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כותרת :ד"ר תמר מורג ,יועצת למכון חרוב :במשך
הרבה שנים יש חסמים בטיפול בילדים
יובל גנור :תוכנית חדשה תכשיר את התובעים במשפטים פליליים
לנהל תיקים שעניינם עבירות נגד קטינים .המטרה היא ללמד
אותם לטפל טוב יותר בתיקים העוסקים בקטינים כקורבנות
עבירה .שלום לד"ר תמר מורג.
ד"ר תמר מורג :שלום רב.
יובל גנור :יועצת למכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן .מה
בעצם הבעיה ,הבעיות העיקריות שמתמודדים איתם תובעים שאינם
מנוסים ,או אינם מכירים בעצם את הבעיות המיוחדות של תיקים
כאלה?
ד"ר תמר מורג :אנחנו באמת פתחנו היום בסדרה של השתלמויות
משותפות למכון חרוב ,ולמכון להשתלמות פרקליטים בפרקליטות
המדינה .כאשר ביסוד הצורך בהשתלמויות ייחודיות עומדת ההכרה
בכך ,שבמשך הרבה מאוד שנים חסמים רבים ,הביאו להעדר
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העמדה לדין ,במקרים של פגיעה והתעללות בילדים .החסמים
האלה למעשה נבעו מהעדר הכרות מספקת של מערכת המשפט
עם ההיבטים הבינתחומיים שנוגעים לפגיעה והתעללות ובמיוחד עם
ההיבטים שמגיעים לתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטרייה.
יובל גנור :בואי נפשט את זה קצת .את אומרת שבגלל כל מיני
כשלים במערכת בכלל אנשים לא הועמדו לדין על עבירות כאלה.
ד"ר תמר מורג :לא כשלים ,אלא העדר היכרות מספקם ההיבטים
הפסיכולוגיים שנוגעים לפגיעה והתעללות.
יובל גנור :מה זה אומר כן דוגמה.
ד"ר תמר מורג :למה נשים מעולם הקורבנות  ...מתלוננות מאוחר.
למה הן לא מסוגלות לתת עדות רציפה אחת אלא מדברות די
קטעים קטעים.
יובל גנור :אני מניח שיש הדחקה והתעלמות ניסיון להסתיר את
העניין.
ד"ר תמר מורג :למה הן לא מדברות לפעמים בצורה שנראית לנו
קוהרנטית .מה זה הדבר הזה ,שפתאום נשים מתחילות להיזכר
אחרי המון שנים ,בדבר שהן שכחו אותו לכאורה במשך הרבה
מאוד שנים .כל התופעות האלה ,הן תופעות שמערכת המשפט
חייבת להתמודד איתם באמצעות כלים מתחום הפסיכולוגיה.
יובל גנור :אבל את התביעה לא מלווים מומחים שמסייעים
לתובעים .עובדים סוציאלים?
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ד"ר תמר מורג :על מנת שהתביעה תוכל להביא את המומחים
הנכונים .על מנת שהתובע שרואה תיק וקורא אותו ,יוכל לאתר
מהן השאלות הנכונות איפה הם סימני האמת .מה נותן לו את
אותן אינדיקציות שבאמת מדובר פה בפגיעה ,על מנת שהתובע,
מלכתחילה יאמין לילד שבא עם איזה סיפור ,שנראה על פניו אולי
מופרך.
יובל גנור :שהילד יוכל לסמוך עליו ולספר לו בעצם את ...
ד"ר תמר מורג :הוא חייב לדעת ולהכיר הרבה ...
יובל גנור :יש לי שאלה .מן הסתם ניזונה אני מניח בעיקר
מהתקשורת בפרשת נשיא המדינה משה קצב.
ד"ר תמר מורג :אני ממש לא מעונינת להיכנס לזה.
יובל גנור :נתייחס לזה כמשל .כדוגמה ,את חושבת שפרקליטים או
פרקליטות שהיתה נניח עוברת הכשרה כזאת לומדת יותר .היתה
מתייחסת אחרת לטענות ותלונות של קורבנות מין?
ד"ר תמר מורג :תראה ,אני ממש לא מתכוונת להיכנס לפרשה ...
שלא מדובר שם בקטינים וזה לא תחום המומחיות שלי .אני לא
באה בתלונות לפרקליטות .אני רוצה לומר להפך .פרקליטות
המדינה עברה תהליך מדהים של לימוד ב  15 -השנים האחרונות
ודברים שנתקלנו בהם לפני  15שנים אנחנו לא רואים אותם היום.
לא שואלים יותר למה היא מתלוננת כל כך מאוחר .לא שואלים
הרבה מאוד שאלות ,אבל האתגרים משתנים וכל הזמן צריך לבוא
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ולהתעדכן וללמוד דברים חדשים .כך למשל ,הנושא הזה החדש
יחסית שהם זיכרון ושכחה והיא זכות מאוחרת .זה תופעה חדשה.
יובל גנור :שהיא בעצם זרה למערכת המשפט.
ד"ר תמר מורג :נכון נכון.
יובל גנור :כשבא עד הוא מעיד על עובדות מסוימות .ואחר כך
משנה את עדותו ומוסיף ,זה דבר שמתייחסים אליו בחוסר אמון
בד"כ.
ד"ר תמר מורג :יש הרבה מאוד דברים שצריך להבין מהי פוסט
טראומה .מה המאפיינים של פוסט טראומה ואיך היא משפיעה על
היכולת של אותם קורבנות עבירה להעיד .אני לא חושבת ,שאנחנו
באים מתוך ביקורת על הפרקליטות ,אלא מתוך רצון לעבוד איתם
ביחד ולשפר באופן מתמיד את העבודה.
יובל גנור :מתי יעברו השתלמות כזאת גם שופטים?
ד"ר תמר מורג :אני לא עוסקת בנושא ואני רוצה להדגיש נושא
אחר  ,שאנחנו נעסוק בו וההשתלמות הבאה .ההשתלמות היום
עסקה בנושא של הקטינים כקורבנות עבירה מינית ובאתגרים
המיוחדים שיש בהקשרים של גילוי עריות ,שהם באמת הקשרים
שעוסקים בפוסט טראומה ,בהזכרות ,במתן עדות ביכולת להאמין
לאותן עדות שמדברות בצורה כל כך אחרת .ההשתלמות הבאה
תעסוק בנושא אחר ,שגם בו אני חושבת ,יש לכל אחד מאנשי
המקצוע דרך ארוכה מאוד ללכת ,וזה הנושא של איך לעבוד עם
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ילדים .כל אחד מאנשי המקצוע שעובד היום עם ילדים צריך
ללמוד איך לדבר עם ילדים .איך להכין ילדים לעדות .איך להעיד
ילד בביהמ"ש .מהי השפה שילדים מבינים .איך לאפשר לילדים
להשמיע את קולם בתוך התהליך הזה ולא להפוך אותם רק
לקורבנות פסיביים שאנחנו מקבלים לגביהם את כל ההחלטות .איך
להכיר בזכויות של ילדים בתוך התהליך הזה.
יובל גנור :ד"ר תמר מורג ,יועצת למכון חרוב.
שוסטרמן תודה רבה.
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מיסודה של קרן

