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 פסק דין

 1  וטענות  רקע

 2  .בפני בקשה ליתן צווים למניעת הטרדה מאיימת 

 3לארוב או לפגוע בפרטיותה של , לבלוש, לאיים, צווים אלו כוללים איסור על המשיב להטריד

 4 ממקום עבודתה, המבקשת ולהורות על הרחקתו של המשיב ממקום מגוריה של המבקשת

 5  .או בכל אמצעי אחר, בכתב, פ"וכן איסור ליצור עימה כל קשר בע

 6 11בבקשתה טענה המבקשת שהיא סובלת מהמשיב בגין הטרדותיו כמעט כל יום במשך 

 7 והיא חוששת להישנות "במקום עבודתי שמאיימת על הכנסתי"שנים הכוללות הטרדות 

 8  :המקרים בעתיד וכדבריה

 9  ".המשיב היה בעבר אלים נגדי ואיים אף לרצוח אותי, יש איומים לחיי"

 10 גברים יוצאת עםלטענת המבקשת המניע של המשיב הוא קינאה בשל העובדה שהיא 

 11והוא מצליח להשיג כל פעם מחדש את " בעל קשרים"המשיב הוא אדם , לטענתה. אחרים

 12המשיב גם  . SIMרטיסי מספרי הטלפון החדשים של המבקשת על אף שהיא מחליפה  כ

 13כבד וגברת ערבייה שמבקשת את ערבי כגון אדם עם מבטא להטריד אותה אנשים שולח 

 14  .  מטרידים אותה יום יוםהם והמשיב. "הרצל"או " ציון"

 15היא , "לנקוף אצבע"הגישה תלונות במשטרה אך משהמשטרה בחרה שלא אף  המבקשת

 16  . המשיבדרוש צו הרחקה נגד פנות לבית המשפט ולנאלצה ל
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 9 מתוך 2

 1  :בבקשתה ציינה המבקשת את נסיבות הכרותה עם המשיב והקשר ביניהם בהאי לישנא

 2  ". האיש נשוי ואובססיבי לגבי. 38 והוא בן 21היה בעבר קשר שהייתי בת "

 3השופט רחמים כהן שהעביר את התיק ' י כב" ניתן צו במעמד צד אחד ע12.6.11ביום 

 4לשמוע ) שכשלו(ולאחר ניסיונות חוזרים , מבקשתבתצהיר של ה, לאחר עיון בבקשה. לטיפולי

 5את ההקלטות של האיומים ומשהגעתי למסקנה שאין בסיס להוצאת צו ארעי במעמד צד 

 6  :כך 12/6/011קבעתי בהחלטתי  מיום , אחד

 7כי נקט , במידה הנדרשת, הנני סבור כי לא הוכח בשלב זה, לאחר שעיינתי בבקשה  . 1" 

 8ב "התשס,  לחוק למניעת הטרדה מאיימת2' המשיב הטרדה מאיימת כהגדרתה בסע

 9דרוש לצורך הגנתה המיידית והבטחת , וכי מתן הצו הארעי) החוק: להלן (2001 –

 10 לחוק למתן צווים למניעת ' א7' תמלאו התנאים הקבועים בסעהשלום המבקשת וכי 

 11  .במעמד צד אחד, הטרדה מאיימת

 12  .מבוטל בזאת, 12.6.11כהן מיום ' הש' הצו הארעי שהוציא כב  . 2  

 13   ימים ממועד קבלת הבקשה וצרופותיה על טענות המבקשת3המשיב יגיב בכתב תוך   . 3  

 14  ".08.30 שעה 19.6.11י המזכירות ליום "הדיון במעמד הצדדים יקבע ע  . 4  

  15 

 16   . התקיים דיון בפניי19/6/011ביום 

 17 7-8 שורות 2' עמ( והעידה  הרחיבה את היריעה בקשר לרקע היכרותה עם המשיבהמבקשת  

 18  ):21 שורה 2' ועמ

 19הייתי תלויה בו כי . ד "מימן ושילם לי שכ, הוא היה איתי,  שנה היה איתי בכוח30לפני "

 20 שנים 17 . עד היום הוא נשוי.הוא נשוי בעל משפחה עם ילדים. תה לי משפחהילא הי

 21  ."71 והוא בן 57ההבדל בינינו אני ילידת 

 22  :בהמשך ציינה המבקשת

 23  ". שנים6זה נמשך . הייתי שפחת מין שלו"

 24בכדי " LOVE ME"בהמשך הדיון ביקשתי מהמבקשת להיכנס לתיבה הקולית שלה ב 

 25ך כששקלתי מאחר ואני לא הצלחתי בכ (לשמוע את הקלטת האיומים שהיא ציינה בבקשתה

 26התיבה הקולית ואת הסיסמה ' את עניין הצו הארעי על אף שבבקשה היא מסרה את מס

 27בתחילה אמרה המבקשת שמהפלאפון שלה . )בכדי שבית משפט יוכל להאזין להודעות עבורה
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 1משכך נכנסה . הסוללהלה לאחר מכן טענה שהתרוקנה .  הקוליתהלא ניתן להיכנס לתיב

 2 יבהשתחייג לתמהמבקשת  מכשיר הסלולארי שלי וביקשתי הביאה את, קלדנית ללשכתיה

 3המבקשת .  את אותן ההקלטות המיוחסות למשיב– ברמקול שבסלולארי –הקולית ותשמיע 

 4אז ביקשתי מהקלדנית או . טענה אז שהמספרים במכשיר קטנים מאוד וקשה לה לחייג

 5ך כל א, התיבה הקולית עם הסיסמה שמסרה המבקשת לאשתחייג ותנסה להיכנס 

 6  .ניסיונותיה עלו בתוהו

 7כ המבקשת האם הוא התקשר למספרי הטלפונים שציינה "ניסיתי לברר עם ב, בהמשך

 8תשובתו היתה שלילית . המבקשת בבקשתה כמספרים מהם מגיעות ההטרדות הטלפוניות

 9אין   ללשכהכ המבקשת שמונה מטעם הלשכה לסיוע משפטי טען כי"ב, והנימוק הדהים אותי

 10הדבר הדהים אותי שכן לפי מיטב ידיעתי שניים הם התנאים [ע שיחות כאלו תקציב לביצו

 11 הוא  האחד–בבקשה ליזום הליך אזרחילהעמיד סיוע משפטי לפונה ללשכה לסיוע משפטי 

 12ללא עמידה בתנאים אלו אין .  סיכויי התביעה– והשני , של הפונהיהסוציו אקונומ ומצב

 13מקום לממן מהקופה הציבורית ייצוג משפטי בהליך אזרחי ומה פשוט יותר לבדוק סיכויים 

 14האם כל כך יקר להתקשר ? מאשר לברר את מקורות המידע אליהם מפנה המבקשת עצמה

 15  ].? בבקשתהשצוינו  הטלפון מספריאל

 16) לאחר שגם ניסיונות אלו כשלו בבדיקה בשלב הצו הארעי(לם ניסיתי לעשות זאת באו, שוב

 17ולאחר ששאלתי את המבקשת היא הצביעה על שני מספרים מהם מגיעות הטרדות רבות 

 18ולא " ?לאן הגעתי"בכדי לשאול אלה  הקלדנית ניסתה להתקשר לשני מספרים .במיוחד

 19  . שום תשובה בשני המספרים שחוייגוההיית

 20  :וסיפה בהמשך עדותה המבקשת ה

 21. אישה נורמטיבית ללא עבר פסיכיאטרי. עובדת בנקיון. אני אישה עובדת ללא משפחה"

 22 שנה התקשר אלי 11לפני . הבן אדם הזה מכיר אותי טוב. אני מגיעה לפני שיהיה רצח

 23ש יאלץ אותו לבוא לכאן "אבקש שביהמ. פיזית וכשהלכתי למשטרה הוא אמר שזה לא נכון

 24האיש מטריד . אם אני צריכה כסף אני עובדת בכבוד.  אלא שקטאני לא צריכה כסף. מולי

 25שיבוא . הייתי שפחת מין שלו. היה מרביץ לי, כמעט רצח אותי, הבן אדם הזה מטורף. אותי

 26אני לא מגיעה . הגשתי המון תלונות במשטרה. זה יהיה מחדל. אני ארצח בסוף, לכאן ויעיד

 27  ".אני מפסידה יום עבודה. לפה סתם
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 1שלפני זמן גם כ המבקשת המלומד סיכם את טענותיו וטען "ב, ת עדות המבקשתלאחר שמיע

 2ש מצא "ביהמו, פרוסט פרנקל' הש'  דיון על תובענה בהטרדה מאיימת בפני כבוהיה ל, מה

 3  . הדדי צויש מקום לתת, ניגוד מוחלט בין גרסאות הצדדים, שהיות ויש קיטוב

 4אמרה שאם יקרה לה משהו ויגמרו לה לבסוף אפשרתי גם למבקשת לשאת את דבריה והיא 

 5   .כיושב בדין אהיה אחראי לכך, הדבר ירבץ על מצפוני ואני, החיים

 6יצוין שבמהלך הדיון חזרה המבקשת מספר פעמים על האמירה שאם ירצחו אותה חשוב 

 7  . שיידעו שהכתובת היתה על הקיר ומשטרת ישראל ובית המשפט מתעלמים מתחנוניה

 8לטענת המבקשת זה נובע מכך שהוא חושש להתעמת איתה ועם . ןהמשיב לא התייצב לדיו

 9  .האמת

 10  :לאחר הדיון הגיע ללשכתי בקשה בכתב יד של אשתו של המשיב בה כתבה

 11סובל מסרטן ריאות במצב מתקדם . ח איכילוב" מאושפז במצב קריטי בבי.ר. י, בעלי"

 12  .רנו ולדאבון לבנולצע. ימיו ספורים, לדעת הרופאים שזימנו את המשפחה לשיחה. ביותר

 13  .19.6.11כמובן שלא יוכל להופיע בבית המשפט ביום , אי לכך

 14בן אדם שמחפש עניין ואנשים , היא בן אדם שאינו יציב, .ס.  בשם רה הידוע.ס' הגב

 15  .שיוכלו לפרנס אותה ושתוכל לסחוט מהם כספים

 16מחליפה מקומות , מעולם כנראה לא היתה לה עבודה קבועה. העובדות מדברות בפני עצמן

 17  ...."שתוכל לסחוט אותו" קורבן"מגורים ומנסה לתפוס 

 18  :בהמשך ציינה

 19  ."פארסהזו ממש . ם"כל דבריה להד. לא נשא נשק, בעלי גם כשהיה בריא לא איים"

 20, מהם עולה שהמשיב,  איכילובח"לבקשה צורפו מסמכים מהמחלקה האונקולוגית של בי

 21 3/11חודש ב והחל NSCLC כסובל מסרטן ריאה מסוג 2/11אובחן בחודש , 1939יליד 

 22,  כתוצאה מטיפולים אלו סובל מחולשה קיצונית.ALIMTA –CIS  - בכימותרפיהבטיפולי 

 23     .וירידה בתפקוד היום יומי ובמערכת החיסון, הקאות, בחילות
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 1   והכרעהדיון

 2  טיביתהמסגרת הנורמ

 3גם , מדובר בהליך מיוחד וייחודי, שכן ,יש ליתן במשורה, צו למניעת הטרדה מאיימת

 4   .מבחינה פרוצדוראלית וגם מבחינת הסעדים שניתן לקבל במסגרתו

 5החוק למניעת "או " החוק":להלן (2001-א"התשס, החוק למניעת הטרדה מאיימת

 6  :מהי הטרדה מאיימת וזו לשונו,  שבו2מגדיר בסעיף ) "הטרדה

 7הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים   )א"(

 8בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב , כלפיו

 9  .לפגוע בגופואו בחירותו של האדם או כי הוא עלול , בפרטיותו, ולפגוע בשלוות חייו

 10בין , הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, )א(מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן        )ב(

 11  :השאר באחד מאלה

 12או בפגיעה בפרטיותו , במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, בבילוש       )1(    

 13  .בכל דרך אחרת

 14  ;בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו      )2(    

 15  ;בכתב או בכל אמצעי אחר, ביצירת קשר עמו בעל פה        )3(    

 16  .או בחופש התנועה שלו, בשמו הטוב, פגיעה ברכושו      )4(    

 17  או ) א(לעניין חוק זה אחת היא אם המעשים המפורטים בסעיפים קטנים        )ג(

 18בין , בין במפורש ובין במשתמע, נעשו כלפי האדם או כלפי אדם אחר הקרוב לו  ) ד(

 19  ".מישרין ובין בעקיפיןב

 20מקורו בשפה האנגלית " הטרדה מאיימת"כי המושג , בדברי ההסבר של הצעת החוק נאמר

STALKING  21הכוללים הטרדה ואיומים מסוגים שונים לדפוסי התנהגות שמתייחס 

 22ועל פי ניסיון החיים המצטבר , או בגופו של כל אדם, בפרטיותו, הפוגעים בשלוות חייו

 23 וכך צויין בדברי ההסבר לחוק. פגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרדמקימים גם חשש ל

 24  :)3028ח "ה, 2001 –א "התשס, הצעת חוק מניעת הטרדה מאיימת(

 25מרבית המעשים המצטרפים יחד לכדי הטרדה מאיימת מהווים כל אחד בפני עצמו עבירה "

 26גם הטרדה ואיומים מרומזים משתמעים בעקיפין שאינם עולים , עם זאת. . . . . . פלילית

 27             ". כדי עבירה פלילית עלולים ליצור כמכלול הטרדה מאיימת
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 1כי יש להניח כי המטריד ישוב להטריד ויפגע בשלוות חייו או , לחוק נקבע) א (2בסעיף 

 2  .או בחירותו של אדם אחר, בפרטיותו

 3נתן , לחוק) ב (2 ובסעיף קטן אלא מבחן אובייקטיבי, יקטיביהמבחן אינו מבחן סובי

 4הלפרין '  אלוני סדובניק רוני נ170662/07א "בשראה ( המחוקק דוגמאות להטרדה מאיימת

 5  ).ב שיינמןהשופט יעק' מפי כב, ]פורסם בנבו[, אפרים

 6החוק הינו חלק ממערך החקיקה הכללית במדינת ישראל שחלקו קיים מקדמת דנא וחלקו 

 7התנהגות אלימה בחברה , למנוע ולעצור ככל האפשר, חקיקה חדשה יחסית הבאה

 8תוך הקפדה ושמירה על כבוד האדם וחירותו ויישום העקרונות והיסודות , הישראלית

 9חוק ב, 1981 -א" תשמחוק הגנת הפרטיותב, כבוד האדם וחירותו: חוק יסודבשנקבעו 

 10חוק  וב1991 -א " תשנחוק למניעת אלימות במשפחהב, 1965 -ה " התשכאיסור לשון הרע

 11  .1977 -ז " תשלהעונשין

 12ך שהיא באורח חייו הינה פגיעה בכל דר, ההטרדה כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מאימת

 13בין אם הדבר נעשה במישרין ובין אם הדבר נעשה בעקיפין , ובשלוות חייו של האחר

 14כי המטריד יחזור על , דהיינו, משמעה שהיא צופה פני עתיד, "מאיימת"ומשמעות המילה 

 15  .מילולית הרגילה של איום מעשיו ולאו דווקא במשמעות

 16 חובה לשמור שזכות - גם באותה מידה -יש בצד הרצון לשמור על אינטרס המוטרד בעתיד 

 17לא תיפגע ותעלם תחת מטרית הרצון להגן ולסוכך ,  החשוד כמטריד-לגיטימית של המשיב

 18  . על המוטרד

 19-תק] פורסם בנבו[, מרים ניסים'  נס שובל נ179/04) ם-י(ע "ברוכך פסק כבוד השופט דרורי ב

 20  :2651, )3(2004מח 

 21כבוד האדם : חוק יסודנחקק לאחר חקיקתו של , יודגש כי חוק מניעת הטרדה מאימת"

 22מן .  להגבילואשר מבקש הצו רוצה, ויש בו הגבלה לא מעטה על חירות האדם, וחירותו

 23ט אשר נתונה לסמכותו של בית משפ, חוק מניעת הטרדה מאיימתהראוי כי הפעלת 

 24המגולמת בשמן , תוגשם תכליתו ומטרתו, מצד אחד, כאשר, תיעשה באופן מושכל, השלום

 25שכן בכך פוגעים אנו , יתר על המידה, יש להיזהר שלא להיסחף, ומצד שני...  שבו1בסעיף 

 26  ". ובהן חופש התנועה, בחירויות היסוד של האדם

 27וים מכוח החוק למניעת האם יש מקום לעשות שימוש וליתן את אחד הצו, ש בוחן"כשביהמ

 28, קיימת זכותו של הפוגע לפי הדין, כי לנוכח זכותו של הנפגע, עליו לזכור, הטרדה מאימת

 29  .ונדרש איזון בין הזכויות

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%A9%D7%90%20170662/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_006.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%A8%D7%A2%20179/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 9 מתוך 7

 1המדובר בזכויות , האיזון החוקתי משקף את התפיסה כי כל עוד מתייחסים לשיח הזכויות 

 2בבואי , ולפיכך, ערכים המתנגשיםכאשר כל זכות יוצרת איזון עדין בין ה, יחסיות באופיין

 3וברור , לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, שומה עלי, לשקול מתן צו על פי חוק למניעת הטרדה

 4 במקום בו מדובר למשל על מעשים -שיש לעשות אבחנה בין המקרים הקלים יותר להכרעה

 5טחות איומים פיזיים או התבטאויות גסות המופצות או המו, פליליים מובהקים וברורים

 6שאמנם קיים סיכון אך הוא רחוק לפגיעה בפרטיותו או , לבין אותם המקרים, כנגד אדם

 7  .שלמות גופו ונפשו של האדם

 8בגלגול , ד חשוב בסוגיית ההטרדה המאיימת"פס, י בית המשפט העליון" ניתן עלפני כחודש 

 9  :השופט דנציגר' שם ציין כב, )פורסם בנבו (פלוני' פלוני נ 2327/11א "רעשלישי ב

 10צו מניעת הטרדה : צו מניעת הטרדה מאיימת פוגע בזכויות אדם ואינו עניין דיוני גרידא" 

 11חופש , זכות הקניין, מאיימת מגביל זכויות יסוד בסיסיות של הפרט כמו חופש התנועה

 12  ."טונומיההזכות לחירות ולאו, הביטוי

 13  מן הכלל אל הפרט

 14  :שכן, משכך ולאור האמור לעיל החלטתי לדחות את הבקשה 

 15  קשר –הבקשה המקורית הסתירה את העובדה המהותית אודות מהות הקשר הנטען   . 1

 16 לקיום של המבקשת בתמורהר הדירה שכהוצאותיה ומימון (!!)  שנה 30רומנטי מלפני 

 17מהיחסים או ) במובן הרחב של ביטוי זה(נהנתה אינני יכול לקבוע האם . יחסי מין

 18מהותי זה בעת הגשת אך אין ספק שהסתרת מידע , כהגדרתה "שפחת מין" היתה רק 

 19  . בכדי להשליך על אמינות גרסת המבקשתהיש בהבקשה לצו ארעי 

 20לאחר סיום הדיון ובטרם ניתנה ההחלטה הגיעו ללשכתי מסמכים רפואיים אודות   .2

 21המסביר כי היעדרותו של ל " כני אשתו"ן מכתב מצורף שנכתב עמצבו של המשיב וכ

 22ח איכילוב בשל מחלת הסרטן "המשיב מן הדיון נבעה עקב אשפוזו של המבקש בביה

 23מן המסמכים הרפואיים .  ימיו ספורים-בשלבים מתקדמים של המחלה ולדברי רופאיו

 24.  מותרפיים והחל בטיפולים כי2011עולה כי המשיב אובחן כחולה עוד בפברואר 

 25עם טענותיה של המבקשת אודות , בלשון המעטה, דברים אלה אינם עולים בקנה אחד

 26  .הטרדות יומיומיות מצד המשיב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202327/11
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 9 מתוך 8

 1 של המשיב בבית חולים ל דעת סיטואציה בה מה שמטריד את מנוחתוקשה להעלות ע  

 2 30היא קנאה אובססיבית על קשר רומנטי מלפני , בעודו מקבל טיפולי כימותרפיה

 3   .שנה

 4המבקשת בראיות מספיקות שנשקפת סכנה לחייה או לרכושה של , לא שוכנעתי  .3

 5בעולם טכנולוגי מתקדם כשלנו ניתן בקלות . שמצדיקה הוצאת הצווים המבוקשים

 6י צילום או הקלטה כל הטרדה "לתעד ע) אפילו במכשירים סלולאריים פשוטים(רבה 

 7ש יעמדו יותר "בפני ביהמאיומים טלפונים כך שואו פגיעה כגון דפיקות בדלת 

 8  .ממילתה של המבקשת

  9 

 10, אין לו לדיין אלא את אשר רואות עיניו וליבו נכון עמו נוכח התנהגותם של הצדדים.     4

 11  .נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט

 12התרשמתי שגרסת המבקשת מעלה תמיהות רבות ודשתי ודנתי בטענות המבקשת , כך

 13 שנה ובכל זאת לא 11הטענה כי המשיב מטריד את המבקשת מדי יום במשך , ובעיקר

 14ש בנדון וממספרי הטלפון שהציגה לא עלה "הצליחה המבקשת להציג כל ראיה לביהמ

 15ובנוסף לא סביר שאדם במצבו . דבר וכן מן הטענה אודות ההקלטה בתא הקולי

 16שה של המשיב ובגילו יטרח ויבצע את ההטרדות הנטענות אודות אירועים הרפואי הק

 17שיתקשרו לתא קולי של מהמגזר הערבי אנשים ועוד ישכור ,  שנה30-שהתרחשו לפני כ

 18  .המבקשת למטרה זו

  19 

 20. הדין ועליו להתעלם מרגשותיו ורגשות בעלי" טכנאי משפט"אינני סבור ששופט הוא   .5

 21כדברי " לב אמיץ להציל עשוק מידי עושקו"אני בהחלט בדעה שחשוב שלשופט יהיה 

 22ואף  )' פרק שני הלכה ז,הלכות סנהדרין, ספר שופטים, משנה תורה(ם "הרמב

 23בנק לאומי  51592/04) תל אביב(א "תראה למשל (פסקתי בעבר פסיקות מסוג זה  

 24יסתה המבקשת לעשות נאך מה ש, ])בנבופורסם[ אברהם דוד' מ נ"למשכנתאות בע

 25י וראו(הדיונים באולם  מעבר לבכי שבכתה .הוא לא יותר מאשר סחיטה רגשית פסולה

 26נסיונותיה להעביר לכתפי השופט ...) לא ראיתי אף דמעה, לציין שעל אף כל בכיותיה

 27אסור ששופטים יכריעו את הכרעותיהם על סמך . היא לא לגיטימית, אחריות על חייה

 28והרגישות לסבלו של בעל דין " חכמת הלב"אסור ש. ית מצד בעלי דיןסחיטה רגש

 29  . עיוות דיןן עימתגרורנה

 30תסכולים , היו לה קשיים רבים. התרשמתי שחייה של המבקשת לא הטיבו עימה  

 31אך אין מקום לכך שהיא תמשיך . והתמודדויות במיוחד בנסיון למצוא פרטנר לחיים

 32  .בלהשליך את כל בעיותיה על כתפי המשי
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 9 מתוך 9

  1 

 2השופטת ' עמיתתי כבנדון בפני אחר שתיק ש אל "כ המבקשת שהפנה את ביהמ"ב  .6

 3לא עמד בדבריו ולא העביר ללשכתי את מספר התיק לצורך עיון , אושרי פרוסט פרנקל

 4   .בו ועל כן אין באפשרותי להתייחס לטיעון זה כראוי

 5דים למתן צו הדדי השופט פרוסט השיגה הסכמה בין הצד'          עם זאת סבורני שכב

 6בו לא הונחה כל , קשה ללמוד גזרה שווה מכך לעניינו. בנסיבות שהדבר היה ראוי

 7  .תשתית עובדתית או משפטית להוצאת צו

  8 

 9, מן הראוי שיוצא צו נגדו, אם פלוני מעוניין להטריד את אלמוני"דרך החשיבה  ולפיה .      7

 10לפי . היא פסולה בעיני" ? נגדו צומה אכפת לו שיהיה, ואם הוא אינו מתכוון להטרידו

 11נשיא , אותו הגיון ניתן להוציא צווי מניעת הטרדה מאיימת גם נגד ראש הממשלה

 12   .המדינה ומי לא

 13  .מצאתי לנכון לדחות את הבקשה, אי לכך ולאור כל האמור לעיל   

 14 לחוק למניעת הטרדה מאיימת 9שתמש בסמכותי שבסעיף א לפנים משורת הדין לא         

 15  .ולכן אינני מחייב את המבקשת בהוצאות ההליך,  2001 –ב "שסהת

  16 

 17   בדואר רשום לצדדיםה זפסק דיןהמזכירות תשלח          

  18 

  19 

  20 

 21  .בהעדר הצדדים, 2011 יוני 20, א"ח סיון תשע"י,  ניתן היום

  22 

               23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 




