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 לכבוד: 

 ח"כ אמיר אוחנה

 השר לביטחון פנים

                                                                                                                                  

 שלום רב,

 
 הגשת תלונות שווא בקרב הורים גרושיםהטיפול  מדיניות משטרת ישראל בנושא שינוי הנדון: 

 

שלצערי נפוצה מאד במסגרת הליכי גירושין בין  של הגשת תלונות שווא, פניתי זו אליך נובעת מתופעה קשה

 בני זוג.

על מנת להשיג יתרונות בהליך המשפטי, תוך רמיסת זכויות  ,וע נוקטים בדרך זוחלק מעמיתי למקצ ,לצערי

 באמצעות הגשת תלונות שווא. ,אדם בסיסיות, ותוך פגיעה בשמו הטוב של אדם

הינו בבחינת "מציל  כשהצו שניתן  ,אמיתית אשר נפגעים מאלימות  ,תלונות אלו אף פוגעות בנשים ובגברים

 חיים" עבורם.

   טיפול או חברי למקצוע בפרט בתחום דיני המשפחה, וכיום איןחלק מ נפוצה מאד בקרב  ,לצעריתופעה זו 

 .לתופעהאכיפה ראויה 

 ,מניסיוני כעורכת דין לדיני משפחה מזה  כעשור,  המייצגת קורבנות  תלונות שווא רבים מכל קצוות החברה

 צורה הראויה מאפשר את המשך קיומה.המסקנה היא כי התופעה חוצה מגדרים, והעדר הטיפול בתופעה ב

לרוב כשאין אף ראשית ראיה לנטען, כאשר  ,לא יתכן כי במסגרת הקיימת תתאפר הפגיעה בשמו של אדם

לאור התפיסה המיושנת כי הגבר הוא  ,למרבה הצער ברוב המקרים הגברים הם אלו הנפגעים מתופעה זו

 לת ביטוי בבית המשפט.החזק, בעוד אלימות קשה של נשים מושתקת ואף לא מקב

מוכתם באופן שבו האב  ,היא בהשגת יתרון בנושא המשמורת על הקטינים אלו,לרוב מטרת הגשת תלונות 

 לאור אותן תלונות שווא בלתי מבוססות. ,ומוצג כבלתי ראוי

למגר  על מנת ,ואין ספק כי הגיע הזמן כי הנושא יטופל ראויהואינה  בזויהמדובר בתופעה נפוצה מאד, שהינה 

 תופעה זו ככל שניתן.

 .בדרך זו פועלים אלו שלא גם על  כמו כן תופעה זו מטילה כתם על כלל עורכי הדין, 
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לאור הנזק והסבל שברמיסת זכויות  ראויה, התייחסותהנני פונה ומבקשת כי הנהלים ישונו והנושא יקבל 

 בקטינים עקב כך.  אדם בסיסיות והפגיעה הישירה

, התלונה /תשמדובר בתלונת שווא, אין מיצוי דין עם מגיש בבית המשפט הוכח במשטרה אוגם כאשר  כיום,

כל ענישה על מעשה חמור ושפל זה וכפועל יוצא אין תהליך למידה של הציבור הנובע מענישה עקבית וחד  אין

  !הפך לדבר שבשגרה ןגירושיהליכי משמעית. מאחר ואין סיכון, השימוש בתלונות השווא ב

כי המשטרה תפעל לשינוי הנהלים ותמליץ במקרים המתאימים כשאין כל ספק שמדובר בתלונת שווא   ראוי

 ובפרט כאשר בית המשפט למשפחה קובע כי מדובר בתלונת שווא, באופן שבו תהיה אכיפה וטיפול בנושא.

פוגעת בגברים, חובה לשאוף ליישום עקרון השוויון באמצעות טיפול בתופעה שכיום בעיקר  לרשות המחוקקת 

 כשבסופו של יום כאמור הנפגעים הם הקטינים, שלא זוכים ליהנות משני הוריהם לאור תלונות שווא אלו,

 הפוגעות באבות ומצמצמות את זמני השהות שלהם עם ילדיהם.

אין ספק כי ככל שהתופעה תופץ באמצעים שונים  ותטופל על ידי המשטרה, הדבר יהווה גורם  הרתעתי כזה 

 הזמן יביא למיגור התופעה הקשה של  הגשת תלונות השווא.  שעם 

  

 

 
 ,בברכה        

 
 , עו"דכנרת זמור פרנקו           


