
 ערעור פלילי מם׳ 498/62

 אלי(עלא) לייב קרוכמלניק(וב) נגד היועץ המשפטי לממשלה
 וערעור נגדי

 היועץ המשפטי לממשלה נגד אלי(עלא) לייב קרוכמלניקגוב)

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים פליליים
[13.6.63 ,8.5.63} 

ן ו ק ת י , ו ן ו ז ג ד , ב ג ר ב ל י  לפני השופטים ן

, ת ש ט ״ ו ־ 5 5 9 1 ן 0 ה ״ ח 187׳ ע׳ '121 ] . ש פ י נ ל ו ח ל ב ו פ י ט ק ל ו  ח

א 52¿ ע׳ 363], ״ ם ו ת , 1936 נ י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק ף 6(ב< — פ י ע  ס

ם 235(א), 14, 11(1). י פ י ע  ס

, בעבירה על-פי סעיף 5גג(«<  המערער הורשע בהתאם להודאתו, לפי כתב־אישוס מתוקן

ך כוונה לעשות חבלה המורד. במתלונן הלם בו בראשו ך שמתו נ  לפקודת החוק הפלילי, 1936, ב

כחות שהיו בפניו, משוכנע היה בית־ ה שלא כחוק. לאור ההו ר י ג גרם לו הבלה ה  בגרזן ו

ת היותו חולה־נפש בשעת המעשר. וכי עודנו מ ה , כי הנאשם אינו• בריעונשץ מ  המשפט המתתי

) לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו־1955 ז בהתאם ל־ע״פ 222/60 י  חולדרנפש במובן סעיף 6 (

ו של הנאשם וציודה לאשפזו בבית־חולים. שני הצדדים עירערו. נ ע ש ר  ביטל בית־המשפט את ה

ל על ב , היועץ המשפטי ק  המערער טען כי לא היה הולד, בשער. מתן הצו ואינו חולה עוד ויש לזכותי

 ההרשעה לפי סעיף 235 (א) הנ׳׳ל ועל ביטול ההרשעה לפי סעיף 235 (א< הנ׳׳ל. כן טען, בי

ת הזיכוי.  הראיות שהובאו אינן מצדיקות כלל את מסקנ

 בית־המשפס העליון, בדחותו את שני הערעורים, פסק —

 א. (1) מבחינה טכנית־פרוציסואלית, כאשר השופטים קובעים נכוגד. בי הנאשם

 בעת. בצעו אר. מעשה העבידה נגוע היה במהלת־נפש השוללת את אחריותו הפלילית

ן י ד כות את הנאשם •הם חייבים לנהוג כך אפילו אם הוא קודם לכן הורשע כ  — עליהם לז

 על־ידיהם.

ק דת החו ר האמור בסעיף 14 לפקו  (2) קביעה זאר. יבולה להיות מהמת הפטו

ר בסעיף 11 (1< לפקודה הנ׳״ל (יצר־  הפלילי (כללי מקנוטן), או טחמת. הפטור האחר האמו

 לאו־בר־כיבוש או הלכת מנדלברוט־מיזאן, ע׳׳פ 118/53 ; ע״פ 186/55).

ת הקרקע  (3) על השופטים לנהוג כך, כי הקביעה האמורה משמיטה למפרע א

ת לרגלי ההרשעה וזוהי המסקנה העולה מ ההלכות שנפסקו ב-ע״פ 222/60. ח ת  מ

ת האקוטית של מוולוד  ג. (1) אנמנזה פירושה היזכרות באירועים שקדמו להתפרצו

ת על־ידי הרופא. כ ר ד ו  הנפש ; היזכרות זו נעשית על־ידי החולה עצמו, אבל היא מ

ת סיפורי החולה, קובץ על יד את הפרטים  (1) הרופא שומע בשיחה חיפשית א

ת ו ח ת פ ת ת אלה שהשפיעו על ה  החשובים שבהם, מגדיר אותם מבחינה רפואית, ומזהה א

ת ת הבד מן התבן ולקבוע א חו ואומניתו של הפסיכיאטר המומחה היא לבור א  המחלה. כו

 המאורעות האמיתיים והרלבנסיים שגרמו להתפרצות המחלה, או לביצוע המעשה שנעשה

ודע י . ו נ ת מאירועים ומעשים שהחולה גופו אי ו  עקב המחלה. הרופא לפעמים מסיק מסקנ

* ה ב ת מידת הרלבנטיות ש  להעריך א
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 ע׳יפ 498/62 אלי(עלא) לייב קרוכמלניק(וב) נגד היועץ המשפטי לממשלה ו־ערעור נגדי

 א

 ה

ות שהרופא מסיק מהאנמנזה אינם בגדר «עדות  (3) יוצא איפוא, כי המסקנ

 שמיעה" אלא ״עדות ראייה״ ממש, ולכן יכול ורשאי בית־המשפט להסתמך עליהן.

 ד. (1) במקרה שלפנינו, התייחסה האנמנזה לשלבים הקודמים של עצפ המתלה,

 ודברים אלה אין חובה להוכיחם באמצעות עדי ראייה שיעידו לפני בית־המשפס.

סס על פרמיסה עובדתית בלתי־ננונד״  (2) עם זאת כאשר מימצא הרופאים מבו

 אין בית־המשפט קשור באותו מימצא, כפי שנפסק ב־ע״פ 187/61.

 ה. (1) התנאי השני של סעיף 6 (ב} לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו־1955, הוא,

לה ועובדה ך הראיות שהוגשו לביחרהמשפט עולה, כי הנאשם שלפנינו הוא עדיין חו  כי ממו

 זו הוכחה על־ידי הרופאיהמומחה.

 (2) השאלה אם החולה זקוק ל״טיפול מאושפז״, להבדיל מ״טיפול אמבולטורי״

 איננה רלבנטית, כי מאחר ולאהר שבית־המשפט קבע כי הנאשם הוא ־עדיין חולה״, אין

ת נגד הנאשם צז״אישפוז. אין ביודהמשפס, לפי נוסחו של סעיף ת דה בלתי אם ל די  לו נ

 6 (ב) הנ״ל, דשאי לצוות על טיפול אמבולטורי.

s פסקי־דיו ישראליים שאוזכרו 

 [1] ע״פ 222/60 — היועץ המשפטי לממשלה נגד פלוני ואלמוני: פד״י, כרך יד,
 תש״ך/תשכ״א־1960, ע׳ 2511, 2515; פי״ם; כרך נא, תשכ״א־1961, ע׳ 64.

: פד״י, ם נגד היועץ המשפטי לממשלה ו־ערעור נגדי מ ב ל ד נ  (12 ע׳יפ 113/53 — זלמן מ
 כרך י׳ תשט״ז/תשי*ז־1956, ע׳ 251; פי״מ, כרך כב, תשט״ז־1956, ע׳ 225,

/ ז ״  נ3] ע״פ 106/55 — ויקטור מיזאן נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך יא, תשי
 תעזי״ח־1957, ע׳ 769 ; פי״ס, כרך כה, תשי״ז־1956, ע׳ 366.

ב/ ׳ , כרך טז, תשכ׳  ג4] ע״פ 107/61 — עליזה פנו נגד היועץ המשפטי לנזמשלה־, פד״י
 תשכ״ג־1962, ע׳ 1105.

 פםקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[5] D a n i e l M ' N a g h t e n ' s Case : ( 1 8 4 3 ) , 8 ER. 7 1 8 ; 1 0 C l . & F i n . 2 0 0 ; 
sub n o m . M e . N a g k t o n ' s Case : 4 S t a t . T r . N.S. 8 4 7 ; I T o w n St. T r . 
3 1 4 ; 1 C a r . & K i r . 1 3 0 n . ; sub n o m . I n s a n e C r i m i n a l s ; 8 Scott, N . R . 
5 9 5 , H L . 

[6] R. v. A h m e d D i n : ( 1 9 6 2 ) , 4 6 C r . A p p . R. 2 6 9 ; ( 1 9 6 2 ) , 1 W.L.R. 6 3 0 ; 
( 1 9 6 2 ) , 2 A l l E . R . 1 2 3 , C C A . 

 הערות:

 על מתן צו־אישפוז על־פי סעיף 6(ב< לחוק לטיפול בזזולי־נפש עיין גם ע״פ 386/62 — היועץ המש

3 — מיכאל נוזרדוי נגד / * ע״פ » ם / כרך נוז, ע׳ 2710 וההערות ש ״ ד  פטי למנושלה נגד משה יוסף ; פ

 היועץ המשפטי לממשלה י, פד״י, כרך יו, ע׳ 1075,
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־ערעןר נגדי  ע״פ 498/62 אלי(עלא) לייב ק.דובמלניק>וב) נגד היועץ המשפטי לממשלה ו

 השו3ט זילברג

ך מ11יא, והשופטים ל  ערעור על גזר־דינו של בית־המשפט המחוזי ירושלים (ב׳ ה
 נוי גולן, א׳ עדן), מיום 12.11.62, ב־תי״א 139/62, לפיו ניתן צו־אישפוז נגד המערער לפי
 סעיף 6 (ב) לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו־1955, לאחר שבית־ המשפט קבע כי המערער
 עשה את מעשה העבירה שהואשם בו אבל אינו בר־שנשין מחמת היותו חולה מחלת נפש
 בשעת המעשה וכי עודנו חולה! וערעור. נגדי של היועץ המשפטי לממשלה על ביטול הרשעת

 המשיב בעבירה לפי סעיף 235 (א) לפקודת החוק הפלילי,.1936. הסרעורים נדחו.

 פ׳ רבינוביץ ו־ש׳ ברכה — בשם המערער (המשיב בערעור הנגדי); גבי ו׳ אוסטרובסקי־
 כהן, פרקליט מחוז המרכז - בשם המשיב (המערער בערעור, הנגדי)

ן י ד ־ ק ס  פ

 ר!שופט זילם־ג:. לפנינו ערעור וערעור שכנגד, על צו בית־המשפט המחוזי,
 ירושלים, המצווה לאשפז את המערער בבית־חולים על־פי סעיף 6 (ב) של החוק לטיפול
 . בחול י *נפש, תשט״ו־1955. המערער תוקף את הצו בטענו כי לא היה חולה בשעת נתינתו,
 ואינו חולה עוד, ואילו היועץ המשפטי קובל על כך, שבית־המשפט לא הרשיע את
 המערער בעבירה על סעיף 235 (א) של פקודת החוק הפלילי, ביחד דיוק: הרשיע אותו,

 וחזר וביטל את הרשעתו.

 ביטלה, כיצד ו תחילה, ולאחר שסעיף האישום הוחלף מנסיוךדצח לחבלה חמורה,
 הודה הנאשם (המערער) באשמה, והורשע על־פיה. פרקליטי בעלי־הדין הרצו בקיצור,

 כל אחד על־פי דרכו, את רקע החבלה החמורה, ובא־בוח הנאשם אמר*

 ״אני רוצה להביא עד אחד או שניים להראות שהנאשם איגו תוקפן,
 אלא שקט בחיי יום־יום, ולא פגע באיש.אחר אלא במקרה זה בלבד, מפני

 שהתעללו בו כאמור.״

 בקשה זו היתה בחינת ״פוטר מים ראשית מדון״, והתלה סדרה ארוכה של ראיות וראיות
 שכנגד אשר בסופו של דבר, וכאילו בתגובת־שרשרת, הביאה לזיכויו של המערער: מן
 האשמה אשר כבר הורשע בה על־פי הודאתו כאמור. על יסוד תעודות רופאים ועדויות
 רופאים שהוגשו ונשמעו במהלף סדרת ביניים זו, השתכנעו השופטים המלומדים כי —

ו בר־ מ  ״הנאשם אומנם עשה את מעשה העבירה שהואשם בו, אבל א
 עונשין מהמת היותו חולה מחלת* נפש בשעת המעשה ובי עודנו חולה במובן
 המעיף 6 (ב) לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו־1955, ובהתאם ל׳פדפור
 פלילי 222/60 (3ד״י כרך יד, פ׳ 2511 נ1]), עלינו לבטל איפוא את הרשעתו

 של הנאשם ולצוות על אישפוזו בהתאם לסעיף 6 (ב).״
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 ע״פ 498/62 אלי(עלא) לייב קרוכמלניק(וב< נגד היועץ המשפטי לממשלה ו־ערעור נגדי

פט זילברג  הטו

 מבחינה־ טכנית־פרוצםואלית, אין איש בא בטרוניא עם השופטים המלומדים על
 החלטתם הנ״ל. כאשר השופטים קובעים נכונה כי הנאשם, בעת בצעו את מעשה העבירה,
 נגוע היה במחלת־נפש השוללת את אחריותו הפלילית, אם מחמת הפטור האמור בסעיף
 14 של פקודת החוק הפלילי (״כללי נוקנוטן״,נ5)). ואס מחמת הפטור האחר האמור בסעיף
 11(1) של הפקודה (״יצר לאו־בריכיבוש״, או הלכת מנדלברוט ,נ2), נזיזאן ,נ3],), עליהם
ן על־ידם.  לזכות את הנאשם, והם חייבים לנהוג כך אפילו אמ הוא, קודם לכן, הורשע כדי
 כי הקביעה ההיא משמיטה למפרע את הקרקע מתחת לרגלי ההרשעה. זו היא המסקנה
 העולה, לכשנדייק היטב, מן ההלכות שנקבעו ביערעור פלילי 222/60 הנ״ל (ראה, שם, נ1},

 ב־ע׳ 2516).

 2, ברם היועץ המשפטי, בערעורו הנגדי, טוען בי הראיות שהובאו לפני בית־המשפט
 אינן מצדיקות כלל את מסקנת הזיכוי הנ״ל. לשם בחינת טענה זו, מן הדין היה לכאורה,
 כי נבדוק תחילה את פרטי מעשה העבירה, על כל נסיבותיהם, כפי שנתבקשנו לעשות
 עליידי באת־כוח היועץ המשפטי. אך דא עקא — ובמקרה שלפנינו ״עקא״ זו דוקא מקילה
 עלינו את ההכרעה בערעור — שפרט לשאלות הכרוכות במחלת־הנפש של הנאשם, לא
 קבע בית־המשפט כל עמדה כלפי נסיבות העבירה שהיו שנויות במחלוקת בין הצדדים,

 וקבע דק עובדה אחת, מרכזית, ״ערטילאית״, שאף הנאשם הודה בה, והיא כי —

 ״בתאריך 2.4.62 בירושלים מתוך כוונה לעשות חבלה חמורה ביצחק
 ציקלר הלם בו(הנאשם) בראשו בגרזן וגרם לו תבלה חמורה שא* כחוק.״

 עלינו איפוא לרכז את מעינינו בנקודה אחת בלבד, והיא סדרת העדויות שנגבו. לגבי
 מחלת־הנפש, ומשאר חומר הראיות נעשה שימוש רק עד כמה שהוא ״נוצל״ על־ידי

 הרופאים המומחים בקשר למחלת הנפש הנ״ל.

 3 והנה בבדקנו את העדות הרפואית שהוגשה לבית־המשפט, ניווכח לדעת כי היא
 קובעת, בי המערער לקה בשעת מעשה במחלת־נפש השוללת את אחריותו המשפטית

 למעשיו. עדות רפואית זו תיפרד לשני ראשים והם:

 (א) עדות שבכתב, היינו שלוש תעודות של הרופאים ד״ר באומץ וי״ר לוינגר,
 שתאריכיהן הן: 23.7.62, 9.9.62, 17.10.62.

 (ב) עדות שבעל־פה, והיא העדויות שהעידו הרופאים הנ״ל בבית־המשפט.

 התעודה הראשונה הנ״ל אינה בעלת ערך רב, כי היא רק מגדירה את נושא הבדיקה
 של המערער במוסד הפסיכיאטרי שיאושפז בו לשם הסתכלות,

 בתעודה השניה קובעים הרופאים הנ״ל לאמור:
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 ע׳׳פ 498/62 אלי(עלא) לייב קדוכמלניק(וב) נגד היועץ המשפטי לממשלה ו־ערעור נגדי

 השופט זילברג

 ,. ״האבחנה •של בית־החולים היא: שינוי אופי אורגני ויש חשד לאפי־
 לפסיה: על־פי ההסתכלות מתאשרת דעתנו מיום 23,7.62 — הכוונה היא,
 כנראה בעליל, ל,חשד להפרעות כתוצאה מזעזוע מוח שעבד לפי דבריו

 בזמן המלחמה בצבא האדום ברוסיה׳ — ויש איפוא להניח שהנ״ל היה :
 בשעת מעשה העבירה במצב של רגיזות חולנית אחרי פרובוקציה (אמיתית

 או מדומה) ולא היה אחראי למעשיו ״

 ובתעודה השלישית, לאתר קבעם כי כתוצאה מן הנזק שבמוח אשר בגרם, כפי הנראה,
 עקב תאונה במלחמת העולם השניה, הופיעו אצל המערער סימנים אפילפטופורמיים,

 ב ביניהם ״אפיזודה של בלבול. נפשי״, הם מוסיפים ואומרים כי ״לפי התיאור שהוא נתן"

 לנו מתקבל על הדעת שהמעשה הזה היה תוך בלבול נפשי שהופיע אחרי פרובוקציה״,
ת מעשה •העבירה במצב של בלבול, כפי שתיארנו לעול וכפי שאנו.מניחים,  ו״אם עשה א

 הוא לא היה אחראי למעשיו באותה השעה״.

 ןי : בעדותם שבעל־פה מרחיבים הרופאים את הדיבור על מחלת־נפש הנאשם, ומסבירים
 את אשר כתבו בתעודות הנ״ל.

 ״(הנאשם) אינו־ חולה אפילפטי. אבל;לפי דעתי עשה מה שעשה במצב
. בזמן המעשה הנאשם . . . . ו י ש ע מ  י אפילפטופורמי.שכזה, לכן אינו אחראי ל
 ך /.••־ • היה במצב של ריגזון ובלבול כתוצאה מהנזק במוח והתפרצות במוח לכן
 ־ אינו אחראי למעשהו • כאן ענין של איבוד הכרה. היה במצב בלבול.
 לא ידע מהו עושה אינני משנה את חוותידעתי לאוד הדברים שהנא־

- . שם אמד במשטרה״ (ד״ר באומץ, פרוטוקול עמ׳ 40—45).

 ח . הנאשם מסר במשטרה שלוש הודעות, ד״ר באומץ לא פירש לאיזו הודעה הוא מתכוון
 באמרו! ״אינני משנה את חוות־דעתי לאור הדברים שהנאשם אמר במשטרה״,: אבל
 מסתבר כי הכוונה היא לדברי הנאשם הן בהודעה הראשונה והן בהודעה השלישית, כי
 הוא יצא ־מחנותו של המתלונן החוצה וקנה.את. הגרזן בו הוא הלם על ראשו של המתלונן.

 ן ־ וד״ר לוינגר, הרופא־המומחה השני, אף הוא אומר:

.  • . ״אינני יכול לדעת אם הנאשם לא ידע מה הוא עושה או אם לא יכול י
 לשלוט ברצונו, אני נוטה לדעה הראשונה שלא ידע מהו עושה, לפחות באיזו

 ן מידה הוא עושה.״

 באח־כוח היועץ/המשפטי ביקשה לשלול כל ערך מעדותו של ך״ר לוינגר הואיל ועד
 זה, לדברי עצמו, לא ידע כי הנאשם קנה את הגרזן לפני המעשה והביא אותו לחנות
 (פרוטוקול, ע׳ 52). לא אכנס כאן לבירור מדוקדק של השאלה, אם אומנם ידיעתו של
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 ע׳׳פ 498/62 אלי(עלא) לייב קדוכמלניק,(וב) נגד היועץ המשפטי לממשלה ו־ערעור נגדי

 השופט זילברג

 דייר לוינגר על הפרט ההוא עשויה עתה להפריך את דעתו על מצב נפשו של הנאשם, כי,
ל, כי  על־כל־פנים, עדיין קיימת עדותו של דייר באומץ, ממנה עולה, כפי שציינתי לעי
 הודאתו של הנאשם בקניית הגרזן אינה בעלת ערך לגבי אחריותו למעשה עקב מחלת־

 הנפש שלקה בה.

 טענתה הדאשה והעיקרית של באת ־כוח היועץ המשפטי היא, כי יסוד מוסד לקביעתט
 של שני הרופאים גם יחד שימשה האנמנזה:

 ״קביעתנו מתבססת על אנמנזה בצירוף המימצא של טלביה׳׳ (ד״ר
 לוינגר, פרוטוקול עמי 49).

 את ידיעותיהם על האנמנזה הם שאבו מפיו של הנאשם, ללא בל מקור אתר מסייע,
 נמצא כי הגנתו של הנאשם מתבססת על דבריו הוא בלבד, והלא לא מפיו אנו חיים במקרה

 של אישום פלילי.

 טענה זו לאו טענה היא. כמעט בכל מחלה, ובפרט שבפרט במחלת נפש, אין הרופא
 מסוגל למצוא מימצא כלשהו בלי להסתייע באנמנזה, שפירושה הוא: היזכרות באירועים
 שקדמו להתפרצות האקוטית של המחלה, היזכרות זו נעשית כמובן על־ידי החולה עצמו,
 אבל היא מודרכת על־ידי הרופא. זה כוחו וזו אומנותו של הפסיכיאטר המומחה, לבור
 את הבר מן התבן ולקבוע את המאורעות האמיתיים והדלבנטיים שגרמו להתפרצות המחלה,
 או לביצוע המעשה שנעשה עקב המחלה. הוא שומע בשיחה חפשית את סיפורי החולה,
 קובץ על יד את הפרטים החשובים שבהם, מגדיר אותם מבחינה רפואית, ומזהה את אלה
 שהשפיעו על התפתחות המחלה. ייתכן שהחולה מנסה לשקר, אבל כשם שניכרים דברי
 אמת כך ניכרים דברי שקר? האחד הוא למעשה פונקציה של השני. יתר־על־כן: הרופא
 לפעמים מסיק מסקנות מאירועים ומעשים, שהחולה גופו אינו יודע להעריך את מידת
 הרלבנטיות שבהם, וממילא איננו נדחף לשקר. היוצא איפוא כי.המסקנות שהרופא מסיק
 מהאנמנזה, אינם בגדר ״עדות שמיעה״, אלא ״עדות ראייה״ ממש, ולכן יכול וךשאי בית־
ל פסק דינו של  המשפט להסתמך עליהן. באת־כוח התביעה הכללית נפתה להסתמך ע
 בית־המשפט האנגלי לערעורים בענין אחמד דין, 63], אבל אין הנדון דומה לראיה.
 המדובר שם בפרט חיצוני, לבר־מחלתי — אמונת הבעל בבגידת אשתו — שיצר (לקביעת
 הרופאים) ברוחו של הבעל מחלת פאראנויה, ובית־המשפט קבע, כי את הפרט הזה חייבים
 היו להוכיח באמצעות עדות כשרה בפני בית־המשפט, במקרה שלפנינו התייחסה האנמנזה,
 כפי ששמה מעיד עליה, לשלבים הקודמים של עצם המחלה, ודברים אלה אין חובה
 להוכיחם באמצעות עדי ראייה שיעידו לפני בית־המשפט. שאם לא תאמר כן, תיפסל כל
 עדות של רופאים הקובעים את מחלת־הנפששל הנאשם, בלתי אם הוכח על־ ידי עדות
 חיצונית כל שלב ושלב של התפתחות המחלה. למותר להוסיף כי כאשר מימצא הרופאים
 מבוסס על פדמיסה עובדתית בלתי־נכונה. אין בית־המשפט קשור באותו מימצא, כפי

 שנפסק בערעור פנו, נ4),
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 ע״פ 498/62 אלי(עלא) לייב קרוכמלניק(וב) נגדי היועץ המשפטי לממשלה'ז־עתנוד נגדי

 השופט זילברג

 בזה דחינו את ערעורו הנגדי של היועץ המשפטי על זיכויו של הנאשם, ומכאן
 לערעורו של הנאשם גופו על צו־האישפוז הנ׳׳ל,

 טענתו של בא־כוח הנאשם־המערער היא, בי מאחר שהרופאים המומחים בתעודתם
 הראשונה מיום 9.9.62 אומרים:

 ״כעת הוטב מצבו ואין לראות בו כיום ,חולה׳ במובן החוק לטיפול
 בחוליינפש״, .

השני האמור בסעיף 6 (ב), ועל בית־המשפט היה לשלחו :  הרי לא נתקיים התנאי
 לחופשי ולא לאשפזו.

 . התשובה לכך היא: ד״ר באומץ אמר .בעדותו (פרוטוקול, עמ׳ 40—41):

 ״באמרי בתעודתי מ־9.9 שאינו ,חולה׳ במובן החוק לטיפול בחולי
 . נפש, התכוונתי לומר שאינו זקוק לאישפוז. אבל בהחלט הוא זקוק לטיפול
 רפואי, אולי לא התבטאתי בדיוק. היה חולה סמוך למעשה ומאז לא נשתנה

 שום דבר, עודנו חולה, רק הוא שקט היום, ודי בטיפול רפואי אמבולטורי.״ .

 התנאי השני של סעיף 6 (ב) הוא, כי מתוך הראיות שהוגשו לביח־המשפט עולה, כי
 הנאשם הוא ״עדיין חולה״, ועובדה זו הוכהה על־ ידי עדותו של ד״ר באומץ כנ״ל. השאלה
 אם החולה זקוק ל״טיפול מאושפז״, להבדיל מ׳יטיפול אמבולטורי״, איננה רבלנטית, כי
 מאחר ולאחר שבית־המשפט קבע שהנאשם הוא -״עדיין חולה״, אין לו ברירה בלתי אם
 לתת נגדו צו של אישפוז, אין בית־המשפט,.לפי נוסחו של הסעיף, רשאי לצוות על טיפול

 אמבולטורי.

׳ :  סיכומו של דבר: שני הערעורים נדחים. יי• ־ •

 השופט ברנזון: אני מסכים.

 השופט ויתקון: אני מסכים.

 לפיכך הוחלט לדחות את שני הערעורים. .

 ניתן היום, כ״א בסיון תשכיג(13.6.1963).
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