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 : לכבוד
 כב' השופט יגאל מרזל

 מנהל בתי המשפט
 

 שלום וברכה,
 דיווח למשטרה על מקרי תלונות שוואהנדון: 

 

מוגשות במסגרת סכסוכים הקיימתי בלשכתי דיון בנושא תלונות שווא  22.09.20ביום  .1

מקצועיים ממשרדי, נציגי משטרת ישראל, נציגי משפחתיים וזוגיים. בדיון נכחו גורמים 

 .ברחבי הארץ משרד המשפטים ועורכי דין המייצגים בהליכים משפטיים בבתי הדין למשפחה

, על עצם קיומה הייתה ק שנוי במחלוקתקיימת תופעה, שגם אם היקפה המדויבדיון עלה כי  .2

בעידוד ובהמלצת עורכי  –פי חלק מהעדויות -עלצדדים להליך מגישים ) הסכמה רחבה, לפיה

על מנת "לשפר" את עבירות פליליות אחרות, דינם!( תלונות שווא על אלימות, פגיעות מיניות ו

 עמדותיהם בסכסוך הזוגי או המשפחתי.

ילה על אנשים חפים מפשע כתם ראשית, מפני שהיא מט מדובר בתופעה חמורה מאין כמותה. .3

ם יהת, גורמת להרחקתם מבעוול בכפםמחייבת את חקירתם על לא וחשד פליליים, 

 ,אף להביא להרשעתם של חפים מפשעומילדיהם, פוגעת בשמם הטוב ובפרנסתם, ועלולה 

אותנטיות האמיתיות והתלונות דווקא בדופי להוביל להטלת  לולהשנית, מפני שהיא עו

 לפגום באמינותן.ו

כעבירות  שיבוש מהלכי משפטו רסותרות, ידיעות כוזבות, עדות שק עדויותלא בכדי נקבעו 

 .1977-פליליות בחוק העונשין, התשל"ז

כאשר זהר מלרפות ידיהם של מתלוננים ומתלוננות לבל יחששו להגיש תלונות יאכן, יש לה .4

עלינו לעודד הגשת תלונות אותנטיות על מנת לאפשר  ,אדרבה אכן נפגעו או נעשה להם עוול.

במשפחה, אולם יש לברור אלימות הלמשטרה לחקור, לבדוק ולסייע ככל הניתן בביעור נגע 

 . תלונות האמת )ככל הנראה הרוב( מתלונות השקר )ככל הנראה המיעוט(את 

או למצער, עולה  מתגלה,בתי המשפט דיוני , תוך כדי עלה כי לעיתיםבמהלך הדיון בראשותי  .5

חשד כי מי מהצדדים הגיש תלונות שווא במסגרת ההליך המשפטי. חלק ניכר מהשופטים 

 אשר נתקלים בחשדות כאמור מעבירים את המידע לידיעה ולבדיקת משטרת ישראל.

 כ"ב בחשוון, תשפ"א  
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כי במקרים בהם יפוא, כי תבהיר בפני השופטים חשיבות העניין, ויודגש בפניהם , אאבקש .6

ת שווא או לעלילת כזב יורה להעביר בהקדם את הנושא לחקירת שופט מזהה חשד לתלונ

 משטרת ישראל.

לצד זאת, ביקשתי ממשטרת ישראל שתברר לעומק כל פנייה כזו מבתי המשפט, מכל הסיבות  .7

 שצוינו לעיל ושיש בהן לשרת את האינטרס הציבורי.

 

 

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה ,                                                 
 

 אמיר אוחנה                                                  
 פניםההשר לביטחון                                                                   

                                                      
 
  

 
 
 
 

 העתקים: 
 ומ"מ פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליטד"ר 
  , מנכ"ל המשרד לבטחון הפניםמשה )צי'קו( אדרימר 

  , מ"מ מפכ"ל משטרת ישראלמוטי כהןניצב 
 , היועץ המשפטי )בפועל(, המשרד לבטחון הפניםאריאל סיזלעו"ד 
 , היועצת המשפטית משטרת ישראלאילת אלישרתנ"צ 
 משטרת ישראל ראש חטיבת התביעות, דדו זמירתנ"צ 

 , רמ"ט השרגפן דןמר 
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