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 שווא  ""תלונת 

 .ך או חברתך מאיימת להתקשר למשטרהלעשות אם אשת מומלץמה 

 )האשמות( שווא ודרכי התמודדות איתן! תלונותעל 

 

מדוע תלונות שווא על התעללות ואיומים לקרוא למשטרה ע"י אשתך או חברתך  במסמך זה נדון 
להסלמת סכסוך בוחרות בדרכי  הנטייבעלות מופרעת ו תאישיוהם פוגעניים, מדוע נשים בעלות 

התנהגות אלו ומדוע זה אמור להוות סימן ברור שאתה צריך להגן על עצמך מפני המשך התעללות 
אם בת זוגך איימה לקרוא למשטרה כטקטיקת  הקשר הזוגי.ובסבירות גבוהה לסיים את 

האשמות שווא על הידוע שליטה, אל תשתטה )אל תהיה ילד(. אתה בקשר אלים וכפי \איום
תרצה לשקול . הרשימה הבאה כוללת כמה אמצעי זהירות שבפני עצמה התעללות הן התעללות

זוגתך מסלימה את העימות במטרה כאשר בת  אם אתה המטרה של אותם איומים והתנהגויות
 לפגוע בך.

 

מה עליך לעשות אם אשתך, חברתך או זוגתך לשעבר מאיימת להתקשר למשטרה ולהגיש 
 תלונת שווא על התעללות:

 

זה לא עניין לצחוק עליו, אפילו אם היא חוזרת בה ע"י אמירה כמו "אהה, רק  קח זאת ברצינות.
מאיימים לקרוא למשטרה כי הם כועסים, פגועים רגשית או אנשים הגיוניים וטובים לא . צחקתי"

 שלא התקבלה דעתם, הם גם לא מתבדחים על קריאה למשטרה. הם לא מאיימים עליך עם כלא
, טקטיקת האיומיםכשאתה לא נותן להם דין וחשבון או נפרד מהם. גם אם היא לא ממשיכה עם 

ה שזו התנהגות מקובלת להשתמש עליך לשקול אם אתה מעוניין להיות עם מישהו שמאמינ
במשטרה על מנת לשלוט ולהעניש אותך. משטרים טוטליטאריים משתמשים בכוחות המשטרה 

להגביל את חרות האזרחים שלהם. האם אתה רוצה להיות ו אימיםשלהם בכדי לשלוט, להלך 
 בזוגיות טוטליטארית? ניחוש אחד מי יהיה הרודן הקטנוני.

 

 

 

המלאהמדריך  –תלונת שווא לשרוד   
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אם אינך נשוי; התייעץ עם עו"ד בנוגע לזכויות שלך וכיצד להוציא אותה  .יציאהפתח אסטרטגיית 
משכנתה זה יהיה מסובך \מביתך אם אתם גרים יחד. אם שמה מופיע ברשימת חוזה השכירות

יותר. אם אתם נשואים; התייעץ עם עו"ד כיצד תוכל לסיים בבטחה את הקשר הזוגי ולהתקדם 
שוי ומרגיש שאינך יכול עדיין לסיים את הקשר הזוגי )למשל, בתוך גירושין בסכסוך גבוה. אם אתה נ

 יש לכם ילדים משותפים(; התייעץ עם עו"ד כיצד להגן על עצמך.

 

ידע את המשטרה על האיומים ושאל בעצתם. אולי הם . צור קשר עם תחנת משטרה המקומית
יתעדו את הביקור שלך. בכל אופן, הודע להם שהאיומים כוזבים וידע אותם על ההתעללות שהיא 

 איזה שוטר או שוטרת דיברת, הוא או היא יכולים להיות או לא להיות מועילים.  וודא עםגורמת. 

 

 

. תמיד במחיצתהמיטב יכולתך לא להיות לבד עשה כ .תן לעצמך להיות בעמדה פשרניתיאל ת
. לעתים קרובות, אישה מסוג במחיצתהתהיה בטוח שיהיה לך נתיב חופשי ליציאה כשאתה בחדר 

ולהתקרב אליך פנים אל פנים בזמן שהיא מנסה לעורר  זה תנסה להעמיד אותך עם הגב לקיר
יא תוכל לטעון שהדפת זועמת עליך במטרה לגרום לך לדחוף אותה מעליך. אם היא תצליח, ה\זעם

 אותה וזה עלול להוביל אותך לכלא.

 

הללו יקניטו  תהשיגעונו. אפילו אם היא מתחננת אליך לעשות כן –אל תכה אותה הכי חשוב, 
אותך, "אתה רוצה להכות אותי עכשיו, נכון? למה שלא תכה אותי? מה הבעיה, איש גדול? פוחד 

חברתך \מאישה? קדימה, תכה אותי חתיכת נקבה. תראה לי כמה קשוח אתה." אם אשתך
ות וודאות שהיא תתקשר בסופו של דבר לשוטרים. שוב, זו התנהגבמתנהגת בדרך זו, זו כמעט 

 חולנית קיצונית ואתה צריך לשקול ברצינות מה אתה עושה במערכת יחסים כזו.
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קנות מכשיר לקנה מכשיר הקלטה כדי להחביא בכיסך. אתה יכול . רכוש מכשיר הקלטה דיגיטלי
הקודמת מתחילה לרדת \חברתך\כאשר אשתך .כיום יש אפילו יותר זולים. 35$-במחיר נמוך מ

אם היא לבסוף תקרא למשטרה, תוכל  הפעל את מכשיר ההקלטה.מהפסים ומשמיעה איומים, 
גבה את כל ההקלטות על כונן או כל יחידת אחסון בטוחה אחרת.  להשמיע את ההקלטה לשוטרים.

הקלטות קבילות בבית המשפט וזה יכול  ,מדינות במספר. ושמור אותןתן להקלטות תאריך ושעה 
 משמורת.\להיות שימושי מאוחר יותר בתביעת גירושין

 

חברתך יש אצבע קלה על הטלפון, סלק \. אם בבעלותך אקדח ולאשתךסלק כל כלי נשק מביתך
אם המשטרה מגיעה במחשבה שאתה חמוש, . ם ממגוריך ואחסן אותם במקום בטוחאת האקדחי

 זה עלול להיות מחריד לגמרי עבורך.

 

אישה מתעללת טוענת הרבה טענות רגשיות, אבל לעתים רחוקות מגבה אותן  .לועד הכת
. מציאותאתה יודע,  –לאירועים  בגרסתךבעובדות. לכן, נחוץ, שלך יהיו העובדות כדי לתמוך 

או פנקס ושמור אותו במקום בטוח. מצא חבר, בן משפחה או מטפל כדי לדבר על  התחל יומן
 רצף הראיות.ההתעללות. צור עבור עצמך את 

 

מסיבה לא ידועה, חלק מנשים אלו מתרברבות  .מסך על פעילותה החברתית ברשת-פקח וצלם
על מעלליהן, מעשי העושק ותכניותיהן בפייסבוק, טוויטר, מייספייס, בלוגים ועוד. זה בדרך כלל 
 חלק מהעצמה אישית, דרישת תשומת לב, אמנם, בדוגמה זו, תוכל להשתמש בזה לתועלתך. אין

 הי עם מילותיה שלה.נקמה מתוקה יותר מאשר לרסק מיש
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תפוס ארנק, מפתחות, פלאפון, מחשב וכל שאר חפצים נחוצים  אם היא קוראת למשטרה בפועל:
צא החוצה מהבית והתקשר לחבר או קרוב משפחה, בכדי , הבאיםהדברים אחרים ובצע אחד מ

בפלאפון ולא תקפת  אתוצור קשר בפלאפון עם מי שיוכל להעיד שהיית לידע אותם בהתרחשות. 
. ידע אותם שייתכן ותכלא אם המשטרה תאמין לה ובקש מהם שייפגשו אותך בכלא זוגתךאת 

)במקרה שהמשטרה לא תאפשר לך לעשות שיחת טלפון(. לחילופין, בקש מהם לבוא ולשמש עדי 
השוטרים. המשטרה ידועה כמתעללת במי שתחת ראיה. תרצה שמישהו יעיד גם על התנהלות 

 משפחתי'.-עאירוסמכותה בעקבות '

 

לעתים קרובות, מייעצים לגברים להודות  .אל תודה באשמה אם המקרה מגיע לבית המשפט
בהאשמות שווא, בכדי לחסוך מהם את הסבל וההוצאות הכרוכות במשפט.  קלהיאבבאשמה או לא 

ק אמינות לשקרי המתעללת. בסופו של דבר, תאלץ להסביר ראשית כל, זה מעני .גדולהזו טעות 
למה נעצרת ולהוכיח חפותך מול בני משפחתך, חבריך, עמיתים ומעסיקים פוטנציאליים. הודאה 

 לאמאבק ייגרמו לטיעוני חפות עתידיים להיות רעועים לכל הפחות. שנית, אתה -באשמה או אי
יעמוד לחובתך בגירושים הקרבים ובתביעת זה  לך בתיק האישי. םתירשמעוניין שהאשמה כזו 

 הוקעתו ונקה זאת לחלוטין.המשמורת שבהמשך. הלחם בזה, גרום ל

 

 שקול עם המשטרה להגיש תלונה על האשמות שווא אם זוכית מהאשמות ו/או התיק שלך נסגר.
תגיש או שלא תגיש תלונה נגדית, אבל מילוי טופס התלונה יוצר רישום למקרה  המשטרהייתכן 

שהיא תחליט להשתמש באותו תעלול שוב. אולי תרצה להגיש תלונה אפילו אם היא משכה את 
לראות קצת תוצאות ואחריות על התנהגותן הפושעת ויצירת האשמות תלונתה. נשים אלו זקוקות 

תנהגות פושעת, גם אם המשטרה המקומית מחליטה שלא לאכוף שווא על התעללות היא עצמה ה
 זאת.

 

תלונות שווא וקריאות מזויפות למשטרה הן צורה חולנית מאוד של התעללות. בבקשה קח את 
מישהי שתעשה זאת לאדם שהיא טוענת שהיא אוהבת,  המאמר הזה כקריאת ההשכמה שלך.

הגבוהה ביותר ואתה חייב להגן על  ברמההיא חסרת מוסר או אמפתיה. הן בריוניות סדיסטיות 
התנהגויות אלו בלתי  עצמך. אם היא אף מאמינה לשקריה עצמה, ייתכן מאוד שהיא גם הוזה.

נסלחות. עבור אלו מכם שכבר הוזמנה משטרה כלפיהם ועדיין בקשר הזוגי, אתם משחקים בפצצה 
 מתקתקת.

 

 


