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תקנות סדר הדין ה'תשפ"ב
לכתחילה – מערך בתי הדין לממונות

מבוא
בית הדין לא ידון אלא בהסכמת הצדדים ולאחר חתימתם המחייבת על שטר
בוררות בנוסח אחיד ,המקובל ב'לכתחילה'  -המערך הארצי של בתי הדין לממונות
[להלן" :מערך בתי הדין" או "המערך"].

א .מקום הדיון
.1

פרק זה עוסק בקביעת המקום הראוי לקיום הדיון בתוך מערך בתי הדין של
'לכתחילה' .במקרה שהנתבע אינו מסכים להתדיין בפני אחד מבתי הדין של
המערך ,יפעל בית הדין על פי התקנות שבפרק ב' להלן.

.2

מקום הדיון יקבע ע"י שני הצדדים בהסכמה .במקרה של אי הסכמה על מקום
הדיון ,יהיה מקום הדיון כדלקמן.

.3

מקומם של בעלי הדין נקבע לפי מקום מגוריהם בשעת העסק .כשמדובר
בחברה  -מקום מושב הנהלתה.

.4

היו בעלי הדין דרים באותו מקום ,ידונו בפני בית הדין המקומי ואין אחד יכול
לכוף את חברו שילך עימו לבית דין אחר.

.5

היו בעלי הדין דרים באותו מקום ,ואין במקומם בית דין ,בית הדין שמקום
מושבו הקרוב ביותר למקומם ,יחשב כבית הדין המקומי שלהם.

.6

היו בעלי הדין דרים במקומות שונים ,הולך תובע אחר הנתבע .כשאין בית דין
במקומו של הנתבע ,יתקיים הדיון בפני בית דין של המערך שמקום מושבו הוא
הקרוב ביותר למקום מגוריו של הנתבע.

.7

רצה הנתבע לוותר על זכותו ולהתדיין במקום התובע ,הרשות בידו ,ואין התובע
זכאי לכופו להתדיין במקומו.
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.8

היו הנתבעים שניים ,אחד דר במקום התובע ושני דר במקום אחר ,על הנתבע
השני לבוא למקום התובע.

.9

היו בעלי הדין דרים במקום אחד ,ואחר העסק ,עקר הנתבע למקום אחר ,עליו
לבוא להתדיין במקום מגוריו בשעת העסק ,אלא אם כן נתהוה הסכסוך רק
לאחר שעקר הנתבע ממקומו.

 .11כשהציבור תובע את היחיד ,ילך היחיד אחר מקומו של הציבור בענייני מיסים
בלבד .ההכרעה אם הגוף התובע עונה להגדרת 'ציבור' ,נתונה לשיקול דעת
הדיין התורן של מערך בתי הדין.
 .11נתבע אדם לדין על ידי אביו או אמו ,יבוא להתדיין במקומם.
 .12במקרה של אי הסכמה ,ההכרעה תתקבל על ידי הדיין התורן של מערך בתי
הדין.
 .13ראה בית הדין כי על מנת להוציא את הדין לאמתו ,יש לשנות את הרכב
הדיינים או את מקום הדיון ,רשאי הוא להורות על כך.

ב .כתב סירוב
 .14סירב הנתבע להתדיין באחד מבתי הדין של המערך ,יודיע לו בית הדין כי עליו
להציג בפניו תוך  14יום ,שטר בוררות חתום להידון בפני בית דין ראוי ,ואם לא
יעשה כך ,יוציא בית הדין של המערך כתב סירוב.
 .15ראה בית הדין כי יש לקצר את הזמן אשר ניתן להצגת שטר בוררות חתום
כאמור בסעיף  ,14רשאי הוא להורות על כך.
 .16במקרים של בקשה לסעד זמני דחוף במעמד צד אחד ,ינהג בית הדין על פי
הכללים האמורים בפרק י'.

ג .הרכב בית הדין
 .17אין בית דין פחות משלושה דיינים.
 .18בנסיבות מתאימות ,בהסכמת שני הצדדים ובאישור אב בית הדין ,תינתן
אפשרות לבורר יחיד .עם זאת ,בהתאם לנסיבות מורכבות התיק ,רשאי אב בית
הדין להחליט תוך כדי הדיון ,שעל אף בקשת הצדדים לבורר יחיד ,יש צורך
בהרכב מלא של שלושה דיינים ,וזאת אף לאחר שהחל הדיון.
 .19בראש ההרכב ישב מי שנקבע לכך על ידי הנהלת מערך בתי הדין [לעיל ולהלן:
"אב בית הדין"] או מי שאב בית הדין מינה כמחליפו הקבוע בתיק הנדון.
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 .21לאב בית הדין תהיה הסמכות לדון לבדו בבקשות לצווים זמניים ,וכן בענייני
סדר ונוהל ,לרבות בנושא תקנות סדר הדין.
 .21רשאי אב בית הדין להסמיך אחד מדייני בית הדין לדון יחידי בעניינים האמורים
בסעיף .21

ד .אגרות משפט
 .22הנהלת מערך בתי הדין תקבע אגרה בעבור פתיחת תיק.
 .23הנהלת מערך בתי הדין תקבע גובה אגרות המשפט ועילותיהן.
 .24לא ידון בית הדין לגופו של עניין אלא לאחר תשלום אגרת המשפט על ידי
התובע אלא אם כן הורה בית הדין על פטור מאגרה.

ה .הגשת כתב תביעה
 .25התובע יגיש כתב תביעה תמציתי באמצעות אתר מערך בתי הדין או על פי
ההוראות שיופיעו באתר.
 .26בעל דין שאינו מיוצג ומזכירות בית הדין השתכנעה כי אין באפשרותו לעמוד
בדרישות סעיף  ,25יוכל באישור בכתב של מזכירות בית הדין ,להגיש את
תביעתו בכתב.
 .27כתב התביעה יכיל:
א .שמו המלא של התובע ,צילום תעודה מזהה ,כשמדובר בתאגיד
תעודת תאגיד ,כתובתו כולל מיקוד ,מספרי טלפון ,קבוע ונייד ,כתובת
דואר אלקטרוני ,מספר פקס.
ב .שמו המלא של הנתבע ומספר טלפון .כמו כן ,מספר תעודת זהות,
כשמדובר בתאגיד מספר הרישום שלו ,כתובתו כולל מיקוד ,כתובת
דואר אלקטרוני ומספר פקס אם ידועים לתובע.
ג .הרקע לתביעה .ניתן לפרט את העובדות המשמשות יסוד לתביעה
ולצרף את המסמכים התומכים בגרסת התובע ,אך אין זו חובה בשלב
זה.
ד .הסעד הנתבע .אם התביעה היא לתשלום כספי יש לנקוב בסכום
הנתבע ,ודרך חישובו.
ה .התובע רשאי לכלול בכתב התביעה ,תביעות אחדות הנובעות מעילות
שונות ונפרדות ,ובלבד שהן מתייחסות לאותם נתבעים או לחלקם.
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 .28בית הדין לא יעיין בכתב התביעה אלא לאחר שהוגש כתב הגנה או לאחר הדיון
הראשון ,לפי המוקדם.
 .29כתב התביעה יהיה חתום על ידי התובע או על ידי בא כוחו ,באם צורף לכתב
התביעה ייפוי כח למייצג.
 .31לכתב התביעה יהיה מצורף הסכם בוררות חתום ,ואישור תשלום אגרת פתיחת
תיק ,כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר מערך בתי הדין.
 .31עם חתימת הנתבע על הסכם הבוררות ,ישלם התובע את אגרת המשפט כפי
שתפורסם באתר המערך.

ו .הזמנה לדין
 .32מזכירות בית הדין תקבל את כתב התביעה מאת התובע ,תרשום על גבי כתב
התביעה את תאריך קבלתו ,ותקבע מספר סידורי לתיק.
 .33מזכירות בית הדין תשלח לנתבע את כתב התביעה עם הנספחים ,ועם העתק
הסכם הבוררות עליו חתם התובע ,בדואר רשום עם אישור מסירה ,או במסירה
אישית על ידי שליח עם אישור מסירה ,או באמצעים אלקטרוניים (דוא"ל,
ווטסאפ וכדו') עם אישור קבלה.
 .34עם העברת מסמכי התביעה ,תודיע מזכירות בית הדין לנתבע כי הוא מתבקש
להגיב לתביעה תוך  14יום .הדיין התורן רשאי להורות על קיצור או הארכת זמן
התגובה שיידרש מהנתבע.
 .35הנתבע יהיה רשאי להגיש כתב הגנה רק לאחר שחתם על הסכם בוררות
והעבירו למזכירות בית הדין .הנתבע רשאי לצרף לכתב ההגנה תביעה שכנגד
אף אם התביעה נובעת מעילות שונות או מעובדות אחרות מאלו שבכתב
התביעה .לתביעה שכנגד יצורף אישור תשלום אגרת תביעה שכנגד ,כפי
שתפורסם באתר מערך בתי הדין .כתב תביעה שכנגד יועבר לתגובת הנתבע
שכנגד על ידי מזכירות בית הדין.
 .36בית הדין רשאי להחליט שהתביעה שכנגד תידון בהליך נפרד.
 .37לאחר חתימת בעלי הדין על שטר הבוררות ,כל הזמנה לדין ,וכל החלטה של
בית הדין ,תישלח לבעלי הדין בדואר אלקטרוני או בפקס' או בכל דרך אחרת
הנראית לבית הדין.
 .38בית הדין יהיה רשאי לקיים דיון מקדמי במעמד בעלי הדין ,בכל הקשור להגשת
כתבי בית דין או לחתימה על שטר הבוררות או באשר לסדרי ההליך.
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ז .הסכם או סעיף בוררות
 .39מערך בתי הדין יפרסם מעת לעת את הסכם הבוררות או סעיף הבוררות
שמומלץ לשלבו בהסכמים.
 .41הסכם הבוררות יכיל בתוכו גם את קבלת תקנות מערך בתי הדין של
'לכתחילה'.
 .41במידה ונחתם הסכם או סעיף בוררות בין הצדדים ,יבדוק בית הדין בישיבתו
הראשונה את המוסכם.
 .42כל שינוי מנוסח הסכם הבוררות המומלץ על ידי מערך בתי הדין ,אף שנעשה
בהסכמת הצדדים ,דורש אישור של בית הדין .יכול בית הדין לדרוש מהצדדים
לחתום על הסכם בוררות מתוקן לפי הנוסח המקובל במערך בתי הדין.
 .43קבעו הצדדים בהסכם מראש את מערך בתי הדין של 'לכתחילה' כבורר
מוסכם ,אך לא חתמו על הסכם בוררות מפורט ,יפסוק בית הדין בדרך הנראית
לו המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב
שפיטתו על פי החומר שבפניו .בית הדין לא יהיה קשור בדין המהותי ,בדיני
הראיות ,בסדרי הדין המהותי או במועדים הקבועים בחוק הבוררות.

ח .שוויון בעלי הדין
 .44בית הדין ינהג בבעלי הדין בשוויון ,ויחתוך את הדין לאמיתו.
 .45אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין האחד שלא בפני בעל דין חבירו.
 .46לא ישאל הדיין בבית הדין ,בשלומו של אחד מבעלי הדין וכדומה.
 .47אב בית הדין יושיב את כל הנוכחים באולם הדיון.
 .48בעלי הדין והעדים מחויבים להופיע בבית הדין בלבוש מכובד וצנוע .ראה אב
בית הדין כי מי מבעלי הדין או העדים או מייצג ,לבוש באופן שאינו מכובד או
שאינו צנוע ,רשאי הוא להורות על ביטול הישיבה.
 .49גם אם היה אחד מבעלי הדין מיוצג על ידי עורך דין ,מחויב בעל הדין להופיע
לכל הדיונים בבית הדין.
 .51היה בעל דין אחד מיוצג בידי עורך דין וחבירו אינו מיוצג ,תציע מזכירות בית
הדין לבעל הדין שאינו מיוצג ,מיד בתחילת ההליך ,להיעזר בשירותי ייצוג
בהתנדבות .לשם כך ,יפעל מערך בתי הדין לגיוס מתנדבים לייצוג בעלי דין.
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 .51ראה אב בית הדין ,כי בעל דין שאינו מיוצג מתקשה להציג טענותיו אל מול
עורך דינו של בעל הדין האחר בשל חוסר יכולת ,רשאי הוא לעצור את הדיון,
ולהורות למזכירות בית הדין לפעול במרץ להשגת ייצוג בהתנדבות בעבורו.

ט .מהלך הדיון
 .52הדיון יתקיים במעמד בעלי הדין באולם בית הדין.
 .53בשעת הצורך במקרים חריגים ,בהסכמת הצדדים ובאישור אב בית הדין ,יוכל
הדיון להתקיים באמצעות תוכנת 'זום'.
 .54ניהול הדיו ן וכן השמירה על הסדר והמשמעת בעת הישיבות ,הם בידי אב בית
הדין.
 .55הדיון מתנהל לפי הסדר דלהלן:
א .טענות התובע והנתבע.
ב .אב בית הדין יסכם את הטענות של הצדדים.
ג .עדויות והוכחות.
ד .הצדדים יהיו רשאים להגיש סיכומים בכתב תוך הזמן אשר יקבע בית
הדין .במידה והוגשו סיכומים ,יועברו לאחר קבלתם לשני הצדדים.
 .56במהלך הישיבה ,ירשמו בפרוטוקול ,תמצית דברי בעלי הדין והעדים ,על פי
הנחיית אב בית הדין .הפרוטוקול יימסר לצדדים לפי בקשתם בדואר אלקטרוני
או בדרך שיחליט בית הדין.
 .57לאחר דיון במעמד הצדדים ועד להגשת סיכומי הצדדים:
א .רשאי בית הדין לקבל מן הצדדים ,לבקשתו או לבקשת הצדדים,
הבהרות בכתב ,השלמת ראיות והשלמת טענות ,ולפסוק על פיהן לפי
שיקול דעתו.
ב .עותק של פניית בית הדין ותשובות הצדדים ימסרו גם לצד שכנגד,
ותינתן לו האפשרות להגיב לדברים בכתב תוך זמן שייקבע על ידי בית
הדין.
ג .בית הדין יחליט על פי שיקול דעתו ,אם יש מקום לישיבה נוספת
בנוכחות הצדדים.
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י .סעדים זמניים
 .58בית הדין לא ייתן סעד זמני לפני חתימת בעלי הדין על הסכם בוררות.
 .59לאחר חתימת הצדדים על הסכם בוררות ,רשאי בית הדין:
א .לתת סעד זמני אם שוכנע בצורך במתן הסעד המבוקש כדי למנוע נזק
למבקש.
ב .לתת סעד זמני הדרוש להבטחת ביצוע פסק הדין ,לפני מתן פסק הדין
או לאחריו.
 .61בקשה לסעד זמני תידון במעמד שני הצדדים .אולם ,רשאי בית הדין או אב
בית הדין או דיין שמונה על ידי אב בית הדין למטרה זו ,לדון בבקשה למתן
סעד זמני במעמד צד אחד בלבד ,אם שוכנע על בסיס ראיות לכאורה ,כי קיים
חשש סביר שדיון במעמד הצדדים ,יסכל את מתן הסעד או יגרום למבקש
הסעד נזק חמור.
 .61ראה בית הדין או אב בית הדין או הדיין שמונה על ידי אב בית הדין ,כי הבקשה
למתן סעד זמני במעמד צד אחד ,דחופה ודורשת פעולה מהירה ,רשאי הוא
להורות על פי שיקול דעתו ובהתאם לדחיפות הענין ,כדלהלן –
א .להודיע לנתבע ,בכל דרך שתיראה לבית הדין מתאימה לפי נסיבות
הענין ,כי עליו לפעול או לחדול מפעולה כפי שיורה בית הדין ,וכי עליו
לחתום מיידית או תוך הזמן שיקבע בית הדין ,על שטר הבוררות,
ולהתייצב בבית הדין מיידית או תוך הזמן שיקבע בית הדין ,ואם לא
יעשה כן ,יוציא בית הדין מיידית ,כתב סירוב.
ב .לתת מיידית למבקש ,רשות פנייה לבית משפט לבקשת סעד זמני,
בלא ליידע את הצד שכנגד.
 .62לא יינתן סעד זמני במעמד צד אחד אלא לאחר שחתם מבקש הסעד על שטר
בוררות מחייב.
 .63בית הדין רשאי לחייב את מבקש הסעד הזמני במתן ערבות כספית לכיסוי כל
נזק או תביעה.
 .64ניתן צו במעמד צד אחד ,יקיים בית הדין דיון במעמד הצדדים בהקדם
האפשרי.
 .65העתק הצו ,העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה ,יומצאו על ידי
המבקש למשיב תוך שלושה ימים ,אלא אם כן קבע בית הדין מועד מאוחר
יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו.
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 .66בכל מקרה בו ביצוע הצו הזמני כרוך בהפעלת צד ג' ,לרבות אדם פרטי ,רשות
ממשלתית מוסמכת וכיוצא בזה ,יביא המבקש את הצו הזמני בפני בית
המשפט המוסמך ,מכח סעיף (16א)( )5לחוק הבוררות ,התשכ"ח.
 .67בית הדין רשאי בכל עת לעיין מחדש בצו זמני שניתן ,אם ראה כי הדבר מוצדק
בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו ,או אם ראה
כי מלכתחילה לא היתה הצדקה למתן הצו.
 .68עיין בית הדין מחדש בהחלטתו ,רשאי הוא לקיים או לשנות או לבטל את
ההחלטה ,או לתת החלטה אחרת במקומה .כמו כן ,יהיה בית הדין רשאי
להורות כי אם יפקיד המשיב סכום מסוים כערבון או ימציא ערובה מספקת
אחרת להבטחת ביצוע פסק הדין ,יפקע הצו הזמני.
 .69סעד זמני יפקע בכל אחד מהמקרים דלהלן –
א .עם סילוק התובענה או עם ביצוע פסק הבורר או בתום המועד שנקבע,
לפי המוקדם.
ב .למעט צו מניעה זמני ,אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד ,ולא
הומצא למשיב כאמור בסעיף  65לעיל.
ג .עם ביטולו על ידי בית הדין ,בכל שלב משלבי הדיון לפני או אחרי מתן
פסק הדין.
 .71הפר צד הוראות צו זמני ,רשאי בית הדין לפי בקשת הצד השני ,לנקוט אחד או
יותר מהצעדים הבאים:
א .לחייב את הצד המפר בהוצאות הצד השני.
ב .לדחות את התובענה ,אם הצד המפר הוא התובע .לקבל את התובענה
ללא הגנת הנתבע ,אם הצד המפר הוא הנתבע.
ג .לחייב במתן ערבות כספית לביצוע פסקיו או כל סעד שיראה לו ראוי
בעקבות ההפרה והשלכותיה.

יא .חוות דעת מומחה
 .71היי תה הכרעת הסכסוך כרוכה בענין הטעון מומחיות ,רשאי בית הדין ,בכל
שלב משלבי הדיון ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון את
טענותיהם ,להורות על מסירת העניין לחוות דעתו של מומחה שימנה בית
הדין.
 .72ככלל ,ימונה מומחה אחד ,אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.
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 .73בית הדין יקבע האם יש צורך בסיור של המומחה ומי יהיה נוכח בסיור .ככלל,
כל הצדדים לסכסוך יוזמנו לסיור ,למעט אם יוחלט אחרת.
 .74חוות דעתו של המומחה תועבר לצדדים להערות.
 .75ככלל ,הצדדים יעירו בכתב על חוות דעתו של המומחה ,אולם ,הצדדים
רשאים לבקש לחקור את המומחה בישיבת בית הדין.
 .76הצדדים רשאים להביא ראיות או להוכיח בכל דרך כי מומחה בית הדין טעה
בחוות דעתו.
 .77ככלל ,שכרו של המומחה שמונה על ידי בית הדין ,ישולם על ידי שני הצדדים
בשווה ומראש  ,אלא אם כן יורה בית הדין אחרת .בפסק הדין יכריע בית הדין
כיצד לחלק את עלות המומחה באופן סופי.
 .78בית הדין רשאי שלא לקבל את חוות דעתו של המומחה ,בחלקה או במלואה.

יב .פסק דין
 .79בית הדין יתן פסק דינו בכתב.
 .81עותק חתום של פסק הדין יועבר לצדדים בדואר רשום או אלקטרוני עם אישור
מסירה.
 .81כל פסק דין יכלול:
א.

תמצית של טענות בעלי הדין.

ב.

העובדות החשובות לפסק הדין.

ג.

נימוקי ההכרעה.

ד.

הכרעת בית הדין.

ה.

האם ועל מי חלות הוצאות המשפט.

 .82הפסק ייחתם על ידי כל הדיינים שישבו בדין .ניתן הפסק ברוב דעות ,יצוין
הדבר בפסק הדין.

יג .הוצאות משפט
 .83המתחייב בדין אינו חייב לשלם לבעל הדין שכנגדו את הוצאותיו.
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 .84ראה בית הדין כי בעל הדין שהתחייב בדין ,טען טענות שקר ,האריך במזיד את
משך זמני הדיונים שלא לצורך או גרר את חברו לדין שלא ביושר ,רשאי בית
הדין לפי שיקול דעתו לחייב בהוצאות משפט.

יד .ערעור
 .85אין ערעור אלא על יסוד הנימוקים דלהלן:
א.

טעות בהלכה.

ב.

טעות בקביעת העובדות.

ג.

פגם מהותי בניהול הדיון באופן המשפיע על תוצאות הדיון.

 .86לצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין סופי או חלקי או על
החלטה של בית הדין ,לרבות בקשת רשות ערעור על סעד זמני או החלטות
ביניים ,בהתאם לתקנות אלו ,זולת אם ויתרו הצדדים על זכות זו בהסכמה
בכתב או הסכמה בעל פה שתירשם בפרוטוקול בית הדין.
 .87על אף האמור בסעיף  86לעיל ,גם אם ויתרו הצדדים במפורש על הזכות
לערעור ,רשאי אב בית הדין לערעורים או מי שימנה במקומו ,להיענות לבקשת
רשות ערעור ,אם לדעתו מדובר בטעות הנראית לעין בהלכה או בשיקול
הדעת ,שיש להם תוצאה חמורה ,או בליקוי חמור בניהול ההליך.
 .88בקשת רשות ערעור תוגש לאב בית הדין לערעורים שימונה על ידי מערך בתי
הדין או למי שימונה על ידו ,ובלבד שלא ישב כבר בדין ,בתיק נשוא הבקשה.
אב בית הדין יחליט האם יש מקום לדיון חדש או שהערעור נדחה על הסף.
 .89בקשת רשות ערעור על סעד זמני או החלטות ביניים ,תוגש תוך  7ימים ממתן
הסעד או ההחלטה.
 .91בקשת רשות ערעור על פסק דין תוגש תוך  31יום ,מיום קבלת פסק הדין
בדואר רשום או קבלת העתק פסק הדין הסופי ,בדואר אלקטרוני ,המוקדם
מבין שניהם.
 .91נתן בית הדין קמא ,פסק דין חלקי ,רשאי הוא לקבוע כי בקשת רשות ערעור
בגינו ,תוגש תוך  31יום ממתן פסק הדין החלקי ואף טרם השלמת ההליך כולו,
וכי לאחר מכן לא ניתן יהיה עוד לבקש לערער עליו.
 .92בקשת רשות ערעור תוגש בכתב .המבקש יפרט את הנימוקים שלדעתו יש
בכוחם להביא לביטול או לשינוי פסק הדין נשוא הערעור.
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 .93בקשת רשות ערעור תועבר לצד השני על ידי מזכירות בית הדין .המשיב יידרש
להגיב תוך  14יום.
 .94ההחלטה בענין בקשת רשות ערעור ,יכול שתינתן על יסוד הבקשה ותגובת
המשיב בכתב בלבד.
 .95ההחלטה בענין בקשת רשות ערעור ,תינתן בכתב ,ותנומק בנימוקים תמציתיים
בלבד .מזכירות בית הדין לערעורים תעביר לצדדים את ההחלטה.
 .96ראה אב בית הדין הדן בבקשת רשות הערעור ,כי לא היתה כל הצדקה
להגשתה ,רשאי הוא לחייב את המבקש בהוצאות משפט.
 .97ניתנה רשות ערעור ,לא ידון בית הדין לערעורים בערעור אלא לאחר תשלום
אגרת הערעור למערך בתי הדין.
 .98בבית הדין לערעורים ישבו שלושה דיינים המכהנים כאב בית דין ,ובכללם יכול
שיהיה אב בית הדין שקיבל את בקשת רשות הערעור.
 .99בית הדין הדן בערעור ,רשאי להחליט על קיומו של דיון בנוכחות הצדדים או
על קבלת הכרעה בערעור ללא דיון בנוכחות הצדדים אלא על פי כתב בקשת
הערעור ותגובתו הכתובה של המשיב.

טו .הוראות כלליות
 .111כל פניה לבית הדין תוגש למזכירות בית הדין כשהיא מוקלדת ,למעט מקרה
בו התקבל אישור אב בית הדין להגיש את הפניה ,בכתב יד.
 .111בית הדין רשאי לסטות מסדרי הדין ,לפי שיקול דעתו ,מנימוקים שיירשמו.
 .112בכל ענין שבסדרי הדין שאיננו קבוע בתקנות אלו ,יפעל בית הדין לפי שיקול
דעתו ,לשם יעילות הדיון ועשיית משפט צדק.
 .113הצדדים ובית הדין ישמרו על חשאיות הדיונים והמסמכים שהוגשו כחלק
מההליך .עם זאת ,הנהלת בית הדין רשאית למסור פרטים לרשויות המדינה
שיבקשו זאת על פי חוק ,וכן את שמות בעלי הדין והקבלות שניתנו עבור
תשלום אגרות .בית הדין יהיה רשאי לפרסם את פסק הדין ,לאחר השמטת
שמות בעלי הדין.

