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 פסיכולוגיה ומשפט

מהי פסיכוזה? זוהי מחלת נפש. מחלת נפש זהו דבר לא מוגדר. אין למעשה דבר כזה שנקרא 

 ביולוגיה. כלומר ניתן לקחת חומר כימי ולהפוך אותו לכביכול -פסיכולוגיה. כיום ידוע שזה פסיכו

 "משוגע". סמים יכולים להשפיע על ההתנהגות שלנו. 

זוהי מחלת נפש שנמצאת בביוכימיה של המוח. יש לעשות הפרדה בין פסיכוזה לנוירוזה. נוירוזה זה 

אדם "שרוט"/ "מופרע". יש מגוון סוגים של נוירוזה. יש נוירוזה כפייתית כגון אנשים שחייבים 

ים שלא ירגעו עד שלא יסדרו תמונה עקומה על הקיר.יש הכלה כל יהיה מסודר, הכל באמצע, אנש

כמו אנשים שכל הזמן חושבים שעוקבים אחריהם. יש נוירוזה מסוג לחץ וכן  -נוירוזה מסוג פארנויה

הלאה. ההגדרה של נוירוזה היא כאשר ההתנהגות מפריעה להתנהגות היומיומית. כל אחד מאיתנו 

, פארנויה וכן הלאה( אבל אם אתה מצליח להגיע ללימודים, הוא קצת נויירוטי. )היפוכונדר, דיכאון

 לעבודה וכו', אז אתה לא נויירוטי. אבל אם זה מפריע לתפקוד אז הוא נויירוטי.

מהי פסיכוזה? זהו מצב של הפרעה בשיפוט המציאות. אותם אנשים בטוחים שהם בסדר, אבל הם 

 לא שופטים טוב את המציאות. 

בסדר אצלו. הוא יודע שזה לא תקין. נגיד מישהו שחושב שמצלמים אותו, נוירוטי יודע שמשהו לא 

אבל הוא יודע שזה לא בסדר אצלו. וזה לא תקין.  אבל פסיכוזה זה כאשר אדם בטוח שהוא צודק 

אדם שבטוח שעוקבים אחריו ומצלמים אותו ולא מבין שהפחד  -אבל קורא את המציאות לא נכון.

 שלו לא מבוסס.

יש פוביה. פוביה זהו פחד לא רציונלי. כמו מישהו שמפחד מעכבישים עד כדי כך שהוא  בתוך נוירוזה

 לא יכול לתפקד. מנגד לפחד מעכביש כשאתה הולך יחף במדבר זה בסדר.

 שזה תסביך רדיפה. –יש גם פארנויה 

נספר סיפור על אינסטלאטור שנתפס בניסיון לאונס. הוא נשלח לאשפוז לצורך הסתכלות 

( manlingeringית. כשבחנו אותו נוצר רושם אצל הרופאים שהוא מתחזה )מתחזה= פסיכיאטר

ועושה הצגות כדי לצאת בצורה קלה. הודיעו לו שהוא חוזר למחרת למאסר ושהוא לא נימצא עם 

בעיה נפשית. ואז עצר מישהו ואמר, רגע. הוא לא אינטליגנט מספיק כדי לזייף. ולכן שלחו אותו 

כולוגיות )בדיקות שבודקות את תפקודי בהמוח כגון: ריכוז, קשב, תכנון, הבנה, לבדיקות נוירו פסי

שלמות המוח וכן הלאה( ומצאו הפרעה קשה אצלו בריכוז, קבלת החלטות, דחיית סיפוקים ועוד... 

 וקבעו שיש לו בעיה באזורים מצחיים מסויימים באונה הפרונטלית.

הרפואית של אדם. פרוגנוזה = מה המחלה, או  לקחו את האנמנזיה שלו )אנמנזיה= ההיסטוריה

הוא נפל מאופניים, נפגע פגיעת מוח קשה שאומנם עברה, אבל  11הצפי של אדם לעתיד(. וגילו שבגיל 

הוא היה חסר הכרה שבוע. ומהאנמנזיה הסתבר גם שהוא לא סיים בית ספר, החליף עבודות רבות 
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ם, דחיית הסיפוקים( קצת ירדה, הוא לא הצליח ועוד... וכשאמביציה )אמביציה= דיכוי של הדחפי

 להשתלט על עצמו. 

 אופוריה= מצב רוח מרומם.

 

 כל אזור במוח אחראי על דברים אחרים בתפקוד.

 למעשה יש לנו את "המוח הגדול", "המוח הקטן" וחוט השדרה.

השמאלי, המוח הגדול בנוי משתי אונות: הימנית והשמאלית. האונה הימנית שולטת על פלג הגוף 

 והאונה השמאלית שולטת על פלג הגוף הימני.

אולם יש לנו המיספרה )המי= חצי, ספרה= כדור, כלומר המוח( שיותר חשובה מאחרת... אם אני 

ימני, אז ההמיספרה הדומיננטית היא השמאלית. ההמיספרה שאינה דומיננטית היא ההמיספרה 

כז תפקוד באזור המוח, וזהו מרכז מאוד ששולטת על היד השניה. אולם לכל תפקוד מוח יש מר

חשוב. לדוגמא: יש מרכזים לדיבור, לרגש, לראייה, לשמיעה, לריח וכו'... ולכן כשמדברים על מרכז 

הצד השמאלי. והצד הלא דומיננטי הוא אחראי על הרגשות,  -דומיננטי, הכוונה היא אצל ימניים

 רגשות, זכרון ריגשי.

עולות מוחיות בו זמנית, אולם נשים יכולות לעשות מספר פעולות בו גברים לא יכולים לעשות שני פ

זמנית. גם המשמעות והתובנה של דברים היא שונה בין גברים לנשים. אפילו מבנה המוח של גברים 

ונשים שונה,ישנים אזורים במוח שיותר גדולים אצל נשים, לעומת אזורים אחרים שיותר גדולים 

מילים ביום, לעומת גברים שמשתמשים בקושי ב  02,222תמשות ב אצל נשים. לדוגמא: נשים מש

 . גברים הם יותר אנליטיים,טכנולוגיה ובעלי ראייה מרחבית.0222

אם מסתכלים על מוח של גבר הומוסקסואלי ניתן לראות שאותם אזורים שבדרך כל מוגדלים אצל 

. אם ניקח גבר שרוצה לעשות נשים, יהיו גם יחסית מוגדלים יותר אצל גבר הומוסקסואל, ולהיפך

ניתוח לשינוי מין יש תהליך מאוד ארוך שכולל בדיקה פסיכולוגית, בדיקה מוחית, הורמונים רבים 

ורק בסוף את הניתוח. בשלב השני של בדיקת תיפקודי המוח )עוד לפני קבלת ההורמונים(, ולאחר 

רמונים משפיעים מאוד על מכן שוב בדיקת תפקודים לאחר קבלת ההורמונים, ניתן לראות שההו

 המוח שהופך להיות "נשי" יותר.

. כל corpus carosusבין האונה הימנית לשמאלית יש את ה"אמצע" שמקשר בינהם הוא נקרא: 

אונות: אונה פרונטלית= מצחי, אונה פריאטלי =  4אונות. סך הכל:  0אחד ממיספרות מחולקת ל 

 = רקתי.קודקודי, אוקסיפיטלי= עורפי, אונה טמפורלי

האונה הפרונטלית היא בעצם ההבדל העיקרי בין האדם לבע"ח, כאן נימצא המוסר, ההבחנה בין 

 שהדיבור ייצא כמו שצריך( -טוב לרע, לומדים תרבות )נורמות חברתיות, נימוס, והדיבור
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נמצא מרכז הדיבור הסנסורי, והוא זה שקובע את המשמעות של המילים ששומעים.  באונה הרקתית

זהו  -כמו כן גם נימצאים פה מרכזי הזיכרון. ישנם כמה סוגים של זכרונות: לדוגמא, זכרון מיידי

הזכרון שניתן לזכור מייד. נגיד: תחזור עלמספר שאמרתי לך עכשיו... אבל קשה לזכור מעבר לכמות 

כמו כן יש זכרון קצר מועד, וזכרון ארוך מועד. זכרון זהו משהו שאנו מעמיסים על מסויימת. 

 שניות. 12עצמינו, ואם לא רושמים ומתעדים אותו אנו שוכחים. הזכרון המיידי שלנו נימשך 

אמנזיה לאחור 

 Retrograde—    

Prograde    אמנזיה קדימה 

מה שקרה לפני איבוד ההכרה. לעיתים רבות שניות מ 12ולכן אם נאבד הכרה, תמיד נשכח לפחות 

 נשכח אפילו יותר, ולעיתים גם לא נזכור מה קרה אחר כך...

זכרון ארוך טווח זהו זכרון לגבי מה שקרה לפני שנים. זכרון זה הוא מקובע. )אנשים עם אלצהיימר 

טווח הקצר או המיידי  זוכרים בפרטי פרטים דברים החקוקים בזכרון ארוך הטווח אולם זכרון

 נמחק(.

 זכרון קצר מועד הוא זכרון למה שקרה בתקופה האחרונה. 

 

מחלת נפש. מחלת נפש זה דבר לא מוגדר, כי אם פעם דיברו על פסיכולוגיה, היום אנו  -פסיכוזה

יודעים שמודבר על פסיכו ביולוגיה )אין דבר כזה פסיכולוגיה(. ניתן להזריק למישהו חומר כימי 

וך אדם למה שנקרא "משוגע". לעומת זאת, אם לוקחים אדם שנקרא "משוגע" ולהזריק לו ולהפ

 חומר כימי לווריד, הוא יתנהג "נורמלי". פסיכוזה היא קרוב לוודאי בעיה בביוכימיה של המוח. 

 כשמדברים על בעיות התנהגות באופן כללי, אנחנו עושים הבחנה בין פסיכוזה ונוירוזה.

 נפשית. נוירוזה בשפת העם זה "שרוט" או "מופרע". יש הרבה סוגים של נוירוזה.הפרעה  -נוירוזה

 אותם אנשים מסדרים הכל בצורה כפייתית. אם הדביקו בול על המעטפה   -נוירוזה כפייתית

והוא עקוף, הם יצאו מגדרם כדי לסדר זאת. אלה אנשים שבאים לבית זר, ויש על הקיר 

כז עד שיסדרו אותה. אדם לפעמים חושב שעוקבים תמונה עקומה, הם לא יוכלו להתר

אחריו וזה נורמלי, אבל אם זה כל הזמן, זה כבר נוירוזה. חרדה קלה זה נורמאלי, אבל 

באופן כפייתי, כשאותה הפרעה נפשית מפריעה לך לתפקד, זה נוירוזה. לאדם נוירוטי זה 

חד דיכאוני, אבל אם זה מפריע לתפקוד. לכל אחד מאיתנו יש נוירוזה, אחד היפוכונדר, א

סתם דיכאון של יום רע, ואתה יכול לתפקד זה נורמלי. נוירוזה זה כשיש הפרעה בתפקוד. 

הרבה אנשים אומרים שהם לא מסוגלים לתפקד ומקבלים קצבת נכות. ואז אם לא 

 מקבלים, יש עו"ד.
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 שהם בסדר, אבל הם לא שופטים טוב את  %122מצב שאנשים בטוחים ב -פסיכוזה

יאות. אם אני חושב שעוקבים אחרי ואני חושד בזה, זה נוירוזה, אבל אם אני בטוח המצ

שזה מציאותי, זה פסיכוזה. כלומר, שיפוט המציאות לא נכון. אנשים פסיכוטיים לא יכולים 

לתפקד כלל, זה יותר גרוע מנוירוזה. פסיכוזה זו מחלת נפש, נוירוזה זה רק הפרעה נפשית 

 )רק מפריע(.

המידה? הנורמה. וזו הבעיה, לומר מה נורמלי ומה לא. נורמלי יכול לעמוד לדין ולא נורמלי מהו קנה 

 לא יכול לעמוד לדין.

 פחד שהוא לא מוצדק(. לעומת זאת, יש פחד שהוא כן מוצדק. -פוביהבנוירוזה יש פוביה )

 מפחד מעכבישים, זה לא מוצדק= פוביה. 10אם אני בגיל 

 פחד מעקרב זה מוצדק= פחד נורמלי.אם אני הולך יחף במדבר ומ

 מי שקובע מה הגיוני זה הנורמה.

 פוביה זה נוירוטי, כי אותו אדם לא יכול לתפקד. זה נוירוזה שמגבילה את האדם בתפקוד.

פחד ממקומות סגורים. אם לאדם יש פחד ספציפי ממעליות, זה בד"כ נרכש.  -קלאוסטרופוביהיש 

במעלית ואימו מחבקת אותו, זה עלול לעורר פחד ממעליות.  אם תינוק בן שנתיים ואימו נתקעים

 חלק מה"שריטות" שלנו, אנחנו רוכשים מההורים. להורים מופרעים יש ילדים מופרעים.

 פחד ממקומות פתוחים )אגורה=כיכר(. -אגורפוביה

 תסביך רדיפה. -פאראנויה

 דיכוי של ההתנהגות. -אינהיביציה

קליפת המוח שלנו מדכאת התנהגויות. כשאנחנו קטנים אנחנו רוצים הכל ועכשיו. אי אפשר לדחות 

סיפוקים. כשאנו גדלים, קליפת המוח שלנו אומרת לדכא ולדחות סיפוקים. אנשים עם פגיעה 

 מסוימת לא יכולים לדכא את ההתנהגויות.

 סיפור:

אותו ומשום מה השופט החליט להכניסו  , אינסטלאטור, נתפס בניסיון לאונס. תפסו42גבר בן 

לבי"ח פסיכיאטרי להסתכלות. בדקו אותו וראו התנהגות מוזרה. מצד אחד דיכאון, מצד שני שמח. 

בבדיקה פסיכולוגית ראו שהוא לא אינטליגנט במיוחד. אין קשר בין אינטליגנציה להשכלה. כל פעם 

ם הוא בר שיפוט או לא. קבעו שהוא שבחנו אותו התרשמו שהוא רק עושה הצגות. רצו לבדוק א

 מתחזה.

 . mazingeringמתחזה=
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הרבה פעמים שיש פשעים מנסים לומר שאותו פושע לא אחראי למעשיו והוא לא צריך לתת את 

 הדין. קבעו שהוא מתחזה ואמרו שהוא למחרת חוזר לתא המעצר.

להתחזות צריך להיות  לפתע אחד הבוחנים אומר שהוא לא מספיק אינטליגנטי כדי להתחזות. כדי

 מניפולטיבי.

= בדיקות לא פסיכיאטריות, אלא בדיקות נוירופסיכולוגיותהחליטו לשלוח אותו לבדיקות 

 שבודקות את תפקודי המוח.

ריכוז, זיכרון, קבלת החלטות וכו', שדורשים אינטליגנציה, תכנון, יכולת  -יש תפקודי מוח גבוהים

 וח.קוגניטיבית מסוימת וגם שלמות של המ

מצאו אצלו הפרעה קשה בדחיית סיפוקים, ריכוז וכו', וקבעו שההבחנה שלו היא בעיה בתפקוד של 

"מותר האדם מהבהמה". כל כלב מריח -האיזורים המצחיים של המוח. איזורים אלה הם למעשה ה

יותר טוב מאיתנו, אבל היכולת הקוגניטיבית שלנו מבדילה אותנו מהבהמה. חלק מהקודים של 

 ה בין טוב לרע ממוקמים באונה הפרונטאלית )מצחית(.ההבחנ

 איך פתאום הופיעו סימנים אלה?

= צפי לעתיד. למשל סרטן= פעם היתה פרוגנוזהשלו= ההיסטוריה של המחלה ) הנמנזהלקחו את 

פרוגנוזה גרוע, כולם היו מתים, היום היא שכולם יחיו, זה מחלה כרונית(. מחלה אקוטית היא 

ש לי חום גבוהה ועוד שבוע אני אבריא )ניתוח פנדציט(, מחלה כרונית היא מחלה חריפה= פתאום י

 שמתחילה ומלווה אותי כל החיים )אסטמה, סכרת וכו'(, אין לה טיפול, יש לה רק דיכוי.

נפל מאופניים ונעשתה לו פגיעת מוח, היה בלי הכרה שבוע שלם,  11אותו אינסטלאטור, בגיל 

חזר ללימודים והתנהג כילד קצת לא רגיל, לא סיים בגרות ולא כלום,  והפגיעה עברה. אחרי חודש

בסוף עבד כעוזר של אינסטלאטור. כשלקחו את הנמנזה שלו ראו שהוא עבר הרבה מקומות עבודה 

כי הוא היה מתעצבן ועוזב, אז ראו שיש שם דפוס חוזר. אז כל הזמן שהוא תפקד בתנאים 

רה משהו האינהיביציה ירדה והוא עשה מה שעשה.לא ידוע נורמטיביים, הוא תפקד טוב, ברגע שק

 מה גרם לשחרור של האינהיביציה.

 זו הפרעת קריאה )דיס=הפרעה לקסיה=קריאה(. דיסלקציה

 חוסר יכולת לכתוב. -אגרפיהחוסר יכולת לקרוא.  -אלקסיה

 לאותו אדם היתה דיס אינהיביציה.

 הפרעות התנהגותיות קשות לא מתחילות בבת אחת.

 ידול באונה הפרונטלית של המוח פוגע בתפקוד שלה )דיס אינהיביציה( וגורם לאופוריה.ג

 כלומר, הפרעות התנהגותיות יכולות להיגרם מפגיעות מוחיות.
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. כל שאר תאי הגוף מתחלפים כל כמה זמן. אצל נשים גם תאי המוח לא מתחלפים או מתרבים

 הביציות לא מתחלפות או מתרבות. 

ע, שהם תאים שכשהזרע הפרה את הביצית ונוצר תא, הוא התחלק לכמה תאים בדם יש תאי גז

 אלה תאי הגזע. -זהים

 היום מנסים לפתח עוד תאי גזע.

קליפת המוח שלנו יכולה לשרוד שלוש דקות בלי חמצן. לכן, עושים לפעמים עוול לאדם שמחיים 

דקות, גם גזע המוח מת  0אחרי דקות בלי חמצן, הוא יהיה צמח.  3אותו. אם אני מחיה אותו אחרי 

 ואז כבר אין חיים. אז מותר לקצור איברים.

 דיברנו על פסיכופתולוגיה )פסיכו=מחלה נפשית, לוגיה=תורה(.

התחלנו לדבר על מצבים נפשיים שיכולים להשפיע על התנהגויות. מצבים נפשיים יכולים לשחרר 

 גויות מסוימות.אנשים מאחריות משפטית, להקל על עונש או להסביר התנה

פתולוגיה )פתולוגיה שקשורה למוח(. למשל כשרצחו את קנדי, האשימו את לי -נדבר גם על נוירו

אוסוולד ומועמדים אחרים לרצח, וביניהם ניסו לטעון שאחד האנשים סובל מסוג של אפילפסיה 

 טמפורלית.

שונים במוח. שיעור קודם דיברנו על הפרעה באונה הקדמית )אותו שגריר שהיה לו  יש לנו איזורים

 גידול(.

 איזורי המוח ותפקידם:

 יש לנו למעשה כמה מוחות. לכל אחד יש שלושה מוחות:

בנוי משתי אונות: ימנית ושמאלית. אפשר לומר שלכל אחד מאיתנו יש מוח  -המוח הגדול .1

 ימני ומוח שמאלי. 

 השמאלי שולט על הימני והימני שולט על השמאלי. 

, שיותר חשובה מהשנייה. יש לנו איזור במוח שהוא המיספרה )חצי מוח( אחתאבל, יש לנו 

דומיננטי ואיזור לא דומיננטי )אלא נשלט(. אם אני ימני והמומחיות שלי היא יותר ביד ימין, 

ההמיספרה הדומיננטית שלי. אז אני אומר שההמיספרה השמאלית שלי היא ההמיספרה 

 מבחינה מוטורית.  הלא דומיננטית, היא השולטת על היד הלא דומיננטית

לכל תפקוד מוח יש מרכז במקום מסוים במוח. מרכז זה חשוב כי אם מדברים על שפה, 

דיבר וכו', יש לי לכך מרכזים. יש מרכז לדיבור, לרגש, לראיה וכו'. כשמדברים על מרכז 

רים על מרכז שדומיננטי לתפקוד מסוים. ההמיספרה הדומיננטית, היא דומיננטי, מדב

הלא דומיננטית, היא ההמיספרה האנליטית, ששוקלת, שמנתחת ששופטת וכו'. 

ההמיספרה החוויתית, שם נמצאת רגישות, נמצאות שם חוויות, אהבות, כי כשחווים 

על חוויות שחווה  לונה פארק מדבר-. ילד קטן שהולך לחוויה מתרגמים אותה למילים
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 3והופך את ה"כיף" שלו למילים. החוויה ממוקמת בחוויה שהיא לא מילולית. עד גיל 

אין לנו זיכרון מילולי, אנחנו זוכרים יותר חוויות שנצרבות בתודעה. אם מתעללים  4וחצי/

בילד קטן, החוויות האלה נרשמות. הן ישפיעו עליו באופן רגשי של התת מודע. כשבחורה 

לא מסוגלת לקיים יחסי מין, לא תמיד היא תזכור שתקופה אותה בגיל שנה או  11 בגיל

שנתיים, כי היא לא הספיקה לקדד את זה בזיכרון שיעבד את זה למילים. החוויה נצרבת 

 ומשפיעה מגיל יותר מאוחר. ההמיספרה הלא דומיננטית היא ההמיספרה החוויתית.

היא נכנסת להמיספרה  -יא גורמת לנו לחוויהרובנו אוהבים מוזיקה, ה -למשל, מוזיקה

ושם היא גורמת לנו להרגשה טובה, להרגשה של כיף, של התעלות ושל  הלא דומיננטית

צבירת אנרגיה. מוזיקה זה דבר שמשמח אותנו שנמצא בחלק החוויתי שלנו. למשל אם אני 

מיננטית, מוזיקאי  ששומע קונצרט ומנתח, המוזיקה אצלי לא תהיה בהמיספרה הלא דו

 אלא בדומיננטית האנליטית.

 החוויות האלה מעצבות את האופי של האדם וגם את כל חייו. חלק מזה הפיך עם טיפול.

 

אחת. -אנחנו לא יכולים לבצע במקביל שתי פעולות. נשים יכולות לעשות כמה פעולות בבת

משתמשים נשים וגברים לא אותם יצורים ואין ביניהם קשר חוץ ממשיכה. השפה שאנחנו 

היא שונה לגמרי, רק המילים דומות. כשגבר אומר שהוא אוהב, הוא מרגיש משהו מסוים 

וכשאישה אומרת שהיא אוהבת היא מרגישה משהו אחר לגמרי. המשמעות התובנה של 

הדברים היא שונה לגמרי. לגברים יש הורמונים נשיים ולנשים יש הורמונים גבריים וזה 

ת. גם מבנה המוח של גברים ונשים הוא שונה. תפקודי המוח המזל, אחרת לא היתה תקשור

. גברים יותר 0,222מילים ביום, גברים בקושי ב 02,222הם שונים. נשים משתמשות ב

ספייציאליים )מסתדרים במרחב(. יש איזורים במוח של גברים שהם יותר גדולים משל 

ליות )גם של נשים(, יש נשים והומוסקסואליים. משערים שזה גנטי. יודעים שהומוסקסוא

לה מרכיבים גנטיים עם השפעה חברתית. לאחר שנותנים להם הורמונים תיפקודי המוח 

 שלהם משתנים. כנראה ההורמונים אחראים לתפקודים מסויימים. 

 

 

 

 

 המוח מחולק לארבע אונות:

ביניינו לבין בעלי מצח. האונה הזו היא "מותר האדם מהבהמה". היא ההבדל  -פרונטלי .א

נורמות  -החיים. במקום זה נמצא המוסר, ההבחנה בין טוב ורע ולומדים תרבות

שנה היינו הולכים ליד הנילוס והיינו רואים ערביות רוחצות והן  152חברתיות. אם לפני 

היו רואות אותנו, הן היו מסתירות את הפה, כי הפה היה האיבר הצנוע. הכוונה 

זה מה שנצרב אצלנו באונה הזו. הפרעות התנהגויות קשות יכולות למקובל ולא מקובל. 

להיות לאדם שנפגע במצח והוא לא אשם. מרכז תשומת הלב נמצא באיזור הפרונטלי. 

יכולות להיות להם בעיות פרונטאליות. יש לנו  -אנשים אם הפרעות קשב וריכוז קשות

אחד לשני. אלה במוח חומרים שנקראים נוירוטראנסמיטורים שמקשרים מעצב 

L R 



 
8 

 

חומרים עם תפקידים שונים במערכות שונות. חולי פרקינסון, חסר להם דופאמין במוח 

ויש בעייה בהעברה מעצב אחד לשני, והם הולכים כפופים. הדופאמין מעדן את 

התנועות ועושה אותן יותר עדינות. דופאמין קשור במע' אחרות בהנאה. כשכיף לנו 

להנאה מעלה את רמת הדופאמין. בחולים עם הפרעות  הדופאמין עולה, כל מה שגורם

קו"ר חסר להם דופאמין. כשנותנים להם דופאמין דרך רטאלין הם נהיים יותר 

 היפראקטיביים כי זה מעורר.

באונה זו נמצא מרכז הדיבור המוטורי, זה המחשב שיוצר את הקורדינציה של הלשון, 

והנשימה. זה חלק מתפקודי המוח החשובים. יש לי מרכז דיבור אחד  השפתיים, הלע

 באונה הפרונטלית )ע"ש ורניקה(. היכולת להוציא דיבור הוא מפה.

נמצא פה מרכז הדיבור הסנסורי. באונה זו לכל מילה יש משמעות  -רקתי -טמפורלי .ב

וא מפה. ואנחנו קולטים את המילים והמשמעות שלהן. היכולת לתת משמעות לדיבור ה

פה גם נמצאים מרכזי הזיכרון. הזיכרון הוא בעיה גדולה בעיקר בביה"מ, כי על אותו 

אירוע, כל אחד זוכר משהו אחר. לכן, עצה טובה לתת כעו"ד, באותו רגע כדאי לשבת 

ולהקליט מילה במילה מה שהוא אומר או לרשום הכל במירב הפרטים. זאת כי אנחנו 

 לשכוח מכל מיני סיבות )גם כאלה לא לגיטימיות(.נוהגים לשכוח. אנחנו נוטים 

 :יש כמה סוגים של זיכרונות

 זוכרים לתק' מאד קצרה. זהו זיכרון מיידי, שאנחנו יכולים  -זיכרון לטווח קצר

מייד לזכור, באותה שנייה, כמו לזכור מספר מסויים. זה זיכרון שקשה מאד 

 -עד וזיכרון קצר מועדיש זיכרון ארוך מולזכור בו מעבר לכמות מסויימת. 

כשרושמים פתקים, מי שבא הביתה ויקרא זאת כמה פעמים, סביר להניח 

. מי שרק יקשיב בלי לכתוב, הוא יזכור 02%שלקראת סוף השנה הוא יזכור 

כנראה דבר אחד שדיבר אליו באופן אישי. זיכרון הוא דבר ששוכחים וכל הזמן 

 מעמיסים. זיכרון זה נמשך מספר שניות.

ני מדבר למיקרופון, שמעביר את זה לסרטים מגנטיים  -היה טייפ ריקורדרפעם 

שרושמים את האינפורמציה. לקוח זמן מהרגע שדיברתי עד ששמעו אותי, זה 

הזמן של הזיכרון הקצר. אם אני מדבר וגוזר את החוט לפני שהוא נכנס 

מצע למכשיר המידע אבד. זהו זיכרון שעד שהוא מגיע למוח, אם הוא נקטע בא

שניות. אם אדם עובר ת"ד  12הוא נעלם, אם הוא מגיע למוח הוא נשאר אבל ל

השניות שלפני התאונה נמחקו לו כי ן לא הספיקו  12ומאבד את ההכרה, 

 שיכחה של העבר – eretrogradלהיכנס למוח. יש שני מושגים חשובים: 

 .amnesiaאיבוד זכרון שיקרה בעתיד = שניהם מהווים  -prograde -ו

 זיכרונות שיתעוררו אחרי כן, יהיו שלובים בסיפורים וזיכרונות אמיתיים.

שנה וכו'(. זה זיכרון  02שנים  5זיכרון ארוך טווח זה מה שהיה לפני שנים )

שהוא מקובע. בחלק מהמחלות הוא נשאר, והזיכרון הבינוני והקצר נמחק. 

קרה לפני שנה אבל לא מה  52אנשים עם אלצהיימר זוכרים מה היה לפני 

 יומיים.
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 קודקוד -פריאטלי .ג

 עורפי -אוקציפיטלי .ד

 -המוח הקטן .0

 -חוט השדרה .3

 

 

התחלנו לדבר על תפקודי מוח ועל איך בעיות מוחיות יכולות לגרופ להפרעות בהתנהגות, בשיפוט, 
בתפקודים מסוגים שונים, כולל ביצועיים, ואיך הפרעות נפשיות יכולות לשחרר אותנו לפעמים 

 כשהאדם לא אחראי על מעשיו.מעונש, 

 אמרנו שיש מוח שמאלי וימני, כשהשמאלי הוא הדומיננטי אצל רוב האנשים.

 כשאדם ימני קוראים לזה דומיננטיות ימנית.

יש תפקודים במוח שיותר מתאימים לימניים ויש תפקודים שיותר מתאימים לשמאליים. למשל, 
 שמאליים יותר ריאלים.

 .HEMISPHERA -כל חצי מוח נקרא "המיספרה"

 בין חצאי המוח יש איזור שמחבר את שני האיזורים.

 אונות: 4המוח הגדול, כפי שאמרנו, מתחלק ל

 מצחית/ פרונטלית .1

 האונה העורפית/אוקציפאלית .0

 האונה הפריאטלית/ קודקודית. .3

 האונה הצידית הרקתית/ טמפורלית .4

 במוח.בנזיקין ניתקל הרבה בפגיעות שונות 

 המרכז של תשומת הלב האונה הפרונטאלית היא האחראית על ההבדל בין אדם לבהמה .
 ומיקוד המחשבה, זה גם באונה הפרונטלית.

  ."היא מרגישה כל גירוי. יש לנו מעין "אישון" האונה הפריאטלית היא האונה ה"מרגישה
 שגורם לנו להרגיש באונה זו במוח.

זה אומר שמישהו שכרתו לו גפה עדיין מרגיש אותה  יש תופעה שנקראת "פאנטום לימב".
 כקיימת. "פאנטום פיין", זה אומר שהיא לא רק קיימת, אלא גם כואבת.

האונה הזו גם כוללת את יכולת התכנון והתמצאות במרחב. למשל להתלבש. יש לנו מפה של 
בעות של כל הגוף באונה הפריאנטלית. מפה זו היא מעוותת, כי לאזור של השפתיים ולאצ

הידיים והרגליים יש איזור מאד גדול במפה, לעומת איזור של גפיים. יש יותר עצבים 
 באיזורים הקטנים האלה, מהאיזורים של הגפיים.

כלומר, המבנה של אותו איש קטן )אישון(, נראה כמו איש עם שפתיים גדולות, אצבעות 
 גדולות וגוף קטן.

 שונים בגב, נמצאים גם באונה זו. היכולת שלנו לקבל אינפו' מאיזורים
 כשאנחנו רואים, אנחנו רואים היא האונה הרואה -האונה האוקציפיטאלית/עורפית .

 באונה האוקציפיטאלית. 

 יש לנו מערכת של צילום ויש לנו שני מרכזי ראייה:
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 רואים כשמסתכלים. -המרכז החושי .1

ורואים איך הוא נראה כשמדמיינים מישהו קרוב  -מרכז פסיכי או אסוציאטיבי .0
 בכללי, אבל לא רואים נכון. אנחנו רואים תבנית כי אנחנו תופסים בתבניות.

במרכז הראייה האסוציאטיבי, כשאני רואה משהו, אני לא יודע אם זה מתוך "מצלמה" שיש לי או 
 מתוך דימיון.

ים מתארים של אנחנו נדבר על מציאות. אנחנו נגיע לבי"מ ולחקירה ונראה שהמציאות ששני אנש
 כל אחד ראה אותה מצורה אחרת. -אותה סיטואציה

 כשאני רואה משהו, האינפו' שלי עוברת בשני מסלולים:

 שמצלם ושם הכל נרשם. -לטייפ .1

 שם אני רואה כרגע. -לקליפת המוח .0

מה שאני  -אם אני חולם בלילה אני שולף מהטייפ ורואה. אז יש שני מרכזי ראייה: סנסורי/חושי
 פסיכי/אסוציאטיבי. -ע ומרכז שנירואה כרג

 זה לא רק בחוש הראייה.

כשזוכרים מוזיקה, מנגינה ומילים, זה מהמרכז הפסיכי/אסוציאטיבי. יש לנו  -יש מרכז שמיעה
 מקלט במוח שמקליט מוזיקה.

 יש גם מרכזי ריח.

היא היא האונה האינטגרטיבית. היא עושה איטגרציה של כל החושים שלנו.  האונה הטמפוראלית
מחברת את חוש המישוש, לחוש הראיה, השמיעה וכל חוש בפני עצמו הוא עצמאי אבל היא מחברת 

את כולם. אותו חיבור נותן לה גם את האפשרות להיות זאת ששופטת את המציאות. שיודעת אם 
 המציאות קיימת או לא.

א היינו יכולים לדעת. איך אני יודע שבכל זאת כרגע אנחנו לא חולמים? אם היה לנו רק חוש אחד, ל
יש לנו את כל החושים ויש לנו משהו שמאחד את הכל: את המציאות, השמיעה, הראייה וכו' 

 והאינטגרציה הזו אומרת לנו שכרגע זה מציאות ולא חלום. 

האונה הטמפוראלית בנויה על תבניות ואז המוח שלנו משלים את כל מה שחסר. זו התכונה של 
שומע מוזיקה, אור עמום וכו', המוח שלי משלים את  -רואה בו אוירההמוח. אם אני בא לחדר ו

 התמונה.

. לפעמים דה ז'ה וואם מישהו נפגע באונה הטמפוראלית, יש לו הפרעה בשיפוט המציאות. למשל, 
 אנחנו חווים חוויה של דה ז'ה וו, שאנחנו חושבים שראיתי כבר את המראות האלה. 

 ה מרכיבים מהסיטואציה, שאנחנו רואים והמוח משלים, כך זהו מצב שיש לנו כמ -דה ז'ה וו
שאנחנו חושבים שכבר ראינו. זה כי המציאות מורכבת מכמה דברים שהאונה הטמפוראלית 

 מחברת אותם.

 מצב פטולוגי, שאנחנו לא מסוגלים לזכור תבניות. אנחנו רואים מישהו קרוב ולא  -ז'ה מה וו
 מזהים אותו.

אד חשובה, כי גם בבי"מ, לפעמים, העדים מוסיפים פרטים. הם לא ההשלמה של הפרטים היא מ
 .משקרים, אלא משלימים פרטים מזיכרון שלא היה
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היה רצח לפני כמה חודשים. ראו בחורה עם חולצה כחולה, מגפיים שחורים והיא היתה נאה. עכשיו 
 יינו.אומרים למישהו שהוא אשם ושואלים אותו איפה הוא היה אז. קשה לזכור איפה ה

 האונה הטמפוראלית היא מרכז הזיכרון.

יש לנו במוח שעון ביולוגי. אנחנו מתעוררים כשיש אור והולכים לישון כשיש חושך, כי יש לנו הורמון 
בראש שמופרש כשיש אור שאומר להתעורר. הוא נקרא מלטולין. הורמון זה אחראי גם על 

 חצי שנה, לפעמים מדוכאים.דיכאונות, אז אנשים במדינות רחוקות שיש שם שמש 

מצב שבו אנשים מערבבים מציאות, דימיון והיגיון. אני בהיפנוזה משתיל למישהו את  -קונפבולציה
המחשבה שהוא היה ביום חמישי בשערי משפט. אח"כ אני שואל את אותו אדם מה הוא עשה שם 

בסיפריה למשל, וזה שילוב ומה שהוא יענה זה קונפבולציה, כי הוא יגיד שהוא היה שם כדי ללמוד 
 של דימויון כי זה לא היה והיגיון, כי זה הגיוני לו לעשות זאת, וזו תהיה המציאות שלו.

 לכן, יצא החוק שאוסר חקירה בהיפנוזה.

 Sunambulism-  סהרוריות

 favus nocturno -ביעותי לילה

מתח, הגוף במצב של מצב שבו מערכת העצבים, כשאנחנו ערים או, כשאנחנו ב -מצב היפנוגוגי
עירנות. כשאדם קדמון יצא מהמערה וראה אריה, הוא היה צריך להחליט אם לתקוף אותו או 

 לברוח. אז הוא במצב כזה של מתח.

 אם אנחנו לא במתח נרגיע את עצמנו זה מצב של פרסימפטטי. 

מתחיל  כך בשל. מחזור השינה של התינוק-עד החודש הרביעי, מרכז הנשימה של התינוק לא כל
בחודש הרביעי, כשמרכז הנשימה לא שולט. התינוק מתיל לישון שינה עמוקה ומרכז הנשימה שלו 

 לא בוגר, אז יש הרבה מקרים של מוות בעריסה. לכן, אסור להשכיב על הבטן.

בחשיבה פילוסופית, אם אנחנו בעולם בעל מימד אחד, מי קיים במציאות? רק מי שאני רואה מולי 
ש לי שני מימדים אני רואה רק קדימה ימינה ושמאלה. אנחנו מאמינה שהעולם שלנו בקו ישר. אם י

 זה אפשר? אורך, רוחב, עומק וספייס. -מימדים והרביעי הוא הספייס 4מימדים. אם יש לנו  3

זהו תרגיל תיאורטי בלבד, אבל לא כל מה שאנחנו לא רואים או שומעים לא קיים. כל כלב שומע 
 ומים בניגוד לאדם.ציפור ממרחקים עצ

 

 

 :דיברנו בשיעורים הקודמים שיש לנו כמה מרכזי דיבור

1 .BROCA-  ע"ש ברוקה( מרכז דיבור מוטורי שמשמיע את הקולות. אם מרכז זה נפגע אנשים אלה(
לא יוכלו לדבר. מדובר בהפרעת דיבור. מרכז זה נמצא בחלק הפרונטאלי. יש כמה סוגי הפרעות 

 דיבור:

 A- חסר 

 DIS- פרעהה 

 PHASIA- דיבור 
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א"א לבטא. זו נקרא או אפזיה מוטורית או אפזיה  -APHASIAיש  -כשנפגע לי המרכז המוטורי
 אקספרסיבית.

  -DISPHASIAאם יש 

0 .WERNIKA-  ע"ש ורניקה( מרכז דיבור סנסורי, תחושתי. כלומר, לכל צליל במרכז זה יש(
אחר. הצליל "חתול", כל אחד מדמיין חתול משמעות. כשאומרים לנו חתול, כל אחד מדמיין משהו 

 אחר, אבל כולם ידמיינו חתול.

כל אחד יכול לומר את המילה "גאטו", אבל לצליל לא  -המרכז המוטורי הוא המרכז של הפונטיקה
תהיה שום משמעות במרכז הסנסורי. לעומת זאת, אם נגיד "חתול, תהיה לזה משמעות במרכז 

 הסנסורי.

המרכז הסנסורי קשור לזיכרון. אנחנו מאחסנים מידע בתאים וככל שיש לי יותר מידע לגבי אותה 
סיטואציה בתאים שונים, יהיה לי קל יותר לזכור אותה. למשל, במסעדה שכדי להיכנס אליה 

עומדים בשלג שעה, זוכרים בגלל שהיא מסעדה טובה, כי עמדו בשלג, כי עמדו בתור הרבה זמן, כי 
 פריז וכו'. כל פעם שמדברים על סיטואציה כזו, נזכרים במסעדה.היא ב

אם למישהו יש פגיעה באיזור הדיבור הסנסורי, הוא לא יבין אותנו, כי זה כמו לדבר אליו בשפה 
 זרה. לעומת זאת, אפשר לחזור על המילים בצורה פונטית.

 על כמה ספרות לאחור. אם אומרים לנו מספר ארוך, היכולת שלנו היא לחזור  -זיכרון מיידי
 זה הזיכרון המיידי והוא מוגבל.

 שזוכרים לתקופה קצרה. אם שמענו משהו שעות( 04) זיכרון לטווח קצר -זיכרון אמצעי ,
בהרצאה והוא עשה עלינו רושם, נזכור אותו יותר. אם הוא לא נגע לנו בחוויה, נזכור אותו 

 פחות.

 השלמת הפרטים חלק מהזיכרון וחלק מהדימיון. -קונפבולציה 
o זיכרון של התק' הקרובה: מה קרה אתמול. זיכרון זה  -זיכרון קצר מועד

בעייתי בעיקר אצל מבוגרים. אנשים מבוגרים שוכחים כי יש להם אלצהיימר 
ודימנציה. אנשים אלה לא רשאים לכתוב צוואה. צוואתם לא תקפה או חוקית. 

ם מחלות. יש הרבה פעמים התיקים נ' חולים אלה, שהם אלה אנשים בד"כ ע
מבולבלים, לא תמיד יודעים לזהות, לא יודעים מה הם רוצים, לא יודעים מה 
היקף הרכוש שלהם וכו'. אנשים מחתימים אותם על צוואה ואז מגלים שהיא 

 לא תקפה.

 . ניתן לבטל צוואות כאלה.מאד חשוב תיעוד רפואי של אנשים אלה
 לטווח קצר הוא הראשון שנפגע אצל חולי אלצהיימר ואצל חולי דימנציה. הזיכרון 

 3-זיכרון של מה שקרה לפני הרבה מאד זמן, יותר מחודשיים  ויותר מ -זיכרון לטווח ארוך .
אם הזיכרון לטווח קצר נפגע, והוא זה שמכניס את המידע לזיכרון לטווח ארוך, אז הזיכרון 

לא יכנסו פרטים חדשים, אבל פרטים ישנים מאד הם כן יזכרו לטווח הארוך נפגע עוד יותר. 
במדויק. לפעמים זה מטעה, כי בא אדם חולה אלצהיימר להעיד ושואלים אותו מה היה 

והוא מספר בפרטי פרטים אבל כששואלים אותו איזה יום היום, הוא נתקע. בשלבים 
 נסים להסתיר את זה.הראשונים של חוסר זיכרון אנשים מודעים שהם לא זוכרים והם מ

 יש שיכחות מסיבות שונות:

ילד קטן או אשה קטנה עוברים הטרדה מינית או אונס בתור ילדים קטנים. בחלק מהמקרים הם 
מנגנון הגנה פסיכולוגי. האינפו' קיימת במוח, אבל  -מוחקים את האינפורמציה. זוהי הדחקה

ימצא באיזור שנקרא "תת הכרה" )לא מנסיבות בריאותיות אנחנו לא רוצים לזכור אותו. הוא י
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מודע(. איך אני יכול לדבר על "לא מודע", אם אני לא יודע. אנחנו כל הזמן מוצפים בחוויות 
וגירויים. המוח שלנו מוחק ומנקה חלק מהגירויים כדי שנוכל להתרכז בגירויים מסוימים. כשאנחנו 

 יקת המידע.אחד ממנגנוני ההישרדות שלנו היא מח -מדברים על תת הכרה

יש דרכים שבהם אנחנו יכולים לשלוף את האינפו'. חלקם היפנוטיים. הרבה דברים אנחנו קולטים 
ואנחנו לא יודעים שאנחנו קולטים אותם. יש נזקים במוח שהם החיבורים מהאונה הטמפורלית 

 לאחרים נפגעו. ברגע שמרכז כזה נפגע לא נוכל לשלוף אינפו' מהזיכרון.

 יש תופעה:

  

 

 מודע, חדר ב' הוא ההכרה.-קודם חדר א' יתמלא, אח"כ ב'. חדר א' הוא התת

אני צריך גירויים חזקים כדי שהמידע יעבור מתת ההכרה להכרה. אם נתקע לי שיר בראש, זה כי 
שמעתי אותו ברמה מאד חלשה, כך שהוא גירה את האוזן, אך גירה אותה מצורה חלשה בלבד, לכן 

יודע ששמעתי אותו ואני חושב שזו טלפתיה אם אני שומע אותו אח"כ בצורה חזקה יותר. זו אני לא 
תפישה תת סיפית. זו תפיסה של דברים שמשפיעים עלינו בלי שאנחנו יודעים. זה נכנס למרכז 

 הראייה הסנסורי ולמרכז האסוציאטיבי.

שתכונות אופי והתנהגויות הם כולנו תוצר ושילוב של גנטיקה וסביבה. היום אנחנו יודעים יותר 
 דברים גנטים.

 השלוחה של תא העצב לתא אחר. הזיכרון מאוחסן בסינפסות ולא בתא. ע"י  -סינפסות
 אימון ולמידה נוכל ליצור יותר סינפסות. את תאי המוח אפשר לאמן.

 PTSD-  POST TRAUMATIC STRESS DISORDER לאחר הלם קרב למשל, אנשים .
 שלהם מת והם לא.מרגישים אשמה שחבר 

 

 מהו סטרס?

סטרס זה מצב של לחץ/דחק. זה מצב בו יש מפגש בין גוף ונפש. מצב בו יש מפגש בין תופעות פיזיות 
 לפסיכולוגיות.

האדם הקדמון היה יוצא מהמערה ורואה אריה, הוא היה צריך להחליט אם לתקוף אותו או לברוח. 
התגובה שלו היתה הישרדותי כי אם הוא היה הוא היה צריך להחליט דברים בעשירית השנייה. 

מפספס האריה היה אוכל אותו. כשבעל חיים מקבל החלטה כזו, הוא לא עושה שיקולים 
 ראציונאלים, אלא פועל באופן אינסטקטיבי.

כשאדם מבצע שוד והוא נכנס עם אקדח רק כדי להפחיד, מצב של לחץ הוא עלול להפעיל אותו, כי 
 מקבל דם, אלא הידיים והרגליים. במצב של לחץ, המוח לא

 יש לנו בגוף שתי מערכות עצבים שמאזנות אותנו:

 הסימפטטית. .1

 פרדוקסלית לסימפטטית. -סימפטטית-מערכת פרה .0

 ברז
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. כשהאדם יוצא מהמערה ורואה את האריה כשיש לחץ, המערכת הסימפטטית מתעוררת ומופעלת
ההחלטות צריכות להיות מיידיות. לכווץ היא מופעלת. אותו אדם לא יחשוב עכשיו וינתח את המצב. 

 כלי דם לזרוק דם לידיים ולרגליים ולתפקד. לא צריך פה מוח.

מאזנת את המערכת הסימפטטית. זו מערכת של רגיעה. אם יש  סימפטטית -המערכת הפרה
 סימפטטית טוענת אותה.-סוללה, המערכת הסימפטטית זורקת את האנרגיה והפרה

 זה ההורמון שמכווץ כלי דם, אדרנליןפועלת על ההורמון שנקרא " המערכת הסימפטטית ."
מגביר את זרימת הדם בגוף, מגביר את הנשימה ואת הדופק ונותן ללב לספק דם לכל 

האיברים. זה גם ההורמון שמאיץ אותנו מידי פעם וגורם לנו להיות יותר חדים, במצבי 
ות כלפי הלקוח שלנו, ואין עו"ד שלא ביניים, כשאנו מתכוננים למשהו. יש לנו התחייבוי

רוצה להצליח במשפט. כשהלקוח שלנו יהיה בחקירה נגדית, גם אנחנו נהיה קצת בלחץ. 
 יום.-מצבי לחץ/דחק, מלווים אותנו ביום

למשל בנסיעה בכביש,  -בנוסף לכך, יש מצבים נוספים שיש בהם את הסטרסים שלנו
 כמישהו חותך אותנו או מסכן אותנו.

 הרבה אנשים חולים בגלל סטרס. הסטרס עובד על ואה שלמה שקשורה לסטרסיש תחל .
, שמעלה לחץ דם, סוכר וכו'. סטרס הקורטיזוןאדרנלין, אבל הוא מפריש גם את הורמון 

 כרוני יכול לגרום לכך שלאנשים תעלה רמת הסוכר בדם.

ם במצב של אנשים בביה"מ, בעיקר העדים והנחקרים, פחות השופטים וגם העו"ד, נמצאי
סטרס, וכשנתכונן למשפט ונכין את החקירות, זה מכניס אותנו לסטרס. כשאני צריך 
 להחליט מה לשאול כדי שהעד יגיד משהו, או מה אני לא רוצה שהוא יגיד, זה מלחיץ.

 כדי לאזן את רמת הקורטיזון, יש לבצע גם פעולות מהנות, גם לנוח ולא רק להיות בסטרס.

ריך להכין שאלות לא מלחיצות, או להכין מראש מצבים שבהם אני צוחק על בביה"מ כדי לאזן, צ
 הנחקר ואפילו לחייך.

המערכת הזו נרגעת בסופו של דבר, אבל קודם כל היא במצב של חרדה. היא לא נרגעת עד הסוף 
 והיא גם לא נרגעת לבד.

 יש שני סוגים של סטרס:

 עם מישהי והוא לחוץ, הלב שלו דופק וכו'. קובע דייט 11ילד בן  -סטרס חיובי .1

 הבחורה לא באה. -סטרס שלילי .0

 הסטרס זה דבר הישרדותי שלא קשור להיגיון.

אפשר להתכונן לסטרס, באמצעות כלים. וגם ניתן לזהות שמישהו בסטרס. לפעמים אנחנו רוצים 
הביטחון העצמי להכניס לסטרס אדם שאנחנו חוקרים אותו. חלק מטקטיקה של חקירה זה ערעור 

 של הנחקר.

 יש אנשים שמאד רגישים לסטרס.

יש תופעה שאוטו מתחיל לצפצף בלי שנוגעים בו. זו הזעקת שווא. כמו שזה קורה במכוניות, ככה זה 
קורה בבני אדם. הלב מתחיל לפעום בפעימות קשות ביותר. יכול להיות שהם חושבים על משהו ואז 

 אבל יש פעמים שלא.זה קורה ואז הם גם יודעים לקשר, 

 נשימה מואצת. -=לב. טאכיפנאהקרדיה=מואץ טאכי. קוראים לזה טאכיקרדיה 

זה סטרס. חלק מהטקטיקות של החקירה זה להרגיז את הנחקר, ואז הוא מתפרץ והוא חושב  -רוגז
 פחות טוב.

 דיכוי.קליפת המוח שלנו עושה דיכוי שנקרא אינהיביציה. השליטה במערכת העצבים היא בדרך של 
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אנחנו לא יכולים לשלוט ברגשות שלנו, כשאין דיכוי. לפעמים אנשים בוכים כשיש פגיעות מוחיות 
בקליפת המוח. אנשים מבוגרים יותר יכולים לבכות בסרטים. אנשים יכולים לצחוק בלוויה, כי 

והיא לא דברים אידיוטים יכולים להצחיק אותם, כי הם פגועים בקליפת המוח. זו בעיה יותר מורכב 
 אופיינית לאנשים רגילים.

 חשוב לראות באדם סימנים של לחץ:

 שום דבר כשלעצמו הוא לא סימן, אבל שילוב יכול להיות משמעותי.

 צריך להיזהר, כי זה יכול להיות קיים אצל הרבה אנשים גם כדבר פיזיולוגי: אנשים  -רעד
החומרים בגוף. תת פעילות זו בלוטת התריס שאחראית על חילוף  -עם בעיות בבלוטת המגן

זה אופייני יותר אצל נשים זה גם מביע עייפות.  -שלה מביא להשמנה, עצירות, כבדות וכו'
 עודף פעילות של בלטות המגן מלחיץ וגורם לתיאבון אדיר וירידה במשקל.

 אנשים בחרדה מרטיבים את השפתיים ומבקשים מים. זה לא תמיד אומר  -שפתיים יבשות
 שהאדם משקר.

 .עמידה סגורה עם גפיים משולבות 

 רצון לתת שתן-  

 שקט-אי 

 תחושת חרדה 

 
 זה הקשר בין  "פסיכונוירואימונולוגיה" . יש תחום שנקראסטרס מוריד את מערכת החיסון

סטרס, פסיכו לבין מערכת החיסון. כשאנחנו נמצאים במתח יש ירידה במערכת החיסון 
 והרבה אנשים לפני משפט הם בבי"ח. חלק מקבלים אישור מהרופא לא להופיע בבי"מ.

 " הקשר בין המצב הנפשי להורמונים. כשזוג מתאהב,  -"אינדופסיכולוגיהיש גם התחום של
חודש. חלק גדול מהעניין הוא איך לשמר את הזוגיות וזה עם  11ההתאהבות נמשכת עד 

חברות ופה כבר מופרש הורמון אחר. גבר שחי באושר עם אשתו, לאט לאט הטסטוסטרון 
 שלו יורד. מתחילים לריב ואז הטסטוסטרון קופץ. 

  בני אדם היחידים שיכולים להגיע לגירוי מיני רק מפנטזיה, רק מחשיבה והכל בגלל הקשר
פסיכו נוירו בין הפסיכה לבין מערכת העצבים ובין המערכת ההורמונאלית וזה נקרא "ש

 ". קשור להשפעה הנפשית של ההורמונים שקיימת רק בבני אדם.אנדוקרינולוגיה

הקורטיזון עצמו כקורטיזון, החומר הביולוגי נקרא בכלל קורטיזול וכשיש דלקות, הקורטיזון 
דלקתית שמדכאת את הדלקת וגם את מערכת החיסון.  הוא חומר אנטי דלקתי שהיא אנטי

בעברית יש מושג שנקרא דלקת, אבל זה מושג לא מדויק כי בשפות אחרות יש דלקת שנקראת 
אינפקציה )פטריות, יבלות וכו'( ויש דלקת כמו דלקת פרקים. אסטמה זו מחלה דלקתית, לכן 

 הטיפול הטוב בה הוא עם סטרואידים.

 ו מחלה בו הגוף תוקף את עצמו. כשאנחנו נולדים, הגוף שלנו מפתח ז -מחלה אוטואימונית

 SELFאת מערכת החיסון, שהיא מערכת שיודעת לזהות בין מה שנקרא שלי ומה שלא שלי )

& NON-SELF כשנכנס אלי גוף, מערכת החיסון בודקת אם זה שלי או לא. אם זה לא .)
 שלי, מערכת החיסון הורסת אותו עם כדוריות לבנות והגוף מפריש אותו החוצה. 

שנה לא עשו השתלות כי לא ידעו איך להתגבר על מערכת זו. היום יש לנו  02עד לפני 
חולים אלה נוטים הרבה יותר לסבול חומרים שמדכאים את מערכת החיסון כמו קורטיזון. 

מכל מיני מצבים. יש לנו מערכת חיסון ואם אני מקיים יחסי מין עם חולה איידס, זה לא 
אומר שאני אדבק ממנה. ברגע שמישהו מקבל לתוכו זרע, כמות נגיפים שנכנסת היא גדולה, 

 של נגיף. אז אם לא ידבקו בפעם הראשונה, ידבקו בפעם השניה או השלישית. זו העמסה
 :יש הבחנה בין נשא לחולה

זה אדם שיש לו את הוירוס אבל אין לו את סימני המחלה והוא לא חולה והוא כן יכול נשא 
זה אדם שיש לו את סימני המחלה ויש לו כבר פגיעה במערכת החיסון ואז  חולהלהדביק. 
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יינים חולי הוא כבר נדבק בקלות מכל מיני מחלות ויש סוג של גידולים סרטניים שמאפ
 איידס.

מחלה אוטואימונית זו מחלה, שבה הגוף, במקום להבין שחלק מהרקמות הן שלנו, הוא לא 
, תוקף אותה SELFמזהה אותן ותוקף אותן. למשל בלוטת המגן, הגוף לא מזהה אותה כ

והורס אותה. ישנן מחלות פרקים, שלאנשים יש פרקים נפוחים, קורה משהו והגוף לא 
גוף והוא הורס אותם בצורה של דלקת, כי כל מערכת הגוף תוקפת את מזהה את תאי ה

 הפרק.
 למה זה יכול לקרות?

וירוסים זה רק חומר גנטי. כל תא ותא בגוף שלנו מכיל את החומר הגנטי שלנו. ניתן היום 
לקחת תא של גבר ולהפרות אותו עם ביצית של אשה ויהיה הריון ויהיה ילד. זה מדוכא ע"י 

די שלא יצאו מפלצות כמו ילידם עם אוזניים ענקיות. וכדי שלא יהיו ילדים הרשויות, כ
 שהם עם כליות כמו שלי כדי שאני אוכל לקחת מהם כליות. 

אם למשל נכנס לתא של בלוטת המגן שלי וירוס, שהתחבר עם החומר הגנטי שלי, נוצר 
פריש חומר גנטי חומר גנטי משולב שלי ושל הוירוס וזה לא אותו חומר גנטי, אז אתה מ

 אחר, שמערכת החיסון לא מזהה והיא תוקפת.
 

 

 היום נדבר על זיכרון ושיטיון

 זיכרון

 מהו זיכרון?

 הכל הוא זיכרון.

שנה לא  21סוגים שונים של זיכרונות. למשל, זיכרון ווקאלי. מישהו מתקשר אלייך אחרי ש 021יש 

 דיברת אותו וזיהית אותו לפי הקול שלו.

 :זמני זיכרון

 אני זוכר מה שכבר היה -יש זיכרון לעבר 

 אם אני צריך להגיע עכשיו למקום מסוים, אני זוכר את הדרך ונוסע בה. -יש זיכרון להווה 

 אני זוכר מה אני עושה בעוד שבוע מהיום. -יש זיכרון לעתיד 

אני  Xלי הזיכרונות ממוקמים באיזורים שונים במוח. כשאני מציג את עצמי, אני אומר מי אני: קוראים 

וכו'. כשאדם מציג עצמו, כל האישיות שלו, זה הזיכרון. לכן, הדבר הגרוע ביותר שיכול  Yרופא, אני גר ב

הוא מאבד את הזהות שלו. חולי אלצהיימר הם חולים  -לקרות לאדם, זה כשהוא מאבד את הזיכרון

 שנמחקים.

וכל אחד מספר סיפור אחר כי זה נורא מתעתע בביה"מ כי מגיעים עדים, שנשבעו שאם אומרים אמת 

 הם לא זוכרים אותו דבר, בהנחה שהם לא משקרים )"תופעת רשומון"(.

 תופעת רשומון

אם שואלים אותי איך נראה השעון שלי )ספרות, אותיות וכו'(, יכול להיות שאני לא אזכור.  -הדגמה

אלו אח"כ מה היתה כשיבקשו ממני לוודא איך הוא נראה, אני אסתכל על הצורה בלבד, כך שאם יש

 השעה, אני לא אזכור.

יש דברים שאנחנו מתבייתים עליהם ודברים שאנחנו לא מתבייתים עליהם. למה קוראים לתופעה זו 

"רשומון"? כי כל אחד מתביית על משהו אחר. בגלל שכל אחד מתביית על דבר אחר, הזיכרון שלו 

 תו אירוע.מקובע על דבר אחר. לכן, לא כולם זוכרים אותו דבר מאו
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 שיטיון

קשה לי לזכור את הרשימה: אבטיח, שולחן, חלב, ארון, גבינה, תפוז וכסא, אבל אם אני אסדר את זה: 

אבטיח+תפוז, חלב+גבינה, שולחן+ארון+כסא, יהיה לי יותר קל לזכור. אם עושים סדר בזיכרון זוכרים 

 יותר טוב.

שו, הוא שהוא ידע מה הוא רוצה לעשות. אחד הדברים שהחוק מחייב כדי שאדם יוכל לצוות את רכו

 אחת הבעיות הקשות בעניין זה הוא מחלת השיטיון או "דימצניה".

 ירידה קוגניטיבית )קוגניציה=תובנה(. אדם אמור לדעת מה היקף הרכוש שלו, למי לתת את  -דימנציה
 הרכוש שלו וכו'.

 

 סיפור

א הגיע עם ביתו והמטפלת שלו. כשהבת היה פציינט עם דימנציה שהגיע לקרסו לפני כמה שנים. הו

יצאה לצורך הבדיקה מהחדר, המטפלת ליטפה את הפציינט באהבה. כשהפציינט נפטר הוא הוריש את 

 הרוב למטפלת ולבת כמעט כלום. הבת ערערה על הצוואה ועו"ד ציון עמיר ייצג את המטפלת.

ציון עמיר ניסה כל מיני תחבולות,  הבת נזכרה בפגישה אצל קרסו שפתח את הגיליון של הפציינט. עו"ד

 אבל התיעוד הרפואי של הפציינט היה לטובת הבת.

בדימצניה הפגיעה הקוגניטיבית היא בעיקרה בזיכרון, אבל אנחנו מחלקים את הסיבות לדימנציה לכמה 

 סיבות:

 הסיבה המוכרת ביותר.  -הזדקנות .1

הרבה אנשים עוברים אירועים מוחיים ויש להם מחלות כמו טרשת עורקים, שם יש היצרות כלי  -מחלות .2
הדם. כלי הדם נסתמים כי הקוטר שלהם הולך וקטן ויש משקעים של שומן וסידן שסותמים אותם 

ומצרים את יכול ההגעה של הדם לכלי הדם. כלי הדם החשובים הם הלב והמוח. גורמי הסיכון הם 
שון, אח"כ מין )יותר אצל גברים(,  אח"כ גיל, סכרת, שומניות יתר וסיבות נוספות. כלי הדם קודם עי

בגוף הם אותם כלי דם בלב, במוח, באברי המין וכו'. כשגברים מגיעים לפעמים עם בעיות בזקפה, ישר 
 חושדים בהיצרות כלי הדם ויש חשש להתקף לב.

שבנויה מקשרים לאיזורים שונים. אנחנו כדי לתפקד יש לנו מוח ואליו מגיע דם. המוח היא מערכת 
 טוב, צריכים לחבר כל הזמן איזורים שונים.

כשיש לנו בעיה או מחלה של כלי דם קטנים במוח, יש לנו סתימות קטנות. אירוע מוחי הוא אירוע, 
 שדם לא מגיע לאזור מסוים במוח ואז אותו איזור מת.

 3ם לא מגיעים לאזור מסוים במוח, אם זו קליפת המוח ועברו הגוף שלנו חי על סוכר וחמצן. ברגע שה
 דקות שהדם לא מגיע לגזע המוח, אז אנחנו מתים מבחינת ההלכה. 7דקות אנחנו מתים. 

ברגע שהדם לא מגיע למוח, זה אירוע מוחי, ואז אנשים בד"כ מקבלים שיתוק בחצי גוף. אם זה 
לפי האיזור שלא מקבל דם, אנחנו יכולים לראות  < חצי גוף ימני וכן ההפך.-ההמיספירה השמאלית

 איפה הנזק.
בסכרת, בד"כ הפגיעה היא בכלי הדם הקטנים ואז יכולים להיות הרבה איזורים במוח שלא מקבלים 

 דם. זו לא בעיה אחת גדולה, אלא הרבה איזורים שלא יתפקדו. 
מר, מדובר באטימות מוחית מרובה. = אוטם(. כלוinfarct. )multi infarction dementiaזה מצב שנקרא 

 יש הרבה אינפרקטים קטנים שמפריעים לכל מני תפקודי המוח לפעול וכל פגיעה גורמת לנזק קטן.
אם אחד מהתפקודים פגום, אפשר לתפקד, אבל יש ירידה באיכות. ככל שיש יותר נזקים ככה יש פחות 

 איכות.
 היא המולטי דימצניה.אותם אנשים נראים כמו חולי אלצהיימר, אבל הסיבה 

 
Graphia-קריאה 
Calculia- חישוב 

Lexia- קריאה 
 

אנשים שחווים טראומה לפעמים לא מדברים או רואים. מצב טראומטי קשה, כשאנשים  -מצבים נפשיים .3
ון היא אחת הסיבות שקט ולא יכולים לזכור. הדבר הנפשי שיכול לגרום לדימנציה זה דיכאון. דיכא-באי

A- חוסר מוחלט 

Dis- הפרעה 
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החשובות ביותר לדימצניה והכי קל לטפל בהם. טיפול בדיכאון מפסיק את הדימנציה. )אלצהיימר היא 
מחלה פרוגרסיבית שפוגעת בכל מיני תפקודים. מאבדים קודם זיכרון לטווח קצר, אח"כ לארוך, 

 מאבדים קודים תרבותיים וכו'.(

 .פעילות בלוטת המגן-תת .4

 (.B-12חוסר בויטמינים )בעיקר  .5

 אנמיה. .6

 

 השפעת הסביבה על החלטות משפטיות

 גזעופסיקת שופטים על רקע מגדר 

משחר היסטוריית בתי המשפט תלו מיליוני אנשים ברחבי העולם את שאלת ההכרעה בדבר חבותם 

או זכותם לעניין כזה או אחר בידי אלו היושבים בדין, שופטי בתי המשפט. מתוך הכרה בחובתו של 

השופט בדבר היותו אובייקטיבי וחסר פניות בנוגע לשיקולים זרים כגון גזע ומין אך נשאלת השאלה 

האם באמת אפשר שאדם מלומד ומשכיל ככל שיהיה יצליח להתנתק לחלוטין מעצמו ולפסוק 

בצורה שהיא אובייקטיבית גרידא. ובהקשר שלפנינו מתן הכרעה שיפוטית ע"פ שיקולים חיצוניים 

לעמדותיו האישיות כגון מגדרו ומינו, תוך התחשבות בערכי החברה בלבד. האובייקטיביות מעלה 

פי השופט, עליו לערוך חשבון נפש עצמי. עליו להיות מודע לכך כי עשויים להיות לו דרישה קשה כל

ערכים שאינם נחלת הכלל. אך נשאלת השאלה האם יכול השופט להפוך את עורו ולפסוק באופן 

אובייקטיבי לחלוטין בבואו לתת גזר דין, כך לדוגמא כשופט ישראלי יהודי הדן מחבל ערבי שניסה 

או כאישה חילונית הדנה בשאלת ההתנהגות של אדם חרדי בסוגיית הדרת נשים. לרצוח חיילים 

בעניין זה אמר שופט העבר בבהמ"ש עליון בארה"ב בנימין קרדוזו כי "אנו יכולים לנסות לראות 

 דברים באופן אובייקטיבי ככל שנחפוץ. עם זאת איננו יכולים לראותם בעיניים שאינן שלנו עצמנו.

המסקנה הבלתי נמענת כי השופטים אינם יכולים להיות לחלוטין חסרי פניות בבואם ומכאן עולה 

לשבת בדין וכי פסקי וגזרי דינם יהיו משופעים מכוחות פנימיים שפועלים בתוכם כגון זהותם 

נצטרך  םהמינית מגדרית וגזענית. על מנת להוכיח סוגיה זו של מושפעות מגורמים סובייקטיביי

שכן כמעט ולא נמצא חומר כתוב המתייחס מפורשות למתן גזרי דין בצורה לא  לפעול בדרך ההיקש

עניינית, ונראה כאילו מנסים אנשי האקדמיה להימנע מלומר מפורשות כי גזר דין מסוים היה אולי 

נראה אחרת בהנחה שהיה יושב בדין שופט ממין או גזע שונה מזה שישב באותו משפט נתון אך אנו 

יחסות עקיפה לאפשרות זו בחקיקה ובמאמרים שדרכם מבקשים המחוקק יכולים למצוא התי

ואנשי המשפט להוביל את השופט בדרך צרה ככל הניתן למתן פסק דינו תוך קיום שוויון משפטי 

מלא ככל הניתן כאשר עצם כינון מונח זה מלמד אותנו על מה שאולי היה קודם חיוב השופטים 

אנו  השוויון הוא עיקרון מרכזי בשיטת המשפט הישראלית עיקרוןלפעול על פי רוח עקרון זה. 

 -נטייה מינית או גיל  ,רקע גזע, מין-אשר דן בפגיעה בזכויות יסוד על שוויון חוקתי מבחינים בין

אינו נועד להתגבר על אפליה היסטורית של  אשר הוא טכני/פורמלי ביסודו ואשר שוויון מנהלי לבין

מינית, אלא אך ורק נועד להסדיר 'כללי משחק הוגן'  ן/דת/נטייהקבוצות מיעוט על בסיס גזע/מי

ולהבחר  כל אחד זכאי לבחור -ולפיו  - שוויון זכויות מדיני עוד אנו מבחינים בין במשפט המנהל

שם  (1919) 193(, 1כג) מבקר המדינה, פ"ד-האוצר ו-אהרן א' ברגמן נ' שר 91/19בג"צ  )ראה לדוגמה
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בהקשר של  - שוויון זכויות חברתי גות סותר את עיקרון השוויון(, לביןנפסק כי חוק מימון המפל

שוויון פורמלי,  כן אנו מבחינים בין-כמו .'וכו הזכות לדיור, לתעסוקה, להזדמנויות שוות

אשר דורש יחס שווה בתוצאה, אשר  - שוויון מהותי יחס שווה לשווים, לבין שפירושו - אריסטוטלי

כאשר אנו  שוויוניות לשונים תוך נטילה בחשבון של נקודות פתיחה בלתייחייב יחס שווה  לעיתים

באפליה מתוכננת וממוסדת לטובת  -היינו  - אנו דנים גם באפליה מתקנת -דנים בשוויון 

קידום -המציאות הנוכחית שבה לאוכלוסיית הרוב קרש האוכלוסיה המופלית, וזאת כדי להתגבר על

 - אפליה עקיפה או שבהן זכו לעליונות, וגם באפליה סמויה - בהיסטוריה -'טבעי' מכוחן של שנים 

גם אם קבוצת הרוב מתווה קריטריונים "נייטרלים" לכאורה לקבלה  - אשר במסגרתה

מסוימת, קריטריונים אלו למעשה 'נתפרו' כך שיתאימו עצמם לחברי קבוצת  לארגון/למוסד/למשרה

שוויון  ג( ל)2 פה, נוקט צעדי מנע: כך לדוגמה מכוח סעיףהמשפט מודע למלכוד של אפליה עקי.הרוב

מתחייבת מאופים או ממהותם  אין רואים הפליה כאשר היא" 1911 -הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 

החוקתי  על עיקרון השוויון נאמר בפסיקה כי הוא "נשמת אפו של המשטר של התפקיד או המשרה

היסוד של האדם -וכבסיס לכל זכויות כמכנה המשותףיש הרואים את עיקרון השוויון  שלנו כולו

ני החוק" משפט השוויון בפ" משה סובלו יצחק זמיר (יההערכים שביסוד הדמוקרט ולכל שאר

בשוויון משמעה מתן יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים.  החובה לנהוג (תש"ס 111, 115וממשל ה 

הוא ההפליה, שהיא יחס שונה ובלתי הוגן לשווים, כאשר ההכרה  מכאן שהצד השני של השוויון

 . מעשי למעמדו הרם של עיקרון השוויון בעילת ההפליה נותנת ביטוי

                                מסורתי לציוני דרך בפסיקה בתחום איסור אפליה של מגזרים המופלים באופן להלן דוגמאות

 לנשים שוויון

למנות  נקבע כי על השר 521( 5פ"ד מח ) ממשלת ישראל 'שדולת הנשים בישראל נ 453/94בבג"צ 

שכן האפליה יוצרת  חברות ממשלתיות, במסגרת חובת האפליה המתקנת נשים לדירקטוריונים של

הקבוצה המופלית )נשים במקרה זה( מאמצת כלפי עצמה את הסטראוטיפים כלפיה.  מעגל שוטה בו

להבחן  הוכרה זכותה של אישה (1995) 94( 4אליס מילר נ' שר הביטחון פ"ד מט ) 4541/94 בבג"צ

של נשים  קורס טייס, ונפסק כי אין נפקא מינה שיש להקצות משאבים ותקציבים לצורך שילובןל

 .'בקורס טייס שכן 'זכויות אדם עולות כסף

נפסק כי אילוץ  (1991) 049( 4פ"ד מד) ,הדין הארצי לעבודה ד"ר נעמי נבו נ' בית 124/10בבג"צ 

מהווה אפליה כלפי נשים, שכן, נשים נכנסות לשוק  15בעוד גבר פורש בגיל  12אישה לפרוש בגיל 

 ,אילוצן לפרוש מוקדם, בנוסף –ועל כן  –בשל הצורך לגדל את הילדים  –מאוחר יותר  העבודה בגיל

אין להן ' לקדמן שכן ממילא מייצר מצב בו הן אינן צוברות די זכויות לפנסיה, ומעסיקים חוששים

 .'שנים רבות בשוק העבודה

 ולסביות שוויון להומוסקסואלים

נפסק כי  (1994) 049( 5פ"ד מח) ,לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ על נתיבי אויר-אל 001/94בבג"צ 

 על זכאי לקבל כרטיס טיסה עבור בן זוגו ממש כפי שכל דייל באל על מקבל-הומוסקסואל באל דייל

 הבית הפתוח בירושלים 343/29בעע"ם  .זוגו, וכי אין מדובר בשוני רלוונטי-כרטיס טיסה בעבור בת
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לעירית ירושלים  יצחק עמית הורה השופט (14.29.12ניתן: ) לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים

בקובעו כי הקריטריונים  ,לתקצב את 'הבית הפתוח' של קהילת ההומוסקסואלים והלסביות בעיר

קריטריונים מפלים אשר נתפרו באופן  הינםשיצרה עירית ירושלים לתקצוב ארגוני חברה ותרבות, 

  .הגאה לקבל תקציב שיכשיל מראש את סיכוייהם של ארגונים של הקהילה

ע"פ ראייתי הצורך להגדיר מונחי יסוד אלו, כגון משפט שוויוני, הפליה מתקנת וכו' יכולה ללמד 

נאמר בתלמוד יצר  אותנו על הלך הרוח באולמות בית המשפט טרם עיגונם כחלק בלתי נפרד מהחוק.

לב האדם רע מנעוריו, אנשים  נוטים לתת יחס מועדף לאלו הדומים להם יותר ולאלו החולקים 

זו הייתה ועדין בצורה כזו או אחרת קיימת בבתי המפשט של  האיתם יותר גורמים משותפים נטיי

ת הינם זממנו קיומם של חוקים ועקרונות המדברים בגנות הנטייה לפסוק בצורה סובייקטיבי

תולדה של צורך לנצח נטייה טבעית של בני האדם בכלל ובהם גם של אלו היושבים בדין. כך לדוגמא 

במשפטי העבדים בארה"ב במאה הקודמת כך בחוקי גרמניה הנאצית בהם שפטו אנשים על סמך 

ובמשפטו של ניוטון שנשפטו על רקע דתם ואמונתם ציד המכשפות  סהבדלי גזע כך במשפט דרייפו

נד נשים באירופה של הכנסייה וכלה באין ספור דוגמאות של אנשים שזכו לאורך ההיסטוריה כ

 למשפט לא הוגן על רקע דתם מנים וגזעם.  

 

 העומס על בתי המשפט בישראל

 

ממדי העומס בבתי המשפט ידועים מזה זמן רב במערכת המשפטית. לא פעם נאמר מפי השופטים: 

הוסף כי עומס התיקים גדל בצורה משמעותית, אולם מספר כי העומס הוא פשוט אדיר,עוד 

 השופטים לא גדל באותה מידה, וכי העומס הוא פשוט אדיר.

בנוסף אנו רואים הזהרות מפיו מנהל בתי המשפט,השופט משה גל אשר מזהיר מפני העומס "כי 

 מערכת המשפט בישראל היא מהעמוסות בעולם ולעומס יש מחיר" 

את בתי המשפט העליון ולטענת שופטים נוספים כי לעומס השרוי בבתי המשפט בנוסף נאמר ע"י נשי

בישראל, מתווסף עומס מנטאלי נוסף , במערכת בתי המשפט קיימת מערכת ממוחשבת אשר נועדה 

אך ניתן גם לראות בה  להקל על השופטים ולמצוא במהירות החלטות ומסמכים משפטיים שונים,

ף, רואה כל שופט באילו תיקים יש לו פיגור, ויחד עמו רואים בנוס את מספר התיקים שבטיפול

גדול אשר זה אחד  הדבר גורם להם ללחץ רב ולעומס נפשי  אשראותם כל השופטים בישראל,

  .ללחץ משמעותי מאוד במקצוע מיםגורה

 ברצף החלטות ריבוי דיון, שעות מריבוי הנובע  העומס האם השאלה אתעניין זה מביא אלינו 

 ידי על מתקבלות הן כאשר גם החלטות קבלת על להשפיע עשויים עיבוד, הדורש מידע וריבוי

 ?בתחומם הבקיאים מומחים
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 על משפיע זה לחץ כי לראות יכולים אנו השופטים, החלטות על משפיע זה לחץ שאכן חוששני

 מוריס השופט כב' של המצטער המקרה את לראות נוכל השופטים, של והאישיים הפרטים חייהם

 בעבודתו. והלחץ העומס בעקבות הניראה ככל לחייו קץ שם אשר עתר בן

 ופרופ' פסו-אבנעים ליאורה עו"ד דנציגר, שי פרופ' יע" שנעשה מחקר ע"י לראות נוכל בנוסף

 את ובחן שחרורים ועדות במסגרת האותנטיות ההחלטות קבלת אחר התחקה אשר לבב יונתן

 ההחלטה. קבלת על תיקים וריבוי העומס השפעת

 מידע וריבוי ברצף החלטות דיון,ריבוי שעות מריבוי הנובע מנטאלי שעומס כך על מצביע המחקר

 בקיאים. מומחים ע"י מתקבלות הן כאשר גם החלטות קבלת על להשפיע ,עשוי עיבוד הדורש

 לשחרר האם , ההחלטה על לחת מרחיקת השפעה להיות עשויה העומס לגורמי כי נמצא עוד

 לשחרור. הבקשה את לדחות או מוקדם שחרור

 בקשות, פורבאינס הדן מנוסה פנל בפני ברציפות נידונות אסירים של מוקדם לשחרור הבקשות

 בסופו מאשר הדיונים יום בתחילת אחוזים בעשרות גדול מוקדם בשחרור לזכות הסיכוי כי נמצא

 הדיונים. יום במהלך תיקים יותר שנדונים ככל יורד הסיכוי לכאורה, יום, של

 הוא וכי לרעה, הוא אכן בישראל המשפט במערכת השורר העומס כי לכך דוגמא  רואים אנו לכן

 שונה להחלטה מגיעים היו כניראה אשר השונות להחלטות הגורמים אחד את הווהמ אכן גורם

 עומס.  באין

 המנטאליים, במשאבים להגבלה גורם הדיונים והרף התיקים, ריבוי כי עוד נמצא המחקר, לעניין

 בברירת ולבחור במשאבים לחסוך ההחלטה מקבל נטיית גוברת מידלדלים, אלו שמשאבים ככל

 ,או אחר למועד התיק דחיית היא המחדל ברירת זה, בהקשר הקיים, על לשמור ,דהיינו המחדל,

 חדש. מצב יוצרות ואינן הקיים על שומרות אלו והחלטות הואיל לשחרור, הבקשה שלילת

 שוב עולה הצהריים, ארוחת לאחר או הבוקר ארוחת לאחר העבודה, יום בתחילת כי נמצא אולם

 בשביל כלשהוא מזון ולקיחת קטנה הפסקה מספיקה לומרכ מוקדם, לשחרור ההחלטות שכיחות

 השופט. של המשאבים את לחדש

מרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה   ע"י שנעשה נוסף מחקר לדוח עתה, נתייחס

 .בדבר מחקר שנעשה על העומס בבתי המשפט

 מדינות 10של ניתוח השוואתי אשר נעשה בו : "כותרת הדוח "העומס על מערכות משפט

לדידנו הגורם העיקרי לעומס על מערכות המשפט בישראל הנו איכותו המנטלית הנמוכה של השופט 

מהשופטים המכהנים בפועל במערכות המשפט בישראל אינם  %12 –בישראל. לדידנו למעלה מ 

 . ראויים לשיפוט

פקטור חשוב לבחינת איכותו המקצועית של השופט יכולה להילמד מדרך אכיפתו את עקרון רציפות 

הדיון. ככל שהשופט מרבה בדחיות דיון מטעמים טכניים, מרבה בישיבות קדם משפט שלא לצורך, 
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לתקופות ארוכות בלתי סבירות, הדבר מלמד בהכרח על כך שיכולתו  תכופותדוחה ישיבות 

 .ריע בסוגיה שלפניו ירודההשיפוטית להכ

פקטור נוסף הגורם לעומס על מערכות המשפט הוא ריבוי החלטות שרירותיות של שופט בתיק 

שלפניו. החלטות שיפוט שרירותיות, הם סוג של שחיתות שיפוטית. שופט המרבה בהחלטות 

מלינים  תלונות על ידי 5 -שרירותיות הוא שופט מושחת. שופט אשר כלפיו הוגשו בשנה יותר מ

  שונים בגין החלטות שרירותיות, הוא שופט מושחת. שופט מושחת אין לו מקום במערכת השיפוט

בעניין זה אין לטעות, ככל שקיימת שחיתות ברשויות השונות, השחיתות במערכת השיפוטית היא 

המסוכנת והרת האסון לקיומה של החברה, יותר מכל גילוי שחיתות ברשויות האחרות. הדעה 

ערכית. שופטים  פשיטת רגל וחת כיום בציבור היא שמערכת השיפוט בישראל נתונה במצב שלהרו

אינם עושים משפט וצדק אלא עושים "משפח" ופועלים כ"אוכפי גביה" ויישום של שיקולים 

 . מנהלית, תקציבית פנימיים, אישיים לרבות האדרת "אי תלות",

נקבעה לבית המשפט סמכות גורפת  )א( לתקסד"א150ברישא להוראת תקנה כעת נתייחס לחוק, 

"לדחות את הדיון למועד, למקום ובתנאים שיראו לו, אם היה סבור כי למען הצדק מן הראוי לעשות 

כן". אלא שסמכות גורפת זו נבלמת מפורשות ומפקיעה מסמכותו של בית המשפט לדחות את הדיון 

שהחל בית המשפט בשמיעת )א( קרי, מ 150שלא בהתאם לנסיבות כאמור בסיפא להוראת תקנה 

יום עד גמר חקירתם של כל העדים זולת אם  ראיות שאז חובה עליו לקיים את הדיון "ברציפות יום

 ראה צורך בדחיה מטעמים מיוחדים שירשמו. 

אנו יכולים לראות כי הסעיף  אינו חל בפועל  כמו שהמחוקק התכוון להחלת סעיף זה וזאת נקח דוג' 

 מהפסיקה:

 נאמר ע"י כב' השופט ברנזון: 120/00בע"א 

"גם כאן לא נוהל הנוהל הקבוע בתקנות סדר הדין בדבר שמיעת המשפט ברציפות יום אחרי יום עד 

 גמירא.

אכן התוצאה הסופית היא בלתי נסבלת  במקרה זה בעיקר בשל האיחור הרב בהתחלת שמיעת 

כשלוש שנים וחצי אחרי הגשתו.הפרשה חוזרת על עצמה בהרבה תיקי נזיקין המגיעים   -המשפט

לבית משפט זה ואנו רואים חובה לעצמנו להפנות את צומת ליבם  של נשיאי בתי המשפט המחוזיים 

ם ושל מנהל בתי המשפט למצב אומלל  זה המשווע לתיקום יסודי וה שעה אחת ושל שר המשפטי

 קודם".

 

 השפעת התקשורת על החלטות השופטים

 ולהלן סיכום דבריה: התבטאה השופטת דורנרבמהלך כנס "התקשורת כחורצת גורלות במשפט" 

ת .השפעת התקשורת חודרת מתחת לעורם של השופטים והשפעתה על השופטים הינה "ת1

 הכרתית".

http://www.sederdin.com/articles/bankruptcy/
http://www.sederdin.com/articles/bankruptcy/
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 .על המשטרה והעיתונאים להגביל עצמם בפרסומים על נחקרים, בכדי למנוע השפעה על השופטים.0

השפעה תת הכרתית של  –."אני בטוחה שלשופט יא אומץ לב אולם ישנה גם חדירה מתחת לעור 3

 זה לא אתי". –התקשורת על השופטים ולשם כך עיתונאים צריכים להגביל את עצמם מרצונם 

."הבעיה אינה רק בתקשורת, גם המשטרה ועורכי הדין למדו את כללי המשחק והם מנהלים 4

 קמפיינים, אם הרשות תגביל את עצמה גם העיתונאי יפנה להגביל עצמו".

 

 שעיקרה נוגע לפרשת קצב: עו"ד ציון אמיר מתח ביקורת קשהפרקליטו  –בעניין פרשת קצב 

 התקשורת חרצה דין עוד בטרם החקירה הסתיימה. .מדובר באחד המקרים היותר קשים שבהם1

."מדובר בתופעה קשה שהזמינה התבטאויות קשות מפי שופטי ביהמ"ש העליון בדימוס חשין 0

 והשופטת דורנר".

 ."המצב הקיים בלתי נסבל, אנו חיים בתוך ג'ונגל תקשורתי, כולם יורים מילים ומילים הורגות".3

פרשת קצב לא נמצא צדיק אחד בסדום לעומת התגייסות  . טוען עו"ד ציון אמיר שבעניין4

 התקשורת במקרה רמון.

 

מפני הגבלת חופש הביטוי במצב של התנהלותה הנוכחית  ראש לשכת עורכי הדין שלמה כהן מזהיר

 של התקשורת:

*"התקשורת הישראלית חסרת אחריות ברובה הגדול, היא פועלת באופן בלתי מקצועי ובלתי 

 ו שגורמת נזק למעמדה ולמעמדו של חופש הביטוי".אחראי בצורה כז

 עו"ד רחל בן ארי: –יו"ר לשכת עוה"ד של מחוז חיפה 

.השפעתה של התקשורת על המשפט באה באופן בולט בעונש החמור שהוטל על עו"ד דורי 1

 קלגסברד)ניתן להביא זאת כדוגמא במצגת(.

לעומת עונשים שנגזרו על אחרים  .לדבריה בפרשת קלגסברד "הוטל עליו עונש חמור במיוחד0

 בנסיבות דומות".

.ביקורת על התנהלות המשטרה אשר מתוך רצון לכפר על מחדליה לעיתים מאבדת את עצמה 3

ומוסרת מידע לא רק בדרך של הדלפות אלא בדרך של מסיבות עיתונאים בעוד שלעוה"ד לא מוסרים 

 את האינפורמציה".
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 השימוש שעושה המדינה בתקשורת:בדבריו לגבי  –עו"ד אביתר קנולר 

."הופתעתי לראות את היועץ המשפטי לממשלה מופיע בכלי התקשורת בכדי להצדיק את הגשת 1

 האישום נגד רמון ויוצר אווירה של אשם ביחס לשר רמון".

.לפרסום בתקשורת מחיר ואף הזכיר את מהנדס מע"צ שהתאבד בעקבות כתבת תחקיר שנעשתה 0

 עליו.

בנושא זה  חלוציהוא מחקר  יחסי השופטים והתקשורת בישראל" -מהוסס המחקר "טנגו 

 בישראל ובין המחקרים הבודדים שבדקו את יחסי השופטים והתקשורת בעולם.

המחקר התבסס על ראיונות עומק עם עשרה שופטים מכהנים ועשרה שופטים בדימוס, ועל ניתוח 

עוסקים בהשפעת התקשורת על ההליך חמישים ושישה פסקי דין, שניתנו מאז קום המדינה, ה

 המשפטי בישראל. 

הכרתית בלבד. -השופטים בדימוס סבורים כי השפעת התקשורת על השופט המקצועי היא תת

לעומתם, השופטים המכהנים בישראל מייחסים לתקשורת השפעה חזקה על הציבור, והם חוששים 

שראל ועל איכות השפיטה מהשלכותיה של הביקורת בתקשורת על מעמדו של בית המשפט בי

בעתיד. השופטים המכהנים מבטאים אפוא תחושת התגוננות ומאבק בתקשורת, בניגוד לשופטים 

 בדימוס. 

הם שואפים להגמוניה בשיח עם התקשורת, מצפים ממנה לבצר את אמון הציבור בשפיטה  וקוראים 

 לשינוי האסטרטגיות התקשורתיות של בית המשפט. 

ן תחושתם של השופטים המכהנים בנוגע לעוצמת הביקורת נגדם בתקשורת במחקר נתגלה פער בי

הישראלית והשלכותיה על אמון הציבור בבית המשפט, ובין ממצאי המחקר האקדמי, המצביע על 

שיעור גבוה של אמון במערכת המשפט בקרב קהילת העיתונאים ועל סיקור אוהד בדרך כלל של בית 

 המשפט העליון בישראל.

נים חלה התמתנות בחריפות הביקורת בפסיקה על סגנון הכתיבה בתקשורת, ונעלמה במהלך הש

כליל הביקורת על מעבר העיתונות ממודל ה"עיתונות המדווחת" למודל ה"עיתונות החוקרת" ועל 

הדלפות המשטרה לעיתונות, שאפיינו את שנות השבעים. ביקורת זו נעדרת גם מראיונות העומק. 

העומק השופטים המכהנים מגלים סלחנות לממד הסנסציה בדיווח  יתרה מזאת, בראיונות

העיתונאי ומגלים הבנה לאינטרסים המסחריים בסיקור המשפט בתקשורת יותר מאשר השופטים 

בדימוס. עם זאת, השופטים המכהנים הגיבו כלפי הביקורת האישית המוטחת בהם בתקשורת 

כהנים טוענים יותר מעמיתיהם בדימוס כי בחריפות רבה יותר מהשופטים בדימוס. השופטים המ

הביקורת בתקשורת כלפי השופטים כפרטים פוגעת במעמד השפיטה ומסכנת את אמון הציבור בבית 

 המשפט. 

כל השופטים שהשתתפו בראיונות העומק במחקר אינם מאמינים להכחשותיהם של השופטים 

הם ישבו בדין. השופטים סברו בפסקי הדין בדבר מעקב אחר המתפרסם בתקשורת על המשפטים שב

שהתקשורת משפיעה על סגנון הכתיבה של החלטות שיפוטיות, ואולם הם הדגישו כי התקשורת 
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שלהם עצמם. אך השופטים המכהנים מבטאים חששות מפני השפעת  הכרעות הדיןאינה משפיעה על 

"אחרים" התקשורת על שיקול הדעת השיפוטי של שופטים "אחרים" ועל קידומם של שופטים 

 במערכת המשפט, והם אף נוקבים בשמותיהם במפורש.

במחקר נמצא, שהשופטים בישראל, יותר מהשופטים במדינות דמוקרטיות אחרות, דבקים 

בפורמליזם המשפטי, והם סבורים שהאתוס המשפטי אוסר קשר ישיר בין שופטים לתקשורת. 

ד הפרסונליזציה בסיקור המשפט בנוסף, התנגדותם החריפה של השופטים המכהנים בישראל לממ

הם חוששים שכל מגע אישי עם בתקשורת מעצבת גם את התנגדותם לשיח אישי עם התקשורת. 

עם זאת נמצא במחקר, שהשופטים המכהנים מוכנים לקיים  התקשורת יגביר את הביקורת עליהם.

יקור המשפט מפגשים קבוצתיים עם התקשורת, כנהוג בחו"ל, לצורך ליבון הבעיות הכרוכות בס

 בתקשורת, ואילו השופטים בדימוס חוששים שמפגשים אלה יפגעו בריחוק הנדרש לשפיטה.

תקשורת -בעקבות ממצאים אלה נתחוור, כי הדימוי "טנגו מהוסס", שנבחר לתיאור יחסי שופטים

( בנושא זה בארצות הברית, תואם את יחסה 1910) Drechselבישראל, בהשראת מחקרו המקיף של 

, נבחר הדימוי "מחול מכהניםבלבד. באשר לשופטים ה בדימוסואת יחסם של השופטים  הפסיקהשל 

החרבות" לתיאור יחסם אל התקשורת ולתיאור דרכי ההתמודדות עמה. מחד גיסא, דימוי זה משקף 

עימות הנובע מתחושת ה"קרבנּות" של השופטים המכהנים, ומאידך גיסא הוא משקף את הימנעותם 

המכהנים מניהול "קרב" של ממש נגד התקשורת תוך שימוש ב"ארסנל" האמצעים  של השופטים

 המשפטיים העומדים לרשותם.

 

 יכוםס

לסיכום, ניתן לומר כי נמצא קשר הדוק בין היות השופט חלק מהסביבה החברתית, הפוליטית 

טוי והמגדרית במציאות בה הוא חי. לאורך העבודה, הצגנו כיצד השפעות אלו באות לידי בי

 בפרקטיקה השיפוטית של השופט. 

חרף הרצון הן שלנו כחברה והן של השופטים כאנשי מקצוע, לשאוף לאובייקטיביות גרידא, ניתן 

לומר בוודאות כי לא קיימת שום דרך להתנתק לחלוטין מהמציאות הסובבת אותנו וכך להגיע לכס 

 המשפט אובייקטיבי וחסר פניות לחלוטין. 

, באות לידי ביטוי בכל אחד מהרבדים אשר מרכיבים את מציאותו וסביבתו ההשפעות אשר סקרנו

של השופט בין היותו גבר או אישה דתי או חילוני וכלה בהשתייכותו לחברה כזו או אחרת. שופטים 

ברחבי העולם בחברות שונות מתמודדים לא מעט עם סוגיות שמשותפות לכולנו כבני אדם אך עדין 

בין הפסיקות באזורים שונים. לדוגמא: הבחירה בפרשנות דבקנית והצמדות נתן למצוא פער תמידי 

לשון לחוק במדינות מסוימת וכלה בבחירה בפרשנות תכליתית אשר מרחיקה לכת מלשון החוק 

 המקורית. 

על פי ראייתנו , אותה מושפעות מגורמים חיצוניים היא הגורם העיקרי לדינמיות בעולם המשפטי בו 

התחשבות בקידמה , שינויים פוליטיים והתאמה של השופט למציאות היומיומית, אנו חיים. ללא 

עולם המשפט היה נשאר קפוא על שמריו ולא מספק את המענה אשר לשמו הוא נוצר החל בפסיקות 
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גזעניות או לא ענייניות שעוררו קולות מחאה ולאחריהם חקיקה מתקנת ועד לחידוד חקיקה המומה 

 השופט. שדרושה התאמה וליטוש 

ניתן לומר בבטחה שלולא מושפעות השופט מהסביבה החיצונית )אקטיביזם, תקשורת, פסיקות 

להוות  -בנלאומיות(, לא היה משיג עולם המשפט ומערכת המשפט בישראל את מה שהשיג עד היום

כגוף המבקר ומאזן של הרשות המחוקקת והמבצעת בחברה הדמוקרטית וכעמוד תווך לחברה 

 שר מוביל לשינויים בעלי השפעה מרבית. הישראלית, א

 

 תיאוריות להתהוות עבריינות

 עבריינות היא תופעה שעלולה להיווצר מכמה גורמים:

 הסברים ביולוגים ופיסיולוגים .1

 ליקויים במבנה האישיות .0

 המשפחה ותהליך הסוציאליזציה .3

 תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים .4

 

 יינות כגון:. הסברים ביולוגים ופיסיולוגים לעבר1

יום מקובל להקיש ממראהו החיצוני של האדם, ובעיקר ממראה פניו על אופיו. -בחיי היום

הפסיכולוג ויליאם ג'יימס מלמדנו, שאף נשרי ולסת תחתונה בולטת מעידים על כושר ביצוע, מבט 

ה חד וחודר מצביע על כושר דיבור והתבטאות, צוואר שור עבה מוכיח חושניות יתר, המצח הגבו

 מעיד על חכמה וכו'.

הבסיס העיוני של הגישה הביולוגית לסיבות עבריינות, הוא שאנשים מתנהגים בצורה שונה בגלל 

 הבדלים במבנה הפיסיולוגי שלהם.

-ותלמידיו היו הראשונים שחיפשו את הנתונים האישיים המבדילים את העבריינים מהלא לומברוזו

 עבריינים ומיקדו את ההתעניינות באישיותו של העבריין.

 מתמקד בהשפעות של התורשה והסביבה על היווצרות העבריינות  לומברוזו -עבריין מלידה

מלידה. לפיו, השפעות סביבה תועברנה בירושה. סביבה לדידו, כוללת את כל שקשור 

האוויר. לדוגמא, הסברה שמקצבי השכיחות של -לגורמים גיאוגרפיים ואף השפעות מזג

יו שכיחות יותר בקיץ, הצתות לא רצוניות העבירות מסוימות מותאמים לעונות השנה. 

לפי המשפטן פרי, עבריינות מין שכיחה יותר בחודשים ספטמבר ואוקטובר וכו'. 

העבריינות האלימה קשורה באיזורים חמים, מקרי רצח ושאר פעולות האלימות הגופנית, 
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יהיו שכיחים יותר באיזורים שהטמפרטורה גבוהה בהם יותר. קטלה בדק ומצא, 

 ה באזורים קרים. שעבריינות רכוש, תתהוו

לומברוזו גיבש השקפה דארווינסטית מובהקת, לפיה, הפושע לא שייך כלל, לגזע האדם 

)האדם הנבון(, אלא הוא נסיגה לצורה שיורית לגזע קדום  הדעת, ההומו ספיינס-בר

 ופרמיטיבי יותר.

 לדוגמא, בין סימניהם ומאפייניהם של העבריינים מלידה, הוא מונה:

ולגולת ובמבנה, חוסר סימטריה בפנים, לסתות גדולות במיוחד, מבנה לא סטיות בגודל הג

רגיל של העיניים, אף מעוקל או שטוח אצל גנבים ואף נשרי אצל רוצחים, שפתיים עבות 

 במיוחד, שקי עור מתחת לעיניים כמו אצל חיות וכו'.

הם  עם השנים ריכך לומברוזו את התיאוריה האוניטרית שלו, לפיה כל העבריינים

 עבריינים מלידה. 

 החוקר האנגלי צ'ארלס גורינג פרסם את תוצאות מחקרו 1913: בלומברוזיאנים-הניאו ,

לא אסירים והשווה אותם לאלה שומרי החוק.  3222-הארוך, בו בדק את נתוני גופם של כ

, הוא לא מצא נתונים אנטומיים המבדילים את העבריין משומר החוק. גורינג כמו לומברוזו

מבקרו של לומברוזו, לפיו אין בנמצא יצור שניתן לכנותו "עבריין מלידה" ושאין  הוא

 מקום לאבחן עברייניות באמצעות נתונים ביולוגיים. 

על ממצאים אלה ערער פרופסור ארנסט הוטון, שטען כי גורינג עיוות את מסקנות מחקרו 

וצת הביקורת היו אסירים, כשבקב 10,111-)הוטון בדק כוהתאימם לדעותיו הקדומות 

. הוטון מסכים עם גישת לומברוזו, לפיה תווי הפנים והחזות של לא עבריינים( 0111כ

 העבריינים משותפים.

 הוטון מסכם ואומר שהסיבה העיקרית לעבריינות היא פיגור בהתפתחות גופנית.

 ות : בקטגוריה זו נדון בסיבות להפרעות בהתנהגות ולעבריינות המושפעגורמים ביוכימיים

סדירות או בחוסר איזון של ההפרשות ההורמונאליות באדם. לפי גישה זו, התנהגותו -מאי

של אדם מושפעת במידה ניכרת מן ההורמונים שבגופו. הורמונים הם חומרים כימיים 

הנוצרים במצבורים של תאים ובלוטות המופרשים ישירות למערכת הדם. ההורמונים הם 

לפעולה. ההורמונים משמשים כמווסתים של מערכת  השליחים המעוררים את תאי הגוף

העצבים ומשפיעים על דפוסי התנהגות במצבים מיוחדים. האנתרופולוגיה הקרימינלית 

תחום בביולוגיה וברפואה העוסק בחקר ההורמונים, פותחת שעריה לאנדוקרינולוגיה )

שו, שישנו קשר (. פרי, תלמידו של לומברוזו וכן רואיז, דרהיווצרותם, הרכבם ופעולתם

בלתי נפרד בין ההשפעות של המערכת ההורמונאלית להבנת ההתנהגות העבריינית. מכאן 

 נקיש, כי אדם, שסובל מחוסר איזון הורמונאלי, תהא לו נטייה לעבריינות.

 גורמים תורשתיים כפוטנציאל, המלווים בתנאים חברתיים וכלכליים מסויימים, תורשה :

 ריינית.יכולים להביא להתנהגות עב

לפי הנאמר לעיל הגישה הביולוגית רואה את הנטייה להתנהגות עבריינית כקשורה לעצם 

מבנה גופו והפרשותיו ההורמונאליות של העבריין. טבעי לפיכך, שחסידי גישה זו ינסו 

לבדוק את ההשערה שתכונות אלו מועברות בתורשה, כשאר התכונות הגופניות. הוכח כי 

עת ההתנהגות העבריינית. מובן שלגורמים סביבתיים יש בכוחם יש לתורשה השפעה בקבי
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-להשפיע על הגורמים התורשתיים בעידודם או במיתונם, בנוסף גם גורמים סוציו

 אקונומיים הינם משפיעים. 

במחקר של המלומדים, הטשינסג ומדניק, נבחנה שכיחות העבריינים בקרב ילדים 

ריינות האב המאמץ. הממצאים הוכיחו כי מאומצים לפי עבריינות האב הביולוגי ועב

הגורם התורשתי הוא גורם בעל חשיבות נכבדה, כי כשהאב הביולוגי היה עבריין האחוזים 

היו גבוהים בהרבה, מאשר אב ביולוגי לא עבריין, גם במקרה שהמאמץ הוא עבריין וגם 

 כשהוא לא. 

 

 . ליקויים במבנה האישיות ועבריינות2

ביולוגית היא זו הטוענת שהעבריין חולה ברוחו, מעוות במבנה אישיותו, או גישה הקרובה לגישה ה

 מפגר בשכלו.

 פיגור שכלי- 

 מימדי הפשיעה בין המפגרים בשכלם:

בעלי הפיגור העמוק, אין ביכולתם לבצע אפילו פעולות פשוטות ביותר. הם  -הפיגור העמוק

ביותר. אין הם מסוגלים לקשור אינם מדברים, ואם הדיבור מופיע, הרי בצורה המנוונת 

קשר משמעותי עם הזולת. הם אינם יכולים להביע מחשבה ואף לא להבין את מחשבת 

הזולת. ברור שנדיר, למצוא ביניהם עוברי חוק. רמתם השכלית כל כך נמוכה, שהפשיעה 

 ביניהם כמעט בלתי אפשרית.

גן על עצמם מפני סכנות בעלי הפיגור הקשה מסוגלים לה -הפיגור הקשה והפיגור הבינוני

וכן יכולים ללמוד פעולות פשוטות. פעולה הדורשת מחשבה, יוזמה, הפשטה או זיכרון היא 

למעלה מיכולתם. הם מסוגלים לקרוא אך אינם מבינים את אשר הם קוראים. הם יודעים 

שאסור לרצוח או לגנוב, אך יש איסורים שאין הם מסוגלים לתפסם ולהבינם. כך אינם 

 ם למשל את האיסור של "גילוי עריות".תופסי

אלו שרמתם השכלית גבוהה יותר, מסוגלים לפשוע, בעיקר כעושי דברם של עבריינים 

 אחרים. נראה כי הם נתונים להשפעת זולתם, ולכן חלק נכבד מהם מנוצלים בידי עבריינים.

 שכיחות פשיעתם רבה יותר באופן ניכר. -פיגור קל ופיגור גבולי

 הגדרת מחלת נפש הינה סוגיה שאינה ניתנת לליבון, והקריטריונים שעל -מחלות נפש-

פיהם תיקבע תלויים בהשקפות ובפילוסופיות החיים למיניהם וכן בהקשרים התרבותיים 

התנהגות הנחשבת מקובלת בתק' אחת, או אצל עם או שבט אחד, תיחשב לגובלת )

התרחקות האדם  היאהסטייה , (. לפי שהםבפתולוגיה בתק' אחרת, או אצל עם ושבט אחר

קיים קושי בבדיקת שיעור חולי נפש  מהכללים שמאפיינים ונהוגים בחברה בה הוא חי.

בקרב עבריינים, שכן ייתכן שרבים מאלו, שסווגו כחולי נפש בשעות מחקר, היו שפויים או 

שי על סף השפיות לפני ביצוע העבירה, אך מאז המאסר, על תנאי הקשים, הכוללים מתח נפ

ידוע שתנאים קשים עז, או עקב המשפט וכל הכרוך בו, נכנס האסיר למשבר פסיכוטי. 

. ממצא: מחלות נפש הינן סטייה חברתית, בדומה לעבריינות גוררים את התפרצות המחלה

ומקור שתי התופעות נעוץ ביחסי משפחה בלתי תקינים ובתקלות התקשורת הנלוות. 
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משותף לעבריינים ולחולי נפש בהשוואה קיימת השערה בסיסית המציינת מכנה 

לאוכלוסיה נורמלית, הן מחלות נפש והן העבריינות, קשורות למשבר בתהליך החברות 

 ואינן "מחלות" במובן הפיסיולוגי.

 הפסיכואנליזה מנסה לספק הסבר כולל גישה פסיכואנליטית להתנהגות העבריינית :

לא. לפי הפסיכואנליטיקנים, להתנהגות האדם בן אם היא נורמלית ובין אם היא 

הכרתיים שלא באו על סיפוקם. -העבריינות היא מעשה סמלי, שהינו תולדה של לחצים תת

מרבית האנשים מראים את תחושותיהם האלימות באמצעים מילוליים או ע"י תנועות 

מאיימות, בלא שהם מגיעים לידי תגובה ממשית. ואילו, העבריין מבטא את הלחץ התת 

ייה של ממש, המשמשת תחליף סמלי לגורם הממשי. כשהעבריין מבצע עבירה, הכרתי בעש

המלווה בד"כ בדחייה, בבוז ובעונש ע"י הסביבה, הוא מוצא גם בדיעבד טעמים הגיוניים 

 לרגשי האשמה הבלתי מודעים שלו. 

 :בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדעה כי אין למצוא גורם  גישות פסיכולוגיות אחרות

חיד, המאפיין את כל סוגי העבריינות. במקום זאת נוטים הפסיכולוגים להבחין בין נפשי א

 סוגי העבריינים השונים בהתאם למאפייניהם. ניתן לסווג גישות תיאורטיות אלה כך:

 הגישה הרואה את הפעילות העבריינית והסוטה כתוצאה של דחפים מוגברים. .א

סוטה לעצור ולהדריך את דחפיו הגישה המדגישה את חוסר יכולתו של העבריין וה .ב

 ורצונותיו ולפקח עליהם בהתאם לנורמות החברתיות המקובלות.

-הגישה המדגישה את העדפה הקוגניטיבית של ההתנהגות העבריינית והסוטה, על .ג

 פני התנהגות חוקית ומקובלת.

 . המשפחה ותהליך הסוציאליזציה כגורמי עבריינות0

המשפחה מגלמת תפקיד מרכזי בסוציאליזציה של הילד ולעיתים מכריעה בעיצוב אישיותו של 

האדם. תפקידה של המשפחה הוא להעביר לילדים את המע' הערכים הנורמטיבית של החברה שבה 

היא מצויה. החברה מצפה מהמשפחות, שהן תעברנה לילדים את כללי המותר והאסור ואת 

כי ההישגיות והשילוב הנורמטיבי בחברה. במשך הזמן הילד משיג הנורמות המסדירות את דר

מערכת אוטונומית, הנוצרת ע"י תהליכי ניסוי וטעייה, כשהוא שוקל את התנהגותו בהתאם לנורמות 

 שהופנמו כבר בתוך מבנה אישיותו. 

 מתקבל על הדעת כי במשפחה בה האב פורץ, האח כייס והאחות המשפחה העבריינית :

ילד הגדל במשפחה זו, ייחשב לפרובלמאטי  -הסוציאליזציה בכיוון לעבריינות זונה, תפנה

ומופרע אם יהיו לו "שאיפות סוטות" ללמוד באוניברסיטה או לשמש ככומר או רב. היינו 

הך, כסטייה לעבר עבריינות שמגלה אחד הילדים ממשפחה שומרת חוק. במשפחות 

, שלקראתה חותר החינוך במשפחה. מסוימות העבריינות היא ההתנהגות הנורמטיבית

בהודו, ילדים המשתייכים לשבטים מסויימים מחונכים לעבריינות משחר ילדותם, 

ומקבלים שיעורים ע"ע הוריהם בגניבת נעליים, אגוזי קוקוס וחפצים שונים, הנקראים 

בדרכם. אם הם מתקשים בלימוד הפעולות העברייניות, או מגלים אי רצון וחוסר הבנה 

 ים אותם הוריהם בצליפת שוט, כך שבמהרה הם הופכים ל"גנבים מקצועיים".מעודד
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 חוקרים רבים ציינו את המשפחה ההרוסה כגורם לעבריינות. ממצא המשפחה ההרוסה :

חוזר הוא ששיעור האסירים הבאים ממשפחות שנהרסו בשל מות הורה, גירושים או פירוד, 

יס מצא שלמעלה ממחצית הנערים במוסד גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסיה הכללית. גיטנ

לעבריינים צעירים, מוצאם ממשפחות הרוסות. אולם מחקרים אחרים מראים כי שכיחות 

הרס המשפחה, בקרב עבריינים, גדולה רק במעט, בקרה הנערים האחרים. סטרן מצא 

שההבדל אם כי הוא עקיב, אינו מגיע לכדי מובהקות סטטיסטית. ממצא נוסף, הוא 

בה להעדר מסגרת משפחתית היתה לידה מחוץ לנישואין, היה אחוז העבריינים שכשהסי

מצב שהלגיטימציה  -גבוה ביותר. ואילו, כשהסיבה היתה מות אחד ההורים, או שניהם

 היה אחוז העבריינים הנמוך ביותר. -החברתית שלו היא הגבוהה ביותר

 ה יותר כשמדובר : ווסט גרס, שההשפעה של מתחים במשפחה, חמורמתחים במשפחה

בפירוד או גירושים, ההסבר שהוא נותן לכך הוא שילד שגדל במשפחה יציבה, עד מות אחד 

ההורים, מסוגל לעמוד במשבר יותר טוב מילד שבביתו שררו מתחים ומריבות קודם 

לגירושים. מחקרו של נייל, מדווח כי שלמות המשפחה כשלעצמה, אינה חשובה כגורם 

ה יותר מערכת היחסים בתוך המשפחה, כשמשפחות שבהן ישנם לעבריינות, אלא חשוב

מתחים מועדות יותר לעבריינות. כשחיי המשפחה פגומים, אין פיקוח נאות על התנהגות 

הילד, יתר על כן, במקום שיחסיו עם ההורים מביאים לו סיפוקים מעטים בלבד, אין הילד 

ר לפרוק עול ולעבור עבירות. חושש כל כך להמרות את רצונם וכתוצאה מכך, קל לו יות

נמצא כי במשפחות שבהן הפגנת רגשות ע"י ההורים נחשבת לגורם חיובי, הדבר מונע 

עבריינות. צעירים שאכפת להם מה יחשבו עליהם הוריהם, מבצעים פחות עבירות מאלה 

שהדבר פחות אכפת להם, אלה שמרבים לשוחח עם הוריהם, מבצעים פחות עבירות מאלה 

 כך, ואלה שמזדהים עם הוריהם מבצעים פחות עבירות מאלה שאינם מבצעים.שממעטים ב

 מחקרים ציינו שעבריינים נוטים לבוא ממשפחות גדולות יותר גודל המשפחה וסדר לידה :

מאשר ללא עבריינים. ההסבר לכך הוא בהשפעת גודל המשפחה על הגברת המתחים בין 

חקרו של וסט. ילדים אמצעיים, יש להם חבריה, כך עלה ממחקרם של בני הזוג גליק, וממ

ייצוג רב יותר בקרב העבריינים. לעומת זאת, יש תת ייצוג של הילדים הראשונים 

והאחרונים ונטייה זו הולכת וגוברת ככל שיש במשפחה יותר ילדים. הסבר לתופעה זו אינו 

כמי  ברור עדיים. אחד ההסברים הנראים סבירים הוא מצבו הקשה במיוחד של האמצעי,

 שצריך לתפקד כאח קטן וכאח גדול כאחד. מצב זה, הגביל את יכולתו להפנים נורמות.

 . תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים0

 המונח "אקולוגיה" שאול מן הביולוגיה ומתייחס להשפעות השכונה ומקום המגורים :

פיזורן של  הגומלין שבין האורגניזם לסביבתו. בסוציולוגיה, מתייחס המונח בעיקר לחקר

תופעות חברתיות בשטחים ג"ג. אנו רשאים לצפות שפשיעה ועבריינות יתרכזו דווקא 

 באיזורים ומקומות מסויימים משתי סיבות:
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משום שנראה שיש קשר בין פשיעה ובין מצב כלכלי ומעמד חברתי. אם נצרף לכך  .1

את העובדה שאזורים ומקומות שונים מאופיינים ברמה כלכלית וחברתית שונה, 

 נוכל להגיע למסקנה שריכוז הפשיעה במקומות מסויימים ומעוטה באחרים.

שם השגת מצרך ריכוז העיסוקים הבלתי חוקיים הוא עניין של היצע וביקוש, ל .0

או שירות בנוגע לחוק )חשיש, שירותיה של זונה וכו'( יש לבוא במגע עם אנשים 

 המספקים שירותים אלה במקום מסוכן. 

אנשים אלה מתרכזים באזורים נחשלים, באזורים צפופי אוכלוסין, אשר הגישה אליהם 

רת החוק. אינה נוחה, מבחינה פיזית ומבחינת עוינות האוכלוסיה, לממונים על שמי

-האיזורים בעלי שיעור העבריינות הגבוהים הם בעלי מאפיינים ברורים של שכבות סוציו

אקונומיות נמוכות. מאידך, שאו ומאקיי לא ראו במצב הכלכלי את סיבת העבריינות 

וטענו, כי האזורים הם אלו המשפיעים ולא האנשים המתגוררים בהם )אפילו במקומות 

שנה(. נראה כי  05נשארו ריכוזי העבריינות, גם לאחר שהתחלפה בהם האוכלוסיה, 

האזורים בעלי השיעור הגבוה ביותר של עבריינות נוער הם אזורי המסר והתעשייה 

שבמרכז העיר ושיעורי העבריינות פוחתים ככל שאנו מתרחקים לפרברים. ככל שעולה רמת 

את, ראשית ע"י כך המודרניזציה של המדינה עולה שיעור הגניבות בה. ניתן להסביר ז

שבמדינות מפותחות, האדם חשוף ליותר פיתויים ותסכולים והתוקפנות שיוצרים אלה, 

מוצאת עצמה פורקן בעבריינות. שנית, עצם תהליך המודרניזציה כרוך בערעור מסגרות 

חברתיות מסורתיות. דבר זה תורם לפשע. שלישית, ככל שמדינה מפותחת יותר, יש בה 

 ים לגניבה.יותר דברים הניתנ

 המרקסיזם, רואה במערכת היחסים החברתיים מכלול של תנאים מחסור או שפע :

וגורמים כלכליים והעבריינות, ככל תופעה חברתית, היא לגביו פועל יוצא של גורמים אלה. 

פרידריך אנג'לס, עמיתו של קארל מארקס, טען שהעוני הופך למעמד בעל שיעור עבריינות 

 גבוה במיוחד. 

באיזו מידה לדעתכם, משפיעים שפל או גאות כלכליים על שיעורי הפשיעה בכלל,  -לדיוןשאלה 

 ועל סוגי עבירות מסויימים? 

 פון מאייר, שחקר את הקשר בין מחיר השיפון )מצרך תנודות כלכליות ושיעורי עבריינות :

שנים, מצא מתאם הדוק בין  05עיקר בבוואריה( ובין שיעורי עבירות הרכוש במהלך 

השניים. עליית מחיר השיפון, קשורה בתוספת גניבה, ואילו ירידה במחיר מלווה בהפחתה 

מתאימה בשיעור הגניבות. ברור שהקריטריונים לרווחה ולשפל כלכליים היו שונים 

בארצות שונות. היום קשה לייחס קשר משמעותי בין מחיר מסמך אחד, ולו גם חיוני 

ים הכלכליים מורכבים הרבה יותר, לכן בודקים את ביותר, לבין שיעורי הפשיעה, כי החי

הקשר בין מדד יוקר המחייה לבין שיעורי הפשיעה וסוגי עבריינו מיוחדים. פול וירס בדק 

את הקשר בין גורמים כלכליים לבין עבריינות הנוער בדטרויט, ומצא כי הרעה במצב 

 הכלכלית היתה קשורה בירידה מובהקת בשיעור העבריינות.
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אלו, הנוגדות את הגישה המרקסיסטית, החלו להתגבש עם פרסומו של פרי, שניסח השגות 

את "חוק הרוויה של העבריינות". חוק זה קובע, כי כשם שכמות מוגבלת של מוצקים 

ניתנת להמסה בנוזלים בטמפרטורה נתונה, כך יש לכל חברה שיעור עבריינות המיוחד לה. 

 בה שיעורי העבריינות. ככל שבחברה רב השפע הכלכלי, כך גדלים

, נראה שהגורמים האמיתיים שאפשר לקשרם לפשיעה וסטייה, הם אלה הקשורים לסיכום

בתדמיתו העצמית ובהגדרתו העצמית של האדם המצוי במחסור כלכלי, עקב היותו חשוף 

 לצריכת ראווה. 

 

ב ומשה אדר, החומר לקוח מתוך הספר "קרימינולוגיה", של המחברים ש. גיורא שוהם, גיורא רה

 .02-040, עמודים 3-1פרק 

 

 התנהגות האדם הבריא והחולה בנפשו בעולם המשפט:

 התנהגות

מחלת נפש? ומהם הקריטריונים להיחשב חולה נפש ע"פ המשפט נשאלת השאלה מהי 

 והאםהישראלי?

 יש רמות שונות של המחלה אשר פוטרות בסיטואציות שונות?

לעמוד בסייג של מחלת נפש. הפטור שניתן פוטר אדם כזה משום חולה נפש, כדי לקבל פטור, צריך 

לא   .לא מרשיעים –שבשל מחלת הנפש הוא לא יכול לגבש מחשבה פלילית, שבהיעדרה אין אשמה 

נפש ן להאשים אותו אם מתקיימת מחלתמספיק שאדם יהיה חולה נפש, שיוגדר ככזה, עדיין נית

שחשוב זה  כשרות דיונית וכשרות מהותית. מה של מבחינה משפטית. יש לעשות אבחנה גם בנושא

שאותו אדם היה חולה נפש בשעת המעשה.השיבוש הנעוץ באי שפיות הדעת יכוללהתבטא באחד 

 משני המישורים של חיי הנפש של האדם, במישור השכלי ובמישור הרצוני.

 

  -במישור השכלי 

 א. האדם נעדר יכולת הבנת המשמעות הפיזית של מעשיו, או

 ב. האדם נעדר יכולת הבנת המשמעות הערכית של מעשיו )העדר הבנת הפסול במעשיו(.

האדם נעדר שליטה על מעשיו ונעדר יכולת להימנע מעשיית המעשה בשל דחףפנימי  -במישור הרצוני 

בלתי רצוני, למרות המודעות המלאה למשמעות מעשה )ומלוא הכושר מבחינה שכלית(. אדם זה 

 ובצורה אוטומטית. פועל בהעדר רציה,
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כמשימה קשה עד בלתי אפשרית,  המשפט מתקשה להגדיר מהי מחלת נפש, בפסיקה מגדירים זאת

הפסיכיאטריה אף מתקשה בכך. בפסיקה אומצה האבחנה הגישה המסורתית בין מחלות נפש מדע

זות שבאות תחת פסיכוזה לבין ליקויים והפרעות נפשיות שאינם מוגדרים כמחלה ומוגדרים כנוירו

)פסיכוזה אל מול נוירוזה(. בפסיקה נקבע שרק ליקויים הבאים בגדר פסיכוזה יכולים לשמש בסיס 

 להגנת אי השפיות )הסייג(.

 מהי פסיכוזה?

הפרעה נפשית חמורה ביותר בשיפוט המציאות וביצירת מציאות חדשה, בתחומי חשיבה,  –פסיכוזה

ן. אדם כזה לא מסוגל להעריך את דיוק של התפיסה וההתנהגות הדרושים לניהול אורח חיים תקי

התפיסה של המחשבות שלו ומניח הנחות מוטעות על אודות המציאות )יש לו מציאות משלו(. מה 

 .יכוזה היא הפרעה בשיפוט המציאותשמייחד את הפס

קבוצת המחלות הפסיכוטיות העיקריות שהוגדרו בפסיקה הישראלית "כפגעה ברוחו" )כלשון 

 דפרסיה. -הסעיף( כוללת: סכיזופרניה, פרנויה, רמה חמורה של מאניה

 הפרעת נפש קלה יותר לחולה יש יכולת להבחין בין מציאות לדמיון. –נוירוזה

ירוזה יכולה להיות רלוונטית רק לעניין רק פסיכוזה יכולה להביא לפטור מאחריות פלילית. נו

 הענישה. 

בעבר פסיכוזות נקראו מחלות נפש בעוד נוירוזות נקראו הפרעות נפש וזו הלשון שבה המשפט 

משתמש כאשר נותן פטור רק בשל מחלת נפש ולא בשל הפרעה. אולם כיום הרופאים אינם 

ם מהגדרות אלו ומתעניין משתמשים במושג מחלת נפש אלא הכול נקרא הפרעה. המשפט מתעל

 האם קיימת פסיכוזה או לא.

השינוי בהגדרה בין מחלות נפש להפרעות נגרם מכיוון שלרופאים קל יותר להגדיר מחלה מחוץ 

לסיווגים של נוירוזה או פסיכוזה. מאחר וייתכן שאותה מחלה תהיה פעם פסיכוזה ופעם נוירוזה. הן 

ן אין הגדרה לחולה נפש מכיוון שהגדרה זו היא דינאמית בחוק לטיפול בחולי נפש והן בחוק העונשי

ומשתנה בהתאם לידע הרפואי בנושא. וזאת למרות הניגודים בין הרצון של פסיכיאטרים להרחיב 

ושל השופטים לצמצם. בית המשפט שם דגש כי רק פסיכוזה תוביל לפטור מאחריות פלילית או אי 

לחוות הדעת הפסיכיאטרית וכי ההחלטה בסופו של  כשירות. בנוסף ביהמ"ש מדגיש כי אינו כבול

דבר היא של השופטים. כמו שציינו, הרפואה הפסיקה להשתמש בהגדרות של מחלת נפש אך החוק 

עדיין משתמש בכך. לכן נוצר מצב בו קשה לבתי המשפט לקבוע בעניין מחלות נפש מכמה סיבות 

 עיקריות:

 הגישה הפסיכיאטרית מרחיבה. .1

 דינאמי גם ברפואה עצמה.זהו מונח מאוד  .0

 המאפיינים הפסיכוטיים נזילים ומשתנים גם במשפט.  .3

 בית המשפט שם יותר דגש על התסמינים, מה אדם עושה בפועל, ופחות על הדיאגנוזות. .4
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הפרעות נפש וגם חמורות יכולות להגיע בגלים וחולה יכול להיות במצב של רימסיה )רגיעה(. גם אם 

לא לקח את התרופות ובעקבות כך נכנס לפסיכוזה עדיין ייהנה מהגנה של אי  אדם שבשלב הרימסיה

שפיותולא נוכל לומר כי יש כאן כניסה למצב מרצון מכיוון שחלק מהמחלה זה חוסר מודעות 

 למחלה.

" לא ישא אדם באחריות פליליתלמעשה שעשה - –ח  34 –הסעיף שעוסק בנושא אי השפיות  הדעת

מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של אם ,בשעת המעשה ,בשל 

 (להימנע מעשיית המעשה"0(להבין את אשר הוא עשה או את הפסול שבמעשהו,או)1) –ממש 

 התנאים שעולים מס' זה הם:

 נשארה הדרישה לפסיכוזה. –מחלת נפש  .1

 חוסר יכולת של ממש. .0

 מנע מעשיית המעשה.שתי אופציות להבין או לדעת את מעשיו או להי .3

בעיקרו מהווה  39אנו רואים כי המחוקק הכניס לחוק את ההגנה על דחף לאו בר כיבוש. תיקון 

 קודיפיקציה של הדין הקיים אך הוא מכניס שני חידושים עיקריים:

 

ולכן נטל ההוכחה הוא על  11בוטלה חזקת השפיות שהייתה קבועה בס'  –נטל השכנוע  .1

 ר ספק סביר בלבד.התביעה ועל הנאשם לעור

 )ידון בהמשך( 1התקבל ס' לענישה מופחתת –ענישה מופחתת  .0

 נטל השכנוע

כב די לנאשם לעורר ספק סביר באי שפיותו על מנת לזכות 34ה וסעיף 34ע"פ ס'  39לאחר תיקון 

בפטור ועל התביעה להוכיח אחרת. בפועל בתי משפט כמעט לא מורגש שינוי ובתי משפט נמנעים 

שחשד שאשתו  פס"ד אבו חמדמלהרחיב את  המקרים הזוכים להגנה. מקרה שממחיש זאת הוא 

שהוא גלש  12%בעבר סבל מדיכאון והפסיכיאטר אמר שיש סיכוי של . את בנו בוגדת בו והרג

הם ספק סביר. אך דורנר  12%-לפסיכוזה בשעת המעשה. לכאורה זה אמור להספיק כי וודאי ש

אומרת כי זה אינו נכון מכיוון שהמחלה היא רק אחת מהתנאים הדגש הוא שבשל המחלה הוא היה 

לעורר ספק סביר למחלת נפש ויש להוכיח קש"ס שמחלת הנפש  חסר יכולת של ממש. לא מספיק

היא זו שגרמה לחוסר יכולת של ממש להבין או להימנע מביצוע המעשה. במקרה זה המדובב בתאו 

שמע ממנו כי רצה להתנקם באשתו מה ששולל קש"ס. לכן כאשר יש מניע זה לרוב ישלול את הגנת 

 אי השפיות גם אם קיימת מחלה.

אדם לא יישא באחריות  –ח' קובע לנו כי בהתקיים תנאים מנויים בסעיף  34סעיף  - טורתנאים לפה

פלילית למעשה שהוא עשה. חשוב לציין, אדם זה לא יזוכה. אם כן, מהו מעמדו של נאשם שבית 

 המשפט קבע שהוא לא אשם בפלילי בשל מחלת נפש?

                                                           
 39שנכנס לתוקפו יחד עם תיקון  44הסעיף לגבי ענישה מופחתת התקבל בתיקון 1
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לאחר שהנאשם יצר ספק שהוא בית המשפט, הפסיקה, קובע שנאשם כזה יש לו סטטוס מיוחד, 

עונשין )הוא לא מזוכה(. זוהי מאין הגדרת ביניים, -באמת חולה נפש לפי הסעיף, אדם הוא לאו בר

עונשין, יש לכך חשיבות מוסרית. הסיבה לכך, מי שנקבע שהוא זכאי הוא מנוקה מכל -הוא לא בר

הוא זכאי. נאשם  –הספק רבב, הוא לא ביצע את המעשה, מבחינת המשפט זיכוי מוחלט או מחמת 

שהוא חולה נפש רצח, לא ניתן לומר שהוא זכאי ולנקות אותו מהרצח, הוא אשם מבחינה מוסרית, 

המינוח הזה הוא חשוב מבחינה מוסרית. רוצח שרצח בין אם הוא חולה נפש או לא, יש קורבן 

 שנרצח, לא נפטור אותו ממעשהו הרי שנעשה.

 לאורך השנים:התפתחות ההלכה בתחום מחלת הנפש 

הייתה קיימת חובה מלשון החוק למחלת נפש כדי לעמוד בתנאי הסעיף, היה חייב  39לפני תיקון 

להיות חולה במחלת נפש. בפסיקה מאוחרת, רואים מצד בית המשפט ניצנים של פתיחות 

כלפיהרחבת ההנחה המסורתית של מחלת נפש. במספר פסקי דין הדגש הושם לאו דווקא על 

שם המחלה, אלא על הסימפטומים. )מגמה של הרחבה מצד בית המשפט(. לפי  המחלה, על

ח'. יש לנו כאן  34הסימפטומים של אותה התנהגות, בית המשפט הכריע אם זה מתאים לסעיף 

 הרחבה, לא רק מחלת נפש, אלא גם הסימפטומים שגורמים למצב המסויים עליו מדובר.

לא משנה מה הדיאגנוזה של סיבת השיבוש ובלבד שהיא אומר ש 01פרופ' פלר בספרו כרך א' עמוד 

טמונה במערכת השכלית של חיי הנפש של האדם. חשובים הם הסימפטומים של ניתוק כליל מכללי 

מציאות הטבע או החברה בה נתון אדם ושבה עוגן מעשהו. פרופ' פלר מוסיף, אין כל נפקות, 

נים. המכריעה היא התסמונת ולא האבחון. גם משמעות, למחלות הנפש לבין עצמן, לבין סוגיהם השו

 (  מדברת על כך.049חמד )עמוד -השופטת דורנר בפס"ד אבו

 עונשין.-גם אדם "מפגר" הוא לאו בר –ח'  34החלופה הנוספת בסעיף 

"היה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה או את הפסול במעשהו..." בעקבות מחלת 

המונח של "חסר יכולת של ממש" מש )מתקיים קש"ס(. ניתן לפרש את הנפש, הוא חסר יכולת של מ

 בשני אופנים:

  אדם לא מבין פשר מעשהו והתוצאה שתיגרם לאור פעולתו זו. גם אם יש  –באופן מוחלט

מעט יכולת. לפי אפשרות בה דוגל פרופ' פלר, מורה התיבה "של ממש" על שלילה טואטלית 

ר אם הנאשם יש כושר אפילו מינימלי בלבד להבין את של כושרו המנטלי של הנאשם, כלומ

משמעות הפיזית והערכית של המעשה שלו ולהתנהג על פי הערכה זו, הרי שזה מקנה לאדם 

הסימפטומים צריכים לשלול לחלוטין את כושר ההבנה,  –כשרות פלילית. ז"א, לפי פלר 

 הוא לא ייהנה מהסייג הזה. –מספיק שיש מעט כושר 

  לפי האפשרות השנייה, התיבה "של ממש" מתייחסת  -הפרשנות של המלומד עדי פרוש

למילה יכולת. משמע, אם לאדם יש יכולת מועטה להבין את אשר הוא עושה או להימנע 

יש לו יכולת  –מעשייתו, עדיין הוא עשוי להינות מהסייג, שכן התיבה "של ממש" משמעה 

 אך אין זו יכולת מלאה
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 אומצה בבית המשפט העליון?איזו עמדה 

שחוסר יכולת של ממש היא לא שלילה  -הפסיקה אימצה את האפשרות השנייה, המקלה, ואמר 

 מוחלטת של היכולת, אלא גריעה ממשית ממנה. 

 המשך ניתוח של הסעיף:

יש צורך להוכיח כי הנאשם בעטיה )בגינה( של  –"מבין את אשר הוא עושה או את הפסול במעשהו" 

נפש או הליקוי השכלי, היה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה, או חסר יכולת מחלת ה

 של ממש להבין את הפסול במעשהו.

חוסר הבנה שנבע מסימפטומים פסיכוטיים,  –"חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה" 

למות דודתו בשל  הוא לא מבין את המהות הפיזית של המעשים שלו. לדוגמא, בעניין פלוני שגרם

המחשבה שהיא ערפד, הנאשם חשב שהיא ערפד ושזה מוביל לאסונות, הוא חסר יכולת של ממש 

להבין את מה שהוא עושה ואת הפסול שבמעשהו. הוא חשב שמה שהוא עשה זה דבר מוצדק, ידע 

 שאסור להרוג בני אדם, אך מדובר כאן על ערפד.

לא היה מודע לכך לאור כללי המציאות החברתית.  הפסול מדבר על המהות המוסרית של המעשה ,

 לדוגמא, בשל מחלת הנפש לא ידע שלהרוג זה אסור, עצם העובדה שלקחת חיים היא אסורה.

"..להימנע מעשיית המעשה...": זוהי החלופה השנייה, כשהראשונה היא הבנה )אדם  – תנאי נוסף

 לבחור שלא להתנהג כך. לא מבין(, והשנייה היא שהוא כן מבין אבל הוא לא יכול

והבסיס לאותה תוספת, התכלית, היא ההנחה כי תיתכן  39( הוסף לחוק העונשין בתיקון 0ח' ) 34

שחולה נפש יבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו אך לא יהיה מסוגל לכבוש את הדחף 

אם אדם שהוא חולה אם כן מה קרה  –לעשות את המעשה האסור.  לפני התיקון, לא היה סעיף כזה 

-כיבוש? דחף כזה כתוצאה ממחלת נפש, אוטומטיזם בלתי-נפש וכתוצאה מכך היה לו דחף לאו בר

 שפוי, הוסף כדוקטרינה שהייתה מבוססת על ההלכה שגיבש השופט אגרנט מפס"ד מנדלברוט.

)אדם "..להימנע מעשיית המעשה...": זוהי החלופה השנייה, כשהראשונה היא הבנה  – תנאי נוסף

 לא מבין(, והשנייה היא שהוא כן מבין אבל הוא לא יכול לבחור שלא להתנהג כך.

והבסיס לאותה תוספת, התכלית, היא ההנחה כי תיתכן  39( הוסף לחוק העונשין בתיקון 0ח' ) 34

שחולה נפש יבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו אך לא יהיה מסוגל לכבוש את הדחף 

אם כן מה קרה אם אדם שהוא חולה  –שה האסור.  לפני התיקון, לא היה סעיף כזה לעשות את המע

-כיבוש? דחף כזה כתוצאה ממחלת נפש, אוטומטיזם בלתי-נפש וכתוצאה מכך היה לו דחף לאו בר

 שפוי, הוסף כדוקטרינה שהייתה מבוססת על ההלכה שגיבש השופט אגרנט מפס"ד מנדלברוט.

 פס"ד מנדלברוט:

 העובדות:
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אדם היה חולה נפש שחשב שמישהו רודף אחריו, הוא הגיע עם אקדח וירה לכל עבר. הוא טען שהיה 

 כיבוש, לא יכול היה להימנע מעשיית המעשה.-לו דחף לאו בר

השופט אגרנט הוסיף את ההלכה בדרך פסיקתית לסייג של היעדר שליטה. אגרנט בפס"ד זה היה 

 .בפס"ד מיזאןב במיעוט, אך כעבור שנה עלתה הסוגייה שו

כיבוש הדחף לאו  בר -בפס"ד זה אומצה ההלכה של השופט אגרנט -ע"פ מיזאן נ' יועהמ"ש  111/55

הוא סייג שעומד לנאשם .בעקבות הלכה זו בתי משפט הוצפו בטענות להגנה כתוצאה מדחף לאו בר 

 כיבוש לכן בית המשפט מבהיר את עמדתו ומציב כללים ברורים:

 ת נפש בדרגת פסיכוזה תזכה להגנה של דחף לאו בר כיבוש.רק מחל –מחלת נפש  .1

 בית המשפט אינו מחייב לדעת הפסיכיאטרים.  –עצמאות בית המשפט  .0

  -דוגמאות אשר פוטרות/לא פוטרות מאחריות פלילית 

ח' + ביום העמדתו לדין היה  34. אדם ביצע עבירה של רצח וביום העבירה הייתה אי שפיות לפי 1

ח' הנאשם "לאו בר עונשין". אותו אדם לא נאשם באשמה של  34התוצאה = לפי סעיף כשיר, מה 

 רצח אבל גם לא מזוכה לחלוטין, יש לו חבות מוסרית.

)ב( לחוק לטיפול בחולי  15. לא שפוי ביום ביצוע העבירה + בעת העמדה לדין לא היה שפוי = לפי 0

 יכול להיות גם טיפול פתוח(.נפש, ביה"מ מצווה על אשפוז או על טיפול מרפאתי )

מקור חוקי כשמוצאים  – 102הסעיף שמשלים את המסגרת הזו הוא לחוק סדר הדין הפלילי סעיף 

שנאשם הוא חולה נפש. צריך להפסיק את ההליכים ברגע שבו אדם חולה במחלת נפש בעת ביצוע 

 העבירה וכיום הוא כשיר לדין .

= במקרה כזה לפי סעיף  היה כשיר ביום העמדה לדין לא+  כשיר בעת ביצוע העבירה. אדם היה 3

לא  –)א( לחוק לטיפול בחולי נפש  15לחוק סדר הדין הפלילי יש להפסיק את ההליכים, חל סעיף  102

 . כשיר לעמוד כיום, רשאי בית המשפט לצוות על אשפוז או על טיפול מרפאתי

העמדה לדין  –נפש מסדיר סוגייה זו  לחוק הטיפול בחולי 01סעיף  –המקרה השלישי הוא הבעייתי 

)א(  והוא שוחרר לאחר מכן  15אחרי שחרור: " אושפז נאשם על פיו צו של בית המשפט לפי סעיף 

)ד(, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להורות כי הנאשם יועמד לדין על העבירה שבה  01לפי סעיף 

הוא היה שפוי בעת שעת המעשה(, הואשם." ז"א נעברה עבירה, אדם יצא בזול למרות שהוא רצח )

אך בעת העמדה לדין אדם היה חולה נפש. לאחר זמן מה, אותו אדם הבריא ושוחרר )לאור הטיפול( 

במקרה כזה ניתן להעמידו לדין מאוחר יותר, לאחר השחרור, על ידי קבלת אישור של היועץ  –

 המשפטי לממשלה להעמדתו זו.

 בירת רצח:  עונש מופחת בע -א' )רבתי(  322סעיף 

מה קורה כשיש לאדם בעיות נפשיות והוא עובר את הרצח בעקבות מחלת הנפש? החוק מחייב 

 מאסר עולם חובה, אם כן מה יש לעשות?
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ניתן... עונש קל..." במצב שבו  322"על אף האמור בסעיף  –בו נאמר  1995סעיף זה הוסף בשנת 

הוגבלה היכולת להבין אך לא ב"יכולת של הפרעה נפשית )מספיקה הפרעה חמורה ולא מחלת נפש( 

 סעיף זה חל רק על עבירת הרצח, זהו סעיף מקל שבית המשפט יכול להתחשב בו. –ממש" 

 

 האם אי שפיות זמנית פותרת מאחריות פלילית?

לאור הפסיקה אי שפיות זמנית היא לא טענה שניתן לקבל, כי אינה עומדת בתנאים של פסיכוזה 

איש שרצח את אשתו וטען כי  פס"ד מיכאל פולנסקיה חד פעמית מקרה של מכיוון שאין פסיכוז

חשב שהיא שד. הייתה חוו"ד פסיכיאטרית שטענה כי אכן היה לו רגע של פסיכוזה. בית המשפט 

 אמר כי אינו מחויב לחוו"ד ובנוסף נמצאה חוו"ד נוגדת. בפועל לא מקבלים טענה לאי שפיות זמנית.

 משמעות הפטור

השופטת שטרסברג כהן דנה בכך  בפס"ד מאירבארץ קבלת הטענה אינה מביאה לזיכוי מלא. 

וקובעת כי מניתוח מילות החוק המחוקק מאמץ את הגישה הקנדית ואין מדובר בזיכוי מאחריות 

)ב(לחוק טיפול בחולי נפש. אין כאן 15לחסד"פ וס'  102פלילית אלא רקבפטור זאת מקריאה של ס' 

 תם מחיקה של הכ

המוסרי אלא מצב ביניים של פטור מאחריות ואשפוז כפוי חובה. לדעת שטרברג כהן האשפוז הכפוי דומה    

להרשעה שמאסר בצידה. ישנה ביקורת על גישה זו מכיוון שאם הבנאדם אינו אחראי למעשיו יש להעניק לו זיכוי 

 מלא.

 תוצאות הפטור

ול דעת בית המשפט. זאת משום א שיק)ב( מסדיר את התוצאה והיא אשפוז כפוי לל15ס' 

הוכחה  מסוכנותו וכמו כן הקשר בין המחלה לעבירה. הדרישה אותה מעמיד החוק היא כי שכבר

הנאשם עדיין חולה. ויכול להיווצר מצב שבזמן המשפט הנאשם כבר לא במצב פסיכוטי אך בפועל 

 אי שפיות נכנס לאשפוז כפוי.  בית המשפט כל מי שקיבל פטור מחמתב

דחף  –אי ידיעה וגם למצב רצוני  –ראינו כי ההגנה הניתנת בחוק ניתנת גם למצב קוגנטיבי  -לסיכום 

לאו בר כיבוש. אך בשניהם הדרישה היא רק למחלת נפש חמורה מסוג פסיכוזה. מכיוון שהחוק יוצר 

 מצב של או

ניין להקל עם פטור מלא או אשמה ואין מצבי ביניים ישנם הרבה מקרים שבית המשפט היה מעו

 הנאשם אך אינו יכול כי אין מצבי ביניים "אחריות מופחתת" כפי שהתקבל באנגליה.

ביהמ"ש נשען על דעת המומחים בנושאים שהשופט לא מכיר על בוריים. כך לדוגמא כאשר מדובר 

 במחלות נפש.

 טענות עיקריות של נאשמים:  0
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לא כל מחלת נפש מובילה לפטור מאחריות פלילת. יש  –אי שפיות בעת ביצוע המעשה  .1

מערכת כללים מאוד נוקשה בחוק והתפתחה בפסיקה. בעיקרון מדובר על דחף לאו בר 

 אי יכולת להבדיל בין טוב ורע. –אי מודעות בשעת המעשה  –כיבוש 

הנאשם מחמת מחלת נפש, לא מבין מה קורה במשפטו שלו,  –חוסר כשרות לעמוד לדין  .0

ע מזכויות הנאשם להיות נוכח במשפטו שלו, ולכן במידה והבימ"ש מתרשם )ע"פ חו"ד כידו

מומחים( שהנאשם לא "מבין מה קורה סביבו ביהמ"ש ידחה את הדיון עד אשר מצבו 

 ישתפר.

 

כאשר ביהמ"ש קובע שאדם כשיר לעמוד לדין הוא נסמך על דעת מומחים, כלומר  -באופן מעשי 

הם כלי בידיו כדי  –נה משפטית ביהמ"ש לא חייב להתייעץ במומחים רופאים פסיכיאטרים.מבחי

שיגיע לתוצאת השפיטה הנכונה / צודקת. הקביעה היא של השופט, ואין מקור חוקי שמחייב את 

ביהמ"ש להישמע למומחים, לבקש חוות דעת. למשל שופט יכול לבחור שלא לשמוע מומחים )אם 

וות דעת מנוגדות ביהמ"ש יכול/צריך להחליט איזה ח 0מדובר בתחום התמחותו(.במידה ויש 

מהםהיא הנכונה, הוא יכול לקבוע כי חוות דעת מהשתיים היא הנכונה או שהוא יכול להביא מומחה 

 מטעם ביהמ"ש ולקבל על פי קביעתו.

 

 . השפעת גורמים חיצוניים על החלטת השופט1

 כולםחכמת חיים, אבל מה שבטוח שאנחנו יודעים שלא כל השופטים הם חכמים, פיקחים ובעלי  

 חיצונים.-מושפעים מגורמים לא מקצועיים

 כולנו יודעים שהמשפט והצדק אינם מקצועיים בלבד.

א. חוסר ארוחת בוקר, חוסר תזונה סדירה וחוסר שובע, משפיע על כל אדם נורמלי. טוענים, 

 שהחלטה שיפוטית יכולה להיות מוכרעת לפי מה שאכל השופט בבוקר.

 1222פסו )אונ' בן גוריון( ויונתן לבב )אונ' קולומביה( עברו על למעלה מ -שי דנציגר, ליאורה אבנעים

תיקים. במהלך כל יום  14-15ימי דיונים כשכל יום נידונו  52החלטות של ועדת שיחרורים ביותר מ 

יות, דחיית הפסקות בוקר וצהרים, שהוקדשו למנוחה ולאכילה. ההחלטות סווגו לשתי קטגור 0היו 

 הבקשה או קבלתה.

ממצאי הבדיקה )המחקר( היו מובהקים. הסיכויים של אסיר לקבל החלטה שתהיה לטובתו 

בתחילת יום עבודה או לאחר ההפסקה היו גבוהים יותר מאשר אם עניינו ידון לקראת סוף רצף 

יקים התיקים. כל אחד מהשופטים שנבדקו במחקר פסק יותר לטובת אסירים בתחילת רצף הת

 מאשר בסוף הרצף.
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החלטות שיפוטיות מושפעות מהשאלה האם שופט יצא להפסקה על מנת  –המסקנה המרכזית 

 או לנוח.-לאכול

)שיקבלו שחרור( וברגע שהם עוברים את   החשש שיש לשופטים מכסה מסוימת של החלטות חיוביות

 נשלל.-המכסה הם דוחים את הבקשות

 ב. "אפקט הסוב יודיצה"

ב יודיצה מוכר. אסור לכלי תקשורת לחוות דעה על פסיקה או על מהלך משפט ונטיות בו, עקרון הסו

לפני שמוכרז פסק הדין, וזאת כדי להבטיח זכות להליך הוגן ללא הטיית חוות דעת השופט, דבר 

לחוק בתי המשפט(. ברור שאם האדם  41-בס 1950שיכול לפגוע בשיקול דעתו. )העיקרון חוקק בשנת 

 ול להיות מושפע מכתבה בעיתון, גם שופט יכול להיות מושפע ולהיות חשוף ללחץ חברתי.הסביר יכ

  

 השפעת התקשורת על החלטת השופט מוכרת. 

בפרשיית עו"ד דורי קלסברג שסוקרה בהרחבה בתקשורת, בדברי ההסבר להפחתת העונש בערעור, 

ראה מעוצמת התקשורת כתבה השופטת המחוזית יהודית שבח, כי בית משפט השלום הושפע כנ

ולכן הכביד עליו בעונש, "גם אין לדעת אם בית משפט השלום אכן הושפע בתת מודע ממתקפת 

הפרסומים שקראו להחמירה בענישה...די בחשש לקיומה של השפעה זו על מנת להביא להתערבותה 

 של ערכאת הערעור"...

)באופן מודע או בלתי מודע( לממש שופטים רואים עצמם כנציגי החברה, כנציגי הציבור, ופועלים 

את רצונו של הציבור. אמון הציבור הוא הכלי שמחזיק את מעמד הערכאה השיפוטית. ללא מרכיב 

זה הדבר עשוי לגרום לכאוס בחברה אשר ימוטט את עליונות בתי המשפט בישראל ובכלל. ברגע 

א מבצעת מעין "שטיפת שהתקשורת מכריעה בגזר דינו של נאשם לפני סיום התהליך השיפוטי הי

מוח" לקוראי הכתבה וכל החלטה שונה של השופט עשויה לגרור ביקורת כלפיו ולהוביל לחוסר אמון 

 הציבור כלפי השופט. 

  

אם הייתה אכיפה במקרי סוב יודיצה והשופטים היו מגיעים לדיון ללא כל השפעה נוספת )חיצונית( 

 השיפוט היה "נקי" יותר.
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 סיכולוגית לבית משפטחוות דעת פ  .2

  

( כשבית המשפט החל 02של המאה הקודמת )ה  02הקשר בין פסיכולוגיה ומשפט החל בשנות ה 

 לבקש חוות דעת פסיכולוגית על נבדקים ומטופלים שהואשמו.

בסוף המאה העשרים הועמקה זיקה זו, ומחקרים רבים נעשו כדי לבדוק את מהימנותה ותקפותה 

 לבית המשפט.של הערכה פסיכולוגית 

 ישנן כיום חוות דעות יחודיות לסוגי משפט שונים:

 להערכת נזק נפשי לנפגע. –בתביעות נזיקין 

 הערכת המסוגלות לעמוד לדין ולרצות עונש, וקביעת אחריות למעשה ולשפיות. -בתביעות פליליות

 להערכת מסוגלות הורית ולגבי משמורת ילדים בסיכסוכי גירושין. -במשפט אזרחי

  

שרות פסיכולוגי לבית המשפט ניתן באמצעות חוות דעת של מומחה או לבקשת בית המשפט או 

לבקשת אחד הצדדים. האבחון הפסיכולוגי נעשה ע"י פסיכולוג בעזרת סוללה של מבחנים 

 )מנת משכל( ועוד. iqפסיכודיאגנוסטים, שכוללים מבחני אישיות, מבחנים קוגנטיבים, מבחני 

במסגרת פסק דינו מתן טיפול פסיכולוגי. הבעיה במבחנים הקליניים היא מידת  שופט יכול גם לחייב

 האוביקטיביות שלהן ועד כמה הם אכן בודקים את המצב האמיתי.

קיימת בעיה תיאורטית לדעת מהי מידת המהימנות שלהם )למרות שעברו תיקוף(והאם הנבדק יכול 

 יג מצג שווא שישפיע על התוצאות?"ללמוד" להסיט את התוצאות, כלומר לשקר במבחן ולהצ

  

בעיה נוספת היא שהם נעשים בחדר הפסיכולוג בניתוק מהסביבה הטבעית "בתנאי מעבדה", ולא 

 ברור עד כמה הם משקפים את המצב האמיתי בשטח )בחיי יום יום, בתנאי לחץ, בתנאי עייפות וכו'(.

 .)גורמים המשפיעים על שיקול הדעת השיפוטי )המשך

א. בין אנשים בעלי רקע דומה ועמדות משותפות יש ברוב המקרים קשר לא מודע. אם נימוקי אחד 

הצדדים קרובים לעמדותיו של השופט, יכולה להיות הטייה לא מודעת ולא מוצדקת לטובת אותו 

 .צד
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ב. הרקע התרבותי, האתני והדתי של השופט, )שנמצא מול "חוק אובייקטיבי"(, לא יכול שלא 

יע עליו ! כשנתנו במחקר לכמה שופטים את אותו חומר הדין ובקשו לתת מסקנות לפי החומר להשפ

במצבי אמת, תיפסקנה  -שלפניהם, נתקבלו החלטות שונות אצל שופטים בעלי רקע שונה. לפיכך 

 .חומרות דין שונות המושפעות מתפישת העולם של השופט

 

ת חומר הרקע ועובר עליו, כבר אז מתקבל ג. נבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שהשופט מקבל א

אצלו רושם ראשוני ועמדה מסוימת לגבי המקרה, ויתכן שבאופן לא מודע מסקנותיו נקבעות כבר אז 

 .וישפיעו על פסיקתו

 

ד. "יעפת החלטות". ככל ששופט, )וכל אדם(, נדרש לקבל יותר החלטות, הוא מחפש באופן טבעי 

  .דרך האופייני והנוח הוא הימנעות מכל עשייה ושמירה על הקייםדרך, ובדרך כלל, קיצור ה-קיצורי

 

התנהגות דומה אפשר לראות במיקום ממתקים ומצרכים מסוימים ליד הקופה ברשתות השיווק, 

לאחר שהקונה עשה החלטות רבות מה לקנות, פוחתת יכולתו להתנגד לפיתוי שירגיע אותו )סוכר 

שקורה לשופטים לאחר ארוחת בוקר או צהריים בוועדות  מעלה סרוטונין( והוא יחטוף ממתק כמו

 !!!!! שחרורים

 

 

 . דחף שאינו בר כיבוש1

  

בחברה מקובל שאדם שמבצע פשע וסובל מהפרעה נפשית, יש לתת לו "טיפול שונה" מאנשים 

 נורמטיבים.

וד חוק". העבירה נעשתה בגלל מחלת/הפרעת נפש, בניג-הסובל מהפרעה נפשית אינו נחשב ל"מפר

לאדם "נורמלי" שמבצע עבירה מתוך רצון חופשי ובחירה ואחראי למעשיו גם מבחינה חוקית וגם 

 מוסרית.-מבחינה ערכית

בהפרעה נפשית המעשה נעשה מתוך "כפייה" ולא מתוך רצון, והחוק מגן על אותם "מופרעים 

 נפשית" מענישה נוספת )הגורל העניש אותם בפעם הראשונה(.
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= דחף שפוגע בבחירתו החופשית של האדם ולפיכך מהווה תנאי לאי הטלת  שדחף שאינו בר כיבו

 אחריות פלילית. 

 הדבר מקובל. במשפט האנגלי טענה זו אינה מגנה מפני אחריות פלילית .-לא בכל שיטות המשפט

הוא מצב של חוסר יכולת לשלוט בדחפים שנוצרו למשל ממחשבות שווא,  -דחף שאינו בר כיבוש

 פים כפיתיים שכאמור מקורן במצב נפשי )מחלת נפש(.הגורמות לדח

  

 התקפי אמוק

  

מי שנמצא  כלהם התפרצות פתאומית של תוקפנות ואלימות קשה המכוונת כלפי -התקפי אמוק

 בסביבה ללא אבחנה.

רע -)בשמו המקורי "מנגאמוק"( מקורו מהתרבות המלאית, שם לפי האמונה רוחו של נמר -אמוק

 האדם.נכנס לנשמתו של 

וללא -פועל מתוך דחף בלתי נשלט -בזעם ובמצב של ערעור מצב ההכרה )טרנס( -כאשר אדם נואש 

 ובאנדומורפינים(.-שיפוט הגיוני )כשהוא מוצף בדרך כלל באדרנלין

בהסתכלות על מקרים רבים שהתנהגו  1149הוגדר לראשונה כמצב פסיכיאטרי בשנת -האמוק

 יו פגומים בנפשם.בהתנהגות דומה והמשותף לאנשים שה

 –לרוב ברגע של אובדן )איבוד אדם יקר( -הנפוץ יותר: קשור לעצב או לדיכאון -סוג האמוק הראשון

הפסד כסף וכו', שבד"כ אופייניות לאנשים הסובלים  –פיטורין מעבודה  –איבוד מקום עבודה 

 מדיכאון עם שינויים קיצוניים במצב הרוח )נוירוטיים(.

נדיר יותר, גם הוא מקורו בזעם, או נקמנות נגד אדם פרטי )או חברה( ואופייני  -סוג האמוק השני

פולרית )מאניה -לאנשים פסיכוטיים, סכיזופרנים, פאראנואידים או סובלים מתסמונת בי

 דפרסיבית(.

רץ רואים לפעמים ריצת אמוק שמעידה על הרעה במצבו הנפשי של החולה. בה החולה  -בחולי נפש

 ופוגע באלימות והרס בכל מי ומה שנקרה בדרכו. -ללא מטרה

   

 )לפי ג'ון טיבו והרולד קליי( . מדוע אדם נורמטיבי מבצע פשע2
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שהן ברורות לכולם ! אם לא היו נורמות, סביר שלא היו עבירות שהרי בהעדר -יש נורמות ידועות 

 חוקים ונורמות מוסריות, חברתיות.שחייבים לחיות בחברה שבה יש   חוקים אין פשעים. אין ספק

וברור. ועל  –לא מספיק לקבוע נורמה=חוק ! החוק )הנורמה( חייב להיות מנוסח באופן חד משמעי 

 ציות( יביא בעקבותיו לעונש.-כל פרט בחברה להבין שחריגה )אי

 , האדם מבין את החוק ומציית לחוק כדי שלא ייענש ! ולא בגלל שהוא מבין אתקליטת הנורמה

 החוק או מזדהה איתו. ככל שאדם מזדהה יותר עם החוק, מבין 

 אותו ומסכים איתו, הסיכוי להפרתו נמוך יותר. גם ללא השגחה ופיקוח עליו )על הפרתו(.

כמו שיש הזדהות עם שמירת חוק, ישנה הזדהות עם הפרת החוק, וכשאדם מזדהה עם הפרת החוק 

 פס גבוהים.סביר שהוא יפר את החוק גם אם סיכוייו להת

פסיכולוג אמריקאי בשם טראביס הירשיי חקר נטייה של בני נוער )חלקם( למעגלים לא נורמטיבים 

 פקטורים שונים הדוחפת לביצוע פשע: 4והגיע למסקנה שיש יחסי גומלין ומערכת איזון בן 

 ככל שאדם מעורב יותר חברתית, מתפתחת תחושה של נתינה ולקיחה. -מעורבות      .1 

כשאנשים עושים מה שהם עושים באמונה שלמה ובאמון הדדי תהיה להם -אמון      .0

 מוטיבציה טובה יותר.

אם תהיה מחויב לחברה עבריינית תהיה עבריין "טוב"יותר. אם תהיה  -מחויבות      .3

מחויבות חברתית מעניקה לפרט מעמד  מחויב לחברה שומרת חוק תהיה גם אתה כזה. 

 ומצמצמת עבריינות.

 קשר לחברה, שייכות לחברה,-קשר      .4

 שייכות לחברה מצמצמת עבריינות.      

 

 . החלטות שיפוטיות0 

 האם לסביבה קשר להחלטה שיפוטית ? 
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 הקדמה

האם שופט פתוח ומשכיל ככל שיהיה, יכול להתנתק מהשפעות חיצוניות ופנימיות )מעצמו 

אוביקטיביות מעלה דרישה קשה מהשופט, שחייב לדעת ומדעותיו( ולשפוט בצורה אובייקטיבית ? 

ולהפנים שייתכן והערכים שלו אינם נחלת הכלל. האם שופט יכול לשפוט ולפסוק באופן אובייקטיבי 

 בניגוד לערכיו ? לתרבותו ? לרגשותיו ? ולתת גזר דין ?

נה בהתנהגות האם שופט יהודי יכול למשל לשפוט מחבל ערבי שרצח חילים ? האם שופטת דתית הד

 אדם חרדי בסוגיית הדרת נשים תשפוט כמו שופטת "שמאלנית" ?

האם שופט יכול לשפוט עפ"י שיקולים השונים מעמדתו, למשל בתחום: מינו, למגזר אליו הוא 

 משתייך,לאמונתו הדתית, תוך התחשבות בערכי החברה בלבד ?

וגזרי הדין שלהם יהיו מושפעים  לחלוטין בבואם לדון, םיכולים להיות ניטראליי אינםשופטים  

 מזהותם המינית המגדרית והגזעית.

לצערי מעט מחקרים ישנם בנושא זה, ונראה כאילו מנסים להגיד באופן חד משמעי שגזר דין ייתכן 

 והיה שונה אם היה יושב שופט ממין או גזע שונה במשפט זה או אחר.

ב אמר: "אנו יכולים לראות דבר באופן בנימין קרדוזו שהיה שופט בבית המשפט העליון בארה" 

 אובייקטיבי כמה שנרצה, אך אין אנו יכולים לראות את אותו הדבר בעיניים שאינם שלנו עצמנו".

עיקרון השוויון מבחין בין שוויון חוקתי )שדן בפגיעה -העיקרון המרכזי בשיטת המשפט הישראלית

, לבין שוויון מנהלי טכני, שנועד להתגבר על בזכיות יסוד על רקע גזע, נטייה, מיניות, מין או גיל

אפליה היסטורית של מיעוט על בסיס דת, נטייה מינית, גזע ומין. כאשר אנו מדברים על שוויון אנו 

לטובת אוכלוסיה  ממוסדתשוויון, דהיינו על אפליה מתקנת, כלומר באפליה -חייבים לדבר גם על אי

 חלשה או מופלית.

 סור אפליה של מגזרים מופלים )היסטורית(.פסיקה בתחום אי -לדוגמא

נקבע  – 520( 5שדולת נשים בישראל נגד ממשלת ישראל פ"ד מח ) 453/94בבג"צ  -שוויון לנשים

 שחובה למנות נשים לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.

ץ' פ"ד על נתיבי אויר לישראל נגד יונתן דנילובי-אל 001/94בבג"צ  -שוויון להומוסקסואלים ולסביות

שדייל הומוסקסואל זכאי לקבל כרטיס טיסה עבור בן זוגו )הגבר( כמו  -  , נקבע1994   049( 5מח )

 שדייל זכאי לקבל כרטיס עבור בת זוגו.
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 העומס על השופט –. השפעת הסביבה על השופט 0 

 מערכת מחשוב/מפקחת ומסייעת    א. 

    למצוא במהירות מסמכים, מערכת ממוחשבת שאמורה להקל על שופטים       

 משפטים והחלטות, אך מראה גם את מספר התיקים של השופט.      

  

השופטים האחרים רואים את התפוקות ואת הפיגורים של כל השופטים  כל שופט וכל  

 על השופט. ולעומס נפשי  והדבר גורם ללחץ נפשי רבהאחרים 

  

 עקב ריבוי שעות דיון.  - עומס מנטלי     ב.

   מחקר של פרופ' שי דנציגר, פרופ' יונתן לבב ועו"ד ליאורה אבנעים, הוכיחו       

 שעומס מנטלי עשוי להשפיע על קבלת החלטות )גם של מומחים(.      

  

מדינות קבע: ככל ששופט מרבה  10מחקר שנותח באופן השוואתי מערכות משפט ב        ג.

חיות מטעמים טכניים, ומרבה בישיבות קדם משפט לדחות ישיבות לתקופות ארוכות, מרבה בד

   יכולתו השיפוטית להכריע בסוגיה שלפניו ירודה.שלא לצורך, 

  

השופט משה גל התריע בפני העומס ואמר ש"מערכת המשפט בישראל היא  -עומס תיקים     ד.

ס בן התאבדותו של השופט מורי לפניולעומס יש מחיר", דברים אלו נאמרו -מהעמוסות בעולם

 והלחץ הנפשי שהיה כרוך בכך.-עטר מבית משפט השלום בירושלים עקב עומס התיקים שהיה לו

  

 השפעת התקשורת על החלטות השופטים

 בכנס "תקשורת כחורצת גורלות במשפט" אמרה: –השופטת דורנר  

על המשטרה והעיתונות להגביל עצמם בפרסומים על נחקרים כדי למנוע השפעה על       .1

 השופטים.
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השפעת התקשורת חודרת מתחת לעורם של השופטים והשפעתה על השופטים הינה       .0

 הכרתית.-תת

 מתח ביקורת וטען: )בהקשר למשפט קצב( -עו"ד ציון אמיר

 התקשורת חרצה דין עוד לפני שהחקירה הסתיימה.      .1

שפט העליון בדימוס מדובר בתופעה שהזמינה התבטאויות קשות מפי שופטי בית המ      .0

 חשין ודורנר.

יורים מילים ומילים   המצב הקיים בלתי נסבל. אנו חיים בתוך ג'ונגל תקשורתי, כולם      .3

 הורגות !

במקרה קצב )לדברי עו"ד ציון אמיר( בניגוד למקרה ח"כ רמון התגייסה התקשורת       .4

 לא נמצא צדיק אחד בסדום.-להגנתו, ובפרשת קצב

  

 

 


