
  
  מדינת ישראל

  הנהלת בתי המשפט
  
  

  דף הסבר שיצורף לטופס הבקשה לצו הגנה
  

  . י בדף הסבר זה אשר יסייע לך במילויו/עיין, ם מילוי טופס הבקשה לצוטר

  :פרטים כללים

בית שלום או בית משפט , את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בכל בית משפט לענייני משפחה •

בבית המשפט ניתן להגיש את הבקשה , 18קטין מתחת לגיל  ואהנפגע ה כאשר. דין דתי

   .בלבד לענייני משפחה

יש לציין מה ברצונך ) 'טופס ח(לטופס הבקשה  בסעיף א :ות שניתנות על ידי הצוההגנ •

לאסור על הפוגע להיכנס לדירה בה מתגורר : המשפט יאסור על בן המשפחה האלים שבית

או להטריד את בן המשפחה הנפגע /ו ום ממנאו להיות במרחק מסוי/פחה הנפגע ובן המש

ניתן לבחור בכמה מן האפשרויות או  .סור נשיאת נשקאו אי/או למנוע ממנו שימוש בנכס ו/ו

  .בכולן

אולם בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו לתקופה כוללת , חודשים 3 הוא עד תוקף הצו •

  .שנהובמקרים מיוחדים לתקופה כוללת של עד , חודשים 6של עד 

קיים ימים ית 7ולאחר , בלבד בנוכחות הצד הנפגע היעש הדיון בבית המשפט בבקשה לצו •

  ). הפוגע והנפגע(נוסף בנוכחות שני הצדדים דיון 

  :הסבר מונחים

  .בן המשפחה שכלפיו הופעלה האלימות -מוגן 

היועץ המשפטי , בן משפחה, יכול להיות הנפגע עצמו( שמגיש את הבקשה פרטי האדם – מבקש

  ).תובע משטרתי או פקיד סעד, נציגו לממשלה או

  . שכנגדו מבוקש צו ההגנה ,בן המשפחה שנהג באלימות - משיב

  

למלא את פרטי  יש, גם מבקש הצו ואה) המוגן(במצב בו האדם כלפיו הופעלה האלימות  - הערה 

  .בלבד המבקש

  :אופן מילוי התצהיר

הדבר עלול  .ויש לפרט עובדות אין לכתוב דברים שאינם נכונים לכן התצהיר הוא כשבועה •

  .ואף לנקיטת הליכים כנגד המבקש, לפגוע בסיכויים לקבלת הצו

במקרה ). האדם כלפיו בוצעה האלימות(יש למלא את פרטי המבקש ואת פרטי המוגן  •

   .מספיק למלא רק את פרטי המבקש, שהמבקש הוא גם המוגן

ית מסמכים מב, תלונות במשטרה –ככל שניתן , יש לצרף את כל המסמכים הקשורים •

  .'צווים קודמים שניתנו וכו, מסמכים מהרווחה, רופא/חולים



הנוספות את הנסיבות  ניתן גם לפרט. אירוע האלימות האחרוןתחיל בפירוט יש לה 4סעיף ב •

מומלץ להגיש את הבקשה בסמוך ככל שניתן לאירוע :הבהרה. שבעקבותיהן מוגשת הבקשה

  . האלימות

ובתחתית הטופס יש מקום לחתימת עורך דין  ,ישנו מקום לחתימת המבקש 12לאחר סעיף  •

  . אשר יאשר כי בטופס כתובים רק דברי אמתאו מזכיר ראשי 

  
  . 8:30-13:30שעות העבודה הרגילות בבתי המשפט הן 

  

, יש להתקשר למרכז המידע לצורך קבלת מידע כללי אודות בית המשפט אליו עליך לפנות טרם הגשת בקשה

  .077-2703333: ףשעות הפעילות וכל מידע נוס

 שופט ידון בבקשה .הטופס את שם ולמלא הבקשה את להגיש ברצונך בו המשפט לבית להגיע יש, לאחר מכן

  . הכניסה אליו תיעשה בין הדיונים ויכולה להיות המתנה של מספר שעות – תורן

  

  : כתובות בתי המשפט לענייני משפחה המרכזים להלן

  . רמת גן, 38דרך בן גוריון  :גן-ברמת משפחה לענייני המשפט בית �

  . ירושלים, 12בית הדפוס ' רח: בירושלים משפחה לענייני המשפט בית �

  . נצרת עילית, היכל המשפט, קריית הממשלה: נצרתבית המשפט לענייני משפחה ב �

  . חיפה, 12ים - שדרות פל: חיפהבית המשפט לענייני משפחה ב �

  . באר שבע, 5וה התקו' רח: בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע �

 

 


