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זווית ראייה של המשפטהרפואי
נקודות ההשקה בי הפסיכיאטרייה למשפט ה רבות ,הרבה יותר מאשר כל תחו רפואי אחר .ההשקה היא תוצאה
ישירה של העובדה שלעתי קרובות הפסיכיאטרייה עוסקת בהתנהגות אנושית שלפי ההגדרות המקובלות במקצוע
זה היא התנהגות פתולוגית .התנהגות זו עלולה להביא את האד לקונפליקטי ע אנשי אחרי או ע החברה;
לעתי ג סיכו עצמי של אד מסוי עשוי לעניי את החברה .מצבי שכאלה עלולי לגרור תוצאות משפטיות
שונות ,לעתי מרחיקות לכת – א במישור המנהלי ,א במישור האזרחי וא במישור הפלילי .מכא נובע ג
הריבוי היחסי של חקיקה בתחו הפסיכיאטרי .זהו תחומה של הפסיכיאטרייה המשפטית ),(Forensic Psychiatry
וענ זה מוסי ומתפתח בכל המדינות ,וכמוב ג בישראל.
ייתכ כי המונח הנכו יותר לתיאור התחו הזה הוא משפט פסיכיאטרי ) ,(Psychiatric Jurisprudenceולאו דווקא
פסיכיאטרייה משפטית .במה דברי אמורי :יותר משנזקקת הפסיכיאטרייה לאימו דוקטרינות משפטיות
לצור האבחו והטיפול הפסיכיאטרי ,נזקק דווקא המשפט לפסיכיאטרייה לצור הסדרת סוגיות משפטיות שונות
שהוא מתמודד עמ .לדוגמה :בקביעת מסוגלות לעמוד לדי ,בקביעת כשירות משפטית ,בקביעת מסוכנות ,בקביעת
אחריות בפלילי .כל אלה ה קביעות שיפוטיות שמחייבות להיעזר בחוות דעת פסיכיאטריות.
כפי שציינו העורכי במבוא לספר ,בשל הבדלי מובני הטבועי במהות השונה של שיטות החשיבה
בפסיכיאטרייה ובמשפט נראה לעתי כאילו העוסקי בשני המקצועות הללו דוברי בשתי שפות שונות .מטרתו
של הספר היא להראות בי השאר כי אפשר לגשר על הפערי הללו ,והעורכי א שמו לעצמ למטרה לעשות כ.
אי צור לומר כי ראוי וא הכרחי שכ יהיה ,שכ ההסתמכות של המערכת המשפטית על המערכת הפסיכיאטרית,
בדוגמאות שהובאו לעיל וג בענייני רבי אחרי ,כה משמעותית ,עד כי אי בררה אלא לגשר על הפער ולקיי
שיתו פעולה הדוק בי שני התחומי בתחומי ההשקה שביניה.
חשיבותו של ספר זה היא אפוא רבה .יש להתפלא על מיעוט יחסי של החיבורי בתחו חשוב זה בישראל ,ומבחינה
זו הספר הזה הוא פריצת דר משמעותית וחיובית .זהו הניסיו הראשו המוכר לנו ליצור חיבור מקי המנסה
לחבוק את מרבית התחומי המרכזיי שבה אמורי להיפגש הפסיכיאטרייה והמשפט תו זיקה והתייחסות
ספציפית למצב הנוהג בישראל .כנראה בשל כ מצא משרד הבריאות לנכו לתמו כלכלית בהוצאתו לאור של
הספר1.
עורכי הספר ה פסיכיאטרי בהכשרת אשר מילאו וממלאי תפקידי בכירי במערכת בריאות הנפש
ובאקדמיה .הספר ערו בפרקיפרקי שכתבו כותבי שוני )בחלק השתתפו בכתיבה ג העורכי עצמ(.
הכותבי ה פסיכיאטרי ,פסיכולוגי ואנשי סיעוד ומנהל בתחו בריאות הנפש ,וג משפטני .הפרקי רוכזו
בארבעה שערי :בשער הראשו מובאי מושגי יסוד בפסיכיאטרייה המשפטית בישראל :חקיקה ייחודית ,היכולת
לעמוד לדי ,חוות הדעת הפסיכיאטרית ,מת עדות מומחה פסיכיאטר בבית המשפט ,הערכת מסוכנות לזולת ,מוסד
הפסיכיאטר המחוזי )המיוחד לישראל ומעורר מחלוקות קשות בי הפסיכיאטרי( ודיו בהיבטי אתיי
בפסיכיאטרייה משפטית .השער השני ,שהוכתר בכותרת "היבטי יחודיי בתחומי הפסיכיאטריה המשפטית",
כולל דיו בהפרעות דיסוציאטיביות ובאחריות פלילית ,היבטי קליניי ומשפטיי של בעיית ההימורי בישראל,
הטרדה מאיימת ,התמכרות לאלכוהול ולסמי .נושא השער השלישי הינו "כשירות ותיוג בעיני החוק והחברה",
והוא עוסק בסטיגמה ותיוג בפסיכיאטריה ,בכשירות נפשית לנהיגה מועדותיתר לתאונות דרכי ,ברישוי כלי
ירייה ,ובכשירות לעריכת צוואה .השער הרביעי מוקדש ל"סוגיות אבחוניות וטיפוליות בפסיכיאטריה משפטית",
ובו פרקי על הסכמה מדעת בבריאות הנפש ,הסכמה מדעת לטיפולי מיוחדי בפסיכיאטריה ,הערכה והכרה
_____________________________________

1

פרופסור עמיחי לוי ,שכיה בעבר כעור הראשי של כתבעת זה ,היה בי יוזמי הוצאת הספר לאור וא השתת בכתיבת
חלק מהפרקי בו.
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בנכות נפשית בוועדות רפואיות סטטוטוריות ,פגיעות מוחיות ותסמונת האונה המוחית ,ופרק נוס העוסק ביחידות
לפסיכיאטריה משפטית ,שהוקמו בישראל באופ הדרגתי במסגרת מרכזי שוני לבריאות הנפש כדי לרכז את
הטיפול בפניות הנוגעות להליכי משפטיי ,בי א מצד בתי המשפט ובי א מצד גורמי אחרי.
מוב שהיקפו של חיבור כזה אינו מאפשר כניסה בפרטיפרטי לכל נושא כפי שא אינו מאפשר כיסוי כל הנושאי
הנכללי בתחו רחב זה .ההחלטה באילו נושאי לעסוק ובאילו לא מחייבת קביעת סדרי קדימויות ועדיפויות
מצד העורכי ,ואפשר כמוב לחלוק על ההחלטה הזו בקשר לנושא זה או אחר .אול באופ כללי אפשר לומר כי
מרבית הנושאי החשובי והשכיחי מצאו את מקומ בספר הזה ,ובכ יש התקדמות עצומה ביחס למצב שהיה
קיי קוד הוצאתו לאור ,כאשר לא היה בנמצא שו חיבור מקי ,מקצועי ועדכני בישראל שעסק בנושאי הללו
במרוכז ובכריכה אחת.
בשל הניסיו לחבוק מגוו רחב של נושאי שוני לעתי מתקבל הרוש שקיבוצ של סוגיות מסוימות תחת קורת
שער אחד מאול במידתמה ,והקשר הענייני בי הסוגיות אינו הדוק .ע זאת אי הדבר מקשה על ההתמצאות
בספר ,הערו בצורה בהירה ומקצועית .יש לזכור ג כי למרות הרצו המוב של כל חיבור מקצועי לבנות את עצמו
על יסוד חלוקה מתודית לפרקי מובני ,אי מנוס לעתי מעריכת "רשימת סופרמרקט" של נושאי שאי אפשר
לשייכ שיו חדמשמעי לקטגוריה מוגדרת כזו או אחרת ובכל זאת יש חשיבות לסקר ולכלול אות בספר.
המחברי מצייני במבוא כי הספר נועד בראש ובראשונה לאנשי מקצוע מתחו הפסיכיאטרייה ומקצועות
בריאות הנפש האחרי אשר נזקקי או מבקשי להרחיב ידע בכל הקשור בהיבטי המשפטיי של מקצוע.
ואכ ,במרבית הפרקי ניכר כי הדיו נעשה לעתי קרובות מנקודת מבטו של הפסיכיאטר ,והסבר הסוגיות
המשפטיות נועד למי שאינ משפטני במקצוע .ג מרבית הכותבי ה ממקצועות בריאות הנפש )א כי רוב
צברו ,מכוח תפקידי שמילאו ,ניסיו בתחומי הפסיכיאטרייה המשפטית( .אול בכ יש דווקא יתרו ,שכ אנשי
מקצוע אלה מיטיבי לדעת כיצד להסביר את הדברי למי שאי לו הכשרה משפטית מקצועית .הדיו בהיר ויעיל,
והוא ראוי ומקצועי ג מנקודת מבטו של המשפט ,ואי תחושה של זילות או הנמכה מופרזת של רמת הניתוח
המשפטי לצור הנגשתו לבעלי מקצועות לאמשפטיי ,כפי שלעתי קורה בחיבורי אחרי.
אי בכל זאת כדי לומר שלמשפטני לא צרי להיות עניי בספר זה .נהפו הוא ,ג אנשי משפט יפיקו תועלת רבה
מהספר ,לכל הפחות מהדיו בסוגיות הפסיכיאטריות אשר לרבי מה אינ נהירות דיי .ג אות משפטני
שעוסקי בתחומי הללו כעניי שבשגרה יגלו לדעתי עניי בספר ,אשר לראשונה בישראל מביא בכתובי בצורה
מרוכזת דיו מסודר ומאורג בסוגיות הליבה ובדילמות השכיחות שמתעוררות בתחו הזה .ג הכרת ההתבלטויות
והמחלוקות המקצועיות של הפסיכיאטרי בסוגיות אלה יכולה לתרו רבות לגישור על אותו "פער" הקיי בי
הגישה הפסיכיאטרית לבי הגישה המשפטית ,אשר המחברי מצייני אותו במבוא לספר הקיי ,כמו ג ליצירת
ההבנה ההדדית הנדרשת בי הדיסציפלינות לצור טיפול והתמודדות יעילי בסוגיות של פסיכיאטרייה ומשפט.
הספר כולל  374עמודי בכריכה קשה ,מתוכ  343עמודי טקסט ,והיתר – מפתח .המפתח הוא למילי ומונחי
בלבד .אי מפתח מרוכז לפסיקה או לחקיקה או לספרות מקצועית אחרת .בסיומו של כל פרק המחברי מביאי
רשימה ביבליוגרפית לאותו פרק בלבד ,בשיטה המקובלת בפרסו מאמרי בעיתונות רפואית .כאשר עסקינ בספר
הדרכה בסגנו של  ,textbookולכ יש השלכה מסוימת בי הפרקי והנושאי השוני ולעתי ג הפניה והסתמכות
על מקורות דומי או זהי ,ייתכ שהיה מוטב לערו כמה מפתחות מרוכזי בסופו של הספר ,לתועלת הקוראי.
הספר הוא כאמור תרומה מרכזית וחשובה בתחו אשר לא זכה עד היו לחיבור מרוכז בעברית ולסקירה ממצה
של המצב בישראל .הספר יצא בכריכה קשה ,אול יש לקוות שהעורכי ימצאו את הדר לעדכ חיבור חשוב זה
בהמש ,מעת לעת ,לאור ההתפתחות המתמדת שתחו זה עובר בעול בכלל ובישראל בפרט.

ד"ר דורו דינאי ,עו"ד
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זווית ראייה של פסיכיאטר
ספר זה היה בבחינת הכרח והוא ממלא תפקיד חיוני בעיסוק בפסיכיאטרייה משפטית בישראל .בשבילנו,
הפסיכיאטרי העוסקי בממשק שבי פסיכיאטרייה למשפט ,ספר זה הוא חגיגה בעצ הופעתו ,ולשמחתי ג
תוכנו ממלא באופ גור את הציפיות ממנו .העורכי השכילו ג לקב כותבי פרקי נבחרי ה מתחו
הפסיכיאטרייה וה במקצועות המשיקי כמו משפט ופסיכולוגיה ,ונראה שהמחשבה הרבה שהושקעה בכתיבתו
תבהיר ,תקרב ולעתי א תגשר על אותו פער חשיבתי ותפיסתי שקיי בי הפסיכיאטרייה למשפט .ככלל ,איכות
הפרקי הומוגנית ומעטי המקומות בספר שחשבתי כי נית היה לוותר עליה.
הספר ממלא חלל ריק שתבע את מילויו כבר מזמ ,והשאלה היחידה היא מדוע לא הופיע קוד.
הספר ערו בצורה בהירה בארבעה שערי :בראשו שבה מובאי מושגי יסוד בפסיכיאטרייה המשפטית
בישראל :חקיקה ייחודית ,היכולת לעמוד לדי ,חוות הדעת הפסיכיאטרית ,מת עדות מומחה על ידי פסיכיאטר
בבית משפט ,הערכת מסוכנות לזולת ,מוסד הפסיכיאטר המחוזי ודיו בהיבטי אתיי בפסיכיאטרייה המשפטית.
שער ראשו זה הוא מעי מורה נבוכי לקורא .מניסיוני שלי רבי מאתנו הפסיכיאטרי עדיי לא מוצאי את
דרכ בגבולות החוקי המכתיבי את העשייה היויומית שלנו כמו מצבי הגבול שבה יש לייש את החוק
לטיפול בחולי נפש מול חוק זכויות החולה .את המומחה הפסיכיאטרי הכותב חוות דעת לבית המשפט הוא מצייד
בעצות מעשיות שעשויות לחסו ממנו הרבה צער ,השפלה ושעות עבודה מיותרות.
בשער השני על היבטי ייחודיי בפסיכיאטריה המשפטית בחרו העורכי לשמחתי לדו בי היתר ג בסוגיה
מעוררת המחלוקת של הפרעות דיסוציאטיביות ואחריות פלילית .כמי שהעמיק בנושא זה אני חושב שג פרק זה
הוא פנינה לקורא .ג את הפרק על הטרדה מאיימת מצאתי מועיל ומארג ובטוחני שהקורא בו ירגיש מוטרד
ומאוי פחות אחרי הקריאה בו.
השער השלישי על כשירות ותיוג בחברה הישראלית מתייחס בפרקו הראשו לנושא הסטיגמה והתיוג בחברה
הישראלית .באמצעות הדוגמאות המפורטות המובאות בו אנו מוכנסי לנושא סבו ומורכב זה על ההשלכות
החברתיות ,הטיפוליות והמשפטיות שיש לו .פרקי שימושיי במיוחד בשער זה ה הפרקי על כשירות נפשית
לנהיגה ,על כשירות נפשית לקבלת רישיו לכלי ירייה ועל הכשירות הנפשית לעריכת צוואה .אלה ה נושאי
שהפסיכיאטר הפורנזי נדרש לתת עליה דעתו באופ תדיר במסגרת אזרחית ,והפרקי משמשי מורה נבוכי
בסוגיות מורכבות אלה.
לי אישית היה חסר פרק מאחד המתייחס באופ כללי לתחו של הערכת כשירות נפשית המנחה ומגבש את כל
הנושא הרחב והמורכב הזה .פרק כזה היה מאגד קונצפטואלית את הכשירויות השונות תחת גג אחד ומאפשר לגבש
עקרונות שינחו את המומחה הפסיכיאטרי בגישתו לנושא.
השער הרביעי והאחרו שבספר עוסק בסוגיות אבחוניות וטיפוליות ,והוא מאגד נושאי שוני .שער זה יתגבש
ודאי יותר במהדורות הבאות של הספר .הפרקי החיוניי בו על הסכמה מדעת ועל הערכת נכות נפשית ה
בהירי ומועילי .את הפרק הד בפגיעות מוחיות ובתסמונת האונה המצחית הייתי ממלי להרחיב ולכלול ג
היבטי בממשק שבי נירולוגיה לפסיכיאטרייה.
מה בכל זאת חסר לטעמי בספר מסוג זה? כאמור הממשק בי נירולוגיה לפסיכיאטרייה והתסמונות השכיחות
המופיעות תדיר בבתי המשפט ,כולל התסמונות השכיחות יותר של תסמונת צליפת השוט והפרעות
נירוקוגניטיביות אחרות ,וכ מקומ של המבחני הנירופסיכולוגיי ומשמעות בזירה הפורנזית.
ממשק אחר שחסר לי הוא הפסיכותרפיה על כל היבטיה באספקלריה הפורנזית הישראלית ,כולל הסכמה מדעת,
אחריות טיפולית )כיצד מתחלקת האחריות בי פסיכולוג לפסיכיאטר המטפלי במשות בחולה( ,ניצול מיני וכד'.
נושאי ההסכמה מדעת בפסיכותרפיה ,מי רשאי לעסוק בפסיכותרפיה ומה גבולות המקצוע ה סוגיה חשובה
שהייתי רוצה למצוא לה אכסניה בספר מסוג זה.
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ביקורת ספרי

כמו כ היה מתבקש להוסי פרק על הערכת מסוכנות של החולה האבדני ,ה באשפוז וה בטיפול האמבולטורי.
צור זה גובר במיוחד לאחר שאיגוד הפסיכיאטרייה בישראל פרס לאחרונה נייר עמדה בנושא החולה האבדני
בטיפול אמבולטורי .תחומי אחרי שאפשר לחשוב על הכללת במהדורות הבאות של ספר חשוב זה כוללי את
נושא האחריות והרשלנות ואת נושא גבולות האחריות של אנשי המקצוע.
הייתי רוצה לראות ג פרק על הממשק בי הפסיכיאטרייה לרפואה :גבולות המקצוע ,המקרי שבה נדרש
הפסיכיאטר לקבוע כשירות במקרה של סירוב לטיפול רפואי.
בעריכת ספר מסוג זה תמיד מתקיי מתח בי הרצו להרחיב ולהוסי ובי הרצו להישאר בגבולות ספר שהוא
שימושי ובלתי כבד מדי ואשר מוכנס אחר כבוד לספרייה .לדעתי העורכי מצאו את שביל הזהב ,והספר מזמי
לקריאה ה מבחינת היקפו וה מבחינת הפורמט המכובד ,העימוד והבהירות של הכתוב.
כפי שכתבו העורכי ,אי הספר מתיימר להיות ספר בסיס ללימוד עקרונותיה של הפסיכיאטרייה המשפטית ,א
בהחלט הוא מהווה צוהר לפסיכיאטרייה המשפטית בישראל על כל היבטיה .בכל פרק יש הפניות לספרות העדכנית
ולספרי היסוד כמו ג לדברי החקיקה והפסיקה המתאימי .מציאת כל אלה בספר אחד היא אוצר בלו ,במיוחד
לאלה מאתנו שחיפשו את דרכ במבוכי הספרות .המובאות העדכניות הלקוחות ממאגרי כה שוני ,ובעיקר
מאגרי הפסיקה והחקיקה שאינ נגישי לכולנו ,יחסכו לקורא שעות רבות של יגיעה .אני עצמי כבר השתמשתי
בציטוט מהספר לתמיכה בחוות דעת .חשוב לי לציי זאת כי בעבר הייתי נדרש למקורות מכובדי פחות או נדרש
לשעות רבות של חיפושי...
מחברי הפרקי הקונטרוברסליי יותר ,כמו הפרק על הפסיכיאטר המחוזי ,לא הסתירו את המחלוקות הקיימות
בינינו ודאגו להביא דברי בש אומר בצורה מכובדת ,ועל כ יבורכו.
מבחינת העריכה נראה שבספר הושקעה עבודת עריכה קפדנית ,וא על פי שמחברי שוני כתבו אותו ,המתכונת
היא אחידה והקורא מוצא את דרכו בקלות בהסתמכו על התקציר שבראש כל פרק ,על ראשי הפרקי וכ על
הסיכו הממצה שמופיע בסופו של כל נושא.
קהל היעד לספר זה הוא בראש ובראשונה ציבור הפסיכיאטרי כולו ובמיוחד הפסיכיאטרי הפורנזיי .כיו אי
פסיכיאטר העובד בשירות הציבורי והעוסק ג בפרקטיקה פרטית שאיננו נדרש להיבטי המשפטיי או האתיי
של הטיפול הפסיכיאטרי המופיעי בספר זה .ג אנשי בריאות נפש אחרי ,פסיכולוגי ,עובדי סוציאליי,
עובדי סיעוד ומרפאי בעיסוק ייתרמו מהספר .קהל יעד שלישי ה אנשי המשפט – הספר עשוי לקרב לחשיבה
שלנו הפסיכיאטרי ולהכניס לעובי הקורה במקרי המשיקי.
לסיכו ,זהו ספר חובה לכל העוסקי בפסיכיאטרייה משפטית על כל היבטיה .בטוחני כי כל המעיי בספר ישאל
את עצמו אחרי זמ קצר כיצד התמודד קוד ע הסוגיות שמועלות בו .תרומתו של הספר לידע ,לחשיבה ולעריכת
סדר בבלבול שבי השפות והתפיסות מחייבת הכרת תודה לעורכיו ולמחברי הפרקי השוני שבו.
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