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 ת.א. ___________     בירושליםבבית משפט השלום 

 

 בעניין: 

 580302099ע"ר  ארגון רבני צהר
 7152015לוד  9רחוב המלאכה 

  
 עוה"ד אסף בנמלך ונעמההורןבאמצעות 

 , משרד עו"דטולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'
 9214915 ירושלים 38מרחוב קרן היסוד 

 02-6513133; פקס: 02-6511919טל' 
 

 -נ ג ד  -

 514270396בע"מ ח.פ.   כיכר השבת .1
 , ירושלים13רח' כנפי נשרים 

 חיים אילוז .2
  ישראל כהן .3

 

 מהות התביעה: כספית

 ש"ח 0,00010סכום התביעה:  

 כתב תביעה

העולה באופן מופקר,  חסר אחריותבמכוון ולמצער  , משמיץזו בפרסום שקרי תובענהעניינה של 
תחת הכותרת "הקידום "כיכר השבת" באתר האינטרנט  29.5.18ביום  אשר פורסם כדי לשון הרע,

 .("הפרסום")למיזם של 'צהר': "לא להתחתן כדת משה וישראל"" 

שחגגה זה עתה בת מצווה הופיע מכתב של אם לבתה מאמר דעה ובו  Ynetבאתר  סםפורבאותו יום 
 כדת משה וישראל.מנע בבוא היום בעת שתכיר את בחיר לבה מלהינשא ילההקוראת לה 

או מי מטעמה, והוא אף אינו משקף את  על ידי התובעתמאמר דעה זה לא פורסם ולא ניזום 
   עמדותיה, מדיניותה ופעילותה של התובעת. התובעת היא עמותה המאגדת תחת חסותה למעלה 

, אשר לצד נאמנות בלתי מתפשרת הדתית מהציונות ואנשי חינוך אורתודוקסיים רבנים 1,000-מ
 לחילוניים דתיים בין הפעריםלהלכה היהודית המחייבת פועלים במישורים שונים למען גישור בין 

 דת לכלל הציבור הישראלי.היהדות ושירותי הבאמצעות הנגשת  בישראל

 !פךיהל .שלא להינשא כדת משה וישראל ,בשום פורום שהוא לציבור, התובעת מעולם לא קראה
שאותו היא מפעילה מזה אחד ממפעליה הגדולים והמשמעותיים של התובעת הוא מיזם הנישואין 

שאו עד כה כדת משה וישראל עשרות אלפי זוגות, בנישואין ילמעלה מעשרים שנה ובמסגרתו נ
 ך מטעם הרבנות הראשית.ידי רבנים מורשים לכ-הנערכים על פי ההלכה, על

ללא כל  ה חרדית מובהקת. הפרסום ייחס לתובעת,אתר "כיכר השבת" הוא אתר בעל אוריינטצי
ניסיון לחתור תחת יסודות היהדות ולעודד נישואין שלא על פי ההלכה היהודית. לשון הרע  ,בסיס

התובעת מתוך  זולת ביזויה והבאשת ריחה של –אין לו תכלית אחרת  -שכזה, בתפוצה כה רחבה

ו נמטרה להציגה כגוף חתרני שמטרתו לקעקע את דמותה היהודית של ישראל. לשון הרע בעניינ
 –בעקיפין באמצעות דמויות קש  הצגת התובעת כמי שמפרסמת –משני רבדים, ראשית  תמורכב

עמדה מאחורי המאמר היא שקר  את קודשי היהדות. טענה זו כי התובעת פרסום שנועד לקעקע
להמאיס על תושבי ישראל את האופציה להינשא כדת  כמי שמטרתה הצגת התובעת –מוחלט. שנית 
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ת. יש היא שקר וכזב. אין כאן הבעת עמדה. אין כאן ביקורת לגיטימיאף טענה זו  –משה וישראל 

 נתבעים ליתן את הדין. ומניפולציות מכוונות. על אלה שומה על ה כאן עובדות שקריות, הכפשות

לברר את אמיתות הפרסום בטרם פורסם, והכל, מנמנעו  ,תותיהם המקצועיוהפרו את חובהנתבעים 
, להכפיש את שמה, ליטוע ספק ביחס לכנות בציבור הדתישל התובעת לערער את מעמדה במטרה 
 ל מדינת ישראל.ולרפות את ידיה בכל הנוגע לפעילותה הענפה לטיפוח הזהות היהודית ש כוונותיה

 למצער נעשו הדברים מתוך אדישות, רשלנות וכהות חושים פושעת. 

הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת  יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את במסגרת תביעה זו
, וזאת בגין הפרסום העולה כדי לשון הרע₪  50,000ולחלופין  ₪ 100,000פיצוי כספי בסך של 

 . 1965-א לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה7בהתאם להוראת סעיף 

כן יתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבעים את הוצאות התובעת בגין תביעה זו, לרבות 
 שכ"ט עו"ד כדין.

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לשדר מסר לציבור הישראלי על פלגיו ומגזריו השונים: המדיה 
ואתרי אינטרנט גדולים ועשירים אינם רשאים לעשות בה  קר, הרשת אינה ג'ונגלרית אינה הפהציבו

ככל העולה בדעתם. מן הראוי להנחיל מסר נורמטיבי זה לנתבעים שנוהגים בהפקרות, וללא שמץ 
של אתיקה בכלל ואתיקה עיתונאית בפרט. לא ניתן להגזים בחשיבות מסר זה בתקופתנו, במציאות 

 חיינו.

 הצדדים .א

בעקבות רצח ראש  1995אשר הוקמה בשנת  ( היא עמותה"צהר")להלן גם:  התובעת .1
 .ז"ל הממשלה יצחק רבין

 מהציונות ואנשי חינוך אורתודוקסיים רבנים 1000-למעלה מ תחתיהתובעת מאגדת ה
 בישראל לחילוניים דתיים בין הפערים לגשר על המתוך מטר הפועלים בהתנדבות הדתית

וחיפוש אחר מרכיבי  מתוך הידברותוהכל ודית של מדינת ישראל, לטפח את הזהות היהו
 יםתורני על יסודותהנהגה רבנית ציונית הפועלת  הקמת ותוך קידום ,זהות משותפים

 .ופותחת שערים לעולמות השונים של הציבור הישראלי םימוסריו

מדי שנה, של התובעת מפעילה היא מיזם נישואין המספק, הענפות  בין כלל פעילויותיה .2
מזה  מענה חם וידידותי לאלפי זוגות ישראלים המבקשים להתחתן כדת משה וישראל.

בהתנדבות, בטקסים  דתיים ושאינם דתייםה משיאים רבני צהר זוגות שנ 20-מלמעלה 
לזוגות ליווי לאורך תהליך הנישואין  המעניק התובעתהיהודית.  המתנהלים על פי ההלכה

ריכת ן ברבנות, הדרכת כלות ייחודית של מתנדבות צהר וכן עכולל: רישום נישואיהכולו 
 .כלות וחתנים ישראליים 100,000-כ , כדת משה וישראל,. עד היום נישאו דרך צהרחופות

פעילותה של צהר זוכה לאהדה עצומה בקרב הציבור הישראלי. למרבה הצער אהדה זו  .3
מעוררת לעתים מזומנות תגובות שליליות מצד גורמים חרדיים שונים. אין המדובר רק 

ב"קנאת סופרים" למראה הקירוב בין דתיים לחילונים והעצמת הזיקה ליהדות במדינת 
ה דתית התנגדות אידאולוגית לתפיס –גם  ישראל הנוצרים בעקבות פעילות צהר אלא

הלכתית מתונה המגלה סובלנות ופתיחות כלפי הציבוריות הישראלית ואשר פועלת לגישור 
 פערים ולא להכפפת הציבור המסורתי והחילוני לערכים ולחוקים חרדיים נוקשים.
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בו  ("האתר") "כיכר השבת"בשם אתר חדשות מפעילה , כיכר השבת בע"מ, 1הנתבעת  .4

מרכזי הנהנה  המדובר באתר אינטרנט .(www.kikar.co.il) פורסם הפרסום נשוא תביעה זו
 מתפוצה רחבה מאוד בקרב הציבור החרדי והדתי. 

 משמש כעורך הראשי של האתר., חיים אילוז, מר 2הנתבע  .5

 .הפרסוםהחתום על כתב באתר , מר ישראל כהן, הינו 3הנתבע  .6

 הפרסום .ב

 :קריאה מקוממתתחת הכותרת: " עלה באתר הפרסום, 20:58בשעה  29.5.18ביום  .7
 .""לא להתחתן כדת משה וישראל: "הקידום למיזם של 'צהר'

 .1כנספח עותק הפרסום כפי שהופיע באתר מצורף לכתב תביעה זה  •

ואשר חובר על ידי הגב' תמר  YNETפורסם באותו היום באתר שהפנה למאמר דעה הפרסום  .8
ה בתקוראת ל. הירדני הירדני. באותו מאמר פונה הירדני אל בתה אשר הגיעה לגיל מצוות

 שלא להינשא, בבוא היום, כדת משה וישראל. 

  .2כנספח מצורף לכתב תביעה זה  YNETמאתר מאמר הדעה עותק  •

 רבדים.  ניורכב משההפרסום  .9

כי צהר עומדת מאחורי מאמר הדעה, כי מדובר : נטען בו ובד הראשון הוא רובד עובדתיהר 9.1
, במאמר דעה בעל אופי שיווקי, כתבת תדמית נסתרת שנועדה לשווק את מיזמיה של צוהר

. טענה זו הועלתה גם באמצעות וכי מאמר הדעה הוא ביטוי לפעילות מתמשכת של צהר
 מחשה:של גורמים חרדיים עלומי שם. לשם הה ,כביכול ,שימוש בציטוטים

 

  . )כותרת הפרסום("לא להתחתן כדת משה וישראל"" –הקידום למיזם של "צהר" " -
 

כתבה שקידמה את מיזם הנישואין של צהר קראה לא להנשא כדת משה וישראל" " -
 )כותרת המשנה(

 

"כתבה שבסופה קודם מיזם הסכם הנישואין 'הסכמאהבה' של צהר, ופורסמה היום  -
 ילדתי, אל תנשאי כדת משה וישראל"."–הכילה כותרת מקוממת במיוחד  ynetב 

 

"כתבות שיווקיות ותכנים פרסומיים שמופצים על ידי הארגון מנסים להטמיע בדעת  -
הקבל סלידה משירותי הרבנות ובכללם להמאיס על תושבי ישראל יהודים שומרי 

 מסורת את האופציה להנשא כדת משה וישראל".
 

רות לאנשים שמאסו מעצמם מהלכי הבירוקרטיה הרבנית , הרי שאז "מילא לתת שי -

כביכול יש לצהר תירוץ לכסות הלכתית לנעשה, אך לפנות באפיקים שיווקיים 
ובכתבות תדמית נסתרות במטרה להשפיע על אנשים מסורתיים לאמץ מראש עמדות 

כבר  שכאלו רק בשל הרצון שיינשאו בדרך האלטרנטיבית דרך הארגון שלהם? כאן
 מדובר בעוול בל יכופר".

 
 

http://www.kikar.co.il/
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כולל תיאורים, "פרשנויות", ומסקנות מכפישות  המבוססות על העובדות  הרובד השני 9.2

 . לשם ההמחשה:הכוזבות שפורסמו על ידי הנתבעים
 
מילא המאבק שלהם בבירוקרטיה, אבל לקרוא לנישואין שלא כדת משה? זה כבר " -

 )כותרת משנה(.עוול בל יכופר" 
 

חרדיים הביעו הערב )שלישי( זעזוע ממה שכינו "ההידרדרות הרוחנית "גורמים  -
אליה מובילים רבני הארגון הפשרני צהר במסגרת מאבקם במוסד הרבנות הראשית 

 לישראל".
 

 .""לדברי הגורמים "מדובר בחציית קו אדום ופריצת גדר חמורה" -
 

זהו דבר  –"ללכת מראש ולפגוע בקודשי היהדות רק בשל אינטרס רגעי כזה או אחר  -
 שגדולי הנלחמים בדת לא העיזו את פניהם לעשות וכעת צהר פשוט שחררו כל רסן".

 

 
מדור תחת פורסם  . הואדעההבעת ביקורת או  כמאמרלא כידיעה חדשותית והפרסום הוצג  .10

 החדשות של האתר.

 .ynetלא היה כל קשר או זיקה למאמר הדעה שפורסם ב לתובעת תוכן הפרסום היה שקרי.  .11
התובעת אינה עושה שימוש ו. פרסמו אותולא מי שפעל לבקשתה לא היא ולא מי מטעמה 

 בכתבות מטעם, ואינה מפעילה כתבי קש או מפרסמת כתבות תדמית נסתרות. 

במאמר המוצגת ומסתייגת מהעמדה מסכימה אינה באופן מהותי התובעת יתר על כן,  .12
 להשאתם של עשרות אלפי זוגות בהתאם להלכה היהודיתה ופועלת פעלהתובעת  .הדעה

בנסיבות אלה  בפרויקט הנישואין שלה, בחתונות הנערכות במסגרת הרבנות הראשית.
מדביקה לה תדמית  שלא להינשא כדת משה וישראל ציבורלקריאה לתובעת  הניסיון לייחס

 מניפולטיבית של ארגון שאינו נאמן למטרותיו ופועל למען בצע רגעי. 

התובעת פועלת במגוון , Ynet-המפורסמת במאמר הדעה שפורסם ב מוחלט לדעהבניגוד  .13
מישורים ואפיקים על מנת להנגיש את הנישואים כדת משה וישראל לכלל החברה 

 ינשא זוגות יהודיים. הישראלית, מתוך אמונה וחזון כי זוהי הדרך בה צריכים לה

הבסיסיות  העיתונאיותתוך הפרה של החובות  ,ברשלנות רבתיבכוונת מכוון ולמצער  .14
מאחוריהן על הנחות כוזבות אשר  כולו פרסמו הנתבעים פרסום המבוסס -המוטלות עליהם

ומבלי מבלי להפעיל כל שיקול דעת ענייני  ,מבלי לבדוק את הדברים לאשורםוזאת  אין דבר
  מאמץ של ממש לקבל את תגובת התובעת טרם הפרסום.לעשות 

לאמיתו של דבר לא היה מקום וצורך לקבל את תגובת צהר שכן הקישור שערכו התובעים  .15
בין מאמר הדעה לבין הפרסומת שהופיעה באותו עמוד למיזם של צוהר לקידום הסכמי 

ישור קלוש היה ק –מטרה נאצלת וחשובה מאין כמותה  –קדם נישואין בציבור הדתי 
במה דברים אמורים? בפסקת הסיום של הכתבה יוצאת הכתבת באופן חריף כנגד וזדוני. 

 : הסכמי קדם נישואין, בזו הלשון

אז תקשיבי טוב ילדה למה שאני אומרת לך, ואל תתפתי לפתרונות "
דחוקים כמו "הסכם ממון" או שאר הסדרים שמנסים לעקוף את גוש 

    ".דית הניחה לפתחךהעוול והעלבון שההלכה היהו
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 כנגדו יוצא מאמר הדעההסכם מהסוג שהמקדמת התובעת כל בר דעת מבין כי אין קשר בין 

לבין מאמר הדעה. הפרסום לוקה אפוא בקלישות ובקונספירטיביות חסרת בלשון חריפה, 
שחר, המעידים על כוונת המכוון העומדת מאחוריו ועל הניסיון לנצל הזדמנות לניגוח 

 ולפגיעה בתובעת. 

לאחר הנתבעים לא התנצלו ולא הסירו את הפרסום או למצער בדקו את נכונותו גם  .16
ר בשקר ובעלילה. כעבור יממה, לאחר שמרבית מדובשהתובעת הבהירה לנתבעים כי 

מבקרי האתר נחשפו כבר לפרסום, שונו באופן מינורי חלקים מהפרסום. בכותרת המשנה 
בצהר מבהירים מנגד צויין כי בצהר מכחישים קשר לטור שפורסם ובשולי הפרסום נכתב "

עה להסכם כי אין להם שום קשר לפרסום בווינט. לדבריהם הקישור שנעשה בין הטור ד
קדם נישואין של צהר נעשה על ידי ווינט וללא קשר לצהר: "כל המהות של צהר מנוגדת 
לחלוטין לעמדת אותה כותבת שמתנגדת לנישואין בצהר בדיוק כמו לכל נישואין על פי 

. יתר הדברים שהופיעו בפרסום נותרו על כנם, לרבות הציטוטים מאותם גורמים "ההלכה"
י שפורטו לעיל. סטנדרט עיתונאי מינימלי היה מחייב את הנתבעים עלומים ותיאורי הגנא

ואף  –ולהסירו  Ynetלמקרא הכחשתה של צהר לבדוק את אמיתות הפרסום אל מול 
להתנצל. אך כפי שמלכתחילה לא היו כאן לא אתיקה ולא סטנדרטיים בסיסיים של הגינות, 

 בעת בכסות עיתונאית כביכול. הרי שתיקון הפרסום משקף את הכוונה להמשיך ולפגוע בתו

 .3כנספח עותק הפרסום המעודכן כפי שהופיע באתר מצורף לכתב תביעה זה  •

 תהנורמטיבי מסגרתה .ג

הרע היא דבר קובע כי לשון ( "החוק") 1965-חוק איסור לשון הרע, תשכ"הל 1סעיף  .17
 שפרסומו עלול:

או ללעג להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז    (1)"
 מצדם;

 לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;   (2)

לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת,    (3)
 בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו    (4)
 המינית או מוגבלותו;

 "יחיד או תאגיד. –"אדם" בסעיף זה 

האם האדם הסביר היה רואה  –המבחן להיות הפרסום לשון הרע הינו מבחן אובייקטיבי  .18
והאסמכתאות  122עמ'  )תשנ"ז(, דיני לשון הרעשנהר,   )א'בפרסום בבחינת לשון הרע 

 הנזכרות שם(.

 המונח הגדרתבפסיקה נקבע כי ו רחב ולא ממצה, מהו פרסוםלחוק מגדיר, באופן  2סעיף  .19
' נ מור רמי 850/06 ע"בר) האינטרנט ברשת פרסום גם כנפיה תחת מכניסה בחוק" פרסום"

 א"ת ;(22.4.07 בנבו פורסם) הפורומים מערכת -YNET אתר מערכות אינטרנט ידיעות
 ד"עו 51859/06 א"ת; (19.5.03 בנבו פורסם) יצהר רמי' נ רייכמן נעמי 6161/01( ת"פ)

 ((.28.10.08 בנבו פורסם) מ"בע הארץ עיתון' נ דיסקין שמעון

 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/434
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 פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע מהווה עוולה אזרחית. ,לחוק 7על פי סעיף  .20

 

כי פרסום לשון  לחוק מתייחס באופן קונקרטי לפרסום באמצעי תקשורת בקובעו 11סעיף  .21
 הרע באמצעי תקשורת מקים אחריות אזרחית בשל לשון הרע כלפי כל אחד מאלו:

 מי שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו; (1)

 ;עורך אמצעי התקשורת (2)

 ;מי שהחליט בפועל על הפרסום (3)

 האחראי לאמצעי התקשורת.   (4)

לא הוכחת נזק, עד לתקרה הקבועה בסעיף מי שנפגע בשל פרסום לשון הרע זכאי לפיצוי, ל .22

במקרה בו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע )סעיף א)ב( לחוק או עד לכפל התקרה 7
 א)ג( לחוק(.7

 עילות התביעה .ד

( לחוק וכי 3) –( 1) 1כמשמעו בסעיפים  תוכן הפרסום מהווה לשון הרעהתובעת תטען כי  .23
הוא נועד בין היתר לפגוע במעמדה הרוחני והמוסרי של התובעת, לפגוע בפעולותיה, לבזות 

 רה לשנאה בוז ולעג.טאותה , ולפגוע במוניטין הרב ממנו היא נהנית, לעשותה מ

לפגוע בה,  ובכוונההוא שקרי, וכי הוא נעשה בחוסר תום לב  הפרסוםהתובעת תטען כי  .24
 ולמצער באדישות, ברשלנות ובתימהון לבב. 

בהתאם  1אחריות ביחד ולחוד עם הנתבעת  3 –ו  2התובעת תטען כי יש להשית על הנתבעים  .25

 לחוק בהיות אתר בחדרי חרדים אמצעי תקשורת המונים.  11להוראות סעיף 

או הקלה  /שוללת מאת הנתבעים כל הגנה והפרסום על כנו התובעת תטען כי הותרת  .26
 מאחוריה ינסו להסתתר. 

 נזק ה .ה

בשים לב לתוכן הפרסום, ולמדיה  בו הוא נעשה אין כל ספק כי לתובעת נגרם נזק משמעותי.  .27
ן כי תדמיתה בקרב הציבור הדתי והחרדי שנחשף לפרסום. יצויהמדובר בפגיעה קשה ב

קרב הציבור , אך גם בפרסום זה מקעקע את דמותה של התובעת בקרב אלו האוהדים אותה
פרסום זה הוסיף רובד של בוז, שנאה וזלזול כנגדה  –שאינו מסכים עם דרכה של התובעת 

 על מנת להשחיר פניה ולקבע אותה כסוג של אויבת היהדות. 

נזק המתגבש בלבם של אנשים  –ברם, מטבע הדברים קשה לכמת את הנזק שנגרם לתובעת 

החוק בהציעו לנפגע מנגנון פיצויים ללא ותיו הפוטנציאליות ארוכות טווח. ואשר השלכ
הוכחת נזק מתמודד עם הצורך במתן סעד לנפגע בנסיבות מעין אלו, ואנו נלך בדרך שהוא 

 א. 7התווה בסעיף 

לשלם  , ביחד ולחוד,אמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעיםעל יסוד ה .28
ולחלופין ככל שיסבור בית המשפט הנכבד כי , ₪ 100,000לתובעת פיצויים בשיעור של 
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הפרסום נעשה ללא כוונה יתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם 

 .ש"ח 50,000 של לתובעת פיצויים בשיעור

נתבעים להסיר את הפרסום ולפרסם הודעת תיקון לכן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות  .29
שפורסמה  מאמר הדעהיובהר כי לתובעת אין יד ורגל בבמסגרתה שתנוסח על ידי התובעת ו

היא פועלת על מנת להרחיב את שורות הציבור הישראלי המתחתן בניגוד לנטען וכי  Ynet-ב
 כדת משה וישראל.

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבעים את הוצאות התובעת בגין תביעה  .30
 זו, לרבות שכ"ט עו"ד כדין.

 סוף דבר .ו

 המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.לבית  .31

 כל הנטען בכתב תביעה זה נטען במצטבר ו/או לחילופין, הכל לפי העניין והקשר הדברים. .32

 

  (5.6.18)תשע"ח ה בסיוןכב' ירושלים, 

 

 

  ______________                   ________________ 
 , עו"דנעמה הורן  אסף בנמלך, עו"ד
 ב"כ התובעת      
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בית משפט השלום בירושלים

יום שלישי 05 יוני 2018 'ת"א 9380-06-18 ארגון רבני צהר ע"ר נ' כיכר השבת בע"מ ואח

אישור פתיחת תיק

مصادقة على تسجیل قضیة

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا بأنھ في یوم) 05/06/2018 בשעה (الساعة) 16:57 נפתח בבית משפט זה (سجلت في المحكمة قضیة تحمل الرقم) ת"א 9380-06-18 ארגון רבני צהר

ע"ר נ' כיכר השבת בע"מ ואח'

יש להמציא את כתב הטענות הפותח לבעלי הדין שכנגד, בתוך 5 ימים, בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

علیك تسلیم الئحة  األدعاء للطرف اآلخر خالل 5 ایام  بالبرید الُمسجل مع وصل تبلیغ إال إذا أمرت المحكمة غیر ذالك.
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