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 במסגרת הליכי פרידה וגירושין  סרקתלונות הגשת    

כהורה בנפרד ,  בתחום המשפחה עורך דיןכ  ,הריני מתכבד לפנות אליך באופן אישי ומקצועי כאחד

בלשכת עורכי הדין  הועדה הארצית למניעת ניכור הורישל כיו"ר )משותף(  משמש אשר גם

 באלה דברים:  ,שבכותרתבקשר לנושא בישראל, 
 

למגיפה של  התופעה החמורה של הגשת תלונות סרק למשטרת ישראל בנושאים שונים הפכה  .1

ממש וביתר שאת לאחרונה, לא רק בכל הקשור להליכי פרידה בין בני ובנות זוג, אלא גם בקרב  

 אישי ציבור, כמו חברי כנסת, אנשי משטרה וצבא ובכלל בקרב אזרחי המדינה. 

 

בין    קדיך בעברמתוקף תפהן ב את הדברים האמורים, הינך מכיר היטכי הנני סמוך ובטח  .2

ביותר  עד לתפקיד הרם  ,עורך דין אשר עסק בתחום הפלילי שנים רבותכ היתר כקצין חקירות, 

 שר לביטחון פנים אשר אחראי על משטרת ישראל. ככיום  כן ו  ,של שר המשפטים

 
ם להשיג יתרון  כל אימת שמעוניין אד אפוא, של הגשת תלונות סרק, בלתי נסבלתהקלות ה  .3

 ,תקבל על הדעת של השכל הישראינה מ  קידומו של אחר, או לסכל מטרתו ו בהליך משפטי

לחשוד , בעל משרה מכובדת ומשפחהלעיתים פשי, אזרח חואדם ופך וה אחד, ברגע כאשר

 !, מעוכב לחקירה ולעיתים אף עצורבספר החוקיםחמורות מהבעבירות פליליות 

 
רובו נעשה בידי נשים  לא למותר לציין ולא סוד הדבר כי השימוש הנלוז "בכלי" משחית זה  .4

, כמו סילוק מי שעד לפני רגע  זוגן גירושין מבןהליכי פרידה ו מהיר" של "בקידוםהחפצות 

ייאלץ להתמודד חודשים   חר מכןשלאכ, כל עוול בכפועל לא  ,הביתממשותף חלק עימן בית 

כדי להוכיח   ,, מכתים ויקרפוגעני וכואבעננה שחורה של הליך פלילי   תחתרבים ולעיתים שנים 

הוא למעשה האיש, אשר  שביצעשל מעשים לכאורה   ובדיות  ותהמצא לאחרוהכל  ,חפותו

 הגשת תלונת הסרק!  םמעצ הנילונההיא , שלמעשה לוננתלא המת, בפועלהקורבן 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

העונשין, מנויות בחוק  ה הינן עבירות פליליות חמורותהודעת כזב, בידוי ראיות, תצהיר שקר,   .5

, כאשר בפועל סבורני כי מעולם לא  ודינן מאסר בין שלוש ועד תשע שנים 1977 -תשל"ז 

  מתרחשותו ס חיים של ממשהגורמות להראלה, קשות הושת עונש מאסר על איזו מעבירות  

 דתי. מתוקף עבו  לטפלי  , לפחות במאות הליכים שנפל בחלקוגירושין כמעט בכל הליך פרידה 

 

, אשר ההליכים המשפטיים ךשבתוו  התמימים בילדיםגם אלא  !התופעה פוגעת לא רק בנילון  .6

אביהם אשר    הוא המקרים רובם של  שברובלא יראו את ההורה המורחק,  תוך רגעלעיתים ב

למספר שעות בשבוע   במשך זמן רב יראו אותו מעתה, ועד אותו רגע חוו את נוכחותו יומם וליל

 הנמצאים רק בערים המרכזיות.  'במרכזי קשר'שבועית לשעה  האחרבמקרה הטוב, ובמקרה 

 
, כמו מחלקות הרווחה, משטרת ישראל, מערכת  הם המערכות התומכות התופעה פגעימנעוד  .7

והכל  יקר,ציבורי ן ת זמ תהשחתוך המשפט אשר נערכות לטפל, לחקור, לעיתים להעמיד לדין, 

 ,, כנגד בעלהתמיכת החברהבאישה המנצלת את מגדרה בעקבות אותה תלונת כזב של 

 !חיים שלמים שלעיתים אינם ברי שיקוםלהרס   ת הגורמ מצאת שאינה אמתמוה בהודע

 
בעומס המערכת  שרא ,נשים אשר תלונתן אמת תופעה זו אותןבסופו של עניין, נפגעות מ .8

וכך יוצא  תשומת הלב הראויה  ב ותמטופל ןאינ , לפחות מנסיוני לונות אינן אמתתכאשר רוב ה

 וטיפול. גינוי כל ראויה ל, תופעה מהגשת תלונות הסרק  יםשאין כמעט אזרח/ית שלא נפגע

 
על   גםליתן את הדעת  וישהיריעה כדי ליתן דוגמאות או אף להרחיב בתיאור התופעה, קצרה  .9

פה דיה, מעלחקור ולטפל באשר בהינף יד במקום אוזלת ידה של מערכת החקירה והאכיפה,  

, תוך העברת האחריות מגורם  את הדרך הקלה של הרחקה ומעצר של הנילון החף מכל פשע

רק על מנת   ביצע,  כאורה בפשע שלאל  נאשםורם עד לבית המשפט שם לעיתים מודה הלג

 , שאיננה עוד. שגרת חייוולשוב ל  בעונש קל לסיים את ההליך

 
דחות  טענה שדינה להייבוא מי שתטען כי העמדה לדין בגין תלונת סרק תמנע מנשים להתלונן,  .10

, הגם אם  מהגשת תלונה ובירורה עד תוםשכן מי שבפיה דברי אמת הרי לא תחשוש , על הסף

ל  ותשקותחשוש מאימת הדין מי שאין אמת בפיה מכאן ותידרש לעמוד בפני "מכונת אמת", 

 ! לדיןהמידית ה העמדתה תתוצא כש שלכותיה,השוב את הגשת תלונת הסרק על 
 

למען מיגור התופעה  כל שבידם שויע  ,המעורבים כי כל הגורמיםאסיים בכך כי כולי תקווה  .11

 אשר גורמת להרס חיי אדם וחברה תקינה בכלל.

 

 בכבוד רב ,
 

 , עו"ד אייל גבע


