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שיטות העבודה של המשטרה והרווחה להפליל גברים ולאכלס ילדים 
בפנימיות, נחשפות במכתב מצמרר ומחריד של ילד (בן 17 בעת כתיבת 
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! דניאל אמבש, 
הופלל על ידי ילדיו שאוימו כי ישבו בכלא אם לא יחתמו על דברים שהוכתבו להם על ידי 

המשטרה והפרקליטות – נידון ל- 26 שנות מאסר על מעשים שלא ביצע 

 מאהבת מאוכזבת של האבא בשם ה' ניגשה למשטרה והעלילה על 
 האבא שהוא "אלים, אכזר ומשליט משטר אלימות סדיסטי על ילדיו".
 המשטרה פשטה על הבית, לכדה את ילדיו, והכניסה אותם לחדרי
 חקירות שם חקרו את הילדים כחשודים במעשים מגונים אחד נגד
 השני, האח נגד האחות, תוך שמבהירים לילדים מלכתחילה שהם

.הולכים לשבת בכלא להרבה זמן על אונס

  איימו על ילד בן 13:  "אנחנו יודעים שנגעת לאחותך בפיפי.  זה אונס.
."אתה תשב בכלא הרבה זמן

 את הילדה בת ה- 6 העבירו סדרה של מבדקים כשכל פעם שאלו אותה
 מה אחיה עשה לה בפיפי.  כשהילדים כבר לא יודעים מה לעשות, ואיך

 להתגונן, אז הציעו להם את הפיתרון:  תפלילו את האבא.  אחר כך
:אמרו להם במשטרה

 אנחנו יודעים שאבא שלכם עשה ככה וככה, אנחנו יודעים שאבא דחף לכם"
 מקלות בתחת, אנחנו יודעים שאבא העניש אותכם בהרעבה, אנחנון יודעים

 .שאבא לימד אותכם להתעסק מינית אחד עם השני
"?עכשיו את/ה מוכן לספר לנו מה אבא עשה לך



 צמרת המשטרה והרווחה התראיינה בטלוויזיה לפני שהתחילו
 החקירות, וסיפרה לציבור על סמך מה שהמאהבת של האבא סיפרה

.להם. אחר כך ניגשו למלאכה איך לייצר עדויות יש מאין

 שלא לדבר על כך שכאשר מצלמות החקירה כבויות מבטיחים לילדים
 האלה הרים וגבעות, חיים נפלאים בפנימיות עם כל השיכלולים

 האפשריים.  כמובן שהחוסן הנפשי של הילדים קורס, הם כבר יודעים
 מה לדקלם.  הפסיכיאטר מוציא מכתב, לפעמים אפילו בלי לחתום עם
 והם נפגעי טראומה, ואסור להם ,PTSD -שם פרטי, שהילדים סובלים מ
 להעיד בנוכחות האבא שנגדו הם יעידו. מייד לאחר מכן נותנים לילדים
 הללו את השוחד:  נעליים, משקפיים ועוד כמה פריטי יוקרה, ושולחם

 אותם לפנימיות.  הפנימיות נעולות.  הילדים מתוייגים כסובלים
 בטראומה פסיכיאטרית, מה שמאפשר למשרד הרווחה לשדרג אותם
 מפנימיות רגילות לפנימיות אישפוזיות (שעולות כמעט 20,000 ש"ח

.(בחודש למשרד הרווחה

 נאסר על הילדים להיפגש עם האחים שלהם כדי שלא יוכלו להחליף
 חוויות איך איימו עליהם להמציא שקרים, ואולי גם כדי שלא יקנאו

 במתנות ובשוחד שהאחרים קיבלו.  אין יותר אבא ואין אמא.  יש פקידת
 סעד והיא הבוסית החדשה.  כל יציאה מהפנימיה נרשמת כ"ניסיון

.בריחה" ולפעמים ניסיון התאבדות

 כדי להבטיח שהילדים הללו לא יחזרו מעדותם או ידברו עם התקשורת
.דואגים לסמם אותם בכדורים ולכתוב שהם פיתחו מחלות נפשיות

 כך גומלים המשטרה ומשרד הרווחה לילדים האלה שנופלים בפח
:ההונאה

 הבת הגדולה בפנימיה כבר הספיקה לעשות שתי הפלות
 .כשהתחילה לגלות את מיניותה



 האח הקטן כמעט והתאבד בתוך מוסד פסיכיאטרי כשהיה תחת
 השגחתה של פסיכיאטרית הילדים טניה שכטר, שהשליכה אותו

.לבידוד כל 48 שעות, והוא עצמו… סיפור קורע לב
.הקטין עבר את גיל 18.ל.ש.ט *

:עדותו של הבן שאולץ להעיד נגד אביו
בס"ד"

xxx .ת.ז xxx אני
 נמאס לי כבר מהכל, ואין לי עם מי לדבר. כשאני חושב על זה, אני חי

 בגיהינום. חודשיים של גיהינום. שיקרו לי שאני יראה את המשפחה. אני
 בתוך איזה פנימיה דפוקה, ואני פשוט משתגע, למה המשטרה הפחידו אותי

.כל כך, כאילו אני פושע, ובאמת לא עשיתי כלום
 עכשיו אני מבין למה הם נתנו לי מתנות, וגם הפחידו אותי. הם רצו שאני
 ישקר ויספר להם כל מיני שקרים, גם על אבא. אני לא מאמין על עצמי. הם
 פשוט שיחדו אותי. מה המשטרה רוצה ממני כל כך. למה אבא שלי יושב

?בכלא
.בא לי לבכות, ואין מי שישמע את האמת שלי

 אם מישהו יקרא את זה, אז שידע שכל מה שמספרים עלינו זה שקרים, והם

.גרמו לי מצב לחץ כזה ואני מפחד מזה. גם כסף הם נתנו לי המשטרה
 אחד שקוראים לו אשר, ועוד כמה שוטרים נותנים לי מתנות: בושם, משקפי

 שמש ונעליים, וקנו לי הרבה ממתקים, והלכו איתי למסעדות, ופשוט

.התחלתי לספר להם שהמשפחה נתנה לי מכות
 הם אמרו לי בצעקות "אתה אנסת. אם לא תדבר עליהם, אתה תהיה במעצר

."קשה
 אני לא יודע מה לעשות עכשיו, כי חתמתי על כל מיני דפים שדיברתי בהם

.שקרים והמצאות על אבא שלי ועל עוד אנשים
.מי ישמע, ועכשיו מי ישמע אותי? נמאס לי לשקר

.אני אוהב את המשפחה שלי. לא נתנו לי לראות פעם אחת את האחים שלי
המשטרה אמרה שכולם שונאים אותי. אני לא מאמין לזה. 

.אני        הבן החורג של דניאל אמבש, בן של אישה השניה 



���
הבן של דניאל אמבש מתייסר על שאולץ להעיד עדות שקר נגד אביו דניאל אמבש 

 תצהיר חתום של הבן בהיותו בן 17.5 שנים, עדותו כי אולץ לשקר
.ולטפול האשמות שווא חמורות נגד אביו דניאל אמבש

תצהיר



 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת אחרת ,xxx .ת.ז xxx אני הח"מ
:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן

1. .תצהירי זה בעניין המשפט שמתנהל כנגד אבי החורג דניאל אמבש
2. .אני העדתי בתביעה כנגד אבי החורג
3.  לא אמרתי אמת במהלך העדות. בגלל שהפחידו אותי שאם לא

.אעיד אשב במקומו בכלא
4.  בחקירה במשטרה חקרו אותי בתור חשוד במעשים מגונים כנגד

.xxx אחותי החורגת בשם
5. .שום דבר מגונה xxxבמשטרה אמרתי שלא עשיתי ל
6.  כשעצרו אותי במגרש הרוסים אמרו לי שהמעצר בגלל חשד

.xxxלמעשים מגונים ב
7.  החוקר הדתי שאיני זוכר את שמו צעק עלי "אפילו אם תצא זכאי

."במשפט אלוהים לא יסלח לך
8.  שמם של החוקרים שעצרו אותי וחקרו אותי היה: אשר לזמי, איציק

 לוי, אריה מלכה וחוקרת בשם לילך שאינני זוכר את שם משפחתה

.וחוקר נוסף בשם גדי
9.  בחקירה נוספת החוקרים אמרו לי שאבי החורג הודה במעשים של

.עבירות מין כלפי וכלפי אחים שלי
10. .אמרתי לחוקרים "אין מצב" שהוא עשה את המעשים האלו
11.  החוקרים ענו לי שלא משנה מה תגיד הוא בכל מקרה ישב בכלא.

.ואולי גם אני אשב בכלא
12.  החוקרים אמרו לי שדניאל מצטער על מה שעשה לי ולאחים שלי

.ויודע שהוא עשה טעות
13.  כשסירבתי להעיד על מה שהם רצו הם התחילו להביא לי מתנות
 שונות: כובע קסקט של נייק, משקפי שמש ובושם שאמרו לי ששווה

.700 ש"ח
14.  לאחר שנתנו לי את המתנות הם שאלו אותי שאלות שאני אאשר

.את מה שהם אומרים ואני אישרתי
15. .הם שאלו נכון הוא הרביץ לך? ועניתי שכן למרות שזה לא נכון
16.  הם שאלו נכון שהוא ראה חבר שלו שהכניס לי מקל לתחת? עניתי

.שכן למרות שהוא לא היה בחדר



17.  הם שאלו נכון שדניאל נגע לאחיות שלי החורגות בציצי? ועניתי

.שכן למרות שלא ראיתי
18.  הרגשתי לא נעים לדבר איתם על הנושאים האלה ואישרתי את
 השאלות ששאלו גם מכך שהם הפכו להיות נחמדים איתי, וזה בלבל

.אותי
19. .החוקרים לא כתבו את כל מה שאמרתי להם
20.  בסוף החקירה החוקר איציק לקח אותי בניידת סמויה לפנימייה

 ושם נתן לי נעלי נייק חדשות ואמר לי שיהיה לך כי לא קיבלת את

.זה בבית
21. .זהו שמי וזו חתימתי ותצהירי אמת



xxxחתימה
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תצהיר הבן של דניאל אמבש קיבל שוחד כדי להפליל את אביו שהורשע במעשים שלא ביצע


