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   –מדינת ישראל '  פלוני נ5582/09פ "בעקבות ע

   הזיכרו� המודחק במשפט הישראלישאלתהרהורי� על 

  מאת

  *לימור עציוני

Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it.1 

‡Â·Ó .‡ .ÌÈÙÏÂÒÓ ˙Â�Â¯ÎÈÊ Â‡ ÌÈ˜Á„ÂÓ ˙Â�Â¯ÎÈÊ ;1 .זיכרונות מודחקי� ;

; חקיקה. ËÙ˘Ó‰ ˙„ÓÚ ;1. ·.  זיכרונות שתולי�–ונת הזיכרו� השגוי תסמ .2

 – 5582/09פ "ע. 4; המחלוקת בארצות הברית. 3; הפסיקה עובר לעניי� פלוני .2

הצור� להסביר מהו הפער  .È˙ÚÏ Ë·ÓÂ ˙ÂÎÏ˘‰ ;1„. ‚. הצפתה של המחלוקת

יבית לעומת אמת אובייקט. 2;  מה מידת הסילו� בזיכרו� המתלוננת–הקונקרטי 

; מהות הדרישה לעדות חיצונית תומכת. 4; משקל עדות המתלוננת. 3; סובייקטיבית

Â˜ÈÒÙ˙ . „. השלכות חברתיות. 6; מה בי� שיח משפטי לשיח מחקרי לשיח טיפולי. 5

˙Â·˜ÂÚ ;1 .ההבדלי� בי� עניי� פלוני לפסיקות העוקבות .„È˙ÚÏ Ë·ÓÂ ÌÂÎÈÒ.  

¯·„ ˙È¯Á‡.  

  מבוא

מרכזיות העומדות על סדר יומה של הקהילה המדעית היא המוח אחת התעלומות ה

 כיצד ה� מכוויני� את התנהגותנו –האנושי והמנגנוני� השוני� אשר עומדי� בבסיסו 

, למרות המחקר הענ� בתחו� אנו עוד רחוקי� מלהבי� את תפקוד המוח. ומחשבותינו

נגנוני� בסיסיי� יחסית  בניגוד להצלחות החלקיות במת� הסבר לפעילות� של מ–ובעיקר 

וא� בניגוד לניסיונות להתמודד ע� הבנת מערכות , כגו� פעילות החושי� ומערכת הראייה

פסיכולוגי� ופילוסופי� טר� הצליחו להגדיר ולהסביר את פשר , ביולוגי�� נירו–השפה 

ע� הפערי� בהבנת מהותה של המודעות . ואת תפקידה המדויק" מודעות"קיומה של ה

 
שלמי תודה נתוני� למשתתפי�  .מרצה וסגנית דיק� במכללת שערי משפט, דוקטור למשפטי�   *

שאותה ארחה החטיבה למשפט פלילי , בסדנת החוקרי� בתחו� המשפט הפלילי
 .אקדמי למשפט ולעסקי� על הארותיה� והערותיה� המועילותולקרימינולוגיה במרכז ה

1  Michel de Montaigne ,פילוסו� וכותב צרפתי .  
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י� השוני� אשר פועלי� במוחנו בהקשר זה אפשר למנות פערי� רבי� הנוגעי� והמנגנונ

על , בקרב החוקרי� ניטש ויכוח על אופ� פעילות� של הזיכרונות השוני�. לזיכרו� האנושי

על ההבדלי� בי� זיכרו� מודע לזיכרו� שאינו מודע , אופ� הקידוד והשליפה של זיכרונות

  . יו של הזיכרו� וא� על מיקומו המדויק במוחעל מגבלות, והשפעת� על ההתנהגות

לא כל שכ� כשעסקינ� , "רגילי�"פערי� אלו קיימי� באשר לתפקוד� של זיכרונות 

, כגו� טראומות נפשיות, בתופעות חריגות המאפיינות את הזיכרו� האנושי ואת המודעות

למרות . טיתחלומות ומנגנוני הגנה שוני� המוכרי� בספרות הפסיכולוגית והפסיכותרפיו

ולכל היותר מוצעי� , הספרות הענפה בנושאי� אלו נדמה כי עדיי� רב הנסתר על הגלוי

מודלי� ותאוריות שוני� אשר אי אפשר להכריע באופ� מדעי בנוגע לאמתות� אלא רק 

  . להדגימ� מתו� הניסיו� הקליני שנצבר לאור� השני�

תגרות את עול� המחקר תאוריות פסיכולוגיות ומדעיות שונות בתחומי� אלה מא

קליני השימוש בתאוריות אלה מעורר קושי �במסגרת ההלי� הטיפולי, בפרקטיקה. המדעי

אשר , הקושי מחרי� כאשר עסקינ� בהלי� המשפטי הפלילי .בשל חוסר האחידות והוודאות

מתו� שאיפה לאפשר ביטחו� ואמו� , מחייב ודאות והכרעה לכא� או לכא� בכל מקרה לגופו

  .כמו ג� הכוונה של התנהגות והרתעה הולמות, המשפטבמערכת 

הקושי מתעורר ביתר שאת בהקשר� של עברות מי� בכלל ועברות מי� המבוצעות 

לאור� השני� העמיקה ההבנה בחברה הישראלית . בקטיני� במסגרת המשפחתית בפרט

 מחקרי� .ובקהילה המשפטית כי תופעת גילוי העריות אינה נדירה כפי שהיינו רוצי� לחשוב

שוני� העידו כי בפועל אחת מכל ארבע בנות ואחד מכל ארבעה בני� עוברי� תקיפה מינית 

המתבצעי� בחדרי ,  מעצ� טבע� החשאי של המעשי� הפוגעניי�18.2כלשהי לפני גיל 

מרבית האישומי� וההרשעות המתייחסי� לעברות אלו , חדרי� במעטה של סודיות והשתקה

ובמיוחד עדויות המתבססות על זיכרונ� של ,  עדויות אנושיותמתבססי� ברוב� המוחלט על

שבמקרי� רבי� העדויות נותרות כבושות במש� שני� , דא עקא. הקרבנות על שאירע לה�

, לרוב בגלל הקושי של הקרבנות לבטא את שעברו ולהודות בפגיעה שבוצעה בה�, רבות

על אלה נוספי� קשיי� .  לה�ובעיקר משו� שבמרבית המקרי� הפגיעה היא על ידי הקרובי�

רבי� בדיווח ובהגשת כתבי אישו� בעקבות לחצי� משפחתיי� וחברתיי� והקושי הרב 

בשל המודעות ההולכת וגוברת לקשיי� הרבי� . הגלו� בעצ� ההשתתפות בהלי� הפלילי

שבדיווח ובהגשת תלונה במקרי� אלו התאי� המחוקק את ההסדרי� המשפטיי� הנוגעי� 

 של המבצעי� עברות מי� בקטיני� למצב באפשרו קבלתה של עדות יחידה להעמדת� לדי�

, בהכירו בקיומ� של עדויות כבושות המתפתחות בהדרגה ע� ההלי� המשפטי, ללא סיוע

ההנחה היא שבשל אופיי� הייחודי של המעשי� הנוגעי� . והארכתה של תקופת ההתיישנות

ית על התיישנות או על הדרישות לביצוע עברות מי� במסגרת המשפחתית עמידה דווקנ

  . הראייתיות הטובות למקרי� רגילי� תפגע ביכולת להעמיד לדי� את המעוולי�

 
"  תמונת מצב עדכנית–תיסמונת הזיכרו� המדומה "אליעזר ויצטו� ומשה קוטלר , בוריס נמ�  2

‰‡ÂÙ¯‰ 1412002 (726, 726,  ח.(  
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מלבד הקושי בקרב הקרבנות לדווח על המעשי� שבוצעו בה� בילדות� והקושי 

אותרו לאור� השני� תופעות שבה� הקרבנות לא היו מודעי� כלל לעצ� , להתמודד עמ�

התופעות . שני� רבות לאחר קרות האירועי�, גיע� לגיל מבוגרביצוע המעשי� עד לה

הנוגעות להדחקת� של אירועי� טראומטיי� על ידי קרבנות טראומה זוהו בתחילה רק בקרב 

בעשורי� האחרוני� זוהו . טראומה מלחמתית בעקבות מלחמות העול� השונות�נפגעי פוסט

בעקבות זאת . ללות מינית בילדות�תסמיני� אלו ג� בקרב מבוגרי� אשר היו קרבנות להתע

, כאשר הקרבנות, החלו להופיע כתבי אישו� המתייחסי� לביצוע� של עברות על ידי הורי�

בד בבד ע� הופעת� . נזכרו במעשי� רק לאחר שני� רבות של שכחה, לרוב נשי� בגירות

 false memory(של תיקי� אלו קמה תנועה נגדית בש� עמותת תסמונת הזיכרו� השגוי 

syndrome foundation( , אשר מומנה על ידי הורי� שהואשמו על ידי ילד� בביצוע עברות

העמותה עשתה מחקרי� שוני� אשר תומכי� בטענה כי אי אפשר להדחיק במלוא� . מי�

וכי בפועל מדובר בזיכרונות שווא של , אירועי� מתמשכי� וטראומטיי� כגו� גילוי עריות

אי אפשר להבחי� בי� זיכרונות אלו לזיכרונות , על פי גישה זו. מאורעות שלא היו ולא נבראו

אשר לרוב התגבשו במסגרתו , שכ� המתלונ� סמו� ובטוח באמינות� של הזיכרונות, אמתיי�

  . של הלי� טיפולי

בי� המצדדי� , על פי רוב על במת המשפט, בעקבות זאת החל בארצות הברית מאבק

תרס מתלוננות אשר העידו על הזוועות אשר בוצעו כשמצדו האחד של המ –בגישות השונות

ומצדו השני הורי� אשר טענו כי לא היו , בה� בילדות� מתו� אמונה כנה בזיכרונותיה�

לרוב תו� הפניית אצבע מאשימה לעבר הפסיכולוג על פעילות בזדו� או , דברי� מעול�

טועני� . המסולפי�למצער על התרשלות בהלי� הטיפול שגרמה להיווצרות� של הזיכרונות 

למרות ריבוי . אלו מצביעי� על הסכנה בהרשעת שווא של נאשמי� במעשי� שלא ביצעו

המקרי� והספרות הענפה בנושאי� אלו בשני העשורי� האחרוני� טר� התקיימה הכרעה 

  . ברורה בנושא

במסגרת .  לא נדרשה מערכת המשפט לנושא זה במפורשÈ�ÂÏÙ,3עניי� עובר ל, בישראל

ת השונות הועלו אישומי� בודדי� הנוגעי� לעדויות המתבססות על זיכרונות העתירו

אול� במקרי� בודדי� בלבד התייחסה טענת ההגנה לקיומו , שהודחקו במש� שני� רבות

כשנסיבות המקרה , וג� אז לרוב טענות אלו הועלו בקול ענות חלושה, של זיכרו� מסול�

, הפלילי התעוררה סוגיה זו במלוא עצמתהבמסגרת הערעור . העידו בבירור נגד הנאש�

אול� , 10–4העידה על מעשי� שבוצעו בה בהיותה בהיות בת , 26בת , כאשר המתלוננת

  . 23צפו אל מודעותה רק בגיל 

על פני הדברי� הוא נמנע . במקרה זה בחר בית המשפט לזכות את האב מביצוע העברות

ינת� של עדויות מודחקות אשר עולות אול� הגדיר קווי� מנחי� לבח, מלהכריע במחלוקת

למרות הצהרתו כי אינו מכיר בקיומה של הדוקטרינה המצדדת בקיומ� . לאחר שני� רבות

של זיכרונות מסולפי� בפועל הייתה פסיקתו של בית המשפט יריית הפתיחה לוויכוח 

 
  )È�ÂÏÙ עניי� –להל� ( )20.10.2010, פורס� בנבו (È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 5582/09פ "ע  3
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בפתחו פתח לטענות שונות ומגוונות באשר לקיומ� של זיכרונות שתולי� , בנושא

שר צפויות להשפיע על הכרעת� ארבות פתוחות שאלות הותיר ובכ� ג� , לפי�ומסו

ההכרעה צפויה להשפיע על מעמד� של עדויות אנושיות . ומעמד� של אישומי� עתידיי�

מתו� מת� פתח אמתי לערער , במקרי� דומי� וא� על מעמד� של עדויות אלו באופ� כללי

השלכות על טענות הגנה עתידיות של הכרעה בנושא היא בעלת , בנוס�. על אמינות�

תפיסת� החברתית של נפגעות , על אופי ההליכי� הפליליי� ועל דר� הכרעת�, נאשמי�

  . תקיפה מינית והכוונה של ההלי� הטיפולי

מטרת מאמר זה היא להצביע על הסוגיות הפתוחות שבית המשפט לא התמודד עמ� 

 זו תו� הדגמת ניצניה� בפסיקה ולהצביע על השלכות אפשריות של פסיקה, בפסיקתו

העוקבת ובטענות השונות שעמ� בתי המשפט נאלצי� להתמודד מחד ולבחו� א� אכ� 

�הבנה טובה יותר של הדקויות העולות במקרי� אלו יכולה . פסיקה זו הוטמעה מאיד

לחזק את , להגביר במעט את הוודאות במסגרת ההלי� הפלילי ובמקרי� אשר צפויי� לבוא

ברתי של נפגעות תקיפה מינית בילדות ולהכווי� את המש� המחקר האמפירי ואת מעמד� הח

  . הטיפול הקליני בנושא

במסגרת הפרק הראשו� נציג את המחלוקת השוררת בי� התומכי� בקיומ� של זיכרונות 

מודחקי� לבי� אלו הטועני� כי זיכרונות אלו ה� זיכרונות שווא אשר הושתלו במסגרת 

רק זה יציג את הטיעוני� המרכזיי� העומדי� בבסיס כל אחת מ� פ. ההלי� הטיפולי

בפרק השני נציג את עמדת המשפט כלפי הגישות השונות ואת הקושי העומד . התאוריות

הפרק השלישי יתייחס להשלכות . בבסיס ההבחנה ביניה� ואת יישומה בפסק הדי�

 כיצד סוגיות אלו באות הפרק הרביעי ידגי�. האפשריות לפסיקה זו ולקשיי� העולי� ממנה

מחד ויצביע על סוגיות מרכזיות שעמ� , לידי ביטוי בניצניה� של פסיקות עוקבות לפסק הדי�

לכל הפחות ברמת השיח , יש להתמודד בפסיקה כדי להתחיל את ההכרעה במחלוקת

  . מאיד� ,המשפטי

  זיכרונות מודחקי� או זיכרונות מסולפי�. א

   מודחקי	זיכרונות  .1

 המונח מקורו של.  הנוגע לטראומה נפשיתלזיכרו� מודחק מתייחס לרוב יכרו�הביטוי ז

 להל� שיוצר היאכיו� ההתייחסות .  או פגיעה ברקמות פציעה–ת הגו� רפואב הואטראומה 

הטראומה מוגדרת על ידי איגוד הפסיכיאטרי� .  פציעה רגשית– פיצול או קרע פסיכולוגי

פגיעה רצינית או איו� לשלמות הגו� של , איו� במוות, אירוע או אירועי� שקשורי� במוות

, מצבי טרורלאירועי� כגו�  היאטיפוסית  ה ההתייחסות4.לו או של הקרובי� ,האד� עצמו

 
4  Children and Trauma: Update for Mental Health Professionals, American 

Psychological Association Presidential Task Force on Posttraumatic Stress Disorder and 
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 ניתוק מתחושת לחוותרבי� מהקרבנות לאשר גורמי� ,  פיזית או נפשיתמלחמה והתעללות

  5.הקשר למציאותמהעצמי ו

אחרי� של  או ,על שלומו הגופני של הקרב�שבמהלכ� קיי� איו� , אירועי� אלו

 במצבי� שבה� הקרב� , מנגנוני הגנה פסיכולוגיי� שוני�תמובילי� להפעל, לוהקרובי� 

 – „Èˆ‡ÈˆÂÒÈ‰מופעל בי� השאר מנגנו� של , מתרחשיכולת לשלוט בחסר כל  חסר ישע והוא

 שנוצר נתק בי� � באופזהו תהלי� מנטלי שבמהלכו חל שינוי במצב המודעות של האד�. נתק

 ,נתק זה מאפשר למנוע מ� החוויות הקשות. זיכרו�ההתנהגות וה, המחשבות, הרגשות

 ג� כאשר הטראומה עצמה להימש�נתק זה יכול .  להגיע למודעות,שאליה� האד� נחש�

בתנאי� מסוימי� הנתק יכול  התאוריה גורסת כי .חולפת והקרב� אינו עוד חשו� לסכנה

שני� תהלי� איחוי כזה עשוי להתרחש . עשוי לצו� למודעות במלואולהתרופ� ואז המידע 

  6.האירוערבות לאחר 

 י�אשר מופיע, )post traumatic stress disorder(טראומטי �תסמיני הפרעת לח� פוסט

זכרויות פולשניות של י ה:כוללי� בי� השאר הפרעות בזיכרו�, בעקבות חשיפה לטראומות

נשנית של האירוע תו� חווייתו זכרות חוזרת וי להותובילאשר מ )היפראמנזיה(האירוע 

לעתי� ההפרעות ). ]שיכחו� [אמנזיה( אירועל הקשורי� זיכרונותעדר רגשות וי או ה;מחדש

 יופיעו בתצורה הזיכרונותלעתי� ו, מתו� האירוע מאפייני� ייחודיי� ת שכחבזיכרו� יכללו

יומי השגרתי ��אשר יפריעו לתפקוד היואו רסיסי זיכרו� ) flashbacks(לאחור של הבזקי� 

רגשות או סיטואציות שיעוררו את , מנע ממחשבותיאשר ינסה לה, של קרב� הטראומה

   7. ג� א� זו אינה מובנת לו במלואהרצויההלא התגובה 

 חלה תמיד –  המודעות לעול� אינו מלאבי� הזיכרו� הבלתי מודע לבי�הנתק הנוצר 

תופעות ל ולחרדה, אשר מובילה ללח�,  רגשות ותחושותלכל הפחות של, זליגה מסוימת

 ,אלו. השקט הנפשי שבו הקרבנות מצויי�� אשר יעידו על אינפשיות והתנהגותיות אחרות

 לגלות את מקור המידע המודחק כדי יובילו את הקרבנות לטיפול נפשי ,לעתי� קרובות

 
Trauma in Children and Adolescents (2008) www.apa.org/pi/families/resources/ 

update.pdf.  
 Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒ143 ,146–147¯�¯ " נרטיב ומשפט, טראומה" שולמית אלמוג ראו לדוגמה  5

אליעזר ויצטו� ויעקב מרגולי�  ;)2009, דורית ביניש ויעד רות� עורכי�, שולמית אלמוג(
 פסק בשולי(בי� פסיכיאטריה למשפט : זיכרונות מודחקי� של טראומה נפשית בראי המשפט"

 ).2011 (ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯44, 100 ,103  ")5582/09פ "הדי� שנית� בע
  . לדברי השופט עמית112–111' ספ, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   6
מתו� " ?מסע מפוקפק אל העבר או מסע מפר� אל עבר מפוקפק: זיכרו� טראומטי"אלי זומר   7

 &www.tdil.org/index.php?option=com_content י.ד. ט– ראלאתר טראומה ודיסוציאציה יש
view=article&id=67:2009-08-22-18-59-44&catid=1:articles&Itemid=4; Lynn Holdsworth, 

Is It Repressed Memory with Delayed Recall or Is It False Memory Syndrome? The 
Contreversy and Its Potential Legal Implications, 22 L. & PSYCH. REV. 103, 110–111 

(1998) .  
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יומי �שר תפקוד יו� השוני� ולאפכדי להעלי� את סימני החרדהוזאת , ולהתמודד עמו

   8.נורמלי

קרבנות היבנו לעצמ� , במסגרת ההתמודדות ע� הטראומה, לאחר תחילת ההיזכרות

,  הדרגתי ובמידת מה סלקטיביהואתהלי� בניית הסיפור .  של האירועי� שקרו)נרטיב(סיֵ�ר 

 , ובכ� להתמודד עמו,סיו� הטראומטייכ� הוא מאפשר לקרבנות מצד אחד לשחזר את הנו

. ולא חווה אותו  באירוענכח שלא , ליצור דיאלוג ע� מי ששומע את הסיפורצד אחרומ

 הוא ולכ� ,אופ� החשיפה שלועל התהלי� מאפשר לקרבנות שליטה מסוימת על הסיפור ו

התכני� והעיתוי נקבעי� כול� ,  האופי שבו מספרי� את הסיפור:ההחלמה� חלק חיוני מ

 � בי� היתר, למטרה זו והשמטה של השארשתור�  של מה פירוטלאור מטרת ההחלמה תו

מודעת יותר או (לפי בחירה ,  הצדדי� המתאימי� של הסיפורתהדגשהזמני� ובסדר שינויי� 

 מצויג� א� כולו , מחוסר רצו� לחשו� את כל טווח הכאבייעשה הדבר לעתי� ). פחות

ובדות עשל המטרה אינה החצנה מדויקת מאחר ש,  של הקרב�זיכרו�במודעות או ב

 מטרת . לקהל הרחב אלא קידו� של תהלי� ההחלמה מ� הטראומה�היסטוריות או הפצת

ופרטי� אשר מעוררי� בושה או תחושות כאב יופיעו ,  בראש ובראשונה ריפויהיאהסיפור 

 בהדרגה ע� ההתעצמות הנפשית של הקרב� וצבירת הביטחו� בתגובות הסביבה

   9.ובתמיכתה

שהוא , שיח המשפטי הנדרש בהסיפר הזה אינו תוא� את אופ� התיאורלעתי� קרובות 

 המשפטי מתאר מציאות עובדתית מוחלטת הסיפר 10.האפשר ככל  ולינארימלא, עובדתי

 ולא בתחושות המתמקד בפעולותיו ובמעשיו של התוק�, רור סיפור של� וב– משמעית�וחד

רתת  הראיות ומשלעומת זאת ספרות הטראומה אדישה לפרוצדורה הרשמית ולדיני. הקרב�

בי� שהפער פני  בגישור על אלו יוצרי� קושי צרכי� שוני� .הקרבנות�דווקא את המספרי�

 הפרדה בי� מטרות הבימה המשפטית הואחלק מ� הפתרו� .  הנדרשי�והסיפרי�העולמות 

מעל סיפור האירועי� והטראומה ממנע יאול� כאשר אי� אפשרות לה, לבימה הטיפולית

יש לשנות ולהתאי� חלק שייתכ� , לעתי� ג� היא חלק מתהלי� הריפויש, בימה המשפטיתה

  11.אופ� תיאור�ע� נציות המשפטיות כדי להתמודד ע� הסיפורי� הללו ווומ� הקונ

)‡ ( ˙˜Á„‰˙Â�Â¯ÎÈÊ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚·   

חלחלה בקרב הציבור , ובעיקר ע� התעצמות� של תנועות פמיניסטיות שונות, ע� השני�

אלימות במשפחה וגילוי עריות זהי� , ר אותרו בקרב קרבנות אונסהבנה כי תסמיני� אש

וא�  טראומה�במאפייניה� לתסמיני� אשר אותרו בקרב נפגעי מלחמה הסובלי� מפוסט

 
8  Stan Abrams False Memory Syndrome Vs. Total Repression, 23 J. PSYCHIATRY & L. 

283, 284 (1995).  
   .148–147' בעמ, 5 ש"לעיל ה, אלמוג  9
 .145' בעמ, ש�  10
 .160–157' בעמ, ש�  11
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 בקרב קטיני� התנסויות מיניות אשר אינ� תואמות את גיל הקטי� , יתר על כ�12.חמורי� מה�

ג� כאשר ה� לא היו כרוכות ,  דומי� אשר עוררו תסמיני�היו א� ה� אירועי� טראומטיי�

תסמיני חרדה וקשיי� בתפקודי� ,  לפני הפנמה חברתית זו13.פגיעה גופניתבבאלימות או 

יומיי� בסיסיי� אשר הופיעו בקרב נשי� בגירות יוחסו לתסמונת רפואית אשר זוהתה �יו�

  . ללא עוג� בטראומה ממשית, "היסטריה"כ

 תתבטא �ילדותב נעשו של גילוי עריות אשר �מקריהתמודדות של נשי� בגירות ע� 

הזיכרונות וחשיפת� בפני תהלי� אטי והדרגתי של דיווח בשל הקושי להתמודד ע� בלעתי� 

סר היכולת לבטא סיפור ברור חובאה לידי ביטוי ג� בעצמת הטראומה . קהל השומעי�

ת ולתת לה� פשר והפרטי� המופיעי� בו ישתנו ע� הניסיו� להיזכר במאורעוהתיאור : ורצי�

 ההתעצמות הנפשית ההדרגתית של הקרב� במסגרת תהלי� ההחלמהע�  .הגיוני ונסבל

היכולת לספר סיפור מלא . תשתפר ג� יכולתה לפרט ולספר את שקרה לה בעקיבות ובבירור

לאור� השני� מודעות לסיבות שבגינ� סיפור� של .  של הקרב� תחילת הלי� ההחלמההיא

 ולא לפסילת� על בסיפרתח הובילה לקבלה והבנה של שינויי� אלו הקרבנות משתנה ומתפ

לפני  כל אלו נוגעי� להלי� הדיווח של הקרבנות על שהתרחש 14. כלא מהימני�הס�

של הקרבנות להתמודד � ליכולתהחוקרי� ובית המשפט וה� בבחינת מראה , המטפלי�

 המתבטא בחוסר היכולת ,לקושי הנוס� אול� הבנות אלו אינ� נוגעות. בעצמ� ע� הסיפור

מלבד הקושי בביטוי הדברי� ,  מודעות בעצמ� למאורעות שהתרחשושל הנפגעות להיות

  .בבירור

 בקרב הקרבנות פער אשר אינו נית� לגישור בי� נפערבמהל� החשיפה להתעללות 

בי� הנוצרת סתירה ה . לבי� האקט המיני וההתעללות התמימהיומית��השגרה היו

  יוצרת פער שאינו נית� לגישורהצודק וההוג�, מונה בעול� הבטוחההתעללות לבי� הא

 משנה תוק� כאשר התקיפה מבוצעת על ידי מישהו מקבלתעובדה זו . במיוחד בקרב ילדי�

) פיזית ורגשית(אשר תלוי בו קרב� על ה ההגנה הואושתפקידו בעול� , על הקרב� אהוב

 חייו ושגרת יומו בהעדרה של הדמות  בו באופ� שבו הקרב� אינו יכול לדמיי� אתוטיפול

מפתח מנגנוני הגנה ובתגובה הוא , מחשבות אלו לעתי� קשות מנשוא לילד. אשר פוגעת בו

היא , אשר אינ� מודעי� ונשלטי�, מטרת מנגנוני ההגנה. שוני� להתמודדות ע� המציאות

קד  להפחית את התחושות השליליות ולאפשר לקרב� לתפ,לעוות את המציאות המודעת

 החוויות שאינ� מתיישבות ע� הסדר הטבעי של תבמסגרת המציאות שנוצרה על ידי העלמ

   15.מ� המודעות ,הדברי�

 
הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש "לימור עציוני ; 103' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וצטו�וי  12

נשי� בגירות קורבנות גילוי עריות בילדות כמקרה מבח� לבירור הקשר בי� ? 'מקד� הגנה'כ
 .)ËÙ˘Ó È¯Ú˘ 71 ,96) 2010 ‰"  נזיקית–הפסיכולוגיה למציאות הפלילית 

  .103' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וצטו�וי  13
 .153–152' בעמ, 5 ש"לעיל ה, אלמוג  14
̇ ·Â„ÏÈ˙לימור עציוני   15 ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ̇ Â�·¯Â˜ ̇ Â¯È‚· ÌÈ˘� –ÈËÙ˘Ó‰ Ë·È‰‰  114 ) חיבור לש�

,  הפקולטה למשפטי�–ברית בירושלי� האוניברסיטה הע, קבלת תואר דוקטור למשפטי�
2007 .(  
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 התעלמות מהיבטי� מסוכני� – ‰ÁÎ˘‰ השוני� כוללי� בי� השאר הגנהמנגנוני ה

  שיהיה מאיי�באופ�ומאיימי� במצב הטראומטי או פירוש מחדש של האירוע והתאמתו 

;  של המעשי�¯ˆÈˆÊÈÏ�ÂÈ‰ ;מנעות ממחשבות שמעוררות לח� וחרדהיה – ÈˆÚ¯‰; פחות

‰˜Á„‰ Â‡ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„ ,סוציאציה היא נתק בזמ� אמת הדי: שבה עסקינ� במסגרת רשימה זו

 מעי� התבוננות מ� הצד במעשי� במעי� ,י של אימהמפרטי המציאות מתו� מצב היפנוט

�מתמקד  הקרב� במצב כזה. חו�מב היו� וצפייה במתרחשיק,  התנתקות– חלו� בהקי

 איכות טפט אשר על הקיר או בתקרה ונוצרת כגו� ב,בפרטי� מסוימי� במהל� ההתעללות

 אשר נחווה באופ� שונה על ידי הקרבנות למרות נוכחות� הפיזית  האירועזיכרו�שונה ל

. או נמצאי� במקו� אחר, קרבנות רבי� יתארו את עצמ� מתנתקי� במהל� האירוע .באירוע

ק זה יתמש� נת, ובמיוחד בטראומות אשר נמשכות לאור� זמ�, מקרי� טראומטיי� מאודב

מנגנו� זה הוא שמוביל בסופו . ג� לאחר סיו� האירוע הפוגעני ולתו� שגרת יומו של הקרב�

של דבר לאבד� של תקופות שלמות בזיכרו� או לפערי� בהתרחשות האירועי� 

משולב כמו שצרי� ברצ� אינו ו לאירוע עצמו רמידע מסוי� אינו מקושואז  ,הטראומטיי�

או הניתני� לשליפה ולאזכור באופ� , הזיכרונות השגרתיי� המצויי� במודעותו של הקרב�

  .פשוט

טי� העובדתיי� אינ� צפי� ומגיעי�  באופ� שבו הפרהזיכרו�כל אלו יובילו לפיצול 

תגובות רגשיות והבזקי� לאחור , חלומות, זיכרונות רסיסי למרות זאת .למודעות

לרוב ללא יכולת הקרב� לקשר� לאירועי� ,  על פני השטחיצופוכ� ופיזיולוגיות שונות 

פחד , חרדההתקפי טראומטיי� שוני� כגו� �כל אלו נלווי� לתסמיני� פוסט. הרלוונטיי�

לתחושות פיזיות ולרגשות  כי וכיחי�ח מומחקרי� ביולוגיי� בנוגע לתפקוד המ. כאו�יוד

� ג� במקרי� בה� זיכרונות האירועי, למשל . סמנטיעובדתינפרד ממידע  קיי� קידוד

כאו� ותגובות יד, בושה, תחושות כמו פחד, עובדתיי� עשויי� שלא להגיע למודעותה

, בי� היתר ,תחושות אלה עשויות לצו� .עשויות להופיע , שאינ� נשלטות,פיזיולוגיות

בצורה למקור  כל אלה אינ� מקושרי�. ותסיטואציות שונ או תחושת גו�, ריח, רעש בעקבות

אשר ממוקמת ,  עובדה זו תואמת את ההנחה שבאופ� אבולוציוני המודעות16.תמודע

אשר כלל אינסטינקטי� בסיסיי� ותחושות , התפתחה מאוחר למוח התחתו�, בקליפת המוח

ו את  ה� שיובילכאלהתגובות רגשיות ופיזיות . גופניות ורגשיות שונות אשר אינ� מודעות

 שהגו� אינו מסוגל היאההנחה של מומחי� לטראומה . המטופל לעתי� קרובות לטיפול

ולוגית מסוימת אינ� יצרי� פחד או תגובה פיזיי ספונטניי� אשר מזיכרונות ולכ�, לשקר

ל שרציפי� א� אד� מגלה תסמיני�  שלפיה  ההנחהמתו� כ� עלתה. יכולי� להיות מזויפי�

 לאתר את מקור היאמטרת הלי� הטיפול במקרי� אלו . וה אותההוא אכ� חו, טראומה�פוסט

 
  .  לדברי השופט עמית115–113 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   16
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 כדי לאפשר לקרב� להתמודד עמ� ובכ� להעלי� את התסמיני� ולקיי� שגרת חיי� התגובות

  17.תקינה

בתקופת התנהגותיי� אשר יופיעו בקרב ילדי� נפגעי� פיזיי� או תסמיני� לעתי� 

בטווח הזמ� . ור אחרי שני� רבותמבט לאחב, ניתני� לזיהוי בדיעבד יהיולא , הפגיעה

, התקפי חרדה, סיונות התאבדותינ, הבינוני לעתי� מופיעות תופעות כגו� הפרעות אכילה

 כל אלו משותפי� 18.ואי אפשר להתעל� מקיומ�, שקל יותר להבחי� בה�, דיסוציאציה ועוד

פגיעה  ואינ� מעידי� בהכרח על טראומה הנובעת מגילוי עריות או טראומהלכלל נפגעי 

 קשיי� ביצירת זוגיות כגו�, יופיעו תסמיני� אחרי�טווח הארו� לעתי� לעומת זאת ב .מינית

 . ונטייה לקרבנות חוזרתבאינטימיות המינית ובתפקוד ההוריפגמי� , וקשרי� חברתיי�

א� שאי ,  תקיפה מינית לעומת טראומות מסוגי� אחרי� ייחודיות לנפגעותתופעות אלו

 שאינ� כרוכי� בפגיעות –אירועי� טראומטיי� ,  בסופו של דבר19.�אפשר לבודד� במלוא

וזאת בניגוד לתקיפות , לרוב יהיו גלויי� וידועי� לסובבי� את הקרב� –מיניות שונות 

אשר לעתי� קרובות נעשות בסתר וה� חבויות מ� העי� בשל רצונו של הפוגע , מיניות

  . להסתיר את מעשיו

תפקיד , שוני�של תסמיני� התנהגותיי�   ע� קיומ�אשר מטופל מגיע כדי להתמודדכ

האירועי� שהיו את  ולסייע לו לעבד את תגובותיו והזיכרונות להבי� את לעזור לוהמטפל 

.  השליליות של העבר ולאפשר למטופל איכות חיי� טובה יותריוכדי לצמצ� את השפעות

מטופל חש בנוח הבטיפול כזה . של המטפל והמטופלטיפול טוב כרו� במאמ� משות� 

  מצדו א� א� יצליח המטפל. ובתכני� אשר עולי� במהלכו הטיפולומסוגל לעמוד בקצב

לרוב לא יציע את האפשרות ,  המוזכרי� על ידי המטופללברר פרטי� כלליי� על אירועי�

 מסוימי� ה� בעלי חשיבות זיכרונותכ� נוספת העובדה שההחלטה א� על . של התעללות

אשר אמור להכווי� את סדר הדברי� והנושאי� אשר ,  של המטופלאחריותוהיא בתחו� 

אחרי� יכולי� שלבי�  . רק שלב אחד בתהלי� הטיפולהיא זיכרונותהעלאת . עולי� בפגישות

 להתמודד ע� כעסי� אי�,  רגשות מסוימי� בצל� שללכלול לימוד והדרכה אי� לחיות

קטיעת מעגל של פגיעות עצמית , ייומ� אשר מפריעי� לתפקוד היו�טיביי�יועיוותי� קוגנ

   20.חוזרת וכדומה

יכולת לציינ� במפורש היעדר  שלמרות שני� של חוסר מודעות לאירועי� והיאההנחה 

זכרות כולל בפועל חוויה ימסיבה זו תהלי� הה". מתקלקלי�" אינ� זיכרונות, מודעבו

את התמודדות  עצמתי המקשה מאוד לעתי� בעקבות פגיעה חוזרת או גירוי חושי, מחדש

 טריגר זה יהיה  לעתי�–י� לעורר את הזיכרו� דברי� רבי� יכול. הקרב� ע� בעיותיו

 
�˘ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ˙Â�·¯Â˜ ˙Â¯È‚· ÌÈ˙  עציוני; 105, 103' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וויצטו�  17

˙Â„ÏÈ· ,עציוני ; 727' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�; 116–115'  בעמ,15 ש" הלעיל
 . 104' בעמ, 12 ש"לעיל ה, "'מקד� הגנה'הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"

 . 101–100' בעמ, ש�, "'מקד� הגנה'לה לשמש כהא� פסיכולוגיה יכו"עציוני   18
 . 102' בעמ, ש�  19
  .105' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וויצטו�  20
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ח ו מקושר ספציפית לאזורי� הפיזיולוגיי� או הרגשיי� בממהיות הזיכרו�שנובע , פיזיולוגי

או מקרה הדומה באופיו , שאינ� מסוגלי� לעבד מילי� או מחשבות אלא רק תחושות

,  רגילי�לזיכרונותבניגוד . כגו� תקיפה חוזרת או חוויה טראומטית אחרתלאירוע הטראומטי 

 21.שהוא החוט המקשר לזיכרו� הסמנטי המודחק,  רגשי וחושיבזיכרו�מדובר ההנחה היא ש

 כמו לח� וחוסר , מסוימת של תחושה פיזיתאצל הקרב� זיכרונות שיצוצו אפשר של כ�ב

אשר יהיה תחילת תהלי� זליגת האירועי� , י�או תגובה פיזית לריח מסו, תחושה ברגליי�

א� בעקבות תחילתו של תהלי� טיפול , כאשר חלה התרופפות של מנגנוני ההגנה. למודעות

 העובדתיי� הזיכרונותמתחילה זליגה של , וא� בעקבות חלו� הזמ� או התרחקות מהאיו�

ה לגירוי חושי  של תקיפה עכשווי או חשיפי� הזליגה מתחילה בגלל אירועלעת. למודעות

 .מודעותעבר ה מתחילי� לצו� לוהזיכרונות,  טריגר ומעורר תגובה בלתי מובנתשהוא

תהלי� ההתמודדות ע� החוויות לרוב מצי� תחושות ותגובות נפשיות קשות מאוד בקרב 

אשר מתקשי� לעכל את האירועי� ולעתי� קרובות יחוו הידרדרות במצב� הנפשי , הקרבנות

שה� מבטאי� טר� יכולת� להתמודד ע� החוויות המודעות וההכרה ובתסמיני� השוני� 

   22.במאורעות השוני�

על הזמ� ו הזיכרונות תלהדחקשל פרט כזה או אחר גורמי� שוני� משפיעי� על הנטייה 

משתמרת , כל עוד קיימת קרבה פיזית לתוק� או תלות בו. אשר נדרש להצפת� מחדש

ל כ� ע. יומי תקי� עמו�ור� לשמור על קשר יו� כמו ג� הצתחושת חוסר המוצא של הקרב�

מצד אחד . נוספת לעתי� קרובות תחושת אחריות של הקרב� לשלמותו של התא המשפחתי

אצל הקרב� העצמה מסוימת ויכולת להיות בעלי השפעה ושליטה על ת ו יוצראלו ותתחוש

 של תחושת שילוב�. ת ממנו להתמודד בפועל ע� האירועי�ומונעה�  אחרומצד , המציאות

ב את כטיבי אשר עשוי לעיהאשמה והאחריות ע� תחושת הפגיעה והבושה יוצר עיוות קוגנ

 בהתפרקות באיימובמקרי� רבי� התוק� עצמו מפעיל לח� לשמירה על סודיות . זכרותיהה

או א� באמצעות חיזוקי� חיוביי� כגו� פרסי�  באלימות מסוגי� שוני�, התא המשפחתי

 לקרב� והופכת את היחסי� הגישהתקת המעשי� מאפשרת את זאת משו� שהש. וחיבה

והלח� להדחיק את האירועי� במקרי� אלו העיוות הפסיכולוגי . לנורמה שצרי� לשמר בסוד

   23.המתרחשי� ולשמר� בסוד מתעצמי�

 זיכרו�לבי� ) explicit( עובדתי מודע בקרב חוקרי הזיכרו� מקובלת ההבחנה בי� זיכרו�

 ועובדות  בזיכרו� העובדתי המודע קיימת אפשרות לשלו� אירועי�.)implicit(מרומז 

,  על האירוע"התנהגותי" רק ידע קיי�המרומז ואילו בזיכרו� ,  על פי רצו�למודעותולהביא� 

ו שבקרב קרי� על נפגעי� מסוגי� שוני� הראמח. ללא יכולת לנסחו במילי� באופ� מודע

 מדובר 46%לעומת זאת בקרב . רצי� ומודע –באופ� ברור  מהקרבנות הזיכרו� נשמר 30%

 
   .7 ש"לעיל ה, זומר  21

̇ ·Â„ÏÈ˙ני עציו; 103' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וויצטו�  22 ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ̇ Â�·¯Â˜ ̇ Â¯È‚· ÌÈ˘� ,
  .110, 105' בעמ, 7ש "לעיל ה, Holdsworth; 18'  בעמ,15ש "לעיל ה

; 106–105' בעמ, 12ש "לעיל ה, "'מקד� הגנה'הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"עציוני   23
   113'  בעמ,15ש "לעיל ה, �˘Â„ÏÈ· ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ˙Â�·¯Â˜ ˙Â¯È‚· ÌÈ˙עציוני 
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זיכרו� רצי� של  ג� היו  מהקרבנות23%ובקרב ,  לאחר כמה שני�שוחזרהיה בזיכרו� אשר 

בניסיו� לאפיי� את הגורמי� השוני� . חלק מפרטי האירוע וג� זיכרו� ששוחזר בהדרגה

 ועי� הופיעהלהבדלי� בי� התגובות היה אפשר לזהות כי הדחקה מלאה או חלקית של האיר

 הפרעות ובעלי  מבמקרי� אחרי�היו צעירי� בעת הפגיעהבקרב נפגעי� אשר יותר 

אלימות במהל� בשימוש באיומי� ו גור� מבחי� נוס� הוא ה24.פסיכולוגיות חמורות יותר

מ� . או החדרה של פחד או תחושות אשמה בלב הקרב� מצדו של התוק�, ההתעללות

 יווצרותו של קונפליקט פסיכולוגי חרי� יותר אצל הקרבנותהנתוני� עלה כי כל אלו גרמו לה

   25.אשר השפיע על מספר המקרי� שבה� הדחיקו הקרבנות את שאירע לה�

התלות הפיזית  ו עולה כי ככל שהתוק� קרוב יותר פיזיתמחקרי� שוני�מסיכומ� של 

. סתרה לח� לסודיות והקיי� במיוחד כאשר ,כ� תתעצ� ההדחקה, והרגשית בו רבה יותר

גובר כ� ,  וככל שהאירועי� נשני� לעתי� קרובות יותר,ככל שהקרב� צעיר יותר, בנוס�

לרוב נזכרת דווקא באופ� אשר פעמית �טראומה קצרת טווח וחדלעומת , הסיכוי להדחקה

, כאשר מדובר בטראומה אשר כוללת פגיעה מכוונת על ידי אד� אחר, בנוס�. חד וברור

ומנגנוני ההגנה , יקט הפסיכולוגי אשר נוצר עצמתי יותרהקונפל, לעומת אסו� טבעי

שכ� הכרה צפויה לערער את ,  בשל חוסר הרצו� של הפרט להכיר בקיו� האירועי�מתעצמי�

  26.הנחות היסוד שלו על המציאות ועל טבע� של בני אד�

נתוני התלונות במרכז עצמת� ותדירות� של תופעות אלו ניתנות לזיהוי מהתבוננות ב

 ברוב נעשותעולה כי תלונות על התעללות שמה� ,  לנפגעי ונפגעות תקיפה מיניתהסיוע

א� שנתוני� אלו , או לאחר יותר מעשר שני�, המוחלט של המקרי� בטווח זמ� של שנה

 27.ולא רק מתו� הדחקת� של האירועי�, יכולי� להעיד ג� על קשיי� בדיווח באופ� מודע

הלו למיו� בילדות� לצור� טיפול בהתעללות  מ� הילדי� אשר הוב�60% מעל ל,בנוס�

 לא זכרו את האירוע �38%כו, דיווחו על תקופה שבה לא זכרו את ההתעללות כלל

במרבית המקרי� שבה� נפגעות תקיפה מינית בגירות דיווחו שנזכרו רק לאחר . בבגרות�

� קיומה הצליחו ג� למצוא תימוכי� ממקורות חיצוניי� לעצה� , שני� בהתרחשות האירועי�

   28.של ההתעללות

 
 M. Sue Crowley, Three Types of Memory; 105–104' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וויצטו�  24

for Childhood Sexual Abuse: Relationships to Characteristics of Abuse and 
Psychological Symptoms, 17 J. OF CHILD SEXUAL ABUSE 71 (2008).  

25  Holdsworth ,109' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
, 12ש "לעיל ה, "'מקד� הגנה'לשמש כהא� פסיכולוגיה יכולה "עציוני ; 7ש "לעיל ה, זומר  26

  . 108' בעמ
̇ ·Â„ÏÈ˙עציוני ; 110–108' בעמ, ש�  27 ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ̇ Â�·¯Â˜ ̇ Â¯È‚· ÌÈ˘� ,בעמ,15ש "לעיל ה  '

, ¯‡È�ÈÓ ‰ÙÈ˜˙ ˙ÂÚ‚Ù� ·¯˜· ‰‰˘ÂÓ Â‡ È„ÈÈÓ ÁÂÂÈ„˙ :Ë‰ÓÂ דדיה ירבמ; 246, 121
 ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„Â) עבודת גמר לתוארM.A. , בית הספר לעבודה

תמצית המחקר מובא בדוח אלימות מינית בישראל  ).2002, אוניברסיטת בר איל� ,סוציאלית
–18' בעמ, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, 2002

20. 
  .284' בעמ, 8 ש"לעיל ה, Abrams; 728' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�  28
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 התופעות שתסמיניחוקרי טראומה סוברי� כי ככל , הזיכרונות לאמינות� של אשר

וככל ,  מפורט יותרשהזיכרו�ככל ,  יותררבי�טראומטיות וההפרעות הרגשיות �הפוסט

כ� אפשר להסיק ,  גדולה יותרהצפתו של הזיכרו� למודעות הלי� להשעצמת הרגש הנלוו

 בזיכרונות היא שכאשר עסקינ�  הנחת המוצא29. המודחקזיכרו�דיוק של הלאמינות ול באשר

 אנשי� לא ירצו להמציא .לא ייתכ� שהפרט יסכי� להעלות� שלא מרצו�, דוקשי� מא

ד לשתול וכ� קשה מא ועל,  שפוגעי� באד� אהוב ומערערי� את יציבות עולמ�זיכרונות

 זיכרונות,  פשוטי�זיכרונותוד לבניג. אפשרילא כלל ב ואולי,  טראומטיי�זיכרונות

 רווח משני אשר מעודד ואי�, ד ובעלי תופעות רגשיות נלוותומא  מורכבי�ה�טראומטיי� 

אד� . או שלמצער הרווח משני לעומת ההשלכות הקשות של הכרה באירועי�, �את המצאת

טופלי� באופ� כללי מ, יתר על כ� . לו על ידי אד� אהובנגר�לא יחפו� להאמי� שמשהו כזה 

פירושי� ורמיזות שמוצעי� לה� כאשר אלו אינ� תואמי� את מה שה� חשי� , ידחו רעיונות

 לזיי� אי אפשרל כל אלו נוספות תגובות פיזיולוגיות של תחושות גופניות אשר ע. או חווי�

  30.בניגוד לפרטי� סמנטיי� שוני� אשר קלי� יותר להשפעה ולעיוות, לשתול וא

   שתולי	זיכרונות – גוי השזיכרו�תסמונת ה  .2

. false memory syndrome foundation –  השגויזיכרו�  הוקמה קר� תסמונת1992בשנת 

 גילוי עריות בה בביצועהקר� הוקמה על ידי זוג הורי� לאחר שהאב הואש� על ידי בתו 

הקר� תומכת במחקרי� שוני� . כאשר הזיכרו� צ� במודעותה לאחר שני� רבות, בילדותה

 אשר זיכרונות� אשר מואשמי� בביצוע התעללות מינית בילדיה� כאשר מדובר בובהורי

  . הוצפו לאחר שני� של שכחה

כבדי  של אירועי� מתמשכי� וכה זיכרונות להדחיק היא שאי אפשרהטענה המרכזית 

 פרטי� אשר 31. רבותריות והתעללות מינית מתמשכת לאור� שני�כגו� גילוי ע, משקל

א� שמבחינה אובייקטיבית   שלה�הזיכרונותו משוכנעי� באמתות חשופי� לתסמונת יהי

מתו� ,  במהל� ההלי� הטיפולי הזיכרו� השתול מתגבש32.האירועי� לא התקיימו מעול�

 � מטופללח� מתעצ� כאשר הה. באירוע שחווהזכר יהנסות וללשמופעל על המטופל לח

שהיא , תקיפה מיניתלרוב ייעודית ל, ל קבוצתי במסגרת קבוצת תמיכהטיפומשתת� ב

בה� בנסותה לשכנעו כי זכר באירועי� ולהאמי� ילההדוחקת בו  לח� למעשה קבוצת

 
29  Lenore Terr, What Happens to Early Memories of Trauma? A Study of Twenty Children 

Under Age Five at the Time of Documented Traumatic Events, 27 J. AM. ACAD. CHILD & 

ADOLESC. PSYCHIATRY 96 (1998).  
לעיל , זומר; 108' בעמ, 12ש "לעיל ה, "'מקד� הגנה'הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"עציוני   30

 JUDITH HERMAN, TRAUMA AND RECOVERY (1992); Judith Herman & Mary; 7ש "ה
Harvey, The False Memory Debate: Social Science or Social Backlash? HARV. MENTAL 

HEALTH LETTER 9 (1993); Judith Herman & Emily Schatzow, Recovery and Verification 
of Memories of Childhood Sexual Trauma, 4 PSYCHOANALY PSYCHOL. 1 (1987).  

  .119'  בעמ,15ש "לעיל ה, �˘Â„ÏÈ· ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚ ˙Â�·¯Â˜ ˙Â¯È‚· ÌÈ˙עציוני   31
  .106' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי� וויצטו�  32
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עיקרי התסמונת כוללי� אמונה  33.תחושותיו תואמי� את התרחשות� של אירועי� אלו

חוסר רציפות , ניתוק היחסי� ע� המואש�,  ההתעללותבזיכרו�מוחלטת של המטופל 

 קשורה ישירות שאינהות לאור� השני� ופנייה לטיפול מסיבה ועקיבות של תסמיני ההתעלל

 הטיפול א�במקרי� כאלו .  מגוו� רחב של סיבותלה�אשר ,  כגו� דכאו� וחרדה,להתעללות

 אצל אמונה שתיווצר אפשר, מתמקד באפשרות קיומה של טראומה והתעללות כנושא מרכזי

  34.המטופל בקיומה

ל התעללות מינית ש מדומי� בזיכרונות מתבטאתפתולוגיה קשה ה�מדובר בפסיכו

 בזיכרונותאישיי� של הלוקי� בה מתרכזי� �כשזהות� האישית ויחסיה� הבי�, בילדות

 א� על פי באופ� מוחלט באמתות הזיכרונותה� מאמיני� . חוויה הטראומטיתבההתעללות ו

� ביכולת  מרכז החיי� והאישיות ופוגעיה� הזיכרונות.  מדומי�הזיכרונותשאובייקטיבית 

סיו� י� עמידי� בפני שינוי ונוה, "חיי� משלה�"לזיכרונות . ופלי�ההסתגלות של המט

 מצב זה הופ� את המתעללי� לכאורה לקרבנות ואת המטופלי� לסובלי� 35.לתיקו�

אשר אינ� מודעי� להיות הזיכרונות כוזבי� , האש� אינו מופנה כלפי המטופלי� 36.לשווא

אשר מתו� התרשלות ולעתי� א� , ת האשמה מופנית למטפלי�מרבי. ואינ� שולטי� בנעשה

בזדו� מנצלי� את מעמד� ואת יכולת השפעת� כבעלי סמכות וידע כדי להחדיר במטופל 

במצב זה המטופלי� מתוארי� כשבויי� בהשפעתו של . אמונה בכ� שעבר התעללות

ובכ� , ות�עובדה אשר פותחת פתח לחזרה בה� מזיכרונותיה� מתו� הכרה בטע, המטפל

  37.חזרה ותיקו� של מערכת היחסי� ע� ההורה אשר מואש� על לא עוול בכפו

כאשר עסקינ� , ובמלוא� מידית , בבת אחתשאות� אד� מעלה,  רגילי�לזיכרונותבניגוד 

 שווא זיכרו� ליצורבאופ� אשר עשוי ,  משוחזר במהל� טיפול פרטיו נבני� בהדרגהבזיכרו�

קיימי� מקרי� שבה� ו, לזיכרו�אלו דומי� יותר לסיפור מאשר תיאורי� .  מסול�זיכרו�או 

או שנוצרי� פרטי� רבי� שאינ� ,  מפורס� שהוצ� לבי� ספרהזיכרו�א� נמצא דמיו� בי� 

,  ההלי� ההדרגתי מאפשר לפרט לצבור פרטי� נוספי� וביטחו� בגרסתו38.קוהרנטיי�

� לשחזר את שקרה מהווי� ומעצ� טבע� של האירועי� העיסוק המחשבתי התמידי והניסיו

  . מוטיביציה להוספת� של פרטי� ולחידוד ופיתוח הגרסה הנשתלת

אשר מתייחסת להדחקת� של מאפייני� מסוימי� של הטראומה , טראומה�בניגוד לפוסט

 מתייחסת �תופעת ההדחקה המיוחסת לנפגעות תקיפה מינית בילדות, או חלקי� ממנה

 
33  Holdsworth ,107–106' בעמ, 7ש "לעיל ה.  
 Joseph Davis, Victim Narratives and Victim; 106' בעמ, 5ש "לעיל ה, מרגולי�ו ויצטו�  34

Selves: False Memory Syndrome and the Power of Accounts, 52 SOC. PROBS. 529, 529 
(2005).  

  .727' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�  35
  .286' בעמ, 8ש "לעיל ה, Abrams; ש�, ש�  36
37  Davis ,34 ש"לעיל ה. 
  .728' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�  38
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 מניחי� שכל הפרטי� של זיכרונותכי� בהדחקת  התומ39.לשכחה מוחלטת של כל הפרטי�

 הזיכרו�בפועל האופ� שבו מנגנוני אול� ,  באופ� מדויק וחדהחוויה הטראומטית נשמרי�

אופ� קידודו של אירוע בזיכרו� תלוי בחלוקת הקשב של הזוכר בזמ�  :פועלי� שונה

ו מתמקדי� רק פרטי� ספציפיי� שבה� אנ" מאחסני�" אנו מקודדי� ו.התרחשות האירוע

 בעת שוד קרבנות התקיפה נוטי� להתמקד באקדח ולא בפרצופו של ,הלדוגמ. בזמ� אמת

 שכ� ,)אמנזיה(שיכחו�  אינה בבחינתזכירת פרצופו של התוק� �במקרי� אלו אי. התוק�

בקושי בשליפת המידע מ� ואי� מדובר , מלכתחילה זהו מידע שלא נשמר ולא קודד

, מושפע ממידת הקשבאשר ייכנס למערכת הדיוק של המידע  כבר בשלב הקידוד 40.הזיכרו�

� שלו טתפיסה מעוותת של האירוע והקונטקס. אור� זמ� החשיפה והקרבה הפיזית, הלח

בשלב האחסו� והשמירה של המידע ועד , ג� לאחר מכ�.  השגוילזיכרו�יכולי� להוביל 

חשיפה למידע . צלנו ולהשפיע על המידע ששמור אלהוסי�מידע חיצוני יכול , לשליפתו

 � זמ�שהלכ� ככל .  היש� והתפיסה המקוריתהזיכרו�חדש יכולה לגרור את שילובו בתו

 ולהשפיע על מידת הדיוק של הזיכרו� המאוחס� כנסייכול להשמידע כ� ה, יותררב שעובר 

 מי נוכח בעת :ידע נתוני� חדשי� יכולי� להשפיע המשל שליפתג� בשלב . רב יותר

השאלות המנחות והאופ� שבאמצעותו , הציפיות שמוצגות לאד� שנזכר, רהיוהאו, השליפה

 שמידע שמאוחזר במהל� הטיפול נית� יותר היאהטענה המרכזית .  למודעותאהמידע מוב

� בסיטואציה מצוי והמטופל ,לעיוות כי יש ציפיות של המטפלי� ואחרי� שמעורבי� בתהלי

מחקרי� שוני� הראו  41.)ביליסוגסטי(הוא נית� יותר להשפעה ולשכנוע שבה 

השפעה ניכרת על הזיכרו� , ולו הקלות ביותר בכל אחד מ� השלבי� הללו, שלמניפולציות

  . ועל מידת התאימות שלו למציאות העובדתית שהתרחשה בפועל

. שיטת הטיפול ולמידה שבה היא מכווינה או מרמזתלהמיוחסת חשיבות לזו הסיבה 

שימוש בכלי� . ח ובאופ� אחזורו של המידע על ידי המטפלנדרשת זהירות יתרה בניהול השי

 באמצעות זיכרונותניתוח חלומות ותהליכי שחזור , היפנוזה, )ס� אמת(כגו� סודיו� אמיתול 

ומאפשרי� להחדיר בני שכנוע המטופלי� היות על מידת דרמטית  משפיעי� , מודר�זיכרו�

יש � של המטופלי� יאופיבטפלי� ומעמד� המיוחד של המכמו כ� ב.  ביתר קלותזיכרונות

  42.ולו ברמיזה,  להשפיע על מידת הנכונות של המטופל לקלוט את ההצעות שמועלותכדי

עצ� ההפניה למרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית יוצרת הטיה מסוימת של 

ובכ� , שכ� היא מעבירה למטופל מסר כי יש סבירות שהוא קרב� של תקיפה מינית, הזיכרו�

י� סטטיסטיי� של נתונתקשורתי ג� פרסו� . עילה לח� להיזכר באירוע בעל אופי מתאי�מפ

במוחו של  לחיזוק האפשרות �עברו התעללות בילדות� תורבאשר למספר האנשי� ש

 
39  August Piper, Linda Lillevik & Roxanne Kritzer, What's Wrong with Believing in 

Repression? A Review for Legal Professionals, 14 PSYCHOLOGY, PUBLIC POLICY & LAW 
223, 224 (2008).  

  . 225' בעמ, ש�  40
41  Holdsworth ,116–115' בעמ, 7ש "לעיל ה.  
42  Abrams ,285' בעמ, 8ש "לעיל ה . 
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יחס זאת יומאפשרת למטופלי� ל, שקיימת אפשרות סבירה שזה באמת קרההמטופל 

   43.ירשכ� אי� מדובר באירוע נדיר או בלתי סב, לעצמ�

הצלחות ותסכולי� בשגרת �אי, כגו� הצור� להסביר תחושות מסוימות, נסיבות פנימיות

 והקליטה של יכולת ההשתכנעות יכולות להשפיע על מידת ,החיי� ואמונות קודמות

 , כגו� המטפל או קבוצת התמיכה,לנסיבות ולחצי� חיצוניי�, בנוס�.  המדומי�הזיכרונות

 הזיכרונותכאשר .  קיימי�זיכרונות או עיוות� של הזיכרונותווצרות� של יהשפעה ג� על ה

מספקי� את ה� , קרב� כלי לתיקו� עצמי או פתרו� של קשיי� במערכות יחסי�ל משמשי�

 ומקבל מענה לתהיות ולחוסר ההבנה שלו שהופ� בהלי� הטיפולי להיות קרב�,  הפרטצורכי

ובמקרי� , ר הגיוני למתרחש בחייה� לבני אד� צור� בהסב.בנוגע לאופ� שבו חייו מתנהלי�

מסוימי� א� צור� במציאת גור� חיצוני שעליו אפשר להטיל אחריות לכישלונות ולפערי� 

את המציאות וההיסטוריה של הפרט ומגדירי�  האופ� שבו יוצרי� .בתפיסת העצמי הרצוי

פר  שהמטופל מאמ� והאופ� שבו הוא מסהסיפרכ� ו, מאפשר לו להגדיר את זהותו מחדש

האופ� שבו הסביבה נוהגת לספר סיפור ומצפה שהוא יסופר משפיעי� על ואת הסיפור 

 של יותכונותוכ� המציאות שתאומ� תושפע מ. ת�יהפרשנות האישית של פרטי� את חווי

  44.מלחצי הסביבהכמו ג� ,  ומצרכיו הרגשיי�הפרט

ועל כ� אנו  ,אליה� אנו נחשפי�שבאופ� טבעי אי� ביכולתנו לזכור את כל הפרטי� 

על הפנימית במחשבות ע� החזרה .  פערי� ופרטי� חסרי�אינטואיטיבימשלימי� באופ� 

הכוללת שכנוע עצמי באמתות הפרטי� , זיכרו�של ה" הקשחה "חלה, הפרטי� שהושלמו

 אד� בגרסתו לבי� ביטחו�מחקרי� הראו כי אי� קשר בי� . בנכונות�טחו� יהנזכרי� וב

על כ� .  העצמי לוקה בחסרהזיכרו�כולת השיפוט שלנו את טיב וי, אמינות הנתוני� עצמ�

  45.בחינת ביטחונו של עד בדיוק הדברי� אינה רלוונטית

  כרהוא צעירי� פגיעי� רגשית ונפשית בקרבבמיוחד , העיסוק החוזר ונשנה באירוע

על כ� במקרי� . במיוחד כאשר המטופל בוטח במטפל,  המדומההזיכרו� ליצירת פורה

יש להטיל ספק ,  הופיע רק במהל� הטיפול ולא היה הסיבה לתחילתויכרו�הזשבה� 

 לשתול בקרב אפשר מחקרה של אליזבת לופטוס הדגי� כי .הזיכרונות � שלבאמינות

הליכה  חווייתכגו� טביעה או ,  על אירועי� שליליי� שהתרחשו בילדות�זיכרונותמטופלי� 

 רבה מאודד המטפלי� ה� בעלות השפעה המחקרי� הדגימו כי הצעות מצ. איבוד בקניו�ל

מטפלי� רבי� מעודדי� אותו , תחושה מסוימתחש כאשר מטופל .  המטופלי�זיכרונותעל 

 הזיכרונותוממפגש אחד למשנהו , להאמי� כי תחושה זו מתבססת על מאורעות שאכ� קרו

ומוסריות מסיבות מתודולוגיות מ� הסת� . ומלאי� יותר ויותר, נעשי� מפורטי� יותר ויותר

ומחקרי� ,  בנוגע לאירועי� טראומטיי� ממשזיכרונות השתלת� של בדבר להכריע אי אפשר

 
  .726' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ� הראו לדוגמ; ש�  43

44  Davis ,531–530' בעמ, 34 ש"לעיל ה.  
45  Piper, Lillevik & Kritzer ,עניי� ; 231 'בעמ, 39 ש"לעיל הÈ�ÂÏÙ ,118–116 'פס, 3 ש"לעיל ה 

  .לדברי השופט עמית
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ג� ,  בנוס�46."רגילי�"יכולי� להדגי� רק את מידת היות האד� בר שכנוע באשר לזיכרונות 

קשה לטעו� שהפרטי� נשמרי� , שאירעו במציאותאירועי� אכ� מדובר ב לטעו� שא� אפשר

שאלות מנחות או הנחות ו,  מטבע� נחלשי� ומשתני� ע� הזמ�זיכרונות. תבלי שינוי ועיוו

משלימי� פרטי� חסרי� , יכולות להשפיע על האופ� שבו מנתחי� את האירועי� הנזכרי�

  47.וא� על מידת הוודאות בקיומו של פרט כזה או אחר

 אשר נשלפי� במדויק בשל אופיי�  מודחקי�זיכרונות בקיומ� של לעומת התומכי�

 טראומטיי� אינ� נבדלי� שזיכרונות השגוי טועני� הזיכרו�התומכי� בתסמונת , הייחודי

 אלו ניתני� לשליפה מדויקת באמצעות ההלי� זיכרונותואי� להניח שדווקא , רגיל מזיכרו�

האופ� שבו אנחנו מקודדי� ומאחסני� את המידע והפרטי� שאות� נשלו� יהיו . הטיפולי

 אנו בוני� את הייצוג של .העול� ומההטיות הפנימיות שלנומושפעי� מהידע שלנו על 

פרטי� אשר דוהי� ע� הזמ� יושפעו , בנוס�. לזיכרו�המציאות ולא מעתיקי� אותו ישירות 

 אינו סטטי אלא הזיכרו�. וה� ניתני� לעיוות, מאירועי� נוספי� שהתרחשו לאחר מכ�

יי� לאירועי� הקשי� מהל� הח להפנות את האחריות לכשלי� באפשר ובאמצעותו 48,דינמי

  49.תחושות אש� ותסכולבילדות שה� בבחינת פתרו� ל

מאירועי�  רבה  בבהירותבזיכרו�דווקא אירועי� טראומטיי� נחקקי� טענה נוספת היא ש

על . כמו ג� הקשב שאנו מפני� אליה�, בשל אופיי� יוצא הדופ� וחשיבות� הרבה, רגילי�

 התפקיד על ידימכת ג� נתעובדה זו . להדחיק�כ� אי� סיבה להניח כי יהיה אפשר 

  לאפשר לנונו כדיאות אירועי� טראומטיי� אמורי� לשמש .הזיכרונותהאבולוציוני של 

 על כ� מבחינה ביולוגית לא הגיוני שנדחיק אות� ובכ� .תמנע מסיטואציות מסוכנוילה

ואציות מסוכנות שכ� לא בהכרח נלמד כיצד להימנע מסיט, שרדות שלנוינפגו� בסיכויי הה

  הילדות שלה�זיכרונותד בומרבית האנשי� קיימי� פערי� גדולי� מאאצל ,  בנוס�50.בעתיד

 51. בעייתיתהיא , ילדות מרמז על קיו� הדחקהזיכרונותעדר� של ילפיה השועל כ� טענה 

 נובעי� מטראומה לאנשי� בזיכרונותטר� בוצע מחקר שמשווה אנשי� שטועני� שהפערי� 

   . מילדותבזיכרונותה� פערי� רגילי� שפשוט יש ל

 להכריע בוודאות בנוגע לקיומה של התעללות כשאי� תיעוד של כללבפועל אי אפשר 

 זו מתעצמת עובדה.  מדויקהזיכרו� יכול לקבוע עד כמה שכ� איש אינו, המאורע הטראומטי

 שבה� ראיונות ע� מבוגרי� בנוגע לילדות� להבחי� בי� מקרי�לנוכח הקושי המתעורר ב

 
46  Abrams ,285' בעמ, 8ש "לעיל ה ;Holdsworth ,113–112' בעמ, 7 ש"לעיל ה .  
על תרומת ? התילכנה השתיי� יחדיו –ערכת המשפט הפסיכולוגיה ומ"אבישי אנטונובסקי   47

 14, 11ה  ˘ËÙ˘Ó È¯Ú )"הרצוי(לתהלי� עשיית הצדק ) המצוי(הידע על הטבע האנושי 
)2010(. 

48  Piper, Lillevik & Kritzer ,237–236' בעמ, 39 ש"לעיל ה .  

49  Holdsworth ,107' בעמ, 7ש "לעיל ה.   

50  Piper, Lillevik & Kritzer ,237–236 'בעמ, 39 ש"לעיל ה ;August Piper, What Science 
Says – and Doesn't Say – About Repressed Memories: A Critique of Scheflin and Brown 

25 J. PSYCHIATRY & L. 615, 616 (1997).  
51  Piper, Lillevik & Kritzer ,231 'בעמ, 39 ש"לעיל ה ;Piper ,619' בעמ, 50 ש"לעיל ה.  
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או , לחשוב על האירועי� אשר אינ� נעימי� לה�ממנע י בוחרי� במודע לההמרואייני�

הדיווח של �א� אילא ברור  , כלומר.מנע מלספר למראיי� על החוויה הטראומטית שלה�ילה

לזכור האובייקטיבית יכולת� �מבוגרי� שטופלו בגלל התעללות בילדות� נובע בהכרח מאי

פועל מנגנו� מבחינה מעשית  חוסר יכולת להסביר כיצד �וסל כ� נע 52.את המאורעות

אל מול ,  לאור� זמ� רבהדחקה כאשר מדובר בהדחקת� של מאורעות נפרדי� ונמשכי�ה

  .  של אירוע אחד רצי�הזיכרו�האפשרות למנוע את 

 הדגימו כי הזיכרונות האנושיי� אמינות� של בחו� אתמחקרי� שוני� אשר רצו ל

 מהאירועי� �25%בו,  במציאות מהאירועי� שאכ� קרו68%ר זוכרי� רק מטופלי� בגיל צעי

 על אירועי� שלא התרחשו ה� שזיכרונות א� על פי.  ה� רואי� זיכרו� אמי�שלא קרו מעול�

 חזרות התיאורי� כמהלאחר ,  פחות ביחס לזיכרונות אמתיי�מפורטי� פחות ומדויקי�

עד אשר קשה להבחי� ,  בפרטי� רבי� יותרה לפגישה מוצפי�ומפגיש, נעשי� מפורטי� יותר

כ� נוספות עדויות של אנשי� על אירועי� על . בי� הזיכרונות האמתיי� לאלו שאינ� כאלה

 ובכ� מדגימות קיומ� של פערי� שסותרות את עובדות האירוע כפי שהתרחשו בזמ� אמת

ועי� שמעול� של איר הזיכרונות האישוש של מידת בקרב ילדי� קטני� 53.דיוקי� רבי��ואי

 ילדי� בוגרי� יותר בקרב ואילו,  וחזרות רבי� יותרראיונותלא קרו ירדה ככל שהתקיימו 

מעמדו של המטפל בשל או , צות מתו� ראייה שונה של הרצו� לַראולי , האישוש עלתהמידת

  54.והמתחקר

 בהתעללות על נאשמי� אמינות� של לבחינתבמחקר נוס� בוצעה בדיקה בפוליגר� 

 זיכרונות מודחקי� לאחר שני� רבות לעומת המואשמי� בהתעללות על בסיס כרונותזיבסיס 

מספר אשר  (78% היהמשקרי� בקבוצה השנייה שיעור הנאשמי� שנמצא כי ה� . רגילי�

בקבוצה שבה ההאשמות ואילו , ) האשמות שוואיכול להעיד כשלעצמו על קיומ� של

והדבר ,  בלבד4% היה משקרי� ושנמצא הנאשמי� שיעור,  מודחקי�זיכרונותהתבססו על 

מעיד על קיומ� של האשמות שווא רבות יותר במקרי� אלו ומחזק את הטענה כי מדובר 

   55.בזיכרונות אשר אינ� תואמי� את המציאות העובדתית

  עמדת המשפט  .ב

  חקיקה  .1

 עברות מי� בקטיני� של את תקופת ההתיישנות 2002המחוקק הישראלי הארי� בשנת 

היוע� באישור  נקבע כי 72במסגרת תיקו� , ג"בתשס, ובהמש�, 18ני� מגיל לעשר ש

כלומר שעשר השני� , 38לגיל בהגיע המתלונ� ג� אפשר להגיש כתב אישו� , המשפטי

 
52  Piper, Lillevik & Kritzer ,234' בעמ, 39 ש"לעיל ה ;Piper ,628' בעמ, 50 ש"לעיל ה.  
   .113' בעמ, 7ש "לעיל ה, Holdsworth ;728' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�  53

  . 114–113'  בעמ,ש�  54
55  Abrams ,289, 283' בעמ, 8ש "לעיל ה.  
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של  מתו� הבנה של הקושי ו נובעת הארכה זו28.56מתחילות רק מהגיע המתלונ� לגיל 

�להביע את , להתמודד ע� המעשי� קרבנות לעבור עד שה� מסוגלי�ה שעל  המורכבההלי

 בשל ההשלכות הרגשיות הנובעות מעצ� ההלי� המשפטי, שהתרחש ולהגיש תלונה

 שהסיבות לחשיפהההנחה היא . והעמידה במסגרת ההלי� השיפוטי ואל מול הנאש�

, הקרבנות נתוני� לאור� שני� רבות למרות הפוגעהיות  בי� השאר ה�המאוחרת של העברות 

 ה� חשי� בושה ומושפעי�,  האירועי� בסודיגלו דבר וישמרו את בלה� מאוימי� ל

ג� חתיי� שמונעי� דיווח של האירועי� לחצי� חברתיי� ומשפומגורמי� מעכבי� פנימיי� מ

 מלבד,  כפי שעולה מדברי ההסבר לתיקו� האחרו�57.כאשר הקרב� מודע למה שהתרחש

 ההתיישנות של תקופתגה ההארכה החרי, קושי בעצ� הלי� הדיווח והגשת התלונהה

 יש להרחיב הלפיש ההנחה ת מודחקי� וקבלזיכרונותמתבססת ג� על ההכרה בתוקפ� של 

 מודעי� לאירועי� שהתרחשו אינ�את ההגנה הניתנת לקרבנות התעללות במשפחה אשר 

וכי אי� לאפשר את ההתחמקות מהעונש רק בשל הטראומה הנפשית , במש� שני� רבות

 הנחות אלו מתאימות ג� לדוקטרינות הנוגעות להתיישנות 58.עצמ�שנגרמה מ� המעשי� 

בדיני הנזיקי� שלפיה� תקופת ההתיישנות חלה מ� הרגע שבו המתלונ� נעשה מודע לעוול 

  . שהתרחש

 השני� הבנה ע�גרת המשפחתית בפרט התפתחה סעברות מי� במבבעברות מי� בכלל ו

 של המסגרת המשפטית הלה לנכונותאשר הובי, של עדויות כבושותואופיי� של מהות� 

את במיוחד ז.  הדברי�וערבוב בסדרהתפתחות הדרגתית בפרטי העדות , דיוקי��אילקבל 

 אחר הגרעי� הואהחיפוש .  מאוד אירועי� שהתרחשו בגיל צעירכאשר עסקינ� בעדויות על

מת� העדות וחשיפה הדרגתית בתהלי� שינויי� של גרסאות האירועי� ו, הקשה של האמת

כי אלה המאפייני� הטבעיי� של מתו� הבנה ,  במהימנות העדותי� פוגעאינ� �של פרטי

בשל אופיי� . ואי אפשר להסיק מה� פגיעה באמינותו של העד, הקושי בתהלי� מת� העדות

 ה גמישות ג� בנכונות לקבל עדות יחידניכרתשל האירועי� המתרחשי� בחדרי חדרי� 

 59. לקבל עדות זו כמספיקהגר� לו מסביר מה טבית המשפבתנאי ש, כמספיקה להרשעה

נראה שע� הבנת השכיחות של מקרי התקיפה המינית בקרב קטיני� מחד וע� הבנת , ככלל

�החקיקה והפסיקה הביעו מגמה של התאמת , הקשיי� הנפשיי� הנלווי� לפגיעות אלו מאיד

נישה יעילה התנאי� למאפייניה הייחודיי� של העברה כדי לשפר את ההרתעה ולאפשר ע

  .יותר

 
–ז" התשל, לחוק העונשי�354' ס;  לדברי השופט עמית96' ספ, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   56

 –110' בעמ, 12ש "לעיל ה, "'מקד� הגנה'הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"עציוני ; 1977
דברי ההסבר ; )2006 (572, 559) 2(ד ס"פ, ˘¯‡È�ÂÏÙ 'È ˙�È„ÓÏ � 10189/02פ "ע; 111

 .ג"התשס, 1ח "ה,  לחוק העונשי�72 לתיקו�
, עוד על הקשיי� שבהגשת תביעה;  לדברי השופט עמית94 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   57

  .107–106' בעמ, 12ש "לעיל ה, "'מקד� הגנה'הא� פסיכולוגיה יכולה לשמש כ"עציוני 
דברי ;  לחוק העונשי�354' ס;  לדברי השופט עמית110� ו93 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   58

 .56ש "לעיל ה, ההסבר לתיקו� החוק
  . 1971–א" התשל, לפקודת הראיות54' ס  59
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 עובר לעניי� פלוניפסיקה ה  .2

לא , מלבד התייחסויות ספורדיות לקיומ� של זיכרונות מודחקי�, È�ÂÏÙלעניי� עד 

נדרשה הפסיקה להכריע במחלוקת בי� הדוקטרינות השונות במפורש ולא התמודדה ע� 

פ "עבמסגרת . הקשיי� העולי� בעקבות הוויכוח אשר ניטש בי� האסכולות השונות

.  הורשע הנאש� בהתעללות פיזית ומילולית מתמשכת כלפי אשתו ושתי בנותיו10673/0460

לאחר הרשעה זו ובמסגרת ההליכי� החלה אחת מבנותיו של הנאש� להיזכר בפרטי� שוני� 

ככל  מ� הנתוני� עלה ג� כי, בנוס�. הנוגעי� ג� לקיומה של התעללות מינית על ידי האב

, אול� זו נמנעה מלהעיד בנושא,  לסירוגי� ג� באחותה הגדולההנראה מעשי� אלו בוצעו

. היא אינה זוכרת את שהתרחש, בי� השאר בטענה כי א� שהיא מניחה שהדברי� אכ� נעשו

ההיזכרות הייתה , במקרה זה לא העלתה ההגנה טענות בדבר קיומ� של זיכרונות שתולי�

והיו ראיות וחיזוקי� , הביתזמ� קצר לאחר קרות האירועי� ומיד ע� צאתו של האב מ

, על כ� קיבל בית המשפט כנתו�. חיצוניי� אשר היו ראיות עצמאיות לקיומה של ההתעללות

תו� עירוב התייחסות להדחקת , את היתכנותה של הדחקה על ידי המתלוננת, ללא עוררי�

מתו� חייה של המתלוננת בפחד מתמיד מ� האב , הזיכרונות והתייחסות לכבישת העדות

   61.אלי� עד לעזיבתו את הביתה

 התלונ� נער על ביצוע מעשי� מגוני� על ידי ב� זוגה של סבתו בעת 420/0962פ "בע

במקרה זה ההגנה טענה לקיומ� של זיכרונות מסולפי� . 8.5 עד 4.5ששהה בבית� מגיל 

והוא , אול� זיכרונותיו של המתלונ� היו רציפי� לאור� השני�. אשר הודחקו לאור� זמ�

אשר נעל� ע� הפרדה של , ע מלדווח ולהעיד על המעשי� מתו� הפחד מפני התוק�נמנ

ועל כ� מדובר היה בעדות כבושה ולא בזיכרונות מודחקי� , סבתו של המתלונ� מהנאש�

  . למאורעות

 לאפשר לה לתבוע בהלי� נזיקי את 59 ביקשה אישה בת 8098/0463מ "במסגרת בע

אשר לטענתה הייתה מודעת , ואת אמה, 18 עד 8מגיל אשר נטע� כי התעלל בה מינית , אחיה

, אחיה א� הציע לה פיצוי כספי בשלב מסוי�. להתעללות ובחרה להעלי� עי� מ� המעשי�

� לחוק ההתיישנות ו8§על פי , לטענתה. אול� זאת בתנאי� אשר לא הייתה מסוגלת לקבל�

עה הנפשית שחוותה לא ובשל הפגי,  לפקודת הנזיקי� מדובר בנזק אשר התגלה באיחור89§

שכ� , במקרה זה קבע בית המשפט שאי אפשר להושיע אותה. יכלה לתבוע כל אות� שני�

החוק מתנה את היעדר ההתיישנות הנזיקית על עברות הנוגעות לפגיעה מינית בקטיני� 

במקרה דנ� בגלל השני� הרבות שחלפו לא נית� היה לקיי� הלי� . בקיו� הרשעה פלילית

כמו ג� , למרות הקושי בהגשת התביעה הייתה הפגיעה, בנוס�. א להרשעהפלילי ולהבי

המתלוננת , יתר על כ�. ידועי� לתובעת כל אות� שני� ולא הודחקו על ידיה, הנזק הנלווה לה

 
̇ È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È � 10673/04פ "ע  60 �È„Ó) להכרעת הדי� במחוזי ראו ). 1.6.2008, פורס� בנבו

  ).21.7.2004, פורס� בנבו (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 1238/02ח "תפ
 .60 ש"לעיל ה, 10673/04פ " לדברי השופט אלו� בעניי� ע9' ספ  61
  ).23.11.2009, פורס� בנבו (È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 420/09פ "ע  62
 .)2004 (111) 3(נטד "פ, È�ÂÏÙ  'ÌÈ�ÂÏÙ˙ �8098/04מ "בע  63
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מדובר אמנ� . אול� נמנעה מלהגיש את התביעה, התעמתה ע� הנתבע שני� רבות קוד� לכ�

א� , להיפרע מאחיה על המעשי� א� שהודה בה�המתלוננת לא יכולה תוצאה קשה לפיה ב

לראות את נכונותו של בית המשפט להכיר בהדחקה כסיבה להיעדר לבד מזאת אפשר 

הכרה זו מעידה על נכונות מצד בית המשפט לדחות . מודעות למעשי� או לנזק שנגר� מה�

� את תחילתו של מועד ההתיישנות במקרי� שבה� קיימת הדחקה של הזיכרונות לאור

   .השני�

ש� הגישה המתלוננת תלונה בגיל ,  עלתה השאלה במלוא חריפותה1035/0364ח "בתפ

במקרה זה טענה . 11 עד3 על עברות מי� אשר לכאורה בוצעו בה על ידי אביה מגיל 26

עד להגיעה , המתלוננת כי הזיכרונות לא היו במודעותה כלל במש� כל שנות התבגרותה

ולאחר שהתעוררה ורשמה את פרטי , כי אביה אונס אותהאז חלמה המתלוננת , 23לגיל 

לאור� שנות . החלו� צפו למודעותה כל אירועי ההתעללות אשר בוצעו לאור� השני�

ילדותה הייתה המתלוננת קרב� לתקיפה מינית קלה יחסית על ידי שכנה המתבגר והפגינה 

, הפרעות התנהגות, קשיי� בשינה, תסמיני� שוני� של הפרעות נפשיות כגו� התקפי חרדה

 ההכרעה במקרה זה התחלקה לשתי 65.נשירה מהלימודי� והתייחסות חריגה ליחסי� מיניי�

. 2007בשנת , È�ÂÏÙפסיקת הערכאה הדיונית התקיימה טר� הכרעת הדי� בעניי� . פסיקות

במסגרת הערעור על הכרעת המחוזי לבית המשפט העליו� הצדדי� הגיעו לכלל הסכמה כי 

לאחר שיוגשו על ידי הצדדי� חוות דעת , זר לדיו� מחדש בבית המשפט המחוזיהערעור יוח

טענות הצדדי� כמו ג� ,  כפי שיפורט להל�66.של מומחי� בתחו� הזיכרו� הטראומטי

  .  והושפעו ממנה רבותÈ�ÂÏÙההכרעה בדבר הערעור התקבלו לאחר ההכרעה בעניי� 

,  מדובר בזיכרונות מסולפי�במסגרת ההכרעה המקורית התייחס הנאש� לאפשרות כי

הגנתו התחלקה בי� הטענה כי מדובר בהאשמות שווא מכוונות . אול� לא בפה מלא

לבי� הטענה כי מדובר בהזיות הנובעות , שמטרת� לסחוט ממנו כס� במסגרת הפיצויי�

במסגרת ההלי� . אולי בתגובה לתקיפה המינית על ידי שכנה, מהפרעות נפשיות מגוונות

 השופטי� רבות מאמינותה של המתלוננת ובאמונה המלא בהאשמות שהיא התרשמו כלל

. לעומתה נתפס האב במהל� עדותו בכמה שקרי� ולכ� נחשב לא אמי�. מטיחה באביה

לזכות את האב מ� ההאשמות בשל , בדעת המיעוט, למרות זאת בחרה השופטת אמסטרד�

ל תשתית מחקרית אשר קשיי� עובדתיי� אשר התעוררו במהל� העדות ובשל היעדרה ש

כוללת קישור סיבתי הכרחי של התסמיני� הנפשיי� השוני� אשר הופיעו אצל המתלוננת 

 למרות היעדר תימוכי� מחקריי� מספקי� 67.לאור� השני� להתעללות מינית על ידי אביה

בדבר האפשרות של קיומ� של זיכרונות מסולפי� מידי ההגנה בחרה השופטת לזכות את 

 
  ).6.11.2007, פורס� בנבו (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 1035/03) א"תמחוזי (ח "תפ  64
  .לדברי השופטת אמסטרד� 8 –1' ספ, ש�  65
לא  (È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 3958/08פ "ו עידי בית המשפט העליו� רא לאימו� ההסדר על  66

 1035/03) א"תמחוזי (ח "הדי� אשר נית� במחוזי במסגרת הערעור ראו תפ לפסק). פורס�
� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ï‡ÂÓ˘) 21.9.2011, פורס� בנבו.(  

  . לדברי השופטת אמסטרד�29' ספ, 64 ש"לעיל ה, 1035/03ח "תפ  67
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מי� בשל הנסיבות הייחודיות שבה� התעורר הזיכרו� ובשל פערי� אפשריי� האב מ� האישו

  68.בעדות המתלוננת והיעדר ראיות התומכות בעדותה ישירות

עמדת הרוב התייחסה לכ� שבמקרי� הנוגעי� לתקיפה מינית ההכרעה היא בי� , לעומתה

 כדי להרשיע והחוק קובע מפורשות כי עדות יחיד מספיקה, עדות המתלוננת לעדות הנאש�

 לפיכ� בשל האמינות הרבה שיוחסה לעדות המתלוננת ולחיזוקי� הנלווי� 69.במקרי� אלו

, להיותה דוברת אמת ולהיות הנאש� משקר בפרטי� עובדתיי� אשר היו חלוקי� בי� השניי�

בייחוד התייחסו השופטי� לתגובות הרגשיות השונות . בחרו השופטי� להרשיע את הנאש�

מתלוננת תו� אמירה כי אי אפשר לקבל את הטענה שבדתה את החוויות אשר זוהו אצל ה

ה� בחרו ,  בנוס�70.הרגשיות העצמתיות שעליה� העידה מבלי שחוותה אות� על בשרה

לייחס סתירות מסוימות אשר הופיעו בעדות המתלוננת לפערי� בזיכרו� ולחוויית הטראומה 

 בית המשפט ציי� שטוב היה לו 71.הונתנו משקל מכריע לגרעי� האמת העומד בבסיס דברי

היו טענת ההגנה בדבר קיומ� של זיכרונות מסולפי� וטענת התביעה לשחזור� של זיכרונות 

אול� למרות זאת בחרו שופטי , בעקבות חלו� מבוססות כראוי באמצעות עדויות מומחי�

   72.הרוב לקבל את עמדת המתלוננת בשל אמינותה הרבה

  בארצות הברית המחלוקת  .3

�אול� בארצות , אכ� נעשי� צעדי� ראשוני� לגשר בי� הצדדי� השוני� במחלוקת באר

במרבית המדינות . ונדמה כי אי� הוא דוע�, הברית מדובר בוויכוח סוער הנמש� זה שני�

קיימת חקיקה או פסיקה אשר מאפשרת להתגבר על משוכות של התיישנות ולהגיש תביעה 

ההגמשה של תנאי ההתיישנות .  ההתיישנות הרגילהעל פגיעות מיניות ג� מעבר לתקופת

 דחייה של תחילת 73,נעשית באמצעות הארכת תקופת ההתיישנות בעברות מי� בקטיני�

או במדינות מסוימות א� התחלת , תקופת ההתיישנות עד הגיע המתלונ� לגיל מבוגר יותר

קטרינות כגו� קיימות דו,  בנוס�74.מרו� ההתיישנות רק ע� הגעת המידע לידי הרשויות

�אשר , אשר באמצעות� כלל מעשי ההתעללות נתפסי� כמסכת אחת, הפשע המתמש

רק ע� השתחררות הקרב� מהשפעתו של ) ומתחילה את תקופת ההתיישנות(מסתיימת 

 
 . לדברי השופטת אמסטרד�43 –30' ספ, ש�  68
  . לדברי השופטת רוטלוי6, 4' ספ, ש�  69
 . לדברי השופטת רוטלוי10 –6' ספ, ש�  70
  . רוטלויהשופטת לדברי 18' ספ, ש�  71
   . לדברי השופטת רוטלוי40 –38' ספ, ש�  72
73  720 Ill. Comp. Stat. Ann. § 5/3-6(i) (West Supp. 2003); Utah Code Ann. § 76-1-303.5 

(1999); Colo. Rev. Stat. § 16-5-401 (1986); Ark. Code Ann. § 5-1-109 (Michie Supp 
2003); Kan. Crim. Code Ann. § 21-3106 (4) (West Supp. 2003); Mass. Ann. Laws Ch. 

277 § 63 (Law. Co-op. Supp.2003); Tenn. Code Ann. § 40-2-101 (Supp. 2003).  
74  Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-107 (Supp. 1988).  
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 ובה� עברות 75,במדינות מעטות א� אי� התיישנות כלל באשר לעברות חמורות. המתעלל

הוא , בעיקר בתביעות נזיקי�, נאי� להתיישנות אמצעי נוס� להגמשת הת76.מי� בקטיני�

או היה צרי� , קביעת הכלל שלפיו ההתיישנות מתחילה רק כאשר המתלונ� נעשה מודע

   77.וכאשר הוא משתחרר ממרותו של התוק�, לביצוע העוולה, להיות מודע

כללי� אלו נועדו בראש ובראשונה לסייע לקרבנות להתמודד ע� הקושי הרב הגלו� 

, גשת התביעה מתו� הבנה שכל עוד הקרב� נתו� למרותו ולהשפעתו של התוק�בהלי� ה

וכי ג� לאחר מכ� לקרבנות רבי� , הוא לא יהיה מסוגל להגיש תלונה ולפנות להלי� המשפטי

  . נדרש זמ� כדי לעכל את שנעשה ולהיות מסוגלי� להתעמת ע� התוק�

� עדויות המתבססות על בתי המשפט נאלצו להתמודד ג� ע� קבילות� של, מעבר לכ

כמו ג� על קבילות� של עדויות המומחי� אשר באות , זיכרו� אשר הודחק לאור� שני�

הדיו� על קבילות� של העדויות השונות . לתמו� באמינות עדות המתלוננת או להפריכה

אשר הוביל בתורו לגל , הוביל באופ� טבעי ג� לדיו� על אופיי� של הטיפולי� השוני�

גרת� תבעו הנאשמי� בהליכי� הפליליי� את נזק� מ� המטפלי� אשר תביעות שבמס

  78.לטענת� שתלו במסגרת הלי� הטיפול הרשלני את הזיכרונות בקרב המתלוננות

עיקר הוויכוח נסב על קבילות� כעדות של זיכרונות אשר שוחזרו באמצעות שיטות 

בעניי� , שנות השישי�ב. המשמש ס� אמת, טיפול כגו� היפנוזה או שימוש בסודיו� אמיתול

Harding , פנתה �רצתה מתלוננת אשר עברה תקיפה לנסות לשחזר מי היה התוק� ולש� כ

 בשנות השבעי� והשמוני� החלו 79.במקרה זה אושרה עדותה כקבילה. לטיפול בהיפנוזה

 ובעניי� Mack80בעניי� . לעלות ספקות בנוגע לאמינות� של תהליכי שחזור הזיכרונות

 
75  Story v. State, 721 P.2d 1020, 1027; Va. Code Ann. § 19/2-8 (Supp. 1988); Ri. Gen. 

Laws § 12-21-2 (1981); State v. Johnson, 167 S.E. 2d 274, 279; Nc. Gen. Stat. § 15-1 
(Supp. 1988); (N.C. 1969).Md. Cts. & Jud. Proc. Code Ann. § 5-106 (Supp. 1988); Ky. 

Rev. Stat. Ann. § 500.050 (Baldwin 1988) . במדינת אלבמה יש רשימה מפורטת של
 המחוקק הוסי� לרשימה זו את 1985בשנת . העברות הפליליות החמורות אשר אינ� מתיישנות

  ;Ala. Code § 15-3-5(A)(4) (Supp. 1988). 16בה� הקרב� הינו מתחת לגיל שכל עברות המי� 
W. Va. Code § 61-11-9 (1984).  

76  Lauren Kearns, Incorporating Tolling Provisions into Sex Crimes Statutes of 
Limitations, 13 TEMP. POL. & CIV. REV. 325, 330 (2003); N.J. Stat. Ann. § 2C: 1-6 (a), 
2C: 14:-2 (West Supp. 2003); Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-107 (West Supp. 2002); Alaska 

Stat. § 12.10.010(a)(2)(3) (Michie 2002).  
 Model Penal Code § 1.06(4); Toussie v. United States, 397 U.S. 112, 115ראו למשל   77

(1970); State v. Danielski, 348 N.W. 2d 352 (Minn. Ct. App. 1984) , בית המשפטשבו 
-Haw. Rev. Stat. § 707; פורשות לכ� שהפשע נמש� כל עוד נמשכת מרות התוק�התייחס מ

733.5 (Supp. 2001) – ביחס לעברו � מי� תחקיקה המתייחסת מפורשות לפשע המתמש
  . 14בקטיני� מתחת לגיל 

  .286' בעמ, 8ש "לעיל ה, Abrams; 727' בעמ, 2 ש"לעיל ה, קוטלרוויצטו� , נמ�  78

79  Harding v. State, 246 A.2d 302 (Md. App. 1968).  
80  State v. Mack, 292 N.W.2d 764 (Minn. 1980).  
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Mena81 עדויותיה� של נערה אשר עברה היפנוזה כדי להיזכר א� נפגעה בתאונה או  נפסלו

לעומת . ועדותו של אד� אשר נדקר ועבר הלי� היפנוטי כדי להיזכר בזהות התוק�, באונס

כי בעלה , לאחר הלי� היפנוטי,  כ� התקבלה עדותה של אישה אשר זיהתהHurdזאת בפרשת 

יטריוני� מגבילי� לקבילותה של עדות  אול� הוגדרו קר82,לשעבר הוא שתק� אותה

 הסכי� בית המשפט Iwakiriג� בפרשת . המתבססת על זיכרו� אשר שוחזר בהלי� היפנוטי

  83.לקבל עדות של עד לחטיפה אשר פנה לטיפול בהיפנוזה בהמלצת המשטרה

.  נשלחה נערה אשר סבלה מהפרעות אכילה לטיפול על ידי הוריהRamonaבעניי� 

 המטפלת לידיעתה כי שיעור ניכר מ� הנערות אשר סובלות מהפרעות במקרה זה הביאה

אכילה הותקפו מינית בילדות� ושלחה אותה להשתת� בקבוצת תמיכה שבה חלק מ� הבנות 

המתלוננת החלה להיזכר בשלב זה בהדרגה במעשי� אשר בוצעו . עברו התעללות בילדות�

, הטיפול. ימוש בסודיו� אמיתולבהמלצת היועצת היא עברה טיפול תו� ש. על ידי אביה

לאחר הטיפול עדכנו אותה . לא תועד ,שבמהלכו ציינה מעשי� שוני� אשר בוצעו בה

הכריזו בפניה כי מטופלי� אינ� , וכאשר הביעה ספק באמתות�, המטפלי� בדברי� שאמרה

בתקופה שלאחר מכ� החלה המתלוננת להיזכר באירועי� נוספי� . משקרי� בהשפעת הס�

במסגרת ההלי� הפלילי נקבע כי עדותה של הבת אינה . רחשו לאור� התבגרותהאשר הת

  85. והאב זכה ג� בתביעה נזיקית שאותה ניהל נגד היועצת אשר טיפלה בבתו84,קבילה

פנתה המתלוננת לטיפול פסיכיאטרי לאחר שהחלה סובלת מהתקפי  Borawik, 86בעניי� 

הטיפול . ל היא הופנתה לטיפול היפנוטיבמסגרת הטיפו. חרדה ובעיות בריאותיות כרוניות

, אול� המהפנט ציי� בעדותו כי השאלות ששאל היו כלליות מאוד ולא מכווינות, לא תועד

לאחר סיו� ההיפנוזה הוא לא עדכ� אותה בדבר ". ?מה את זוכרת", "?מה קרה"כגו� 

רה על ולאחר זמ� מה החלו לצו� בזיכרונה פרטי� בנוגע להתעללות שעב, הפרטי� שעלו

בעניי� זה הגדיר בית המשפט קריטריוני� לקבילות� של עדויות אשר מתבססות . ידי דודיה

תיעודו של ההלי� , אשר כללו בי� השאר בחינה של מקצועיות המטפל, על תהלי� היפנוטי

בית המשפט הבחי� בי� טיפול , בנוס�. במהל� הטיפול) סוגסטיה(הטיפולי ומידת הה#אה 

" כללי" לקבל מענה בחקירת פשע או אירוע מסוי� לבי� טיפול היפנוטי היפנוטי אשר נועד

  . במסגרת ההלי� הטיפולי הרפואי

ובעקבות זאת נדרש בית המשפט להתמודד ע� שאלת קבילות� של , המחלוקת הוחרפה

או שלא , עדויות המתבססות על זיכרונות מודחקי� באופ� כללי תו� שחזור� באופ� עצמאי

ג� במקרי� אלו אי אפשר היה לזהות תמימות . ולי אשר כולל היפנוזהבמסגרת הלי� טיפ

במקרי� בודדי� פסלו על הס� את קבילות� של . דעי� באשר למידת קבילות� של העדויות

 
81  State v. Mena, 624 P.2d 1274 (Ariz. 1981).  
82  State v. Hurd, 432 A.2d 86 (N.J. 1981). 
83  .State v. Iwakiri, 682 P.2d 571 (Idaho 1981)  
84  Ramona v. Superior Court, 57 Cal. App. 4th 107 (Cal. App. 2d Dist. 1997).  
85  .Ramona v. Isabella, No. 61898 (Super. Ct. Napa County, Cal., May 13 1994) 
86  Borawick v. Shay, 68 F.3d 597 (2d Cir. Conn. 1995).  
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עדויות מודחקות וקבעו כי עצ� ההכרה באפשרות ההדחקה שנויה במחלוקת מבחינה 

ויות אשר מתבססות על זיכרו�  מקרי� אחרי� נמנעו מלדחות את קבילות� של עד87.מדעית

מודחק וא� הכירו מפורשות באפשרות כי נפגעי טראומה ידחיקו את המאורעות ואפשרו את 

  88.שמיעת� של עדויות מומחה אשר תומכות באפשרות זו

 שבמסגרתו הגישה Hoult,89מבי� ההכרעות המרכזיות בעניי� זה יש לציי� את עניי� 

במקרה זה אישר בית . תעללות בה על ידי אביה בגי� ה27המתלוננת תביעה רק בגיל 

. כי אכ� מדובר בזיכרו� מודחק, לאחר שמיעת עדויות מומחי� בתחו� הטראומה, המשפט

במקרה זה .  זוכה הנאש� מרצח חברתה של בתוFranklin,90בעניי� , לעומת זאת לאחר מכ�

כאשר ,  רבותוהיא נזכרה בכ� לאחר שני�, נזכרה הבת כי הייתה עדה לרצח שהאב ביצע

במקרה זה נמנע בית המשפט מלהכריע בדבר האפשרות כי מדובר . צפתה בבתה בת החמש

התביעות הנוגדות של האב נגד . בזיכרונות מסולפי� וזיכה את האב מסיבות פרוצדורליות

   91.העדי� והמטפלי� המעורבי� בפרשה נדחו כול�

ל המתלוננת בדבר התעללות  קיבל בית המשפט את עדותה שMoriarty,92בעניי� , לבסו�

וזאת א� על פי שהעדות צפה לזיכרונה , שעברה בילדותה על ידי חברי הכנסייה שבה שהתה

ע� זאת סייג בית המשפט את החלטתו בקביעה כי עדויות . בהיותה בגיל מבוגר, בהדרגה

המתבססות על זיכרו� משוחזר יהיו קבילות במקו� שבו קיימות ראיות עצמאיות 

בדוגמאות שפירט בית . ביות שניתנות לאימות ותומכות בטענת הזיכרו� המודחקואובייקטי

, יומני�, היסטוריה רפואית מתועדת, כגו� הודאה, המשפט הוא התייחס לקיומ� של ראיות

על העדויות לבסס ג� את קיומה של ההתעללות וג� את . עדויות ראייה וכדומה, תמונות

מתלוננת הפרעות התנהגותיות ורצו� להימנע מביקור במקרה זה הפגינה ה. אמינות הזיכרו�

. הזיכרונות צפו מעצמ� ללא התערבות טיפולית, בנוס�. בכנסייה כבר בגיל צעיר מאוד

במסגרת התביעה הנזיקית אפשרו את דחיית ההתיישנות מתו� שמיעת� של עדויות מומחה 

 
87  Franklin v. Stevenson, UT 61, 987P.2d 22, 28 (1999).  
88  Doe v. Shults-Lewis Child and Family Service, Inc.718 N.E.2d 738, 750–751(1999); 

Logerquist v. McVey,196 Ariz. 470; 1 P.3d 113 (2000); Hobert v. Covenant Children’s 
Home, 309 Ill. App. 3d 640, 642; 723N.E.2d 384, 386 (2000); Doe v. Archdiocese of 

New Orleans, 823So. 2d 360, 365 (2002).  
89  Hoult v. Hoult, 57 F.3d 1, 2 (1st Cir. 1995). 
90  Franklin v. Duncan, 884 F.Supp. 1435 (N.D.Cal.1995) ,Franklin v. Duncan, 70 F. 3d 75.  
91  Franklin v. Terr, U.S. Dist. LEXIS 6365 (N.D. Cal. Apr. 30, 1998); Franklin v. Terr, 

201 F.3d 1098, 2000 U.S. App. LEXIS 1280, 2000 Cal. Daily Op. Service 868, 2000 
D.A.R. 1293 (9th Cir. Cal. 2000); Franklin v. Terr, 294 F. Supp. 2d 1145, 2003 U.S. 
Dist. LEXIS 21656 (N.D. Cal. 2003); Franklin v. Terr, 174 Fed. Appx. 388, 2006 U.S. 
App. LEXIS 8550 (9th Cir. Cal. 2006); Franklin v. Fox, 107 F. Supp. 2d 1154, 2000 
U.S. Dist. LEXIS 10100 (N.D. Cal. 2000); Franklin v. Fox, 312 F.3d 423, 2002 U.S. 
App. LEXIS 24254, 2002 Cal. Daily Op. Service 11479, 2002 D.A.R. 13381 (9th Cir. 

Cal. 2002).  
92  Moriarty v. Garden Sanctuary Church of God, 534 S.E.2d 672 (S.C. 1999).  
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היה צרי� להיות אשר התייחסו לכ� שהזיכרונות הודחקו תו� קביעה שהאד� הסביר לא 

   93.מודע לקיומה של עילת התביעה

   הצפתה של המחלוקת – 5582/09פ "ע  .4

)‡(‰¯˜Ó‰ ˙Â„·ÂÚ   

. כה הנאש� מכמה אישומי� אשר התייחסו לביצוע עברות מי� בבתובמסגרת הערעור זו

אול� , 10 ועד 4ההאשמות התייחסו למעשי� אשר לכאורה ביצע הנאש� בבתו מהיותה בת 

חלה , 7דהיינו לפני היות המתלוננת בת , 1986שר התקיימו לפני שנת על המעשי� א

לאחר , לעומת זאת באשר למעשי� אשר בוצעו בגיל מאוחר יותר חוק העונשי�. התיישנות

הקושי המרכזי אשר התעורר . קובע כי אפשר להגיש בגינ� כתב אישו�, תיקונו האחרו�

והיא , 23ננת בהדרגה רק בהיותה בת בפסק הדי� הוא שהמעשי� צפו למודעותה של המתלו

   26.94הגישה את התלונה בגיל 

לא עלו דיווחי� על תסמיני� שוני� אשר יכולי� של המתלוננת  הלאור� שנות התבגרות

רעות התנהגות לבד מאירוע  מדובר בתלמידה מצטיינת ללא הפ.מצוקה נפשיתלהעיד על 

, תופעות נפשיות כגו� דיכאו�. עיי� אז ברחה מהבית לבית דודתה למש� כשבו16בודד בגיל 

וזאת , 18 יומי החלו להופיע רק בהגיעה לגיל�הפרעות אכילה והפרעות בתפקוד היו�, חרדה

   95.ידי ידיד של האבשנעשה בה ניסיו� לאונס על  לאחר

המתלוננת  פנתה הופעת� של התסמיני� הנפשיי� הקשי�במסגרת ההתמודדות ע� 

על ידי עובדות , חלק� במסגרות מקצועיות ,גי� שוני�לסדרה של טיפולי� נפשיי� מסו

כגו� קורא , וחלק� על ידי גורמי� פרטיי� שאליה� הופנתה, סוציאליות ופסיכולוגי�

במהל� הטיפולי� גילתה המתלוננת כי אי� לה כלל זיכרונות . בעיניי� וקורא במזוזות

הבזקי� לאחור , דיכאו�, חרדה, ובתו� כ� סבלה מהפרעות אכילה חמורות, מתקופת הילדות

בהדרגה וע� . ותחושות גופניות שונות אשר פגעו ביכולתה לתפקד תפקוד בסיסי ביותר

התפתחות הטיפולי� החלו לצו� אצלה ג� זיכרונות בנוגע למעשי� שוני� אשר בוצעו בה 

   96.על ידי אביה בילדותה

והחוויות , ולא מגמתית אמינה  על ידי כלל השופטי�עדותה של המתלוננת תוארה

התגובות ההתנהגותיות . והרגשות שתיארה נתפסו ככנות ומציגות מצוקה נפשית אמתית

טראומה מבחינת המאפייני� שלה� �והנפשיות השונות תוארו כתואמות את קיומה של פוסט

למרות זאת לפי טענת ההגנה עלתה האפשרות כי בפועל אירועי� שוני� השפיעו . ועצמת�

ניסיו� האונס שחוותה שנעשה על ידי ידידו של :  והובילו לסילופ�על תוכ� הזיכרונות שלה

הוביל למעורבותו של אביה , אביה זמ� קצר לאחר שאביה עודד אותה להיפגש ע� הידיד

 
93  Moriarty v. Garden Sanctuary Church of God, 341 S.C. 320, 534 S.E.2d 672 (2000). 
  .  לדברי השופט עמית3–2 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   94
  .  לדברי השופט עמית5–4' פס, ש�  95
  .  לדברי השופט עמית12–5' פס, ש�  96



  ד "ע תשיאעלי משפט   לימור עציוני

504  

הקורא במזוזות והקורא בעיניי� התייחסו שניה� , בנוס�. באירוע מבחינת השפעותיו עליו

מבלי שהיא , אצבע מאשימה כלפי אביהמפורשות לפגיעה שנעשתה בה בילדותה וא� הפנו 

אפשרות קישור מעשי� אלו אל האב והאופי הבלתי ידוע של . העלתה כלל את האפשרות

מהל� הביקור אצל השניי� האחרוני� מעלי� את אפשרות קיומה של השאה והכוונת 

נקודת  לקבל אוטומטית את שאי אפשרההנחה היא . מחשבותיה וזיכרונותיה של המתלוננת

אימו� .  ב� משפחה לעול� לא יעליל על קרובו בגלל הסבל הכרו� בהלי�הלפיש אהמוצ

 בית המשפט לא ציי� 97.זכויותיו של הנאש�את רוק� מתוכ� את ההלי� הפלילי ויהנחה כזו 

 ÌÂÈ˜ „ÚÂÓשכ� הספיק הספק לעניי� ,  ההתעללותÌÂÈ˜ ÌˆÚÏבפה מלא כי קיי� ספק באשר 

   98. האפשרות לקיומה של התיישנותשפעל לטובת הנאש� בשל, ההתעללות

אשר תוארה , למרות זאת באמצעות הפרדה בי� האמת הסובייקטיבית של המתלוננת

לבי� האמת האובייקטיבית העובדתית פתח בית המשפט , אמינה ונמצאת במצוקה אמתית

אמנ� בית המשפט ציי� כי הדוקטרינה . פתח לקבלתה של דוקטרינת תסמונת הזיכרו� השגוי

אול� בפועל הסכי� בית המשפט להטיל ספק באמתות זיכרו� , מצה כאסכולה מוכרתלא או

לזכות את האב  – 100 ובהיעדר� של עדויות חיצוניות תומכות99,אשר הודחק שני� רבות

למרות ההכרזה כי אי� ,  וכ�101.בשל האפשרות שהיה עיוות בתוכ� זיכרונה של המתלוננת

 מסביר שהתפתחות הדרגתית של זיכרונות בית המשפט בפועל, מדובר באסכולה מקובלת

  102.או למצער עיוות של פרטי� מסוימי� בזיכרו�, מאפשרת את יצירת� של זיכרונות שווא

)·(˙ÂÈ¯Â‡˙‰ È˙˘ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï È˘Â˜‰   

.  בי� שתי התאוריותה זה מדגי� את הקושי של בית המשפט להכריעבפועל מקר
 יצופו הזיכרונותמצביעי� על העובדה כי  מודחקי� זיכרונותהתומכי� באפשרות קיומ� של 

 וההתרחקות מ� התוק� ומוקד ע� התרופפות מנגנו� הדיסוציאציה, למודעות בהדרגה
חלומות או , במסגרת הטיפול יצו� המידע למודעות באמצעות הבזקי� לאחור. האיו�

 .בי� השאר כדי לאפשר למטופל להתמודד ע� החוויות הקשות בהדרגה, היזכרות הדרגתית
ההבניה ההדרגתית של הזיכרו� היא לעתי� הכרחית במסגרת , על פי המצדדי� בגישה זו

שכ� אי� ביכולת הקרב� להתמודד ע� מלוא עצמת החוויות בבת , תהלי� ההיזכרות הקשה
לעומת זאת התומכי� בקיומה של תסמונת הזיכרו� השגוי טועני� שלעומת זיכרו� . אחת

 זיכרונות –במידע שניסינו לשלו� " נזכרי�"נו פשוט כשא –רגיל הצ� למודעות בשלמותו 
ההלי� ההדרגתי מאפשר לפרט להוסי� פירוט לזיכרונות . שנוצרי� בהדרגה ה� מסולפי�

  . הנבני� ולחזק את האמונה בקרות האירועי� במודעותו באופ� שלא נית� לתיקו�

 
 .  לדברי השופט עמית126� ו91' פס, ש�  97
  .  לדברי השופט עמית109–103' פס, ש�  98
 .ח לדברי השופט רובינשטיי�' פס לדברי השופט עמית ו124' פס, ש�  99
  . השופט רובינשטיי�יב לדברי–יא' פסו,  לדברי השופט עמית128–126 'פס, ש�  100
 . לדברי השופט עמית141–138' פס, ש�  101
 .  לדברי השופט עמית143–142' פס, ש�  102
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�המטופל חוקרי טראומה שוני� טועני� שעצמת החוויות הרגשיות של , בדומה לכ
לעומת זאת . ועצמת התסמיני� מעידות על עצ� קיומה של טראומה שבה יש להיזכר

התומכי� בקיומה של תסמונת הזיכרו� השגוי מעידי� כי ביטחונו של הפרט בכנות 
וכי במסגרת הלי� שתילת הזיכרו� השגוי המטופל , זיכרונותיו אינה מדד לאמינות� כלל
מקור . � ואמיני� ג� ללא קיומה של טראומה במציאותיכול לפתח תסמיני� נפשיי� עצמתיי

מלבד זאת אמנ� תסמיני� כגו� . התסמיני� הוא הזיכרו� השתול ולא אירועי� אמתיי�
 א�,טראומה�דיכאו� וכדומה יכולי� להתפרש כחלק מתסמיני פוסט, חרדה, הפרעות אכילה

על כ� פרטי� . נפשית רה� ג� אשר הופכי� את המטופלי� לבני שכנוע רב יותר ופגיעי� יות
אלו יזוהו כבעלי סבירות גבוהה יותר להיות נתוני� לשתילת זיכרונות ולהיווצרות� של 

  . זיכרונות מסולפי�
תיאורו של הלי� טיפולי של קרב� התעללות מינית אשר סובל , בסיכומו של דבר

מקור� ובעקבות זאת פונה להלי� טיפולי לבירור הדרגתי של , טראומה�מהדחקה ומפוסט
, פגיע נפשית, זהה כמעט לגמרי לתיאור של צעיר, ומהות� של התסמיני� שהוא חווה

שבשל פגיעותו הוא נתו� ביתר קלות להלי� של שתילת הזיכרונות במודעותו בהדרגה 
שכ� בפועל מדובר בשתי אסכולות המתחרות על , עובדה זו אינה מפתיעה. במהל� טיפול

אסכולות אלו מייצגות זרמי� . ואל לנו להיתמ� .דיוקבר חלופי לאותה התופעה במת� הס
הקרבנות ה� , באחד. סיפר חברתי שונה ואינטרסי� חברתיי� אשר שואפי� לייצר כל אחד

ואילו באחר הקרבנות ה� ה� המתלוננות וה� , והמעוולי� ה� הנאשמי�, המתלוננות
 להשפיע על הלי� הסברי� חלופיי� אלו נועדו. והמעוולי� ה� לרוב המטפלי�, הנאשמי�

אול� בראש ובראשונה להשפיע על השיח המשפטי , הטיפול הנפשי ועל השיח המחקרי
. והחברתי ובמיוחד על ההכרעה באשר לאשמת הנאש� בהלי� הפלילי והאזרחי הנלווה לו

הדמיו� הרב שבי� הגישות השונות והקושי להכריע ביניה� מחד וההשלכות הרות הגורל על 
קרבנות מאיד� ה� שיוצרי� את חובתו של בית המשפט לנקוט משנה נאשמי� ו, מטפלי�

על כ� בחירתו של . לכא� או לכא�, זהירות בבואו לפרש את עובדות המקרה ואת סוג הטיפול
בית המשפט לתאר את המתלוננת כפגיעה נפשית ונתונה להשאה ולראות בהיזכרות 

יש לבחו� מה� . ברורה מאליהההדרגתית תמיכה באפשרות קיומו של זיכרו� מסול� אינה 
  . הכלי� הפרשניי� שהציג בית המשפט ומהי השפעת� הצפויה על מקרי� עתידיי�

 כוח משימה �1993הוק� ב, מתו� הבנת חשיבות ההכרעה בי� הגישות, בארצות הברית
, בפועל הוא לא הצליח להגיע לתוצאות מכריעות. אשר מטרתו הייתה להכריע בי� השתיי�

וזו משתנה מפסיקה לפסיקה על פי , ו� אי� קונצנזוס לעניי� הגישה השלטתונראה שעד הי
הואיל ובתחו� חקר המוח והפסיכולוגיה ,  ג� עובדה זו אינה מפתיעה103.הנסיבות

. הקוגניטיבית הניסיונות להבי� את מאפייניה של מערכת הזיכרו� האנושי עוד� בחיתוליה�
אמנ� המחוקק הישראלי .  לתחו� המשפטיובוודאי, עובדה זו נכונה ג� לתחו� הטיפולי

אול� למרות , הכריע לטובת אפשרות קיומ� של עדויות המתבססות על זיכרונות מודחקי�
והקו המנחה את , הצהרתו של בית המשפט כי תסמונת הזיכרו� השגוי אינה אסכולה מוכרת

 
103  Piper, Lillevik & Kritzer ,231' בעמ, 39ש "לעיל ה.   
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בית נראה כי במקרה זה בחר , בית המשפט הוא הכרה בקיומ� של זיכרונות מודחקי�
  . המשפט להטות את הכ� דווקא לטובת האפשרות כי אכ� מדובר בזיכרו� שווא

  השלכות ומבט לעתיד. ג

הכולל נסיבות , נראה כי במקרה זה עמד לפתחו של בית המשפט מקרה מורכב למדי

אשר בגינ� בחר בית המשפט לזכות , קיצוניות יחסית לעניי� ייחוס המעשי� לאב והרשעתו

הוודאות לעניי� מועד ביצוע המעשי� בפני עצמה כדי �מספיקה אי. את האב מחמת הספק

בנוס� אפשר לטעו� כי העובדה כי המתלוננת עברה ניסיו� אונס . לזכות את האב במקרה דנ�

וניסיו� זה היה הטריגר להופעת� של ההפרעות הנפשיות השונות אצל , על ידי ידידו של האב

טראומה דווקא � התגובות האופייניות לפוסטמספיקה ג� היא כדי לייחס את, המתלוננת

�הלי� הטיפול שעברה היה למצער לא, יתר על כ�. לאירוע זה ולא לאחרי� שהיו בילדותה

אשר הצביעו ישירות על אשמתו , אידיאלי בשל המעורבות של קורא בעיניי� וקורא במזוזות

ג� , נוס� על כל אלו. וייתכ� כי גובל בהיפנוזה, של האב וא� קיימו הלי� אשר אינו רפואי

, מתו� מהותו של ההלי� הפלילי. הלי� הטיפול המקצועי שעברה המתלוננת לא תועד כראוי

אשר בו נטל ההוכחה המחמיר הוא על כתפי התביעה והמייחס חפות לנאש� ומאפשר לספק 

הואיל , ודוק. אפשר לטעו� כי אכ� היה מוצדק לזכות את האב במקרה זה, סביר לזכותו

זיכוי ,  של הנאשמת נתפסה כמהימנה ומייצגת תחושות ומצוקות נפשיות כנותועדותה

מחייב הכרה באפשרות כי , קיצוניות ככל שיהיו, מחמת הספק בשל כל אחת מסיבות אלו

ומכא� שהיא מאפשרת פתח , העדות של המתלוננת אינה מייצגת את שאירע במציאות

בית . דיוקי� בזיכרונות� עיוותי� ואיאו למצער של, להכרה בקיומ� של זיכרונות שתולי�

המשפט לא הבהיר בפסיקתו עד כמה צר או רחב פתח זה על א� חשיבותה של הבהרת 

הסוגיה בשל השפעתה על עתיד� של תלונות של נשי� בגירות על התעללות שעברו בילדות� 

  . כללכמו ג� עדויות אנושיות ב, קווי הגנה עתידיי�, ועל מעמד עדויותיה� של נשי� אלו

   –ר הקונקרטי הצור� להסביר מה הפע  .1

  ?מהי מידת הסילו� בזיכרו� המתלוננת

ההנחה הבסיסית המאפיינת את התומכי� בקיומו של זיכרו� מודחק היא שאי אפשר 

לסל� זיכרונות ולשתול זיכרונות כה קשי� וכואבי� בקרב המתלוננות אשר לא יסכימו 

וויותיה� במציאות ולא יהיו מסוגלות לדמיי� לאמ� לעצמ� סיפור אשר אינו תוא� את ח

לעומת זאת התומכי� בתסמונת הזיכרו� . ולחוות באופ� ממשי חוויות טראומטיות כה קשות

, לתפיסת�. השגוי סבורי� כי אי אפשר להדחיק אירועי� טראומטיי� לאור� זמ� כלל

,  הזיכרונותהתסמיני� הרגשיי� הקשי� הנלווי� לעדות ה� תוצר לוואי של הלי� שתילת

במקרה דנ� א� שבית המשפט התייחס לסיבות . אשר בתורו מייצר הפרעות נפשיות אמתיות

הוא נמנע מלהתייחס למהות הפער האפשרי , שבגינ� אפשר להטיל ספק בעדות המתלוננת

הבנה טובה יותר של מהותו של פער זה . בי� דברי המתלוננת לבי� המציאות העובדתית
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ו בית המשפט מאפשר לעניי� הדחקת� של זיכרונות לעומת קובעת מהו הפתח שאות

  . שתילת�

בשל הפער שבי� ?  בבסיס עדותה וחוויותיה של המתלוננת104מהו גרעי� האמת, א� כ�

הסיפר המתואר על ידי נפגעות תקיפה מינית לבי� זה הנדרש בהלי� המשפטי בית המשפט 

הואיל . הבי� את שאירע באמתנדרש למציאת גרעי� האמת שביסוד דברי המתלוננת כדי ל

השאלה היא מה עומד בבסיסה וכיצד , ומצוקתה הנפשית של המתלוננת הייתה ברורה לעי�

. כמו ג� את המקור לתיאורי� ולזיכרונות הקשי� אשר אפיינו את עדותה, אפשר להסבירה

אול� אי אפשר , הא� גרעי� האמת הוא שהמעשי� הקשי� שתוארו אכ� בוצעו על ידי האב

הא� בוצעו המעשי� ?  להתיישנותבוע את מועד� ועל כ� יש לזכותו מחמת הספק באשרלק

הא� בוצע רק ניסיו� לאונס והמעשי� ? שהיא תיארה א� אי אפשר לקבוע מי ביצע אות�

אמנ� ההבחנה בי� ? שהיא תיארה לא היו מעול� וה� תולדה של פיתוחי הזיכרו� שלה

אול� היא הכרחית לצור� קביעת , כויו של הנאש�גרעיני אמת אלו אינה הכרחית לצור� זי

  .ושל תסמונת הזיכרו� השגוי, מעמד� של זיכרונות מודחקי�

. אפשר לטעו� כי הסילו� בזיכרונה של המתלוננת היה לעניי� מועד ביצוע העברות בלבד

נעשה על ידי המתלוננת באמצעות , שבה� לא חלה התיישנות, 10–7ייחוס המאורעות לגיל 

קישור זה מקרי ואינו משתלב ישירות . המאורעות לזיכרונות בדבר היריו� של אמהקישור 

על כ� אפשר היה לטעו� . במסגרת הזיכרונות על האירועי� הטראומטיי� שהמתלוננת תיארה

כי בית המשפט מערער רק על אמינות הקישור בי� הזיכרונות הטראומטיי� לבי� הזיכרו� 

ועל כ� , משפט מטיל ספק בייחוס המעשי� לגיל המסוי�לפיכ� בית ה. הנוגע להריו� הא�

טענה זו כשלעצמה אינה כה . מזכה את האב מחמת הספק באשר להתיישנות המעשי�

בקישור בי� אירועי� שוני� על פני , שכ� עיוות בזיהוי תקופת הזמ� המדויקת, מרחיקת לכת

 לפי המצדדי� בקיומ� של ציר הזמ� או חוסר דיוק בגיל הוא חוסר דיוק בזיכרו� האפשרי ג�

אול� השופטי� מסבירי� כי הזיכוי אינו רק מחמת הספק באשר . זיכרונות מודחקי�

   105.להתיישנות המעשי� אלא מחמת הספק ג� באשר לביצוע העברות עצמ�

שאובחנה כסובלת , לפיכ� יש להסביר מה הוביל לעדותה ולזיכרונותיה של המתלוננת

טראומה ואשר תיארה בפירוט �קשות מאוד ומתסמיני פוסטמהפרעות רגשיות והתנהגותיות 

, כדי לזכות את האב. ריחות וטעמי� של אירועי� ומעשי� אשר בוצעו על ידי אביה, תמונות

יש להסביר מה הוביל , ובהנחה שאי� מייחסי� למתלוננת את המצאת הדברי� בזדו�

שרית אחת היא כי טענה אפ. להיווצרות� של זיכרונות ותסמיני� אלו א� לא מעשיו

. אול� קיי� ספק א� ההתעללות אכ� בוצעה על ידי אביה, המתלוננת אכ� עברה התעללות

, כמו ג� התגובות הרגשיות אליה�, המאורעות שהמתלוננת זוכרת, על פי אפשרות זו

אול� ייחוס המעשי� לאב שגוי ונוצר רק , מבוססי� על אירועי� אשר התרחשו במציאות

ניסיו� האונס על ידי ידידה של .  של הקורא במזוזות ושל הקורא בעיניי�בעקבות רמיזותיה�

 
  . לדברי השופט עמית84 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   104
 'פס להסיק מדבריו של השופט עמית שאפשרוכפי , לדברי השופט רובינשטיי�'  ח'פס, ש�  105

131–135.  
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, אביה אשר בשל הקרבה לאביה גר� לה לייחס את הפגיעה ואת המעשי� השוני� לאביה

 טענה זו מרחיקת לכת. יסודו בשוגג במסגרת ההיזכרות באירועי הטראומה אשר התרחשו

וכנה לייחס מעשי� כה קשי� לדמות שכ� נדרש להסביר מדוע תהיה המתלוננת מ, יותר

ההנחה של התומכי� בקיומ� של זיכרונות מודחקי� היא . קרובה אשר אמורה להיות אהובה

וכי ההדחקה , שילדי� ינסו להימנע ככל האפשר מלהכיר בביצוע המעשי� על ידי הוריה�

 .דואג ואוהב לבי� המעשי� הקשי�, נוצרת בעקבות הסתירה בי� תפקיד ההורה כמטפל

כי לא נוצר פער ממשי לעניי� היווצרות� של , אול� טענה זו עדיי� אינה כה מרחיקת לכת

שכ� אפשר להסביר� בכ� שאכ� המתלוננת הייתה , הזיכרונות והתגובות הרגשיות הקשות

אפשרות זו אכ� . וייתכ� כי הפגיעה נגרמה על ידי אד� קרוב, קרב� לפגיעה מינית בילדותה

בי� ,  אול� נדחתה על ידי המתלוננת ועל ידי בית המשפט המחוזי106,צוינה בשלב מסוי�

חייבו , כמו ג� הזיכרונות המדוברי�, השאר בטענה שהתסמיני� שאפיינו את המתלוננת

מעשי� של דמות שהייתה קרובה אל המתלוננת וטיפלה בה באופ� קבוע ומתמש� בילדותה 

ל אד� אחר אשר היה בקרבה כזו ע� אי אפשר היה להצביע על דוד או על כ. ולא של אד� זר

   107.המתלוננת בילדותה והיה יכול לבצע פגיעות כה קשות לאור� זמ�

והזיכרונות התפתחו , טענה חריפה הרבה יותר היא הטענה כי הדברי� לא היו מעול�

, לפי טענה זו. בעקבות ניסיו� האונס שחוותה וההשאה שעברה במהל� הטיפולי� השוני�

ת הנפשיות וההתנהגותיות השונות מתבססות או על תגובה חריפה התסמיני� וההפרעו

. המתבססי� על הזיכרונות השגויי�" מזויפי�"או שה� תסמיני� , וקיצונית לניסיו� האונס

וכי התגובות , אמנ� טענה זו אינה טוענת כי המתלוננת מעול� לא עברה טראומה מינית

,  שכ� אי� עוררי� שהיה ניסיו� האונס,הרגשיות הקשות כול� מתבססות על זיכרונות שווא

, לפי טענה זו. אול� היא עודנה טענה חזקה מאוד לעניי� היווצרות� של זיכרונות מסולפי�

וה� כול� בפועל פרי דמיונה , המאורעות השוני� שהמתלוננת מתארת לא התקיימו מעול�

ובכ� , הלכה למעשה בית המשפט פסק על פי הנחה זו. ופרי ההלי� הטיפולי שעברה

המתייחסי� למאורעות שלמי� , למעשה הכיר באפשרות היווצרות� של זיכרונות שווא

טראומה א� שלא היו דברי� �ומייצרי� תגובה רגשית התואמת את התסמיני� של פוסט

נובע מכ� שהמתלוננת הייתה מוכנה לייחס את המעשי� לאביה בשל , יתר על כ�. מעול�

ותיה� של המטפלי� השוני� על א� ההנחה כי מטופל הקרבה של התוק� לאביה ובשל רמיז

ראוי לציי� כי בית המשפט לא הכיר . ירצה להימנע ככל האפשר מייחוס פגיעה להורה אהוב

בית המשפט מדגיש כי מדובר בספק סביר בלבד הפועל לטובת . באפשרות זו בפה מלא

 מספיק כדי לזכות את ספק סביר, כמו ג� לעניי� מקרי� עתידיי�, אול� לעניי� זה, הנאש�

שכ� מקבלי� את , הנאש� ובפועל נותר פתח רחב להכרה בתסמונת הזיכרו� השגוי

  . האפשרות כי זיכרונות כה קשי� ניתני� לשתילה

ובמקרי� שבה� המתלוננת לא עברה טראומה מינית , ברי כי מדובר במקרה קיצוני

כרו� השגוי יידרש להסביר נאש� הטוע� לקיומה של תסמונת הזי, אחרת שעליה אי� לערער

 
 .  לדברי השופט עמית45–44, 32 'פס, ש�  106
 .  לדברי השופט עמית77, 66–65 'פס, ש�  107
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וכ� להסביר את , מהו המקור לזיכרונות ולתגובות הרגשיות הקיצוניות של מתלוננת פלונית

נכונותה של המתלוננת לייחס את המעשי� דווקא לאביה כאשר אי� אצבעות אשר הכווינו 

  . אותה לכיוו� זה

יה לקרבנות בשל הנטי, ראשית. בפועל לא ברור עד כמה משוכות אלו אכ� גבוהות

אשר עשויות להיקלע לסיטואציות של אלימות , חוזרת מצד� של נפגעות תקיפה מינית

התגובות , על פי רבי� מבעלי המקצוע, אול� מלבד זאת. מסוגי� שוני� בהמש� חייה�

הרגשיות וההתנהגותיות השונות של המתלוננת לא תאמו באופיי� ובעצמת� את התגובות 

למרות ). בניגוד לפגיעה חוזרת על ידי אד� קרוב( על ידי אד� זר האופייניות לניסיו� אונס

ועל כ� עולה השאלה מהו הר� הנדרש , זאת הייתה נכונות לייחס את התגובות למעשה זה

של מעשי� אחרי� שאליה� אפשר לייחס את התפתחות הזיכרונות והתגובות הרגשיות 

תלוננת צריכה לחוות כדי  מהי עצמת ההטרדה או התקיפה המינית שאותה מ–השונות 

  . לעורר תסמיני� דומי�

�, נדחה העיקרו� הבסיסי שלו טועני� התומכי� בתופעת הזיכרו� המודחק, כ� או כ

כמו ג� לפתח , שלפיו אי אפשר יהיה לשתול זיכרונות המתייחסי� לטראומה כה עצמתית

� בפועל הכריע בית וכ. ובעיקר לא לייחס� לקרוב משפחה, תגובות נפשיות ופיזיות קיצוניות

  . לטובת המצדדי� בקיומה של תסמונת הזיכרו� השגויבמחלוקת בי� האסכולות המשפט 

  אמת אובייקטיבית לעומת סובייקטיבית   .2

במהל� הדיו� בפסק הדי� בית המשפט אימ� את הטרמינולוגיה הבסיסית המאפיינת את 

 שלפיה יש 108, על ידי ההגנהכפי שזו הוצגה, התומכי� בקיומה של תסמונת הזיכרו� השגוי

̇ ‰È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ˙להבחי� בי�  Ó‡‰ של המתלוננת לבי� ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ̇ Ó‡‰ אשר תואמת את 

אינה , אשר מבוצעת באופ� כמעט טבעי ומבלי משי�,  הפרדה זו109.המציאות העובדתית

ולמעשה היא מרחיקת לכת ג� לעניי� אופ� ההכרעה בפסקי די� מסוג זה אשר , ברורה מאליה

וג� לעניי� מעמד� של , בעו הוא במקרי� רבי� עימות בי� עדות המתלוננת לעדות הנאש�מט

מתו� הכרה רחבה בהנחת היסוד שלפיה יש אפשרות לסילו� , עדויות אנושיות באופ� כללי

  .דיוק בעדויות אנושיות�ואי

בפועל , והמתלוננת אינה צד בהלי�, א� שההלי� הפלילי מתמקד בנאש� בלבד

, ובעיקר כאשר הוויכוח הוא לעניי� עובדות המקרה, שר נוגעי� לעברות מי�באישומי� א

והערכת אמינות� של עדות הנאש� , עומדת עדותה של המתלוננת אל מול זו של הנאש�

מצב זה מחייב את בית . מחד ועדות המתלוננת מאיד� היא שמכריעה לעתי� את הכ�

 בי� האמת הסובייקטיבית של אימו� של הפרדה. המשפט בפועל להכריע בי� הצדדי�

שכ� , המתלוננת לבי� האמת האובייקטיבית העובדתית מאפשר שלא להכריע ביניה�

במתלוננת ולהטיל ספק ביושרה " לפגוע"ההפרדה מאפשרת לזכות את הנאש� מבלי 

 
  . לדברי השופט עמית82 'פס ,ש�  108
   .פט רובינשטיי�ב לדברי השו"י, ה' פס,  לדברי השופט עמית127–126 'פס, ש�  109
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סיפר זה נוח יחסית לצדדי� , וז� דייוויס במאמרו'כפי שהיטיב לתאר זאת ג. ובאמינותה

כאורה ג� האב המואש� וג� הבת המתלוננת שניה� קרבנות של המצב שכ� ל, השוני�

כי הפיכת� של הצדדי� השוני� , ראשית.  יש להיזהר מפני הנוחיות שבמצב זה110.העגו�

אמנ� בתי המשפט באר� טר� . שהוא לרוב המטפל, לקרבנות מצביעה לרוב על מעוול חדש

חר ההכרה בקיומ� של זיכרונות נאלצו להתייחס לקיומ� של תביעות נזיקיות עוקבות לא

א� תקדימי� רבי� בארצות הברית ובית המשפט עצמו מתייחסי� לאפשרות זו , שתולי�

מפני שבפועל במקרה שכזה בית המשפט אכ� פוגע באמינותה של , שנית. כסבירה ביותר

עצ� הקביעה כי היא מאמינה באופ� סובייקטיבי שהמעשי� נעשו אינה פוגמת . המתלוננת

פגיעה זאת נגרמת . ה אשר נוצרת בשל חוסר ההכרה הציבורית בכ� שהנאשמת נפגעהבפגיע

מ� החשיבות הרבה שיש לעמדת הציבור ג� בדבר הלי� ההחלמה של הנפגעות ומ� 

. המודעות הציבורית לעניי� האפשרות כי תחושותיה וזיכרונותיה של נפגעת אינ� אמתיי�

שכ� במקרי� רבי� שופטי� יעדיפו , "חי�נו"יש להיזהר ממציאת� של פתרונות , לבסו�

  .כדי להימנע מהכרעה כואבת וקשה, המהווי� פשרה, לפנות לפתרונות אלו

הכרעה זו רלוונטית ג� לקביעת מעמד תביעה אזרחית אשר נלווית לרוב לתביעה 

אמנ� כדי להרשיע את הנאש� במשפט הפלילי נדרש כי אשמתו תוכח מעבר לכל . הפלילית

אלה מהו מעמדה של הכרעה זו לעניי� המשפט הנזיקי האזרחי שבו בפועל עולה הש. ספק

ונדרש להכריע א� הסבירות כי הזיכרו� , על בית המשפט להכריע בי� עמדת שני הצדדי�

ולא רק א� קיי� ספק המעלה את אפשרות , הודחק עולה על הסבירות כי הזיכרו� הושתל

�אי, על הדחקה לאור� שני� רבותמלבד זאת במקרי� שבה� מדובר . שתילת הזיכרו�

שכ� , ההרשעה עשויה לסתו� את הגולל ג� על עצ� היכולת הטכנית להגיש את התביעה

  111.החריג להתיישנות בקיומ� של עברות מי� תלוי בהרשעה במסגרת ההלי� הפלילי

אי� הכוונה שלא ייתכ� מצב שבו קיי� פער בי� האמת הסובייקטיבית של : יש להדגיש

הכרעה כזו מייתרת למעשה את ההלי� הפלילי . בי� האמת האובייקטיביתהמתלוננת ל

טעויות . אול� ג� אי� לקבל פער זה כמוב� מאליו. ומניחה תמיד את אשמתו של הנאש�

אול� , ומחקרי� אמפיריי� רבי� מראי� את הפערי� הקיימי�, כנות במת� עדות אפשריות

כשקיי� . רב יותר שיש לייחס לעדותכ� המשקל , ככל שהאירוע קשה יותר ועצמתי יותר

יש למצוא הסברי� להיווצרותו של , פער בי� עדות בעלת משקל לבי� האמת האובייקטיבית

  . פער זה

  משקל עדות המתלוננת  .3

במידת מה ההפרדה בי� האמת האובייקטיבית העובדתית לבי� אמינותה של העדות 

מתלוננת ואת מרכזיותה בהלי� מאיינת את חשיבותה של עדות ה, מבחינה סובייקטיבית

ברי כי מתלוננת אשר עדותה נתפסת כבלתי אמינה תצמצ� מאוד את הסיכויי� . התביעה

 
110  Davis ,538–536' בעמ, 34 ש"לעיל ה.  
  .1958–ח"התשי, ב לחוק ההתיישנות18' ס  111
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, וכ�. אול� ג� עדות אמינה ומשכנעת לא תיתפס בהכרח כמשקפת את המציאות, להרשעה

האפשרות של זיכרונות מודחקי� אמנ� משפיעה על עצ� קבלתה , כפי שציי� בית המשפט

המשקל המיוחס לעד$ת אינו נגזר לפי אמינותה . אול� משקלה מוטל בספק, תשל העדו

בפועל עדותה של . וכנותה של העדה ולפי עדויות בדבר הפגיעה הנפשית המיוחסת לה

זאת למרות ההבנה . המתלוננת אינה הגור� המכריע בדבר הוכחת אשמתו של הנאש�

כשעל פני הדברי� רק הנאש� , י�שבמקרי� רבי� מדובר על מעשי� המתרחשי� בחדרי חדר

 ההבחנה החדשה מייצרת מצב שבו נמנעת 112.והמתלוננת יודעי� את אשר אירע באמת

  . מהמתלוננת היכולת להעיד על שהתרחש באמת

מלבד זאת ההנחה הבסיסית היא שערכאת הערעור אינה מתערבת בהערכת אמינות� של 

בעיקר על תחושות , פה מיניתבייחוד בעדויות הנוגעות לתקי, עדויות אשר מתבססת

תפקיד השופטי� לחפש אחר הגרעי� הקשה של האמת . השופטי� והאינסטינקטי� שלה�

 מתו� הבנה כי מקרי� אלו ה� הקשי� 113בעדות המתלוננת באשר לעברות תקיפה מינית

במיוחד מאחר שעדות� של קרבנות מטבע� , ביותר לעניי� ההכרעה בדבר עובדות המקרה

וכי יש מקו� רב לתחושות השופטי� באשר למהימנות ,  וקלות להבנהאינ� לינאריות

העדויות וניסיו� להבי� א� הפערי� בעדות נובעי� מחוסר אמינותה או מטבעה של עדות של 

 במקרה זה אפשר לטעו� כי השופטי� היו חלוקי� ביניה� לעניי� חוסר 114.נפגעות טראומה

דעי� באשר לאמינות ולקוהרנטיות של אול� הייתה תמימות , אמינות עדותו של הנאש�

כאשר מבחיני� בי� האמת האובייקטיבית לבי� האמת הסובייקטיבית של . עדות המתלוננת

הקביעה שלפיה ערכאת הערעור אינה מתערבת בממצאי הערכאה המכריעה , המתלוננת

שכ� הערכת אמינות העדויות המתנגשות , לעניי� אמתות העדויות מאבדת ממשמעותה

ובהכרעה אינה בהכרח משקפת את האמת העובדתית אשר מוסקת מתו� העובדות במשפט 

זאת א� שעל פני הדברי� עדות זו . החיצוניות ולא מתו� הערכת הכנות של עדות המתלוננת

אמנ� אי� . היא הגור� המכריע בהרשעת הנאש� באישומי� המתייחסי� לעברות מי�

דווקא בשל האפשרות של קיו� , ויהלהתעל� מ� העובדה כי ייתכ� שהסטת משקל זה רצ

, עיוותי� ותוספות בזיכרו� המתייחס למאורעות אשר התקיימו לכאורה שני� רבות קוד� לכ�

אול� הקביעה היא שההכרעה לעניי� אמתות זיכרו� זה אינה נעשית על סמ� מפגש ע� 

רת הנחה זו מערע. המתלוננת ושמיעת דבריה אלא על סמ� תיאור� של עובדות חיצוניות

ובה� , במידת מה מראש על הנחות היסוד של התומכי� בקיומ� של זיכרונות מודחקי�

  . ההנחה שדיווח כ� וטעו� רגשות מצד המתלוננת אינו נית� לזיו�

אפשר לראות את משקלה של הכרעה על פי ההתרשמות הבלתי אמצעית מ� העדות 

ותו של המתלונ� ובשל  שבמסגרתו דווקא בשל כנותו ועצמת עד6759�09�08,115 י�דק בפס

התרשמות השופטי� כי אופ� הדיווח תוא� מצב נפשי של ילד פגיע ולא של מבוגר חסי� 

 
  .  לדברי השופט עמית83 'פס, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   112
 .  לדברי השופט עמית90–82 'פס, ש�  113
  .  השופט עמית לדברי91 'פס, ש�  114
 ).9.3.2011, פורס� בנבו( Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 6759�09�08 )מרכזמחוזי  (ח"תפ  115
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ייתכ� ג� שעובדה זו עומדת בבסיס . בנפשו הורשע הנאש� בביצוע העברות השונות

�לבי� העול� הקליני, אשר תומ� בקיומ� של זיכרונות שווא, הפערי� שבי� העול� המחקרי

אישי ע� המטופלי� טוע� כי אי אפשר לשתול ולזיי� �מתו� המפגש הבי�אשר , טיפולי

במקרה לעיל ייתכ� שהפרדה בי� ההתרשמות הבלתי אמצעית של . תסמיני� כה קשי�

השופטי� מעדות המתלונ� על סבלו לבי� הנתוני� האובייקטיביי� החיצוניי� הייתה מובילה 

שכ� ,  הפרדה זו נעשית באופ� טבעיבפועל במסגרת הלי� הערעור הפלילי. להכרעה שונה

  . שופטי הערכאה המערערת אינ� נחשפי� ישירות לעדות המתלונ�

הפרדה בי� זיכרונות שה� תפיסה סובייקטיבית של המציאות לבי� תפיסה , ודוק

לעניי� אפשרות סילופ� . אובייקטיבית היא בעלת השלכה לעניי� מעמד� של עדויות בכלל

ות רגשיות קשות וזיכרונות המתייחסי� למאורעות טראומטיי� תגוב, של תופעות נפשיות

א� דווקא לעניי� אפשרות סילופ� של פרטי� בעלי חשיבות בזיכרו� , קיימת מחלוקת קשה

כ� לדוגמה מחקרה של אליזבת לופטוס הדגי� כי . קיי� קונצנזוס נרחב יחסית" רגיל"

למהירות נסיעת� של כלי רכב החלפת מילה אחת בלבד בשאלה המוצגת לעדי ראייה בנוגע 

כמו ג� את , אשר היו מעורבי� בתאונה יכולה להשפיע על הערכת� את מהירות הנסיעה

אנו משלימי� בזיכרוננו פרטי� ,  בדומה לכ�116.זיכרונ� בנוגע לשבירת החלו� בתאונה

שכ� אי� ביכולתנו לקודד את כל , שוני� אשר נראי� לנו תואמי� את המציאות הסבירה

ולמרות הפערי� במידע שנקלט בזמ� אמת אנחנו ,  שאליה� אנו נחשפי� בזמ� אמתהפרטי�

כמו כ� מחקרי� הראו כי זיהוי של נאשמי� במסדר או . אוגרי� בזיכרו� תמונה מלאה ושלמה

וכי קל מאוד , בהצגת� של אוס� תמונות ייעשה על פי הטיות בסיסיות ביותר בזיכרו�

 למרות זאת השיח המשפטי 117. דעתו של עד הראייהלהטות את, ג� מבלי משי�, לחוקרי�

מקבל כהנחת יסוד כי ברוב המכריע של המקרי� עדויות מקבלות את משקל� על פי הערכת 

וכי עדויות אשר נתפסות כאמינות , אמינותו וביטחונו בעדותו, בית המשפט את כנותו

באשר לעדויות לפיכ� נראה כי דווקא . מייצגות בעיני בית המשפט את האמת העובדתית

בתחו� אשר בו קיי� קונצנזוס מחקרי לעניי� הפערי� בי� האמת הסובייקטיבית , "רגילות"

ראוי שבית המשפט ישקול בשנית את משקל� של עדויות ראייה ומסדרי , לזו האובייקטיבית

אשר בעניינ� , ולעומת זאת דווקא באשר לזיכרונות הנוגעי� לאירועי� טראומטיי�, זיהוי

 
116  Elizabeth Loftus & John Palmer, Reconstruction of Automobile Destruction: An 

Example of the Interaction Between Language and Memory, 13 J. VERBAL LEARNING & 

VERBAL BEHAV. 585 (1974).  במסגרת המחקר היו נבדקי� עדי� לסרטוני� שבה� נצפתה
כגו� , בפועל המתייחס לתאונהזו מזו לנבדקי� השוני� הוצגו שאלות הנבדלות . תאונת דרכי�

crashed, bumped, smashedעל מאודהשפיעה לשאלה שאלה מ החלפת המילה . וכדומה 
שבוע לאחר מכ� כאשר , יתר על כ�. ב בתאונההמהירות שבה נסע הרכהנבדק את הערכת 

 שבשאלה שהוצגה נבדקי�ה ,הזגוגית  נופצה בתאונהא�שאלו א� ה� זוכרי� נהנבדקי� 
  .יותר מנבדקי� אחרי�העריכו כי הזגוגית אכ� נשברה , לפניה� היה פועל אלי�

" פורמההזמנה למחקר ור: טעות בזיהוי חזותי של חשודי�"ראו דורו� מנשה ורביע עאסי   117
 ÌÈËÙ˘Ó 2005 (205לה.( 
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נעשה הצעד מרחיק הלכת של , הזיכרו� נית� לעיוות או לשתילה מה בדבר היותו שלאי� הסכ

  . שילוב� של שיקולי� בדבר הפער בי� המציאות לזיכרו� האנושי

  מהות הדרישה לעדות חיצונית תומכת  .4

בשל הקושי שנוצר בהבחנה בי� המאפייני� של זיכרונות שתולי� לזיכרונות מודחקי� 

ה כלי� אשר מסייעי� להערי� את אמינות העדות כאשר באי� לבחו� הגדיר בית המשפט כמ

אשר , Borawick יש לציי� כי עניי� 118.א� אפשר להבחי� בי� זיכרו� אותנטי לזיכרו� שתול

התייחס , בעיקר עליו התבסס בית המשפט בקבעו את הקריטריוני� לקבלת� של העדויות

 ולאו ‰ÈËÂ�ÙÈור זיכרונות בהלי� ספציפית לקבילות� של עדויות אשר התבססו על שחז

 אשר עסק Moriarty,119כגו� עניי� , אול� ג� מקרי� אחרי�. דווקא כל זיכרו� משוחזר

בקבילות� של זיכרונות שהודחקו באופ� כללי התייחסו לצור� בקביעת קריטריוני� 

יא ונראה כי דווקא קביעת כללי� אשר יפי� לכל הלי� טיפולי ה, מגבילי� לקבילות העדויות

נציי� כבר בקדמת הדברי� כי אימוצ� של כלי� אלו וכ� פיתוח� העתידי . ראויה ורצויה

וכ� להכוונת מטפלי� ומטופלי� , הכרחיי� לעניי� הגברת הוודאות בהכרעה בתיקי� מסוג זה

  . לעניי� עקרונות בסיסיי� שבה� יש לדבוק בעת טיפול במקרי� אלו

,  המשפט לעדויות תומכות לגרסת המתלוננתראוי להבחי� בי� דרישתו של בית, ראשית

לבי� עדויות הנוגעות לאמינות הזיכרונות , אשר תומכות בקרות האירועי� באופ� ישיר

קיומ� של עדויות חיצוניות כגו� כתיבת יומ� בעת קרות האירועי� או תיעוד . ולהלי� שחזור�

לא היו דברי� מעול� רפואי או פסיכולוגי מתקופת הילדות בוודאי מאיי� את הטיעו� כי 

בשל , מנגד. והזיכרונות השתולי� נוצרו רק בבגרות או בעקבות טריגר מאוחר כלשהו

מורכבות� של התגובות הרגשיות ובשל הקושי במציאת� של עדויות לאירועי� שהתקיימו 

ובכ� לפסול , שני� רבות קוד� לכ� יש להיזהר מפני הפיכת דרישה זו להוכחה שבלעדיה אי�

, � של נפגעות להגיש תלונה במקרי� שבה� אי� עדויות חיצוניות תומכות לדבריה�את יכולת

ואי , שכ� מראש עברות אלו נעשות בחדרי חדרי� מתו� מטרה ברורה להסתיר את שנעשה

הכרעה כזו תאיי� את הגדרת . אפשר להצביע על תגובה רגשית הכרחית לפגיעה מסוג זה

ובלבד שבית המשפט , נית עדות יחיד מספיקההחוק שלפיה בעברות הנוגעות לתקיפה מי

   120.מצר� הנמקה לקבלת עדות זו

הקושי בענייננו מתעורר דווקא במקרי� שבה� אי� עדויות משפטיות אחרות אשר 

במקרי� אלו בית . וה� ראיה תומכת לאישו� בעברת מי�, משמעי�יכולות להכריע באופ� חד

 ועל כ� עדויות הנוגעות לאמינות ,המשפט נדרש לבחינת עדות המתלוננת בפני עצמה

וכ� , הזיכרונות ולהלי� שחזור� ייחודיות למקרי� שבה� עסקינ� בזיכרונות מודחקי�

 
 Emily E. Smith-Lee Recovered ; לדברי השופט עמית129' ספ, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   118

Memories of Childhood Abuse: Should Long-Buried Memories Be Admissible 
Testimony? 37 B.C. L. REV. 591, 630–636 (1996);עניי�  Borawick ,86 ש"לעיל ה.  

  .92ש "לעיל ה, Moriartyעניי�   119
  .  לפקודת הראיות54' ס  120
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תיעוד ההלי� הטיפולי והסיבות , קביעת� של מאפייני� מסוימי� כגו� מקצועיות המטפל

דיי� שכ� המאפייני� הללו ייחו, שבגינ� פנתה המתלוננת לטיפול היא בעלת משקל רב יותר

הגדרות אלו מכווינות , בנוס�. את אופי ההכרעה, מעצ� הגדרת�, למקרי� אלו ומעצבי�

על , בי� השאר להקפיד על תיעוד המפגשי�, כיצד עליה� לנהוג, ובעיקר מטפלי�, מטופלי�

מת� תשומת לב לסיבות שבגינ� פנה המטופל לטיפול ועל רמת המקצועיות הנדרשת לטיפול 

על ידי הבהרת עמדת , לדוגמה. מחקר ראוי יהיה לחדד הנחיות אלוע� התפתחות ה. הנפשי

ובה� ניתוח חלומות ושאילת , בית המשפט באשר לשימוש בשיטות שונות של שחזור זיכרו�

  . שאלות אל מול היפנוזה ושימוש בסודיו� אמיתול כס� אמת

הכשרתו כגו� , ע� זאת ג� בקריטריוני� אלו יש לדייק בהבחנה בי� נתוני� עובדתיי�

לבי� נתוני� אשר ניתני� לפרשנות ולהצגה ייחודית על פי , המקצועית הרשמית של המטפל

תיאור מידת נטייתה של המטופלת להשאה פתוחה , לדוגמה. המטרה הרצויה ועמדת השופט

 פגיעה –ובעיני אחר , בעיני אחד אפשר לתאר את המטופלת בעלת נטייה להשאה: לפרשנות

קבוצת תמיכה במרכז הסיוע , בדומה לכ�. ה הנפשית שחוותהנפשית בעקבות הטראומ

 �לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית יכולה להיתפס כקבוצה מקצועית או לחלופי� כקבוצת לח

במקרי� רבי� הקריטריוני� ניתני� , כפי שיודג� בהמש�. היוצרת הטיה אצל המשתתפי�

  . צא של השופט הפוסקלפרשנות שונה לפי הנחת המוצא של הטוע� או לפי עמדת המו

ראוי להבי� עוד כי קריטריוני� אלו מעצ� אופ� הגדרת� ה� בבחינת הכרעה מסוימת בי� 

לדוגמה הקביעה כי יש לבחו� את הסיבה שבגינה פנה המטופל להלי� . הגישות השונות

הבירור הנפשי תו� התייחסות לכ� שבמקרה שהמטופל פנה לטיפול לצור� איתור התוק� או 

קביעה זו מסיקה כי במקרי� שבה� המטופל פנה . יש סכנה להשאה, י� פלילילצור� הל

ועולה הסבירות כי , הסכנה להשאה פוחתת, כגו� דיכאו� או חרדה, לטיפול מסיבות אחרות

לעומת זאת המצדדי� בקיומ� של זיכרונות מסולפי� טועני� כי . מדובר בזיכרו� אותנטי

ובשל , מעונייני� לפתור בעיות כגו� דיכאו� וחרדהבמקרי� רבי� פוני� לטיפול פרטי� אשר 

  . נשתלות המחשבות במוחו של המטופל, הנחת המטפל כי מדובר במקרי� של גילוי עריות

  לשיח טיפוליו לשיח מחקרי ,מה בי� שיח משפטי  .5

מקרה זה מדגי� את משמעותו של פער הנוצר בי� השיח הטיפולי לשיח המשפטי ולשיח 

שכ� הוא מתמקד בהלי� , ר לטעו� כי לשיח הטיפולי מטרות שונותאמנ� אפש. המחקרי

א� שאי� ההלי� . הריפוי למטופל לפי צרכיו ואינו עוסק בפוגע או במציאות העובדתית

ברור כי , הטיפולי מתמקד באמת האובייקטיבית לעומת האמת הסובייקטיבית של המטופל

, לות שמעול� לא קרתה אינו רצויהלי� טיפולי שבמסגרתו אד� מפתח זיכרונות בדבר התעל

על אחת כמה וכמה במקרה שבו דווקא זיכרונות שווא ה� שיוצרי� את התסמיני� הנפשיי� 

בשל חשיבות הפנייה לערכאות במסגרת הלי� הריפוי , יתר על כ�. הקשי� שהמטופל חווה

� מטפלי� ישאפו להימנע ממצב שבו מטופלי� יגישו תלונות למשטרה ופניה� יושבו ריק

ובוודאי ג� להימנע מ� המצב הקיי� , בשל חוסר היכולת להתבסס על אמינות זיכרונותיה�

  . ש� מוגשות תביעות נגד מטפלי� על קיומו של הלי� רשלני, בארצות הברית
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לש� כ� על בית המשפט להגדיר קווי� מנחי� ברורי� לעניי� מהות ההלי� הטיפולי 

 של זיכרונות מודחקי� לבי� הלי� אשר עשוי וכלי� להבחי� בי� טיפול המסייע בשחזור�

כמו ג� התיעוד והפרוצדורה הדרושי� , ליצור עיוותי� בזיכרונות הנוצרי� אצל המטופלי�

יש להיזהר בהגדרת� של כלי� אלו כדי לא ליצור הרתעת יתר ולפגוע , מנגד. במקרי� אלו

פני שימוש בפוטנציאל של ההלי� הטיפולי על ידי החדרת חששות בקרב מטפלי� מ

  .בטכניקות שיש בה� כדי לסייע למטופלי� רבי�

ככל הנראה בעיקר בשל הקושי של , השיח המחקרי כיו� אינו נות� מענה לשאלות אלו

העול� המחקרי להתמודד ע� מקרי� קליניי� שאי אפשר לעשות בעניינ� מחקרי� 

ל� ג� מלבד או. אמפיריי� מדויקי� ואמיני� ובכ� להכריע את התשובה לכא� או לכא�

קשיי� אלו נדמה כי עול� המחקר מתמקד בהתכתשות לעניי� הכרעה בי� האסכולות השונות 

על במת המשפט ופחות במת� הכוונה ופיתוח כלי� מסייעי� לעול� הטיפולי מתו� בחינה 

ייתכ� כי עובדה זו מושפעת ג� מ� הלחצי� הפוליטיי� . מעמיקה של הפרקטיקה היישומית

כיו� מסתמ� כי תפקידו של עול� המשפט . פעלי� בדבר העמדות השונותוהתקשורתיי� המו

לגשר בי� האסכולות השונות ולהכווי� לפרקטיקות מעשיות אשר יובילו לשיטות טיפול 

  . אשר בתור� תבטחנה יציבות וודאות בהלי� המשפטי

 היה המבח� המקובל להכרה בקיומה של דוקטרינה 1993בארצות הברית עד לשנת 

 אשר דרש הסכמה Frye,121מבח� , ולכ� ג� לקבלה של עדויות מומחי� בנושא, משפטית

 כמה Daubert122 הוגדרו בעניי� 1993בשנת . רחבה וכללית בעול� המדעי לעמדה המוצגת

על השופט להכריע א� ההסבר והמתודולוגיה : קריטריוני� שוני� לקבלתה של דוקטרינה

 זו נשאלו שאלות כגו� א� התאוריה לקבלת הכרעה. שעומדי� מאחורי העדות קבילי�

א� העמדה פורסמה בכתבי עת מוכרי� ועברה ביקורת של , הוצגה בעבר וניתנת לבחינה

נבח� מהי מקובלותה של , בנוס�. ומה הסבירות הסטטיסטית לטעות, הקהילה המדעית

  123.התאוריה בקרב הקהילה המדעית א� על פי שכלל זה אינו הכרח שבלעדיו אי�

 שלפיו ÈÏ˜ '� 'ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÔÈˆ˜,124‚ 2027/94א "שא נידו� בי� השאר ברעבישראל הנו

אי� נדרשת . אי� הגדרה ברורה לעניי� מתי דוקטרינה מאומצת כאסכולה מוכרת ומקובלת

אול� כ� נבחנה מידת הפרסו� של התאוריה בכתבי עת ומקורות מדעיי� , הסכמה גורפת

 ומקובלותה על ידי מומחי� מוכרי� כמו ג� מידת ביסוסה במחקרי� רפואיי�, בעלי ש�

  . בתחו� ברחבי העול�

בית המשפט והמחוקק אימצו שניה� במפורש את הדוקטרינה המכירה בקיומ� של 

למרות הקביעה במסגרת פסק הדי� כי אי� הכרה באפשרות קיומ� של . זיכרונות מודחקי�

 
121  Frye v. United States, 54 App. D.C. 46, 293 Fed. 1013 (1923).  
122  Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579, 592, 113 S. Ct. 2786, 

125L.Ed.2d 469, 482 (1993).  

123  Holdsworth ,124–122' בעמ, 7ש "לעיל ה ;Piper, Lillevik & Kritzer ,בעמ, 39ש "לעיל ה '
224–228 .  

  ).1995 (529) 1(ד נ"פ,  ˜ˆÈÏ˜ '�'ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ‚ 2027/94א "רע  124
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 של פער בי� השיח בית המשפט מדגיש את הקושי שנוצר בעקבות קיומו, זיכרונות מסולפי�

הטיפולי לשיח המחקרי באשר לוודאות בדבר קיומ� של זיכרונות מודחקי� ומדגיש כי 

על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בקבלת� של עדויות , בעקבות הספק שעודנו קיי�

 בפועל למרות חוסר ההכרה בפה מלא בתאוריה 125.המבוססות על זיכרונות מודחקי�

בית המשפט אפשר שמיעת� של עדויות , ל זיכרונות מסולפי�התומכת באפשרות קיומ� ש

והלכה למעשה נת� לה , אימ� את הרטוריקה המוצגת על ידי המצדדי� בגישה זו, המומחי�

  . מעמד של אסכולה מוכרת

שאלה זו מעלה תהיות לעניי� מעמד� היחסי של האסכולות השונות בהכרעה בי� מעמד� 

י� בקיומ� של זיכרונות מסולפי� טועני� כי בית המצדד. של תאוריות מדעיות שונות

וכי אי� לשופטי� הכישורי� המתאימי� להכרעה , המשפט אינו יכול להיות תחלי� למעבדה

המצודדי� בקיומ� של זיכרונות מודחקי� טועני� כי פסק הדי� . בי� הדוקטרינות השונות

הטיפולי ואינ� מוכרות פתח צוהר לקבלת� של תאוריות אשר אינ� מקובלות בעול� הרפואי 

  . באופ� רחב וגור�

  השלכות חברתיות  .6

הלי� התמודדות� של קרבנות של גילוי עריות ותקיפה מינית בילדות ע� שאירע לה� 

שבמהלכו הקרבנות נאלצי� להכיר במה שאירע לה� ולהפנימו , הוא הלי� ארו� וקשה

 זה נוס� עוד ממד קושי להלי�. ולפתח כלי� כדי ללמוד לחיות ע� הטראומה והשלכותיה

  . כאשר הקרבנות מביעי� את אשר נעשה לה� לפני העול� בכלל ולפני בית המשפט בפרט

המודל הסוציולוגי המקובל להתגבשותו של סכסו� משפטי מגדיר שלושה שלבי� שעל 

 היכולת – Naming: הנפגע או נפגעת לעבור במסגרת התגבשות הפנייה להלי� המשפטי

 �Claimingו,  היכולת לייחס את האחריות לפגיעה לפוגע– Blaming. יעהלהודות בעצ� הפג

 אשר לנפגעות תקיפה 126. היכולת להביא את ההאשמה לידי תביעה ודרישת פיצוי ועונש–

מתו� , שלבי� אלו טובי� לה� בהיות� מקבילי� להלי� ההחלמה והריפוי, מינית בילדות

הכרה בכ� שהפגיעה נעשתה ,  הקשי�השלמה של הקרבנות ע� עצ� קיומ� של המאורעות

יכולתו של הקרב� . ונכונות להתמודד עמו ולהטיל עליו אחריות למעשי�, על ידי אד� אהוב

לדרוש פיצוי והכרה בפגיעה באמצעות ההלי� המשפטי היא ג� חלק מתהלי� ההחלמה 

  . ואי אפשר להתעל� ממשקלו של הלי� זה במסגרת הטיפול, שלו

התקדמות ניכרת בהבנת הקשיי� השוני� אשר עומדי� בפני בשני� האחרונות חלה 

קרבנות תקיפה מינית והקושי שלה� בהבאת החוויות הקשות שה� עברו לידי כתבי אישו� 

החקיקה הנוגעת לגילוי עריות והתעללות כלפי ילדי� במסגרת המשפחתית . נגד התוקפי�

 
  . לדברי השופט עמית125' ספ, 3 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   125
126  William L. Felstiner, Richard L. Abel & Austin Sarat, The Emergence and 

Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming, 15 LAW & SOCIETY. REV. 631 
כג  È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó" לקול חלוקה בי� המשפטי ההלי�: האל� אלימות "בילסקי ליאורה; (1981)

421 ,423) 2000.(  
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 הקרבנות תו� הגמשת מביעה את התפתחות ההבנה והפתיחות של החברה הישראלית כלפי

  . התנאי� להגשת כתבי האישו� וקבלת העדויות במקרי� אלו

אשר קורא לקרבנות להטיל ספק באמתות , כנגד התקדמות זו צ� ועולה כעת קול שונה

בכנות המטפלי� שלה� ובמהות התגובות הרגשיות והנפשיות השונות שה� , זיכרונותיה�

להצי� את החוויות הקשות שעברו ולהתמודד קרבנות רבי� מעונייני� להימנע מ. חווי�

וכי לא היו דברי� , אול� האפשרות שמחשבות אלו אינ� תואמות כלל את המציאות, את�

אשר ג� כ� , מעול� מוסיפה עוד נדב� למעמסה הבלתי נסבלת הרובצת על כתפי הקרבנות

ספיק כדי ספק א� שיקול זה מ. לעתי� ממאני� להאמי� כי עברו אירועי� טראומטיי� אלו

אול� על בית המשפט להיות , להכריע את הכ� במקרה נתו� באשר לאשמתו של נאש� פלוני

זהיר ומודע להשלכות החברתיות והנפשיות שיש לדבריו על הקרבנות הרבי� ולחדד את 

המסרי� המועברי� כדי להבהיר לקרבנות באילו מקרי� אל לה� להטיל ספק בתחושותיה� 

  . ובחוויותיה�

  ת עוקבותפסיקו  .ד

 הגישה מתלוננת בגיל מבוגר יחסית תלונה בגי� ביצוע מעשי� מגוני� 932/10127 פ"עב

הנאש� העלה טענות בדבר סילו� הזיכרונות וטע� כי ה� אינ� . על ידי קרוב משפחה

נוס� . ולא בהדחקתה, אול� במקרה זה מדובר היה בכבישת העדות. תואמי� את המציאות

�, ניי� לתגובותיה הרגשיות של המתלוננת כבר בגיל צעירנמצאו תימוכי� חיצו, על כ

לדוגמה בהימנעות מביקורי� אצל הנאש� וסיפורי� תומכי� מצד אמה על אירועי� שלא 

  .אול� בדיעבד ה� בבחינת חיזוק ניכר לדברי בתה, ידעה לפרש� ולהבינ� בזמ� אמת

 מדובר  במקרה זה אכ� היה6759�09�08.128ח "מקרה מורכב מעט יותר עלה בתפ

המתלונ� והנאש� היו , בנוס�. בזיכרונות מודחקי� אשר שוחזרו בהדרגה בטיפול פסיכולוגי

א� המעשי� , ולכ� אמנ� נטע� שמרבית המעשי� נעשו בגיל צעיר מאוד, עולי� חדשי�

היחידי� שהיו רלוונטיי� לעניי� ההרשעה מבחינת ההתיישנות ומקו� ביצוע העברה נעשו 

היה , אשר היה גבר חסו� וחזק מ� התוק� בהרבה, והמתלונ�, מתלונ�בגיל בוגר יותר של ה

אשר , קושי נוס� התעורר בשל חוסר יציבותו הנפשית של המתלונ�. יכול להתנגד אליה�

הנאש� טע� כי יש . דפרסיה אלימה שכללה ג� הזיות�אושפז בשל תקרית בעקבות מניה

סכ� על הכול כי הוא אמי� ומאמי� אשר הו, להבחי� בי� האמת הסובייקטיבית של המתלונ�

לבי� האמת האובייקטיבית של מה שהתרחש , באמונה שלמה בהתרחשותה של ההתעללות

הוא נסמ� בי� השאר על יכולתו הפיזית של המתלונ� להיאבק בנאש� ועל חוסר . במציאות

 לא היו עדויות חיצוניות תומכות לעניי� הפרעות התנהגותיות, בנוס�. יציבותו הנפשית

. שונות בגיל הילדות לבד מאירוע בודד של קפיצה מחלו� בית הספר בגיל ההתבגרות

 
  ).6.4.2011, פורס� בנבו (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 932/10פ "ע  127
  .115 ש"לעיל ה, 6759�09�08ח "תפ  128
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וזו לא הייתה המטרה , במקרה זה לא הגיע המתלונ� לטיפול כדי לשחזר את זיכרונותיו

  .אשר תועד כולו, המוצהרת של הטיפול

שכ� מדובר , דעת שופט המיעוט הייתה כי מהימנותו של המתלונ� אינה מספיקה

ואובייקטיבית לא אותרו עדויות חיצוניות כי אכ� סבל מהפרעות , רונות מודחקי�בזיכ

בשל גודלו הפיזי לא סביר שהנאש� היה יכול לבצע במתלונ� את . נפשיות בגיל הילדות

בעיקר בהתבסס על , ע� זאת דעת הרוב בחרה להרשיע את הנאש�. המעשי� בניגוד לרצונו

אוריו של המתלונ� את ההתעללות ואת התגובות במיוחד הודגשו תי. אמינותו של העד

הרגשיות והפיזיות השונות אשר תואמות את התגובות הרגשיות אשר צפויות להתעורר אצל 

, שהוא גבר בוגר, כ� לדוגמה תיארו השופטי� כיצד המתלונ�. ילד אשר עבר התעללות

זיות והכאבי� וכי התיאורי� של התחושות הפי, הסתגר בעצמו כילד פגוע בעת מת� העדות

שמה� סבל בהתעללות אינ� ניתני� לדמיו� ותואמי� את התחושות הצפויות אצל קרב� של 

, עוד הדגישו השופטי� את חשיבות תיעודו המדויק של הטיפול הרפואי. התעללות מינית

אשר לא הצביע על אפשרות קיו� הלי� של השתלת זיכרונות אלא על הצפה עצמאית ולא 

לבסו� הודגשה ג� תגובתו הפיזיולוגית של המתלונ� . ת מצד המטופלמוכוונת של החוויו

לריחות ולסיטואציות שונות המעוררות בו תגובות רגשיות וא� תגובות גופניות כגו� בחילות 

וכי אי אפשר , מתו� אמירה שזיכרונות ותגובות גופניות שכאלו קשי� לשתילה, והקאות

  .תבססות על אירועי� שהתרחשו במציאותלזיי� תגובות רגשיות כה עצמתיות שאינ� מ

במקרה זה ההרשעה התבססה כולה על אמינות עדותו של המתלונ� , È�ÂÏÙעניי� בניגוד ל

, אשר סבל מהפרעות נפשיות קשות, על א� חוסר היציבות הנפשית אשר יוחסה למתלונ�

נ� הנחת השופטי� הייתה כי עדות ודיווח שכאלה אי. ובה� ג� הזיות והתקפי� שוני�

התיעוד והטיפול , בנוס�. אפשריי� מפי אד� אשר לא עבר חוויה טראומטית בפועל

  . המקצועי שעבר עמדו כחיזוק לאמינות עדותו ולנטרול האפשרות כי בדה את הדברי�

ח " ניתנה ההכרעה בערעור בעניי� פ2011בחודש ספטמבר , נוס� על פסיקה זו

 חוות דעת מקצועיות של תוגשנה במסגרת הערעור הסכימו הצדדי� כי 1035/03.129

מומחי� בתחו� הזיכרו� הטראומטי אשר ינסו לתת מענה לשאלות אשר הוצגו על ידי 

בעיקר לעניי� הקישור בי� התסמיני� הנפשיי� שהציגה , השופטי� בהכרעת� המקורית

המתלוננת לאור� תקופת ילדותה והתבגרותה ועובר להופעת החלו� אשר היה הטריגר 

הוטל על הצדדי� להתייחס מפורשות לעניי� אפשרות הצפת� , בנוס�. ונהלהיזכרות הש

מחדש של זיכרונות טראומטיי� בעקבות חלו� מחד ולאפשרות כי מדובר בזיכרו� שווא 

�עוד סוכ� כי המומחי� לא יבצעו בדיקה במתלוננת אלא יגישו חוות דעת עיונית על . מאיד

דהיינו בבית , � מחדש בערכאה המקוריתוכי הערעור יידו, סמ� הפרוטוקולי� השוני�

  . אביב�המשפט המחוזי בתל

חוות דעת� של המומחי� מצד התביעה התמקדה בהצבעת� על תסמיני� שוני� אשר 

כמו ג� התבטאויות קצרות וקטעי� אשר היו רשומי� , הופיעו אצל המתלוננת לאור� השני�

 
  .66 ש" הלעיל, ˘Ï‡ÂÓ עניי�  129
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נת� על קיומה של הטראומה אשר העידו לטע, ביומנה בנוגע ליחסיה המורכבי� ע� אביה

חלומות וסיוטי� ה� אחת , יתר על כ�. ועל התגובות הנפשיות אליה לאור� השני�

 לעניי� בניגוד חוות הדעת גרסה עוד כי 130.טראומטית�התסמונות להפרעת דחק פוסט

È�ÂÏÙ , השני� היא לא הייתה נתונה להשאה �בטיפולי� הנפשיי� שעברה המתלוננת לאור

שכ� המטפלי� אשר עבדו עמה לאור� השני� , רות של שתילת הזיכרונותולא הייתה אפש

 המומחי� טענו כי 131.לא חשדו כלל באפשרות קיומה של התעללות אלא אפילו שללו זאת

ידוע שמטופלי� , למרות הצור� של המתלוננת למצוא הסבר לכישלונותיה ולבעיותיה

.  בעיקר כלפי הוריה�–בה� שואפי� להימנע ככל האפשר מהעלאת טענות כאלו ולהכיר 

הסבר , יתר על כ�. האינטואיציה האנושית היא דווקא להימנע מלהאמי� כי בוצעה התעללות

שכ� מלכתחילה יש להסביר את כישלונותיה , זה יוצר פרדוקס וערבוב בי� הסיבה למסובב

� שכ, אי אפשר לתלות קשיי� אלו בזיכרו� השתול. ובעיותיה ההתנהגותיות של המתלוננת

נשירה פתאומית , בשל כ� תופעות כגו� התקפי חרדה. הוא עוד לא היה קיי� בשלבי� אלו

הבעת ספקות בקשר לטיב , התנהגות מינית מתירנית וא� הידרדרות לזנות, מהלימודי�

 אינ� ניתני� להסבר הגיוני – כל זאת עובר לחלו� ולהצפת הזיכרונות –היחסי� ע� האב 

   132.יתלבד מקיומה של התעללות מינ

לעומת זאת חוות הדעת של ההגנה התמקדו בהדגשת העובדה כי על בית המשפט 

שכ� אי� ספק , להיזהר מלהכריע על סמ� האמינות והכנות של עדותה וסבלה של המתלוננת

עיקר העדויות התבססו על כ� שאמפירית לא אותרו הוכחות . שהיא מאמינה בדבריה

חקרי� רבי� המדגימי� את אפשרות הסילו� של ולעומת זאת קיימי� מ, לקיומה של הדחקה

�עצ� קריאתה של המתלוננת ספרי� הנוגעי� לגילוי עצמי ולתת, על פי גישה זו. הזיכרו�

אפשרו לה להיות נתונה להשפעה הגובלת בהשאה , כמו ג� היותה במצב נפשי רגיש, מודע

סכימה לקבל אותו היא ה, ע� הופעתו של החלו� ובשל היותה נתונה במצב נפשי זה. עצמית

ולאור� הטיפול בשלוש שני� שעברו לאחר מכ� זיכרו� זה התגבש , כאפשרות עובדתית

 עוד עלתה סברה מצד ההגנה כי חלק מ� התסמיני� אשר הופיעו הושפעו מ� 133.והתחזק

אפשרות . האווירה האלימה אשר שררה בבית ומ� התקיפה המינית אשר עברה על ידי השכ�

, לות מינית עלתה במסגרת הלי� הבירור העצמי שניהלה המתלוננתקישור הדברי� להתעל

שטענה כי לא ייתכ� ,  עמדה זו נשללה על ידי התביעה134.וכל זאת תו� כדי עיסוקה בזנות

שתסמיני� והפרעות התנהגותיות כה קשות מקור� בפגיעה מינורית על ידי אד� זר 

  135.ראלא מעידי� ה� על טראומה קשה הרבה יות, ובאלימות האב

 
 .10–2' בעמ, ש�  130
 . 74–72' בעמ, ש�  131
  .62, 18–17' בעמ, ש�  132
  . 39–33 'עמב, ש�  133

 .95' בעמ, �ש  134 
 .66' עמב, ש�  135
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ראשית משו� שלאחר חלימת החלו� , È�ÂÏÙהתביעה ניסתה לאבח� את המקרה מעניי� 

אמנ� ע� הזמ� . פתאומי ומידי, שבו הזיכרונות על המאורעות אל המתלוננת באופ� מלא

לעומת זאת . אול� ההיזכרות עצמה הייתה בבת אחת, נזכרה המתלוננת בפרטי� נוספי�

וע� הופעת� של הזיכרונות הראשוני� , ת והדרגתית ההיזכרות הייתה אטיÈ�ÂÏÙבעניי� 

התביעה ביקשה להדגיש את חוסר ,  בנוס�136.המתלוננת לא הייתה בטוחה כלל באמתות�

את , את קיומ� של חיזוקי� חיצוניי� לחלק מ� העובדות המתוארות, אמינותו של האב

יומ� של היעדרו של תהלי� טיפולי שבמסגרתו הייתה המתלוננת נתונה להשאה ואת ק

   137.תסמיני� רבי� לאור� השני� אשר העידו על קיומה של מצוקה נפשית

קיימת ג� , טענת ההגנה הייתה שא� על פי שקיימת אפשרות שישנ� זיכרונות מודחקי�

בדבר האפשרות שהזיכרונות , אשר מעוררת לכל הפחות ספק סביר, אפשרות סבירה

ת אשר צפו ועלו לאחר שני� רבות אי במקרי� שבה� עסקינ� בזיכרונו, בנוס�. מסולפי�

. ואי� להכריע בי� העדויות של הצדדי� השוני�, אפשר להסתמ� על מהימנותה של העדות

שכ� לפי שתי הגישות השונות , הבחינה אינה של מהימנות העדות אלא של מהימנות הזיכרו�

באמת העוסק , ולעומת העול� הטיפולי, האמונה הסובייקטיבית באמתות הדברי� מלאה

ההכרעה המשפטית נדרשת להתמודד ע� האמת , הסובייקטיבית של המטופלת

 יש לדרוש תשתית ראייתית נפרדת אשר יכולה לקשר את העדות ע� 138.העובדתית

המתלוננת העידה שבעת הצפת הזיכרו� הייתה בתהלי� של ,  בנוס�139.המציאות העובדתית

וכי לאחריו קראה , מודע�ות והתתבירור עצמי וקראה ספרי� על אודות משמעות� של חלומ

אול� אי� , חומרי� רבי� על התסמיני� אשר צפויי� להופיע בקרב קרבנות של גילוי עריות

עובדה . מידע על אודות הטיפולי� השוני� והחומרי� שאליה� נחשפה בתקופה זו ולאחריה

לוננת  לבסו� הטענה היא כי המת140.זו פוגמת ביכולת לקבוע כי לא הייתה נתונה להשאה

אשר לדבריה היו הסבר לתחושות , העידה על רווחה והקלה ע� הצפת� של הזיכרונות

לטענת ההגנה תיאורי� אלו מעידי� שהזיכרונות היו לה . שונות אשר חשה לאור� חייה

והדבר סייע לפיתוח� ולחיזוק� של רעיונות אלו , לפתרו� למצוקות ובעיות בלתי פתורות

   141.בזיכרונה
 הצדדי� הציעו È�ÂÏÙי� אשר הוגדרו על ידי בית המשפט בעניי� אשר לקריטריונ

ההגנה טענה כי לאחר הופעתו של החלו� , לדוגמה. פירושי� שוני� לקריטריוני� אלו
, בנוס�. העידה המטופלת כי עברה טיפול נפשי כדי להוסי� ולחקור את החלו� והזיכרונות

, ידת המקצועיות של המטפלי� בההלי� טיפולי זה אינו מתועד ואי אפשר להצביע על מ
המטופלת העידה על עצמה כי הייתה , יתר על כ�. ועובדה זו צריכה לפעול לטובת הנאש�

וזאת מלבד חוסר יציבותה , נתונה להצעות ולהשפעות ניכרות מספרי� ומתכניות טלוויזיה

 
  .87 'עמב, ש�  136
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הייתה כי , אשר אומצה ג� על ידי השופטי�,  לעומת זאת עמדת התביעה142.הנפשית
על כ� אי� לתלות את הצפתו של הזיכרו� . תלוננת לא עברה כלל טיפול עובר להיזכרותההמ

בטיפולי� אשר התרחשו לאחר מכ� וסייעו לה בזכירת� של פרטי� נוספי� מלבד הגרעי� 
מ� העדויות עולה כי , א� שההלי� הטיפולי שעברה בצעירותה אינו מתועד, בנוס�. הבסיסי

ו אפשרות של גילוי עריות ודיכאו הצעות שהועלו על ידי המטפלי� בשלב זה דווקא שלל
   143.ולכ� לא ייתכ� שתרמו להתפתחות� של הזיכרונות, המתלוננת

משמעית בקיומ� של זיכרונות מודחקי� �צידדה חד, הפע� פה אחד, עמדת השופטי�
. אפילו ברמת קיומו של ספק סביר, ופסלה את אפשרות קיומ� של זיכרונות מסולפי�

� קבעו כי למרות הפיתוח ההדרגתי של הזיכרונות במהל� הטיפול לאחר ההיזכרות השופטי
 144.באופ� מידי ובליווי תגובות רגשיות קשות, עיקר ההיזכרות היה בבת אחת, הראשונית

השופטי� הדגישו כי למרות היעדר� של מחקרי� אמפיריי� המכירי� בתופעת , בנוס�
. המחוקק ובתי המשפט כ� הכירו בתופעה, יהאיגוד הפסיכיאטר, הזיכרונות המודחקי�

שהביאה מחקרי� אשר מעידי� שהתסמיני� השוני� תואמי� , לעומת התביעה, בנוס�
ההגנה לא הדגימה כיצד התסמיני� השוני� ניתני� להסבר , תסמיני� של קרבנות גילוי עריות

אלו של על כ� הצעות . בתקיפה על ידי השכ� או באלימות המשפחתית, במחלות גנטיות
אשר לדעת השופטי� אפילו אינ� בגדר היפותזה , ההגנה נותרות בגדר היפותזות בלבד

השופטי� הדגישו כי המחקרי� אשר תומכי� בקיומ� של זיכרונות , יתר על כ�. סבירה
ואילו במקרה , באופ� הדרגתי, במסגרת טיפול, שתולי� התייחסו לשתילת זיכרונות רגילי�

אשר הופיעו באופ� ,  לעניי� שתילת� של זיכרונות טראומטיי�זה נעשה היקש מרחיק לכת
אלא רק מתו� השפעת� של , מידי והתפתחו באופ� עצמאי ללא קיומו של הלי� טיפולי כלל

טענה זו מרחיקת לכת הרבה יותר ואינה . מקורות סמכות כגו� ספרי� ותכניות טלוויזיה
 המשפט את גישת מומחי בי� השאר אימ� בית,  לבסו�145.מבוססת מבחינה מחקרית

שלפיה אפשרות ההיזכרות בגילוי עריות אינה הפתרו� הקל והאינטואיטיבי למת� , התביעה
אשר יעדי� להימנע מהכרה בקיומה של התעללות , הסבר למצוקות וקשיי� בחייו של הפרט

 בית המשפט הדגיש כי מרכז כובד הראיות באישומי� המתייחסי� לגילוי 146.על ידי הורה
אי� לאיי� את משקל העדות , וא� שנדרשי� תימוכי� לעדותה,  הוא עדות המתלוננתעריות

  147.אשר נקבע בחוק כי היא מספיקה, והערכת השופטי� את אמינותה

 ההבדלי	 בי� עניי� פלוני לפסיקות העוקבות  .1

פסקי הדי� המרכזיי� אשר עסקו בשאלת אפשרות קיומ� של זיכרונות מודחקי� בשני 

ות מסולפי� בחר בית המשפט המחוזי לדחות את אפשרות היות� של לעומת זיכרונ

 
 . 135–133' בעמ, ש�  142
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 . 145' בעמ, ש�  144
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א� שבחלק מ� המקרי� כ� עלו דעות מיעוט אשר טענו כי אי אפשר , הזיכרונות מסולפי�

  . להכריע בוודאות שהזיכרונות תואמי� את המציאות האובייקטיבית

הבחנה בי� פסקי אפשר לגרוס כי ה, È�ÂÏÙבשל נסיבות פסק הדי� בעניי� , על פני הדברי�

ג� . אול� במבט מעמיק יותר היא אינה מובנת מאליה, הדי� במסגרת ההכרעות מוצדקת

א� בדומה ,  לדוגמה אמנ� הלי� הטיפול היה מתועד בעקיבות6759�09�08148ח "בתפ

אי אפשר היה להצביע על קיומ� של תסמיני� ברורי� או על עדויות , È�ÂÏÙלעניי� 

כמו כ� היה המתלונ� נתו� להפרעות . � הילדות וההתבגרותאובייקטיביות תומכות לאור

ג� במקרה זה זיכרונותיו התפתחו , בנוס�. נפשיות קשות אשר פגעו בכשירותו המשפטית

 לטראומה אשר יכלה להיות מקור È�ÂÏÙבדומה לחשיפתה של המתלוננת בעניי� . בהדרגה

 1035/03149ח " ג� בעניי� פכ�,  ניסיו� האונס שעברה–חלופי לתופעות הנפשיות שחוותה 

. והייתה קרב� ג� לאלימות משפחתית בילדותה, עברה המתלוננת תקיפה מינית נפרדת

אול� , התביעה וההגנה ציינו במקרה זה לזכות� כי המטופלת לא עברה טיפול, בנוס�

אי� כלל תיעוד או מידע על , בפועל בשני� שקדמו להיזכרות הראשונית ובאלו שבאו אחריה

ולכ� אי אפשר לקבוע א� הייתה נתונה להשאה כלשהי , � הנפשיי� שהיא עברהההליכי

וכיצד התפתח זיכרונה בי� ההיזכרות הראשונית לזיכרונותיה בעת הגשת , בשני� אלו

אול� היה אפשר להדגיש את עצ� , הלי� ההיזכרות תואר כמידי וברור, בנוס�. התלונה

ויות שעליה� מצביעי� המצדדי� בקיומ� ההיזכרות מתו� פרשנותו של חלו� כאחת האפשר

, נוס� על זאת. אשר מתריעי� מפני הלי� של מת� פרשנות לחלומות, של זיכרונות מסולפי�

,  המתלוננת יכלה להצביע על אירועי� מסוימי� שבה� התרחשה ההתעללותÈ�ÂÏÙבעניי� 

יו הוכחשו אשר עובדות,  העידה המתלוננת רק על אירוע מסוי� אחד1035/03ח "ואילו בפ

עלה קושי אשר בוטל כלא מהותי לעניי� ביצוע ההתעללות , בנוס�. על ידי הא� בעדותה

אשר לא יכלו , מאות וא� אלפי פעמי� בחדר בנוכחות� של אחיותיה הבוגרות של המתלוננת

�  . להעיד על כ

אול� בפועל נראה כי , לפיכ� אפשר לטעו� כי עניי� פלוני נבדל מאוד מפסיקות אלו

אפשרות נוספת היא כי המשקל . או למצער נתוני� לפרשנותו השופט, לי� דקי�ההבד

המכריע נית� דווקא להערכת� של השופטי� את אמינות עדות� של המתלונני� ושל 

 השופטי� היו חלוקי� לעניי� אמינותו וחשיבות È�ÂÏÙבעניי� . הנאשמי� במקרי� השוני�

 השופטי� היו כול� 6759�09�08150ח " ובתפ1035/03ח "ואילו בפ, שקריו של הנאש�

על אלה נוס� נדב� חשוב והוא . תמימי דעי� בנוגע לחוסר אמינותו ועקיבותו של הנאש�

שבה� התרשמו , לעומת שני פסקי הדי� הללו. שמיעת עדויות המתלונני� ממקור ראשו�

השופטי� באופ� בלתי אמצעי מעדות� של המתלונני� וא� ציינו מפורשות את עצמת 

ובות הרגשיות ואת אמונת� כי אי אפשר לזיי� תגובות נפשיות וגופניות עצמתיות כל התג

� הכריעו שופטי המותב במסגרת הערעור על סמ� פרוטוקולי העדויות È�ÂÏÙהרי שבעניי� , כ

 
 .115ש "לעיל ה, 6759�09�08ח "תפ  148
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עובדה זו באה לידי ביטוי ג� בעמדות השונות אשר בוטאו בדבר מרכזיותה של עדות . בלבד

. ובדבר מידת הדרישה לקיומ� של עדויות חיצוניות תומכותת בהכרעת הדי� /המתלונ�

לפי עמדת המצדדי� בקיומ� של זיכרונות , בית המשפט העליו�  הדגישÈ�ÂÏÙבעניי� 

כי אי� להסתמ� על אמינותה וכנותה של העדות אשר יכולה להיווצר בשל , מסולפי�

די� העוקבי� הדגיש לעומת זאת בשני פסקי ה. האמונה הכנה של המתלוננת בקיו� העברות

בית המשפט את חשיבות ההתרשמות הבלתי אמצעית של השופטי� ואת החשיבות שבמת� 

  . כשזו לעתי� הראיה המכריעה בכתב האישו�, משקל רב לעדות המתלונ� במקרי� אלו

ברקע כל אלו עומדת ג� שאלה בדבר המשקל הראוי שיש לית� לעדויות מומחי� 

 1035/03ח "בפ, È�ÂÏÙי� המסכמי� אשר הוגדרו בעניי� למרות הקריטריונ. במקרי� אלו

אי� ספק כי . נית� מקו� רב לשמיעת חוות דעת� של מומחי� בתחו� הזיכרו� בנוגע למקרה

המבוססת והמקצועית של פרופסור אלי זומר סייעה בהטיית הכ� לטובת , עדותו המקיפה

אשר שינתה את , כפי שא� ציינה מפורשות השופטת אמסטרד�, התובעי� במקרה זה

ברי כי באישומי� שבה� הראיות . עמדתה מזיכוי להרשעה לאחר שמיעת חוות הדעת

אשר אמורי� , מתבססות בי� השאר על הופעת� של תסמיני� נפשיי� בקרב המתלונני�

יש הכרח לצר� עדויות מומחי� אשר יכולות לקשר את , להעיד על קיומה של הטראומה

אול� קיי� הבדל ניכר בי� חוות . � או להציע חלופות שונותהתסמיני� השוני� למעשי הנאש

דעת מקצועיות לעניי� תסמיני המתלונני� לבי� סקירה מחקרית מלאה באשר לאפשרות 

תו� הכרעה מחודשת בנושא בכל , קיומ� של זיכרונות שווא לעומת זיכרונות מודחקי�

תאוריות השונות יוצרי� אי� ספק כי הפערי� בידע המחקרי והרפואי באשר ל. מקרה מחדש

אול� יש . פערי� נרחבי� ג� בידע של השופטי� אשר באי� להכריע במקרי� מורכבי� אלו

בעלי , שוני�" מחנות"לזכור כי המחלוקת החריפה בתחו� זה מובילה ג� להיווצרות� של 

ייתכ� שלא ראוי לאפשר את ניהול המאבק התאורטי על במת . עמדות נחרצות כל אחד

א לקבוע על סמ� הידע המחקרי אשר נצבר קריטריוני� משפטיי� ברורי� אל, המשפט

להכרעה בי� הגישות השונות תו� מחקר מעמיק ובחינת מעמד� של התאוריות בזירה 

  . המשפטית

   ומבט לעתידסיכו�

הנוגע להרשעתו של נאש� בבית המשפט המחוזי , בימי� אלו תלוי ועומד ערעור נוס�

המאורעות צפו למודעותה של . 12 ועד 4ו משהייתה בת בביצוע מעשי� מגוני� בבת

א� כל השני� עד אז לא גילתה המתלוננת , המתלוננת מספר רב של שני� לאחר מכ�

 היא הייתה מקובלת חברתית –וא� נהפו� הוא , תסמיני� שוני� והפרעות בהתנהגות

� רבי� אשר יש להניח כי מקרה זה הוא מקרה מורכב נוס� מני מקרי. ותלמידה מצטיינת

  . צפויי� לבוא לפתחו של בית המשפט בשני� הבאות

במסגרת הערעור התמודד בית המשפט לראשונה ע� הוויכוח אשר מתנהל זה שני� 

אשר נשתלי� , בדבר קיומ� של זיכרונות שווא, רבות על בימת המשפט בארצות הברית

ל מול קיומ� של הספק בדבר קיומ� של זיכרונות מודחקי� א. במהלכו של טיפול נפשי
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, מטפלי� וחוקרי� שוני�, זיכרונות שווא עודנו מצוי במחלוקת חריפה בקרב פסיכולוגי�

אשר אי� עוררי� כי סבל� והכאב שה� מתארי� , כשבלב הוויכוח עומדי� המתלונני�

בשל הפערי� הרבי� אשר עוד� קיימי� בהבנתנו את . אמתיי� ומעידי� על מצוקה ממשית

 ואת מנגנוני הזיכרו� בפרט ובשל הקושי הרב במחקר אמפירי אשר נוגע המוח האנושי בכלל

  . לזיכרונות טראומטיי� הגיוני כי לא נראה ביישוב המחלוקת בזמ� הקרוב

אול� למרות ,  ניסה בית המשפט שלא להכריע במחלוקתÈ�ÂÏÙבמסגרת ההכרעה בעניי� 

הלכה למעשה , ה משפטיתהכרזתו כי תסמונת הזיכרו� השגוי אינה אסכולה מוכרת מבחינ

אימ� בית המשפט את הנחות היסוד של המצדדי� בקיומה של התסמונת וא� הכריע 

בעקבות זאת ייתכ� שאפשר לטעו� שבאופ� בלתי נמנע נפתח צוהר לטענות שונות . בהתא�

בד בבד ניסה בית המשפט . בדבר אמינות עדויות המתבססות על זיכרו� והתאמת� למציאות

וני� מנחי� להכרעה משפטית בדבר אופ� היווצרות� של הזיכרונות ובדבר להגדיר קריטרי

  . המשקל שיש לייחס לה�

 אפשר לראות כי כאשר ההאשמות È�ÂÏÙבמקרי� רבי� המאוחרי� לפסיקה בעניי� 

מועלות לאחר שני� רבות נאשמי� מעלי� כטענת הגנה את אפשרות היות� של הזיכרונות 

,  המשפט מצרי� את הפתח שפתח בית המשפט העליו�למרות זאת נראה שבתי. שתולי�

וזאת באמצעות פרשנות מצמצמת יחסית של הקריטריוני� שבית המשפט הציג ובייחוס 

  . משקל רב יחסית לתפיסת� את אמינות� של העדויות

עדיי� נותרו , מפאת היותו של הנושא חדש יחסית ושנוי במחלוקת חריפה, באופ� טבעי

ההבחנה בי� זיכרונות שהתפתחו בהדרגה לבי� זיכרונות : כגו� אלה, שאלות פתוחות רבות

משקל� של העדויות העצמאיות של המתלוננות ותפיסת אמינות� ; שהופיעו באופ� פתאומי

היכולת להבחי� בי� אמת סובייקטיבית ; אל מול הדרישה לחיזוקי� חיצוניי� לעדויות אלו

ו של תיעוד להלי� הפסיכולוגי ומעמדה חשיבות; במת� עדות לאמת אובייקטיבית עובדתית

  . של השאה עצמית ועוד

אול� מצב זה מעורר קושי , סביר כי שאלות אלו יקבלו מענה ע� הזמ� ממקרה למקרה

ראשית בגלל הכר הנרחב שיש לפרשנות אישית של חלק מ� הקריטריוני� על פי , רב

 הספק וחוסר הוודאות וכל עוד מוסיפי�, מאחר שעסקינ� בדיני נפשות, שנית. הנסיבות

, עומד העוול הנגר� לנאשמי� ולקרבנות ג� יחד בעינו, לעניי� אמינות� של הזיכרונות לנקר

ההכרחית ה� למשפט הפלילי וה� לבריאות� הנפשית , באי� אפשרות להגיע להכרעה ברורה

בשל המטעני� הרגשיי� המעורבי� בנושא זה ובשל המורכבות . של המתלוננות

משמש בית המשפט הבמה המרכזית לוויכוח ולמחלוקת , והמחקרית שבנושאהפסיכולוגית 

  . והדבר מוביל להצגת� של עמדות מוקצנות ומגמתיות, בי� הצדדי�

אמנ� ברור כי אי� באפשרותו של בית המשפט להכריע הכרעה מושלמת במקו� 

טית אול� ביכולתה של ההכרעה המשפ, שהעול� המחקרי לא הצליח להגיע לתשובה ברורה

 �להכווי� את עול� המחקר ואת עול� הטיפול תו� קביעת גבולות ומסגרות לוויכוח ותו

קביעה ברורה של הסטנדרטי� הראויי� . הכוונה לשאלות המרכזיות שאליה� יש להתייחס

את הטיפול הקליני ואת העדויות אשר , להכרעה יכווינו באופ� טבעי ג� את עול� המחקר

ומת זאת פסיקה לא עקיבה או לחלופי� פסיקה עמומה אשר לע. יוצגו בפני בית המשפט
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משמעי יובילו להפיכת� של כתבי אישו� �אינה מגדירה את הסוגיות הפתוחות באופ� חד

  . וסיפור� הכואב של מתלונני� ומתלוננות לזירת קרב בי� האסכולות השונות

יבות מתו� פסקי הדי� אפשר להצביע כבר כעת על כמה שאלות בסיסיות אשר מחי

טראומטיי� מעיד בהכרח על קיומו של �א� קיומ� של תסמיני� פוסט, ראשית: התייחסות

או שמא תסמיני� אלו יכולי� להתבסס על , אירוע טראומטי כלשהו בעברו של המתלונ�

 שבו היה אפשר לתלות את תגובותיה הנפשיות È�ÂÏÙלעומת עניי� . זיכרונות מסולפי� בלבד

במקרי� אחרי� סירב בית המשפט לקבל את ההנחה כי , ונסשל המתלוננת בניסיו� הא

או בהתבסס על ההלי� הטיפולי , התופעות הנפשיות הקשות שאליה� נחשפו נוצרו יש מאי�

א� התעללות מינית בילדות תעורר בהכרח תסמיני� נפשיי� והתנהגותיי� בגיל , שנית. בלבד

 –א� יהיה אפשר להוכיח קיומ� נשאלת השאלה , נוס� על אלה. ומה� תסמיני� אלו, צעיר

שאלה זו מתעצמת במקרי� שבה� .  של תסמיני� אלו שני� רבות לאחר מעשה–או היעדר� 

הא� . מדובר על משפחה שבה קשיי� תפקודיי� בסיסיי� כגו� אלימות מסוגי� שוני�

במשפחה אלימה יהיה אפשר לזהות תסמיני� התנהגותיי� ייחודיי� אשר צפויי� לעלות 

הא� תסמיני� אלו הכרחיי� או שמא יש קרבנות של ? בנות תקיפה מינית ככאלובקרב קר

עולה השאלה , שלישית? תקיפה מינית אשר אינ� סובלי� מהפרעות התנהגותיות בילדות�

 הא� ייתכ� כי זיכרונות מסולפי� –מהי מידת ההתערבות הנדרשת ליצירת זיכרו� מסול� 

 הא� יש להבחי� בי� שיטות טיפוליות שונות כגו� ?ללא התערבות טיפולית, יצופו ספונטנית

היפנוזה ושימוש בסודיו� אמיתול לבי� שחזור זיכרונות באמצעות שאלות מנחות וניתוח 

מתו� כ� ג� עולה השאלה מהי אחריותו של המטפל ? "שגרתי"לבי� הלי� טיפול , חלומות

ג� השאלה כיצד על לבסו� עולה . ומתי התנהגות טיפולית תעלה כדי התרשלות עוולתית

בית המשפט לבחו� את הפער בי� התפיסה הסובייקטיבית של הפרט המעיד את המציאות 

שאלה זו רלוונטית לא רק למקרי� שבה� מדובר על היזכרות שני� . לבי� המציאות האמתית

  . רבות לאחר מכ� אלא לכל מקרה של מת� עדות אנוש

. שלכות החברתיות של ההכרעה בנושאעל בית המשפט לראות לנגד עיניו ג� הה, לבסו�

הספק אשר מקנ� בלב� של השופטי� הוא א� שבריר של הקושי ושל הספק המקנני� בלבה 

של אישה אשר שואפת להתמודד ע� זיכרונות הצפי� למודעותה הנוגעי� למעשי� שהייתה 

מעשי� אלו מערערי� על שלמות המשפחה ועל תפיסת עולמ� . רוצה לא להכיר בה�

כ� ג� משא� של , ככל שהמחלוקת רחבה יותר ועמומה יותר. ת של הקרבנותהבסיסי

   .הקורבנות כבד יותר וקשה יותר מנשוא

  אחרית דבר

לא נעמיק . 2218/10פ " בעניי� עבית המשפט תהתפרסמה פסיק,  זורשימהלאחר כתיבת 
ת  כאמרשל השופט עמיתאוי להדגיש את הקושי העולה מדבריו אול� ר, בפרטי פרשה זו

. ÌÈÙÏÂÒÓ/ÌÈ·ÊÂÎ זיכרונות לבי�  ˘˙Â�Â¯ÎÈÊÌÈÏÂ˙השופט מתייחס לצור� להבחי� בי� . אגב
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אול� דוקטרינה זו מתייחסת ,  השגוי טר� הגיעה לרמת אסכולההזיכרו�דוקטרינת , לדבריו
̇ ל Â�Â¯ÎÈÊ„·Ï· ÌÈÏ˙˘ÂÓ , השופט עמית לכאורה 151. כוזבי�זיכרונותייתכנו אול� כ� � בכ

נראה כי אי� , ט מעמיק יותראול� במב.  השגויהזיכרו�הכרה בתסמונת גדרי האת מצמצ� 
   .הדברי� אלא הפוכי�

,  כבלתי מהימנהבית המשפטאשר מסווגת על ידי , נת� עדות אמינה של מתלוננתיבה
ווצרות� של ימה הוביל לה;  כזאת להסביר מהו מקורה של עדותבית המשפטנדרש 

לכאורה את הסיפר שות פיזיות ורגשיות ונוגדי� אשר מלווי� בתחו,  כה עזי�זיכרונות
במתכוו� או מבלי ( נשתלו במסגרת הלי� טיפולי הזיכרונותהאפשרות כי . הטבעי של הפרט

. זיכרונותווצרות� של היאול� היא לפחות הסבר אפשרי לאופ� ה, שנויה במחלוקת) משי�
 פתח פותחתהיא  שכ� , מרחיבה הרבה יותרהיא ÌÈ·ÊÂÎ זיכרונותהכרה באפשרות של 

אשר מאפיי� את (זכרות י ג� ללא מעורבות אינטנסיבית בהלי� ההזיכרונותווצרות� של ילה
ובוודאי  (להשאה הרבה יותרמטופל נתו�  במסגרת הלי� טיפולינראה כי ). ההלי� הטיפולי

המתלוננת ש האפשרות. יו��מבשגרת היו�)  מינית לתקיפהבעודו מטופל על ידי מומחה
 א� אי� הכרה באפשרות כי ,ודוק. מבחו� נראית קלושה כאלו ללא התערבות י�אירועתבדה 

 אלו זיכרונות באפשרות כי מכירי�הכיצד , הזיכרונותהתערבות טיפולית היא ששתלה את 
  ? נוצרו יש מאי� ללא התערבות כלל

במקרי� שבה� המתלוננת . הסכנה שבאפשרות זו היא בנוחיותה, כפי שציינו לעיל
 הזיכרו�אפשרות סיווג ,  אול� בכוונתו של בית המשפט לזכות את הנאש�ינהנתפסת כאמ
הכוונה לקח ו ג� אי� ולכ�(המטפל אינו אחראי ": יד כול� על העליונה"שכ� , ככוזב נוחה

.  והמתלוננת אינה משקרת אלא מאמינה באמת ובתמי� בנעשה,)לשיטת הטיפול ההולמת
סבר מניח את  ללא ה"היסטרית", פי פרוידעל , מוגדרתאול� הלכה למעשה המתלוננת 

 ייתכ� כי במקרי� אלו :יש להדגיש. הדעת למקור מצוקתה לבד מפתולוגיה בלתי מוסברת
 או מפאת אכ� יש לזכות את הנאש� מחמת הספק ובשל נטל ההוכחה במשפט הפלילי

 ואת ההגנה מ� הצור� להתמודד ע� בית המשפטור את טאול� אי� לפ, נסיבות אחרות
 ולטעו� כי היווצרות הזיכרו� באיחור ותה של המתלוננת ללא מת� הסבר מניח את הדעתעד

על ,  במקרי� שבה� אי� הסבר מניח את הדעת להיווצרות הזיכרונות.מעוררת ספק סביר
   .ההגנה להרי� את הנטל ולעורר ספק סביר באמצעי� ראייתיי� אחרי�

,  הכוזבי�הזיכרונותקור� של  לשאלת מבית המשפט לא נדרש 2218/10פ "בעניי� ע
שכ� הוא סיווג את זיכרונותיה של המתלוננת כאמתיי� ותואמי� את המציאות 

אול� נראה כי במקרי� שבה� ההגנה בוחרת לטעו� כי למרות אמינותה של . האובייקטיבית
וא� מקובל (עליה הנטל להצביע על מקור אפשרי ,  כוזבי�בזיכרונותהמתלוננת מדובר 

ות הסבר ימקור זה צרי� לה, למצער.  אלוזיכרונותווצרות� של ילה) פטיתכאסכולה מש
כוזב בפני שהוא  הזיכרו�אי� לטעו� כי ההכרזה על . מניח את הדעת אשר מעורר ספק סביר

 אלו ומה� התנאי� אשר זיכרונותעצמה מעוררת ספק סביר אלא נדרש להסביר כיצד נוצרו 
מתלוננת לאמ� לעצמה סיפר כה קשה סכי� קל תנשכ� מוסכ� כי לא ב, אפשרו את קליטת�

  .ופוגעני אשר מערער את שלמות משפחתה ואת מרק� חייה
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