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 החלטה
 

 1על גם לא , שכן, הוריה, לא מצליחים לגבש הסכמה, xxxxxעליי להכריע בעניינה של הקטינה  .1

 2 תלמד.המסגרת החינוכית בה הקטינה 

 3 

 4המשפחה מוכרת היטב לבית המשפט, בית המשפט קיים מספר דיונים דחופים בעניינה של  .2

 5 הקטינה וזאת לאור טענות של האם בנוגע לפגיעה מינית של האב בקטינה.

 6 

 7הקטינה אף שהתה תקופה ארוכה עם האם במקלט לנשים מוכות ובמהלך תקופה זו, נמנעו  .3

 8 מפגשים בין האב לקטינה.

 9 

 10שהאם עשתה ככל יכולתה לחבל בקשר שבין האב לקטינה וזאת מאחר ולטענתה ניתן לומר  .4

 11 הקטינה סיפרה לה כי האב פגע בה מינית.

 12 

 13דעת חוות לאחר בירור שנעשה על ידי בית המשפט והגורמים המטפלים שמינה לשם כך, ) .5

 14 ,16.1.19תסקירים מימים , 29.1.19מיום ללי גרשנזון הגברת  בתחום הפסיכולוגיה מטעם

 15 עולה תמונה על פיה, להאשמות האם אין בסיס.( 14.4.19, 8.4.19
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 1 

 2והקטינה הוצאה , 1960-)טיפול והשגחה( תש"ך נוערהניתן צו נזקקות לפי חוק  19.12.18 ביום .6

 3 מרשות האם למרכז חרום.

 4 

 5מאז ועד היום החלו מפגשים בין האב לקטינה, מפגשים שעל פי גורמי הטיפול השונים,   .7

 6 ומיטיבים לקטינה.הוגדרו כטובים 

 7 

 8מסרבת לקבל את הערכת הגורמים המטפלים על פיה האב אינו פוגע מינית בקטינה  האם .8

 9כל גורם. מסמכים הוגשו לתיק מבלי שנתקבלה רשות להגשתם על  ,ומגייסת למאבקה כנגדו

 10עוזרת , מטעם חברות של האם מכתבים ובקשות בין היתרם שאינם קשורים לתיק )ידי גורמי

 11 , רופא משפחה של האם, מכתב המלצה מטעם ארגון "יד לאחים" ועוד(.של הקטינהגננת בגן 

 12כמו כן, האם לא בוחלת אף בהפעלת לחץ על גורמי הרווחה ובית המשפט באמצעות גיוס כלי 

 13ניתנה החלטה על פיה הדיונים בדלתיים סגורות ולא תיחשף שתקשורת שונים וזאת למרות 

 14 אינפורמציה לגורמים תקשורתיים.

 15 
 16 דתית.ממלכתית  ,או ,האם הקטינה תשהה במסגרת חוץ ביתית חילונית ,עליי להכריע בשאלהכעת 

 17 

 18אינה יהודיה,  האב טוען כי הוא חילוני, וכי הקטינה נולדה למסגרת חילונית ואף האם כלל .9

 19מנהגי היהדות, ועל כן לא יהא זה לטובתה של הקטינה ללמוד אלא אך ורק נוהגת על פי 

 20 במסגרת דתית.

 21 

 22טינה חיה אתה כדתיה ועולם שמירת האם טוענת כי היא עצמה יהודיה שומרת מצוות והק .10

 23הוא העולם שמוכר לקטינה ועל כן יש לקבוע כי היא תמשיך להתחנך במסגרת היהדות מצוות 

 24 דתית.

 25 

 26שהוצעה על ידי מרכז החירום היא מזכרת  xxxxxהעו"ס לסדרי דין טוענת כי הפנימיה  .11

 27ר פועלת בסמוך למרכז החירום ועל כן המשך שהותה של הקטינה שם, ממלכתית דתית אש

 28 עבורה. יהא מוכר ונוח

 29 

 30לדין, טוענת כי אמנם כאשר הקטינה חיה עם אמה היא חיה כדתיה, אולם, האפוטרופסה  .12

 31מאחר והאב הוא חילוני גמור, קיים ניגוד אינטרסים מובהק בין האם שמעוניינת כי הקטינה 
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 1מעוניין כי הקטינה תגדל כחילונית והדבר יכול לחבל במערכת האב, שתגדל כדתיה, לבין 

 2 היחסים בין האב לקטינה. 

 3 

 4הוגש דיווח על ידי האפוטרופסה לדין בו היא חוזרת וטענת כי שהותה של  23.07.19ביום  .13

 5הקטינה במסגרת ממלכתית דתית, עלולה לחבל בקשר שלה עם האב, ועמדה זו התחזקה 

 6גרשנזון, שהצדדים מוכרים לה היטב, מאחר והיא ומחית הגברת לאחר התייעצות עם המ

 7 ערכה חוות דעת מעמיקה בעניינם.

 8 

 9וניות הקטינה נמצאת בין הפטיש לסדן, בין אמא לאבא, בין חיל ,כבר תקופה ארוכהכאמור,  .14

 10לדתיות, בין "שחור" ל"לבן", ועל בית המשפט מוטלת החובה לאפשר לה ניהול חיים סבירים 

 11ת הניגודים בחייה, ולסייע לה למצוא את הגשר שבין שני יכולה להכיל א במסגרת אשר

 12 עולמות הערכים על פיהם חי כל אחד מהוריה.

  13 

 14 דיון והכרעה

 15 

 16ר יכולה ללמוד במסגרת חינוכית אש יש לאפשר לקטינהאני סבורה כי מכל מה שהובא בפניי,  .15

 17האחת את השניה, ועל כן אני מבלי לפסול וזאת, , גדלהלהכיל את שני העולמות ביניהם היא 

 18מקבלת את עמדת האפוטרופסה לדין על פיה המסגרת החוץ ביתית בה תלמד הקטינה תהיה 

 19 מסגרת חילונית.

 20 

 21פי התנהלות האם עד כה, יש אפשרות ממשית כי היא תעשה שימוש באורח החיים החילוני  על  .16

 22תי המטיל על הלומדים ואל החיים במחיצתו. חינוך ד ככלי נוסף להתנכרות אליו ,אצל האב

 23 לכלי משמעותי במסגרת הניכור. במסגרתו תנאי חיים דתיים, יכול להפוך

 24 

 25חיים דתי והן  אפשר פתיחות הן לאורחתלעומת זאת, חינוך במסגרת חילונית פלורליסטית,  .17

 26לעומת מסגרת חינוך דתי המחייבת שמירת שבת, כשרות ואיסורים לאורח חיים חילוני, 

 27 בעצם עלולים להפוך לסיבות להימנעות משהות במחיצת האב.דתיים אחרים אשר 

 28 

 29 לאור כל האמור לעיל אני מורה כי הקטינה תשתלב במסגרת חינוך ממלכתית. .18

 30 

 31ת לצורך בחירת המסגר ,עם גורמי הרווחה והטיפול השונים ההורים ישתפו פעולה באופן מלא .19

 32 החילונית המתאימה ביותר לקטינה ושילובה שם.
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 1 

 2חוק הנוער, לידי האפוטרופסה לדין וכן תואיל המזכירות לשלוח ההחלטה לידי העו"ס על פי  .20

 3 לצדדים.

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.2019יולי  24, כ"א תמוז תשע"טהיום,  נהנית

      11 
            12 

 13 
 14 


