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מישהו מאיים עליך? מטריד אותך? פוגע
בפרטיותך?
צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן כלפי כל אדם המטריד אדם אחר בכל דרך שהיא ,או
המפעיל כלפיו איומים אשר כתוצאה מהם הוא חושש כי שלוותו ,פרטיותו או חירותו
תפגענה שוב ,או בשל חששו לפגיעה בגופו.
צו למניעת הטרדה מאיימת
מהי הטרדה מאיימת? הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אדם אחר בכל דרך שהיא או נקיטת
איומים כלפיו ,בנסיבות הנותנות בסיס להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו,
בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.
היכן ניתן להגיש בקשה למניעת צו נגד הטרדה מאיימת? ניתן להגיש את הבקשה לכל בית משפט שלום
בישראל .במידה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע ,ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה .אם
הפוגע או הנפגע קטינים  -ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
בית המשפט רשאי בצו להורות לאדם שנקט הטרדה מאיימת להימנע מן המעשים הבאים.1 :
להטריד את הנפגע .2 .לאיים על הנפגע .3 .לבלוש אחר הנפגע או לפגוע בפרטיותו .4 .ליצור עם הנפגע
כל קשר בעל-פה ,בכתב ,או בכל אמצעי אחר .5 .לשאת או להחזיק נשק ,לרבות נשק שניתן לו מטעם
רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.
צו למניעת הטרדה מאיימת יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו של הצו והן להתנהגות טובה ,או כל הוראה
אחרת הדרושה להבטחת שלומו ובטחונו של הנפגע.
ניתן צו במעמד צד אחד ,יתקיים דיון במעמד הצדדים לא יאוחר מ 7-ימים מיום מתן הצו.
תוקפו של הצו למניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על  6חודשים ,אולם בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של
הצו עד לתקופה כוללת של שנה אחת ,ומטעמים מיוחדים שיירשמו  -עד לתקופה כוללת של שנתיים.

קיבלת צו נגד הטרדה מאיימת? מעוניין להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת?
מענה מיידי ומקצועי  24שעות ביממה בטלפון  052-6885006או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.
נשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל
שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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