
 

 أسئلة وأجوبة عن أيام اإلغالق -أنشطة المحاكم والهيئات القضائية 

 

حد من انتشار فيروس كورونا. لاتخاذ إجراءات مختلفة ل 2020أيلول / سبتمبر  13قررت حكومة إسرائيل في 

 يستثنى القانون القضاء من أحكامه

 القضاء من أجل التغييرتحدد. ومع ذلك ، وفي ضوء القيود المفروضة على الجمهور ، يعمل 

 .محاكم العملالنشاط في المحاكم و

 جدير بالذكر الى انه اجراء محاكمات والخروج الى االجرائات القانونية، ممكن ايًضا خالل االغالق.

مارزل بخصوص نشاط المحاكم حتى تاريخ لرسالة رئيس المحاكم، السيد القاضي د. ايغال  رابط مرفق

ستكون عطلة عيد السوكوت وبالتالي  10.10.2020حتى تاريخ  02.10.20.20)يشمل(. ومن يوم  01.10.2020

 في هذه الفترة ستعمل المحاكم بطريقة محدودة

 

 ه الفترةقمنا بتجميع االسئلة واالجوبة الشائعة فيما يتعلق بأنشطة المحاكم خالل هذ -من اجل التسهيل

 

 

 لدي جلسة استماع مقررة في فترة اإلغالق، هل ستعقد كالمعتاد؟ .1

 

 .الجواب: نعم. تجري الجلسة كالمعتاد طالما لم تتخذ المحكمة اي قرار او أمر بتأجيل الجلسة

 

 ال أستطيع الحضور للجلسة بسبب القيود المطبقة خالل فترة اإلغالق، ماذا أفعل؟ .2

 

ٌمفسر لتأجيل جلسة استماع وانتظار قرار من مجلس نواب المحاكمة وانتظار  اإلجابة: يمكنك تقديم طلب

 قرار المحكمة.

 

يرجى مالحظة أنه حتى يقرر الٌمعلم خالف ذلك، يجب عليك الحضور إلى جلسة االستماع في التاريخ 

 المحدد لذلك.

 

المثول أمام جلسة االستماع ال أقوم برفع دعوى أو مقاضاتي في إجراء قانوني، ولكن كان مطلوبًا مني  .3

 هل يجب على الحضور للجلسة؟غالق، شهادة خالل فترة اال المنصوص عليها فيها لهذا الغرض

 

 له وضع فيه او من الجواب: نعم. بموجب القانون، يجوز الدخول في إجراء قانوني لطرف في الدعوى،

 أو من هو المطلوب للحضور.

 

لكن و الخ(خطاب دفاع ... ، فيها تقديم مستند إلى المحكمة )مثل: رد ماذا أفعل في الحالة التي طُلب مني .4

 آخر موعد للتقديم هو أيام اإلغالق؟

وانتظار  وعد،م فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تمديد التقديم،اإلجابة: إذا كنت معنيًا بتأجيل موعد 

 قرار المحكمة.

 ديم المستند في الوقت المحدديجب عليك تق آخر،يرجى مالحظة أنه حتى يٌقر قرار 

https://www.gov.il/he/departments/news/spokemanmessage15092020


 لُمتاحة في أيام اإلغالق أوا المحكمة،يتم تقديم المستندات أو الطلبات من خالل الوصول إلى سكرتارية 

 عن طريق التسليم بالفاكس )انظر رابط تفاصيل المرفق أدناه(.

 هل يوجد استقبال للجمهور بأمانات المحاكم خالل فترة اإلغالق؟ .5

اء المحاكم متاحين للجمهور حتى خالل فترة اإلغالق وطوال الوقت يرجى الحفاظ على الجواب: نعم. أمن

 مسافة ال تقل عن مترين بين األشخاص.

 

 بذلك يوصى العاجلة،في الحاالت غير  البالد،وفي ضوء حالة المرض في جميع أنحاء  نفسه،في الوقت 

ويمكن استخدام الوسائل قدر اإلمكان عبر اإلنترنت  اإلغالق،تجنب الوصول إلى األمانات خالل فترة 

مثل نظام "نط همشباط" بما في ذلك استخدام رمز تعريف حكومي أو عنصر واجهة مستخدم "تيك تاك" 

 إلجراء العمليات أو تلقي المعلومات.

 للحصول على رمز تعريف حكومي

 

 هل تتعامل األمانة مع الوثائق المقدمة عن بعد أو بالفاكس خالل فترة االغالق؟ .6

 

الجواب: نعم. تتعامل سكرتارية المحكمة مع الوثائق المقدمة عن بعد أو من خالل الفاكس خالل فترة 

 اإلغالق.

 

العاجلة ، في فترة ما بعد الظهر أو في أيام العطالت / أيام األسبوع بمن يمكنني االتصال في الحاالت  .7

 التاريخ؟

 

الجواب: في الحاالت المستعجلة فقط يمكنك االتصال بالسكرتير العام للمحكمة( انظر رابط لتفاصيل 

 االتصال أدناه.

 

والهيئات  كيف يمكنني الحصول على معلومات حول القضايا التي يتم إجراؤها في مختلف المحاكم .8

 القضائية؟

 

 عن طريق الهاتف: مركز المعلوماتالجواب: للمعلومات واالستفسارات المختلفة يمكنكم التواصل مع 

 الدردشة أو البريد. 2703333-077

 

 روابط لتفاصيل المحاكم ومحاكم العمل

 العمل والعناوين وأرقام الفاكس وأرقام هواتف الطوارئ()ساعات 

 

 محكمة العدل العليا 

 المحاكم المركزية 

 محاكم الصلح 

 محاكم العائلة 

 محاكم الشؤون المحلية  

 محاكم الدعاوي الصغيرة  

 محاكم االحداث 

 محاكم المرور 

 محاكم العمل 

 

 

 يتم تقديمها كخدمة للجمهور وال تشكل نصيحة قانونية 

https://login.gov.il/nidp/app/login?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=1&option=credential&sid=1
https://www.gov.il/ar/Departments/General/help_desk
https://supreme.court.gov.il/sites/ar/Pages/Home.aspx
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=b20dbd37-d470-4c6c-8f81-bdb02caf8623
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=811c9a8e-2fb2-4080-bc46-4a9d20b527bd
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=23b7145a-f5e0-4a1c-b079-cf18f68753e2
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&categories=f9eee07b-acd3-45c5-93a7-a630bd910817&limit=10
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=d4fd6e0a-b651-4144-9239-74096623c88d
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=f44756b3-d476-4ca0-93d4-d67900dd42cd
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&limit=10&categories=3a7b3011-2cef-46d6-85fd-02b64dd7aea0
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=924995f9-65f5-4bbd-a119-cfa6ee56bc7c

