
 

 

 

 

 

27/7/2020 

 לכבוד:

 אמיר אוחנהח"כ 

 טחון פניםילבשר ה

                                                                                                                                  

 שלום רב,

 
 נושא הגשת תלונות שווא בקרב הורים גרושיםבמדיניות משטרת ישראל הנדון: 

 
חמורה, עבריינית בעניין תופעה מכוערת, שפחה מ לענייניבתפקידי כעורכת דין הריני לפנות אליך 

ת שווא היא אחת התופעות והגשת תלונ עיתים קרובות מידי מתוקף תפקידי:אליה אני נחשפת ל

 . גירושין כיוהבזויות בהליהמכוערות 

 

ואולם הגשת תלונת השווא היא רק קצה הקרחון! חמור מכך הוא הימנעות גורפת ובלתי מתקבלת 

ואי הגשת כתבי אישום כנגד המגישים תלונות שווא על הדעת של משטרת ישראל, מטיפול בעבירה 

 שווא!  גם במקרה בו הוכח חד משמעית שחור על גבי לבן כי מדובר בתלונת

 כת דין מקרים בהם הוכח בסרטון מצולם כי מדובר בתלונה מפוברקתכדוגמא אביא מניסיוני כעור

לא נעשה דבר וחצי דבר בעניין חוסר אשמה בעילת ועל אף שהתלונה נסגרה , ועל אף האמור לחלוטין

)תלונות על אלימות כנגד  ילדיםבתלונות הכוזבות מערבים  גם לעיתים הצדדיםכנגד מגיש התלונה. 

 קשה.  ורגשית עה פסיכולוגיתפגי יםבילד שפוגע, באופן הילדים עצמם(

 : זקים שגורמת תופעה מכוערת זוחשוב להבין את הנ

 לשון הרע,אף , לרבות טראומה וכלכליים ורגשיים כבדיםונזקים סבל רב  - המובן מאליו .א

 הכוזבת.  הוגשה התלונהשכנגדו למי פגיעה והשפלה 

תלונות מוצדקות של מי שבאמת – באלימות במשפחה תלונות אמתבטיפול לוקה וזילות  .ב

לטיפול מיטבי אם בשל "היבלעותן" בשלל תלונות השווא נתון לאלימות אינן זוכות 

  תלונות שווא.על  משאבים ו/או בשל בזבוז אדיר של המוגשות

הכלכלי והן כוח האדם המוקצב למשימה, במקום לטפל הן  – בזבוז המשאב הציבורי .ג

 בפשעים אמיתיים. 

בנוסף להיחשפותם לתהליך גירושין לא פשוט צריכים לראות את אחד אשר  –נזק לילדים  .ד

מהוריהם נעצר על ידי המשטרה, ולעיתים אף להיות מעורבים בחקירה עצמה. )כאשר יוזכר 

 ונה כוזבת ושקרית(. כי המדובר בתל

 

 

 



 

 

 

 

 

בהליכי  מהתלונות בהן נתקלתי 90%-80% במר שז ואואעבתופעה שולית!!  יובא כי אין מדובר

כיום לצערי הרב רמת המומחיות שלי נהייתה כזו ש !שקריות וכוזבות יה בתלונותמדובר הגירושין 

וזאת ! כנגד מרשי ה תיקים בהם הצד השני יגיש תלונת שוואהבודיוק גרמת ב לחזותאני יכולה 

כמו כן בחלק מן המקרים  (.ל הצד השני )הכוללים התגרות ל מהלכיו והתנהגותו שכפועל יוצא ש

 חוסר האכיפה והקלות בה ניתן להגיש תלונה שקרית.  בשל  –מדובר בתלונות חוזרות ונשנות 

המודעות לנושא  בתקופה האחרונה אני חייבת לציין שבעוד בבתי המשפט לענייני משפחה עלתה

תלונות השווא, ויש החמרה בהתייחסות של רבים מן השופטים לנושא, משטרת ישראל ממשיכה 

 בעניין העבירה האמורה.  מלנקוט ביד קשה להימנע 

, ולא ייתכן כי בפועל ברי, כי מדובר בעבירה המנויה בחוק העונשין, ואשר מוטל עליה עונש מאסר

במדינה מתוקנת אנשים יבצעו עבירות במודע ומתוך כוונה להשיג הישגים משפטיים ו/או 

במקרים חד משמעיים  , ולא ייתנו על כך את הדין, ובפרט כשהמדוברמרחיקי לכת כלכליים

  מבחינה ראייתית שאין עליהם כל עוררין.  

של תלונות השווא  מכירים בתופעהן אישי באופעוד אבקש לציין כי שוטרים רבים עימם שוחחתי 

כי בפניי טוענים "מושכים בכתפיהם" וואולם   -תופעהומודעים ל השקריות בהליכי גירושין

 .  ואין מה לעשות וכי זו המדיניות המערכתית ידיהם כבולות

שונים הנידונים במסגרת  חשוב להבין כי לתלונות בעניין אלימות השלכות מרחיקות לכת על עניינים

ת פנייתי זו היא מטרהגירושין, ולמרבה הצער רבים מידי עושים שימוש בלתי חוקי בכלי זה. 

בוודאי כאשר מוכח באופן שאינו תוכל לפעול כנגד מגישי תלונות השווא באופן נחרץ, שהמשטרה 

 כי מדובר בתלונה שקרית.  משתמע לשתי פנים 

שאינם רגילים למפגשים עם  אנשים נורמטיבייםמגישי תלונות השווא הם רוב וסבורני, כי מאחר 

יוחד שים במבאמצעות טיפול במספר מקרים קליצור הרתעה  ת ישראללמשטר, יהיה קל החוק

  בבחינת "יראו וייראו" ולצמצם במידה ניכרת את התופעה החמורה והמכוערת.  

 , ולהפסיק את מחול השדים. כאוב זהנושא אם תבחר לקדם  אשמח

 בכבוד רב, 

 עו"ד הילה בורנשטיין

  

 

 


