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  עו"ס חוק נוער בית שמש.1
  אלמוני.2
  אלמונית.3

 2 

 3 

 החלטה

  4 

 5על החלטת בית משפט השלו� לנוער בבית שמש (כב' השופט  ,היו�בפניי ערעור דחו�, שהוגש   .1

 6, שבה "ההחלטה") –(להל"  16%06%26801בתנ"ז  ,)20.11.16, יט חשו" תשע"ז (מאתמולניר זנו), 

 7, תישאר במחלקה "הקטינה" או "המערערת") –( להל"  הורה כי הקטינה, המערערת

 8, וכי התיק 28.11.2016, עד ליו� בבית חולי� הדסה עי" כר� ,הפסיכיאטרית לילדי� ולנוער

 9  .27.11.2016נקבע להמש� ליו� 

  10 

 11העתירה בערעור היא כפולה, ומבוקש כי היא תינת", במעמד צד אחד, שלא במעמד הצדדי�,   .2

 12  לאור הדחיפות: 

 13  להורות על שחרורה של הקטינה; 

 14, 22.11.2016בפני הוועדה הפסיכיאטרית, ביו�  של הקטינה הנ"ל לחלופי", להורות על הבאתה

 15  האמורה להתקיי� בחיפה.

  16 

 17הנתוני� העובדתיי�, כפי שעולי� מתיק בית משפט קמא (אותו חלק שהוגש לי במסגרת   .3

 18  הנספחי� לערעור), אינ� שנויי� במחלוקת, ויתוארו, בקצרה, להל". 

  19 

 20  וחצי, הסובלת מאנורקסיה ומתת משקל קיצוני.  17המערערת הינה קטינה בת   .4

 21לפני כחצי שנה, כאשר הגיעה ע� תת  ,במחלקה לפסיכיאטריה של הילד ,עברב ,היא אושפזה

 22  ועלתה במשקל כמעט עד הגעתה למשקל היעד.  ,משקל קיצוני

 23 לפסיכיאטריתעל ידי הוועדה המחוזית הקטינה שוחררה  ,לקראת סו� האשפוז הקוד�

 24  ילדי�. 
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 1הטיפול  ,באופ" מעשי ,א� .מאז השחרור, טופלה המערערת בתחנה לבריאות הנפש בבית שמש

 2  ק"ג. 14לא היה מסודר, והמערערת ירדה במשקל של 

 3במחלקה  של הקטינה בעקבות כ�, צוות התחנה לבריאות הנפש המלי. על אשפוזה

 4  הפסיכיאטרית של הילד. 

 5  הוצא צו על ידי בית משפט. ,לאור סירובה של המערערת

  6 

 7עמית, פסיכיאטר ילדי� ונוער, מיו� באשפוז האחרו", כפי שעולה מחוות דעתו של ד"ר שלו   .5

 8, היא מתמצאת מכל הבחינות, תהלי� חשיבתה תקי", היא מודעת לרזו", א� מביעה 16.11.16

 9נראה להערכת ד"ר שלו, " ,חשש מעליה במשקל. היא מבינה שהיא סובלת מאנורקסיה, א�

 10  ".שאינה מבינה כלל מדוע חשוב לשמור על משקל תקי' ושאינה מעוניינת בכ& בכלל

  11 

 12בחוות הדעת של ד"ר שלו עמית נאמר, כי השלב שבו נמצאת הקטינה  הערכה",במסגרת פרק "  .6

 13הוא סיכו" גבוה, שיכול להיהפ� לכרוני, וכי טיפול בקהילה אינו אפשרי, שכ" זה הוביל 

 14  להידרדרות במצב.

 15  לדעת ד"ר שלו עמית, וחובה להמשי� ע� אשפוז מלא. ,ג� אשפוז יו� אינו מתאי�

  16 

 17, עמדת העו"ס הייתה להמש� אשפוז כפוי, 20.11.16דיו" שהתקיי� בבית משפט קמא, ביו� ב  .7

 18בדבר כינוס ועדה  ,א� כי ג� העו"ס ערה לכ� שלא התקיימו התנאי� המשפטיי� הדרושי�

 19  פסיכיאטרית. 

  20 

 21ללא דיו"  ,כי אי" סמכות לאשפוז ,ב"כ הקטינה, עו"ד מלי קיסלסי, טענה בבית משפט קמא  .8

 22  והכרעה של ועדה פסיכיאטרית. 

  23 

 24ניתנה זכות טיעו" לקטינה עצמה בבית משפט קמא, והיא דיווחה על קשיי� באשפוז, בכ�   .9

 25שחירותה האישית נפגעת. היא ביקשה כי תעבור לאשפוז יו�, תו� הבנה כי א� לא תעמוד 

 26, 11(עמ'  ידיי" שלי"אני אעלה קומה אחת לאשפוז מלא וזה בבתנאי אשפוז היו�, כי אז, "

 27  לפרוטוקול של בית משפט קמא). 17שורה 

  28 

 29בית המשפט מקיי" שיחה ראוי לציי", כי בסיו� הפרוטוקול מופיעה הערת בית המשפט: "  .10

 30  לפרוטוקול של בית משפט קמא). 13שורה  12" (עמ' חסויה ע" הקטינה

  31 
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 1ובדתי והמשפטי, לפיו נית" את המצב הע נשוא ערעור זה,  בהחלטתו ,בית משפט קמא ניתח  .11

 2, שהואר� על ידי מנהל המחלקה, עד ליו� 16.11.16צו אשפוז למש� שבעה ימי�, ביו� 

20.11.16.  3 

  4 

 5, דהיינו: 24.11.16מאחר והוועדה הפסיכיאטרית הקרובה באזור ירושלי� תהיה, רק ביו�   .12

 6שפט קמא , הגיע בית מ20.11.16שפגה ביו�  ,ארבעה ימי� לאחר תו� הוראת המנהל

 7בית המשפט קבע . 13.11.16כי בנסיבות המקרה די בחוות דעתו של ד"ר שלו, מיו�  ,למסקנה

 8) לחוק הנוער (טיפול 2ד(3יכול 'להסתפק' בשלב זה בדרישות החוק, על פי סעי* כי הוא "

 9, ולקבוע כי חוות דעתו של הפסיכיאטר ד"ר שלו עמית, אשר הוגשה �1960והשגחה), תש"&

 10ינה עונה על הצור& בחוות דעת של פסיכולוג מומחה' שבדק את הקטי', כי לבית המשפט ה

 11  מצבו הנפשי של הקטי' מצרי& טיפול פסיכולוגי לש" מניעת נזק נפשי והתפתחותי".

  12 

 13ראוי לציי", כי חלופה נוספת שעלתה במהל� הדיו", והיא, כי הקטינה תובא בפני הוועדה   .13

 14התקבלה על דעת בית המשפט, לאור הערת העו"ס , בחיפה, לא 22.11.16המתקיימת מחר, 

 15לפרוטוקול  16%17, שורות 14לפיה הקטינה אינה יכולה להשתלב בוועדה זו (עמ'  ,לחוק הנוער

 16  של בית משפט קמא).

  17 

 18ב"כ הקטינה, עו"ד מלי קיסלסי, מנתחת את סעיפי החוק, ומסקנתה היא כי כאשר מדובר   .14

 19ואי" להסתפק בחוות דעת  ," מקו� לעשות קיצורי דר�באשפוז כפוי ולא בטיפול במרפאה, אי

 20מומחה אחד, אלא יש להביא את עניינה של הקטינה לפני הוועדה הפסיכיאטרית, שכ", 

 21דרישת חוק הנוער (טיפול והשגחה) לקיומה של ועדה פסיכיאטרית, עת מבקשי" לדבריה, "

 22ק דורש אסמכתא הארכת צו אשפוז, הינה דרישה מהותית ואינה דרישה פורמלית. החו

 23  ".רפואית נוספת בדמות הוועדה

  24 

 25, לא נית" לקיי� דיו" במעמד שני 13:33בשל דחיפות העניי", ולאור העובדה שהשעה הינה   .15

 26הגעתי למסקנה, לפיה יש להיענות לבקשה החלופית של המערערת, ואני  ,ועל כ" ,הצדדי�

 27  , בחיפה.22.11.16,  מחרמורה כי הקטינה תובא לדיו" בפני הוועדה הפסיכיאטרית, 

  28 

 29  אנמק, בשל קוצר הזמ", בתמצית.  .16

  30 

 31) תוק" בשנת תשנ"ה, והוספו לו "החוק" –(להל"  %1960חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"�  .17

 32  ז, שעניינ� טיפול נפשי בקטי".3 –ב 3סעיפי� 
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  1 

 2", בדיקה הסעיפי� הולכי� "מ" הקל אל הכבד": תחילה, בדיקה נפשית במרפאה; לאחר מכ  .18

 3שבו אנו מצויי�  –טיפול נפשי במרפאה; והשלב האחרו"  %פסיכיאטרית באשפוז; בשלב הבא 

 4, הכותרת של "אשפוז לצור& טיפול פסיכיאטרי"ה לחוק, הוא 3המוסדר בסעי�  –בתיק זה 

 5  הסעי�.

  6 

 7טי" ) סיפא, הקובע כי בית משפט רשאי לאשפז ק2ה(א)(3בעניי" זה, מצויי� אנו במסגרת סעי�   .19

 8העלולה  ,לצור� קבלת אשפוז נפשי, א� מאובחנת אצלו הפרעה נפשית קשה ,בבית חולי�

 9אי" מחלוקת כי הוא חל), כאשר הסעי� מוסי� את המילי�  –לסכ" אותו (וביחס לתנאי זה 

 10ובלבד שבית המשפט לא יורה על אשפוז הקטי', אלא א" נוכח, על סמ& חוות דעת הבאות: "

 11וזית לילדי" ולנוער שבדקה את הקטי', כי לא נית' לטפל בקטי' של ועדה פסיכיאטרית מח

 12  אלא בדר& אשפוז".

  13 

 14  בעיניי, תנאי זה הוא תנאי קרדינלי, שכ" מדובר בחירות אד�.   .20

 15  קטי", בכלל אד� הוא. 

 16אינו מסכי� שני�, אשר  15ו לחוק, לפיו קטי" שמלאו לו 3ראוי ג� להזכיר את סעי�  ,לעניי" זה

 17חולי�, יהיה הקטי" משיב, ויש לו זכות ייצוג על ידי עו"ד (מלאכה שעושה עו"ד לאשפוז בבית 

 18  קיסלסי במסירות רבה).

  19 

 20) לחוק, 2ד(א)(3ה"פתרו"" שמצא בית משפט קמא,  לפיו נית" להסתפק באישור לפי סעי�   .21

 21בית משפט נוכח, על סמ& חוות דעת של פסיכולוג מומחה, שבדק את הקטי', כי הקובע כי "

 22", אינו ו הנפשי של הקטי' מצרי& טיפול פסיכולוגי לש" מניעת נזק נפשי להתפתחותומצב

 23ד(א), הקובע כי כל ההוראות הללו חלות במקרה שבו 3מתיישב ע� הוראת הרישא של סעי� 

 24", וכאמור בכותרת בית משפט הד' בעניינו של קטי' רשאי להורות על טיפול נפשי בקטי' ..."

 25, ולא אשפוז לצור� טיפול פסיכיאטרי, שבו עוסק במרפאהנפשי  מדובר בטיפול ,של הסעי�

 26  .18%19סקאות יה, שהוסבר לעיל בפ3סעי�

  27 

 28) לחוק, בדבר הצור� לקבל חוות דעת של ועדה פסיכיאטרית מחוזית 2ה(א)(3הדרישה בסעי�   .22

 29לילדי�, כאשר עליה לבדוק את הקטי" ולהמלי. הא� נית" לטפל בקטי" בדר� אשפוז או שלא 

 30  צודקת ב"כ המערערת. % דר� אשפוז, היא דרישה מהותית, ובעניי" זהב

  31 
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 1ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדי" ששמו " ,) לחוק מפנה לגו�2ה(א)(3ראוי לציי" כי סעי�   .23

 2לחוק, שהוא סעי� ההגדרות, קובעת כי מדובר בוועדה,  1". ועדה זו, כאמור בסעי� ולנוער

 3  . %1991לי נפש, התשנ"אא לחוק טיפול בחו24כאמור בסעי� 

  4 

 5בעלי  ,וש� נקבע כי מדובר בוועדה המורכבת מחמישה אנשי� ,א לחוק הנ"ל24עיינתי בסעי�   .24

 6  כשירויות אלה: 

 7  הכשיר לשמש שופט שלו�;  ,משפט"

 8  רופא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר; 

 9  בעל ניסיו" מקצועי בטיפול בילדי� ונוער;  ,בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית ,פסיכולוג

 10  בעל תואר מומחה בפסיכולוגית חינוכית; ,פסיכולוג

 11  בעל ניסיו" מקצועי בתחו� ילדי� ונוער.  ,עובד סוציאלי 

  12 

 13משבחר המחוקק למנות גו� של חמישה מומחי� מדיסציפלינות שונות, הכוללות משפט",   .25

 14שעשה בית  ,סוציאלי, לא נית" לקבל את "קיצור הדר�"פסיכיאטר, שני פסיכולוגי� ועובד 

 15 ;משפט קמא, בכ� שהסתפק בחוות דעת של פסיכיאטר ילדי� אחד בלבד, הוא ד"ר שלו עמית

 16, שעניינו טיפול נפשי במרפאה, לחוק )2ד(א)(3בנוס� לכ� שלא נית" להתבסס על סעי�  ,וזאת

 17  , החירות של המאושפז ניטלת. בעוד אנו עוסקי� באשפוז לצור� טיפול פסיכיאטרי, שבו

 18לכ", רק ועדה פסיכיאטרית של חמישה מומחי�, כאמור, היא זו שהמחוקק הפקיד בידה את 

 19  הסמכות לתת חוות דעת, ורק לאחריה רשאי בית המשפט לנוער לקבוע את האשפוז הכפוי.

  20 

 21ובר במעי" לא ראיתי לנכו", במעמד צד אחד, להורות על שחרור מיידי, על א� שלכאורה, מד  .26

 22כי מדובר במצב לא פשוט של הקטינה, והפתרו" החלופי  ,אי" חולק ,"הביאס קורפוס", שכ"

 23של הבאת הקטינה בפני בוועדה הפסיכיאטרית מחר בחיפה, הוא הפתרו" המאוז" והנכו" 

 24  בנסיבות המקרה.

  25 

 26תייחסות לכ� וג� בחוות דעתו של ד"ר שלו יש ה ,אני ער לכ� שיתכ" ויש קשיי� טכניי� בעניי"  .27

 27  שהדבר עלול להזיק לקטינה.

 28א�, עדיי", במערכת השיקולי� המחייבת את בית המשפט לשמור על החוק, ככתבו וכלשונו, 

 29נזק נמו� של טלטלת הילדה מבית החולי� הדסה  ,מול קשיי� טכניי� וארגוניי�, ואולי

 30קטינה, שעניינה בירושלי� לחיפה, אני מבכר את שמירת החוק והגנה על זכויות היסוד של ה

 31  יוכרע בדר� נכונה.
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