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מבוא
 ההפרעות ובין העבריינית ההתנהגות בין הקשר

 האמפירי המחקר אך רבים, העסיק ;;הנפשיות
)1976( גח כמו חוקרים מצומצם. זה נתחום

 סטא־ בשיטות השתמשו )1978( וסאסווסקי .
 של שכיחותה מירת את לבדוק ככדי שיסטיות, '

 בהשוואה הנפש חולי בקרב העבריינות
 ההתעניינות הרגילה. כאוכלוסיה 'להופעתה
 השאלות סביב הוסבה החוקרים של ;;העיקרית

 הקשר על לדעת ביקשו שבאמצעותן הכמותיות, ;
 חולי אחוז כי לציין, חשוב התופעות. שתי ״קבין

 ונע נמוך יחסית הוא העבריינים בין ;:הנפש
 היא העבריינית פעילותם .2%ל־ :;.מסביב

 חולים הם אותה המבצעים רוב פולימורפית.
 של כשחלקם פסיבופתים, או ::;פסיכוטיים

 1.5%ל־ 1% בין ונע מועט הוא הנוירוטים י
 טננט ;1981 ,1977 ואח׳, בנזש עם (השווה ;

),1974 :;;ואח׳,
:J בנזש וכן )1981 ,1980 ,1978 ,1976(אח־ 

 לעמוד, ביקשו ),1981 ,1978 ,1976(ועמיתיו
 ההתנהגותיים המאפיינים על מחד-גיסא,

ומאידך עבריינים, נפש חולי של הייחודיים .
 האוכלוסיות ת א שהובילו. הגורסים על א-0’1 ;

 למשל. נמצא, כך העבריינית. להתנהגותן לליה
 החולים העבריינים )63.4%( רוב ני

עם׳ ; 1980(ארד על־ידי שנחקרו בסכיזופרניה,
4 v,(<השפעות של כתולדה עבירותיהם את ביצעו י

חברתית וסטיה עבריינות

 כסימפטום )12.7%( מיעוטם ורק סביבתיות,
 המחלה להופעת מקדים כביטוי או המחלה של

 ההתנהגות כי איפוא, מסתבר, ).4.7%(
 מאותם לרוב נובעת הנפש חולי של העבריינית

 העבריין על הפועלים ואישיות מצב גורמי
 חולי של שעכריינותם מכאן, נפש. חולה שאינו
 אם־כי המחלה, של תולדה כהכרח אינה הנפש,

 ובכך החולה של העברייני״ ה״סף את מורידה זו
 של להופעתה מסוימים, במקרים מביאה, היא

העבריינות.
 מופנית להיות יכולה החולים של עבריינותם

 כלפי או וכד׳) פציעות עצמם(התאבדויות, כלפי
 היא הזולת, כלפי מופנית היא כאשר זולתם.
 ישירה(פציעה, גופנית בפגיעה להתבטא יכולה

 ובד׳), רצח איומי לרצח, נסיונות רצח, תקיפה,
 הזולת של המוסרית באישיות פגיעה או

 אונם, שווא, הלשנות אנונימיים, (מכתבים
 אקס־ ,פדופיליה המוסר, בכללי פגיעה

 אל מופנית והפגיעה יש וכד׳). היביציוניזם,
 ושאר הצתות גניבות, כמו הזולת, של רכושו
נזקים.

 בטרם למופיע יכולה העבריינית ההתנהגות
 אתרי או המחלה של הראשונים בשלבים מחלה,

 כש־ המחלה. של והתבססותה התפרצותה
 של .הראשונים בשלבים מופיעה העבריינות

 ריב של בהתפרצויות מתבטאת היא המחלה,
לעיתים וכד׳. הזולת, כלפי טינה בהבעת ומדון,
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 p את אקטיבי. באופן תוקף, שהחולה קורה
 לעיתים ורק אליו. הקרוב שכנו את או משפחתו
זר. אדט תוקף הוא יותר רחוקות

מטרה
 האבחנה האם לבדוק היא זה מחקר של מטרתו

 סוגי של הרפואית-פסיכיאטרית או הרפואית
 המתקבלת הדיפרנציאציה את תואמת החולי

 הועלתה זו שאלה העבריינית. מההתנהגות
 זיטרין,■ :1977 גאון, ( אחדים חוקרים על-ידי

 בהתנהגות שהתמקדו ;), 1975 לאנגסליי, ; 1976
 לחשוב, מקובל הנפש. מחולי חלק של האלימה

 מן גבוה אחת יש אלימים עבריינים בקרב כי
 הסובלים אנשים של או פסיכופתים של הרגיל

 מסוגים אפילפסיה.או כמו ייחודית, ממחלה
 או נפשית אי-תקינות או מופרעות של אחרים

שכלית.

השערות
 כי היא, הנוכחי המחקר ביסוד המונחת ההנחה

 בין משקפת, אדם של העבריינית התנהגותו
 מצבו את גם מסוימת ובמידה אישיותו את היתר,

 למסקנה, יביא זו השערה של אימותה הפתולוגי.
 של האבחנה) הומוגניות(מבחינת קטגוריות כי

 יחסי, באופן תהיינה, פלילי עבר בעלי נפש חולי
 המבוצעות העבירות סוגי לגבי הומוגניות

 ייחודיות קטגוריות לגבי גם הוא-הדין על-ידם.
 פסיכופתיה). שכלי, פיגור (אפילפסיה. נוספות

 תהיה זו הומוגניות כי לצפות אין למעשה,
 האיבחון והן העבירה שהן כיוון מאוד, גבוהה

 בעודף לוקים הרפואי-פסיכיאטרי או הרפואי
 יחסית מהימנות שתוצאתן מעורפלות, קטגוריות

 הנחה ).1977 (אדד, ובאיבחון במיון נמוכה
 כי היא הראשונה, מן להקישה שניתן אחרת,
 על־ידי המבוצעות העבירות בין והשוני הדמיק
 השווים הצדדים את משקפים מאושפזים חולים

 ככל אחרות, במילים הנפשי. במצבם והשונים
 כן חולים, שני של עבירותיהם בין הדמיון שגדל
לאותה השתייכותם של הסבירות גם תגדל
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 עז להניח איפוא, סביר, איבחונית. קטגוריה
 לדו זו יחסי באופן הדוסית איבחון קטגוריות

 הקלינית, (הסימפטומטולוגיה) המחלה בסימני
י העברייני. באיפיון בדמיון קשורות תהיינה

 §3 | י: ק תולדה שהן הנוספות ההשערות קיימות
 21 | •:־' בשבע נעזרנו זה, מחקר לצורך המידגם.

1 האיבחוניס המידגם. לסיווג איבחוניות קטגוריות : 1 
W ! המטתת שהרוח המטפל, הצוות על-ידי נקבעו  
 H .ן ין..,ה במידגם רפואית-ססיכיאטרית. היא אותו
| I דליריוס (עם סכיזופרניה חולי פרנויה, חולי  ן

 & I' • אפילפטיים דבילים, י פסיכופתים, ובלעדיו),
-1ומ על הושתת המיון ואלכוהוליסטים. . | .^ ן ו ת 1ן

M הצרפתית הפסיכיאטרית הרפואה ושל הרפואה II
’'־־יי' ^  (ראה האמריקנית מן במקצת השונה

 % I המחקר אוכלוסיית כל להלן, שיובהר כפי ).1981
f (צרפת); קאדילאק של הרפואי מהמרכז נלקחה f |^■ 
 1%.המרכז■■"'? את שעבת המאושפזים 518 כל נבחנו

 Hf ט ובידהם 1976 ועד 1967 השנים בץ הזה
 שאינן| ייחודיות, אוכלוסיות של הקטגוריות

 שגו המאושפזים כל נפש, במחלות חולות
 <9 על שבקאדילק, הרפואי־פסיכיאטרי במרכז

בית-המשפט. של צו
 המערם! עם הכללית ההכתח בסיס על

 ; בקשו השערות מספר להעלות ניתן הממיינת.
 ראשית, הללו. הקטגוריות בין ולשוני לדמיון

 • תהיה הדבילים של הקטגוריה כי להניח, ניתן
 ; fpn אדד ;1974 (אדד, האחרות מן שונה
 הקשורה!; היחידה הקטגוריה שזוהי כיוון ),1980

 יויהז כי להניח, סביר שנית. שכלית. כמוגבלות
 •;1ר® של במונחים הקבוצות בין שוני קיים

 .הסכיזופונים כאשר שלהן, הכללית הפעילות
 מאיי!״. יהדבילים, מחד-גיסא דליריום. ללא

 ® דלירייס עם מהסכיזופרניט שונים יהיו גיסא,
Sjpjfe הפרנויה. מחולי

̂  הריחי? למידת נוגעת שלישית השערה
 האלבוהוליסטים^ן: מהמציאות. הנבדק

 מהמציאוה^® כמרוחקים ידורגו הסכיזופרנים
 ,דבילים(™^! גם ואולי אפילפטים פסיכופתים,

 חולי שאינם מאושפזים של קטגוריות
life:# למציאות. יחסית כקרובים ידורגו
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 את היווה נבדקים, 518 שבלל המיתם, -נבדקים.

 השנים בין שאושפזה האוכלוסיה •נל
 של הרפואי-פסיכיאטרי במרכז 1976־1967

 בשנת נפתח זה רפואי מרכז (צרפת). קאדילאק
 109 (תקנה בחוק מיוחדת לתקנה בהתאם ,1963
 עבריינים בתוכו מאכלס הוא ).1950 ביוני 5&זז-

 או נפשי. בחולי המתאפיינים 'מסוכנים,
 (פסי־ באישיותם מליקויים הנובעת ;!מופרעות

אפילפטים. חולים וכן שכלי, מפיגור או •כופתית)
 זה רפואי־פסיכיאטרי במרכז מצויים לכך, :!נוסף :

 להסתכלות הנתודס נפש, חולי שהם ׳עבריינים
 למשפט. להעמדתם ער :

f נבדקו החוסים של הפליליים התיקים 
 קטגוריות: לשלוש מוינו מכירותיהם ז

 כלפי אקטיבי באופן שהופנו עבירות א•
נני-אדם.

רכוש. עבירות ב.
שונות. עבירות ג.

 העבירות סוגי את קיבצנו זו, עבודה לצרכי
 לרצח, וניסיון רצח 'קטגוריות: לשבע השונים
 עקב או שכרות סוגיה(עקב לשני פיסית אלימות

 (שני גניבה הצתה, איומים, אופי), של גורם
שונות. לאונס, וניסיון אונס הסוגים),

הנתונים עיבוד
 הושוותה אבחנה קבוצת ככל העבירות התפלגות

 (למשל: אחרת אבחנה קבוצת כל של לזו
 וכד), לפסיכופתיס, לדבילים, הושוו הפרנויים

X(ביניהן ההבדל מובהקות של חישוב ונערך 2.( 
 טרנספורמציה נערכה שנתקבלו לערכים

 מדד סיפקו אלה מקדמים .Phi של למקדמים
 שבע בין העבריינית ההתנהגות לגבי להשוואה

האבחנה. קבוצות

1 לוח
הרפואי האיבחון של השונות בקטגוריות העבריינית ההתנהגות צץ הדמיץ

 יח
 !ו
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פרגייה
 זכיזיפרמה
 ספיזוסרניה

 בדליריו® מלמה
 אלמהוליזס
 ״זיכופתיה
 ׳*מילססיה

 שכלי *גיד
 הדביליות כירגת

M׳________

שכלי פיגור סכיזופרנית
בדרגת מלמה

הדביליות אפילפסיה פסיפופתית אלכוהולוזים בדליריו® סכיזופרניה פינויה
1.00

5.1.00ג

1.00 .19 .62
1.00 .59 .54 .48

.1.00 57 .41 .53 .84
1.00 .66 .50 .50 .50 .61

.41 .40 .48 .18 .27 .631.00

 SmaDest באמצעות עובדו 1 בלוח המקדמים
Space Analysis (SSM. ממקמת זו טכניקה 

 ביותר הקטן האויקלידי במרחב נקודות |עדכת
 דומים יהיו הנקודות כץ המרחבים שיחסי *־

אחרות, במילים המשתנים. בין הקשרים
ביניהן שהמרחקים נקודות של פיזור

 המרחד אם משמעות: לנו יעניקו
 המר מן יותר קצר הוא b לנקודה

c, שהי הוא דבר של פירושו 
a ־ מאשר יותר חזק 8ו־ 

%רז יותר מפורט (לתיאור



תוצאות
העבירה של אופיו! א.

 של עבירותיהם התפלגות את מתאר 2 לוח
 מפגרים 85 נפש, חולי 127 מהם הנבדקים, 518

אלכוהוליסטים, 35 פסיכופתים. 210 בשכלם,

 בתו איבחון בלא נבדקים וכן אפילפטים, 25
 ״שינות״כ שהגדרנו מהעבירות נתעלם אם

היו שלא אסורות, או סוטות התנהגויות ושכללו

2 לוח
השונות הפסיכיאטריות הקטגוריות הין העבריינית ההתנהגות התפלגות

fit ן

נו
.׳י

I

ו

ו
5

אחוז
קיד־
הכל

עבירות
שונות

 המופנות עבירות
רכוש כלפי אדם כלפי המופנות עבירות

סוג
ה/ ר בי ע ה

שונות הצתה גניבה

אונס
 וניסיון אלימות

לאונס פיזית
גיסיו!

לרצח רצח
 / איבהון
/ רפואי

7.7 40 8 0 4 1 7 6 14 פרנוייס

8.7 45 5 1 13 5 7 4 10
 סכיזופרנים

דליריו© ללא

6.2 32 2 0 5 5 8 4 8
סכיזופרני®
פרנואידים

1.9 10 4 0 0 0 1 3 2
 סכיזופרנים

שונים מסוגים
90.5 210 18 3 131 20 23 4 11 פסיכופתי®
16.4 85 14 8 22 12 15 5 9 דבילים
6.7 35 14 0 2 5 8 2 4 אלכוהוליסטים
4.8 25 4 4 3 1 10 2 1 אפילפטים
6.9 36 4 7 7 4 4 2 8 שונות
- 518 73 23 187 53 83 32 67 הכל סך־

99.8
־

14.1 4.4 36.1 10.1 16 6.1 13 אחוז

 ניתן אסור, מעשה לביצוע איומים בגדר אלא
 כלפי כמופנות העבירות שאר כל את לסווג

.3 בלוח שמתואר כפי רכוש, כנגד או בני-אדם
 כל בני של עבירותיהם כי עולה, 3 מלוח

 בלפי מופנות היו הפסיכופתיט, זולת הקבוצות,
 מפגרים, דלהלן: העולה בסדר בני-אדם

ואלכוהוליסטים. סכיזופרנים אפילפטים,

במציאמן. ומעורבות עבריינית פעילות מ
בכדי phi במקדמי להעזר ניתן לעיל, שצויין כפי

 § נין הקשר עוצמת את או המרחק את לאמוד
 ן לרן פסיכיאטרי הרפואי או הרפואי האיבחון

 ׳' : | ־ בדיקת ).1 בתרשים (עיין החולה, של ההתנהגות
 ■ג I בשכלם המפגרים כי מגלה, זה תרשים

 ׳־ | ה״שונה הקטגוריה את מהווים (הדבילים)
 ;] היי* הממוצע Phi-n מקדם כלומר, ביותר״,

 שני מבין ביותר הנמוך והינו ,0.396
ן הקטגוריות.

 ן הממדים שני את בפנינו מציג זה תרשים
 , | הפתריו מתוך ביותר, והחשובים הראשונים

; lest Spaced*3®8 על-ידי שהושג התלת־ממדי



33 הזב

זר.
ות״
היו

•V*

■ ׳׳,י■

פסיכיאטרי דאיבחק עבריינית ןו,;ד,גות

,<?? I
3 לוח

זזעכרי׳־ניה ההתנהגות התפלגות

הצל פד־
 נגד עבירות

וכוש
 נגר עבירות

אדט

מוג
העבירה ו»י9ר איבחון

92 23 69 מספר *ולי
100 25 75 אחוז סכיזופרניה
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Analysis .בפתרון לבחור העדפנו שלנו 
 משמעותי שיפור מציג והוא היות התלת־ממדי.

 ניכור למקדם בהגיעו הדו־ממדי, לפתרון ביחס
).0.18 של מרובה למיתאם (אנאלוגי 0.11 של

 הראשון המימד כי מראה, א1 בתרשים עיון
 ב״התנהגות יסודות לשני קשר יוצר )x-n (ציר

 הסוטים את נמצא משמאל החולית. של החריגה״
 יחסי(שכאן באופן והאימפולסיביים החברתיים

 את נמצא ימין שבצד בשעה בה הדבילים), הם
 מחד-גיסא (האפילפטים והמבודדים הבוזזים

מאידך־גיסא), דליריום ללא הסכיזופרניה וחולי
 יהא תקף. אכן הממדים של זה והסבר במידה

 זה הסבר קרוב כמה עד לציין מענייננו זה
 ציר לגבי אייסנק של לקונצפטואליזציה

ה נ צ ח ה : ה ( ט ר ב ר ט נ י א ־ ט ר ב ר ט ס ק א ) 
 אישיות בעל הוא תפישתו. לפי האקסטרברט,

 שהאינטרכרט בעוד ואימפולסיבית, חברותית
 ולריסון חברתיים קשרים למיעוט נוטה

 הסימפטומים שסוג כן, אם נראה, בתגובותיו.
 וסוג באבחנה) (המתבטא הפסיכיאטריים

 ההבדלים את לשקף מצליחים הפלילית העבירה
השונים. האישיות דפוסי כין

 יותר קל נראה ה-¥) (ציר השני המימד
 אקטיביות בין לכאורה, מבדיל, הוא להסבר.

 אלה הרפואי. האיבחון לפי פסיביות ובין
 הפעילים החולים הם הציר, על גבוה שדורגו

 לגבי גס כך זאת. מאשר אכן הרפואי שאיבחונם
 על נמוך שדורגו אדישים ודי הסבילים החולים

 תואמת נראית שאינה היחידה הקטגוריה הציר.
 שלפי הפסיכופתים, של זו היא זה הסבר

 על גבוה במקום להיות צריכה היתה ציפיותינו,
נמוך. במקום נמצאה היא ואולם הציר,

 הכתר הוא )z-n (ציר השלישי המימד
 הרפואיות הקטגוריות את מסווג הוא ביותר.

 מן החולים של ריחוקם על-פי והפסיכיאטריות
 הגבוה במקום דורגו האלכוהוליסטים המציאות.

מהמ ביותר המנותקים — (כלומר ביותר
 מצבי שני מופיעים אחריהם ציאות),

 כשעה בה ובלעדיו), דליריום (עם הסכיזופרניה
במקום דורגו והפסיכופתים שהאפילפטים

 נ up הרפואיון! הקטגוריות אכן, ביותר. הנמוך
3 המימצאים. את תואמות אלה חולים

 נ קרדבי□ כמה עד לציין במיוחד מעניין
ני 1בש לפסיכופתיס: האפילפטים דומים, כלומר
 דמליק כמעט סובלים הנבדקים אין אלה מצבים

 נ לעיל שצויין כפי ואכן. הקוגניטיבי. בתיפקודם
ה ״ח^ בגדר להחשב צריכות אינן אלו קטגוריות

4 כין והשוני הדמיון דפוסי אחתת, במילים נפש״.
ל ןןןן רבה במידה תואמים העברייניות ההתנהגויות

 או הרפואי האיבחון בסיס על לצפות שניתן מה
ז הפסיכיאטרי.

ו
ן דיון

 - על עברייוותם כי לראות, ניתן כללי באופן
 שק ביותר, המסוכנת הינה הפסיכוטים החולים

 ן פיסית, ובתוקפנות באלימות מתבטאת היא
 1 רצון. כדי עד קרובות לעיתים המגיעה

 I אלימה הינה האלכוהוליסטים של עבריינותם
 4 זו היא, אף תוקפנית האפילפטים של זו ביותר,

 ( של חו הכל״, ״כנגד מופנית המפגרים של
 * סביו רכוש. כלפי יותר מופנית הפסיכופתים

 את מייצג אינו שלפנינו המידגם כי להניח,
 המוגדר העבריין כללי. באופן הפסיכופתים

 בחושו הכרה בשל בדין זוכה אינו כפסיכופת.
 מקומו את מוצא הוא ולכן פלילית, אחריות

 רפואי למרכז העברתו הרגילים. בבתי־הסוהר
 להוסיף אפשרות מחוסר נובעת פסיכיאטרי

 מועברים לכן, רגיל. בכית־סוהר ולהחזיקו
 בעייתיות עם פסיכופתים רק הרפואי למרכז

מיוחדת.
 העברייני האיפיון כי כמו־כן, מראה, המחקר

 בעל הוא שנחקרו הרפואיות הקטגוריות של
 העבריינית שההתנהגות לנו, ברור משמעות.

 המחלה, של ישירה תולדה להיות חייבת אינה
 1 להניח. גט סביר כזאת, אינה אף המקרים, וברוב

 . I לסי® כדי בו יש פתוגנית סביבה של רקע כי
 בהו שלילית. התנהגות דפוסי של בקליטתם

 | מפגרים) (אפילפטים, מהמקרים שבחלק
 , \ יכולים הנבדק של המיוחד המצב או המחלה
נור מהתנהגות למעבר מסייע גורם להוות



35פסיכיאטרי ואיבחון עבריינית התנהגות

 במקרים סוטה. או תוקפנית להתנהגות סטיכית |
 מפני הפרט של הכלימה יכולת ירודה |אלה<

 עברייני״ (״סף האסורה ההתנהגות של ביצועה י
נמוך}• |

 מונעת פחוגנית שסביבה לטעק, גם אפשר
 האפשרות את הנחקרות בקטגוריות |מהאנשים

 מעצורים של מסגרת לעצמם לבנות הבריאה |
 להם מאפשרים שהיו ),inner controls( |נפשיים
 המקובלות. לנורמות בהתאם |לתפקד

 של אישיותו כי מהמחקר, נראה זאת בכל ;%;
 הנפשית התפתחותו בריאותו, מצב החולה, |

 ל״סגנון אותו גוררים הסביבה, תנאי !והשפעת
 תגובה דרכי בו ומולידים מיוחד, לוויים״

ייחודיות. !
 האיבחון לבין העברייני האיפיון בין זה קשר |
 גרידא. מקרים צירוף בבחינת אינו הרפואי •י

 הזה. הקשר את להסביר מספר דרכים !קיימות
שכלית, חולשה של שונים סוגים כי ברור. |
 שונות התנהגות בצורות השתקפותם את מוצאים :

שנית, ).1971 פרנקנשטייץ ; 1981 ,1974 (אדד
האי והמופרעות מחד־גיסא, הנפשי החולי

:!■׳:
1!

I

 האורגאני הליקוי או (פסיכופתית) שיותית
 משפיעים מאידך־גיסא, (אפילפסיה) המסוים

 דרכי לעצמו מסגל שהוא כך האדם, על
מצבו. את המאפיינות מסוימות התנהגות

 דרכי להחליש או לחזק הסביבה של בכוחה
אלו. התנהגות

מסקנות
 ההתנהגות כי לנו, נראה זה מחקר מנתוני

 הרפואיות בקטגוריות חולים, של העבריינית
 של אישיותו את היתר, בין שיקפה שנחקרו,

 הפתולוגי. מצבו את גם מסוימת ובמידה החולה
 אבחנות שבעלי בכך, מתבטא זה דבר

 הומוגניים להיות נטו דומות פסיכיאטריות
 זה דבר שלהם. הפלילית ההתנהגות סוגי מבחינת

 מחלות בין הקשר שאת האפשרות את מעלה
 האיכותי, במישור לחפש יש לעבריינות נפש

 מאשר יותר ההתנהגות, סוגי בין בהבחנה
 ההסתברויות בין המבחין הכמותי, במישור
הרסנית. או סוטה להתנהגות השונות
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אפילפטיים חולים ביץ עבריינות

משה

 י־ של כרתה
 של'(־' שעים

 \ להשט לי
 f של !וגזה

 1 שאנו מוג
\ למדי :ים ;■U ־:־'

xm ולא ידים, p
 נוירו־ חולייס של אוסף הם האפילפסיה' !מצבי בעזרה .1

 פעולת של הפרעה בהם שמופיעה פסיכיים. | ,כדבר ניה
 חשמלית כהתפרקות מלווה כשהיא המוח, f על בדיוני

 2ההתקף. בזמן מסוימת י של ־שם
הת על־ידי מאופיינים האפילפסיה מצבי !ריאליזם

 משתנה זמן ובאורך זמן כמירווחי חוזרים, י,פיס ולא:•:| מיה
 של הכרתו על אחרת או זו במידה |:יהמשפיעים1:לעמת ה:

 שכיחות חולי־נפש. אינם אפילפטים ’החולה. ^ מנוסחים
 מהממוצע גבוה האפילפטים בין הנפשי החולי »; כמעט !נו
 תולדה הוא אין אך },1965 האוכלוסייתי(סוטר, i מנסים ו

המחלה. מן ישירה '1'קצרה :ים
i חשיפת |  4אפילפטי. בחזקת הינו אדם כל בפוטנציה |

 ניסויי באופן אפילפטי התקף ליצור ניתן p אבי :נע
 אפילפטי, חולה שאינו בריא, אדם כמעבדה. p לשטח ת
f אחר דומה כימי חומר או קארדיאזול לו שיוזרק ׳ יתחלק 

 בהתקף יגיב באלקטרו־שוק, שיטופל אל | בניית על
;f| .אפילפטי,

קיימת, אפילפטים, הלא הנפש, חולי בין ■||
הפסוידואפי־ התופעה מסוימת. נשכיחות •||

 בהתקף מביעים אלה נוירוטיים חולים 6לפטית. י׳ י
p למגע תחליף ביטוי או תוקפנות האפילפטי 
7המיני. ®

 לזו בדומה האפילפטי, החולה של אישיותו
 שבין האינטראקציה של תולדה היא כולנו,1

|  אלה לבין הסביבה גורמי של הגומלין השפעות |
i f והתייחסותם תגובותיהם התורשה. גורמי ®ל 
 תסייע אליו. הקרובה סביבתו בני של הטבעית §|
 של ובעיצובו בריאה אישיות של נהתהרותה :||

תקין. !ופי1 1׳
 דרך על המקפידים האפילפטים, החולים

 לנהל מסוגלים להם, המוכתב הרפואי הטיפול
 את למלא ומסוגלים תקינים יותר או פחות היים
ובזכויות כמטלות חלק לקחת וכן התפקידים יוב

3״
K

אדד

 מיגבלות היעדר אכן, 8רגילות. אזרחיות
 מסייעת כלפיהם, רגילה והתייחסות תיפקודיות

 על ומקלה התיובי, העצמי הדימוי בבניית להם
9החברתית. השתלבותם
הכללית, כאוכלוסיה האפילפסיה, 10שכיחות

 השונים. למחקרים בהתאם 0-0.5%. %! בין נעה
 ובמחלות עצבים במחלות המטופלות במשפחות

.10%כ- של גבוהה בשכיחות מופיעה היא נפש,
 האפילפסיה חולי בין 1העבריינים' שיעור

 באוכלוסיה המצוי לשיעור ודומה גבוה אינו
 חולים אין האפילפטי, ההתקף כדי תוך הכללית.

 פלילית. עבירה לבצע במתכוון מסוגלים אלה
 מיד מכהונת, פלילית עבירה יבצעו לא גם הם

 או הכרה חסרי הם כלל בדרך כי ההתקף, לאחר
 לתרדמה נכנסים שהם או מעורפלת שהכרתם
עמוקה.

 שאין 2האקויוולנטים־אפילפטים, במצבים
 תחליף כנראה, והמהווים, לאפילפסיה לשייכם
 של במצב החולה נמצא האפילפטי. להתקף

 אימפולסיבי "להיות עלול הוא אוטומטיזם.
 תידון היא זה, במצב עבירה יבצע אם ומסובן.

י 2כיבוש״. בר־ שאינו ״דחף של ההגנה על־פי
 של כעבריינותם האפילפטי. של עכריינותו

 גורמי של תולדה הינה הכללית. האוכלוסיה בני
 גורם הינה עצמה המחלה אישיות. וגורמי מצב

 בגורמי תלויה האישיות על שהשפעתה עקיף,
הסביבה,

המחקר מטרת
 הפעילות של קלאסיפיקציה לערוך . 1

 של חולים) 25(מסוימת באוכלוסיה העבריינית,
 כית־משפט. צו על־פי מאושפזים אפילפטים

 החולים של עבריינותם את להשוות ,2
אחרות, חולים קבוצות של לזאת באפילפסיה



 -1967( התקופה. באותה מאושפזים שהיו
רפואי. מרכז כאותו ),1976

המחקר אוכלוסיית
 ששהו חולי־אפילפסיה, 25 המחקר באוכלוסיית

 בורדו העיר ליד שבקאדילק, הרפואי במרכז
כל הם החולים וחמישה עשרים (צרפת).

 הזה הרפואי המרכז את שעבת החולים,
.1976-1967 השנים

ז העבריינות של קלאסיפיקציה
 p כדלקמן. ,1 מס׳ כלוח המובא העבשה אופי

 $1העב נשפט על־פיו האישום לסעיף בהתאם
 למידגם| נלקחו הקבוצות בשלוש החולה,

י החולים.

I
הפלילית 'האזוריות

 שוחררו המידגמים. בשני מהחולים. נכבד חלק
 שהם חולים. 17 מתוך 12( פלילית מאחריות

 ושמונה ובארדנא, סורו של כמידגם 70.6%
שלנו). כמידגם 34,8% שהם חולים, 23 מתוך

 פורו של (במידגם מהחולים אחר לחלק
 ואילו 11.37% שהם חולים, 2/17 וכאררנא

 הוכרה ),43.48% שהם חולים, 10/23 במידגמנו
 ),5/23 :3/17( החולים שאר מוגבלת. אחריות

פלילית. אחריות כבעלי הוכרו

1 מס׳ לוח
האפילפטיס תחולים של העבריינית הפעילות איפיוני

ז י 5״ס ת ו מ י ע ן ו י ס י נ
ס מ א ל

ם י מ ו י א
ח צ ר ל

ה מ צ ה ה ב י נ ג ה ב י נ ג
ה ו ו ל מ

ה פ י ק ת
ס מ

ה מ י ק מ
ה ע י צ ה ו

ן ו י ס י נ
ח צ ר ל

ה צ ר ה ר י ב ע ה
ת ו ח י כ ו ע ה

י ל א ב ת ו ב
ת ו מ ת ו ר ב ו ע _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i 25 2 1 2 4 1 2 1 9 2 1 ר פ ס מ ה

]100 & 4 8 16 4 8 4 36 8
4 ז ו ח א 0/0 ה

■

 לכאלו העבירות את לחלק לעצמנו נרשה אם
 רכוש, כנגד שהן וכאלו בני־האדם כנגד שהן

של זו עם עבודתנו את להשוות לנו יתאפשר

ח ו ׳ ל ס 2 ס

אפילפטים עבריינים של קלאסיפיקציה סירגסיס: השוואת

שונות  נגד עבירות
רכוש

 נגד עבירות
בני־אדס

העבירה
האובלישיה

18 1.00 3.00 14.00 משפר
 של הסידגט

נא רד ובא פירו

100 5.55 16.67 77.78 אחו?

25 4.00 7.00 14.00 מספר כמידגסנו

100 16.00 28.00 56.00 אחוז

 ובארדנא פורו של המידגם נראה לכאורה,
 נגד בעבירות דבר, של לאמיתו יותר. באלים
 רכוש עבירות גם במידגסנו חכללנו ויבוש,

ואם מקרים), (שני אלימות כדי תוך שנעשו

 האיומי׳ של המקרים שני את עליהם נוסיף
 (%גי 18ש- נמצא לשתות שסיפחנו ברצח
 בהתנהגות אלימים היו חולים 25 מתוך חולים

 ל דמיון לראות אפשר אי־לכך, העבריינית.
המידגמים. שני

ח ׳ לו ס נ ס
מידגסיט השוואת הפלילית: האחריות

ת הצרפתים, הפסיכיאטרים -וכארתא, פו )W
1 -).OT et BARUEMAT, I960

 ג׳ מהי־גס
קרנו ח מ

ם דג  א׳ מי
א פודו ארדנ ב ו

ת ריו ח א
ת לי מלי

ת ריו ח א
ת לי לי פ

חסר*
ת ריו ח א

ב ״ ה ס
ם חולי ה

ת ריו ח א
ת לי סלי

ת ריו ח א
ת לי לי פ

רי ס ח
ת ריו ח א

ב ״ ה ס
ט הולי ה

ה ר בי ע ה

- 10 8 18 __ 2 12 14

רצה
ופעילות

ה ט לי א

1 - - 1 2 — 2
א גניבה  (לל

ת) סו לי א
4 ־־־ 4 1 - - 1 הצמה
5 10 8 23 2 12 17 ב ״ ה ס

חקרנו). אותם רפואי(גם בין־קבוצתית השוואה
 סוגי את מפרט ),4 מס׳ (לוח רלהלן הלוח החולים של עבריינותט את להשוות לנכון מצאנו

שכיתוחה ואת התולים נשפטו עליהם העבירות הפסיכופתים, החולים של זו עם האפילפטים
העבירה. של מרכז מאותו בסכיזופרניה. תולים של זו חזם

ח ו ׳ ל ס 4 ס

ס חולי קבועות שלוש בין ושכיחותן העבירות סוגי

אפילפטיתהעבירה סוג

רצח א.
לרצח ניסיון ב.
לרצח איומיס ג.
 בעקבות והביעה תקיפה ד.

שכרות
ופציעה תקיפה ה.
לאונס ניסיון ו.
באגרסיביות המלוות גגיבה ז.

 גגיבה ח.
ה»תה יו

1

2
2

1
9

1

2

1

4

%
4
8
8

4
36
4
8

4
16

סכיזופרניס פסיכופטים
% %

27.36 32 5.24 11
11 96 14 1.90 4
6.84 8 4.29 9

0.85 1 8,58 18
17.94 21 2.38 5
5.98 7 1 42 3
3.43 4 9.54 20

15.38 18 52.86 111
085 1 1 42 | 3



דקודם) סהעמור 4 ,מס לוח (המשך
סכיזופרנים ססירופטים אפילפטים העבירה סוג
36 % %

2.56 3 0.48 1 8 2 מספיקים פרטים ללא י.
1.72 2 3.80 8 0 0 אוגס יא.

מוסרית לא התנהגות יב.
3.41 4 3 80 8 0 0 ריאוס האקטוט ביצוע ללא
1.72 2 *.29 9 0' 0 ר1הנ»ע נגר עבירות מ.

100% 117 100% 210 100% 25 סה״ב

במימזגאים עיונים
נמצא: שנבדקה, העבריינית מהפעילות תלק שהן הפשיעה, חטיבות בשלוש נתמקד אם

סכיזופרנים טסיכופחיס אפילפטיס  העבירה סוג
גנינה

3.42 9.52 8 תקיפה תוך
1S.38 52.85 4 תקיפה ללא
18.80% 62.37% 12%

תקיפח
0.83 8.57 4 שיכרות תוך

17.94 2.38 36 שכרות ללא
3.42 9.52 8 ןנניבה1ב מלווה

22.21% 20.47% 48%
דינה 3י3ס

27,35 5.23 4 רצת
11.96 1.90 8 לרצח ניסיון
6.83 4.28 8 לרצח איומים

46.14% 11.41% 20%

 כך, על מורה הנ״ל ההשוואתי בלוח עיון
 אגרסיכים היו הנחקר, שבמידגם שהאפילפטיס

 מהפסיכופתים. יותר העבריינית בפעילותם
 של לזו דמתה ),68%( התוקפנית התנהגותם

 פחות היתה כי אם ).68,438%( הסכיזופרניס
 יותר שכיחות היו הרצח סביב העכירות קיצונית.
 חולים גם שכללה הסכיווסתים, בקבוצת

 יותר שכיחה היתה הרכוש עבריינות בפרנויה,
 באותן גם כי להדגיש, יש הפסיכופתיט. כין

של איסימה וכר, תקיפה גניבה, כמו עכירות

 שונה הקבוצות בשלוש העבריינית הפעילות
 יודע העבריינית. בעשייתו הפסיכופט הוא.

 יש הסכיזוסרן, עושה. הוא אשר את ומבין
 מלאה. וברציה בכוונה הינה העבריינית ועשייתו

 עשייתם מחלתו. של ישירה תולדה והיא ויש
 לנו נראתה לא האפילפטים של העבריינית

 כהתנהגות אלא מהמחלה, ישירה כתולדה
 נתונים החולים שהיו ומהמצב מהסביבה היונקת

 אם לקכוע, לנו היה קשה המקרים ברוב בו.
תחילה, כוונז: מתוך נעשתה העבריינית העשיה



S
בית הכיר שבהם בודדים מקרים אותם זולתי \
 מתוך עבריינותם את ביצעו התולים בי המשפט, !
מלאה. פלילית אחריות ■ן

 זו העבריינית, ההתנהגות את נשווה אם אכן.
 חולים ושל אפילפטים חולים של דו, מול

 החולים לבין אלה חולים בין וכן בסכיזופרניה,
לעיל. הנאמר ויתאשר ישוב הפסיכופתים,

ח ו ש׳ ל 5 מ
 אפילפסיה הולי של העבריינית ההתנהגות

פסיבופתים חולים של עבריינומם טול

סוז״ב איומי
יצח

נניגח

* M
 

1 נישיו(
לרויח

ר«ח עבירה
^ מחלה ״ ׳

140 9.0 111.0 5.0 4.0 11.0 מספר פסיפוסתיה

אפילפשיח
100 6.4 79.2 3.6 2.9 7.9 %
15 2.0 1.0 9.0 2.0 1.0 משפר

100 13.3 6.7 60.0 13.3 6,7 %
155 11 112 14 6 12 סה׳׳ב

x2=68.4949 (1.1. =4 p< .(Htt

 נבעה הסכיוופרנים של העבריינית פעילותם
 עיון מתוך ,3סביבוזיים. מנורמ-־ם הגדול נחלקה

 גם דומה מסקנה להסיק לנו נראה החולה, נתיק ו
 שבתי־המשפט אף האפילפטים, החולים לגכי :

 אח ),40%( מהמקרים נכבד בחלק קישרו,
המחלה של מהותה עם העבריינית הפעילות

פעי הרפואי. ולא החברתי־משפטי, בהיבטה
 ושל הסכיוופרנ״ם של העבריינית לותם

 ,6 מם׳ כלוח כמובא התאפיינה, האפילפסים
 ופציעה). תקיפה לרצח, ניסיון (רצח. באלימות

 מניעיה על נפרד, במחקר לעמוד, יהיה מעניין
אגרסיביות. אותה של

ח ו ש׳ ל 6 מ
 אסילפשיח חולי של העבריינית חחתנחגות

שניוופרנים חולים של עבריינוחם מול

שח״כ איומי
רצח

גניבה

III1 נישיון
לרצח

רצח עבירה
מחלה

34 1.0 12 0 7.0 4.0 10.0 מספר שביזופרניח
100 2.9 35.3 20.6 11.8 29.4 %
15 2.0 1.0 9.0 2.0 1.0 משפר אפילפשיח

100 13.3 6.7 60.0 13.3 6.7 %
49 3 0 13.0 16.0 6.0 11.0 ״כ שח



דכר פוף
 העבריינית ההתנהגות כי איפוא, עולה, םהאמור

 תולדה היתה לא שנחקרו, אסילפטים אצל
 של תוצאה(נורמלית) אם כי המתלה, של ישירה

הסביכה. השפעת
 פתוגניתהיה סביבה של רקע ני להדח, סביר

 התנהגות דפוסי של בקליטתם לסייע כדי בו
 המתלה מהמקרים וכתלק יתכן שליליים.

 להיתלות גורם החולה בשביל היוותה כשלעצמה
 מהתנהגות המעבר את לו שסייע בו.

 סוטה. או אגרסיבית להתנהגות נורמאטיבית
 הפרט של הבלימה יכולת ירדה אלה, במקרים

 (״סף האסורה ההתנהגות של ביצועה מפני
 שהסביבה להניח, אפשר נמוך). עברייני״

 לבנות אלה אפילפטים מחולים מנעה הפתוגנית
 inner( נפשיים מעצורים של מסגרת לעצמם

controls,( לתפקד להם מאפשרת שהיתה 
המקובלות, לנורמות בהתאם

1
 האן»| ההתקפים הופיעו מהחולים כחלק

 לםען$! בסמוך או העבירה ביצוע אחרי לפטיים
 לכסא.ן|| כדי בכך והיה יתכן המעצר. אחרי או

 שהצטכף|| הנפשית, המועקה את לשחרר כדי
 ■| העבריינית. פעילותו כעקבות בחולה

 לביים החולה יכול מסוימים, במקרים
ן פעילותו לאחר האפילפטי ההתקף י רי ב ע  ה

לד•* ויועמד יואשם אם הגנה, לו שתשמש כדי
 שז!ץ| המקרים וחמישה עשרים מלמידת ^

 לו| עצמה שהמחלה להניח, לנו נראה לפניגו,
 הזזי% סגנון העבריינית. הפעילות את ..גררה

 הפעילו!;' או מהחולים אחדים של העברייני
 כתולדה התפתחו שלהם, העבריינית

 במהלו| לראות אפשר הסביבה. השפעות
 הסקשוו;.' אחרות. למחלות בדומה האפילפסיה,

 awn אך משני, גורם תקין, חיים ניהול על
 נורמאטיס: חיים סגנון של בהתפתחותו המסייע

| סוטה, או

נדלקמן: יהא ,ההתקף בומן החולה. של ההכרה של מצבה הכאיס האפילפסיה מוצבי .

ההתקף בזמן ההברתי המצב האפילפטי המצב

 ההברה ההתקף, אחרי הכרה. מחוסר החולה התקף בזמן
 לישון. ונוטה עייפות חש הוא בהמשך. מעורפלת.

הדעת. לצללוזז תוור הוא השינה בחום

(irand mal מאל גרנד ,

שגיות מספר בלל. בדרך הנמשך, הכרחי טשטוש ישנו Petit Mai מאל פמים

 מאכר הוא בהמשך כהכרה, החולה ההתקף כהתחלת
הכרתו. את

Jaekwmian קסוניאן!: 
(1861 . ג׳קסון של בשמו קשורה ).

 האוטומאטית. הפעלות אך ההכרה, בלבול של מצב ישנו
 שניות מספר נמשך ההתקף נמשכת, המטרה, חסרת

יוהד. רכ זמן לעיתים דקות אד

Psychomotor פסיבומוטור

 נמוכה, ברמה מהפקר הפרט ומעורפלת. מטושטשת הכרה
לרמן>. (עפ״י לאפתיה נוטה

מאל פטיט המאטום
Status Petit mal

j.התקף לירי להביאו נדי הדרושה

 ך!.־;■

,׳ 6 י

p* ושוח׳, גיבס גם .(ציץ ‘ i  1m 195* יגיספר. פנפילד.(

 הקארדיאוול מנת על־סי הנמדד האדם, של האפילפטי״ ה״סף על מדברים
פודי). של בקובץ ,209 עס׳ .1965 אפלפטי(«טר,

.,ום־ )Camphre( קאמפר Carduzol)i( קאדזייאזל

 כץ המצויים רפסוידו־אפלפטים המצגים לבץ אפלפסיה מצבי בץ היטב הבתין שארקו הצרפתי הנוירלוג
 המצכו נשאר האישון רפלקס ההתקף, בשעת אלה. תולים אצל עוויתית. היסטריה על דיבר הוא ההיסטריה. הדלי

 חולי שאצל שעה אדום, 0רבי במקרים הוא החלים של פניהם ענע עיניהם, את לפתרה קשה כי אף הוניל,
פל יודעים ההתקף, בשעת בגופלם הפסוידו־אפלפטים התלים כחול. הוא האפילפסיה  כן הפתאים. במקום לי

פיזית. נפגעים הם שאין

 הם :תוקפנות מודע. בלתי קונפליקט של מותק גלגול בסיטפטדם הרואה הפסיכואנליטית. לגישה בהתאם דאת ־, ,7
 היא האפילפטי ההתקף של המוטורית הפעלות עצמם. לרצח תחליף המהווה פאן־דהוא, את חצחים כאלו

אתוין. נם (עיין המיני. למגע תחליף של ביטוי זה מצב מהווה אתרים, במקרים התוקפנית. לעשיר, האקדולנט
).19ל»

ל לשרת מחייבם הישראלי החוק L ג י ה צ  בפני לעדות לעבודה, זכותם להינשא, רשאים הם הוכה! שהיא (יכוה נ
ובד־. הפמונהן הוועדה להגבלות ובהתאם רפואי אישור הצגת (אחדי לדשיון־נהיגה ■משפט, בית

.1 מערוה
 ועור שבץ תקיפת הנפלה, מחלת הקדושה, המחלה :שונים בשמות למחלה קראו לפנים אפילפסיה(יוונית).

הנסיונות). ספד — (אבן־עזוא הכסיה בעל וכן בפיה נ^קה! הלה בתלמוד:

 . הקליי זדדע על למכוסס מעבר האפילפסיה, של הדיאננוסטית היריעה את להרחיב שלא מציע )19<דו לרמן
 : .אפילפטי״׳ •אקוידולנט המוגה את השימוש מן להוציא שיש סובר, הוא מכך משוס הברור. והנררופיזילוגי

 איריטאניליווו לעיתים. והנוודות, המות של החשמלית נפעלות לשינויים הגורמות מוחיות שחבלות מכאן.
j ).235 עמ׳ (שם, מאפלפסיה נפרדת לקטגוריה ישייינו בהתנהגות, ולשינויים מוגברת

 על שנהתבססו ).,ט הלכה ט. עדות. (הלבות ק־מיסק משד, רבי על־ירי המובעת המתקדמת, הגישה מעניינת
 להעיד האפילפטי של זכותו את קובע א), עמוד כ כתובות וכן א׳ עמוד כח, השנה, התלמודיים(ראש המקורות

 לזמן מומן הנכפה ואחד כשר, בריא שהוא ובעת פסל כפייתו נעת האפלפטין ״הנכפה(הוא :קבילה עדותו• וכי
 דעתס בריאותם בעת שגם נכפים יש שהר ת™, משובשת דעתו תהיה שלא והוא :קבוע עח בלא תמיד הנכפה או

ץ עליהם מיטרפת צי הרבה״. הנכפין בעדות להתיישב ו

.200 עמי חמישי, העברית, האנציקלופדיה

.1977 לדמן, על־פי
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