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Below is an ASCII-type-written text of the Hebrew contained in the portable document file (pdf) '24B
SV Lawsuit.pdf' (6,493 KB), which is the first of two parts of the documents received by registered
mail for the lawsuit initiated by Susana Vexler against us :

בית משפט לתביעות קטנות בעכו
ת''ק  26667-05-17ווקסלר נ' לחם

 14מאי 2017

טלפון מרכז מידע077-2703333 :
מכתב מלווה
מצורף בזה מסמך הזמנה לדין כתב תביעה.
י''ח אייר תשע''ז 14 ,מאי 2017
_____________________________
תאריך

____________________________
מזכירות בית המשפט

מכובדי,
כללי התנהגות הציבור באולם הדיונים
ההוראות שבמסמך זה באות לשמור על תקינותו ויעילותו של ההליך המשפטי וכן את מעמדו ותפקידו של השופת בדיון
ממשפטי .השמירה על ההוראות היא לטובתך ,לטובת המתדיינים ולטובת הציבור בכללותו.
 .1יש לבוא לבית המשפט בלבוש הולם ומסודר.
 .2יש לשמור על שקת במסדרונות בית המשפט ולהיכנס לאולם הדיונים ולצאת ממנו בשקט ובאופן שלא יפריע למהלך
הדיון.
 .3יש לקום עם כניסת השופט לאולם ועם יציאתו ממנו.
 .4אין להשתמש באולם הדיונים במכשירים אלקטרוניים למיניהם )כגון :טלפונים ניידים ,מכשירי צילום ,מכשירי הקלטה,
וכיו''ב(.
 .5אין להכניס דברי מאכל ומשקה לאולם הדיונים ,לבד ממים.
 .6אין לנהל שיחות בין הנוכחים באולם במהלך דיון.
 .7אין לפנות אל השופט אלא אם כן ניתנה על ידיו רשות לעשות כן ,ומשניתנה רשות שכזו
שלישי )כבודו/ה או אדוני/גבירתי( ולדבר בנחת ובדרך ארץ.

יש לפנות אל השופט בגוף

 .8בדברך אל השופט ,עליך לקום.
אין להתקרב לדוכן השופט ללא הזמנתו.
 .10באופן כללי ,יש להתנהג במסדרונות בית המשפט והאולמות הדיונים בדרך המכבדת את בעליה ,את הנוכחים
האחרים באולם בית המשפט ,ובמיוחד את השופט היושב בדין.
אי שמירה על הוראות אלה עלול לגרום להוצאתך מן האולם ולהפעלת סנקציות נגדך על פי החוק.
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לפני כב' הרשמת בכירה ודאד יונס
טלפון מרכז מידע077-2703333 :
אל :אילנה לחם

הזמנה לדין
הואיל וסוזנה וקסלר הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך ,כמפורט בכתב הטענות המצורך ,הינך נדרש להגיש כתב הגנה
בתוך  15יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו.
אם לא תעשה כן ,תהא לתובע זכות לקבל פסק דין שלא בפניך ,אף לפני מועד הדיון.
התובענה/הבקשה תידון ביום  24ספטמבר  2017בשעה  10:20לפני כב' השופט/ת רשם ודאד יונס ב
עכו .24513
נא להופיע בלבוש הולם.
במועד הקבוע לדיון יישמעו כל העדים ויש להביאם.
אם לא תתייצב לדיון במועד שנקבע ,יינתן פסק דין שלא בפניך.
סוזנה וקסלר . 15 . . .
 24 . . .ספטמבר . 10:20 . . . 2017
כב' השופט/ת רשם ודאד יונס ב

רח' יהושפט  ,15עכו . 24513

נא להופיע בלבוש הולם.
במועד הקבוע לדיון יישמעו כל העדים ויש להביאם.
אם לא תתייצב לדיון במועד שנקבע ,יינתן פסק דין שלא בפניך.
לתשומת לבך ,הנך מתבקש לצרף עותקים צילומיים בלבד ,עליהם נסמך כתב ההגנה שלך.
יש לשמור את מסמכי המקוד. .
י''ח אייר תשע''ז 14 ,מאי 2017
_____________________________
תאריך

____________________________
יעל ברמי ,מנהלת מדור

פסקי דין והחלטות באחר האינטרנט של מערכת בתי המשפט בחרוכם www.court.gov.il
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Here is a Google Translation of the above text:

The Small Claims Court in Acco
Wexler v. Laham, May 14, 2017
Telephone Information Center: 077-2703333
Cover Letter
Attached is a warrant for prosecution.
May 14, 2017
_____________________________ ____________________________
Date
Secretariat of the Court

Distinguished guests,
Public etiquette in the courtroom
The provisions of this document are intended to preserve the propriety and efficiency of the legal
process, as well as the position and role of the assessor in a legal hearing. Keeping the orders is for
your own good, for the benefit of the litigants and for the benefit of the public as a whole.
1. Come to court in proper and proper clothing.
2. You must keep the traffic in the corridors of the court and enter the courtroom and leave it quietly
and in a manner that will not interfere with the discussion.
3. The judge must enter the courtroom and exit from it.
4. Various electronic devices should not be used in the Hearing Room (such as mobile phones,
photocopiers, recorders, etc.).
5. No food or drink should be brought into the courtroom except for water.
6. No conversations should be held between those present in the hall during a discussion.
7. Do not appeal to the judge unless you has been given permission to do so, and when such
authority is granted, the judge should be approached in the third person (your honor or sir / madam)
and speak with ease and in good faith.
8. When speaking to the judge, you must stand up.
Do not approach the bench without ordering.
10. In general, the corridors of the court and the courtrooms must be treated in a way that respects its
owners, the other members of the courtroom, and in particular the sitting judge.
Failure to observe these instructions may result in your being removed from the court and sanctions
against you will be imposed by law.
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In front of the Honorable Registrar and Dad Yunis
Telephone Information Center: 077-2703333
To: Elana Laham

Invitation to trial
Since Susannah Wexler filed a claim against you, as set forth in the required statement of objection,
you are required to file a statement of defense within 15 days of the date on which this order was
submitted to you.
If you do not do so, the Plaintiff will have the right to receive a judgment that is not presented to you,
even before the date of the hearing.
The claim / request will be heard on September 24, 2017 at 10:20 am before the Honorable Judge
and Registrar of the Registrar of Judges and Judiciary at 15 Yehoshafat St., Acre, 24513.
Please dress properly.
On the date set for the hearing, all the witnesses will be heard and must be brought.
If you do not attend the hearing at the appointed time, a judgment will be given that is not presented
to you.
Susanna Wexler . . . 15.
. . . 24 September 2017. . . 10:20.
Honorable Judge, Registrar of the Registrar of Judges and Judiciary, 15 Yehoshafat St., Acre, 24513.
Please dress properly.
On the date set for the hearing, all the witnesses will be heard and must be brought.
If you do not attend the hearing at the appointed time, a judgment will be given that is not presented
to you.
Please note that you are requested to attach only photocopies on which your statement of defense is
based.
You must save the source documents.
May 14, 2017
_____________________________
Date

_________________________________
Yael Brami, Director of the Department

Judgments and decisions on the emergency court web-site www.court.gov.il
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