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 כבוד בית המשפט לנוער בירושלים

 כבוד בשופטת ד"ר אביטל מולד

 שלום רב,

 דדוביץוימית יריחו  הקטיניםבעניין עדכון הנדון: 

 יריחו

, עולה כי 07/10/2019מתאריך  ינוך מיוחדממנהלת מחלקת לחמדיווח כידוע לכבוד בית המשפט,  .1

בבקשה לשבץ את הקטין  06/10/2019האב הגיע למחלקה לחינוך מיוחד בירושלים בתאריך 

 במסגרת חינוכית המתאימה לצרכיו.

הנהלת המינהל חינוך יצר קשר עם צוות שירותי הרווחה על מנת לאסוף  10/10/2019בתאריך  .2

לא לשבץ את הקטין למסגרת חינוכית  מסר כי הוחלט צוות הנהלת מינהל חינוךמידע על הקטין. 

 רואה כי קיימת מסגרת מתאימה עבור הקטין בירושלים. כי לא

הקטין נמצא ברשימת ההמתנה למסגרת "נווה חורש" ואנו בודקים את האפשרות כי הקטין  .3

 במסגרת אחרת של חסות הנוער. טייקל

, הקטין חשוד בביצוע מעשה מגונה והטרדה מינית של שתי קטינות כפי שידוע לכבוד בית המשפט .4

, קיים חשש סביר שהקטין עבר את 11/09/2019מתאריך  ולפי כבוד בית המשפט השלום בבאר שבע

מאחר והקטין  מסוכנות העבירות המיוחסות לו. עם זאת, הקטין טרם עבר אבחון הערכת צרכים

שתף י, קיים חשש כי במצב כיום הקטין לא שלו עולהחוסר שיתוף הפשוהה בבית האב ובעקבות 

אנו סבורים כי לאור ההתנגדות הנחרצת  פעולה עם האבחון ותוצאות האבחון לא יהיו מהימניות.

של האב בכל הקשור למעורבות של צוות שירותי הרווחה, ולאור עוצמת ההשפעה של האב על 

טין במסגרת צו פיקוח והשגחה ורק הקטין, צוות שירותי הרווחה לא יצליח לפקח ולטפל בק

 ביתית הקטין יוכל לקבל את המענה הטיפול שזקוק לו.-מסגרת חוץל הוצאתו באמצעות

 

 ימית

התקשרה  07/10/2019(, עולה כי בתאריך 1)נספח  29/10/2019מדיווח ממעון מסילה מתאריך  .5

הקטין יריחו ועם האב עו"ס הביתן לאב על מנת לעדכן כי הקטינה לא היתה מעוניינת להיפגש עם 

 לביקור. האב הגיב והשמיע את דבריו, ניתק את הטלפון ולא היה ניתן כלל לדבר איתו על הדברים.

במהלך יום לימודים, הקטינה הלכה לכיוון שער המעון  10/10/2019מהדו"ח עולה כי בתאריך  .6

 וניסתה לברוח. לאחר שיחה עם הצוות הקטינה נרגעה וחזרה למרחב המגן.

לאחר ויכוח של הקטינה עם אשת צוות המעון, הקטינה  14/10/2019עולה מהדו"ח כי בתאריך עוד  .7

יצאה מהביתן והתיישבה מעל דלת הכניסה. כאשר הצוות ביקש ממנה לרדת, הקטינה זרקה 

עליהם חפצים. לאחר מספר דקות הקטינה ירדה וניסתה לברוח מהמעון. צוות המעון ביקש ממנה 

ה החלה לקלל ולצעוק וכאשר המדריך פתח את הדלת כדי לצאת, הקטינה לחזור לביתן והקטינ
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דחפה עליו את הדלת. צוות המעון ביקש מהקטינה להיכנס לחדר "פסק זמן". הקטינה נכנסה 

לחדר וניסתה לחנוק את עצמה על ידי שרוך הנעל. צוות המעון נכנס לחדר לדבר איתה והקטינה 

הקטינה נרגעה ויצאה.  לאחר מספר שעות הקטינה  דקות 40. לאחר ומתוסכלתהיתה כעוסה 

בקשה מהצוות להיכנס שוב להירגע בחדר "פסק זמן" וכשנכנסה ראו שיש לה זכוכית ביד. המדריך 

נכנס לחדר במטרה לדבר איתה והיא דברה על הקשיים שלה והצליחה להירגע לאחר חצי שעה 

 ויצאה מהחדר. 

ללא את הערב, הגיעו למעון האב יחד עם הקטין יריחו לקר 22/10/2019מהדו"ח עולה כי בתאריך  .8

ובקשו להיכנס לבקר את הקטינה. מנהל המעון, העו"ס ורכזת הביתן ישבו איתם בכניסה תיאום 

למעון והסבירו כי לא ניתן להגיע לביקורים ללא תיאום מראש וגם שכרגע הקטינה מבקשת שלא 

ע כעס רב על המעון וחוסר אמון לגבי הטיפול של יגיעו ולכן הם לא יכולים להיפגש עימה. האב הבי

הצוות. הוא אמר שצוות המעון מונע ממנו את הקשר עם הקטינה בניגוד לרצונה של הקטינה 

להיפגש עימו. הצוות הציע לקבוע מועד לוועדה במעון בהשתתפות האב על מנת לשוחח על הדברים 

באותו רגע פגישה עם האב אך האב  לקבוע הציע הצוותיע. אך האב אמר כי לא בטוח שהוא יג

 סירב לתת תאריך ולאחר שיחה של חצי שעה, הם יצאו.

במהלך יום לימודים הקטינה הלכה לשער המעון  27/10/2019עוד עולה מהדו"ח כי בתאריך  .9

במטרה לברוח. צוות המעון ניסה לשוחח עם הקטינה אך היא התפרצה, קיללה את הצוות ולכן 

סק זמן" כאשר בדרך החלה לנהוג באלימות כלפי הצוות, בעטה לחדר "פ התבקשה לעלות

והשתוללה. בחדר "פסק זמן" המשיכה הקטינה להתנגד באלימות והצוות נאלץ לעשות לה 

"אחיזה" במשך כמה דקות עד שנרגעה. באירוע הזה הקטינה היתה בחדר "פסק זמן" למשך חצי 

 שעה. 

אחר ארוחת צהריים הקטינה הלכה לכיוון השער ל 28/10/2019בנוסף, מהדו"ח עולה כי בתאריך  .10

והחלטה לטפס עליו. צוות המעון הגיע בעקבותיה וביקש ממנה לרדת. הקטינה סירבה והחלה 

לקלל את הצוות ובעטה במדריכה. הצוות נאלץ לעשות לקטינה "אחיזה" ולעלות איתה לחדר 

כאשר נרגעה הצוות נכנס  "פסק זמן". כאשר היא נכנסה הקטינה דפקה על הדלת, צעקה ובכתה.

 .לדבר עימה

במעון מסילה. במהלך הפגישה  ח"מהתקיימה פגישה של הקטינה ועו"ס ה 24/10/2019בתאריך  .11

הקטינה בקשה כמה פעמים לדעת עד מתי שהיא תמשיך לשהות במעון והביעה התנגדות להמשך 

מכבוד בית  מבקש צוות שירותי הרווחה אכן כאשר הוסבר לקטינה למהזאת, שהותה במעון. עם 

לאור הבריחות והאלימות, הקטינה על סמך ההמלצות של המעון להאריך את הצו בעניינה המשפט 

על התנהגותה. בשיחה עם עו"ס ורכזת הביתן יחד עם הקטינה  הכחישה והתקשתה לקחת אחריות

עלה כי מאז חזרתה של הקטינה מהבריחה הראשונה, צוות המעון מתרשם מהידרדרות 

ת בתפקודה ובמוכנותה לשתף פעולה. עולה כי צוות המעון מתרשם כי הקטינה נסערת משמעותי

 לחדר "פסק זמן". רגשית אך מצליחה להירגע באמצעות כניסתה

בפגישה עו"ס הח"מ שאלה את הקטינה אם היא מעוניינת להיפגש עם האב או עם הקטין במעון 

 להיפגש איתם.והיא הבעיה התנגדות ומסרה כי היא אינה מוכנה כרגע 

 

 ,רב בכבוד

 עו"ס לפי חוק הנוער רכזת ו – דינה מקייטן                       משפחהעו"ס  – נועה פלסטר

 לשכת רמת אשכול    לשכה רמת אשכול
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