אפשר
להשתגע
לרצוח שני ילדים קטנים זה טירוף ,אבל האם מקומה של האמא
שעשתה זאת השבוע מאחורי הסורגים או באשפוז פסיכיאטרי?
במוסדות לחולי נפש שוהים כיום עשרות רוצחים "בלתי כשירים
לעמוד לדין" .כשייקבע שחל שיפור במצבם הם ישוחררו ,בלי משפט
ובלי פיקוח גיסתה של מרינה דוידוביץ' ,שהטביעה את בנותיה
ושוחררה אחרי שבע שנות אשפוז" :אם היא הייתה מקבלת עונש
קשה ,אולי אנשים היו חושבים פעמיים לפני שהם הורגים"
את י א ב ר מו ב
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שעות ספורות אחרי הרצח המחריד
בירושלים ביום שני ,עוד לפני שגופו־
תיהם הקטנות של בן ה־ 7ואחותו בת
ה־ 5נטמנו באדמה ,כבר החל העיסוק
במצבה הנפשי של האם שרצחה אותם.
"היא הייתה במצב לא טוב" ,אמרה
האחות ששהתה בדירה בזמן הרצח" .היא נסערת מהרגיל",
התקשרה חברה להזהיר" .היו לה קשיים עם הבן" ,דיווחו
שירותי הרווחה ואף הבהירו שהפסיכולוג שליווה את האם
לא איבחן כל סימן שיכול היה להעיד על התנהגות חריגה
או סכנה לילדים.
לא סתם התעוררה מיד השאלה "מה לעזאזל עבר לה
בראש?" כמו שהיא מתעוררת תמיד במקרים בלתי נתפ־
סים כאלה .התשובה חשובה לא רק לצורך הפקת לקחים של
המערכת המלווה ולצורכי דיונים של מומחים באולפנים,
אלא כדי לקבוע מה יהיה גורלה של האם כשתבוא בפני
בית המשפט ואם היא בכלל תגיע לשם.
רוב הרוצחים בישראל נשלחים עוד לפני תחילת משפ־
טם להסתכלות פסיכיאטרית ,לבקשת סניגורם .הסתכלות
נערכת בדרך כלל בפרק זמן של שבוע ,במחלקה סגורה,
בכל אחד מבתי החולים הפסיכיאטריים בארץ .אם נמצא
החשוד כשיר לעמוד לדין ,הוא מוחזר למערכת המשפט.
אם הוא נמצא בלתי כשיר ,הוא מוצא ממערכת המשפט
אל מערכת הבריאות ,והופך מנאשם לחולה .בבתי החולים
לחולי נפש מאושפזים כיום עשרות רוצחים שלא מרצים

את עונשם בשל היותם "בלתי כשירים לעמוד לדין" .לפי
החוק ,כשהמערכת — הבריאותית ,לא המשפטית — תקבע
שחל שיפור במצבם ,הם ישוחררו לחברה ,חופשיים לע־
שות ככל העולה בדעתם.
לילך שם טוב ,שגרושה איתי בן דרור רצח את שלושת
ילדיהם עומר ) ,(10רוני ) (8ואור ) (5בלא פחות מ־153
דקירות סכין ,הבינה מהר מאוד שבעלה לשעבר לא רק
תיכנן את כל פרטי המעשה המזוויע ,אלא גם איך יימלט
מעונש" .זמן קצר אחרי הרצח הוא כבר אמר שהוא לא
שפוי" ,נזכרת שם טוב" .ואז הבנתי שאני עומדת לקראת
מלחמה נוספת.
"כשביררתי ,התגלה לי שבעשר השנים שלפני האסון
שלי נרצחו יותר מ־ 42ילדים על ידי אחד מהוריהם וחלקם
שוחררו מסיבות פסיכיאטריות .החשש הגדול שלי היה
שגם המקרה שלי ייכנס לאותה סטטיסטיקה של שיחרור.
עד שלא הוכח שהוא כשיר לעמוד לדין לא נחתי לרגע.
למזלי ,הפרקליטות הייתה איתי במאבק .כל הזמן אמרתי
להם' :האיש הזה שפוי ,אל תתנו לו להימלט'".
בן דרור הכין היטב את הקרקע לטיעון אי־השפיות
שלו .עוד בזירה נמצאו מכתבים שאותם כתב מראש ובהם
הצהיר ש"אני חולה נפש מטופל בפרדסיה" .במהלך הימים
הראשונים למעצרו הפגין התנהגויות משונות והפריש
ממנת האוכל שלו שלוש מנות ,כביכול לילדיו .למרבה
הפלא ,כשנקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין ,נפסקה הת־
נהגותו הביזארית.

"בתקופה שבה הוא נשלח להסתכלות" ,נזכרת שם טוב,
"חוויתי הרבה תסכול ,רגשות שליליים קשים שכל הזמן
מסתובבים כמו עננה מעל ראשך .אוטומטית אומרים על
רוצחים ,בעיקר רוצחי ילדים ,שהם חולי נפש ,אבל זה לא
נכון .יש פסיכופטים ,יש הפרעת אישיות ,כל מיני דברים
שלא בהכרח מעידים על חוסר מודעות לרצח ,וזה הבדל
משמעותי.
"עורך דינו ניסה להוכיח טענות שונות לגבי שפיותו,
לפי כל מיני סעיפים בחוק ,אפילו טען לאחריות מופח־
תת ,בהסתמך על מקרה כרמלה בוחבוט ,שרצחה את בעלה
לאחר התעללות רבת שנים .יצאתי מדעתי ,לא הבנתי מה
הקשר .מה עשו לך הילדים התמימים האלו ,הם התעללו
בך? אני לעולם לא אצליח להבין את זה".
לא רק לילך שם טוב נלחמה על הוכחת שפיותו של
בעלה לשעבר בעת שרצח את ילדיו .קדמה לה ליזה מי־
כאל ,אמה של נעה בת ה־ 3שנחנקה על ידי אביה אסף
גולדרינג ביולי  ,2009בדיוק שנה לפני האסון של שם
טוב .גולדרינג חנק את בתו למוות בשקית ניילון ,רחץ את
גופתה ,הלביש אותה בשמלה יפה והניחה במיטתו .כמעט
שבועיים התלבטו הפסיכיאטרים אם האב היה שפוי בעת
מעשהו .קו ההגנה התבסס על טענה שלפיה הוא מכור
לריטלין ,תרופה שהוציאה ממנו אגרסיות .בכל אותו הזמן
הופיעה ליזה בכלי התקשורת וטענה שוב ושוב" :הרוצח
הוא אדם קר ומחושב .הוא תיכנן כל צעד שלו ומעולם
לא היו לו סימנים למחלת נפש" .רק כאשר התאבד ביום

האם שדקרה את
ילדיה בירושלים.
משמאל:
הקורבנות בן ה7
ובת ה .5השינוי
בחקיקה תקוע

צילום :ערן יופי כהן

כיפור של אותה שנה ,הרשתה לעצמה להתמסר לאבלה
ולשקוע באלמוניות.
הדאגה של שתי האמהות השכולות הללו לא הייתה מו־
גזמת .ב־ 22במרץ  ,'92מעט אחרי חג פורים ,העירה מרינה
דוידוביץ' ,אחות במקצועה ,את בנותיה נעמה ) (7וליטל
) ,(3מילאה מים באמבטיה הגדולה בביתן שבכרמיאל,
ושיכנעה את הבנות להיכנס להתקלח .בעודן באמבטיה
אחזה האם בראשן של הבנות והטביעה אותן יחד" .הקטנה
התחילה לצעוק" ,שיחזרה בחקירתה" ,הגדולה לא .אני לא
יודעת מאיפה היו לי כוחות להטביע אותן".
במאי  ,'93שנה לאחר הרצח ,קבע בית המשפט המחוזי
בחיפה כי דוידוביץ' לא הייתה שפויה בשעת מעשה ,ולכן
אינה אחראית למעשיה .וכך ,במקום לרצות שני מאסרי
עולם ,נשלחה למחלקה הסגורה בבית חולים מזרע הסמוך
לעכו .שלוש שנים לאחר המקרה אמרו הרופאים כי הסי־
מנים הפסיכוטיים של דוידוביץ' נעלמו ,והיא החלה לצאת
לחופשות קצרות שהלכו והתארכו .בשנת  ,'99שבע שנים
בלבד מיום הרצח ,הפכה לאדם חופשי.
"את הרצח הסבירו לנו באי־שפיות רגעית" ,אומרת
ק' ,דודתן של ליטל ונעמה ז"ל" .כלומר ,לפני ואחרי היא
הייתה שפויה .אנחנו ,לעומת זאת ,ידענו כל השנים שהיא
שפויה לחלוטין .ואני רוצה לדעת ממה בדיוק ריפאו אותה.
אמרו שיש לה הפרעות בהתפתחות האופי ,נרקיסיסזם,
אהבה עצמית אינסופית ,שהילדות הפריעו לה .אבל אני
חושבת שהבעיה העיקרית הייתה בגישה המשפטית .הרצח

של ליטל ונעמה היה בין הראשונים בארץ מהסוג הזה,
והשופטים היו בשוק .הם לא הצליחו להבין איך אדם שפוי
מסוגל לעשות דבר כזה.
"אחרי הרצח אחי היה הרוס ,אבל כששמענו מהתק־
שורת שהיא בחוץ זה היה עוד יותר נורא .מעבר לתחושת
אוזלת היד על העונש שהיא לא קיבלה ,פחדנו .לא הבנו
איך אדם כזה יכול להסתובב בין אנשים ובין ילדים .צי־
פינו שמינימום היא תהיה סגורה ולא תצא משם לעולם,
שתתערבב עם המשוגעים בבית החולים".
למה לא ביקשתם משפט חוזר?
"כשהיא שוחררה לא עתרנו ,כי לאף אחד מאיתנו לא
היה כוח להתחיל את זה מחדש .אבל ברור שמרינה עשתה
לכולם בית ספר .היא הראתה שאפשר לרצוח ילדים ולצאת
מזה חופשייה .בזה ששיחררו אותה ,פתחו דלתות לרצח של
ילדים נוספים .אם היא הייתה יוצאת עם עונש קשה ,אולי
אנשים היו חושבים פעמיים לפני שהם הורגים".

"לחוק הזה אין לובי"
לדברי ד"ר משה בירגר ,האחראי על השירותים הפ־
סיכיאטריים בשב"ס ,ההכרעה אם אדם היה שפוי בעת
ביצוע העבירה ,כוללת בדיקה בשלושה מדדים :הראשון,
אם האדם סובל ממחלה נפשית )ברוב המקרים מדובר בס־
כיזופרניה( .השני ,אם בעת ביצוע המעשה לא ידע להבחין
בין טוב ורע ולצפות מה יהיו תוצאות מעשיו .השלישי ,אם

בכניסה ליחידה לביטחון מרבי
בבית החולים "שער מנשה" ,שבה
מאושפזים כ– 40רוצחים ,יש דלפק
ביטחוני עם מאבטחים ,מצלמות
וגלאי מתכות .בחדרי המטופלים
הצירים של הדלתות מרותכים,
כדי שלא ישלפו אותם ויכינו מהם
דוקרנים .הרשת על החלונות
עבה יותר מכרגיל כדי שלא תהפך
לנשק .עמדת האחיות ממוגנת

עוצמת הרגשות הייתה כה עזה ,שלמרות שידע להבחין בין
מותר ואסור ,לא היה מסוגל להימנע מהמעשה .רק שלושת
התנאים ישלחו את הרוצח לבית החולים ולא לכלא.
"אותה הגדרה נפוצה של 'מצב פסיכוטי' שכולם
אוהבים להגיד" ,מסביר ד"ר בירגר" ,נחשבת לאחד המ־
צבים הפסיכיאטרים הקיצוניים .מה שמאפיין את המצב
הפסיכוטי זה פגיעה קשה בשיפוט ובבוחן המציאות :מח־
שבות שווא ,הזיות .השכיחות ביותר הן הזיות שמיעה והפ־
רעה בארגון החשיבה ,כשאין רצף חשיבה הגיוני .לכן ,לא
מספיק שאדם יגיד 'הייתי במצב פסיכוטי' כהסבר לרצח.
צריך לבדוק ולהתרשם ,וגם לבדוק על רקע מה הפסיכוזה
פרצה – מחלה מוחית ,מחלת נפש או שימוש בסמים .ככל
שהעבירה חמורה יותר ,כך יש אינטרס של המבצע להציג
את עצמו כחולה נפש ,וחייבים לבדוק אם זה אותנטי או
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התחזות".
נתקלת במתחזים?
"ודאי שישנם נאשמים שמנסים לסגל לעצמם דפוסים
של מחלת נפש .חלק עושים זאת באופן אינטואיטיבי ,חלק
ממש לומדים את הנושא .ככל שאדם יותר אינטליגנטי
ומתוחכם ,הוא יכול לדמות מחלת נפש בצורה מדויקת
יותר .קשה לזהות חולה נפש שמעצים במודע את תסמי־
ניו ,וכבר היו מקרי רצח מסובכים שבהם עמדה חוות הדעת
הפסיכיאטרית מול הסנגוריה ובית המשפט היה צריך למ־
נות פאנל של מספר פסיכיאטרים בכירים כדי שיכריעו".
האם הסנגורים למדו את הפטנט ,וכשהלקוח שלהם
חשוד ברצח ,הם שולפים מיד את הגנת אי־השפיות?
בפרקליטות המדינה ,שמתמודדת מולם ,חושבים שלא.
"המקרים שבהם הטענות האלו מתקבלות עושים הרבה
רעש בתקשורת" ,אומר עו"ד אייל כהן מהמחלקה הפ־
לילית בפרקליטות" ,אבל ברוב המקרים אנחנו כן מצ־
ליחים למנוע את התקבלותן ,ובכל אופן ,לא שמנו לב
לעלייה במספר המקרים שבהם סנגורים טוענים לאי־
שפיות".
עו"ד כהן מספר כי בבית המשפט נתקל פעמים רבות
בנאשמים ברצח שהפגינו התנהגות חריגה" .הייתה נא־
שמת שטענה מול השופט שהיא פיתחה רעד לא רצוני
בראש ,אבל בירידה במדרגות בית המשפט הראש שלה
היה יציב לחלוטין .הייתה אחת ששפכה מיץ על עצמה
במהלך עדות ,ופנתה לשופט כאל רופא".
לפי חוק טיפול בחולי נפש רשאי בית המשפט לק־
בוע על סמך ראיות כי הנאשם
אינו מסוגל לעמוד לדין ולהחליט
להוציא לגביו צו אשפוז בבית
חולים ,אך על שחרורו של החו־
ד"ר אלכסנדר גרינשפון,
לה יכולה להחליט ועדה רפואית
פסיכיאטרית המתכנסת אחת
מנהל "שער מנשה":
לחצי שנה ,והחלטתה אינה זקוקה
"אחרי שאדם מבריא
לאישור בית משפט .הוועדה ,שבה
והוא יכול לעמוד
חברים משפטן ושני רופאים ,בוח־
נת את מצבו של העבריין שהוגדר
לדין ,צריך לפתוח את
כחולה נפש .אם הצליח לשכ־
התיק נגדו מחדש .אבל
נע שמצבו טוב ,הוא יוכל לצאת
לחופשי .לעיתים מדובר בחופשה
כשהעליתי את זה אמרו
בת שעה ולעיתים בשחרור של
לי שזה לא כלכלי"
ממש .הבעיה הגדולה היא שכמעט
בכל המקרים ,המשוחררים אינם
מוחזרים לזרועות מערכת המש־
פט — הם לא מועמדים לדין ואין
מעקב אחרי מעשיהם.
אילנה חג'ג' ,אמו של
הניסיון לשנות את החוק שנ־
רז שנרצח בידי קטין
חקק ב־ 1955ושונה לראשונה
שנקבע שהוא לא שפוי:
ולאחרונה בשנת  1991נמשך כבר
מהכנסת ה־ .16בכנסת הנוכחית
"הוריו התפללו להחלמתו
מנסה מירי רגב לקדם את השי־
ולמרבה האבסורד גם אני
נוי ,שבגרסתה הוא כולל דרישה
שהוועדה הפסיכיאטרית הדנה
התפללתי להחלמתו ,הכל
בשחרורו של חולה נפש שכבר
כדי שיחזור למשפט"
ביצע מעשי אלימות ומאושפז
מכוח צו בית משפט ,תשקול גם
את הסיכון לסביבתו .בנוסף תו־
מכת הח"כית במעקב מבוקר אחרי
החולה לאחר שחרורו.
ואיפה עומד השינוי בחוק?
"תקוע ואני לא יודעת למה .מדובר בחוק טריוויאלי
אבל מופעלות פה מערכות לחצים לא שגרתיות .הטי־
עון העיקרי של משרד הבריאות הוא ,שאם הכנסת תתחיל
להכניס אל חוק הפסיכיאטריה אלמנטים ענישתיים בא־
מצעות חקיקה ,מדינת ישראל בעצם תתפרק מתפיסת
עולם שלמה ,שאליה שייכות מדינות נאורות ואמנות
בינלאומיות ,שאומרות שחולי נפש אינם בני־ענישה ויש
לשקמם .אין לחוק הזה לובי חזק ,המקרים מאוד מזעזעים,
ובינתיים החוק תקוע וגם המשפחות והקורבנות".
"מערכת המשפט מתבססת יותר מדי על חוות דעת
פסיכיאטריות" ,אומרת לרה צינמן ,שעומדת בראש אר־
גון משפחות נרצחים אחרי שבתה גנית נרצחה במרץ .'96
"בכנס שעשינו לפני כשנה הפסיכיאטרים עצמם אמרו
שהם מרגישים לא נוח שעל סמך חוות הדעת שלהם מש־
חררים אנשים.
"כשרוצח מתאשפז ללא משפט נהוג להוציאו לחו־
פשות ,כי זה טוב להשתלבותו בחברה .אבל לא לוקחים
בחשבון את עמדת הנפגע .אנחנו דורשים פיקוח קפדני
בחופשות ,ופיקוח גם אחרי שהם משתחררים .בשב"ס יש

אסף גולדרינג
ובתו נעה ,אותה
חנק בשקית.
הפסיכיאטרים
התלבטו שבועיים

קצינת נפגעים שנמצאת בקשר עם משפחות הנרצחים
ומיידעת לגבי חופשות של אסירים .בבתי חולים לחולי
נפש – לא .רוב המאושפזים משתחררים מתישהו ,רק שאין
לנו אפשרות לדעת מי ומתי ,כי זה מידע פרטי ואין דרך
להיזהר ולהתגונן בפניהם ,והנה לך הרצח של הפיליפינית
שנרצחה על ידי בעלה מרדכי חי ,אחרי שהוא היה  15שנה
באשפוז על רצח אשתו הראשונה".
"אחד הדברים המטרידים בחוק כרגע זה שאין נתונים",
מצטרפת ד"ר עו"ד דנה פוגץ' ,יו"ר משותף במרכז נגה,
הקריה האקדמית אונו ,המייצג נפגעי עבירות חמורות
כמעט עשור" .אני לא יודעת כמה רוצחים פסיכופטים
יושבים באשפוזים בארץ .כששאלנו ,התשובות שקיבלנו
היו שזה נוגד את הגנת הפרטיות ,אבל לדעתי יותר חשוב
להגן על החברה .יכול להיות שגם על חולים פסיכופטים
עם רקע פלילי ,כמו על עברייני מין למשל ,צריך סוג של
קצין מבחן ,פקיד של בית משפט שיפקח אחרי השחרור.
שהמערכת לא תאבד אותם .המערכת המשפטית לא יכו־
לה להגיד' :העבריינים האלה אושפזו ,אנחנו לא צריכים
לדעת מה קורה איתם'".
את ליווית את ליזה מיכאל ,אמא של נעה גולדרינג ז"ל,
כשבעלה ניסה לטעון שהוא לא שפוי .האם העובדה שאדם
רוצח את ילדיו לא מעידה מראש שהוא לא שפוי?
"להורים שרוצחים את ילדיהם יותר קל לטעון לאי־
שפיות ,וזו עובדה עולמית ,בעיקר כשהאמא רוצחת .זה
בגלל שלמערכת המשפט קשה להבין איך הורה רוצח את
ילדיו .ממחקרים שקראתי ,סטטיסטית הם גם נמצאים
יותר לא שפויים ,מה שלא בטוח נכון פסיכיאטרית".

כדורגל במחלקה הסגורה
מרחבים עצומים של דשא ,משובצים במתקני שע־
שועים וספורט צבעוניים .מדי יום בחמש בערב מתקיים
על הדשא הזה משחק כדור אחר :כדורגל ,או כדורסל או
סקווש .השחקנים :מטופלי היחידה לביטחון מרבי בבית
החולים "שער מנשה" שליד חדרה .ובמילים קצת פחות
מכובסות :רוצחים שהוגדרו כלא כשירים לעמוד לדין
ואנשים אלימים מאוד הזקוקים להשגחה מיוחדת.
במתחם ,הנפרד משאר בית החולים וקיים מ־,'98
מאושפזים  128איש ,חלקם באופן קבוע ,חלקם הגיעו לה־
סתכלות .מהם כ־ 40חולים שביצעו מעשי רצח .ביחידה
לביטחון מרבי אין נשים .הללו מתאשפזות במחלקות סגו־
רות של נשים ,אבל אף פעם לא שתיים ביחד ,כיוון שמני־

סיון העבר הן נמצאו יותר אלימות ומסוכנות מהגברים.
בכניסה ליחידה יש דלפק ביטחוני עם מאבטחים ,מצ־
למות וגלאי מתכות .כאשר מגיע עצור להסתכלות המ־
שטרה צמודה אליו ולעיתים הוא אזוק .גם בתוך היחידה
עצמה מאובטחות ארבע המחלקות הנקראות "מחלקות
משפטיות" ,באופן חריג :כל איש צוות נושא עליו אמצעי
לקריאה לעזרה ,עמדת האחיות ממוגנת וסגורה ובתוכה
יש מסכים שמראים מה קורה במסדרונות בכל רגע נתון,
ומערכת מגנטית על הדלתות מונעת כניסה ויציאה בלי
רשות .האבטחה חיונית .כבר היה פה מקרה שבו קירקפה
אחת הנשים האלימות את האחות שטיפלה בה .היום עוב־
רים כל אנשי הצוות ,ממנהל המחלקה ועד המנקה ,הכשרה
בהגנה עצמית.
גם בחדרים ניכרת הקפדה יתרה :הרשת על החלונות
בחדרי המטופלים עבה יותר מרשת רגילה ,והיא נועדה
לא רק כדי למנוע בריחה ,אלא גם כדי שלא תוכל לשמש
ככלי לאלימות .באמבטיה הברזים מעוגלים כך שהמטופל
אינו יכול לתלות את עצמו או אחרים .הצירים של הדל־
תות מרותכים ,כדי שלא ישלפו אותם ויכינו מהם דוקרנים
וגם הכוס האישית של כל מטופל אינה מזכוכית .יחד עם
זאת ,הגדרות לא גבוהות מדי ואין כלבים ,כדי לשמור על
סביבה טיפולית מרגיעה.
ד"ר גבריאלה קנול ,מנהלת המחלקה המשפטית ,1
מספרת על סדר יום שבו משלבים תוכניות טיפוליות ,חוגי
ציור ,גינון ואפילו ליצן רפואי שמגיע .יחד עם זאת ,בשעת
הגילוח של הבוקר ,הצוות הוא זה שאוחז בתער" .אני לא
נותנת לעצמי להיגרר לפרשנויות על מה שהאנשים האלו
עשו" ,היא אומרת" .אם היינו נוהגים כך ,היינו מתפטרים.
אני כמו כל רופא שנמצא בפיגוע ומטפל במחבל .זה קשה
אבל מפתחים חוסן מקצועי".
"המדינה שמה פה חצי מיליון שקל לפני שנתיים על
הגדר והמצלמות" ,אומר ד"ר אלכסנדר גרינשפון ,מנהל
בית החולים" .אנחנו נשדרג את מחלקת השיקום שתיראה
כמו בית ,ואני בסדר עם זה ,כי התפקיד שלי זה שהאנשים
האלו יבריאו ולא יחזרו לכאן" .המודל של ד"ר גרינשפון
לקוח מאירופה ,בעיקר מאנגליה" ,וגם בהולנד ובגרמניה
יש הוסטלים מסוג מסוים .אנחנו לא רוצים להגיע למצב
של ארצות־הברית שחולים פסיכופטים נמצאים בכלא או
בבתי חולים שדומים לכלא .אני רוצה שהאנשים האלו יק־
בלו טיפול כמה שיותר טוב".
עם זאת ,טוען ד"ר גרינשפון כי התנאים ביחידה לבי־
טחון מרבי אינם טובים בהרבה מאלה שבבית הסוהר" .זה

לא בית הבראה" ,הוא אומר" .אצלנו אין טלפונים ,אין
מחשבים .בכלא נותנים לאנשים לפתוח לבד קופסאות
שימורים ואצלנו לא .בכלל ,בבית החולים השהות הרבה
יותר ארוכה מבכלא .בכלא יש יותר חופשות".
איך זה יכול להיות?
"כאשר אדם נאשם ברצח ונדון לתקופת מאסר ,הת־
קופה הזו מוגדרת מראש ,עם נהלים לגבי קיצור ,שליש
למשל על התנהגות טובה .בבית החולים אין שחרור אם
הוועדה לא התרשמה שהמאושפז הבריא .במרבית המקרים
מדובר באנשים חולים מאוד שלוקח להם שנים ארוכות
להחלים ,אם בכלל .גם לגבי החופשות המדיניות בבית
החולים קשוחה .אדם יכול לקבל שעה של חופש פעם
בשנה ,וגם זאת רק אם הוכיח שיש שיפור במצבו".
ואין לך בעיה עם זה שיש לך מטופלים שנמלטו מעונש
בחסותך?
"קיבלנו מנדט מהחברה לטפל באנשים ,לא לשפוט
אותם .אם עולם המשפט יחליט שהם צריכים להיות בצי־
נוק ,אני לא מתערב".
למרבה ההפתעה ,ד"ר גרינשפון ,צינמן וח"כ רגב חו־
לקים את אותה השקפה בנוגע לטיפול ברוצחים לאחר
שחרורם מבית החולים ,אבל ד"ר גרינשפון הוא חריג במ־
ערכת ,ובכל מקרה ,מחויב למדיניות הנוכחית" .לדעתי,
האוכלוסייה הכבדה הזו של רוצחים שמשוחררים אחרי
החלמה צריכה להיות במעקב על ידי ועדה ופסיכיאטר
שיוכלו לזהות שינוי במצבו של החולה לפני שזה פורץ
החוצה בצורת רצח .בכלל ,הרבה משפטנים ופסיכיאטרים
חושבים שצריך לשנות את המציאות הקיימת.
"נכון ,המעקב אחרי המטופלים לשעבר מהווה פגיעה
בזכויות הפרט ובחוק חירות האדם .זה לא הולך ביחד100 ,
אחוז ביטחון עם  100אחוז פרטיות ,אבל זה רק לגבי אנ־
שים ספציפיים .בנוסף ,אמרתי למערכת המשפט שאחרי
שאדם מבריא ועומד במצב שהוא יכול לעמוד לדין ומבין
את התהליכים ,צריך לפתוח את התיק נגדו מחדש ,אבל
כשהעליתי את זה אמרו לי שזה לא כלכלי".

"זילות הרצח והמשפט"
מי שמביטים על מה שמאפשר החוק בזעם ובעיניים
כלות אלה בני משפחות הקורבנות .במאי  2007נרצחה
אסתר לוין ,קלדנית בבית המשפט המחוזי בתל־אביב ,על
ידי שכנה ,גיל מעברי ,לאחר שנות אלימות רבות וצווי
הרחקה .מעברי שוהה היום במחלקה המשפטית בבית החו־

לים בנס־ציונה" .בית המשפט ישר שלח אותו להסתכ־
לות" ,מספר אמיר לוין ,בנה של אסתר" ,שם נקבע בחוו"ד
מאוד מפורטת שהוא היה בעל שיפוט מציאות תקין ,לא
בהתקף פסיכוטי.
"ובכל זאת ,שנה וחצי לאחר מכן אנחנו מקבלים חוו"ד
מבית החולים הפסיכיאטרי בנס־ציונה ,שהרוצח קיבל
תסמינים סכיזופרניים ויש לו סכיזופרניה פעילה .זה היה
ממש הלם .כבר סיימנו את שלב ההוכחות וחיכינו לשלב
העדים מטעם הסנגוריה ,אבל המשפט הופסק ,שלחו אותו
לבית החולים הפסיכיאטרי ונגמר הסרט".
ומה אתה חושב ,שמעברי שחקן טוב ,שקרן?
"בהחלט חשבתי ככה .הוא בן אדם עם  740בפסיכו־
מטרי או  140איי.קיו .הפרקליטות לא התנגדה לאשפוזו
ופה הייתה לנו ,המשפחה ,נקודת שבר .הם אמרו :יש חוו"ד
מקצועית ,המשמעות שהוא עובר לידי בריאות הנפש .אם
הוא מבריא ,חוזרים למשפט .אבל ברור לי שמשפט שנע־
שה אחרי עשור לא יהיה אותו משפט".
עו"ד כהן מהפרקליטות אינו מסכים עם הדברים" .בפ־
רמטרים מקצועיים אין 'הפרקליטות ויתרה' ,יש עניין של
ראיות וחוות דעת .אני יכול לנחם את ההורים השכולים,
שאדם צריך באמת לשכנע את השופט שהוא סובל ממחלת
נפש ,וההגדרה הזו מאוד לא מקלה .צריך לשכנע שאתה
רואה קולות ושומע גמדים ורודים מטיילים לך על הכתף.
לא כל אחד שאומר 'יש לי התנהגות כפייתית' ונוקש על
הרגל מוגדר כלא כשיר לעמוד לדין".
כמו בני משפחה אחרים של קורבנות רצח ,מגיעה מש־
פחת לוין מדי שנה להיות נוכחת בוועדה הפסיכיאטרית.
"אנחנו באים ומתחננים על נפשנו בטקס מבזה :אל תיתנו
לו חופשות" ,אומר אמיר לוין" .אם לא היינו באים כנראה
היו משחררים אותו ,כי חלק מהריפוי זה השתלבות בחברה.
אבל אנחנו לא רוצים שהרופאים ייקחו סיכון שהוא ייצא
החוצה".
גם אי־שינוי החוק מתסכל אותם" .כבר ארבע שנים
שאנחנו נפגשים עם כל מיני גורמים ,אבל זה לא מספיק
חשוב ,אין מספיק תהודה .אין לחץ תקשורתי מספיק .מצד
אחד הרוצח נמצא בריפוי ובהתייחסות מקסימלית ,מצד
שני הוא יכול בכל יום לקבל שחרור ולהמשיך לרצוח .וזה
צריך להדאיג לא רק אותי ,אלא כל אזרח במדינה".
אחת שכן הצליחה להחזיר את רוצח בנה אל מערכת
המשפט היא אילנה חג'ג' ,אמו של רז בן ה־ 16מהרצליה,
שנרצח באוקטובר  2007בידי ד' ,אז קטין" .עוד לפני הק־
ראת כתב האישום ביקשו בדיקה פסיכיאטרית" ,מספרת

אילנה" .אני בן אדם פשוט ,ולא מתווכחת עם אנשי מקצוע.
אמרו לי שהוא נעשה חולה נפש במעצר ,מי אני שאתנגד?
יצא בסוף שיש לו סכיזופרניה ,ואז המשפט הופסק והוא
אושפז ב'שער מנשה'".
מה את יודעת על תנאיו ב'שער מנשה'?
"העדפתי לא לדעת על התנאים ,גם ככה חיי נהרסו.
לא התאבלתי על הילד שלי מרוב שהייתי עסוקה בלעקוב
אחרי ההליך .הוריו התפללו לה־
חלמתו ולמרבה האבסורד גם אני
התפללתי להחלמתו ,הכל כדי
שיחזור למשפט.
עו"ד כהן מהפרקליטות:
"במשך שלוש שנים וחצי ,כל
"צריך לשכנע שאתה
חצי שנה הגענו אני ונציגת מרכז
נגה לוועדה שהתכנסה כדי לדון
רואה קולות ושומע
בחופשות ושחרורים .זה לא מעמד
גמדים ורודים על
פשוט ,אבל לא באתי לעשות להם
הכתף שלך .לא כל אחד
חיים קלים .זה המעט שיכולתי
לעשות למען הבן שלי .לפחות ד'
שאומר 'יש לי התנהגות
לא יצא לחופשות בגללי .המקרה
כפייתית' מוגדר כלא
שלי ייחודי כי בדרך כלל פוסקים
שרוצח לא כשיר ,הוא עובר לבית
כשיר לעמוד לדין"
החולים ומאז אף אחד לא מצליח
לעקוב אחריו .הוא יכול להשתח־
רר בלי שמשפחת הקורבן תדע".
בגילוי לב נדיר אך אופייני
לו ,מודה ד"ר גרינשפון כי "כשבן אדם בא עם עורך דין
והמשפחה יודעת להתבטא ,יש השפעה .עורך הדין מדבר
עם המשפטן בשפה של עורך דין" .לא תמיד זה היה כך.
עד לפני כמה שנים לא היה ייצוג לקורבנות בפני הוועדה.
"היום יותר קשה להעביר החלטות לגבי חופשה או תנאים
מקלים בלי ביקורת" ,אומרת עו"ד פוגץ'" ,ודעת הנפגעים
נלקחת בחשבון".
בוועדה הרביעית ,אומרת חג'ג'" ,כבר התחילו דיבורים
על עסקת טיעון .בסופו של דבר הוא 'החלים' ,חזר לבית
המשפט ,וחתם על עסקת הטיעון שלפיה הוא יקבל עשר
שנות מאסר ,מהן ינכו לו את ארבע שנות האשפוז .אני
מעולם לא חשבתי שהוא חולה .לכן לא היה לי ספק שהוא
יבריא .אני חושבת שהוא 'הבריא' ברגע שהבין שתהיה
עסקת טיעון .אם תשאלי אותי ,הייתי מעדיפה שהיו מז־
כים אותו .הניכוי הזה של תקופת האשפוז הוא זילות הרצח
והמשפט .המצב הזה מזעזע .לפעמים נדמה לי שאני הלא
המוסף לשבת
20.09.2013
נורמלית"¿ .
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איתי בן דרור
עם ילדיו שרצח,
עומר ,רוני ואור.
לא פחות מ153
דקירות סכין

מרינה דוידוביץ'
ובנותיה נעמה
וליטל ,אותן
הטביעה
באמבטיה.
"השופטים היו
בשוק"

