
אפילפטיים חולים בין עבריינות

אדר משה

.ייןא
 נוירו־ חוליים של אוסף הם האפילפסיה

פעולת של הפרעה בהם טל,וסיעה •3 •הע
חשמלית כהתפרל,ות מלווה ■יי״ייא ״ י , w ׳־ »יד,וח.

ההחקף ן1:זל
 הה־ על־ידי מאופיינים האפילפסיה ייצנ

 משתנה זמן ובאורך זמן :ידרווחי ,אי-חיזריס.
 של הכרתו על אחרה או זי :מידה י.״יךעים1

 שכיחות חולי־נפש. אינם אפילפטי□
V* מהממוצע גביה האפילפטי□ בין הנפשי 

m יץ:רדיוזי!סוטר.  תולדה הוא אין אך ן. 3
המחלה. רן -»י-

4־לפטי. אפי בהזקר. הינו אדם כל כפוטנציה
ניסויי באופן פילפטי א התקף ליצור ייוןז
דלפטי. א, חולה שאינו נר־א. אדם :יתד,:

אחר דומה כימי חומר זו > רדיאזול קא לו שייזרק
בהתקף יגיב באלקטרו־שוק. שיטופל או

לפט*\5ו
קיימת. אפילפטים. לא ה הנפש. חולי נין

 הפסוידואפי* התופעה מסוימת. נעניחור,
 בהתקף מביעים אלה נוירוטיים חולים לגדה.״־

 למגע תחליף ביטוי או חוקפנוה מפילפטי
מדדו

 לזו כדומה האפילפטי. החולה של זסיותו
 שכין האינטראקציה של תולדה היא כולנו. זל

 אלה לבין הסביכה גורמי של הגומלין גשפעוח
 והתייחסותם תגובותיהם התורשה. גורמי ל

 תסייע אליו. הקרובה סביבתו בני של הסנעית
 של ובעיצובו בריאה אישיות של מתהוותה

חקין. יחי
 דרך על המקפידים האסילפטים. החולים

 לנהל מסוגלים להם. המוכתב הרפואי הסיפול
 את למלא ומסוגלים תקינים יותר או זיספחות

ובזכויות במטלות חלק לקחת וכן מהתפקידים

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

 על ומקלה החיובי. העצמי הדימוי בבניית לה□
החברתית.״ השתלבותם
 הכללית. באוכלוסיה האפילפסיה ,0שכיחות

 השונים. למחקרים בהתאם 0.5*7-0.1% כין נעה
 ובמחלות עצבים במחלות המטופלות כמשפחות

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

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

 פלילית. עבירה לבצע במתכוון מסוגלים אלה
 מיד מכוונת. פלילית עבירה יבצעו לא גס הם

 או הכרה חסרי הם כלל כדרך כי ההתקף. לאחר
 לתרדמה נכנסים שהם או מעורפלת שהכרתם

עמוקה
 שאין 2האקויוולנטים־אפילפטים. כמצבים

 תחליף כנראה. והמהווים. אפילפסיה1*׳ לשייכם
 של כמצב החולה נמצא האפילפטי. להתקף

 אימפולסיבי להיות עלול הוא אוטומטיזם
 תידון היא זה. במצב עבירה יבצע אם ומסוכן.

,2בר־כיבוש״. שאינו ״דחף של ההגנה על־פי
 של כעבריינותם האפילפטי. של עבריינותו

 גורמי של תולדה הינד. 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.
 בית־משפט. צו על־פי מאושפזים אפילפטי□

 החולים של עכריינותם את להשוות י
אחרות. חולים קבוצות של לזאת באפילפסיה



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

המחקר אוכלוסיית
 ששהו חולי־אפילפסיה. 25 המחקר באוכלוסיית

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

 כין הזה הרפואי המרכז את שעברו החולים,
.1976-1967 השנים

 העבריינות של קלאסיסיקציה
 הוא כדלקמן. . 1 מס׳ בלוח המובא העבירה אופי

 העבריין נשפט על־פיו האישום לסעיף בהתאם
 כל למידגם נלקחו הקבוצות בשלוש החולה.

החולים.

ח ו 1 ׳ ס מ ל
האפילפטים החולים של העבריינית הפעילות איפיוני

כ ״ ה ס שונות סיון ני
לאונס

ם מי איו
לרצח

הצתה גניבה בה גני
מלווה
באלי*

מות

ה פ קי ת
בעק
בות

שכרות

ה פ קי ת
פציעה ו

ן ו סי ני
לרצח

רצח העבירה
השכיחות

25 2 1 2 4 1 Lי 1 9 ד 1 המספר

100 9 4 8 16 4 9 4 36 8 4 /0° האחה

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

של זו עם עבודתנו את להשוות לנו יתאפשר

 por(- ובארדנא. פורו הצרפתים. הפסיכיאטרים
OT a  BARDFMAT. I960.(־

ח ו 2 ׳ ס מ ל

אפילפטים עבריינים של קלאסיפיקציה מידגמים: השוואת

סה״ב שונות  נגד עבירות
רכוש

 נגד עבירות
בני״אדם

העבירה
האוכלוסיה

18 1.00 3.00 14.00 מספר
 של המידגם

נא רד בא ו פירו
100 5.55 16.67 77.78 אחוז
25 4.00 7.00 14.00 מספר במידגמנו

100 16.00 28.00 j 56.00 אחוז

 וכארדנא פורו של המידגם נראה לכאורה.
 נגד בעבירות דבר. של לאמיתו יותר. כאלים
 רכוש עבירות גם בסידגסנו הכללנו רכוש,

ואם מקריסן. (שני אלימות כדי תוך שנעשו

 האיומים של המקרים שני את עליהם נוסיף
 )72%( ש־או נמצא לשונות שסיפחנו ברצח
 בהתנהגותם אלימים היו חולים 2צ מרוך חולים

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



 אפילפטיים חולים נין יינותעני

הפלילית לחויות
 שוחררו המידגמים. בשני מהחולים. נכבד מלק

 שהם חולים. ן 7 מתוך 12( פלילית #חרות
 ושמונה וכארדנא, פורו של כמידגם ל0.6ף

שלנו). כמידגם 34.8% שהם חולים. 23 #ון

ת של (במידגם מהחולים אחר לחלק  פו
 ואילו 11.37% שהם חולים. 2/17 ובארדנא

 הוכרה ).43.48% שהם חולים. 10/23 כמידגסנו
 ).5/23 ;3/(לו החולים שאר מוגבלת. אחריות

פלילית. אחריות כבעלי הוכרו

ח ו ״ ל ס 3 מ
מ״דגמים השוואת הפלילית: האחריות

 ב״ מידגם
מחקרנו

ם ג ד  א׳ מי
רו א פי רדנ א ב ו

אחריות אחריות חסרי סה״״ב ת ריו ח א ת ריו ח א רי ס ח סה״״ב העבירה
פלילית פלילית אחריות החולים ת לי לי פ ת לי לי פ ת ריו ח א ם החולי

10 8 18 2 12 14

וצח
ופעילות
אלימה

1 __ — 1 2 — — 2
 מינה(ללא

אלימות)

4 — - 4 1 — - 1 הצתה

5 10 8 23 3 2 12 17 סה״נ

חקרנו). אותם רפואי(גם בין־קכוצתית השוואה
 סוגי את מפרט ).4 מס׳ (לוח דלהלן הלוח החולים של עכריינותם את להשוות לנכון ו-צאנו

שכיחותה ואת החולים נשפטו עליהם העבירות הפסיכופתים. החולים של זו עם האפילפטים
העכירה. של מרכז מאותו בסכיזופרניה. חולים של זו ועם

ח ו ״ ל ס 4 מ
חולים קבוצות שלוש בין ושכיחותן העבירות סוגי

פרגים סכיזו פסיכופטים אפילפטים העבירה סוג
% % %

27.36 32 5 24 11 4 1 רצח א.
11.96 14 1 90 4 8 2 לרצח ניסיון נ.
6.84 8 4.29 9 8 2 לרצח איומים ג.

כעקבות ופציעה תקיפה ד.
0.85 1 8 58 18 4 1 שכרות

17 94 21 2 38 5 36 9 ופציעה תקיפה ה.
5.98 7 1 42 \ 4 1 לאונס ניסיון 3
3.43 4 9 54 20 8 2 באגרסיביות המלווה גניבה ז.

15 3S 18 52 86 111 4 %1 גניבה ח.
085

הראו רי\יי.רד
1 י 42 3 16 4 הצתה ט.

הכאן בעמוד 4 מס לוח והמשך



r

הקודם) מהעמוד 4 מס־ לוח (המשך
סכיזופרגים פסיכופטים אפילפטים העבירה סוג
% % %

2 56 3 0.48 1 8 4ו מספיקים פרטים ללא י.
1.72 2 3.80 8 0 0 אונס יא.

מוסרית לא התנהגות יב.
3.41 4 3.80 8 0 0 ריאוס האקטוס ביצוע ללא
1.72 2 4.29 9 0־ 0 המוסר נגד עבירות יג.

100% 117 100% 210 100% 25 סה״כ

כמימצאים עיונים
 :נמצא שנבדקה. העבריינית מהפעילות חלק שהן הפשיעה. חטיבות כשלוש נתמקד אם

אסילסטים העבירה סוג

8
 מיכה

תקיפה תוך
4 תקיפה ללא
12%

4
 תקיפה

כרות%לי תוך
36 שכרות ללא
8 כגניבה מלווה

48%

4
 רצח סביב
רצח

8 לרצח ניסיון
8 לרצח איומים

20%

 כך. על מורה הנ״ל ההשוואתי בלוח עיון
 אגרסיבים היו הנחקר. שבמידגם שהאפילפטים

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

 פחות היתד. כי אם ).68.438%( הסכיזופרנים
 יותר שכיחות היו הרצח סביב העבירות קיצונית.
 חולים גם שכללה הסכיזופרנים. בקבוצת

 יותר שכיחה היתד. הרכוש עבריינות בפרנויה.
 באותן גם כי להדגיש. יש הפסיכופתים. בין

של איפיונה וכר. תקיפה גניבה. כמו עבירות

סכיזוסרנים ססיכופתים

3.42 9.52
15.38 52.85
18.80% 62.37%

0.85 8.57
17.94 2.38
3.42 9.52

22.21% 20.47%

27.35 5.23
11.96 1.90
6.83 4.28

46.14% 11.41%

 שונה הקבוצות כשלוש העבריינית הפעילות
 יודע העבריינית. בעשייתו הפסיכופת. הוא.

 יש הסכיזופרן, עושה. הוא אשר את ומבין
 מלאה, וברציה בכוונה הינד. 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 לקבוע. לנו היה קשה המקרים ברוב בו
תחילה, כוונה מתוך נעשתה העבריינית העשיר.



3אפילפטיים חולים1כי ,רויינוח

 זו העבריינית. ההתנהגות את לשווה אב• אכן. בית״ הכיר שבהם בודדים מקרים אותם
חולים ושל אפילפטים חולים של זו, מול מתוך cעבריינות את ביצעו החולים ,^ט,ני

החולים לבין אלה חולים בין וכן .ופרדה בס:*! מלאה. פלילית ^
לעיל. הנאמר ויתאשר ישוב וזפסיכופחים.

׳ ח י ל ס 5 מ
 אפילפסיה חולי של העבריינית ההתנהגות

פסיכופתים חולים של עבריינותם מול

סה״ב איומי
רצח

גניבה  — אלימות
 תקיפה
ופציעה

ניסית
לרצח

רצח עבירה \X 
\ 

\

140 9.0 111.0 5.0 4.0 11.0 מספר ססיכופתיה
100 6.4 79.2 3.6 2.9 7.9 %
15 2.0 1.0 9.0 2.0 1.0 מספר אפילפסיה

100 13.3 6.7 60.0 13.3 6,7 %
155 11 112 14 6 12 סוז״ג

x2=68.4949 cl.l>4 p* |(א).

 נבעה הסכיזופרנים של העבריינית פעילותם
 עיון מתוך 1 ,סביבתיים. מגורמים הגדול נחליה
 גם דומה מסקנה להסיק לנו נראה החולה. כתיק
 שבתי־המשפט אף האפילפטים. החולים לגני

 אח ).40%( מהמקרים נכבד כחלק קישוו.
המחלה של מהותה עם העבריינית הפעילות

פעי הרפואי. ולא החכרתי־משפטי. בהיבטה
 ושל הסכיזופרניס של העבריינית לותם

 ,6 ,מס כלוח כמובא התאפיינה. האפילפטיס
 ופציעה). תקיפה לרצח. ניסיון (רצח. באלימות

 מניעיה על נפרד. כמחקר לעמוד. יהיה מעניין
אגרסיביות. אותה של

ח ו ס ל 6 ,מ
 אפילפסיה חולי של העבריינית ההתנהגות

סכיזופרגים חולים של עבריינותם מול

סה״ב איומי
רצח

גניבה  — אלימות
 תקיפה
ופציעה

ניסיון
לרצח

רצח עבירה
מתלה

34 1.0 12.0 7.0 4.0 10.0 מספר סכיזופרניה

100 2.9 35.3 20.6 11 8 29.4 V0

15 2.0 1.0 ׳ 9.0 2.0 1.0 מספר אפילפסיה

100 13 3 6.7 60.0 13 3 6 7 V 0
49 3.0 13.0 16.0 6.0 11.0 סה״כ

d.f.=4 P< I12.4123 ־־־x



דבר סוף
 העבריינית ההתנהגות כי איפוא. עולה. מהאמור

 תולדה היתה לא שנחקרו. אפילפטי□ אצל
 של תוצאה(נורמלית) אם כי המחלה. של ישירה

הסביבה. השפעת
 היה פתוגנית סביבה של רקע כי להניח. סביר

 התנהגות דפוסי של בקליטתם לסייע כדי בו
 המחלה מהמקרים ובחלק יתכן שליליים.

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

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

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

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

controls,( לתפקד להם מאפשרת שהיתה 
המקובלות. לנורמות בהתאם

 האפי* ההתקפים הופיעו מהחולים כחלק
 למעצר כסמוך או העבירה ביצוע אחרי לפטיים

 או לבטא כדי בכך והיה יתכן המעצר. אחרי או
 שהצטברה הנפשית. המועקה את לשחרר כדי

העבריינית. פעילותו בעקבות בחולה
 את לביים החולה יכול מסוימים. במקרים

 העבריינית. פעילותו לאחר האפילפטי ההתקף
לדין. ויועמד יואשם אם הגנה. לו שתשמש כדי

 שהיו המקרים וחמישה עשרים מלמידת
 לא עצמה שהמחלה להניח. לנו נראה לפנינו.

 החיים סגנון העבריינית. הפעילות את גררה
 הפעילות או מהחוליב אחדים של העברייני

 של כתולדה התפתחו שלהם. העבריינית
 כמחלת לראות אפשר הסביבה. השפעות

 ה&קשות אחרות. למחלות כדומה האפילפסיה.
 חשוב. אך משני. גורם תקין. חיים ניהול על

 נורמאטיבי חיים סגנון של בהתפתחותו המסייע
סוטה. או

הערות
 ועוד. שכץ תקיפת הנפילה. מחלת הקדושה. המחלה שונים: בשמות למחלה קראו לפנים ויוונית). אפילפסיה ז.

הנסיונוחן. ספר ~־ (אבן־עזרא הכפיה כעל וכן כפיה נכפה; חולה בתלמוד:

 הקליני הידע על למבוסס מעבר האפילפסיה. של הדיאגנוסטיח היריעה את להרחיב שלא מציע )1977(לרסן .2
אפילפטי״. ״אקויוולנט המונח את השימוש מן להוציא שיש סובר. הוא סכך משום הברור. והנוירופיזיולוגי

 איריטאכיליות לעיתים. והגוררות. המוח של החשמלית כפעילות לשינויים הגורסות מוחיות שחבלות מכאן.
).233 עס־ ןשם. מאפילפסיה נפרדת לקטגוריה ישוייכו בהתנהגות. ולשינויים מוגברת
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ההחקף ההכרחי\•מן המצבהאפילפטי המצב
- — ■ ■■II■ ■ י ■

( iraiui mai ההכרה ההתקף. אחרי הכרה. מחוסר החולה בזמ^י^קףסאל גרנו 
 לישון. ונוטה עייפות חש הוא בהמשך. 'מעורפלת.

הדעת. לצלילות חוזר הוא השינה בתום

Petit Mai שניות מספר כלל. בדרך הנמשך. הכרתי טשטוש ישנומאל פטיט

JiiikNomun גיקסמיאן
)1861 ג׳קסון. של בשמו וקשורה

 מאבד הוא בהמשך בהכרה. החולה ההתקף בהתחלת
הכרתו. אח

 האוטומאטית. הפעילות אך ההכרה. כלכול של מצב ישנו
 שניות מספר נמשך ההתקף נמשכת. המטרה. חסרת

יותר רב זמן ולעיתים רקוח או

מאל פטיט סטאטוס
StatUN Petit mal

 נסוכה. ברמה מתפקד הפרט ומעורפלת. מטושטשת הכרה
לרמן>. ןעפ״י לאפתיה נוטה

וץ954 וג׳ספר. פגפילד וכן 1948 ושרת־. גיבס גם ועיין

 התקף לידי להביאו כדי הדרושה. הקארדיאזול מנת על־פי הנמדד האדם. של האפילפטי״ ה״סף על מרבריס .4
פורו). של בקובץ .209 עמי .19*5 וסוטר. אפילפטי

וכד*. ))amphre( קאמפר );Cardiazol( קארדיאזול 5

 בין המצויים הפסוידו־אפילפטים המצבים לבין אפילפסיה מצבי כין היטב הבהין שארקו הצרפתי הנוירולוג .6
 במצבו נשאר האישון רפלקס ההתקף. כשעת אלה. חילים אצל עוויתית. היסטריה על דיבר הוא ההיסטריה. חולי

 חולי שאצל שעה אדום. רבים במקרים הוא החולים של פניהם צבע עיניהם. אח לפתוח קשה כי אף הרגיל.
 כך המתאים. במקום ליפול יודעים ההתקף. בשעת כנופלם הפסוידו־אפילפטים החולים כחול. הוא האפילפסיה

פיזית. נפגעים הם שאין

 הם :תוקפנות מודע. בלחי קונפליקט של מוחק גלגול בסימפטום הרואה הפסיכואנליטית. לגישה בהתאם זאת .7
 היא האפילפטי ההתקף של המוטורית הפעלות עצמם לרצח תחליף המהווה מאן־דהוא. את רוצחים כאילו

 ארווין. גם ועיין המיני. למגע תחליף של ביטוי זד. מצב מהווה אחרים. כמקרים התוקפנית. לעשיה האקויוולנט
1967.(

 בפד לעדות לעבודה. זכותם להינשא. רשאים הם חובר.) שהיא ןזכוח כצה״ל לשרת מחייכם הישראלי החוק .1
וכד״. הממונה) 'הוועדה להגבלות ובהתאם רפואי אישור הצגת ואחרי לרשיון־נהיגה בית*משפט. י

 על שבהתכססו ט״). הלכה ט. עדות. והלכות בן־מימון משה רבי על־ידי המובעת המתקדמת. הגישה מעניינת .9
 להעיד האפילפטי של זכותו את קיבע א). עמוד כ כתובות וכן א* עמוד כח. השנה. וראש התלמודיים המקורות

 לזמן מזמן הנכפה ואחד כשר. בריא שהוא ובעת פסול כפייתו בעת האפילפטי) הוא ן ״הנכפה :קבילה עדותו וכי
 דעתם בריאותם בעת שגם נכפים יש שהרי תמיד. משובשת דעתו תהיה שלא והוא :קבוע עת בלא תמי* הנכפה או

הרכה״. הנבפין כעדות להתיישב וצריך עליהם סיטרפת

200 יעמ חמישי. כרך העברית. האנציקלופדיה 10

.1977 לרמן. על־פי .11



.40-39 עמי (תשכ׳״ד). מק .12

.1977 רשות׳ כנזש וכן : !01-69 עם* ,1978/79 אדד־במש. עיץ נו.
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