בית משפט השלום ברמלה  -עורך דין פלילי אסף דוק
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בית משפט השלום ברמלה
בית משפט השלום ברמלה מטפל בתיקים פליליים ובכתבי אישום המוגשים על ידי
פרקליטות מחוז מרכז ותביעות רמלה .זאת ,בעבירות שהעונש המרבי הקבוע עליהן בחוק
אינו מעל לשבע שנות מאסר .תיקים בעבירות חמורות יותר מטופלים בבית המשפט
המחוזי לוד – מחוז מרכז.

דיונים ומענה במזכירות
בית משפט השלום ברמלה שוכן בשדרות וייצמן  ,3ולכתובת הזו עליכם להגיע כדי להשתתף בדיונים
בעניינכם או כדי לברר פרטים ולבצע פעולות במזכירות .שעות קבלת הקהל בבית משפט השלום ברמלה הן
בין  8ל 13:30 -בכל אחד מימות החול ,למעט ימי שישי ומועד אז מתקבלות פניות רק בין  8ל) 12 -סעדים
דחופים בלבד( .בנוסף ,לבירורים הקשורים בעניינים מקומיים אפשר לפנות אל מזכירת בית המשפט ,הגברת
חיה דורסמן ,בטלפון  ,08-9270020או במקרה דחוף ושלא בשעות העבודה במספר הנייד
 .050-6255428באותו האופן תוכלו לפנות אל סגנית המזכירה ,הגברת ריבה לנדו ,בטלפונים הבאים:
 08-9270069או .050-6255168

דרכי התקשרות נוספות
חשוב לציין כי אין להעביר בדואר אלקטרוני בקשות ,כתבי דין ומסמכים ,ולשם כך יש להגיע אל המזכירות או
לשלוח בפקס שמספרו  08-9234320או  .08-9270057מלבד זאת ,מענה לכל בירור הקשור בתיק הנידון
בבית משפט השלום ברמלה יתקבל במרכז הארצי במספר  .077-270333המרכז מטעמה של הנהלת בתי
המשפט פעיל בין שמונה לשש בכל יום ראשון וברביעי ,וגם בין שמונה לארבעה בכל יום שני ,בשלישי
ובחמישי .מאידך ,ביום שישי תוכלו להתקשר בין שמונה לשתיים עשרה וחצי.
מפאת חשיבותם והשלכותיהם של הדיונים והפעולות מול בית משפט השלום ברמלה ,עליכם לפנות תחילה
אל עורך דין פלילי .זאת כדי שתוכלו לכלכל את צעדיכם בתבונה ולקבל מענה וליווי מקצועי.

מתנהלים נגדך הליכים פליליים בבית המשפט השלום ברמלה?
אל תתייצב ללא עורך דין שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך בכותלי בית המשפט השלום ברמלה.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים מזה תקופה ארוכה ושומר נאמנה על הזכויות
והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד
לשביעות רצונם .במידה ומתנהל נגדך תיק פלילי פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

