19, April 7, 1998, Filed. Par.26

 93ש ,פסקה .27

United States v. De Leon-Quinones, No. 07-1395, 588 F.3d 748; 2009 U.S. App. LEXIS 26617, December 7, 2009, 94
Decided, US Supreme Court certiorari denied by De Leon-Quinones v. United States, 176 L. Ed. 2d 575, 2010 U.S.
).LEXIS 3091 (U.S., Apr. 5, 2010
United States v. Johnson, No. 07-10810 c/w No. 07-10822 Summary Calendar, 297 Fed. Appx. 376; 2008 U.S. App. 95
.LEXIS 22168, October 23, 2008, Filed

96
97
98
99
100
101

עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4בעמ'  76פסקה .121
ש ,עמ'  ,90פסקה .137
ראו פרק "המצב הנורמטיבי" לעיל וההפניות ש.
 ,DSM-IVלעיל הערה .9
חוק העונשי תיקו  ,47לעיל הערה .23
עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4בעמ'  ,99פסקה .153
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"...דומה שאנשי המחקר בתחו הזיכרו ,מחפשי עדיי את ההוכחה המחקרית להיתכנות של
זיכרונות מודחקי ]הדגשה שלי ,נ"ג[ עד כדי שכחה מלאה"...
קביעה זו ,ע כל הכבוד הראוי ,תמוהה בעיניי .הרי מחקרי רבי שנעשו בקרבנות גילוי עריות וג בקרב ותיקי
מלחמת וייטנא  103והניסיו הטיפולי המצטבר מעלי שההדחקה היא תופעה קיימת ,ואילו תזת "הזיכרו
המושתל" נלחמת על הכרה וסובלת מביקורת מהותית כלפיה104.
א על פי שהקהילה המדעית ,כפי שעולה מפסקי הדי וממגוו המקורות שסקרתי ברשימה זו ,טר הכריעה
בנושא ,וא על פי שהשאלה המדעית הקריטית והבסיסית – א אפשר להשתיל באד זיכרו של טראומה ארוכה
ומתמשכת ברמת מוחשות כזו אשר תגרו לו להאמי שהוריו עשו לו את הדבר הנורא מכול – נותרה ללא תשובה,
בפועל הטענה הצליחה להקי "ספק סביר" בבית המשפט העליו.
באשר לנדב השני של שאלת המחקר :מאחר ש"כבר נפסק לא אחת כי מת אמו מלא ומפורש בגרסתו של אחד
מבעלי הדי יש בו כדי לענות על דרישת ההנמקה" 105,כיצד אפשר לצפות ,לאור "המובלעת הראייתית" שהציג
השופט עמית 106,לראיות חיצוניות נוספות לפני התרחשות ה"טריגר"? כאמור ,בעניי פלוני לא עלו ספקות באשר
למהימנותה של המתלוננת 107,ולאחר ה"טריגר" נצפו במתלוננת סימפטומי פוסטטראומטיי קשי ביותר
התואמי מקרה קלאסי של התעללות מינית וגילוי עריות 108ועמ ראיות חיצוניות נוספות שתמכו בגרסתה א כי
קיבלו משקל נמו יותר.
לגישתי ,הניסיו המתואר בפסק הדי – "לתור אחר ראיות חיצוניות" – אינו סותר מבחינה רטורית את דרישת
החוק ,א בפועל יוצר דרישה לראיה מחזקת 109,שאינה נדרשת מלשו החוק ,כפי שנטע בדעת הרוב בעניי מדינת
ישראל נ' פלוני110.
כאמור ,היריעה קצרה מלהכיל דיו הכרחי בשאלות נוספות הנובעות מעניי פלוני והשלכותיו ,כגו אלה:
הא ראויה מידת ההתערבות של בית המשפט העליו בממצאי העובדתיי של הערכאה הדיונית בתיקי גילוי
עריות בכלל ובעניי פלוני בפרט )בהתייחס להתרשמות מהעדי "המומחי בתחומ " ,התרשמות מהמתלוננת
ושינוי קביעות עובדתיות הנוגעות לתמלול עדות האחות(?

_____________________________________

102
103
104

עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4בעמ'  ,79פסקה .125
ג'ודית לואיס הרמ טראומה והחלמה (2001) 46
ראו מאמרו של פרופ' אברה סהר "הא חל שינוי במבחני ראייה שבמדע ? הרהורי בעקבות ע"פ  9724/02אבוחמאד נ'
מ.י וע"פ  4682/01גבריאל לוי ומשה עטייה נ' מ.י" רפואה ומשפט ) 171 ,173166 30מאי  .(2004ש מתייחס המחבר
להשפעות הלכת  Daubertומציי כי מאז פסק די אבוחמאד נוקט בית המשפט גישה מחמירה יותר בבחינת ראיות
מדעיות הבאות לפתחו ובוח את "מהימנות השיטה )...התזה ,התיאוריה המדעית (..במבחנ של אמות המידה שנקבעו בו
]בעניי אבוחמאד ,נ.ג[ ,ובעיקר את מידת דיוקה ,שיעור הטעויות הטמו בה ,ואת יציבות בסיסה המדעי/אפשרות
פירכותה .כאשר חשיבות היות אותה תזה או תיאוריה מקובלת בקרב הקהילייה המדעית...ה בעלי חשיבות משנית
בלבד ,שיש בה אולי כדי להשלי על משקל הראייה" .בעניינו כאמור ,נראה כי לא נבחנו לעומק הנתוני המבססי את
יציבות הבסיס המדעי ושיעור הטעות ובנוס נראה כי התיאוריה סובלת מביקורת קשה )אולי קשה מידי( בקרב
הקהילייה המדעית.
ראו לעיל הערה .27
עניי פלוני ,לעיל הערה  ,4עמ'  ,48פס' .88
ש ,בעמ'  ,82פסקה .127
עציוני ,לעיל הערה  ,22בעמ' .104
ע"פ  11847/05מדינת ישראל נ' פלוני )פסקה יח לפסק דינו של השופט רובינשטיי( )פורס בנבו .(19.4.2007 ,השופט
רובינשטיי מצטט את דבריו של הנשיא שמגר ,כתוארו אז ,בע"פ  949/80שוהמי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לה) :(4חיזוק הוא
"...בגדר תוספת משקל לאמינות ,כעי תמיכה ...החיזוק בא להסיר חשש מפני מת אמו באמרה."...
עניי פלוני ,לעיל הערה  ,54בעמ' .66
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הא ראוי כי עצ הצגת התזה ,ללא ראיות הגנה נוספות או חוות דעת של מומחי )מטע התביעה ומטע ההגנה(,
מקימה לנאש "ספק סביר" ברמה של "מאז הסתברויות"?111
הדיו בשאלות אלו נחו מאחר שלבית המשפט לא הוצגו נתוני סטטיסטיי שמה אפשר ללמוד על שכיחות
תופעה או על נדירותה )כפי שהיה אפשר לצפות מטענת הגנה המבוססת על תופעה מדעיתרפואית מוכרת( .מנתוני
אלו ,לו הוצגו ,היה אפשר ללמוד א הטענה אכ מקימה "ספק סביר" או שמא מדובר בטענה בעלמא .כאמור,
הבסיס המדעי לתזה לא נחקר ונדו דיו .לפיכ לאור הביקורת הקיימת מצד הגישה המסורתית עדיי קיי בלבי
ספק שאכ אפשר להשתיל זיכרו טראומטי מתמש.

_____________________________________

 111ראו פרק המצב הנורמטיבי לעיל ,תת פרק :כיצד הנאש מעורר "ספק סביר" בראיות התביעה ,עמ' .8
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הערות למאמר" :תסמונת הזיכרו השגוי" – מתי דעה הופכת לאסכולה?
מאמר חשוב זה ,המבוסס על עבודה אשר זיכתה את מחברה בפרס שנית במהל יו העיו השנתי שנער ביו
 20.1.2012לזכרו של עו"ד אליהו גיצלטר מטע "האגודה לרפואה ולמשפט" ו"מכבי שירותי בריאות" ,מעלה לדיו
נושא אשר שנוי במחלוקת בחוגי המקצועיי  ,ונדו לאחרונה בפסיקת בית המשפט העליו בפרשת פלוני )ע"פ
 .(5582/09מחברי הערות אלה ,שנכתבו מנקודת מבט פסיכיאטריתמקצועית ,א התיחסו בכתב עת זה לפסיקה
האמורה מנקודת מבט פסיכיאטרית 1.מאמרו של נדב גבאי משלי את ניתוח פסק הדי מנקודת המבט המשפטית.
נית לראות את ראשיתו של הנושא האמור ב"תסמונת הילד המוכה" ,שתוארה לראשונה בשנת  ,1962ואשר
מתארת מצב קליני בילדי קטני אשר עברו התעללות פיזית חמורה ,לרוב מידי הורה או הורהמאמ .ש אחר
שנית למצב זה הוא "טראומה בלתי מזוהה" ,והדבר מיוחס לרופאי רנטגנולוגי  ,אורטופדי  ,רופאי ילדי או
עובדי סוציאליי בשירותי הרווחה 2.מאז גברה והלכה המודעות למצב זה ,והחל משנת  1973נחקקו חוקי
)תחילה בארה"ב ובהמש ג במדינות אחרות לרבות ישראל( שנועדו למנוע התעללות פיזית ומינית בילדי ובחסרי
ישע אחרי  ,והטילו חובת דיווח אל הרשויות המתאימות כאשר עולה יסוד סביר לחשש לביצוע מעשי אלה.
המונח "תסמונת הזיכרו המדומה )או השגוי(" ) (false memory syndromeמתייחס למצב שבו מושפעי זהותו
ויחסיו של אד מסוי בשל זיכרונות אשר למעשה אינ נכוני מבחינה עובדתית אול האד עצמו דבק באמונתו
בתוקפ  .המונח הוצע לראשונה בידי פיטר פרייד ) ,(Freydמתמטיקאי אמריקני ופרופסור באוניברסיטת
פנסילבניה ,אשר ,כמתואר במאמר ,הקי ביחד ע אשתו פאמלה ,בשנת  ,1992את "קר תסמונת הזיכרו
המדומה" ) (FMSFלאחר שהואש על ידי בתו ג'ניפר כי הוא התעלל בה מינית בילדותה 3.סקירה מקיפה בעברית
על אודות תסמונת זו ,בה תואר הפולמוס הסוער בנושא מעמדו ותוקפו הקליני של הזיכרו הטראומטי ,ומובאות
שתי הגישות המקצועיות הרווחות בקרב קלינאי וחוקרי בכל הנוגע לזיכרונות הקשורי בהתעללות מינית
ובחוויות טראומטיות שמקור בילדות ,פורסמה עוד בשנת  2002בכתב העת "הרפואה" ,ואחד ממחברי הערות אלה
א היה שות בכתיבתה 4.בסקירה זו א הוצע לאנשי המקצוע לנקוט בגישה מעשית התלויה בנסיבות המיוחדות
של כל מקרה טיפולי ,בדומה לדברי ד"ר אביב שהובאו במאמר .לפי גישה זו ,יש לבצע עיבוד טיפולי של זיכרונות
ילדות מודחקי אשר מהווה חלק חשוב בעבודת השוטפת של מטפלי במקצועות בריאות הנפש השוני  .כאשר
הטיפול כולל שיחזור זיכרונות ,יש לנקוט זהירות רבה ולהסתמ על עובדות ,שכ לא כל זיכרו משוחזר או א
זיכרו עבר הוא מדויק ונכו ,שאי הוא אלא חלק ממערכת אשר מבצעת באופ מתמיד הבנייה של זיכרונות באופ
סלקטיבי ובחלק מהמקרי א משחזרת זיכרונות .הודגש ג כי אסור להאשי את המטופל ביצירת זיכרו בדוי,
מאחר שלרוב מדובר בתהלי בלתי מודע .המטופל אכ מאמי בנכונות של זיכרונות אלה ,למרות שה עשויי
להיות בלתי מדוייקי וא מורכבי בחלק מעירוב של משאלות ,פנטזיות ,חלומות ורסיסי מציאות .מבחינה
מעשית ,פורטו והוצעו למטפלי כמה כללי של "עשה" ו"אל תעשה" שהופיעו בספרות5.
יצוי כי הויכוח המקצועי בסוגיית "הזיכרו השגוי" או "הזיכרו המדומה" הגיע לשיאו בשנות התשעי של המאה
הקודמת ,והקהילה המדעית אכ לא הכריעה סופית בנושא ,כפי שמדגיש מחבר המאמר .בהקשר זה בולט ההבדל
שבי עול הטיפול לבי עול המשפט .המטפל עוסק בדברי שמובאי על ידי המטופל למפגש הטיפולי ,מתו
כוונה לסייע בהחלמתו ובשיקומו; אי הוא מטיל ספק באמינות הדברי שנמסרי לו מפי המטופל ואי הוא אמור
לבדוק את אמיתות העובדתית .לעומתו זאת ,ההלי השיפוטי נועד לחשו את האמת העובדתית שהיא אחת,
והשופט עוסק בבירורה "על פי השפה והכללי הנוהגי בעול המשפטי" ,כדברי כבוד השופט עמית בפרשת
פלוני )פסקה  .(126האמת שעשויה להתגלות לשופט ,ה"אמת השיפוטית" ,שונה מהאמת הפילוסופית ,המדעית,
הדתית וההיסטורית .האמת השיפוטית שונה מכל אמת אחרת בכ שרק היא נוצרה כפרי רוחו של שופט לאחר
_____________________________________
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הליכי שפיטה ,והאמת השיפוטית א אינה בהכרח זהה ע אמת עובדתית .בדיני העונשי ,אמת שיפוטית אינה אלא
ודאות ,או היעדר ספק סביר ,בלב השופט ,בשונה מענייני אזרחיי  .האמת השיפוטית תלויה תמיד במידת
ההצלחה לצאת ידי חובת ההוכחה ,ומסיבה זו בלבד שאי היא חופפת את העובדות לאמית6.
במקרי המגיעי להכרעה שיפוטית ,נזקקי לרוב לחוות דעת מומחי  .בתחו הייחודי של זיכרונות מודחקי ,
כבר הומל בעבר על ידינו 7כי ימונה מומחה בלתי תלוי על ידי בית המשפט ,על א שבחוק סדר הדי הפלילי הנוכחי
אי הוראה מקבילה לזו של תקנה  130לתקנות סדר הדי האזרחי אשר מעניקה לבית המשפט סמכות למנות
מומחה מטעמו ג כאשר אי הסכמה בי הצדדי  .סוגיה זו יכולה להצטר לשאלות שהועלו בסיכו המאמר.
ד"ר יעקב מרגולי ,לשעבר מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש "איתני – כפר שאול" ,המרכז הקהילתי
לבריאות הנפש – יפו ,הפסיכיאטר המחוזי למחוז תל אביביפו ומזכיר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל
פרופסור אליעזר ויצטו  ,פרופסור מ המניי בפסיכיאטריה ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בגוריו
בנגב ,המרכז לבריאות הנפש באר שבע ,והמרכז הקהילתי לבריאות הנפש "הרצוג – עזרת נשי " ,ירושלי
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ח' ה' כה המשפט ) 120119מהדורה שנייה.(1996 ,
ראו לעיל הערה .1
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