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  שופטת שרון פ.הלויה לפני כבוד

 
 מבקשיםה

 
ע"י עו"ס לחוק נוער רעננה  –המחלקה לשירותים חברתיים  

 גליה כהן
 
 נגד

 
 לא התייצבה -פלונית 1. משיביםה

 
 התייצב- ונילפ 2.
 

ע"י ב"כ עו"ד סיגלית אשואל  -"====" קטינה הבעניין 
 )מטעם הלשכה לסיוע משפטי(

 1 
#<1># 2 
 3 
 4 

 5 פרוטוקול

 6 פרטי הדיון בפרוטוקול הוסרו 
#<4># 7 

 8 החלטה

 9 

 10 . ===== בפני בקשה למתן החלטת ביניים בעניין הקטינה

 11היא הובאה לבדיקה בבית חולים  ".====" תמשולבת בפנימייה, 4551ילידת  מדובר בקטינה

 12 עקב אמירות אובדניות. "שלוותה"

 13לצורך  אשפוזהלהורות על  סהעו"שעות וכיום מבקשת  74היא אושפזה בהוראת מנהל למשך 

 14 אבחון.

 15 

 16 .באשפוז זאתאך אין צורך לעשות הקטינה המשיב סבור שיש צורך לאבחן את 

 17לפני שהובאה נה שהתה בביתו מס' ימים כי הקטי הוא אינו חושש כי היא תפגע בעצמה ואמר

 18 למיון והכל היה בסדר.

 19 
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 1את השתלשלות  לפרוטוקולואל פירטה אשאף היא לבקשה, עו"ד  ההתנגדהקטינה באמצעות ב"כ 

 2העניינים והראתה כי למעשה הקטינה אושפזה מאחר והפנימייה זקוקה לאבחון בטרם חזרתה 

 3 .למקום, ומאחר ואביה לא הגיע לחתום על שחרורה

 4אציין כי האב הדגיש בפני שהוא היה נכון להגיע לבית החולים ולשחרר את ביתו אך נאמר לו כי 

 5 .אשפוזהעליה לעבור אבחון שאם לא כן לא תוכל לחזור לפנימייה ובהמשך נאמר לו כי הוחלט על 

 6 

 7מדובר בקטינה אשר מגיעה כי אכן  ומצאתיעיינתי עיין היטב במסמכים אשר הוגשו בצד הבקשה 

 8 מרקע משפחתי מורכב, בעברה בעיות התנהגות, ואף היו אמירות אובדניות מעת לעת.

 9עם זאת הקטינה לא אושפזה עד כה בבית החולים הפסיכיאטרי ולמעשה טופלה במסגרת חוץ 

 10 ביתית. 

 11 

 12(, מפרט את התנאים לאשפוז קטינים 1995-ג' לחוק הנוער טיפול והשגחה)התש"ך 3סעיף 

 13דרש כי יהיה מדובר בקטין הסובל ממחלת נפש או שיש לו הפרעה נ. במחלקה הפסיכיאטרית

 14עלול לסכן את עצמו או זולתו, סיכון פיזי מידי או להביא לנזק נפשי חמור וא נפשית קשה וה

 15 .ולהתפתחות

 16כמו כן נדרש שבית המשפט ישתכנע שלא ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של הקטין אלא בדרך של 

 17 אשפוז.

 18 א מצאתי כי מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף זה.ל הקטינהבעניינה של 

 19 

 20ר מאיה קריצ'מן לופו לא עולה כי מדובר בקטינה הסובלת "מחוות הדעת אשר הוגשה ע"י ד

 21 מהפרעה נפשית או שיש חשש שהיא סובלת ממחלת נפש.

 22 נכתב כי הקטינה מוכרת לשירותי הרווחה עקב קשיים משפחתיים והתנהגויות סיכון מעת לעת.

 23עלולה לסכן את עצמה סיכון פיזי מידיי ואף לא שעלול  היאצאתי בחוות הדעת אמירה כי לא מ

 24 להיגרם נזק נפשי להתפתחותה אם לא תאושפז.

 25ה כדי להוביל למסקנה כי יש גם השתלשלות העניינים כפי שתואר ע"י ב"כ הקטינה אין ב

 26 לאשפזה.

 27 על רקע אירוע טראומטי שעברה. 10.50.4514נאמרו ביום  הקטינההאמירות האובדניות שאמרה 

 28היא  .בפנימייה ונסעה לביתה לאחר מס' ימים א נשארהלמרות זאת היא לא הובאה לבדיקה אז אל

 29לאחר שהתקיימה  41.50.4514שהתה בבית הוריה מס' ימים נוספים והובאה לבדיקה רק ביום 

 30 וועדה לתכנון תכניות טיפול בשירותי הרווחה.

 31והגיעה למיון בהסכמה, הומלץ לשחרר אותה לאחר הבדיקה,  סהעו"שיתפה פעולה עם  הקטינה

 32 ורק אחרי שנאמר שהאב לא יכול להגיע אושפזה בהוראת מנהל.
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 1כפי  , אךנולד לאחר שגורמי הטיפול סברו שצוות הפנימיה לא יוכל להשגיח עליה אשפוזהנראה כי 

 2חרי האמירות האובדניות שתלשלות העניינים מלמדת שהצוות לקח עליה אחריות אשציינתי את ה

 3 והיא נשארה בפנימייה אותו לילה.

 4אך לטעמי ניתן לעשות זאת שלא בדרך של  הקטינהאין לי ספק כי יש לאבחן לעומק את מצבה של 

 5 אשפוז.

 6הותרתה בנסיבות אלו ביקשה לעבור לפנימייה חדשה והדברים נבדקים,  הקטינה שמעתי גם כי 

 7ינה מתאימה להוראות החוק אינה ראויה, אתקופת ביניים כבבית החולים עד שתימצא מסגרת או 

 8 ועל כן אינה רלוונטית.

 9הבטיחה לי בשיחה אישית כי תשתף פעולה עם צוות הטיפול בפנימייה בה היא שוהה  הקטינה

 10כיום והיא מוכנה להגיע לפגישות אצל הפסיכיאטרית של הפנימייה, כמו כן אמרה שלא תפגע 

 11 בעצמה והדברים שאמרה נאמרו על רקע מצוקה נפשית אשר בה היא מוכנה לטפל.

 12 

 13, אך הקטינה ז אתאלו, לא מצאתי כי התקיימו התנאים המובילים למסקנה כי יש לאשפ בנסיבות

 14וזאת על מנת להבטיח  בעניינהזקקות לכאורה ויש לנקוט באמצעיים זמניים מצאתי כי קיימת נ

 15 רצף טיפולי ושמירה על הקטינה.

 16לחוק הנוער טיפול  14ות הקבועה בסעיף כמאני מחליטה להשתמש בס אשר על כן

 17 ( ומורה כדלקמן:1995-שגחה)התש"ךוה

 18 

 19עם  שתיפגשתף פעולה עם הצוות במקום, היא ות, "===="תשוב לפנימיית  הקטינה

 20 הפסיכיאטרית של הפנימיה כדי שימשך האבחון הנפשי בעניינה.

 21את אפשרות השמתה של הקטינה בפנימייה אחרת לשנת עו"ס לחוק נוער או מי מטעמה יבדקו 

 22 יגישו בקשת נזקקות בהקדם האפשרי. הלימודים הבאה, כמו כן

 23 ההורים והקטינה ישתפו פעולה עם עו"ס לחוק נוער או מי מטעמה.

 24 יום מהיום. 35תוקף הצו למשך 

 25 

 26בשולי החלטתי אני רואה לנכון להתייחס להשתלשלות הגשת הבקשה. בקשה זו הוגשה אתמול 

 27משפט כבר פגשה את שעות, לא נכתב בבקשה כי עו"ד מטעם הלשכה מהסיוע ה 74עם סיום 

 28הקטינה ועל כן דיון נקבע להיום, אני סבורה שככלל שיש להגיש בקשות לאשפוז בטרם 

 29שעות של הוראת מנהל וכן לעדכן את בית המשפט האם כבר מונה עו"ד מטעם  74מים יימסת

 30 הלשכה לסיוע משפטי כדי לא לעכב את הדיון. 

 31 
#<5># 32 

 33 
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 1 במעמד הנוכחים. 24/05/2017, כ"ח אייר תשע"זניתנה והודעה היום 

 2 

 
 

  שופטת,  פ.הלוי שרון

 3 
 4 הקטינב"כ ה

 5 פרסום החלטת בית המשפט ללא פרטים מזהים של הקטינה. תיראני מבקשת לה

 6 

 7 
#<6># 8 

 9 החלטה

 10 

 11 כמבוקש, אני מורה את פרסום החלטתי הנ"ל וזאת תוך מחיקת הפרטים המזהים של הקטינה.

 12 
#<7># 13 
 14 

 15 במעמד הנוכחים. 24/05/2017, כ"ח אייר תשע"זניתנה והודעה היום 

 16 

 
 

  שופטת,  פ.הלוי שרון

 17 
 18 

 19 

  20 

  21 

  22 

 23 זרח לינוי ידי על הוקלד


