
צו למניעת הטרדה מאיימת 
רבים מוצאים עצמם בסכסוכים אל מול גורמים 

שונים ומתקשים למצוא פתרון כאשר המשטרה 
מראה סימני אזלת יד ואינה מסוגלת לתת מזור 

והגנה מספקת למעורבים. הסכסוכים מגוונים: 
החל בסכסוך בין בני זוג, דרך סכסוכי שכנים וכלה 
בסכסוכים מורכבים הכוללים איום על חיי הקורבן. 

במקרים כגון אלו, המעורב ו/או הקורבן אשר 
חושש, יכול להגיע באופן עצמאי או בסיוע עורך 
דין לפתחו של בית המשפט ולקבל הגנה על ידי 

החלטה שיפוטית בדמות צו למניעת הטרדה 
מאיימת.  

הטרדה מאיימת היא הטרדה של אדם על ידי 
אדם אחר, בכל דרך שכוללת: איומים, הטרדה 

שנותנת בסיס להנחה שהמטריד  ו/ או המאיים 
יכול לחזור ולפגוע בשלוות חייו של המאוים, 

בפרטיות שלו, בחירותו או בגופו.  כמו כן, בילוש, 
מארב, התחקות אחר תנועות המאוים או מעשיו, 

פגיעה בפרטיותו בכל דרך שהיא, איומים בפגיעה, 
 יצירת קשר עם המאוים בעל פה, בכתב או 

באמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב ואף 
בחופש התנועה שלו. בין אם המעשים הללו נעשו 

כנגד אדם מסוים או כלפי אדם קרוב לו. 

 החוק מאפשר למוטרד / למאוים, למעורב או 
מי מטעמו להשתמש בכלים אשר מעניקים לו 

הגנה בדמות החלטה שיפוטית הקרוי "צו למניעת 
הטרדה מאיימת", וזאת כאשר זרוע המשטרה 

אינה מספקת בכדי להגן עליו.  הצו מאפשר לבית 
המשפט לאסור על המטריד להחזיק נשק, לבצע 

 פעולות כגון יצירת קשר עם המתלונן – 
התקרבות אליו, שיחה עמו, העברת מסרים וכו'. 
מטרת הצו להגן על המאוים, למנוע הטרדה 

לא רק במסגרת המשפחה אלא על ידי כל 
גורם חיצוני אחר – שכנים, מכרים ואף אנשים 

שאינם מכירים. ביכולת הצו להגן על שגרת 
החיים, על פרטיות האדם, על חירותו, שלוותו ואף 

למנוע אירועים פליליים כגון רצח. 

על המבקש להוכיח בפני בית המשפט כי 
התקיימה הטרדה מאיימת וכי ההטרדה יכולה 

לשוב ולהתרחש בעתיד. עם הוכחת שני סעיפים 
אלו, זכאי בית המשפט לתת צו למניעת הטרדה 

מאיימת.  תוקף הצו הראשוני יהיה לחצי שנה 
ובית המשפט יכול לחדשו לחצי שנה נוספת. את 

הצו ניתן לתת במעמד צד אחד בלבד אך דיון 
בנוכחות שני הצדדים חייב להתקיים בתוך 7 ימים 

מיום מתן הצו.
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