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 מוגבלות ע� לאנשי� התאמה (והעדה חקירה הליכי חוק

 ביקורת לימודי בראי 2005–ו"התשס, )ונפשית שכלית

 מוגבלות ע� לאנשי� הצדק נגישות למערכת – מוגבלות

  נפשית או שכלית

  * ונטע זיולייבה יהודית

–ו"התשס, )התאמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית ונפשית(חוק הליכי חקירה והעדה 
לאנשי� ע� מוגבלות שכלית הפליליי� � ומנגיש את הליכי החקירה והעדה מתאי 2005

החוק מחייב גביית עדות על ידי , במסגרת הלי� המבוסס על גישה אדוורסרית. או נפשית
 ראייתיי�  כללי�וקובע, משטרתיתחוקר בעל מומחיות מקצועית בשלב החקירה ה

רל את הקשיי� העומדי� בפני נועדו לנטהתאמות אלו .  לדיו� בשלב המשפטייחודיי�
הא� המאמר בוח� . המשפטהפלילית והעדות בבית הליכי החקירה בע� מוגבלות אנשי� 

מוגבלות את ה הרואה ,חברתית למוגבלות� החוק את הגישה הביקורתיתמשק�  ועד כמה
המסורתית הרואה  את התפיסהחה ודו, תרבותית�חברתית הבנייה של תוצרכבעיקרה 

 על מושתתאמנ�  והעדה חקירה הליכי חוקהמאמר טוע� כי  .פיזי� ואירפ מצב במוגבלות
 .הרפואית הגישה סממניאת  נעדר אינוא� יחד ע� זאת  ,למוגבלות הביקורתית הגישה
א� שבבסיסו : מסקנתנו היא שהחוק משק� את הגישה המורכבת למוגבלות, לפיכ�

אכיפת הליכי  להנגשת ההבנה כי בכדי להבטיח נגישות למערכת הצדק יש לפעולמונחת 
, היבטי� הרפואיי� הוא אינו מתכחש לרכיב הלקות ול,החוק לאנשי� ע� מוגבלות

   תהמהווי� חלק בלתי נפרד מחוויי, השכליי� והפיזיי� של המוגבלות, הנפשיי�
 הגישה  החוק את הביקורת המרכזית שנמתחה עלמאמ�בכ� . החיי� של אוכלוסייה זו

ממשיי� הכרוכי�  והלקשיי� הפיזיי�המתכחשת  ,תלמוגבלו ביקורתית�החברתית
 שאינ�, בדידות ותלות באחרי�, תופעות פיזיולוגיות, תסכולי�, כאבי�: במוגבלות

  .הבניות חברתיותל י�רובהכרח קש

_____________________________________  

�פרקליטות מחוז תלב)  בתחו� הפלילימנהלת מחלקה(פרקליטה בכירה כיהודית לייבה משמשת    *
מכהנת תחו� הטיפול באנשי� ע� מוגבלות בפרקליטות ואת מרכזת במסגרת תפקידה היא  .אביב

ות להתאמה לאנשי� ע� מוגב(ר הפורו� בפרקליטות המדינה ליישו� חוק הליכי חקירה והעדה "יוכ
  . 2005–ו"התשס, )שכלית או נפשית

 בתחו� זכויות רצהאביב ומ� נטע זיו היא פרופסור מ� המניי� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל  
  . במסגרת סמינרה ה הוא עיבוד של עבודת מחקר שעשתמאמר ז .ותאנשי� ע� מוגבל

 .על הערותיה� המועילותכתב העת לחברי מערכת ברצוננו להודות   
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הביקורת על : פרק ב. חברתית למוגבלות�הגישה הביקורתית: פרק א. מבוא
 למוגבלות והזכות הגישה הביקורתית: פרק ג. חברתית�הגישה הביקורתית

: פרק ה. אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בהלי� הפלילי: פרק ד. לשוויו�
הערכת עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בהלי� הפלילי 

קווי יסוד להערכת עדויותיה� של אנשי� ע� . 1; בישראל לפני חקיקת החוק
 להערכת עדויותיה� של אנשי� יישו� המבחני�. 2; מוגבלות שכלית או נפשית

התאמה (חוק הליכי חקירה והעדה : פרק ו. ע� מוגבלות שכלית או נפשית
הרקע לחקיקת . 1; 2005–ו"התשס, )לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

ההליכי� . 5; הליכי החקירה. 4; הוראות החוק. 3; מטרות החוק. 2; החוק
. חברתית למוגבלות ומשפט�החוק והגישה הביקורתית: פרק ז. המשפטיי�

  .סיכו�

  מבוא

חשופי� לניצול ולפגיעה יותר , בעיקר אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית, אנשי� ע� מוגבלות

סדרי הדי� ודיני הראיות המסדירי� את הליכי החקירה וההעדה אמורי� . מכלל האוכלוסייה

 equal( ה שווה של הדי�ליהנות מהגנלאפשר לכלל האוכלוסייה ובכללה אנשי� ע� מוגבלות 
protection of the law(.אול� כללי� אלה .  ניטרליי� ומובני�, כללי� אלה נחזי� ככללי� נתוני�

סדרי הדי� . עוצבו מבלי להביא בחשבו� את צורכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

,  שפתיי�ודיני הראיות מעמידי� בפני אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית מחסומי�

. מפורטת וקוהרנטית, מדויקת, המונעי� מה� להיחקר ולהעיד עדות מלאה, קוגניטיביי� ורגשיי�

התאמת הליכי החקירה והעדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית קל לחל� מה� � איבשל

 מטופלות אינ�ותלונותיה� , הודאות שווא בהיות� חשודי� ולהביא להרשעת חפי� מחד גיסא

במקרי� רבי� . מאיד� גיסא, הג� שהיו קרבנות לעברות מי� ואלימות חמורות, �ולה טיפול

התביעה הכללית גנזה את התיקי� מבלי שהעבריי� הועמד ו, המשטרה לא מיצתה את החקירה

ההליכי� המשפטיי� הסתיימו לרוב . לדי� או ערכה הסדרי טיעו� מקלי� מאוד ע� העברייני�

יכי חקירה והעדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית גרמה התאמת הל�אי. בזיכוי העבריי�

באפשרות , פגעה בזכות� לשוויו�, מנעה מיצוי הדי� ע� עברייני�, לפגיעה קשה באכיפת החוק

  1. לצדק ומנעה מה� להיות חלק מ� המרחב הציבוריגישת�

 2005–ו"התשס, )התאמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית ונפשית(חוק הליכי חקירה והעדה 

 החוק 2.שוא� לתק� מציאות זו 2006 ונכנס לתוק� בחודש דצמבר �9.12.2005 שהתקבל בכנסת ב

 יישו� קונקרטי של המהל� החקיקתי הרחב לקידו� זכות� לשוויו� של אנשי� ע� מוגבלות הוא

, 1998–ח"תשנה, המתבטא בעקרונות היסוד שנקבעו בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות
_____________________________________  

 74 ח הוועדה"דו זכויות אנשי� ע� מוגבלות: דה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושאהווע  1
 ).דוח הוועדה: להל� ()1997(

  .2005–ו"תשס ה,)התאמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית(חוק הליכי חקירה והעדה   2



  2005–ו"התשס, )ונפשית שכלית ותמוגבל ע� לאנשי� התאמה (והעדה חקירה הליכי חוק  2016 ח חוקי�
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רכיה� וה בזכות להשתתפות שוויונית בכל תחומי החיי� תו� מת� מענה הול� לצוהכולל הכר

   3.ובאופ� ששומר על כבוד�, המיוחדי� של אנשי� ע� מוגבלות

קובע , עדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתה החוק מתאי� את הליכי החקירה וה

עדה הליכי החקירה וההסדרי� ראייתיי� ייחודיי� שנועדו לנטרל את הקשיי� שמעמידי� ה

וסוטה  החוק חורג. רכיה� המיוחדי�ועדה לצהמתאי� ומנגיש את הליכי החקירה וה, בפניה�

ומגמיש  רסריי� החלי� במשפט בכלל ובמשפט הפלילי בפרטוומכללי� ראייתיי� ומסדרי די� אד

 קורתיותיבו מייש� במידה רבה גישות חדשותמדובר במהל� חקיקתי ייחודי ה, משכ�. אות�

גישות אלו . שהתפתחו בעשורי� האחרוני� בחשיבה ובאקטיביז� בתחו� המוגבלות, למוגבלות

כי אנשי� ע� , מבוססות על ההכרה כי מוגבלות אינה מסתכמת בלקות הפיזית של האד�

ההשתתפות , וכי ערכי השוויו�, "פג�"מוגבלות סובלי� מדעות קדומות הרואות בה� בעלי 

מאמר זה מבקש אפוא . וכ� ג� במשפט, בבסיס מדיניות חברתית להיותוכבוד האד� צריכי� 

לבחו� את הבסיס הרעיוני והתאורטי המצוי בבסיסו של החוק דר� משקפיי� אלו ולהצביע על 

את השמעת קול� של אנשי� ע� ובה� החוק מקד� את ער� השוויו� במובנו זה שהדרכי� 

  . מוגבלות במסגרת עול� המשפט ואכיפת החוק

לטה עד שנות השבעי� של המאה העשרי� בתפיסת המוגבלות התמקדה בליקוי הגישה שש

פי יכולותיו התפקודיות  זהותו של האד� ע� המוגבלות הוגדרה לפי סוג מוגבלותו ועל. עצמו

על הפרט ע� המוגבלות הוטלה . המוגבלות נתפסה כפתולוגיה.  מי שאינו בעל מוגבלותלעומת

גישה זו מכונה . ניטרליותכנורמטיביות ו שנתפסו �ַ ,יבההאחריות להתאי� עצמו לחברה ולסב

  4".המודל הרפואי"

 באשרביקורתית � שנות השבעי� של המאה העשרי� התפתחה תפיסה חברתיתלמ� 

לפיה הסביבה שמשתנה לנקודת מבט " בעיה"הנחתנו בדבר מקור ה, לפי תפיסה זו. למוגבלות

לפיכ� המוגבלות נתפסת . ינ� ע� מוגבלות קבוצת ההגמוניה של אנשי� שאבידיהיא שעוצבה 

על החברה מוטל התפקיד , משכ�. תוצאה של תהליכי� תרבותיי� וחברתיי�, כהבניה חברתית

התרבותיי� והפיזיי� כדי לקד� את זכויותיה� של אנשי� ע� , לשנות את המבני� החברתיי�

לת דרישה להתאמת בבסיס המודל החברתי כולשהזכות לשוויו� , פי תפיסה זו על. מוגבלות

  5.הסביבה לצרכי� הייחודי� של אנשי� ע� מוגבלות לפי אופי הצרכי� ורמת�

_____________________________________  

  .1998–ח"תשנה, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות  3
אנשי� "נטע זיו ; disability-studies.leeds.ac.uk/library: נשי� ע� מוגבלותאתר ארגו� זכויות לא  4

זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות "  בי� זכויות חברתיות לצרכי� קיומיי�–ע� מוגבלות 
LIVEROICHAEL M,  ג� ורא. )2000, יור� רבי� ויובל שני עורכי� (816, 813 בישראל

UNDERSTANDING DISABILITY: FROM THEORY TO PRACTICE 27–30 (1996).  
 Tom Shakespeare & Nicholas Watson, The Social Model of Disability: An Outdated ;ש�  5

Ideology? 9 RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND DISABILITY 2, 9–28 (2002); Arlene S. Kanter, 
The Law: What's Disability Studies Got to Do with it or An Introduction to Disability Legal 
Studies, 42 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 403 (2011); JOSEPH P. SHAPIRO, NO PITY: PEOPLE WITH 

DISABILITIES FORGING A CIVIL RIGHTS MOVEMENT (1993); THERESIA DEGENER & YOLAN 
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 ה� מסגרת – בשלבי התפתחות ראשוני� בישראל המצויי� –לימודי ביקורת מוגבלות 

בלב . תאורטית עיונית המציעה תובנות תאורטיות ביקורתיות על התופעה האנושית של מוגבלות

מצויה ההנחה כי ) disability studies –או לימודי ביקורת מוגבלות  (גישת לימודי מוגבלות

שורה של גורמי� וכוחות חברתיי� מעצבי� . פיזי או קליני, מוגבלות אינה מסתכמת במצב רפואי

 ,לפי גישה זו. את חווייתנו אותה ואת קידומה,  על מדיניות בתחו� המוגבלותמחשבתנואת 

תרבות והיסטוריה , אידאולוגיה רווחת, מיעוט–ל יחסי רובמוגבלות היא במידה רבה תוצר ש

המשפט .  הוא אתר לכינו� תפיסות בדבר מוגבלות– כמוסד חברתי מרכזי –ג� המשפט . מקומית

ומהותה הוא הלקות " טרגדיה רפואית"לפיה� מוגבלות היא שיכול לשק� עמדות מסורתיות 

קידו� תפיסות הרואות באנשי� ע� ות ג� אמצעי לילעומת זאת המשפט יכול לה. הגופנית

תו� שיקו� גישה חברתית הרואה בנחיתות� של , מוגבלות אנשי� שווי זכויות לכל אד� אחר

 בחשבו� להביאאנשי� ע� מוגבלות תוצר של מוסדות חברתיי� מרכזיי� אשר התעצבו ונבנו בלי 

  .את צרכיה הייחודיי� של קבוצה זו

 ולבדוק ות הגישה הביקורתית למוגבלות על החוקאת השפעת עקרונמאמר זה מבקש לבחו� 

 ,)התאמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית( משק� חוק הליכי חקירה והעדה וכיצדא� 

המאמר בוח� א� ועד כמה . חברתית למוגבלות ומשפט�  את התפיסה הביקורתית2005–ו"התשס

, לות בתחו� ההלי� הפליליחברתית למוגב� נית� לראות בחוק ביטוי חקיקתי לתפיסה הביקורתית

 בחשבו� את אינה מביאהשהליכי החקירה וההעדה הבנת במוב� זה שיש בו הכרה בעובדה ש

.  לנחיתות�מתמפלה אות� ותור, המדירהיא , רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתוצ

 משתקפת )disability legal studies(נבקש לבחו� עד כמה הגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט 

הא� המשפט :  לחשו� את תפקידו של המשפט בהבניה החברתית של מוגבלותועל פי זה, בחוק

 או שהוא מציע גישה חלופית הרואה ,מקד� תפיסה הרואה במוגבלות נחיתות וטרגדיה אישית

   ?בה חי אד� ע� מוגבלותשבי� הלקות לבי� הסביבה המנשק במוגבלות תוצר של 

ת בפסיקת בתי וחוק גופו ולא בדר� יישומו באמצעות פרשנההתמקדות במאמר תהיה ב

 מכיוו� שלמרות חלו� הזמ� מאז חקיקתו וכניסתו לתוק� לא התפתחה פסיקה, זאת. המשפט

בחינת לשו� החוק , לדעתנו.  הבוחנת את העקרונות והרעיונות המונחי� בבסיסובהיק� משמעותי

 להבנת מטרות החוק גדולהתרו� תרומה וכל לתעל רקע הבסיס התאורטי של לימודי מוגבלות 

  .ועקרונותיו וליישומו

 ונעמוד – המודל החברתי –ביקורתית למוגבלות �בפרק הראשו� נציג את הגישה החברתית

בפרק השני נדו� בביקורת שעורר המודל החברתי  ;על הגישה החברתית למוגבלות ומשפט

 לפיוויו� לאנשי� ע� מוגבלות בפרק השלישי נצביע על משמעותה של הזכות לש; למוגבלות

 של הזכות לשוויו� כפי שעוצבו על ידי הגישה רכיביהגישה הביקורתית ונעמוד על ה

איסור הפליה במוב� של שילוב� והכללת� של אנשי� ע� : חברתית למוגבלות�הביקורתית

 מצב� השונה של אנשי�  בהינת�החובה לבצע התאמות, מוגבלות בכל תחומי החיי� החברתיי�
_____________________________________  

KOSTER-DREESE, HUMAN RIGHTS AND DISABLED PERSONS: ESSAYS AND RELEVANT HUMAN 

RIGHTS INSTRUMENTS (1995).  
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 בפרק הרביעי ;רכיה� כדי להשיג שוויו� ושילובווהחובה לתת מענה הול� לצ ע� מוגבלות

העדה בפני אנשי� ע� מוגבלות שכלית הנעמוד על הקשיי� העיקריי� שמציבי� הליכי החקירה ו

עדר הסדרה חוקית כוללת יבה:  בפרק החמישי נצביע על המצב המשפטי שקד� לחוק;או נפשית

נקטו בתי , חקירה וההעדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתהמתאימה את הליכי ה

 כשנדרשו להערי� את עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות עקיבההמשפט גישה לא אחידה ולא 

בחלק מהמקרי� העריכו בתי המשפט את ,  בפרק החמישישנראהכפי . שכלית או נפשית

הכרעת בתי המשפט ממאפייני באחרי� התעלמה א� , מוגבלות�בעדויותיה� של עדי� אלה 

והוראותיו המרכזיות ככל  את מטרותיו,  בפרק השישי נסקור את הרקע לחקיקת החוק;המוגבלות

שאלה סוטות מכללי החקירה וההעדה המקובלי� וקובעות מנגנוני התאמה להליכי החקירה 

� החוק בפרק השביעי נבדוק באיזו מידה משק; וההעדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

 ועל בסיס תפיסה זו נבח� את המנגנוני� הקבועי� בחוק ,את הגישה הביקורתית למוגבלות

מסקנתנו היא שהחוק משק� את . כדרכי� להתאי� את הליכי החקירה וההעדה לאוכלוסייה זו

בד בבד מכיר והוא מאמ� את המודל החברתי בתפיסת המוגבלות : הגישה המורכבת למוגבלות

השכליי� והפיזיי� , הנפשיי�,  ההיבטי� הרפואיי�מ�ואי� בו התעלמות , עליובביקורת שנמתחה 

  .או הכחשת�, של המוגבלות

  חברתית למוגבלות �הגישה הביקורתית: פרק א

עד שנות השבעי� של המאה העשרי� התמקדה הגישה ששלטה בתפיסת המוגבלות בליקוי 

מוגבלות . טיפוליות�ת הרפואיותהעיסוק במוגבלות נעשה בעיקרו בעזרת הדיסציפלינו. עצמו

המודל " המכונה ,גישה מסורתית זו. נתפסה כפתולוגיה וכנחיתות טבעית שמקורה בלקות

בחנה , הניחה שאפשר להבחי� בי� מוגבלי� ללא מוגבלי�, "ידואליווהמודל האינדי"או " הרפואי

ע� התמודד או לנטרל אותה כדי לאפשר לאד� ל" לתק�", את הדרכי� להתגבר על המוגבלות

 על האד� ע� –גישה זו הטילה על הפרט .  ניטרלית ונורמטיבית,שנתפסה אובייקטיבית סביבהה

תפקידה של .  את האחריות להתאי� את עצמו לסביבתו או להשלי� ע� מוגבלותו–המוגבלות 

תפיסה זו אמנ� הכירה בהפליה כלפי אנשי� ע� . החברה הסתכ� בסיוע לפרט למלא משימה זו

  6.אבל זו נחשבה תוצאה של הלקות התפקודית ולא תוצר של נחיתות חברתית, מוגבלות

בשנות השבעי� של המאה הקודמת החלה לפעול בארצות הברית ובאנגליה תנועה חברתית 

 שביקשה לקד� את זכויותיה� ,תנועה זו.  לקידו� זכויותיה�,בהנהגת� של אנשי� ע� מוגבלויות

הסרת מחסומי� המביאי� להכללת� בחברה ולוב� ושל אנשי� ע� מוגבלות ולהביא לשיל

 כלפי קראה תיגר על התפיסות שבבסיס המודל הרפואי ועיצבה גישה ביקורתית 7,לדיכוי�

) impairment( יש להבחי� בי� לקות ,לפי הגישה הביקורתית"). המודל החברתי: "להל�(מוגבלות 

_____________________________________  

  .ש�  6
7  TOM SHAKESPEARE, DISABILITY RIGHTS AND WRONGS 9 (2006).  
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נפשית או , פיזית(לה הגופנית  המושג הראשו� מתייחס למגב8).disability(לבי� מוגבלות 

בגלל יכולתו של האד� לבצע משימה כלשהי � המושג השני מתייחס לאי. של הפרט) קוגניטיבית

המבנה החברתי והמחסומי� שהחברה מציבה בפניו באופ� המדיר אותו מהפעילות ומהחיי� 

אה של ני אנשי� ע� מוגבלות ה� תוצפ רוב הקשיי� הניצבי� ב,על פי גישה זו. החברתיי�

 לכ� האחריות הישירה להסרת המחסומי� 9.מנגנוני� חברתיי� אלה ולא של הנכות הפיזית

להיכלל ולהשתלב , הפיזיי� והתודעתיי� המונעי� מאנשי� ע� מוגבלות לממש את זכויותיה�

שהתפתחו על ,  לימודי ביקורת המוגבלות.שייצרה את החסמי� הללו, בחברה רובצת על החברה

דוחי� את התפיסה הרפואית , רתית למוגבלות המכונה ג� המודל החברתיבסיס הגישה החב

, אידאולוגיה רווחת, מיעוט– למוגבלות ורואי� במוגבלות בעיקר תוצר של יחסי רובבנוגע

תרבות והיסטוריה מקומית היוצרי� את נחיתות� של אנשי� ע� מוגבלות בחברה ומדירי� אות� 

  10.מ� החיי� החברתיי�

לפיה זהותו ש, רפואית למוגבלות/ת למוגבלות דוחה את הגישה המסורתיתהגישה הביקורתי

, מיו�, רפואיי� הכוללי� אבחו�/של אד� ע� מוגבלות נקבעה תו� שימוש באמצעי� טיפוליי�

, שיקומית, רפואה פנימית, היפסיכיאטר( דיסציפלינות רפואיות מקובלות לפיבחנה וסיווג ה

ברתי מתח ביקורת נוקבת על מרכזיות� של הדיסציפלינות המודל הח). ב"עבודה סוציאלית וכיו

 דיסציפלינות אלו הגדירו את 11.הטיפוליות בתפיסת המוגבלות וראה בה� גור� מרכזי בהבנייתה

על פי יכולותיה� ) ב"עיוורי� וכיו, מפגרי�, חולי נפש(זהות� של אנשי� ע� מוגבלות 

 רואי� תו� שה� 12,"� הנורמליאד"מתו� השוואה ל התפקודיות בתחומי החיי� השוני�

המוגבלות כדי לאפשר " ריפוי"ול" תיקו�" במציאת דרכי� לומתמקדי� 13מוגבלות מחלהב

 הגישה הביקורתית למוגבלות עוצבה 14".נורמטיבית"לאנשי� ע� מוגבלות להתמודד בחברה ה

 –ות נכבובתלות ו, הרואה במוגבלות טרגדיה אישית, ידואליווכניגוד למודל הרפואי האינדי

ית המוגבלות כעניי� אישי יהמודל החברתי דוחה את חוו. תוצאה של גורמי� ביולוגיי�

   15.ידואלית ומעמיד את המוגבלות כתופעה חברתית תלוית הקשר חברתי רחבווואינדי

המודל החברתי הוחל ג� על עול� המשפט ובא לידי ביטוי בגישה הביקורתית למוגבלות 

הטבעי והניטרלי , "נורמלי" את תפקידו של הותביקורתיב מאפשרת לבחו�גישה זו . ומשפט

 להבדלי� בי� בני באשרגישה זו מאתגרת את הנחות היסוד של המשפט . משפטשל בהקשר 

 הוא אתר לכינו� – כמוסד חברתי מרכזי –על פי לימודי ביקורת המוגבלות , המשפט. האד�

המשפט יכול לשק� עמדות . תפיסות בדבר הבדלי� בי� בני אד� בכלל לרבות מוגבלות

_____________________________________  

  .34 ' בעמ,ש�  8
 .30–27, 10' בעמ, ש�  9

  .5ש "ל הלעי, SHAPIRO; 30–27 'בעמ, 4ש " לעיל ה,OLIVER; ש�  10
11  SHAKESPEARE ,15מ 'בע, 7ש "לעיל ה.  
12  SIMI LINTON, CLAIMING DISABILITY: KNOWLEDGE AND IDENTITY 322 (1998).  
  . 816–815' בעמ, 4ש "לעיל ה, זיו  13
14  OLIVER ,30–27' בעמ, 4ש "לעיל ה. 
15  SHAKESPEARE, 31 'מבע ,7ש "לעיל ה.  
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לעומת זאת . ומהותה הוא הלקות הגופנית" טרגדיה רפואית"לפיה� מוגבלות היא שמסורתיות 

ות אמצעי לקידו� תפיסות הרואות באנשי� ע� מוגבלות אנשי� שווי זכויות יהמשפט יכול ג� לה

וצר של תו� שיקו� גישה חברתית הרואה בנחיתות� של אנשי� ע� מוגבלות ת, לכל אד� אחר

 בחשבו� את צרכיה הייחודיי� של להביאמוסדות חברתיי� מרכזיי� אשר התעצבו ונבנו בלי 

  16.קבוצה זו

  חברתית �הביקורת על הגישה הביקורתית: פרק ב

 Shakespeare & Watson.17ידי בהביקורת המרכזית המופנית נגד המודל החברתי נמתחה 

, כאבי�: הממשיי� הכרוכי� במוגבלות/המודל החברתי מתכחש לקשיי� הפיזיי�, לטענת�

שאי� לה� בהכרח קשר להבניות , בדידות ותלות באחרי�, תופעות פיזיולוגיות, תסכולי�

ת המוגבלות לבעיה רפואית אישית י אינה מצמצמת את חוויShakespeare גישתו של 18.חברתיות

עמדה זו היא  תפיסת המוגבלות לפי 19.וע� זאת אינה מתכחשת לקושי שבמוגבלות הגופנית

 שהנכות הפיזית והמוגבלות החברתית אינ� תופעות דיכוטומיות אלא נקודות שונות המצויות על

 חברתיות, פסיכולוגיות, ביולוגיות תופעות של שילוב היא המוגבלות ,כלומר 20.הרצ� אותו

תפיסת המוגבלות בהתעל� מהנכות הפיזית היא .  להפריד ביניה�שאי אפשרותרבותיות 

לשיטת� של , הנכות 21. בזהות� של אנשי� ע� מוגבלותכבד משקל ממרכיב התעלמות

Shakespeare & Watson ,22.היא חלק בלתי נפרד מהדיכוי החברתי כלפי אנשי� ע� מוגבלות 

זה ברור ולא שנוי . אנשי� מוגבלי� ה� בשל מחסומי� חברתיי� וה� בשל גופ�", להבנת�

  23".במחלוקת
ת על המודל החברתי נוגעת להתייחסות השלילית הגורפת של נקודה מרכזית נוספת בביקור

הדיסציפלינות העמידה את הגישה הביקורתית למוגבלות . המודל החברתי לגורמי� הטיפוליי�

 באשרתרבותית �צוב ההבניה החברתיתיכמי שמילאו תפקיד מרכזי בע, הטיפוליות באור שלילי

. נחיתות� של אנשי� ע� מוגבלותלוהדרת� ל, ותרמו תרומה מרכזית לדיכוי� למוגבלות

עמדה זו של הגישה הביקורתית למוגבלות מתעלמת מתפקיד� החיובי , לשיטת� של המבקרי�

הכללת� של אנשי� ע� מוגבלות בחיי� בהרפואה והרווחה בשילוב� ו, של מקצועות הבריאות

_____________________________________  

16  KANTER ,5ש "לעיל ה.  
17  SHAKESPEARE & WATSON ,20' מבע ,5ש "לעיל ה.  
   .ש�  18
19  SHAKESPEARE ,�9 ו2' מבע, 7ש "לעיל ה.  
20  SHAKESPEARE & WATSON ,ואיל�20' בעמ, 5 ש"לעיל ה ; SHAKESPEARE ,20' בעמ, 7ש "לעיל ה.   
21  SHAKESPEARE & WATSON ,12' בעמ ,5ש "לעיל ה.  
  .15' בעמ, ש�  22
  .ש�  23
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מודל  העלג� הביקורת ,  יודגש24.תרומת� לרווחת� של אנשי� ע� מוגבלותבהחברתיי� ו

אול� ביקורת זו מופנית . החברתי דוחה את המודל הרפואי בתפיסת המוגבלות כמודל דכאני

 ביקורת זו גורסת כי 25.בעיקרה נגד מרכזיות� של הדיסציפלינות הרפואיות בתפיסת המוגבלות

שינוי במעמד� של אנשי� ע� מוגבלות וקידו� זכויותיה� אכ� צרי� להיעשות באמצעות הסרת 

ובכלל זה (א� מבלי להתעל� מקיומה של הלקות , יבתיי� ועריכת שינויי� חברתיי�מחסומי� סב

/ השינוי צרי� לשלב תחומי� רפואיי�. ושתי הדרכי� יכולות לפעול במשולב, )פעולות למניעתה

אלה אינו יכול לבוא במקו� וא� אחד מהיבטי� , חברתיי�/אישיי� ופיזיי� ע� תחומי� סביבתיי�

  . האחר

המבקשת להכיר בנכות הרפואית כחלק , ביקורתי למוגבלות/ המודל החברתיהביקורת על

 מדגישה כי הטיפול הרפואי והשיקו� ממלאי� תפקיד בשיפור מצב� ,בלתי נפרד מהמוגבלות

כדי ליצור סולידריות חברתית , כשלעצמ�, ע� זאת אי� בה�. הפיזי של אנשי� ע� מוגבלות

 ,לדעת המבקרי� את המודל החברתי 26.א בחברהולהעניק לאנשי� ע� מוגבלות שוויו� מל

את  נפשית כמרכיב� הכרה בלקות כתופעה פיזיתלהשילוב בי� תפיסת המוגבלות כהבניה חברתית 

יה שבי� המבני� והגורמי� הסביבתיי� י מתחייב רק מהאינטראקצאינותופעת המוגבלות 

�תפקוד� של אנשי� ע�  עליה שיש לה השפעה על בריאות� ויאינטראקצ, והחברתיי� לבי� הגו

 שילוב זה מתחייב ג� משו� שההסדרי� והמבני� החברתיי� ה� המעניקי� משמעות .מוגבלות

ההבניה החברתית , למשל Susan Wendelלגישתה של . למצב הגופני הפיזי בכל סיטואציה נתונה

 ,לותיה שבי� המצב הביולוגי לבי� החברה היוצרת את המוגבישל מוגבלות נובעת מהאינטראקצ

  27.או אינה מונעת אותה

בחנה שעור� המודל החברתי בי� הה שמראה המודל החברתי עלזווית אחרת של ביקורת 

 .על חייה� של אנשי� ע� מוגבלותלקות מונעת דיו� אפקטיבי בהשלכות שיש ללקות מוגבלות ל

 הוא למע� זכויות אנשי� ע� מוגבלות שמתעל� מהנכות הגופנית  מאבק חברתי,על פי טענה זו

  28. בקידו� מעמד� של אנשי� ע� מוגבלותחלקי ואינו יכול להביא להישגי�

רק תפיסה כוללת של המוגבלות והנכות כנחיתות מודל החברתי גורסת כי ההביקורת על 

יכולה  ,תו� הבנת התשתית הרעיונית לצמיחתה של נחיתות זו, כלכלית ופסיכולוגית, חברתית

   . אנשי� ע� מוגבלותתיה� שללקידו� זכויוליצור כלי� ראויי� 

 א� ולבחו� והעדה חקירה הליכי בחוק לעומקלהתבונ� על בסיס ניתוח זה נבקש במאמר 

רת זו גבמס. על גווניה השוני�, ומשפט למוגבלות הביקורתית הגישה את החוק משק� וכיצד

_____________________________________  

24  LINTON ,332 'בעמ ,12ש "לעיל ה.  
25  SHAKESPEARE, 15 'בעמ ,7ש "לעיל ה. 
26  Melinda Jones, Inclusion, Social Inclusion and Participation, in CRITICAL PERSPECTIVES ON 

HUMAN RIGHTS AND DISABILITY LAW 57 (2011).  
27  SUSAN WENDEL, THE REJECTED BODY: FEMINIST PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON DISABILITY 

26, 35–36 (1996) . 
28  Liz Crow, Including All of Our Lives: Renewing the Social Model of Disability, in 

DISABILITY & ILLNESS: EXPLORING THE DIVIDE 55 (Colin Barnes & Geof Mercer eds., 1996).   
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מכיר לבי� זה ההמודל החברתי הנוקשה בתפיסת המוגבלות  המשתק� בחוק בי� על המתח נעמוד

   .החוק מתח זהמשק� בה שועל הדר� הרפואיי� של המוגבלות � ג� בהיבטי� הנפשיי� והשכליי�

הגישה הביקורתית למוגבלות והזכות לשוויו�: גפרק   

: לדומי� דומה יחס משמעו שוויו�, האריסטוטלית הגישה ,לשוויו� הקלאסית הגישה פי על

 כלומר .בשוויו� בה� לנהוג יש פרטי� �בי )זהות או( דמיו� של עובדתי מצב מתקיי� כאשר"

 הדרישה על מבוססת האריסטוטלית התפיסה פי על לשוויו� הזכות 29."דומה יחס לה� להעניק

 המערבית תרבותב אומצה שוויו� של זו תפיסה 30.הנדו� בהקשר פרטי� בי� נטיוורל לדמיו�

 האד� בניבע� של ט כי יסוד הנחת על מבוססת היא .רבות מערביות משפט בשיטות ומקובלת

 יחס לה� להעניק יש טבע באותו פרטי� בי� דמיו� שקיי� במקו� ".טבעי"נתו� וקיי� באופ� 

 גישות כמו ,מוגבלות בלימודי הביקורתית הגישה 31.בשוויו� בה� ולנהוגר הקש באותו דומה

 מערערת ,)ב"מיניות וכיול, גזעל,  ללאו�בנוגע ביקורתיות תפיסות ,פמיניז�( אחרות ביקורתיות

. ומהותניות ניטרליות טבעיות תכונות האד� לבני לפיהש האריסטוטלית בגישה היסוד תפיסת על

במידה  היא האד� בני של תכונותיה� המשמעות שאנו נותני� ל,אלה ביקורתיות גישות פי על

מציאות  על מבוססי� אינ� האד� בני בי� והשוני הדמיו� .חברתיות הבניות שלרבה פעולה 

 מעמדיות ,פוליטיות ,ערכיות ,חברתיותכרעות ובחירות ה של תוצר ה� אלא ,"טבעית"

 הגורמי� אלה . המעניקות משמעות כזו או אחרת לתכונה אישית או קבוצתיתואידאולוגיות

  32.השוני� בהקשרי� ושוני דמיו�והמגדירי�  החברתית המציאות את היוצרי�

 ,אחרות ביקורתיות גישות ג� כמו ,מוגבלותה בתפיסת הביקורתית הגישה ,האמור לאור

 הדרישה את דוחההיא . לשוויו� הזכות להענקת כבסיס ושוני דמיו� של היסודות על מערערת

 ההכרה עלמבוסס  שוויו�. שוויו� להחלת כבסיס, "נורמלי"כלומר להשוואה למצב , ...ל לדמיו�

 הקיימי� ולריבוי ו�למגו נוס� כביטוי 33,אד� בני בי� שוני של כמציאות האנושית במציאות

, לשוויו� האריסטוטלית התפיסה 34.כשווי� בערכ� בה� לנהוג נדרשת החברה אשר בחברה

 שווה יחס הענקת – מוגבלות ע� אנשי� של זה ובהקשר ,לשווי� שווה יחס הענקת שמשמעותה

 ,מוצא כנקודת מוגבלות ע� אנשי� של מהשוני מתעלמת – לאחרי� כמו מוגבלות ע� לאנשי�
_____________________________________  

" לשוויו� המושתת על כבוד האד�, משוויו� המושתת על דמיו� – תפיסות של שוויו�"אורית קמיר   29
   ).2002, אורית קמיר עורכת( 16, 16 פמיניז� זכויות ומשפט

  .ש�  30
  .17' בעמ, ש�  31
ש זכויות חסמי� במימו: בי� המשגה פוליטית להכרה משפטית"שגית מור ; 19–18' בעמ, ש�  32

, וני גל ומימי אייזנשטדט עורכי�'ג (90, 79 נגישות לצדק חברתי בישראל" אנשי� ע� מוגבלויות
2009(.   

  .819' בעמ, 4ש "לעיל ה, זיו ;17' בעמ, 29ש "לעיל ה, קמיר  33
עיוני "  מתיקו� הפרט לתיקו� החברה–� זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות בתעסוקה שוויו"שגית מור   34

  ).2012 (106 ,97 לה משפט
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 מביאה אינהגישה זו . אובייקטיבי וניטרלי, מניחה קיומו של אד� נורמלי כמצב נתו�והיא 

 מתחומינשי� ע� מוגבלות א המדירי� הסביבתיי� התנאי�את ו החברתיות ההבניות את בחשבו�

 הגישה הרחיבה ומהותי ממשי שוויו� להשיג כדי ).משפטו חינו�, תעסוקה( השוני� החיי�

 לשוויו� בזכות הראשו� הרכיב :רכיבי� כמה כולל והוא השוויו� מושג את למוגבלות הביקורתית

 רק אינו מוגבלות ע� לאנשי� שוויו� כלומר ,שילובל הדרישהאת  כולל מוגבלות ע� לאנשי�

 החברה בתו� והכללת� מוגבלות ע� אנשי� של שילוב� כולל אלא – שווה יחס – פורמלי שוויו�

 עלול, הלדוגמ ,מוגבלות ע� לילדי� נפרד חינו�, יו�השוו בעקרו� זה רכיב לפי 35.הכללית

 של בזכות� השני הרכיב .וההכללה השילוב ברכיבי פוגע בהיותו השוויו� בזכות פגיעה להיחשב

 הדרישה. התאמות ביצועל הדרישה הוא, החברתית התפיסה לאור ,לשוויו� מוגבלות ע� אנשי�

 של וההכללה השילוב רכיב את להשיג מנת על כי קובעת השוויו� מזכות כחלק התאמות לביצוע

להסיר את המחסומי� הסביבתיי� והחברתיי�  כדי הסביבה את לשנות יש מוגבלות ע� אנשי�

חברה להתאי� את להדרישה מופנית . המונעי� את שילוב� והכללת� של אנשי� ע� מוגבלות

, � החברתיי�לכ� עליה להתאי� את הסטנדרטי. עצמה לאלה שעד כה היא התעלמה מצורכיה�

 היעדר תרגו� לשפת הכ� לדוגמ. הסביבה לאנשי� ע� מוגבלותאת התפיסות התרבותיות ואת 

 אנשי� ע� מוגבלות שמיעה יש בו כדי לפגוע בזכות� בשבילהסימני� של שידורי טלוויזיה 

הרכיב השלישי בזכות� של אנשי� ע� מוגבלות .  אסורהפליההעלול להוות הוא ו ,לשוויו�

רכיב זה מתייחס לאנשי� ע� . רכיה�ו לצמת� מענה הול�כולל , פי המודל החברתי על, לשוויו�

הכללת� ל לא די בהתאמות חברתיות סביבתיות כדי להביא לשילוב� ושבעניינ�מוגבלות 

 אנשי� ע� מוגבלות פיזית או נפשית הכ� לדוגמ. רכיה�ווה� נזקקי� למענה ייחודי לצ, בחברה

אלו יזדקקו למקומות עבודה . היה בה� די כדי להביא להעסקת�שהתאמות במקו� עבודה לא י

  36.רכיה�ו צלפיזכות� של אנשי� אלה לשוויו� תכלול העסקת� במפעלי� מוגני� . מוגני�

כחלק , הדרישות להתאמות ולמת� מענה הול� לצרכי� הייחודיי� של אנשי� ע� מוגבלות

רתית המכלילה ומתייגת אנשי� ע� מתמודדות בי� השאר ג� ע� הגישה החב, מזכות� לשוויו�

הדרישות . סטראוטיפי כקבוצה הומוגנית נפרדת בעלת תכונות מהותניותתיוג מוגבלויות 

 את ההכרה בכ� שאי� מדובר בקבוצה ותלהתאמות ולמענה הול� כחלק מזכות השוויו� מבטא

די גורמי� יבאלא בקטגוריה המובנית , מהותיות ואחידות, הומוגנית שיש לה תכונות פנימיות

הכללת� ושילוב� בחברה דורשי� . שכוללת בתוכה פרטי� השוני� זה מזה, סביבתיי�/חברתיי�

, רכיבי� אלו של שוויו�,  כפי שנראה בהמש� המאמר37.רכיה�ו צלפינקיטת אמצעי� שוני� 

באי� לידי ביטוי מובהק בחוק הליכי , ובראש� החובה לבצע התאמות בהליכי חקירה והעדה

  .ובדר� זו מקדמי� את ער� השילוב, החקירה והעד

_____________________________________  

35  SHAKESPEARE ,22 'מבע, 7ש "לעיל ה.  
, 4ש "לעיל ה, זיו ;79' בעמ ,32ש "הלעיל  ,"בי� המשגה פוליטית להכרה משפטית"מור  ג� ורא  36

  .822–821 'בעמ
  .ש�  37
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  אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בהלי� הפלילי: פרק ד

.  טר� קל לעברייני�ה�אנשי� ע� מוגבלות בכלל ואנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בפרט 

הגורמי�  .נפשית ומינית בשיעור גבוה בהרבה מאנשי� ללא מוגבלות, ה� חווי� אלימות פיזית

.  יותר באחרי� וזקוקי� לעזרה� לכ� קשורי� בעובדה שבשל מצב� ה� לעתי� תלויי�העיקריי

ה� . תלות זו הופכת אות� לפגיעי� יותר ומפחיתה את יכולת� להתנגד כאשר ה� מותקפי�

 אנשי� ע� 38.למטפלי� ולבני משפחה שה� נותני� בה� אמו� ותלויי� בה� נופלי� קרב�

אנשי� ע� . כאהבה או כהפגנת חיבה, ל כמת� יחסמוגבלות שכלית מפרשי� לעתי� ניצו

 אינ�כשה� מותקפי� ה� . מחונכי� להיות ממושמעי� ופסיביי�, בעיקר שכלית, מוגבלות

אנשי� רבי� ע� מוגבלות . חוסר ביטחו� וחינו� לסבילות, מסוגלי� להתנגד מחמת חוסר מיומנות

ר נובע בי� היתר מקשיי שפה הדב. שכלית או נפשית אינ� מסוגלי� לדווח על תקיפה שעברו

הדבר  ,מנותקי� מבני משפחהומתגוררי� במוסדות מרוחקי� מה� רבי� שהיות . ותקשורת

 מספר הפגיעות המדווח ,לכ�.  פחד וחוסר הבנה של הסיטואציהכ� ג� .מקשה עליה� את הדיווח

  . קט� בהרבה מזה שבמציאות

 סיבות מכמה ,ברות פליליותאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית מעורבי� בביצוע ע

את חוסר הביטחו� שלה� ואת , גורמי� עברייניי� מנצלי� את מגבלותיה� הרגשיות: שכיחות

 החינו� לפסיביות ה� מתקשי� בשל. וגוררי� אות� לפעילות פלילית, רצונ� להשתיי� לחברה

ית לעתי� אנשי� ע� מוגבלות שכל.  נותני� לה�אנשי� ללא מוגבלותשלהתנגד להוראות 

   39.שותפי� למעשה פלילי א� מבלי להבי� את הפסול שבו

אופ� ניסוח השאלות , התנאי� הסביבתיי� בבית המשפט, הכללי� הראייתיי� וסדרי הדי�

  כל אלה– של הליכי החקירה והעדה) setting(אופ� הצגת� ואופ� ההעמדה , נאשמי�/לעדי�

שית למסור מידע מדויק וקוהרנטי משפיעי� על יכולת� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפ

 וכ� ג� בישראל טר� חקיקת ,באופ� מסורתי. ועל המידה שבה נית� לבסס ממצאי� על עדות�

העדה מותאמי� לאנשי� ע� מוגבלות שכלית ה לא היו הליכי החקירה ו,חוק הליכי חקירה והעדה

א זכויות אנשי�  כפי שנקבע בדוח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנוש40.או נפשית

המשטרה ובתי המשפט אינ� ערוכי� , בישראל: " שפורס� לפני חקיקת החוק,ע� מוגבלות

שהיו קורבנות לעבירות מי� , בצורה הולמת לטפל בתלונותיה� של אנשי� ע� מוגבלות

ובבתי , במשטרה אי� חוקרי� אשר הוכשרו לחקירת� של אנשי� וילדי� ע� מוגבלות: ואלימות

וה� נאלצי� לתת עדות ללא התאמה לצורכיה� ולקשייה� , ר� מתאי� להעדת�המשפט אי� מע
_____________________________________  

38  Rodrigo Jimenez, The Right To Live a Life Free of Violence for People With Disabilities, in  
CRITICAL PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS AND DISABILITY LAW RIOUX 397, 405 (2011).  

 התאמת ההלי� הפלילי לאנשי� ע� מוגבלות שכלית ונפשית נפגעי – צדק צדק תרדו�"נעמה לרנר   39
 Petersilia Joan, Doing Justice? Criminal;)2007( 41, 5 עניי� של גישה" עבירה ופוגעי�

Offenders with Developmental Disabilities, 2 CORRECTIONAL MENTAL HEALTH CIVIC 

RESEARCH INSTITUTE 65 (2001). 
  .ש�  40
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בשל העדר . ולעמוד בחקירה ראשית ובחקירה נגדית, לתת עדות בפני הנאש�, דהיינו, המיוחדי�

ולא מתאפשר מיצוי הדי� ע� , ה� נותרי� ללא ההגנה הניתנת לכל אד� אחר, מנגנוני� מתאימי�

  41."העברייני�

במיוחד , ת של חוקרי המשטרה בזיהוי אנשי� ע� מוגבלות נפשית או שכליתחוסר המיומנו

, חוסר מיומנות� באיתור הצרכי� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתו ,מוגבלות מתונה

ובכ� תורמי� לכ� שקרבנות  , להפיק את הראיות הטובות ביותרמה�מונעי� , כפי שתוארו לעיל

  . לי� לחזור בה� מגרסת� או לבטל את תלונת�ע� מוגבלות שכלית או נפשית עלו

רסרית מתמקדת ברובה בהצגת שאלות לעדי� וובבית המשפט החקירה הנגדית בשיטה האד

בעיקר ,  בהזדמנויות אחרותו גרסאות אחרות שמסרע� גרסת� בבית המשפט אתהמעמתות 

הוא : אמתעימות זה נתפס כאמצעי חשוב וחיוני לבירור ה, ככלל.  במשטרה�במהל� חקירת

את תגובתו להצגת הפערי� בי� הגרסאות , מאפשר להתרש� מתגובת העד להצגת גרסתו הקודמת

 מדובר כלל אי�ל לצור� בחינה א� מדובר בפערי� שנית� ליישב ביניה� או שמא ווהכ, השונות

או שמדובר בסתירה ,  סתירה כללאי� השוואה מדויקת בי� הגרסאות עשויה לגלות כי .בפערי�

 חקירה לא מותאמת של אד� ע� מוגבלות שכלית או 42.ה ליישב שאי אפשר ומהותיתאמתית

, נפשית עלולה להוביל למסקנה כי מדובר בסתירה מהותית בעוד למעשה מדובר בסתירה מדומה

 תובעי� של מיומנות� בשל חוסר. רסרית בפני העדווהנובעת מהקשיי� שמציבה החקירה האד

קיימת , שתוארו לעיל כפי ,נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של רכיה�וצ בזיהוי ופרקליטי�

כעדויות שאי� בה� לעבור את המשוכה הראייתית להוכחת , מגמה של הערכת עדויותיה� בחסר

  43.אשמתו של העבריי� מעבר לספק סביר

תאוריות קרימינולוגיות מצביעות על שכיחות� הגבוהה של קרבנות עברה בקרב קבוצות 

קבוצות מיעוט וקבוצות מודרות אחרות לעומת שיעור� של קרבנות עברה : ליי�חברתיות שבשו

תאוריות אלה עברייני� בוחרי� את קרבנותיה� ג� על פי לפי . יה הכלליתיבקרב האוכלוס

הפליה , יחס סטראוטיפי. הערכת� את היחס ואת מידת ההגנה שיקבלו קרבנות אלה מהחברה

 עברייני� להערי� כי קרבנות עברה הנמני� ע� קבוצות י�שוויו� כלפי קבוצות אלה מביא�ואי

במקומות שבה� המשפט הפלילי . אלה נתפסי� על ידי החברה כבלתי ראויי� להגנה מספקת

הוא מעלה את שיעורי הפגיעה , כושל בהגנה על קרבנות הנמני� ע� קבוצות שוליי� חברתיות

שכלית או נפשית להיחקר  כלומר אות� מחסומי� שמונעי� מאנשי� ע� מוגבלות 44.בה�

הפרדוקס הוא . ולהעיד על עברות שבוצעו בה� ה� ההופכי� אות� לקרבנות קלי� לעברייני�

_____________________________________  

  .16' בעמ, 1ש "לעיל ה ,דוח הוועדה  41
או הא� לא הגיעה העת לסיי� , התאמת ההלי� הפלילי למטרה של גילוי האמת"מרדכי קרמניצר   42

  ).1987 (476, 475 יז י�משפט" ?את עונת המשחקי�
43  ANDREW SANDERS ET AL., CRIMINAL JUSTICE 733 (4th ed. 2010).  

 :Ryken Grattet & Valerie Jenness, Examining the Boundaries of Hate Crime Lawו רא  44
Disabilities and the Dilemma of Difference, 91 JOURNAL OF CRIM. L. & CRIMINOLOGY 653 

(2001).  
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מזו שזוכי� ידי גורמי� עברייני� זוכה להגנה פחותה באחת הקבוצות המנוצלות ביותר בחברה ש

 45".רגילי�"קרבנות לה 
החלת כללי� וקטגוריות כמו ב הכרעת בית המשפט בהתרחשות העובדתית נעשית ,זאת ועוד

 הכרעות בתי המשפט מבוססות על 46.ב"המסקנה ההגיונית המתבקשת וכיו, סבירות, קוהרנטיות

, הנחות אלה נחזות ככלליות. הגיונית וסבירה, התנהגות אנושית אמינהל באשרהכללות והנחות 

זות להיות  הכללות אלה הנחשלפיהביקורת הפמיניסטית האול� . ניטרליות ואובייקטיביות

ביקורת ה וכ� 47,האנושית של נשי� החוויהמו אובייקטיביות וכלליות מתעלמות מהניסיו�

ממעמד ומנטייה , ממוצא, שהצביעה על התעלמות� של הכללות אלה מהבדלי� הנובעי� מגזע

אמינות� נבחנה מתו� . אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתיפות ג� למקרי� של  48,מינית

שאליו יש להשוות את האנשי� ע� המוגבלות השכלית או " ד� נורמטיביא"ההנחה שקיי� 

 . הנפשית
אלה שמפעיל בית המשפט כדי להגיע לחקר האמת " �יאובייקטיבי"ו" ניטרליי�"כללי� 

. שעדותו היא עדות אמת – "אד� נורמטיבי"ולקבוע את ההתרחשות העובדתית מניחי� שיש 

המדויקת יש להשוות את עדות� של כלל העדי� כדי המלאה ו, ההגיונית, לעדותו הקוהרנטית

עדויותיה� של עדי� ע� מוגבלות נפשית או שכלית " סטיית. "לבחו� א� עדות� היא עדות אמת

  .כפי שיוכיח הפרק הבא, מובילה את בית המשפט להטיל ספק באמינותו של העד" נורמה"מה

פשית הערכת עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נ:  הפרק
   לפני חקיקת החוקבהלי� הפלילי בישראל

בפרק זה נבח� את דרכי ההתמודדות של בתי המשפט ע� האתגרי� שמזמני� ההליכי� 

  .עליה� הצבענו בפרק הקוד�שהמשפטיי� הפליליי� לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

של בחלקו הראשו� של הפרק נעמוד על המתווה שקבעה הפסיקה להערכת עדויותיה� 

 של העקרונות יישומ�בחלקו השני נבח� את דרכי . אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

למרות העקרונות  היעדר הסדר חוקי כולל ומקי� ובשל ,כפי שיפורט כא� בהמש� .שנקבעו

לפיה� הערכת מהימנותו של עד ע� מוגבלות שכלית או נפשית מחייבת ששנקבעו בפסיקה 

בחלקה נעשתה הערכת עדויותיה�  .הפסיקה אינה קוהרנטית, דיי�לצרכיו הייחוהערכה מותאמת 

לעומת זאת בחלקה האחר . רכיה�וצב בהתחשבשל אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

_____________________________________  

45  SANDERS ,732' בעמ, 43ש "לעיל ה.  
46   RUTHTEARCH FOR SUSTICE IN THE J :AWLVIDENCE EHILOSOPHY OF P A ,AILOCK HO H

)2008( 51.  

47  Marilyn MacCrimmon, The Social Construction of Reality and the Rules of Evidence, 35 U. 
BRIT. COLUM. L. REV. 36, 38 (1991) .  

 Donald Nicolson, Gender, Epistemology and Ethics, in FEMINIST PERSPECTIVES ON; ש�  48

EVIDENCE THEORY 28 (2000).  
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כאשר עדויותיה� הוערכו , אלהמנות עדות� של עדי� יכלפי מה משקפת הפסיקה גישה בעייתית

  .מוגבלות�ב בלא להתחשב

   ע� מוגבלות שכלית או נפשית של אנשי� תיהעדויו להערכת יסוד  קווי.1

 �ה� עניי� של  פה ומהימנות� של עדי�� ערכה של עדות שבעל"  לפקודת הראיות קובע כי53סעי

המתגלי�  נסיבות העניי� ואותות האמת, בית המשפט להחליט בו על פי התנהגות� של העדי�

ת  היא כלי מרכזי בהכרעהחוק קובע במפורש כי ההתרשמות מהתנהגות העד ".במש� המשפט

  . ובשאלת מהימנותבית המשפט 

המבחני� לקבילות עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית נקבעו בשורה של 

 בית המשפט העליו� קבע כי לצור� קבילות 49.אברי'ג עניי�הוא פסקי די� שהראשו� שבה� 

 העד מבי� את חובתו –האחד  :עדותו של אד� ע� מוגבלות שכלית על העד לעמוד במבח� כפול

 אמי� דיווחלמרות המוגבלות לא נפגע כושר ההעדה של העד לדווח כי  – השני ;להעיד אמת

עדר י קבע בית המשפט העליו� כי יש להבחי� בי� ה50מלכה בעניי�. לבית המשפט על האירועי�

ית נבחנת לעניי� הנשיאה באחריות פליל. הכושר לשאת באחריות פלילית לבי� כושר ההעדה

 הפסול  אתהמוגבלות הנפשית או השכלית להבי� את מהות מעשהו אוהעד ע� יכולתו של 

. לקלוט אירועי� ולהציג� מאוחר יותרהעד עדה נבחנת יכולתו של הלעניי� כושר הו, שבמעשהו

 לא אחראי למעשיו או לאמוגבלות נפשית או שכלית קבילה ג� א� נמצא ע� לכ� עדותו של אד� 

 ,על ידי בית המשפטהכושר לשאת באחריות פלילית נקבע מטבע הדברי� . וד לדי�כשיר לעמ

על , עדה נקבע על ידי בית המשפטהכושר הואילו , מומחי� לדברבהסתמ� בי� השאר על עדויות 

   .א� כי הוא יכול להסתייע בעניי� זה בעדות מומחה, פי התרשמותו מ� העד העומד בפניו

נקבעו ויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית להערכת עד העקרונות המנחי�

 בית 51.פלוני'  ננת ישראלידמ  דורנר בעניי�תוסוכמו בבית המשפט העליו� על ידי השופט

אימצה את ההסדר שהתפתח ואשר פסיקה בישראל המשפט העליו� חזר על ההלכה שנקבעה ב

נשי� ע� מוגבלות שכלית או אלפיו הותנתה קבילות עדויותיה� של שבמשפט המקובל האנגלי 

עוד קבע ש� בית .  וכ� בכושר למסור עדות,השבועה והחובה לומר אמתבהבנת מהות נפשית 

המשפט כי אי� לשלול קבילות ולחסו� על הס� קבלת עדויות של אנשי� ע� מוגבלות נפשית או 

 וכי ההתחשבות במצבו הנפשי או השכלי של העד צריכה להיעשות בשלב הערכת, שכלית

הזיכרו� , קרי כושר תפיסת המציאות, בנוס� נקבע ש� שכושר העדה. משקלה של העדות

 ועל בית המשפט לבחו� כל עדות המובאת בפניו ,שונה מאד� לאד�, והתקשורת ע� הזולת

 עשוי לאפיי� ג� עדי� –גיל או מצב גופני ,  למשל בשל אישיות–כושר העדה נמו� . לגופה

וההתחשבות בכושר ,  ובכל זאת אי� איש מפקפק בקבילות עדות�,לחלוטי�" רגילי�"הנחשבי� 

_____________________________________  

 .)1995 (332) 2(ד מט"פ, מדינת ישראל' אברי נ'ג 712/94פ "ע  49
  .)3.8.1999, פורס� בנבו( לפסק הדי� 4–3' פס, מדינת ישראל' מלכה נ 2445/98פ "ע  50
 ).פלוני' מדינת ישראל נ: להל�( )1999 (769) 3(ד נו"פ, פלוני' מדינת ישראל נ 5339/98פ "ע  51
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לעניי� קביעת משקלה של עדותו של . עדה הנמו� שלה� נעשית במסגרת קביעת משקל העדותהה

אד� ע� מוגבלות שכלית או נפשית קבע ש� בית המשפט העליו� כי הליקוי בנפשו או בכושרו 

וזאת , בחשבו� בקביעת משקל העדות שיקול שעל בית המשפט להביא הואהשכלי של עד 

עוד  . אול� אי� בו כשלעצמו כדי לפסול את העדות,בהתחשב במכלול הראיות המובאות בפניו

קבע ש� בית המשפט כי אי� מקו� להבחי� בי� קבילות הודאה של נאש� ע� מוגבלות נפשית 

בי� קבילות עדות וכ� ג� אי� מקו� להבחי� , לבי� קבילות הודאה של נאש� ע� מוגבלות שכלית

  . עד ע� מוגבלות שכליתשל של עד ע� מוגבלות נפשית לבי� עדות 

לעניי� הערכת משקל עדות� של אנשי� ע� מוגבלות נפשית או שכלית חזר בית המשפט על 

לפיה כדי להעניק לעדותו של אד� ע� מוגבלות שכלית ש 52,הברד בעניי�ההלכה כפי שנקבעה 

, ראשית: או נפשית את מלוא המשקל ולבסס עליה ממצאי� על העדות לעמוד במבח� משולש

, מבחנה הפנימי של העדות,  שנית;מבח� ההתרשמות הבלתי אמצעית של בית המשפט מ� העד

 של העדות על פי סימני אמת מבחנה,  והעיקר, שלישית;על פי סימני האמת העולי� ממנה

  53.כדי לשפו� אור על אמתותה, מבחני השכל הישרלפי , חיצוניי� אשר יש בה�

הוסי� וקבע  54,פלוני'  ננת ישראלידמ עניי�בהשופטת דורנר  מפי כבוד , בית המשפט העליו�

. לאור� יש להחיל את המבחני� שנקבעו להערכת עדויותיה� של עדי� אלהשעקרונות מנחי� 

 הוא – שיש בו היבט מסוי� של הגישות הביקורתיות –יקרו� המרכזי כפי שקבע בית המשפט הע

המחייבת בהערכת מהימנותו  הכרה, ההכרה בייחודו של כל עד ע� מוגבלות נפשית או שכלית

כי אי� דומה הערכת מהימנות עדותו  קבע ש� בית המשפט לפיכ� .התייחסות מיוחדת למוגבלות

על בית המשפט לקבוע את . ת עדותו של הלקוי בנפשו או בכושרו השכלישל אד� בריא להערכ

 העד רק מפיכ� למשל תשובה . ממצאיו מתו� התחשבות בליקוי הנפשי או השכלי של העד

התנהגות דומה של עד א� ,  לפגוע במהימנות עד מ� השורההלאחר שאלות חוזרות ונשנות עשוי

עוד נקבע ש� .  תקשורת הנובעי� מליקויו השכלימוגבלות שכלית עשויה ללמד רק על קשייע� 

 כגו� מידת הדייקנות של העד –הכלי� המקובלי� להערכת הגיונה הפנימי של עדות כי 

 , אינ� תמיד ישימי� במקרי� של עד הלוקה בנפשו או בשכלו–והסתירות הפנימיות שבעדותו 

שכלי הספציפי שבו לוקה על בית המשפט לבחו� את העדות באופ� מותא� לליקוי הנפשי או הו

כי אי� מקו� לכבול את שיקול דעתו של בית המשפט בכלל טכני נוקשה עוד נקבע ש�  .העד

מוגבלות שכלית או ע� פי עדות של עד  ואחיד של דרישת תוספת ראייתית לצור� הרשעה על

�  המגוובשל .נדרשת בו הכרעה על פי עדות� של עדי� אלהשיחול על כל מקרה אשר  ו,נפשית

העדה של הלוקי� בליקויי� ה הפערי� הקיימי� בכושר ובשל הרחב של ליקויי� נפשיי� ושכליי�

_____________________________________  
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מדינת ' פלוני נ 3106/11פ "ע; )7.12.2009, פורס� בנבו( לפסק הדי� 12'  פס,מדינת ישראל' נ

  .)3.9.2013, פורס� בנבו (ישראל
 .51 ש" לעיל ה,פלוני' מדינת ישראל נ עניי�  54
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יש להשאיר לבית המשפט את שיקול הדעת לקבוע א� לנוכח משקלה העצמי של עדות , אלה

   .הלקוי בנפשו או בכושרו השכלי נדרשת לה תוספת ראייתית כזו או אחרת

2 .     מוגבלות ע אנשי� של העדויותי להערכת המבחני� יישו

  נפשית או שכלית

 מעלה כי על א� הרחבת שיקול הדעת שהוענק , כפי שתובא להל�,עיו� בפסיקת בתי המשפט

 קביעתו של ועל א�לבתי המשפט בהערכת עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

להיות ת ונפשית צריכה בית המשפט העליו� כי הערכת עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלי

, רק בחלק מ� המקרי� יושמו עקרונות אלו בפועל, ליקוי הנפשי או השכלי של העדמותאמת ל

   .מת מותאהערכהאכ� הערי� את עדות� של עדי� ע� מוגבלות בית המשפט ו

 ממצאי� בקביעת הקושי על עמדו פסיקת בית המשפט העליו� וכ� המשפטית הספרות

 מוכר שאינו שונה ותרבותי חברתי ברקע שמוצא� בעדי� מדובר כאשר עדי� למהימנות הנוגעי�

 הבעות  על,גו� שפת בעיקר על קביעות מהימנות המבוססות 55.למושבעי� או המשפט לבית

 לא מדויק פירושדיבור עלולות להתפרש  סמניעל עי� ו קשר ליצור נכונותעל , קול נימתעל , פני�

שוני זה . ותי שונה מזה של בית המשפט והמושבעי�כאשר מדובר בעד שרקעו החברתי והתרב

מגביר את הסיכויי� שבית המשפט והמושבעי� יטעו בפרשנות המחוות וסמני הדיבור של עד 

קושי זה חל ביתר שאת כאשר בית המשפט נדרש להתרש� מאותות האמת . מתרבות שונה

דה על כ� השופטת כפי שעמ, ולהערי� את מהימנותו של אד� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

   56.פלוני'  מדינת ישראל נבעניי�דורנר 

לפיה� הערכת מהימנותו של שלמרות העקרונות שנקבעו בפסיקה , כפי שנצביע להל�, לכ�

, הוחלה תפיסה מכלילה, עד ע� מוגבלות שכלית או נפשית מחייבת התייחסות לצרכיו הייחודיי�

  .עדות� של עדי� אלהלרוב שלילית כלפי מהימנות ופורמליסטית , נוקשה

 בולטת להערכה לא מותאמת של מהימנות עדותה של מתלוננת ע� מוגבלות שכלית הדוגמ

העליו� קיבל בדעת רוב את  המשפט  בית57.ישראל מדינת 'נ פלוני 10009/03 פ"עהיא בעניי� 

, במתלוננת מי� עברות תו מביצועוערעור הנאש� על הרשעתו בבית המשפט המחוזי וזיכה א

 שהרשיעה, המחוזי המשפט בבית הרוב דעת .ויליאמס תסמונת מסוג שכלית ע� מוגבלות הקטינ

 בחינה מותאמת בחנה את עדות המתלוננת, עשרה שנות מאסר�וגזרה עליו חמש הנאש� את
_____________________________________  

55  Joseph W. Rand, Demeanor Gap: Race, Lie Detection, and the Jury, 33 CONN. L. REV. 1 
(2000); D.J. Procaccini, What We Have Here is a Failure to Communicate: An Approach for 
Evaluating Credibility in America's Multilingual Courtrooms, 31 BC THIRD WORLD L.J. 163, 

ארז ופסק � פסק דינה של השופטת ברק,מדינת ישראל' אבו� נ 8649/11פ " ע;(2011) 178–177
, פלוני'  מדינת ישראל נ3250/10פ " ע;)20.12.2012, פורס� בנבו(יי� דינו של השופט רובינשט

  .51 ש" לעיל ה,פלוני' מדינת ישראל נ עניי�; )12.1.2012, פורס� בנבו(פסק דינו של השופט גרוניס 

,  נוהל על ידי יהודית לייבה זה תיק.)2004 (769) 6(ד נח"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 10009/03פ "ע  56
  .אביב�בערכאה הראשונה בבית המשפט המחוזי בתל, מטע� התביעה

 .51 ש" לעיל ה,פלוני' מדינת ישראל נ עניי�  57
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 שנערכה למתלוננת המדריכה החקירה למרות  למשל כיוקבעהמצאה אותה אמינה , למוגבלותה

המשפט  ובבית במשטרה בגרסאותיה העקביות בשל, הרשעה עליה ולבסס גרסתה את לאמ� יש

 בשללפיה ש עדות המומחה ובשלהאירוע  של בלבו העומדי� עובדותלו פרטי�ל בנוגע

כ� ג� סתירות מסוימות שעלו  .מוגבלותה של המתלוננת אי� ביכולתה לטוות עלילת שווא

באופ� מותא� ובהסתמ� , ידי דעת הרוב בבית המשפט המחוזיבבגרסתה של המתלוננת נבחנו 

, מומחה שקבעה כי סתירות אלה נובעות מהמאפייני� הייחודיי� של מוגבלותה על חוות דעת

להסביר כאשר נתבקשה המתלוננת . חשיבה קונקרטית וקשיי� בחשיבה מופשטתהכוללי� 

 בשל –  השיבה– פרה מיד על מעשי הנאש�ימדוע לא ס – בעדותה מדוע פעלה כ� ולא אחרת

בית המשפט המחוזי שבח� את עדותה של המתלוננת . תשובות סותרות –� אלה מאפייני

לא ראה בסתירות אלה יש כדי לפגוע במהימנות , מאפייני� אלה של מוגבלותהבהתחשב ב

  .המתלוננת

עיו� . בה� הורשעשמהעברות  הנאש� את העליו� המשפט בית רוב כאמור זיכה בדעת

� מלמד כי הזיכוי מבוסס על הנחת יסוד ברורה בדבר איבנימוקי הזיכוי של בית המשפט העליו�

מהימנות� של עדי� ע� מוגבלות שכלית מסוג � אי:ביתר כלליותו, מהימנותה של המתלוננת

בית המשפט ביסס את זיכויו של הנאש� על . בה לוקה המתלוננתש, תסמונת ויליאמס המוגבלות

רש את עדותה של יית המשפט פב: ובמילי� אחרות, של המוגבלות" שליליי�"ההיבטי� ה

שיש " חיוביות"והתעל� מההשלכות ה,  מותא� א� שלילי על סמ� מוגבלותהפירוש המתלוננת

לפיה הנחת היסוד של בית המשפט שבסיס למסקנה . למוגבלותה של המתלוננת על מהימנותה

של בית  מוגבלותה נית� למצוא בדבריו המפורשי� בשל אמו� בדברי המתלוננת תהיא כי אי� לת

הכלולות בהכרעת דינה של " מהימנותה של המתלוננת בדבר שקובע כי קביעות ,המשפט

בדר� כלל אינ� מותירות פתח , 'מ� הישוב'עדי� , והמתייחסות לעדי� רגילי�, הערכאה הדיונית

ועיו� , המתלוננת אינה ככל עד, למרבה הדאבה, אול�. משפט שלערעור�להתערבותו של בית

כמה מוחשית היא הסכנה  עדובעדותו מבהירות  ]ל"י ,המומחה[ר גוטהל� "דדעתו של �בחוות

  .)ז"נ, ל"י – הוספההדגשה ה" (הנשקפת מביסוס הרשעתו של המערער בעיקר על עדותה

 את הפרשנות המותאמת השלילית שמעניק בית המשפט העליו� לעדותה של המתלוננת בשל

 מוגבלותה בשלית המשפט העליו� כי במסקנתו של ב, בי� השאר, מוגבלותה נית� למצוא

יש להניח  ,המתאפיינת בי� היתר בנטייה של המתלוננת לרצות את הזולת, השכלית של המתלוננת

ע� זאת בית . אינ� אמת א� ג� ,שומעיה באהדת כי הדברי� שמסרה בחקירה נמסרו כדי לזכות

ת והוא חוסר בה לוקה המתלוננששמאפיי� את התסמונת " חיובי"פ� הההמשפט מתעל� מ

המתלוננת  שניהלה הרבות השיחות בשלוהוא ממשי� וקובע כי , יכולתה לטוות עלילה ולשקר

, המשפט ובבית בחקירה המפלילה גרסתה למסירת ועד הפרשה חשיפת מאז רבי� גורמי� ע�

  . המפלילה הגרסה לגיבוש תרמו אלה ששיחות אפשר

מוגבלותה של המתלוננת למותא�  פירושרשה ידעת הרוב בבית המשפט המחוזי שפכ שלא

וכ�  ,אהבה גילויי לעומת ותרעומת כעס: לנאש� בנוגע תחושותיה לעניי� את הסתירות בגרסתה

 סתירות, לה ונעמו בהסכמה שנעשו או עליה נכפו המעשי� א� תשובותיה הסותרות לשאלה

בוע כי ראה בית המשפט העליו� לק, קשיי� בחשיבה מופשטתמחשיבה קונקרטית והנובעות מ

  . אי� לבסס הרשעה על גרסתהש ו,המתלוננת אינה אמינה
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עדר הערכה מותאמת של מהימנות עדויותיה� של קרבנות עברה ע� מוגבלות ימלבד ה

מבחני� שההכשל בהערכת מהימנות� של עדי� אלה נובע ג� מהעובדה , שכלית או נפשית

אינ� מותאמי� ו נפשית  שכלית אשקבעה הפסיקה להערכת מהימנות� של עדי� ע� מוגבלות

לפיו לצור� קבילות עדותו של אד� ע� ש אברי'ג עניי� כ� למשל הכלל שנקבע ב.רכיה�ולצ

 אינו מותא� לצרכיו של עד ע� ,מוגבלות שכלית יש להוכיח כי העד מבי� את חובתו להעיד אמת

שהיה  קרב� לעברה אונפל  האירוע הספציפי שבו עלמוגבלות שכלית שיכול להעיד עדות אמת 

 כזה לפי  עדותו של עד58.לומר את האמתא� לא בהכרח מבי� את החובה המופשטת , עד לה

וא� יועמד  , והעבריי� לא יועמד לדי�, לא תהיה קבילהאברי'גהכלל המנחה שנקבע בפסק די� 

 התנאי הבסיסי והמרכזי הוא אברי'גכלל זה כפי שנקבע בפסק די� , יתר על כ�. יזוכה – לדי�

יכולת זו  . של העד להעיד עדות אמתיכולתוהוא וצאי� על בסיס כל עדות באשר היא לקביעת ממ

עדר התאמת הליכי יעדי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בהב כשמדובר מסוכלת מניה וביה

  .רכיה�וההעדה לצ

אינ� מותאמי� , פרק הקוד�כפי שעולה מהדיו� המפורט ב, סדרי הדי� ודיני הראיות הקיימי�

, מלאה, של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית ופוגעי� ביכולת� להעיד עדות אמתרכיה� ולצ

 בית  שליכולתורכיה� של עדי� אלה סוכלה ועדר התאמת כללי הדיו� לציבה. קוהרנטית ומדויקת

 לחשו� את האמת ולבסס ה וראוימת מותאהערכההמשפט להערי� את עדות� של עדי� אלה 

 להערכת עדויותיה� של אנשי� ברדהח� המשולש שנקבע בעניי� המב, זאת ועוד. עליה ממצאי�

. אור על אמתות העדות המשליכי� מבחני השכל הישרב מעוג�ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

 מבחני – ורציונליי� ניטרליי�, י�יאובייקטיב כללי� קיימי� כי מניחי�אול� מבחני� אלו 

 בעניי�רעיו� שנקבע סותר את ה מבח� זה .י�אמינעדי�  של עדויותיה� להערכת –" הישר השכל"

 תהיה מותאמת של אד� ע� מוגבלות שכלית או נפשית עדותולפיו ש 59,פלוני' מדינת ישראל נ

המבח� השני בהלכת " (העדות של הפנימי הגיונה" מבח�, בנוס� 60.אישית וספציפית למוגבלות

מבח� אול� . והגיוני כרונולוגי רצ� של תיאורלהעובדות ו של קוהרנטי לתיאור מכוו� – )ברדה

אנשי� ע� שמעמידי� מנגנוני הדיו� הפלילי בפני מתעל� מהקשיי� הרגשיי� והקוגניטיביי� זה 

  . או נפשיתמוגבלות שכלית 

 גרסאותיה� של עדי� ונאשמי� כפי ות שממלאוהחשובהמרכזי ,  התפקיד החיוניבשל

רכיה� של קרבנות וי החקירה לצהתאמת הליכ�אי, שנמסרו במשטרה בהלי� הפלילי בישראל

 נוס� באכיפת החוק הפלילי כאשר מדובר רציני כשל העברה ע� מוגבלות שכלית או נפשית יצר

התאמה של הליכי  בהיעדר, כפי שעולה מהדוגמאות שנציג כא� בקצרה. בקרבנות עברה אלה

 עדי� באמינות� של הטיל בית המשפט ספק נפשית או שכלית מוגבלות ע� החקירה לאנשי�

  .וזיכה את הנאשמי� – אלה

_____________________________________  

 .49 ש"לעיל ה, אברי'געניי�   58
 .51 ש" לעיל ה,פלוני' דינת ישראל נמ עניי�  59
60  Neta Ziv, Witnesses with Mental Disabilities: Accommodations and the Search for Truth, The 

Israeli Case, 27 DISABILITY STUDIES QUARTERLY 4, 16 (2007).  
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 שיוחסו שכלית מוגבלות ע� באד� מי� מביצוע עברות הנאשמי� שני זוכו 61וליאני'ג בעניי�

 .המתלונ� של התאמת הליכי החקירה למוגבלותו�מאי נבע הנאשמי� זיכוי. האישו� בכתב לה�

נכח ,  לאירועששמע ממנו לראשונה את גרסתו, כשהעובד הסוציאלי המטפל בו נחקר המתלונ�

בלתי  היה כי עד, שהמתלונ� התקשה בהשלמת� משפטי� השלמתב במהלכה  והתערבבחקירה

  הנאשמי� זוכו.הסוציאלי העובד של גרסתו המתלונ� האותנטית לבי� גרסת בי� להבחי�אפשרי 

אד� ע� מוגבלות , התאמת פעולות החקירה לצרכיו של המתלונ��איבשל  בי� היתר ,מאשמה

יש להדרי� את חוקרי המשטרה הרגילי� לתת את הדעת "  שבית המשפט קובע כיתו�, שכלית

המלווי� באופ� אינהרנטי את חקירת תלונותיה� של מתלונני� מיוחדי�  לקשיי� המיוחדי�

  62."אלו

 עברותב אשמהמ, אבות בבית עובד, הנאש� את המחוזי המשפט בית  זיכה63שוויקי בעניי�

 הזיכוי נבע זה במקרה ג� .ויליאמס תסמונת מסוג שכלית תמוגבלו ע� אישה, במתלוננת מי�

 השאר בי� שמוגבלותה מתאפיינת, המתלוננת. צרכיה על פי שלא המתלוננת של מחקירתה

� ידיב תושאלה, אותה הסובבי� את לרצות וברצו� ומקובלת אהובה להיות עמוק נפשי בצור

 תשאול האירועי� על המשטרה ריחוקבידי ו לה האחראי העובדי� צוותבידי , משפחתה קרובי

� כ� כמו. גרסאותיה רבו כ�, ותושאלה נחקרה בה�ש ההזדמנויות שרבו ככל. וסוגסטיבי מדרי

 נחקרו האחרי� העדי� ג�. במשטרה אמה של חקירתה במהל� נכחה המתלוננת כי התברר

 ננתהמתלו של נטיתתהאו גרסתה מהי לדעת האפשרות סוכלה כ�. המתלוננת בנוכחות במשטרה

 השכלית מוגבלותה בשל כי לשלול אי אפשר כי המשפט בית קבע האמור לפי. לאירועי�

 עדי� שהציגו רבי� פרטי� המתלוננת אימצה, לשקר שהתכוונה מבלי, מוגבלותה ומאפייני

 ,שגרסתה קרה כ�. אותה תשאלו אלו כאשר  הציגו בפניהומעורבי� עדי� אות�ש או בחקירת�

 שייחסה לגרסה התפתחה – מגונה מעשה של עברה – פעמית�חד עהנגי תחילה לנאש� שייחסה

 סמ� על הרשעה לבססאי אפשר היה  ולכ� ,ותכופי� רבי� סדו� ומעשי אונס מקרי כמה לו

 ערעור את  בית המשפט העליו� קיבל64.על זיכוי זה הוגש ערעור לבית המשפט העליו�. עדותה

 מעשי� – לו שיוחסה יותר הקלה בעברה הנאש� את והרשיע בחלקו הנאש� זיכוי על המדינה

 בית. כנו על – סדו� ומעשה אינוס – יותר החמורות מהעברות הזיכוי את והשאיר, מגוני�

 מוגבלות ע� לאנשי� החקירה הליכי בהתאמת הצור� על הדי� בפסק עמד העליו� המשפט

  . לחקר האמת להגיע נית�יהיה ש כדי שכלית

 מותאמת נוגעת לחקירת חשודי� ע� לאטרתית הסכנה הממשית האורבת מחקירה מש

כפי .  חשיפת האמתאתמוגבלות שכלית או נפשית שעלולה להביא לידי הרשעות שווא ולהקשות 

 � שביצע שוד במהל� קשישה רצח בגי� לדי� הועמד זו בפרשה  הנאש�65,חס� ב� בעניי�שנחש

_____________________________________  

 .)28.6.1999, פורס� בנבו( וליאני'ג' מדינת ישראל נ 145/99) ��ימחוזי (פ "ת  61
 .ש�  62
  ).31.3.1998, פורס� בנבו (שוויקי' מדינת ישראל נ 8/96) ��ימחוזי (פ "ת  63
  ).8.2.1998, פורס� בנבו (פלוני' מדינת ישראל נ 7104/96פ "ע  64
  .)4.9.1997, פורס� בנבו( ב� חס�'  מדינת ישראל נ113/96ח "תפ  65
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 שני ידיב בוצעו ודוהש הרצח חשד כי העלו בני משפחת הנרצחת בתחילת החקירה .בביתה

 להעמיד המשטרה המלצות חר�. סמו� בהוסטל שהתגוררו שכלית אנשי� ע� מוגבלות, אחרי�

גנזה את תיק החקירה , העברות לביצוע נגד� ראיות אי� כי הפרקליטות השניי� קבעה את לדי�

 טענת הנאש� כי החשודי� שלא הועמדו לדי� ה� בשל. הנאש� את לדי� והעמידה שנפתח נגד�

ע�  החשודי� שני שלהחקירה המשטרתית  ניהול את לבחו� המשפט המבצעי� נדרש בית

. העברות בביצוע מעורבי� אינ� שהשניי� ספק אי� כי בית המשפט קבע .שכליתה מוגבלותה

 ללא ארוכות שעות במש� נחקרו ה�: למוגבלות� חקירה שאינה מותאמת נחקרו החשודי�

 לא מה� איש, עצמית הפללה מפני לחיסיו� זכות� על לה� שתוב� דר� בכל הוזהרו לא, הפסקה

 מתיישבות סותרות ואינ� בחקירה שנשאלו לשאלות תשובותיה�ו, וקוהרנטית עקיבה גרסה מסר

 שבו מההקשר הוצאת� תו� הגרסאות שלל מתו� פרטי� וריכז ליקט החוקר. בזירה הממצאי� ע�

 ראיות בה� וראה" המתאימה ההתשוב את בחר "או" המיותר את מחק "ובבחינת נמסרו

 ידע חוסר/קושי מתו� אלא זדו� כוונת מתו� פעלו לא החוקרי� כי קבע המשפט בית. מפלילות

 לא זה נית� ללמוד עד כמה חקירה �מעניי. שכלית מוגבלות ע� אנשי� של חקירת� ע� להתמודד

  . ולהגיע לחקר האמת ית�ימותאמת פוגעת ביכולת לברר את העובדות כהוו

 מלא רוריהעדה לפני חקיקת החוק לא אפשרו בהחקירה וההליכי  היא כי המתבקשת קנההמס

 הכללי�. נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� �בה כאשר היו מעורבי� העובדות של ואמתי

 עברה ומשנעברה, נפשית או שכלית מוגבלות ע� לא הותאמו לאנשי� הדי� וסדרי הראייתיי�

 ראיות די לאסו� או מבצעיה את לחשו�היה  אי אפשר ,בה משנחשדו או אלה אנשי� כלפי

בפרק זה מדגימי� כי  שהוצגו התקדימי�. סביר ספק לכל מעבר עברייני� שיובילו להרשעת

 בהערכת מרכזי בסיס המשטרתית מהווה בחקירה העד שבה גרסת ,הקיימת המשפט בשיטת

פגעה ביכולת  נפשית או שכלית מוגבלות ע� לאנשי� החקירה הליכי התאמת� אי ,העד של עדותו

כמו כ� העדת� של עדי� אלה בפני בית המשפט שלא באופ� . הרשויות למצות את החקירה

 66.אלה ולחשו� את האמת עדי� של מהימנות� את נכונה להערי� המשפט מותא� מנעה מבית

עדר חקיקה כוללת המסדירה ומתאימה ה� את הליכי ימהתקדימי� שהובאו כא� עולה כי בה

יתה הפסיקה ילא ה, קירה וה� את הליכי ההעדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתהח

  .מוגבלות�ב בהתחשב ולא העריכה תמיד את עדויותיה� של עדי� אלה ועקיבהשיטתית 

תקדימי� אלה חושפי� , חברתית למוגבלות ומשפט�הגישה הביקורתיתשל  מבטהמנקודת 

ההלי� הפלילי מבוסס על הנחות כאשר . גבלותאת תרומת המשפט בהבניה החברתית של המו

�אי. "נורמלי"העד ה� של עדי� על בסיס וקביעת מהימנות דרכי בירור האמתל באשריסוד 

רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית גרמה והתאמת הליכי החקירה וההעדה לצ

עליה� הרשעה  לבסס כאלה שאי אפשרכולהערכת עדויותיה� של עדי� אלה כבלתי מהימנות 

על בסיס הגישה הביקורתית למוגבלות יש לומר כי המשמעות השלילית שייחסו בתי . בפלילי�

המשפט לעדויותיה� של עדי� אלה היא שתורמת לנחיתות� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או 
_____________________________________  

 Edwin Meese, Promoting Truth in the Courtroom, 40ו יבות בירור האמת העובדתית ראעל חש  66
VAND. L. REV. 271, 272 (1987).  
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 המסקנה המתבקשת על פי הגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט היא 67.ולא מוגבלות�, נפשית

ת� הכללל, �שילובלהביא ל, העניק שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתכי כדי ל

יש לפעול להתאמת הליכי ,  חלק מהחיי� החברתיי�שה�, � בהליכי� המשפטיי�השתתפותלו

  . רכיה�והחקירה וההעדה לצ

 שכלית מוגבלות ע� לאנשי� התאמה (והעדה חקירה הליכי חוק: פרק ו
  2005–ו"התשס ,)נפשית או

  החוק לחקיקת הרקע .1

 1992 משנת החל פועל – 68מוגבלות ע� אנשי� של אד� לזכויות המרכז –" בזכות "ארגו�

 לשינויי, השאר בי�, ופעל יז� זה ארגו�. ומשפחותיה� מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה� לקידו�

 וני�ארג של ופעילות� זו פעילות בעקבות. מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה� שיקדמו חקיקה

 העבודה ,המשפטי� שרי מינו מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה� בקידו� שעוסקי� נוספי�

 מוגבלות ע� אנשי� זכויות בנושא מקיפה חקיקה לבדיקת ועדה ,13.11.1997 ביו� ,דאז והרווחה

 של זכויותיה� את לקד� שנועד החקיקתי למהל� בסיס שימשו הוועדה ממצאי 69.)כ� ועדת(

 זכויות שוויו� חוק בחקיקת המהל� של תחילתו. לשוויו� זכות� את ובעיקר ,לותמוגב ע� אנשי�

 בשנת המשכו 70").השוויו� חוק" :להל�( 1998 בשנת בכנסת שהתקבל מוגבלות ע� לאנשי�

 והעדה חקירה הליכי חוק חקיקת ולאחריו ,)השוויו� לחוק ה פרק (הנגישות פרק בחקיקת 2005

 שהתקבל") החוק: "להל� (2005–ו"התשס ,)נפשית או ליתשכ מוגבלות ע� לאנשי� התאמה(

   .מכ� לאחר שנה לתוק� ונכנס 9.12.2005 ביו� בכנסת

 יישו� קונקרטי של חוק השוויו� שמטרתו הקניית שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות הואהחוק 

 בראשות משרדי�בי� צוות עבודת פרי הוא זה חוק. ומניעת הדרת� והפליית� בכל התחומי�

 השוני� הממשלה ממשרדי נציגי� שכלל, קרפ יהודית דאז ליוע� המשפטית לממשלה ההמשנ

 ע� אנשי� של זכויותיה� בקידו� העוסקי�, "בזכות "ארגו� לרבות, שוני� ארגוני� ונציגי

 את שמבטא החקיקה ממער� חלק הוא החוק 71.שני� כעשר נמשכהעבודת הוועדה  .מוגבלות

 בעקרו� ביטוי לידי שבאה כפי מוגבלות ע� לאנשי� השוויו� בזכות הישראלי המשפט של הכרתו

  :1998–ח"תשנה ,מוגבלות ע� לאנשי� זכויות שוויו� לחוק 1 שבסעי� היסוד

_____________________________________  

 ,"שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות בתעסוקה"מור ; 443' בעמ, 5ש "לעיל ה, KANTERהשוו   67
  .110' בעמ, 34ש "לעיל ה

  .www.bizchut.org.i": בזכות" אתר ארגו� ורא  68
   .1ש "לעיל ה ,ח הוועדהדו  69
 .1998–ח"התשנ, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות  70
, 2004–ד"התשס, )אמה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתהת (הצעת חוק הליכי חקירה והעדה  71

  .417ח "ה
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 לזכויות בישראל החברה של ומחויבותה מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה�"

 שנברא האד� בער� ההכרה על, השוויו� בעקרו� ההכרה על מושתתות, אלה

  ".הבריות כבוד עקרו� ועל בצל�

  : שבו 2 בסעי� האמורה התכלית ולאור 

 להשתתפות זכותו את ולעג�, מוגבלות ע� אד� של וחירותו כבודו על להג�"

 לצרכיו הול� מענה לתת וכ�, החיי� תחומי בכל בחברה ופעילה שוויונית

 ובכבוד בפרטיות, מרבית בעצמאות חייו את לחיות לו שיאפשר באופ� המיוחדי�

  ."יכולתו אומל מיצוי �תו

   החוק  מטרות.2

 שכלית מוגבלות ע� לאנשי� והעדה לחקירה התאמות קובע, עליו מעיד ששמו כפי, החוק

 העדההו החקירה הליכי בפניה� שמעמידי� הקשיי� על להתגבר כדי בה� שיהיה ונפשית

 להצעת ברההס לדברי הכללי בחלק שנאמר וכפי הקודמי� מהפרקי� שעולה כפי, רסריי�ווהאד

  : החוק

 בכל, המשפט מערכת התאמת של הכללי לעיקרו� יישו� ודרכי תכני� לקבוע"

 אמצעי� יצירת ידי על זאת: נפשיות או שכליות מוגבלויות ע� באנשי� הקשור

 על, וחקירה העדה בהליכי שנית� ככל להתגבר מוגבלויות ע� לאנשי� שיסייעו

  ."ממוגבלות� הנובעות הבעיות

   :וכ�

 במידת, שימזערו, מוגבלות ע� לאד� וה� המשפט לרשויות ה�, כלי� תלת..."

 להפיק יהיה שנית� כ�, מוגבלות ע� אד� של עדותו במשקל הפגיעה את, האפשר

   ."המרב את מעדותו

�  : ובהמש

 של לצרכיה� המשפט בבית ההעדה הליכי את שיתאימו אמצעי� מוצעי�"...

  72."שכליות או נפשיות מוגבלויות ע� עדי�

  החוק הוראות. 3

משורה של כללי� משפטיי� החלי� על הליכי החקירה וההעדה  חורג החוק, כפי שיפורט להל�

הליכי�  ספציפיי� המתאימי� הסדרי� של ארוכה שורה החוק קובע .חשודי� ונאשמי�, של עדי�

_____________________________________  

 .417' בעמ, ש�  72
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 הקונקרטיי� ובצרכי� בנסיבות תלויות ההתאמות. נפשית או שכלית מוגבלות ע� אלה לאנשי�

 מוגבלות ע� אנשי� של העדת�לו לחקירת� חלופיי� מנגנוני� קובע החוקו ,הנאש�/העד של

קשיי� שמציבי� הליכי החקירה וההעדה ה להתגבר על שנועדו ,מנגנוני� אלה. נפשית או שכלית

, כפי שעמדה עליה� הפסיקה שהובאה בפרק הקוד�, בפני אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

 המכירה ה� בהיבט הפיזי של המוגבלות, ומשפט למוגבלות חברתית� ורתיתביק משקפי� תפיסה

שכללי החקירה וההעדה   דהיינו–וה� בהיבט החברתי שלה  –מוגבלות שכלית או נפשית  –

  .יה זויסועוצבו מבלי להביא בחשבו� את צרכיה של אוכל

  החקירה הליכי. 4

� ההוראות בו מגדיר סולצור, החוק חל על קבוצה מובחנת של אנשי� ע� מוגבלות� לחוק 1 עי

אד� ע� מוגבלות על מיהו אד� ע� מוגבלות וקובע את תחולתו על אד� ע� מוגבלות שכלית וכ� 

  : וכ� מוגדר בחוק. כהגדרת� בחוק,נפשית

 אד� ע� לקות נפשית שבשלה מוגבלת יכולתו –" אד� ע� מוגבלות נפשית"

  ,להיחקר או למסור עדות

  : כל אחד מאלה–" תאד� ע� מוגבלות שכלי "

  ;אד� ע� פיגור שכלי  )1(

אד� ע� לקות שכלית אחרת שבשלה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור   )2(

  ;עדות

שבשלה , לרבות אד� ע� אוטיז�, אד� ע� הפרעה התפתחותית מורחבת  )3(

  ;מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות

שהוקמה ,  ועדת אבחו� מי שאובח� כמפגר בשכלו בידי–" אד� ע� פיגור שכלי"

  73.לפי חוק הסעד טיפול במפגרי�

 מיוחד חוקר בידי ייחקר שכלית מוגבלות ע� אד�לפיו שקובע הסדר ייחודי   לחוק3 י�סע

 הכשרה עבר ואשר מיוחד בחינו� הכשרה בעל, קליני קרימינולוג, סוציאלי עובד, פסיכולוג"

 נחקר של) ב"וכיו ,זיהוי, עימות, שחזור (חקירה פעולת כל ג� כ� 74."זה תפקיד לביצוע מיוחדת

 הסדר זה חורג מהכלל הקבוע 75.המיוחד החוקר של הוראותיו לפי נעשיתש שכלית מוגבלות ע�

_____________________________________  

  .הליכי חקירה והעדה  לחוק1' ס  73
  .הליכי חקירה והעדה  לחוק�6 ו1 'ס  74
 .הליכי חקירה והעדה  לחוק12 'ס  75
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 � איש בידילפיה חקירתו של אד� תתבצע ש) עדות( לפקודת הפרוצדורה הפלילית 2בסעי

  76.משטרה

 שכלית מחייבת החוק מכיר בעובדה כי התאמת הליכי החקירה לאנשי� ע� מוגבלות

 ידיב, על פי החוק, חקירת� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית מתבצעת. התמקצעות ומומחיות

 וליצירת תקשורת מותאמת שכלית מוגבלות ע� אנשי� לדיבוב שהוכשרו מומחי� חוקרי�

שנעשית כאמור  החקירה שמציבה המחסומי� את להסיר נועדה כזו מותאמת  חקירה77.עמ�

 תפיסת החוק היא כי חקירה. שכלית מוגבלות ע� אד� בפני,  משטרהידי אישבבדר� כלל 

, שהוכשר לדיבוב אנשי� ע� מוגבלות שכלית מיוחד חוקר ידיב תומכת המתבצעת בסביבה

  78.וחשובמידע מלא  להניב  עשויה,מדי� לבוש שאינו

5 .  המשפטיי ההליכי

כדי להתאי� את  ,ות אותו ומגמישהכללי� החלי� על הדיו� הפלילימ� הוראות החוק סוטות 

 את העיקריי� רנזכי .נפשית רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית אווההלי� למצב� ולצ

  :שבה�

� להעיד עליו כי שכלית מוגבלות ע� לאד� להסביר רשאי המשפט בית כי קובע לחוק 18 סעי

 ,)השבועה ולוביט עדי� אזהרת (הראיות דיני לחוק 2 סעי� פי על כנדרש ,להזהירו במקו� ,אמת

 את המעג� כללה שלא על פי 79.האמת לגילוי לסייע כדי באזהרה שאי� מצא א� ,1980–�"התש

 כי קובע לחוק 19 סעי� 80,נגדית בחקירה נגדו המעידי� העדי� את לחקור די� בעל של זכותו

  .סנגורו באמצעות אלא שכלית מוגבלות ע� עד בעצמו יחקור לא נאש�

 ע� עד של החו� אמרת כי קובע לחוק) 1)(ב(20 סעי� ,מיעההאוסר עדות ש בשונה מהכלל

 לחקירתו בכפו� המשפט לבית כראיה להגישה ונית� ,במשפט קבילה נפשית או שכלית מוגבלות

 ;שכלית מוגבלות ע� אד�ב כשמדובר – המיוחד החוקר (ההודעה גובה להעדת, העד של הנגדית

 דעת חוות לקבלת ובכפו�, מסירתה על) נפשית מוגבלות ע� אד�ב כשמדובר – משטרה חוקר

  . נפשית או שכלית מוגבלות ע� אד� הוא העד כי מומחה

 השכלית או הנפשית המוגבלות בעל העד של החו� אמרת כי קובע) 2)(ב(20 סעי�, זאת ועוד

 בית את מסמי� הסעי�. במשפט העיד לא העד א� ג� ש� הקבועי� בתנאי� קבילה תהיה

 יכולתו�אי בשל המשפט בבית עדות ממת� נפשית או שכלית בלותמוג ע� אד� לפטור המשפט

   81.חקירתו במהל� העד שמסר החו� באמרת ולהסתפק להעיד

_____________________________________  

 .1927, )עדות( לפקודת הפרוצדורה הפלילית 2' ס  76
  .הליכי חקירה והעדה  לחוק�7ו 6 'ס  77
  . לחוק מאפשרי� נוכחות של מלווה בחקירת� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית ונפשית18–16 'ס  78
 .על פי סעי� זה נדרש חיזוק בחומר הראיות כדי להרשיע על פי עדות זו  79
  .1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 174' ס  80
יה העד הוא אד� ע� מוגבלות שאינו לפשתחולתו של סעי� זה כפופה לקבלת חוות דעת מומחה   81

  . מוגבלותובשליכול להעיד 
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, לפרק'  ובעיקר בסימ� ה82,לחוק סדר הדי� הפלילי' בניגוד להוראות הקבועות בפרק ח

ח חובתו הדיונית של נאש� להיות נוכ/ הקובעות את זכותו,העוסק בניהול המשפט הפלילי

 חלופות ואמצעי התאמה להעדת� כמה לחוק הליכי חקירה והעדה קובע 22סעי�  83,במשפטו

הוראות אלו סוטות מכללי� אלה . בבית המשפטשל אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

ומאפשרות בי� השאר לגבות את עדותו של אד� ע� מוגבלות שכלית או נפשית שלא בנוכחות 

 כמו כ� מאפשר החוק לגבות עדותו של עד כזה מאחורי 84.הנאש� אלא בנוכחות סנגורו

  85.פרגוד

המצויה בלב ההלי� הפלילי , נעשתה בכל הנוגע למתכונת החקירה הנגדיתמיטבית התאמה 

בית המשפט העליו� הביע לא אחת את העמדה כי זכות החקירה הנגדית היא אחת . האדוורסרי

איש לא : " כדברי השופט זוסמ�86.לילימזכויות היסוד החשובות ביותר של הנאש� במשפט פ

יחלוק על חשיבותה הרבה של הזכות לחקור שתי וערב המשמשת אחת מאבני היסוד של דיו� 

. מנחות ובעלות גוו� כפייתי, החקירה הנגדית מתאפיינת בהצגת שאלות סגורות 87".משפטי הוג�

להתמקד בו , ושאטכניקות אלה משו� שה� מאפשרות לה� לבחור את הנבעורכי די� נוקטי� 

טכניקות אלה מאפשרות לעורכי הדי� להשיג . ולבנות באמצעות� את המציאות הרצויה לה�

לאל� אות� להשיב באופ� המשרת את הצד החוקר בחקירה נגדית ולהסיר את , שליטה על העדי�

הוא עלול להזיק לעניינו של הצד , החשש שא� לעד תינת� חירות לבחור את נרטיב העדות

  88.להחמי� נקודות חשובות או להתמקד בפרטי� שוליי�, החוקר

 נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של רכיה�ולצ מותאמות אינ� אלה טכניקות

כאשר . בבהירותו או הדיבור בשט� הפרעהב, ורבלית ביכולת בפגיעה רבות פעמי� שמתאפיינת

 ע�  אנשי�ינת� שלמבחה� עלולות להוביל להשלכות שליליות  ,נגדית בחקירה ה� ננקטות

 לשאלות להשיב קשיי�בבחוסר יכולת או  לעתי� המתבטאות ,נפשית או שכלית מוגבלות

. בשאלה הנשאלת האופציות שתי נעשית בדר� של הצבתה לכ� היא חקירה הדוגמ. מורכבות

 הקרובה יהיהאופצ את להדהד שכלית או נפשית מוגבלות בעלי מהנשאלי� רבי� נוטי� במצב זה

�כדי להתאי� את החקירה הנגדית  89.הנכונה התשובה בהכרח אינה זו כאשר ג�, לההשא לסו

 בעל, ביוע� להיעזר די� לבעל רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית מאפשר החוקולצ

_____________________________________  

 .]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי   82
  .]נוסח משולב[  לחוק סדר הדי� הפלילי126' ס  83
  .הליכי חקירה והעדה לחוק )1)(א(22 'ס  84
  . הליכי חקירה והעדה לחוק )2)(א(22 'ס  85
 ).1950 (436, 429) 1(ד ד"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מלכה נ 35/50פ "ע  86
על חשיבות הזכות  ).1996 (617) 3(ד ל"פ, פלוני' מפקד משטרה צבאית חוקרת נ 13/75נ "ד  87

' מדינת ישראל נ 4390/91פ " ג� דנולחקירה נגדית להגנתו של הנאש� ולבירור האמת במשפט רא
  ).1993( המשנה לנשיא אלו� פסק דינו של, 661) 3(ד מז"פ, יחיא' חג

88  JENNY MCEWAN, EVIDENCE AND THE ADVERSARIAL PROCESS: THE MODERN LAW 1 ,15–16 
(1998). 

 .39 ש" לעיל ה,לרנר  89



  2016ח  חוקי�   ונטע זיולייבהיהודית 

110  

 יהיהוש הנגדית בחקירתו לרבות, הנאש�/העד של חקירתו בניהול בידו שיסייע, בתחו� הכשרה

 90.בעד אפשרית פגיעה מפני ולהתריע שאלותל חלופי נוסח להציע רשאי
בנסיבות  עדההוראות המתירות לבית המשפט לאסור על חקירת  כי 91חוקעוד קובע ה

, הטעיה, עלבו� משו� בה ויש, הוגנת אינה, נטיתוורל אינהבה� החקירה  המשפט בית שלדעת

 הנפשית או כליתהש במוגבלותו תתחשבנה, הוגני� ואינ� הנדו� לעניי� שאינ� ביוש או הפחדה

  92.הנאש�/העד של

 החקירה מכללי הסוטי�, שוני� מסוגי�, אמצעי� של ארוכה שורה קובע החוק, לסיכו� 

 של רכיה�ולצ וההעדה החקירה הליכי את להתאי� נועדו אלה הסדרי� .המקובלי� וההעדה

ה עיו� בהסדרי� אלה מלמד כי החוק מבקש לתת מענ .נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי�

כפי  ,לקשיי� שמעמידי� הליכי החקירה וההעדה בפני אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

 מענה למת� הדרישות שהעמידה הפסיקההוראות החוק מבקשות למלא אחר  .שחשפה הפסיקה

 . שכלית או נפשית בהליכי החקירה וההעדהמוגבלות ע� אנשי� של הייחודיי� לצרכי� הול�

  . א בפרק שתוארו למוגבלות השונות הגישות את אלו הוראות משקפות כמה עדנבח� כעת 

  חברתית למוגבלות ומשפט �החוק והגישה הביקורתית :פרק ז

 את – כא� הספציפי ובהקשר ,המשפט של תפקידו את חוש� החוק לדעתנו ,עתה כבר נאמר

   .מוגבלות של החברתית להבניה וההעדה החקירה הליכי של תרומת�

 ביקורתית�חברתיתה התפיסה של היסוד הנחות את משקפת הכשלעצמ החוק חקיקת

 לקידו� שוויו� "בזכות"מעוגנת באקטיביז� החברתי שהוביל ארגו�  החקיקה יזמת. למשפט

 את שימנע דיוני מנגנו� ליצור ומבקשת השוויו� שיח על  היא מבוססת93.לאנשי� ע� מוגבלות

 המתוארת במציאות החוק מכירה קתחקי. נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של הפליית�

 נפשית או שכלית מוגבלות ע� לפיה אנשי�ש היסוד הנחת בוססה על היא. הקודמי� בפרקי�

, רכיה� ומזכויותיה� של נפגעי עברהו המתעל� מצ94,הפלילי הדיוני בהלי� לרעה מופלי�

  .חשודי� ונאשמי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

 של בתרומתו ומכיר ומשפט למוגבלות החברתית ישההג של היסוד הנחת את מאמ� החוק

 או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של לנחיתות� – העדההו החקירה בענייננו הליכי – המשפט

_____________________________________  

 .הליכי חקירה והעדה לחוק )9)(א(22 'ס  90
  . הליכי חקירה והעדה לחוק )ד(22 'ס  91
 ' עמ,237ח "ס ,1957–ח"תשיה, )ירת עדי�חק( לחוק לתיקו� סדרי די� 2' סמכות הקיימת מכוח ס  92

16 .  
 .68ש "לעיל ה, "בזכות"אתר ארגו�   93
לחוק מאפשר להתאי� את תהליכי ההעדה של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית ג� ) ב(22 'ס  94

 .� במאמר זה הוא ההלי� הפליליאול� ליבת החוק והדיו. להליכי� משפטיי� שאינ� פליליי�
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 של הפליית� את שימנע מותא� דיוני מנגנו� מעצב והוא 95,חברתית מהבניה כחלק נפשית

 והעדה חקירה הסדרי קביעת,  ואכ�96.הפלילי בהלי� נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי�

 במידה היא המוגבלות כי ההכרה על מצביעה נפשית או שכלית מוגבלות ע� לאנשי� מותאמי�

 מוגבלות ע� אד� בי� היהאינטראקצי מתעצבת במסגרת משמעותה וכי ,חברתית הבניה רבה

 פי על, המכליל היחס ע� להתמודד מבקש החוק. וההעדה החקירה הליכי לבי� נפשית או שכלית

במקרי�  המבוסס ,המשפט בבתי אנשי� ע� מוגבלות שכלית ונפשית נתקלי� בוש ,שלילי ברו

בתי המשפט שלא להעניק של  וגור� לנטיית� מהימנות� אתמוטעות  תפיסות רבי� על

   97.לעדויותיה� את המשקל הראוי

רכיה� של והנחת המוצא של החוק היא כי הליכי החקירה וההעדה עוצבו תו� התעלמות מצ

משפטית של �החוק מבטא את ההכרה בהבניה החברתית. י� ע� מוגבלות שכלית או נפשיתאנש

לפיה הנטל שחברתית למוגבלות �מוגבלות שכלית או נפשית ומייש� את הגישה הביקורתית

האד� ע� מוגבלות שכלית : להשגת שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות אינו מוטל על כתפו של הפרט

נקודת המבט . סטנדרטי� של הליכי החקירה וההעדה הרגילי�או נפשית אינו נדרש לעמוד ב

 ולצרכיה של קבוצה באוכלוסייה שטר� חקיקת החוק ה הליכי� אלו מותאמי� למצב–משתנה 

 .התעלמו מצרכיה
עיו� במנגנוני� שקובע החוק מעלה כי החוק מאמ� את המודל החברתי הדוחה את רעיו� 

עדה לאנשי� ע� הכויות ומתאי� את הליכי החקירה וההשוויו� הפורמלי כאמצעי להשגת שוויו� ז

 חריגה מ� התבניות הפורמליות הכלליות של הליכי באמצעותמוגבלות שכלית או נפשית 

רכיה� והחוק מתאי� ומנגיש את כל השלבי� של ההלי� הפלילי לצ. החקירה וההעדה והגמשת�

כל רכיביה וכלה במת�  החל משלב החקירה על –של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

עדויות הזמה והצגת שאלות , חקירה נגדית, חקירה ראשית: העדות בבית המשפט על כל שלביה

  . על ידי בית המשפט

לפיה השגת שוויו� לאנשי� ע� שתפיסה זו של החוק מעוגנת בגישה הביקורתית למוגבלות 

בני� והמוסדות המשל , ועמוק של הסביבה הקיימתכולל מוגבלות מחייבת תיקו� מבני 

החוויות והצרכי� של אנשי� , פועלי� על פי ראיית העול�העוצבו ו, תוכננו, החברתיי� שנוצרו

הכולל חובת ביצוע , � מהותיומרכיבי הזכות לשוויו� במוב� של שווי, ואכ�. ללא מוגבלות

   .נכללו בחוק בכמה דרכי�, התאמות

 לגבות את עדותו של אד� ע� כ� למשל בי� ההתאמות הקבועות בחוק מצויה האפשרות

 או גביית העדות 98,מוגבלות נפשית או שכלית שלא בנוכחות הנאש� אלא בנוכחות סנגורו

 התאמות אלו מבקשות להסיר את המחסומי� הניצבי� בפני אנשי� ע� 99.מאחורי פרגוד

_____________________________________  

95  KANTER ,426, 403' בעמ, 5 ש"לעיל ה.  
96  ZIV, 27, 4' בעמ, 60ש "לעיל ה.   
 .71ש "עיל הל,  הצעת חוק הליכי חקירה והעדהוכ�, 2.הבפרק  לעילפורט  דיו� מורא  97
 .הליכי חקירה והעדה לחוק) 1)(א(22' ס  98
 .הליכי חקירה והעדה לחוק) 2)(א(22' ס  99
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מוגבלות שכלית או נפשית כאשר ה� נאלצי� להעיד בבית המשפט נגד התוק� כשה� מתייצבי� 

מת� עדות בנוכחות הפוגע אינו אפשרי מבחינת אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית וא� . ולומ

  100.למנוע מה� למסור עדות ולחזור בה� מהאשמה שמסרו, עלול להסב לה� נזק נפשי

בהתאמות הקבועות בחוק המאפשרות לגבות את עדותו של אד� ע� מוגבלות שכלית או 

או גביית עדות בלשכת השופט או  101,לבושי� מדי משפטכשהשופט ועורכי הדי� אינ�  נפשית

הפורמלי אינו מותא� לקבוצה � מכיר החוק בכ� שההלי� המשפטי המסורתי102בכל מקו� אחר

  . זו

�כלליו ותפקיד הגורמי� השוני� , הוראות החוק משקפות את ההכרה שמהות ההלי

די� באופ� שישפיע על  מאיימי� ומפחי, מובני� לקבוצה זולאהמעורבי� בו עלולי� להיות 

קוהרנטית , וימנע מה� להעיד עדות אפקטיבית,  את מה שה� חווורבליתיכולת� להסביר 

 לכ� החוק מתאי� את הליכי ההעדה של אנשי� ע� מוגבלות נפשית או שכלית 103.ומדויקת

כשהשופט ועורכי הדי� אינ� : רכיה�ורכיה� ומאפשר להעיד� בסביבה תומכת ומותאמת לצולצ

   104.ב"בלשכת השופט וכיו,  מדי משפטלבושי�

הרואה חשיבות עליונה בעובדה ,  למוגבלות מונחת בבסיסו של החוקבאשרהשקפה חברתית 

ועמדותיה� יובאו בחשבו� , שעדי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית יישמעו בבית המשפט

ית חברת� ביטוי קונקרטי להיבט זה של הגישה הביקורתית105.ת לה�ובהכרעות הדי� הנוגע

 הליכי ההעדה לאנשי� ע� � שלהמכפיפה את החלת התאמת, למוגבלות מצוי בהוראת החוק

_____________________________________  

הורשע הנאש� ) 17.7.2011, פורס� בנבו (פלוני' מדינת ישראל נ 1049/08) א"מחוזי ת(פ "תב  100
בעת שהסיע אותה במסגרת , ית מוגבלות שכלע�נערה , בסדרה של עברות מי� שביצע במתלוננת
, כמו ג� חקירתה, עדותה של המתלוננת. בו למדה לביתהשעבודתו כנהג מבית הספר לחינו� מיוחד 

, לחוק) 1)(א(22 'סתו� החלת , לרבות חקירתה בידי חוקר מיוחד, הותאמו להוראות החוק
עדות . רונעשה שימוש בטלוויזיה במעגל סגו, כשהמתלוננת העידה שלא בנוכחות הנאש�

והיוותה בסיס מוצק , אפקטיבית וקוהרנטית, המתלוננת שנגבתה בדר� האמורה הייתה מלאה
 .להרשעת הנאש� במיוחס לו

 .הליכי חקירה והעדה לחוק) 4)(א(22' ס  101
 .הליכי חקירה והעדהק לחו) 6)(א(�22ו) 5)(א(22' ס  102
י אנשי� ע� מוגבלות שכלית או רסריי� בפנווראה דיו� מפורט בקשיי� שמציבי� הליכי ההעדה האד  103

 . זהלמאמרנפשית בפרק ג 
 בחוות ,)12.1.2010, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ 502/08) ��מחוזי י(פ "בת, הכ� לדוגמ  104

לרבות , דעת מומחה שהוגשה לפי החוק נקבע כי הפורמליות והרשמיות שבאול� בית המשפט
עלולי� להפחיד את המתלוננת המוגבלת , די�של השופט ועורכי ה) גלימות(לבוש� המיוחד 

על פי  ו,לחוק) 4)(א(22 'לחוק וס) 3)(א(22 'על פי הוראות ס. בשכלה ועלולי� למנוע ממנה להעיד
כדי להתאי� את ההלי� לצרכיה של העדה ולהפיג את פחדיה נשמעה עדותה בבית , חוות הדעת

חברי , ששלושת השופטי�כ,  העדי�המשפט כשהיא יושבת על כיסא באול� ולא בעמידה על דוכ�
וללא , סאות לידהיכשה� יושבי� באול� על כ, הציגו עצמ� בפניה בשמותיה� הפרטיי�, המותב
 להכללתה , את זכותה לשוויו�ההתאמת ההלי� לצרכיה המיוחדי� של העדה מימש, כ�. גלימות

 .בלות דרישות הגישה הביקורתית למוגלפי, המשפטיי�/שילובה בחיי� החברתיי�לו
105  SANDERS ,44'  בעמ,43ש "לעיל ה. 
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 ביצוע –תנאי זה להחלת הסעי�  106...."בשי� לב לרצונו של העד"מוגבלות שכלית או נפשית 

 – התאמות בהעדת� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית בכפו� לרצונ� של עדי� אלה

תנאי זה מכיר ביכולת� לבטא את רצונ� . החברתית למוגבלותמשק� רעיו� יסוד בגישה 

, ולהשמיע את קול� בבית המשפט ומעוג� ברעיו� המחייב לאפשר לאנשי� ע� מוגבלות להחליט

, סביבתי�לקבוע ולהשפיע בכל עניי� הנוגע לענייניה� ה� במישור האישי וה� במישור החברתי

  . לרבות בקביעת מדיניות

וד זה ומאפשר לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית להשפיע על החוק משק� רעיו� יס

תנאי זה מבוסס על התפיסה כי אנשי� ע� מוגבלות שכלית . האופ� שבו יעידו בפני בית המשפט

 והיא ,העדפותיה�לאו נפשית מסוגלי� להביע עמדה עניינית ורציונלית בנוגע לרצונותיה� ו

דפותיה� של אנשי� ע� מוגבלות וראה בה� מי שוללת את גישת המודל הרפואי שהתעל� מהע

החוק מותיר בידי האד� ע� מוגבלות  107.שאינ� מסוגלי� להביע עמדה רציונלית ועניינית

  . תשכלית או נפשית את הבחירה וההזדמנות להתעמת ע� הנאש� בבית המשפט בפומבי

ו השגת שוויו� לפישהחוק נות� ביטוי ג� לרעיו� המצוי בבסיס הגישה הביקורתית למוגבלות 

הגישה הביקורתית למוגבלות . רכיה�ולצ מת� מענה הול�לאנשי� ע� מוגבלות מחייבת ג� 

יש מי שיוכלו להשתלב ולהיכלל בחברה ולהשיג : מכירה במגוו� האנושי של אנשי� ע� מוגבלות

 ויש מי ,יש מי שיוכלו לממש את זכות� לשוויו� באמצעות התאמות, הפליה�  איבאמצעותשוויו� 

 כמו הגישה , החוק108.רכיה� המיוחדי�ולשוויו� תמומש באמצעות מת� מענה הול� לצ שזכות�

 מכיר בכ� שקבוצת האנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית אינה קבוצה ,הביקורתית למוגבלות

הליכי ההעדה מציבי� שלכ� יש מי שההתאמות הקבועות בחוק יסירו את הקשיי� . הומוגנית

רכיה� ו יש מי שבשל אופי צ;קוהרנטית ואפקטיבית, למסור עדות מלאהבפניה� ויאפשרו לה� 

 כדי לממש את זכות� לשוויו� בהליכי� , שאינ� מפורטות בסעי�,יזדקקו להתאמות אחרות

ג� א� , רכיה� המיוחדי� לא יוכלו כלל לממש את זכות� להעידובשל צש יש מי ;המשפטיי�

של האחרוני� פוטר אות� החוק ממסירת עדות רכיה� וכמענה הול� לצ. �ייעשו התאמות כלשה

  109.תהיה קבילה כראיה – אמרת החו� שמסרו –וקובע כי חקירת� 

החוק מבטא רעיו� מרכזי נוס� בגישה החברתית למוגבלות שאינה רואה במוגבלות קטגוריה 

החוק מכיר בכ� שיש אנשי� ע� . קבועה ויציבה אלא כזו הנתונה לשינויי� על פי ההקשר

_____________________________________  

  .הליכי חקירה והעדה לחוק) א(22 'ס  106
107  OLIVER ,שונות לזכויות אנשי� ע� קרו� זה מצא ביטויו בלוגו של התנועות היע. 4ש " הלעיל

 . ”Nothing About Us Without Us“ :תמוגבלו
לחוק נקבע כי אמרת חו� של עד ע� מוגבלות נפשית או שכלית תהיה קבילה כראיה ) 2)(ב(20 'בס  108

למרות ביצוע , או שהוא עלול להיפגע ממת� העדות, א� בשל צרכיו הייחודיי� לא יוכל להעיד
, ת רעיו� הגישה הביקורתית למוגבלותלחוק מאמצי� א) ג(22 'לחוק וס) 10)(א (22 'סג� . התאמות

בכפו� לתנאי� , סעיפי� אלה מאפשרי�. רכיה� של אנשי� ע� מוגבלותולמת� מענה הול� לצ
התאמות בהליכי ההעדה של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית /ביצוע שינויי�, המנויי� בה�

 .לחוק) 9)(א(22–)1)(א(22 'ג� כשההתאמות אינ� מנויות ברשימת ההתאמות הקבועה בס
 . 821'  בעמ,4ש "לעיל ה, זיו  109
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 או ע� התאמות, טובה שכלית או נפשית שבעת חקירת� היו יכולי� למסור גרסה מוגבלות

 ובשל 110,בחלו� הזמ� שבי� חקירת� ובי� מועד מסירת העדות צורכיה� השתנוא� , בלעדיה�

אופיי� ורמת� של צורכיה� המיוחדי� במועד מסירת העדות ה� לא יוכלו לממש את זכות� 

  111.ג� א� ייעשו התאמות, להעיד

ות החוק מאמצות את הגישה הביקורתית למוגבלות ג� בהבחנה הקיימת בה� בי� הורא

 החלה את כל ההסדרי� החלת�� וג� באיאנשי� ע� מוגבלות שכלית לאנשי� ע� מוגבלות נפשית 

הבחנה זו בתחולת .  ג� על אנשי� ע� מוגבלות שכלית וג� על אנשי� ע� מוגבלות נפשיתפתגור

� מוגבלות שכלית לאנשי� ע� מוגבלות נפשית מבטאת גישה התאמות מסוימות בי� אנשי� ע

חברתית למוגבלות היוצאת נגד התפיסה המכלילה הרואה באנשי� ע� מוגבלות �ביקורתית

ייחוד החלת� . קבוצה הומוגנית העומדת כחטיבה אחת מול הקבוצה של אנשי� ללא מוגבלות

החלת� על אנשי� ע� �ואיאנשי� ע� מוגבלויות שכליות על של הסדרי� מסוימי� בחוק 

 של מגוו� ות ובקיומיואופי המוגבלוי� מוגבלויות נפשיות מבטא הכרה של החוק בהבדלי� ב

  112.משקפת תפיסה ביקורתיתזו  הכרה .רחב של מוגבלויות נפשיות

 ההגדרות על מבוססת תחולתו. לחלוטי� הרפואית הגישה סמנני נעדר אינו החוק זאת ע�

 ואבחונו שכלית או נפשית מוגבלות כבעל האד� של וסיווגו מיונו ותהמחייב 1 בסעי� הקבועות

החוק מתמקד בלקות השכלית או . כמי שבשל מוגבלות זו מוגבלת יכולתו להיחקר או להעיד

אינו " מי שלעומתתו� בחינת מסוגלותו להעיד ולהיחקר  –הנאש� / העד–הנפשית של הפרט 

 ויש בה כדי לתרו� ,ינת את הגישה הרפואיתהשוואה זו לאד� שאינו מוגבל מאפי". מוגבל

 השיקולי� המקצועיי� של 113. של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית כנחותי��לתיוג

. המומחי� מהדיסציפלינות הטיפוליות ה� מרכיב מהותי ודומיננטי בהחלת ההתאמות בחוק

שהתאמת הליכי עליו מבוססות ההתאמות הקבועות בחוק הוא ההכרה בעובדה שהרעיו� המרכזי 
_____________________________________  

 .הליכי חקירה והעדה לחוק) 2)(ב(20' ס  110
מור  ו רא."העדר מוגבלות"בניגוד למודל הרפואי הרואה במוגבלות סטטוס קבוע העומד מול , זאת  111

 1025/08) א"מחוזי ת(פ "תב .34 ש"לעיל ה, "שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות בתעסוקה"
לחוק ) 2)(ב(20 'ס ייש� בית המשפט את הוראת ,)22.7.2014, פורס� בנבו (פלוני' מדינת ישראל נ

  שעדותה בפני ביתא�קבילה כראיה , קטינה ע� מוגבלות שכלית, וקבע כי חקירתה של המתלוננת
לאחר שערב המועד שנקבע לשמיעת העדות אושפזה , זאת. המשפט לא נבחנה בחקירה נגדית

 , לקראת עדותה ניכרה אצלה החמרה במצבה הנפשי.המתלוננת בבית חולי� בשל מעשה אבדני
 להחמרה במצבה הנפשי של )טריגר(ַמזֵנק ופסיכיאטר מומחה קבע כי גור� הדחק המהווה 

 .יא אמורה להעיד בפרשה זו בפני בית המשפט העובדה כי ההיאהמתלוננת 
נקבע כי אד� ע� מוגבלות שכלית ייחקר  הליכי חקירה והעדהלחוק ' סימ� א' כ� למשל בפרק ב  112

 'ס. לחוק' כאמור בסימ� ב, ידי חוקר משטרהבאד� ע� מוגבלות נפשית ייחקר ו, ידי חוקר מיוחדב
ת שכלית שאינו מסוגל להבי� את  לחוק מאפשר לבית המשפט להסביר לאד� ע� מוגבלו18

במקו� להזהירו , זאת. כי עליו להעיד את האמת, משמעותה של האזהרה המשפטית הפורמלית
זהרת עדי� וביטול א( לחוק דיני הראיות 2 'סכמתחייב מהוראות , בדבר חובתו להעיד את האמת

 מוגבלות שכלית  האוסר חקירת עד ע�, לחוק19 'ג� ההסדר הקבוע בס. 1980–�"התש, )השבועה
  .אינו חל על אד� ע� מוגבלות נפשית, בידי הנאש� עצמו

  .4ש " הלעיל, OLIVER השוו  113
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 תחו� היארכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית והעדה הפליליי� לצההחקירה ו

, קלינאי תקשורת: מקצועי שמחייב מעורבות של אנשי מקצוע מהדיסציפלינות הטיפוליות

 בהכרה שמומחיות� , גורמי� טיפוליי� אלה114.פסיכולוגי� ואנשי טיפול, עובדי� סוציאליי�

רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית מתווכי� למעשה בי� עדי� אלה ו צשלמעמיקה 

  115.לבי� רשויות האכיפה והמשפט

 הערכה נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של עדויותיה� את להערי� כדי

, פסיכולוגיות�רפואיות בדיסציפלינות החוק נעזר מתוהול מתמותא, תידואליוואינדי

 הטיפוליי� בגורמי� וההיעזרות המיו�, הסיווג לדעתנו אול�. נטיי�וורל מומחי�בו פסיכיאטריות

 ע� מתיישבת היא. ביקורתית�החברתית הגישה של הדומיננטיות את להקהות כדי �בה אי�

 יש מוגבלות ע� אנשי� של שבחייה� בכ� המכירה החברתית הגישה של המורכבת התפיסה

  . האלו ההיבטי� ממכלול מתעלמת אינה והיא ,חברתיי� לחסמי� וג� ללקות ג� משמעות

 מוגבלות ע� אנשי� על מסוימי� הסדרי� של החלת� לעניי� החוק שעור� ההבחנה ג�

 קריטריוני� לפי ווגיוס מיו� על מתבססת נפשית מוגבלות ע� אנשי� על החלת��ואי שכלית

 או ליתשכ מוגבלות, הקטגוריות משתי לאחת הנאש�/העד את וממייני� המסווגי� רפואיי�

 תפיסת את מצמצ� ואינו מהלקות לחלוטי� מתעל� אינו החוק כי תמלמד, נפשית מוגבלות

 המודל את מאמ� אינו החוק זה בהקשר ג�. החברתי�הסביבתי להיבט ורק א� המוגבלות

 בתפקיד� מכיר אלא והרפואה הטיפול מקצועות של מקומ� את פתגור שלילה השולל החברתי

 מתעל� אינו החוק, אחרות במילי�. המשפט בבית המעיד נאש�ה/העד של הצרכי� בזיהוי

� החברתי מההיבט ג� כמורכבת במוגבלות ומכיר הנאש�/העד של השכלית או הנפשית מהלקות

   .שכלי�הנפשי מההיבט וג� וההעדה החקירה הליכי של משפטי

 פיסתת את וכ� המוגבלות בתפיסת הרפואיות האבחנות של מרכזיות� דוחה את החוק ע� זאת

 – הנפשית או השכלית המוגבלות ע�  האד�– עצמו באד� מצויה הבעיה לפיהש הרפואי המודל

_____________________________________  

114 MCEWAN, 161–158 'בעמ ,88 ש"ה לעיל.  
ידי חוקר מיוחד במוגבלות שכלית ייחקר קובע כאמור כי אד� ע�  הליכי חקירה והעדה לחוק 3 'ס  115

) ב"זיהוי וכיו, עימות, שחזור(כל פעולות החקירה . שהוכשר לדיבוב אנשי� ע� מוגבלות שכלית
חוקר ).  לחוק12 'ס( הוראותיו של החוקר המיוחד לפישל הנחקר ע� מוגבלות שכלית נעשות 

חינו� ו קרימינולוגיה קלינית ,עבודה סוציאלית, מיוחד הוא מי שהכשרתו בתחומי� פסיכולוגיה
לחוק מאפשר לחוקר ) ב(7 'ס).  לחוק6 'ס( והוא עבר הכשרה מיוחדת לביצוע תפקיד זה ,מיוחד

) ד(7 ' וס,בי� היתר להיעזר באיש מקצוע המומחה בתחו� המוגבלות הספציפי של הנחקר, המיוחד
דותו של העד במהל� לחוק מסמי� את החוקר המיוחד להמלי� על ההתאמות הנדרשות לגביית ע

 את בית המשפט לפטור אד� ע� מוגבלות שכלית או כהלחוק מסמי) ב(20 'סהחלתו של . המשפט
יכולתו להעיד ולהסתפק באמרת החו� שמסר העד � איבשלנפשית ממת� עדות בבית המשפט 

וכי אינו יכול , בכפו� לקבלת חוות דעת מומחה כי העד הוא אד� ע� מוגבלות, במהל� חקירתו
 בדבר לחוק מאפשר לבעל די� להגיש חוות דעת מומחה ה� 21 'ס.  מוגבלותובשלהעיד ל

 השפעתה של המוגבלות על מסירה בדבר� של מוגבלות העד מטעמו וה� יהמאפייני� הכללי
    .27, 4' בעמ ,60 ש"לעיל ה, ZIV: השווה. העדות
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 מהחברה נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� להדיר כאמצעי אלה בדיסציפלינות השימוש ואת

�  . הפלילי ומההלי

השכליי� של �הנפשיי��המסקנה המתבקשת היא שהחוק אינו מתעל� מההיבטי� הפיזיי�

החברתי ופורטה בהרחבה בפרק ב   המודלכלפייש בו אימו� של הביקורת שהופנתה  .ותהלק

 מבוסס על המודל החברתי בתפיסת המוגבלות המכיר ג� בקשיי�, לתפיסתנו, החוק .לעיל

על בסיס המודל החברתי . Shakespeare & Watsonכפי שמציעי�  ,במוגבלות הכרוכי� הממשיי�

הפיזיי� והנפשיי� בתפיסת �המכיר ג� בהיבטי� הממשיי�, Shakespeare & Watsonשהתוו 

החברתי הקיצוני  המודל של הגורפת השלילית החוק דוחה את ההתייחסות, המוגבלות

שלה� בידע , אלה טיפוליי� של גורמי� החוק מכיר במומחיות� .הטיפוליות לדיסציפלינות

ומעניק לה� תפקיד מרכזי  נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של רכיה�וצ ובהכרת� את

עדה לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית ובהתאמת הליכי� אלה הבהנגשת הליכי החקירה וה

בכ� מבטא החוק הכרה קונקרטית בתרומת� של גורמי� אלה . יה זוילצרכיה של אוכלוס

  .החברתיי� בחיי� מוגבלות ע� אנשי� של הכללת�לו לשילוב�

  סיכו�

 הוא 2005–ו"התשס ,)נפשית או שכלית מוגבלות ע� לאנשי� התאמה (והעדה חקירה הליכי חוק

 ,לצדק לנגישות נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה� בקידו� חשובצעד 

� חברתי מודל משק�מדגיש ו החוקלדעתנו . המשפטיי��החברתיי� בחיי� ת�והכלל �לשילובו

חוש� את הטיות ומשפט החוק למוגבלות כביטוי לגישה החברתית . ביקורתי למוגבלות ומשפט

 .יקטיבי וניטרליי הוא אוב– דיני הראיות וסדרי הדי� נוובהקשר – החשיבה וההנחות שהמשפט

 הליכי החקירה וההעדה חלק מההבניה החברתית התורמת לנחיתות� של בהיות� שלהחוק מכיר 

מודל החברתי בוצבה מאמ� את תפיסת השוויו� כפי שע, אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית

רכיה� של אנשי� ע� מוגבלות בהליכי החקירה ולמוגבלות וקובע מנגנוני� מותאמי� לצ

  . כדי לכלול ולשלב אנשי� אלה בהליכי� האמורי�, וההעדה

 כשהוא אינו מתעל�  לחוויה האנושית ולדר� התקשורת האנושיתחלופיתחשיבה החוק מציע 

 ובדרכי טיפוליות בדיסציפלינות הוא נעזר. לותמההיבטי� הנפשיי� והשכליי� של המוגב

כדי לאתר את הצרכי� של אנשי� ע� , בחנהבהו ווגיסב, במיו� אלה דיסציפלינות של הפעולה

על מנת להתאי� הליכי� אלה באופ� שיית� מענה ממשי והול� , מוגבלות שכלית או נפשית

 לפי והוא חל רק ,וההעדההחוק אינו מקנה זכות כללית להתאמת הליכי החקירה  .רכיה�ולצ

 יימצאו מוגבלות ע� אנשי� שבה� המקרי� את מצמצ�בדר� זו החוק . מובחני� בחנההו סיווג

, של הגישה הביקורתית חברתית למוגבלות ומשפט זה ומהיבט ,בחוק הקבועות להתאמות זכאי�

כולל  לשוויו�מידת תרומתו של החוק ל באשרמתעוררות שאלות החורגות מהדיו� במאמר זה 

מידת היכולת של המשפט כדיסציפלינה בינארית ל באשר –ביתר הרחבה ו, מוגבלות ע� אנשי�ל

 המתאפיי� בהיותו של�ביקורתי �חברתי מודל להכיל ,ובעיקר ההלי� הפלילי, ופורמליסטית

מציע  והוא, החוק מאמ� את הביקורת שהופנתה כלפי המודל החברתי. הקשר�עמו� ותלוי

חברתית למוגבלות ומשפט לבי� הכרה בלקות � בי� התפיסה הביקורתיתלדעתנו איזו� ראוי
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 הגישות הביקורתיות כלפי שמציעותבדומה למודל , נפשית הכרוכה במוגבלותה או הפיזית

  . ביקורתי�המודל החברתי

 המומחי� מהתחומי� היות� שלהמצביעה על , למוגבלותהנוקשה גישה הביקורתית כ שלא

מי רואה בה� החוק , פיסת המוגבלות כנחיתות ושוני אינהרנטיהטיפוליי� מנציחי� את ת

 לאנשי� ע� מוגבלות שכלית או בנוגע לשנות סטראוטיפי� ותפיסות מוטעות � דווקאשביכולת

ולהביא את בית המשפט להערי�  עדי�כחוסר מהימנות� ל באשרלהפרי� דעות קדומות , נפשית

החוק מעניק למומחי� . תניי עניהערכהנפשית את עדויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או 

אלה תפקיד דומיננטי בהלי� המשפטי על בסיס ההכרה ביכולת� להביא בפני בית המשפט 

להציג בפני בית המשפט את המוגבלות והתנהגות אנושית ה ולהבנה של מדדי� אחרי� להערכ

  .השכלית או הנפשית כביטוי נוס� למגוו� ולריבוי החברתי

 ��לפיה גישה ביקורתיתש Shakespeare במידה רבה את גישתו של המלומד החוק משק

חברתית מובהקת למוגבלות אינה הגישה הפרוגרסיבית היחידה שיש בכוחה לקד� שוויו� 

לפיה שילוב המודל החברתי והכרה במצב ש החוק מדגי� את תפיסתו 116.לאנשי� ע� מוגבלות

 –תופעות דיכוטומיות באופ� שהראשונה הנפשי של אד� ע� מוגבלות אינ� שתי  או הרפואי

תפיסה של זכויות , משקפת תפיסה פרוגרסיבית של המוגבלות – התפיסה החברתית למוגבלות

 הכרה –השנייה  ואילו ,הכללת� של אנשי� ע� מוגבלות בחברהלשבכוחה להביא לשילוב� ו

אנשי� ע� שאינה מקדמת את זכויותיה� של ,  גישה אנכרוניסטיתהיא – בנכות הרפואית

החוק מכיל כאמור את שתי התפיסות כתפיסות שאינ� דיכוטומיות ואינ� סותרות זו את . מוגבלות

לפיה הכרה בנכות הנפשית והשכלית על בסיס הגישה הביקורתית שהוא מבטא גישה . זו

   117.המקדמת את זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות,  פרוגרסיביתהיא גישהלמוגבלות 

 מבחינת ממש של מהפכההחוק  חוללביקורתי למוגבלות �שפטיבאמצו את השיח המ

 זו נגישות .נפשית או שכלית מוגבלות ע� אנשי�לצדק של ו משפטיי� הליכי� של נגישות�

 צעד היא ולצדק משפטיי� להליכי� נפשית או שכלית מוגבלות ע� לאנשי� החוק שהעניק

 בתי ידיב נפשית או שכלית לותמוגב ע� אנשי� של עדויותיה� בהערכת שינוי לקראת ראשו�

 אנשי� של זכויותיה� לקידו� החוק של תרומתו בשאלת האמתי המבח�. האכיפה וגופי המשפט

 אלה אנשי� של עדויותיה� הערכת על השפעתו בשאלת טמו� נפשית או שכלית מוגבלות ע�

 רבאש וסטיגמות סטראוטיפי� ,שלילי יחסבנטרול , קדומות דעות ללא, תענייניבצורה 

   .לאמינות�

_____________________________________  

116  SHAKESPEARE,9 ,2 'מבע, 7ש " לעיל ה.  
 .27 ' בעמ,ש�  117




