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     منع العنف داخل العائلة )اصول المحاكمات في المحاكم الشرعية( نظام  

 2021-5782لسنة 

قانون منع  من )ب(13استنادا الى الصالحية المخولة لي بموجب المادة  

 القانون(، أصدر النظام التالي: –)فيما يلي  19911-5751العائلة لسنة  العنف داخل

 سيراتف: ولاألالفصل  

 –في هذا النظام  – 1 المادة تعاريف

 .المحكمة الشرعية –" المحكمة" 

 .حماية أمر إصدار طلب –" طلبال" 

 .لصالحه حماية أمر يُطلب من –" محميال" 

 .ضده حماية مرأ يُطلب ذيال الشخص –" ضده المستدعى" 

 –" بيانات التعريف" 

 . العائلة واسم األب اسم ،الشخصي سمالا( 1) 

  .معروفًا ذلك كان نإ منها، الرقم يسّجل التي وثيقةال ونوع التعريف رقم( 2) 

 .  العنوان الدائم( 3) 

 جراءاإل مباشرة: الثانيالفصل  

درج الم 1لنموذج حرًرا بموجب ايكون الطلب بموجب هذا الفصل م)أ(  – 2 المادة تقديم الطلب

نسخة واحدة، ب، خطيًانظام ال اطلب آخر بموجب هذ كلطلب وهذا الم قدّ في الذيل؛ ي

 الدائم للمحمي في منطقة اختصاصها.  مكان السكن إلى المحكمة التي يقع 

 أن ،رأيها رجاحة بموجبو خاصة ظروف في ،لمحكمةل يجوز( ب) 

 سكن مكان فيها يقع التي االختصاص منطقة غير في حتى م،مقدّ ال طلبال في تنظر

 .   المحمي

 
 268ص  5751. سنة ك.ق  1
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 المحمي سكن مكان يقع ال التي المحكمة في حماية أمر صدر إذا( ج) 

 في يقع التي المحكمة إلى القضية إحالةب المحكمة تأمرف ،ااختصاصه منطقة في

 تلمسوغا ذلكب األمر عدم ارتأت إذا إاّل  المحمي، سكن مكان اختصاصها منطقة

 تقديمه يجب ممن طلب كل فإن – قضيةال إحالةب المحكمة أمرت إذا ؛يجري تسجيلها

 إلى قدّمي أن ينبغي – الحماية أمر أصدرت التي المحكمة إلى نظامال اهذ بموجب

 .  إليها القضية أحيلت التي المحكمة

نة قانونية ينبغي ارفاق كتاب ضما، ففرد عائلةالطلب من قبل  مدّ  إذا قُ  – 3 المادة ضمانة قانونية

المدرج في الذيل وذلك بغية تعويض  2لنموذج بموجب ا بإمضائه، محرًرا اموقعً 

إصدار أمر الحماية، حسبما  جراء يلحق به منقد المستدعى ضده عن أي ضرر 

 .كيديالمحكمة أن الطلب  حدّدتإذا وذلك المحكمة،  تستصوبه

رذي يالي وقاضأمام العرضه تقديم الطلب، يتم عْيد ب – 4 المادة موعد النظر موعد متى يكون  قّر 

سبعة أيام من تاريخ تقديم بما ال يتأخر عن ، في أقرب وقت ممكن والنظر فيه

)أ( من 4كما ذكر في المادة حضور طرف واحد بالطلب، وإذا صدر أمر الحماية 

 .فبما ال يتأخر عن سبعة أيام من تاريخ اصدار األمر – القانون

إشعار إلى 

 المستدعى ضده
نبغي ، في4كما ذكر في المادة النظر موعد تقرر بشأن طلب والم دّ  إذا قُ  )أ( – 5 المادة

يبيّن ، وذيلفي الالمدرج  3لنموذج ر بموجب امحرّ المستدعى ضده بإشعار تبليغ 

 .   لنظرد لالمحدّ  فيه الموعد

 من( أ)4 لمادةبموجب ا واحد طرف بحضور مراأل صدر إذا( ب)  

 كما إشعارب مرفقة ومالحقه، الطلب مع سوية األمر من نسخة تبليغ نبغيفي القانون،

 (.   أ) الفقرة في ذكر

 األمر إصدارو النظر سير: الثالث الفصل 

يجوز فموعد النظر، عن  اتسليمه اشعارالطالب بعد مثل )أ( إذا لم ي – 6 المادة المثول

إاّل ، بالمصروفات حسبما تستصوبهاالطالب إلزام و ردهالطلب أو شطب للمحكمة 

 .   خارجة عن سيطرتهألسباب حضور الطالب الذّر على إذا تع

 موعد إلى نظرال تأجيل للمحكمة يجوزف ،فرقاءال من أي مثلي لم إذا( ب) 

 المادة في ذكر كما الدولة لصالح الحكم بمصروفاتو ،دهر أو الطلب شطب أو آخر

 .   القانون من 11
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ار أمر حماية، اصد للمحكمة يجوزف ضده، المستدعى يمثل لم إذا( ج) 

 .   القانون من 4 المادة بموجب عليه، تغييرات إجراء أو هءإلغا ،األمر مفعول تمديد

 المستندات إبرازب الطالب تأمر أن ،نظرال موعد في ،للمحكمة يجوز – 7 المادة ابراز مستندات

 .طلبه تؤيد التي

 ذيل.   في الالمدرج  4لنموذج بموجب امحرًرا أمر الحماية يكون )أ(  – 8 المادة أمر حماية

 بموجبمحّرًرا  القانون من و2 المادة بموجب شعاراإل يُسلّم( ب) 

 .   في الذيلالمدرج  5 لنموذجا

 تمديد طلب

 والنظر األمر

 فيه

قصر من المدة اإلجمالية مدة أالمحكمة أمر حماية لأصدرت )أ( إذا  – 9 المادة

التي المحكمة إلى من القانون، فيجوز للطالب أن يقدم  5في المادة حدّدة القصوى الم

محّرًرا لتمديد( اطلب  – في هذه المادة )فيما يليمفعوله أصدرت األمر طلبًا لتمديد 

 في الذيل.   المدرج  6لنموذج بموجب ا

 مفعول زوال موعد نم أيام سبعة لغاية ما قبل تمديدال طلب مدّ  قُ  إذا( ب)  

 مفعول زوال دموع قبل فيهقرر وت التمديد طلب في المحكمة تنظرف الحماية، أمر

 .   األمر

 ضده المستدعى إلى التمديد طلب في نظرال عن شعاراإل رسليُ ( ج) 

 .  الذيل في المدرج 3 لنموذجا بموجب

 الفرقاء مثول لغرض ،المقتضاة بالتغييرات ،6 المادة أحكام تسري( د) 

 .   تمديدال طلب في لنظرا في

 الحس حمل أو حيازةب تتعلق طلبات: الرابع الفصل 

 –في هذا الفصل  – 10 المادة تعاريف

 أمر أصدرت التي أو حماية أمر اصدار طلب في تنظر التي المحكمة –" المحكمة" 

 .االقتضاء حسب الحماية،

( ج)11 المادة غراضأل ما باستثناء حماية،ال بأمر الملزم الشخص –" الطالب" 

 .(ب)12 والمادة
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 .لصالحه الحماية أمر صدر من –" ضده المستدعى" 

 الحصول طلب

 ترخيص على

 سالح بحمل

مواصلة السماح له بالذي يطلب حماية، البأمر شخص الملزم )أ( ال – 11 المادة

م إلى المحكمة قدّ  عليه أن ي – ج)أ( من القانون2سالح بموجب المادة الحيازة أو حمل 

 ذيل.المدرج في ال 8نموذج طلباً بواسطة ال

( ب()2()أ)ج2 المادة أحكام بقضيته تتوفر هأن طالبال عىادّ  ذاإ( ب) 

 ،عنه المسؤول من علاًل م اخطيً  اطلبً  اأيضً  بطلبه يرفق أن فعليه ،القانون من( 3) أو

 طلب مقدّ يُ  ؛(المسؤول – يلي فيما) االقتضاء حسب ين،البند نفس في مدلوله حسب

 .   الذيل في المدرج 9 لنموذجا بموجبمحّرًرا  سؤولالم

 يقدّم – القانون من( ب)ج2 مادةال في ذكر كما الوحدة قائد طلب( ج)  

 .   ذيلال في المدرج 10 النموذج بموجبمحّرًرا  المحكمة إلى

 إلغاء طلب

 حمل حظر

 السالح

 حيازة أو حمل حظر إللغاء الحماية أمرب الملزم الشخص طلب( أ) – 12 المادة

 بموجبمحّرًرا  المحكمة إلى يقدّم – القانون من( ب)5 المادة بموجب سالحال

 .   الذيل في المدرج 11 موذجالن

 من( ب)5 مادةال بموجب سالحال حيازة أو حمل حظر إلغاء طلب( ب)  

 المحكمة إلى ميُقدّ  – المادة نفس في مدلوله حسب الوحدة قائد مهيقدّ   والذي القانون،

 .   الذيل في المدرج 12 النموذج بموجب محّرًرا

 الغاء طلب

 شروط

 حمل وترتيبات

 السالح

 ُسمح التي والترتيبات الشروط إللغاء مرباأل الملزم الشخص طلب (أ) – 13 المادة

 المحكمة إلى ميُقدّ  – القانون من( ج)5 المادة بموجب سالحال حيازة أو حمل هاموجبب

 .الذيل في المدرج 13 النموذج بموجب محّرًرا

مه الذي ،المذكور الطلب( ب)   نفس في مدلوله حسب الوحدة قائد يقدّ 

 .الذيل في المدرج 14 النموذج بموجب محّرًرا المحكمة إلى مقدّ يُ  – المادة

اشعار عن 

 النظر
 ًرامحرّ  الفصل هذا بموجب الطلب في النظر عن شعاراإل كوني – 14 المادة

 ضده، والمستدعى الطالب إلى تبليغه يتمو ،ذيلال في المدرج 15 لنموذجا بموجب

 – كذلكو

 مسؤولال إلى أيًضا – القانون من (3) أو( 2()أ)ج2 مادةال بموجب طلبال لدى( 1) 

   .ةالمذكور المادة في مدلوله حسب االقتضاء، حسب الطالب، عن
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 الذي القانون، من( ج) أو( ب)5 -و( ب)ج2 مادتينال بموجب طلبال لدى( 2) 

مه  .   الوحدة قائد الى أيًضا – المادتين نفس في مدلوله حسب الوحدة، قائد يقدّ 

المثول في 

 النظر
 مثول على أيًضا ،المقتضاة بالتغييرات ،(ب) -و( أ)6 المادة تسري (أ)– 15 المادة

 .   الفصل هذا بموجب النظر في حينالمصّر  و الفرقاء

 ولم األصول حسب النظر الى ضده المستدعى استُدعي إذا( ب) 

 لغرض الطلب؛ في نظرال أو آخر موعد إلى النظر تأجيل للمحكمة يجوزف ،يحضر

 ظروف في ضده المستدعى تواجد وأهمية الطلب استعجال المحكمة ترجح قرارها،

 .   حالال

 الحماية أمر مخالفة: الخامس الفصل 

مخالفة أمر 

 الحماية
 بسبب طلبال – الفصل هذا في) الحماية أمر مخالفة بسبب طلبال( أ)– 16 المادة

بسبب  الطلب ميقدّ  ؛الذيل في المدرج 16 لنموذجا بموجبمحّرًرا  ميقدّ  –( مخالفةال

 لمادةا بموجب الملف، أحيل إذا إاّل  األمر، أصدرت التي المحكمة إلى خالفةمال

 (.   ج)2

 تموي ؛المقتضاة بالتغييرات النظر، موعد بشأن 4 المادة تسري( ب) 

 محّرًرا ضده المستدعى إلى مخالفةال بسبب الطلب في النظر عن إشعار تبليغ

 .   17 النموذج بموجب

 في الفرقاء مثول لغرض ،المقتضاة تغييراتبال ،6 المادة تسري( ج) 

 .   مخالفةال بسبب الطلبب النظر

 تقديم موعد

 بسبب الطلب

 مراأل مخالفة

 سبعة خالل( أ)16 المادة في ذكر كماالمخالفة  بسبب الطلب ميقدّ ( أ)– 17 المادة

 .   الحماية أمر مخالفة تاريخ من أيام

مت إذا( ب)   الذي الحماية مرأ مخالفة بسبب الشرطة إلى شكوى قدّ 

 ثمان خالل الطلب تقديم نبغييف القانون، من( 1()أ)2 المادة بموجب حظًرا يتضمن

 ألسباب تقديمه الطالب على تعذّر إذا إاّل  الشكوى، تقديم وقت من ساعة نيوأربع

 . الساعات نصاب حساب في واألعياد السبت أيام تؤخذ ال ؛سيطرته عن خارجة
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 تفرقةم مأحكا: الفصل السادس 

 أصول سريان

 المحاكمات

 الخاصة

 بالمحاكم

 الشرعية

 ،الحماية أمرب تتعلق ممن المحاكمات أصول تخص قضية أي في( أ)– 18 المادة

 المتّبعة المحاكمات أصول تسري – نظامال اهذ في آخر حكم بصددها توفري ال يتوال

 .   االقتضاء حسب المقتضاة بالتغييرات المحكمة، في

 قرار على قدّمالم االستئناف إجراء على أيًضا( أ) فقرةال تسري( ب) 

 .   المحكمة

 .نشره تاريخ من يوًما 60 بعد نظامال اهذيبدأ سريان  – 19 المادة بدء سريان

 األول الذيل 

 (16، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 5، 3، 2بموجب المواد ) 
 

 1النموذج  

 )أ((2)المادة 

 

 أمر حمايةإصدار طلب 

 (1991–5751ع العنف داخل العائلة لسنة من قانون من 3)المادة 

 

 رقم __________ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده __________ 

 

بموجبه المحكمة كما هو مبيّن تأمر أمر حماية اصدار  الموقّرةالمحكمة يطلب بهذا من 

 **:فيما يلي

 

 –من المستدعى ضده حظر  . (أ)

 

 (1 ) في  __________رقم الشقة  __________الدخول إلى البيت رقم

 المدينة__________.   __________شارع 
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 (2 )المدينة(من الشقة، من ، بيت__________ )من ال التواجد ضمن حدود.   

 

 (3 )  تعريف المحمي(، بيانات )__________ مضايقة 

  ،مضايقة(ل طرق ال)فّص   __________ لكبما في ذأية طريقة ب

 أو أي مكان آخر( ربية)مكان العمل، الت__________  وفي كل مكان بما في ذلك

 

 (4 منع استخدام ) __________ ،منقوالت(  مركبة)شقة ، 

 

 (5بيع األ ) شقة، مركبة، منقوالت(  __________ مالك( 

 

 (6 حمل أو ) سالح.  حيازة 

 

 أ. من البيان( 5) -( و4)بندين األمالك لغرض ال قائمةبهذا رفق م

  

أخرى تعليمة أي صدار أو إ ةعالجيجهة مع تواصل  بإجراءالمستدعى ضده أمر  . (ب)

 لضمان سالمة وأمن المحمي.   

 

 :في الطلب األطرافبيانات  . (ج)

 

 الطالب: بيانات عن . 1

 

 االسم الكامل .أ

 رقم بطاقة الهوية  .ب

 العنوان الدائم  .ج

 الهاتف رقم .د

 المهنة ومكان العمل   .ه

 اريخ الميالدت    .و

 ق أعزب / متزوج / أرمل / مطلّ  –مدنية الحالة ال .ز

 تاريخ الزواج .ح

 اسم الزوج .ط

 قرابة العائلية من المستدعى ضدهال .ي

 

 المحمي )إن لم يكن الطالب( بيانات عن . 2

 

 االسم الكامل .أ

 رقم بطاقة الهوية  .ب

 العنوان الدائم  .ج

 الهاتفرقم  .د
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 العملالمهنة ومكان   . ه

 تاريخ الميالد    .و

 ق أعزب / متزوج / أرمل / مطلّ  –مدنية الحالة ال .ز

 تاريخ الزواج .ح

 اسم الزوج .ط

  قرابة العائلية من المستدعى ضدهال .ي

 

  –المستدعى ضده . بيانات عن 3

 

 االسم الكامل .أ

 رقم بطاقة الهوية  .ب

 العنوان الدائم  .ج

 الهاتفرقم  .د

 المهنة ومكان العمل   . ه

 تاريخ الميالد     .و

 ق أعزب / متزوج / أرمل / مطلّ  –نية مدالحالة ال .ز

 تاريخ الزواج .ح

 اسم الزوج .ط

 قرابة العائلية من المستدعى ضدهال .ي

العنوان في اليوم معظم ساعات المستدعى ضده تواجد يحسب فطنة معرفتي، 

 ،سالحالحمل رخصة بالمستدعى ضده لدى/ليس لدى  _____،: ___التالي

بسبب عمله أو لغرض أداء فهل ك، إذا كان كذل –سالح بحوزته  يهليس لد/يهلد

ل –وظيفته   :فّص 

 

 –عنف  فعلأن أدين المستدعى ضده بجريمة تنطوي على عنف أو تهديد بوسبق 

  نعم  لال  :، فّص 

 

ل –ال   نعم   ة:عالجيتواصل مع جهة المستدعى ضده على ان   :فّص 

  

 ظروف الطلب: . (4)

 

بشكل غير أنه حبسه / المحمي أو  الطالب تجاهعنف بالمستدعى ضده لقد تصرف 

 :صوفة فيما يليالظروف الموب مدة/بتاريخقانوني 

 

  مدة /بتاريخ يةجريمة جنسالمحمي الطالب/تجاه  هارتكب المستدعى ضدلقد

 ظروف _______________________________ب
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  ًا على الطالب/المحمي كما هو ا حقيقيً ا جسديً يشكل المستدعى ضده خطر

 :   يليفيما موصوف 

 

  الطالب/المحمي كما هو  تجاهقد يرتكب المستدعى ضده جريمة جنسية

 :   فيما يليموصوف 

 

 أو تصرف تنكياًل نفسانيًا متواصاًل الطالب/المحمي بالمستدعى ضده  نّكل لقد

 للطالب/المحمي إدارة معقولة وسليمة لحياته.    تيحال تكيفية ب

 

 الطلب: مسوغات . (5)

_________________________________________________

_________________________________________________

______________ 

 

تحديد النظر طرف واحد لغاية حضور ب اطلب من المحكمة أن تصدر قرارً هل يُ  . (6)

 بحضور الطرفين؟

 

 نعم      ال 

 

ّل  – نعمإذا كان   ________________________ :ذلكأسباب فص 

 

 من العنف بسبب تقديم هذا الطلب   خشية  أ. 

 

 من تكرار العنفخشية ب. 

 

   )ب(؟2السكن الدائم للمحمي كما ذكر في المادة في غير مكان هل يتم تقديم الطلب  . (7)

 نعم   ال 

 

ل  – نعمإذا كان  النظر في هذه المحكمة: عقد الظروف التي تبرر فّص 

______________________ 

 

 ال    نعم   والمستدعى ضدهحمي بين المإضافية إجراءات قضائية تقديم تم هل  . (8)

 

، عائليةشؤون الال__________ )محكمة الصلح، محكمة  :أين – نعم إذا كان

 محكمة دينية، المحكمة المركزية(

 

 جوهر اإلجراء: ______



 ( 2021  ولاأل تشرين  19 )  5782  حشفان  13   –  9688مجموعة األنظمة   11

 

 

انتهت  لقد ____: ______تفاقبااليقافها تم إ/قضائيانتهت اإلجراءات بحكم لقد 

  :بتاريخاإلجراءات 

 قة:ك إجراءات معلّ لهل هنا

 

 موضوع الطلب؟حادثة لشرطة بسبب الإلى اهل تم تقديم شكوى  . (9)

 

بهذا التسجيل: _____ )مرفق رقم _____  بتاريختقديم التم  –نعم  إذا كان

 الشكوى( عن تقديم تصديق

 

 طبيةمستنتجات . (10)

 

  / الحادثة العالج الطبي بسبب اعتاز في المستشفى /  درق – محميالالطالب

 الطلب. موضوع

 

  عن وثيقة صورة بهذا )مرفق  ة المذكورةبالحادثتتعلق طبية  توفر مستنتجاتت

 طبيب(.ال /صندوق المرضى عيادة / المستشفى / الطبية من 

 

  / في المستشفى / اعتاز العالج الطبي بسبب حادثة  رقد – محميالالطالب

 طبية( وثيقة بهذا )مرفق _____الظروف ب _____ سابقة بتاريخ

 

 –. أمر حماية سابق (11)

 

   أمر حماية ضد المستدعى اصدار _____ طلب  بتاريختم تقديم سبق وأن

 نسخة من الطلب(بهذا ضده )مرفق 

 

   أمر حماية ضد المستدعى م يسبق أن يتم اصدار ل / بتاريخسبق وأن تم اصدار

 األمر(.من فق بهذا نسخة ضده )مر

 

  درجة قضائية في إجراء آخر أو في ماثل لهذا الطلب هل تم النظر في طلب م

 أخرى؟ نعم / ال

 

  ل في أي إجراء و، فنعم إذا كان الطلب )مرفق بهذا نسخة من تقرر في  ذامافّص 

 القرار(.

 

 –. مخالفة أمر حماية سابق (12)
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  تدعى ضده أمر حماية.المسلم يخالف  /سبق وأن خالف 

 

 أمر حماية )مرفق بهذا  ةمخالفبسبب أيام  ـ   المستدعى ضده ل توقيف تم لقد

 نسخة من القرار(.

 

  أمر حماية )مرفق بهذا نسخة من ة مخالفبسبب تم تغريم المستدعى ضده لقد

 القرار(.

 

 :فاهخدمات الرتواصل مع ال. (13)

 

 ال  نعم   –فاه خدمات الرتواصل مع لطالب لدى ا

 

 من مكتب         وظيفته      اسم العامل االجتماعي 

 

      صلواالتانشاء ل ظروف فّص  

 

 :ىخرأ ةعالجيمع جهة صل واتل. ا(14)

 

 ال   نعم  – ىخرأ ةعالجيجهة  تواصل معلطالب لدى ا

 

 الجهة ____________ لفّص  

 

 صلواالتانشاء ل ظروف فّص  

  

 هذا الطلب.بمصروفات المستدعى ضده إلزام  الموقّرة يُطلب من المحكمةكذلك 

 

 التاريخ ________________       

 التوقيع   

 

--------------------- 

ل ال **  .عبئ حسب االقتضاءو ـةب / وطلالحظورات المحظر / فّص 
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 2النموذج  

 (3المادة )

 

 كتاب ضمانة قانونية

 

 في ،________ شارع من ،________ ةهوي بطاقة ________ أدناه الموقع أنا

 من به لحقي قد ضرر أي عن ضده المستدعى بتعويض بهذا أتعهد ،________ مدينة

 يطلب أن المحكمة قررت إذا وذلك المحكمة، ستصوبهت كما الحماية، أمر اصدار جراء

 .كيدي

 

 أوقّ ع للبيانو       

 ________         تاريخال

 ________ الطالب توقيع
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 3 النموذج 

 (9 والمادة 5 المادة)

 

 *حماية أمر مفعول تمديد/  حماية أمر اصدار طلب في النظر عن إشعار

 

 رقم __________ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده __________ 

 

 

 (تدعى ضدهبيانات تعريف المس) __________: إلى

 

 (*الطالب تعريف بيانات) __________ أنليكن معلوًما لديك ب

 

  لسنة العائلة داخل العنف منع قانون بموجب حماية أمر إصدار طلب كضد مقدّ  قد 

   .مالحقه بكافة بهذا المرفق الطلب في مبيّن هو كما ،1991–5751
 

  طرف بحضور الحماية مرأ اصدار طلب في قرار إصدار يتم أنب طلبه في طلب قد 

 .األمر المذكور إصدارواحد وتم 
 

 مرفق بهذا نسخة منه ومن الطلب.
 

  بكافة بهذا المرفق تمديدال طلب في بيّنم هو كما الحماية أمر مفعول تمديد طلب مقدّ  قد 

    .مالحقه
 

  الساعة في __________ بتاريخ الطرفين كال حضورب نظرلقد تم تحديد جلسة لل 

__________  
 

 الطلب في المحكمة فستنظر ،المذكور الموعد في النظر الى الحضور عن تخلفت إذا 

 .غيابكب

__________  ________________ 

 المحكمةسكرتير  توقيع          التاريخ    

 

--------------------- 

 عبئ التفاصيل حسب االقتضاء واحذف الزائد *
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 4النموذج  

 ((أ)8المادة )

 

 ر حمايةأم

 

 رقم __________ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده __________ 

 

 يلي بما مرآ الطرفين كال بحضور نظرال بعد: __________ 

 

 بحضورو آمر أيي،ر لرجاحة قانونية ضمانة قُدّمت أن وبعد ،الطلب على االطالع بعد 

 :   يلي بما واحد، طرف

 

 )بيانات تعريف المستدعى ضده( __________  المستدعى ضدهأحظر على . (1)

 

  في  __________رقم الشقة  __________الدخول إلى البيت رقم

 مدينة __________.   في __________شارع 

 

 ةالمدينمن  / الشقةمن  بيت /__________ من ال التواجد ضمن حدود.*   

 

  المحمي(بيانات __________ )مضايقة 

وفي مضايقة( ل طرق اليفصتبما في ذلك __________ )أية طريقة ب

أو أي مكان  ربية__________ )مكان العمل، الت كل مكان بما في ذلك

 آخر(

 

  ،(  أخرى ، منقوالتمركبةمنع استخدام __________ )شقة 

 

 (  أخرى ركبة، منقوالت__________ )شقة، ممالك بيع األ 

 

 :ضده المستدعىكذلك آمر  .(2(

 

 .المحمي وأمن سالمة لضمان ىخرأ تعليمة/  ةعالجي جهة مع صلواالت
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 طرف* ضمانة/  بنكية ضمانة/  قانونية ضمانة أن يقدم ضده دعىستالمعلى . (3)

 .   السلوك وحسن األمر طبيقتل __________، بمبلغ ثالث

 

 بقرار جزئيًا*(/كليًا) __________القانونية الضمانة على االستيالء يتم .(4)

    – أنه المحكمة

 

 ألمرا تمت مخالفة    

 

 األمر في الوارد_____(  فّصل) حظر مخالفة تمت   . 

 

 .   األمر مفعول بزوال القانونية ضمانةال مفعوليزول  .(5)

 

 لصالح اكل جديدةوش ______ مبلغب بمصروفات ضده المستدعى لزمأ ذلكك .(6)

 .   الطالب

 

 .   __________ لغاية المفعول ساري األمر هذا بقىي .(7)

 

 ضده دعىستللم يجوز ،البيت من واالقتراب دخولال حظر من الرغم على .(8)

 ________ الساعة في ________ بتاريخ ألمرا موضوع بيتال دخول

( اآلخر لمرافقا يفتعر بيانات* )آخر شخص/شرطةال* مرافقة بدون/ةمرافقب

 (   المنقوالت تفصيل)     خذأ أجل من

 

 حمل السالح   بشأن  تعليمات .(9)

 

 بضبط الشرطة وآمر السالح حيازة أو حمل ضده المستدعى على حظرأ 

 .   افورً  السالح

 

، بعد زوال مفعول أمر الحمايةأيًضا حمل السالح مفعول حظر يستمر سريان 

 .المحكمةتلغه لم طالما 

 

 التالية بالشروط سالحال حيازة أو حمل بمواصلة ضده دعىستللم أسمح :

__________ 

 

أيًضا بعد زوال مفعول أمر الحماية، الشروط المذكورة يستمر سريان مفعول 

 .المحكمة اطالما لم تلغه
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  تصرفالصاحب رخصة خاصة / سلطة أمنية*  / مؤهل مصنعأي على يجب 

 تصدر) السالح حمل ترخيص شروططبيق ت لضمان ييل فيما مبيّن هو كما

 ةالماد بموجب طلب على بناءً  السالح حمل ترخيص صدرأ إذا التعليمات هذه

  __________ (:لقانونا من( ب)ج2 أو( 3) أو( 2()أ)ج2

 

أيًضا بعد زوال مفعول أمر الحماية، طالما هذه التعليمة يستمر سريان مفعول 

 .المحكمة الم تلغه

 

    متفرقات .(10)

 

  ______________   صدر اليوم 

 قاضي              

 

 المحكمة سكرتارية: إلى

 

 – إلى الطلب عن بالغاإليرجى 

 

 .   __________ لواء في الداخلية وزارة في النارية األسلحة ترخيص مأمور

 

    .*اإلسرائيلي الدفاع جيش/  العام األمن مصلحة/  السجونمصلحة 

 

    ئيلاسرا شرطة

   ______________ 

 قاضي             

__________   

 تاريخال    

  

 الزائد احذف* 
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 5 النموذج 

 ((ب)8 المادة)

 

 حماية رأم عن إشعار

 

 

 رقم __________ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده __________ 

 

 حماية أمر عن شعارإ
 1991–5751 لسنة العائلة داخل العنف منع قانون من و2 لمادةا بموجب

 

 .  من الداخلياأل وزارة في النارية األسلحة ترخيص مأمور. 1: إلى

 

 .   المحطة القريبة من بيت سكن المستدعى ضده في – إسرائيل شرطة في جهةال. 2

 

 التحقيقات، مراقبة قسم العسكرية، التحقيق شرطة قيادة االسرائيلي، الدفاع جيش. 3

 ملزمال الشخص كان ذاإ) االسرائيلي الدفاع جيش في العائلة داخل العنف شعبة

 تم اذا أو ،االسرائيلي الدفاع لجيش التابعة االحتياط قوات ينتمي الى مراألب

 ابم ،حيازته اجل من تهموافقب أو اإلسرائيلي لدفاعا جيش قبل من سالًحا تسليمه

 من( ج)ب5 المادة في ذكر كما ذنإ شهادة بموجب له المسلّم سالحال ذلك في

 (.19492-5709 األسلحة النارية لسنةقانون 

 

 (.   باألمر الملزم الشخص اليها ينتمي التي األمنية السلطة) __________. 4

 

 ذيال حمايةال أمر المحكمة هذه أصدرت قد __________ بتاريخ هأن لديك امعلومً  ليكن

أنظر الى الذي حددت فيه حظورات على المستدعى ضده، و بهذا، منه نسخة أرفقت

 . كذلك حددت المحكمة ما يلي:التفصيل الوارد في األمر

 

 سالحال حمل أو حيازة ضده المستدعى على تحظر   . 

 

 
 191 ص 5709ك.ق. سنة   2
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 التالية بالشروط السالح حمل أو حيازة بمواصلة ضده للمستدعى تسمح: 

__________ 

 

 أمنية سلطة/  مؤهل مصنع صاحب/  خاصة رخصة صاحب) __________ أمرت 

 حمل أو حيازة مواصلةل شروططبيق ت لضمان التاليةخطوات ال باتخاذ {الزائد ي/حذفا}

 __________ :السالح

 

 .__________ تاريخ لغاية األمر مفعول يسري

 

 – السالح حمل أو حيازة اصلةبمو المتعلقة تعليماتال/  حمله أو سالحال حيازة حظر

 .المحكمة قبل من تلغ   لم طالما الحماية، أمر مفعول زوال بعد أيًضا مفعولها سريان يستمر

 

    __________________   __________ 

 التاريخ         توقيع سكرتير المحكمة       
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 6 النموذج 

 ((أ)9 المادة)

 

 حماية أمر مفعول تمديد طلب

 (1991–5751 لسنة العائلة داخل العنف منعقانون  من 5 دةالما)

 

 رقم __________ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده __________ 

 

الصادر بتاريخ حماية الأمر تمديد مفعول  الموقّرةالمحكمة يطلب بهذا من 

 **:هو مبيّن فيما يلي كما __________

 

 –من المستدعى ضده حظر  (أ)
 

 (1 ) في  __________رقم الشقة  __________الدخول إلى البيت رقم

 .__________المدينة  __________شارع 
 

 (2 )المدينةمن  / الشقةمن  بيت /من ال __________ التواجد ضمن حدود.*   
 

 (3 ) يف المحمي(،تعربيانات )__________ مضايقة 

  ،مضايقة(ل طرق اليفصت)__________ بما في ذلك أية طريقة ب

أو أي  ربية)مكان العمل، الت__________  وفي كل مكان بما في ذلك

 مكان آخر(
 

 (4 منع استخدام ) __________ ،منقوالت(مركبة)شقة ،.  
 

 (5بيع األ ) (.مركبة، )شقة، منقوالت__________ مالك 
 

 (6حمل )  السالح.  حيازة أو 

 

أخرى تعليمة أي صدار أو إ ةعالجيجهة مع تواصل  بإجراءالمستدعى ضده أمر  . (ب)

 لضمان سالمة وأمن المحمي.
 

 أ. من البيان( 5) –( و4)بندين قائمة األمالك لغرض البهذا رفق م
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 ظروف الطلب: . )ج(

 

بشكل غير حبسه  أنهالطالب / المحمي أو  تجاهعنف بالمستدعى ضده لقد تصرف 

 :صوفة فيما يليالظروف الموب مدة /بتاريخ قانوني 

 

   مدة /  بتاريخ يةجريمة جنسالمحمي الطالب / تجاه ارتكب المستدعى ضده لقد

 ظروف _______________________________ب

 

   ًا على الطالب / المحمي كما هو ا حقيقيً ا جسديً يشكل المستدعى ضده خطر

 :يفيما يلموصوف 

 

   الطالب / المحمي كما هو تجاه قد يرتكب المستدعى ضده جريمة جنسية

 :فيما يليموصوف 

 

 أو تصرف تنكياًل نفسانيًا متواصاًل الطالب / المحمي بالمستدعى ضده  نّكل لقد

 للطالب / المحمي إدارة معقولة وسليمة لحياته.    تيحال تكيفية ب

 

 الطلب: سوغاتم . (ب)

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

)ب(؟ 2السكن الدائم للمحمي كما ذكر في المادة في غير مكان هل يتم تقديم الطلب  . )ه(

 نعم   ال 

 

ل  – نعمإذا كان  النظر في هذه المحكمة: عقد الظروف التي تبرر فّص 

______________________ 

 

 ال    نعم   والمستدعى ضدهحمي بين المإضافية إجراءات قضائية تقديم تم هل  . )و(

 

، عائليةشؤون الال)محكمة الصلح ، محكمة  __________ :أين – نعم إذا كان

 محكمة دينية، المحكمة المركزية(

 

 جوهر اإلجراء: ______

 

 لقد __________: تفاقباالا يقافهتم إ /قضائي انتهت اإلجراءات بحكم لقد 

     :بتاريخانتهت اإلجراءات 
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    قة:ك إجراءات معلّ لهل هنا

 

 موضوع الطلب؟حادثة لشرطة بسبب الإلى اهل تم تقديم شكوى  . )ز(

 

بهذا التسجيل: _____ )مرفق رقم _____  بتاريختقديم التم  – نعم إذا كان

 الشكوى( عن تقديم تصديق

 

 طبيةمستنتجات  . )ح(

 

الحادثة العالج الطبي بسبب اعتاز في المستشفى / رقد  –محمي الالطالب / 

 الطلب. موضوع

 

عن وثيقة  صورةبهذا )مرفق  ة المذكورةبالحادثتتعلق طبية  توفر مستنتجاتت

 طبيب(.ال /صندوق المرضى عيادة / المستشفى / الطبية من 

 

سابقة الج الطبي بسبب حادثة رقد في المستشفى / اعتاز الع –الطالب / المحمي 

 طبية( وثيقة بهذا )مرفق   الظروف ب    بتاريخ

 

 الذي صدر بقضيتي ساري المفعول لغاية تاريخ _____.سابق الحماية الأمر  . )ط(

 

 –مخالفة أمر حماية سابق  . )ي(

 

  المستدعى ضده أمر حماية.لم يخالف  /سبق وأن خالف 

 

 أمر حماية )مرفق بهذا  ةمخالفبسبب أيام  ـ   لالمستدعى ضده  توقيف تم لقد

 نسخة من القرار(.

 

  أمر حماية )مرفق بهذا نسخة من ة مخالفبسبب تم تغريم المستدعى ضده لقد

 القرار(.

 

 :فاهخدمات الرتواصل مع ال. (أ ي)

 

 ال نعم   –فاه خدمات الرتواصل مع لطالب لدى ا

 

    الذي عنوانه    من مكتب     ه وظيفتالذي     اسم العامل االجتماعي 

 

    صلواالتانشاء ل ظروف فّص  
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 :ىخرأ ةعالجيمع جهة صل واتل. ا(ب ي)

 

 ال نعم   – ىخرأ ةعالجيجهة  تواصل معلطالب لدى ا

 

 صلواالتانشاء ل ظروف فّص  

  

 هذا الطلب.بمصروفات المستدعى ضده إلزام أيًضا  الموقّرةيُطلب من المحكمة كذلك 

 

    __________  ________________ 

 توقيعال                   التاريخ          

--------------------- 

 *   احذف الزائد

ل ال **  .ـةب / وطلالحظورات المحظر / فّص 
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 8 نموذجال 

 ((أ)11 المادة)

 

 الحماية بأمر الملزم للشخص سالح حمل أو حيازة بمواصلة السماح طلب

 {االقتضاء حسب البيانات وتعبئة بوسم قم ئد،الزا احذف}

  

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

 )المحمي( المستدعى ضده __________ضد       

 

 :نهأل السالح حمل أو حيازة بمواصلة لي السماح المحكمة من بهذا أطلب أدناه الموقع أنا
  

  عن لدفاعب )الشخص الملزم باألمر( لي بغية االطال __________ السالحيلزم 

 .حقيقي خطر من النفس
 

 مؤهل / في مصنع مؤهل(*  رخصة صاحب لدى) عملي طارإ ضمن السالح أستخدم 

 حقيقي بشكل مساسال الى أو عملي وقف الى حملال أو ةحيازال حظر يؤدي وقد

 خصةر صاحبمن ) عني المسؤول من معلل خطي طلب مرفق ؛عملي بمواصلة

 .   مؤهل / مصنع مؤهل(
 

 السلطة في عني المسؤول من معلل خطي طلب مرفقو أمنية سلطة رجال من اأن 

 .األمنية
 

 (:باألمر الملزم الشخص) الطالب بيانات. (1)
 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم
 

  __________ الهوية رقم
 

  __________ تفهاال رقم __________ دائمال عنوانال
 

   __________لوائح قضائية أو إشعارات  تسليم غرضل والهاتف العنوان
 

   __________ والدةال تاريخ
 

   (*قأعزب / متزوج / أرمل / مطلّ ): المدنية حالةال
 

   __________ الزواج تاريخ
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 __________ ة/الزوج اسم

 

   __________ الهاتف رقم ؛__________ العمل ومكان المهنة

 

   __________ ضده المستدعى من العائلية ةباالقر

 

 :   المحمي بيانات (.2)

 

 __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم

 

   __________ الهوية بطاقة رقم

 

 __________ هاتفال رقم __________ دائمال عنوانال

 

 __________ ةالوالد تاريخ

 

 محجور(* / بالغ / قاصر): محميال

 

    (*قأعزب / متزوج / أرمل / مطلّ ): المدنية حالةال

 

 __________ الزواج تاريخ

 

   __________ زوجال اسم

 

  __________ الهاتف رقم __________ العمل ومكان المهنة

 

  __________ الطالب من العائلية ةباالقر

 

 ةمرفقال __________ رقم رخصة بموجب __________بحوزتي سالح من نوع 

 هماعن نسخة بهذاممن أرف قت  *آخر تصديق وأ رخصة صاحب أنا/  امنه نسخة بهذا

 وعبئ الزائد احذف} __________ لغرض__________  نوع من سالح حملل

    {االقتضاء حسب

 التاريخ     _____________________        

 اسم وتوقيع الطالب    

 

 تضاء* احذف الزائد وعبئ حسب االق
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 9النموذج  

 ((ب)11المادة )

 

 طلب المسؤول بالسماح بحيازة أو حمل سالح من قبل الشخص الملزم بأمر حماية

 {البيانات حسب االقتضاء قم بوسم وتعبئةاحذف الزائد، }

  

 – النموذج هذا في) (الحماية بأمر الملزم الشخص بيانات) __________ بطلب مرفق

 . __________ رقم الملف __________ في الشرعية حكمةالم إلى مالمقدّ ( الطالب

 

 :أدناه الموقع__________  أنا

 

 لديه يعمل الذي ،/ لدى صاحب رخصة خاصة(* مؤهل مصنع) منصب صاحب 

 سالحال حيازة أو حمل بمواصلة طالبلل تسمح أن المحكمة من طلبأ ،اأيضً  طالبال

/ لدى صاحب رخصة  مؤهل مصنع) __________كـ  (وظيفته / عمله) غرضل

 .   حقاال نةالمبيّ  الشروط مراعاة مع ،خاصة(*

 

 حقيقي بشكل المساس أو الطالب عمل وقف إلى سالحال حمل أو حيازة حظر يؤدي قد

 __________: التالية لألسباب عمله بمواصلة

 

 لبللطا سمحت أن المحكمة من طلبي ،__________ األمنية السلطة في الطالب قائد 

 مراعاة مع األمنية، السلطة في وظيفته لغرض سالحال حيازة أو حمل مواصلةب

   __________: التالية لألسباب ،يلي فيما بيّنةالم لشروطا

 

  __________________  ____________     

 التاريخ           المسؤول وتوقيع اسم      

 

 تصريح

 

/  صحيحة) يلي فيما مهااقدّ   التي البيانات بأن حاصّر   أدناه الموقع__________ أنا

 (*معتقديحسب فطنة درايتي و صحيحة

  

 (:   باألمر الملزم الشخص) الطالب عن بيانات. (1)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج
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 الوظيفة ؛__________ الهاتف رقم __________ العمل ومكان المهنة. د

__________  

 

 (:   حالمصّر  )بيانات عن المسؤول  (.2)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

  __________ العمل في الهاتف رقم __________ العمل مكان. ج

 

 بقدر والتبعية قبةارمال درجة تفصيل يرجى: )بـ طالبال عن مسؤواًل  كونيتمثل ي .د

 __________ (االمكان

           

    _______________ 

ح توقيع            المصّر 

 

 قد حضر أمامي __________ بتاريخ أنه على صادقأ __________ أدناه الموقع أنا

الذي تعرفت عليه /  اشخصيً  أعرفه الذي)( حالمصّر   تعريف بيانات) __________

 فقط يقةالحق يقول أن عليه بأن حذرته أن وبعد __________ رقم بموجب بطاقة هوية(

 ذلك، يفعل لم ان القانون في المحدّدة للعقوبات معرًضا سيكون وأنه الكاملة والحقيقة

 .أمامي عليه عووقّ  أعاله اقراره صحة على صادق

 

    _________________ 

 صريحالتتوقيع متلقي           

 *   احذف الزائد
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 10النموذج  

 ((ج)11المادة )

 

لشخص الملزم باألمر بحيازة أو سماح لطلب قائد وحدة في جيش الدفاع االسرائيلي لل

 من قانون منع العنف داخل العائلة ( ب)ج2بموجب المادة  حمل السالح

  1991–5751 لسنة
 {البيانات حسب االقتضاء قم بوسم وتعبئةاحذف الزائد، }

 

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

 ( __________قائد الوحدة)الطالب 

 

 في قضية

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( المستدعى ضده                     الشخص الملزم باألمر    

 

 الملزم الشخص بيانات__________ )ـ ل السماح المحكمة من بهذا أطلب أدناه الموقع اأن

 الخدمة في وظيفته بحكم له المعطى السالح حمل أو حيازة بمواصلة( الحماية بأمر

 تاريخ لغاية وذلك اإلسرائيلي، الدفاع جيش في (النظامية) __________

.__________ 

 

 هذا من يتجزأ ال جزًءا شكلي يذوال ،__________ حتصري في مبيّنة الطلب وغاتسم

 .الطلب

  __________________  ____________     

 التاريخ           الوحدة قائد وتوقيع اسم      

 

 تصريح

 

 :/صحيحة) يلي فيما قدمهاأ التي البيانات كافة بأن صرحأ أدناه الموقع __________ أنا

 دي(*حسب فطنة درايتي ومعتق صحيحة

 

 :   باألمر الملزم الشخص عن بيانات. (1)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب
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 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ الدائم عنوانال. د

 

 الوظيفة __________ الهاتف رقم __________ خدمةال مكان. ـه

ينتمي الى قوات /النظامية الخدمة) __________ رتبةال __________

 .   اإلسرائيلي الدفاع جيشالتابعة ل االحتياط(*

 

ح)قائد الوحدة  عن بيانات. (2)  :   (المصّر 

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ خدمةال مكان . د

 

 __________ رتبةال .ـه

 

ح بين التبعية عالقات تفصيل. و  :باألمر الملزم الشخص وبين المصّر 

__________ 

    

   __________ :الطلب سوغاتم .(3)

      _________________ 

ح توقيع                المصّر 

 

 قد حضر أمامي __________ بتاريخ أنه على صادقأ __________ أدناه الموقع أنا

ح تعريف بيانات) __________ الذي تعرفت عليه  / اشخصيً  أعرفه الذي)( المصّر 

 أن عليه بأن حذرته أن وبعد __________ بطاقة الهوية رقمبموجب بطاقة هوية( 

 ان القانون في المحدّدة للعقوبات معرًضا سيكون وأنه الكاملة والحقيقة فقط يقةالحق يقول

 .أمامي عليه ووقع أعاله اقراره صحة على صادق ذلك، يفعل لم

 

    _________________ 

 التصريحتوقيع متلقي           

 * احذف الزائد
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 11 النموذج 

 ((أ)12 المادة)

 

 السالح حمل أو حيازة حظر لغاءإل باألمر مالملز الشخص طلب

 {االقتضاء حسب البيانات وتعبئة بوسم قم الزائد، احذف}

 

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( المستدعى ضده                     الشخص الملزم باألمر    

 

 حمل أو حيازة علي تحظر يتال تعليمةال إلغاء المحكمة من اهذب أطلب أدناه الموقع أنا

 بتاريخ المحكمة هذه أصدرته الذي حمايةال أمر إطار ضمن صادرةوال سالح،ال

__________. 

 

 (:باألمر الملزم الشخص) الطالب عن بيانات. (1)

 

  __________ صيشخال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

  __________ هاتفال رقم __________ دائمال عنوانال. ج

 

   __________ والدةال تاريخ. د

 

   (*قأعزب / متزوج / أرمل / مطلّ ): المدنية حالةال. ـه

 

   __________ الزواج تاريخ. و

 

 __________ ة/الزوج اسم. ز

 

  __________ حميالم من ةالعائلي ةباالقر. ح

 

 الوظيفة __________ الهاتف رقم __________ الخدمة/العمل مكان. ط

__________ 

 

 :   ة/المحمي عن بيانات. (2)
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 __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ
 

   __________ الهوية رقم. ب
 

 __________ هاتفال رقم __________ دائمال عنوانال .ج
 

 __________ ةالوالد تاريخ. د
 

  __________ الهاتف رقم __________ العمل مكان. ـه
 

 :الطلب تقديم ظروف .(3)
 

  في الشرعية محكمةال ضدي أصدرت __________ بتاريخ __________ 

حيازة أو حمل السالح  يحظر عليوالذي  ،نسخة منهبهذا المرفقة  الحماية أمر

 الظروف:ب الذي كانت لدي إجازة بحيازته أو بحمله(*/  الذي كان بحوزتي)

__________ 
 

 لسماحل منه نسخة بهذا المرفقة الطلب المحكمة الى متقدّ  __________ بتاريخ 

 __________ :التالية لألسباب حيازةال وأ حملال بمواصلة لي
 

  ًضاأي السالح حمل أو بحيازة لي لسماحل يبطلب أرفقت __________ بتاريخ 

 صاحب رخصة خاصة / سلطة أمنية(*،/  المؤهل المصنع) عني المسؤول طلب

 .منه نسخة بهذا ةالمرفقو
 

  السالح حمل أو بحيازة لي لسماحل اطلبً  الوحدة قائد مقدّ  __________ بتاريخ 

 .منه نسخة بهذا المرفقةو
 

  منه ةنسخ بهذا ةالمرفق القرار المحكمة قبل من صدر __________ بتاريخ 

 .السالح حمل أو بحيازة لي لسماحل طلبي في
 

  بتاريخ / ينتهي(* انتهى) – الحماية أمر مفعول __________. 
 

 ددّ  مُ /  األمر صدور حين ددّ  حُ  قد – الحماية أمر مفعول انتهاء موعد 

 .   {االقتضاء حسب كملأو الزائد حذفا} مرات __________
 

  __________: الطلب وغاتسم. 4

    _________________ 

 لطالباتوقيع              

  * احذف الزائد
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 12 النموذج 

 ((ب)12المادة )

 

 حيازة أو حمل السالححظر لغاء طلب قائد وحدة في جيش الدفاع االسرائيلي إل

 {البيانات حسب االقتضاء قم بوسم وتعبئةاحذف الزائد، }

 

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

 __________الطالب )قائد الوحدة( 

 

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( المستدعى ضده                     الشخص الملزم باألمر    

 

__________  على تحظر يتال تعليمةال إلغاء المحكمة من اهذب أطلب أدناه الموقع أنا

 أمر إطار ضمن صادرةوال سالح،ال حمل أو حيازة( باألمر الملزم الشخص اتبيان)

 .__________ بتاريخ المحكمة هذه أصدرته الذي حمايةال

 

شكل جزًءا ال يتجزأ من يي ذ، والالموقّع بإمضائيالتصريح في  الطلب مبّينة سوغاتم

 .هذا الطلب

 

  __________________  ____________     

 التاريخ            الطالب وتوقيع اسم      

 

 تصريح

 

 :/صحيحة) يلي فيما اقدمها التي البيانات كافة بأن حاصّر   أدناه الموقع __________ أنا

 :حسب فطنة درايتي ومعتقدي( صحيحة

 

 :   باألمر الملزم الشخص عن بيانات. (1)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ الدائم عنوانال. د
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 الوظيفة __________ الهاتف رقم __________ خدمةال مكان. ـه

ينتمي الى قوات /النظامية الخدمة) __________ رتبةال __________

 .   اإلسرائيلي الدفاع جيشالتابعة ل االحتياط(*

 

ح) الطالب عن بيانات. (2)  :   (قائد الوحدة المصّر 

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ خدمةال مكان. د

 

 __________ رتبةال .ـه

 

ح بين / العمل( التبعية) عالقات تفصيل. و  :باألمر الملزم الشخص وبين المصّر 

__________ 

 

 :   الطلب تقديم ظروف .(3)

 

  الملزم الشخص بيانات)__________  ضد صدر __________ بتاريخ 

المرفقة  الحماية أمر __________ في__________  محكمةال في( باألمر

 / هالذي كان بحوزت)حيازة أو حمل السالح يحظر عليه والذي  ،نسخة منهبهذا 

 __________ :التالية الظروفب الذي كانت لديه إجازة بحيازته أو بحمله(*

 

  لتأييد منه نسخة بهذا المرفقة الطلب المحكمة الى متقدّ  __________ بتاريخ 

 بمواصلة هل بالسماح( باألمر الملزم صالشخ بيانات) __________ طلب

 __________ :يلي فيما مبيّنةال لألسباب حيازةال وأ حملال

 

  بالسماح منه نسخة بهذا ةالمرفق القرار المحكمة تأصدر __________ بتاريخ 

 .السالح حمل أو بحيازة( باألمر الملزم الشخص بيانات)__________  ـل

 

  بتاريخ ينتهي(* /هىانت – الحماية أمر مفعول __________. 

 

 ددّ  مُ /  األمر صدور حين ددّ  حُ  قد الحماية أمر مفعول انتهاء موعد __________ 

 .   {االقتضاء حسب كملأو الزائد حذفا} مرات
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  __________: الطلب غاتومس. (4)

 

      ________________ 

ح توقيع               المصّر 

 

 قد حضر أمامي __________ بتاريخ أنه على اصادق __________ أدناه الموقع أنا

ح تعريف بيانات)  الذي تعرفت عليه بموجب بطاقة هوية( / اشخصيً  أعرفه الذي)( المصّر 

 والحقيقة فقط يقةالحق يقول أن عليه بأن حذرته أن وبعد __________ بطاقة الهوية رقم

 على صادق ذلك، يفعل لم ان القانون يف المحدّدة للعقوبات معرًضا سيكون وأنه الكاملة

 .أمامي عليه ووقع أعاله اقراره صحة

 

    _________________ 

 التصريحتوقيع متلقي           

 * احذف الزائد 
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 13 النموذج 

 ((أ)13المادة )

 

 بموجب سالحال حمل أو حيازة ترتيبات/  شروط لغاءإل مراألب ملزمال الشخص طلب

 1991–5751قانون منع العنف داخل العائلة لسنة  من( ج)5 المادة

 {البيانات حسب االقتضاء قم بوسم وتعبئةاحذف الزائد، }

 

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( ضده المستدعى                     الشخص الملزم باألمر    

 

 بمراعاتها والتي التالية الترتيبات/  الشروط إلغاء المحكمة من اهذب أطلب أدناه الموقع أنا

 الحماية أمر من الرغم على ،قبلي من سالحال حمل أو حيازة بمواصلة السماح تم قد

 __________: بتاريخ الصادر

 

1  .__________ 

 

2  .__________ 

 

3  .__________ 

 

4  .__________ 

 

 (:باألمر الملزم الشخص) الطالب عن بيانات(. 1)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

  __________ هاتفال رقم __________ دائمال عنوانال. ج

 

   __________والدة تاريخ ال. د

 

   (*قأرمل / مطلّ  /أعزب / متزوج ): المدنية حالةال. ـه

 

   __________ الزواج تاريخ. و
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 __________ ة/الزوج اسم. ز

 

  __________ حميالم من العائلية ةباالقر. ح

 

 الوظيفة ،__________ الهاتف رقم ،__________ الخدمة/العمل مكان. ط

__________ 

 

 :   ة/المحميبيانات عن . (2)

 

 __________ شخصيال ماالس __________ العائلة اسم . أ

 

   __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ هاتفال رقم __________ دائمال عنوانال .ج

 

 __________ ةتاريخ الوالد. د

 

  __________ الهاتف رقم __________ العمل مكان. ـه

 

 :   الطلب تقديم ظروف (.3)

 

  محكمةال في نسخة منه بهذاالمرفقة  الحماية أمر صدر __________ بتاريخ 

 . __________ في__________ 

 

  منه، نسخة بهذا المرفقة بالقرار ،المحكمة سمحت __________ بتاريخ 

/  الشروط بمراعاة__________  قبلي من السالح حمل أو حيازة بمواصلة

 __________ :التالية الترتيبات

 

  د لقد  بأن أيًضا السالح حمل*/  ةحياز بمواصلة يسمح الذي القرار في ُحدّ 

 عن مسؤواًل  يكون – باألمر الملزم الشخص عن المسؤول ،__________

 .المذكورة الترتيبات/  الشروط استيفاء

 

  الشروط إللغاء منه، نسخة بهذا المرفقة الطلب مدّ  قُ  __________ بتاريخ  /

 ./ جزئًيا* كليًا المذكورة الترتيبات

 

  بتاريخ ينتهي(* /انتهى – الحماية أمر مفعول __________. 
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  ددّ  مُ /  األمر صدور حين ددّ  حُ  قد الحماية أمر مفعول انتهاء موعد __________ 

 .   {االقتضاء حسب كملأو الزائد حذفا} مرات

 

  __________: الطلب سوغاتم. (4)

 

 __________اقتراحات لشروط / ترتيبات بديلة: 

         

    _________________ 

 الطالبتوقيع               

 * احذف الزائد 
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 14 النموذج 

 ((ب)13 المادة)

 

( ج)5 المادة بموجب السالح حمل أو حيازة ترتيبات/  شروط لغاءإل وحدة قائد طلب

 1991–5751قانون منع العنف داخل العائلة لسنة  من

 {البيانات حسب االقتضاء قم بوسم وتعبئةاحذف الزائد، }

 

 __________في  الشرعيةدى المحكمة ل

 __________ رقم ملف 

 

 ( __________قائد الوحدة)الطالب 

 

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( المستدعى ضده                     الشخص الملزم باألمر    

 

 بمراعاتها التي التالية الترتيبات/  الشروط إلغاء المحكمة من اهذب أطلب أدناه الموقع أنا

 الشخص بيانات)__________  قبل من سالحال حمل أو حيازة بمواصلة السماح تم قد

 __________: بتاريخ الصادر الحماية أمر من الرغم على ،(باألمر الملزم

 

1  .__________ 

 

2  .__________ 

 

3  .__________ 

 

4  .__________ 

 

شكل جزًءا ال يتجزأ من يي ذ، والالموقّع بإمضائيالتصريح في  نةالطلب مبيّ  غاتسوم

 .هذا الطلب

 

  __________________  ____________     

 التاريخ           الطالباسم وتوقيع       

 

 تصريح

 

 :/صحيحة) يلي فيما مهااقدّ   التي البيانات كافة بأن حاصّر   أدناه الموقع __________ أنا

 فطنة درايتي ومعتقدي(* حسب صحيحة
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 :   باألمر الملزم الشخص عن بيانات. (1)

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم  . أ

 

  __________ الهوية رقم . ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال . ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ الدائم عنوانال . د

 

 الوظيفة ،__________ الهاتف رقم ،__________ خدمةال مكان. ـه

/ ينتمي الى قوات  النظامية الخدمة)في  __________ رتبةال ؛__________

 .  اإلسرائيلي الدفاع جيشالتابعة ل االحتياط(*

 

ح عن بيانات. (2)  :   (قائد الوحدة )المصّر 

 

  __________ شخصيال االسم __________ العائلة اسم . أ

 

  __________ الهوية رقم. ب

 

 __________ اإلسرائيلي الدفاع جيش في الشخصي رقمال. ج

 

  __________ الهاتف رقم __________ خدمةال مكان. د

 

 __________ خدمةالمكان الوظيفة في . ـه

 

 __________ رتبةال .و

 

ح بين / العمل(* التبعية) عالقات تفصيل. ز  :باألمر الملزم شخصال وبين المصّر 

__________ 

 

 :   الطلب تقديم ظروف .(3)

 

  محكمةال في نسخة منهبهذا المرفقة  الحماية أمر صدر __________ بتاريخ 

 . __________ في الشرعية
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 منه، نسخة بهذا المرفقة بالقرار ،المحكمة سمحت __________ بتاريخ 

/  الشروط بمراعاة_______ ___ قبل من السالح حيازة وأ حمل بمواصلة

 __________ :التالية الترتيبات

 

 د لقد  بأن أيًضا السالح حمل*/  حيازة بمواصلة يسمح الذي القرار في ُحدّ 

 عن مسؤواًل  يكون – باألمر الملزم الشخص عن المسؤول ،__________

 .المذكورة الترتيبات/  الشروط استيفاء

 

 الشروط إللغاء منه، نسخة بهذا المرفقة لبالط مدّ  قُ  __________ بتاريخ  /

 .كليًا / جزئًيا* المذكورة الترتيبات

 

 بتاريخ ينتهي(* /انتهى – الحماية أمر مفعول __________. 

 

 ددّ  مُ /  األمر صدور حين ددّ  حُ  قد الحماية أمر مفعول انتهاء موعد __________ 

 .   {االقتضاء حسب كملأو الزائد حذفا} مرات

 

  __________: الطلب غاتوسم. (4)

 

 __________اقتراحات لشروط / ترتيبات بديلة: 

 

      ________________ 

ح توقيع               المصّر 

 

 قد حضر أمامي __________ بتاريخ أنه على اصادق __________ أدناه الموقع أنا

ح تعريف بيانات)  عليه بموجب بطاقة هوية(الذي تعرفت  / اشخصيً  أعرفه الذي)( المصّر 

 والحقيقة فقط يقةالحق يقول أن عليه بأن حذرته أن وبعد __________ بطاقة الهوية رقم

 على صادق ذلك، يفعل لم ان القانون في المحدّدة للعقوبات معرًضا سيكون وأنه الكاملة

 .أمامي عليه ووقع أعاله اقراره صحة

 

    _________________ 

 التصريحمتلقي توقيع           

 * احذف الزائد 
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 15النموذج  

 ((أ)14المادة )
 

 سالحال حمل أو حيازةب يتعلق طلب في نظرال عن إشعار

 {احذف الزائد وعبئ حسب االقتضاء}

 

 __________في  الشرعيةلدى المحكمة 

 __________ رقم ملف 

 

  _________________ضد           _______________     

 )المحمي( المستدعى ضده                     شخص الملزم باألمرال    

 

 (   الطالب تعريف بيانات)__________ : إلى
 

 (الطالب عن المسؤول)__________ 
 

 (الوحدة قائد)__________ 
 

 (العسكرية الشرطة قيادة مركز عمليات ضابط) __________
 

م   –ا الملف في هذلقد قُدّ 
 

 سالحال حملب ترخيص ىعل للحصول طلب    
 

 السالح حمل حظر إلغاء طلب 
 

 السالح لحمل وترتيبات شروط إلغاء طلب    

 

 .نسخة من الطلب ومالحقهبهذا مرفق 

 

 الساعة في__________  بتاريخ الطرفين ك ال حضورب طلبال في نظرلل جلسة حديدت تم

__________ 

 

 .الطلب نظر فيتصريح متقابل لغاية موعد التقديم جوز لك ي

 

 :{الزائد حذفا} للمحكمة يجوزف ،المذكور موعدال في النظر الى الحضور عن تخلفت إذا

 

 آخر موعد إلى النظر تأجيل. 
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 دهر أو الطلب شطب. 
 

 ضدك بمصروفات الحكم   . 
 

 ___________ 

 ___________________       التاريخ          

 ةالمحكمسكرتير توقيع           
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 16 النموذج 

 ((أ)16المادة )

 

 حمايةالأمر بسبب مخالفة طلب  

 

 __________ رقم ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 

 

 الطالب  __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده  __________ 

 

( الطالب تعريف بيانات) __________ الموقّرة من قبل الطالبالمحكمة يطلب بهذا من 

 واسطةب( ضده المستدعى تعريف بيانات) __________ ضده المستدعى إجبار

 .__________ بتاريخ صادرال لحمايةا ألمر نصياعاال على السجن أو غرامةال

 

* ضمانة القانونيةجزء من ال /االستيالء على الضمانة القانونية أطلب من المحكمة ذلك ك

د في كما   .مت مخالفتهالذي تأمر الحماية ُحدّ 

 

 .الطلب هذا بمصروفات ضده المستدعى إلزام الموقّرة المحكمة من أطلب كذلك

 

 ___________ 

 ______________      التاريخ           

 التوقيع               

--------------------- 

 .حسب االقتضاءالبيانات الزائد وعبئ احذف * 
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 17 النموذج 

 ((ب)16المادة )
 

 حمايةالأمر شعار عن النظر في طلب بسبب مخالفة إ 

 

 __________ رقم ملف                 الشرعية لدى المحكمة 

 __________في 
 

 الطالب  __________ 

  

 ضد

 المستدعى ضده  __________ 
 

 

 (   ضده دعىالمست تعريف بيانات) __________: إلى

 

 (الطالب تعريف اتبيان) __________ليكن معلوًما لديك بأن 

 

قد قدّم ضدك طلبًا بسبب مخالفة أمر الحماية بموجب قانون منع العنف داخل العائلة  .1

 ، كما هو مبيّن في الطلب المرفق بهذا بكافة مالحقه.1991–5751لسنة 

 

دت جلسة للنظر في الطلب بحضور كال الطرفين بـ 2  الساعة في__________ . لقد ُحدّ 

 أمامها بجلبك المحكمة فستأمر النظر الى الحضور عن تخلفت إذا. __________

 .النظر اجراء لغرض
 

 ___________ 

 ______________       التاريخ          

 سكرتير المحكمة توقيع     

--------------------- 

 الزائداحذف * 
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