הסכם בוררות
אנו החתומים מטה מקבלים עלינו בקנין את בית הדין לממונות 'לכתחילה' ב ________________ בתור בורר מוסכם
לדון בתביעה בעניין _____________________ ,כמו שמפורט בכתב התביעה .התביעה היא על סך __________ ש"ח.
וזה על פי הסעיפים הבאים:
 .1בית הדין יפסוק ויכריע – בתביעה  /בתביעות ההדדיות וכן בכל נושא אחר הקשור לנושא הבוררות אשר יעלה ע"י אחד
הצדדים – על פי דין או פשרה לפי שיקול דעתו עפ"י החומר שבפניו .בכלל זה רשאי בית הדין לחייב את הצדדים בנזקי
גרמא ,תשלום עבור מניעת רווח ,וחיוב לתשלום או ביצוע לפנים משורת הדין .הצדדים מתחייבים לשלם כפי פסיקת בית
הדין כאמור .ההכרעה תהיה ע"פ רוב דעות גם בפשרה.
 .2בית הדין יהיה רשאי להוציא צו הצהרתי ,צו ביצוע ,צו מניעה ,צו עיקול ,החלטות ביניים עד לפסק הסופי וכל סעד אחר
קבוע או זמני כפי שיראה לעיני הדיינים .בית הדין יהיה רשאי לקבוע מועד לדיון בלילה ולקבל עדים בלילה.
 .3הצדדים יופיעו אישית לכל הדיונים ויטענו טענותיהם בעצמם .לאחר שהציגו הצדדים את טענותיהם ,יוכלו להעזר
בטוענים רבנײם  /עורכי דין שימשיכו לטעון בעבורם ,לאחר מתן יפוי כח כדין .לבית הדין תהיה הסמכות לפטור את
הצדדים מהופעה אישית בדיון.
 .4בית הדין מוסמך להגביל את זמן הדיונים ע"פ שיקול דעתו.
 .5בית הדין מוסמך לחייב הוצאות משפט כפי שיקבע בית הדין ,ובכללן תשלום הוצאות לעדים ושכ"ט עו"ד/טו"ר.
 .6הצדדים מקבלים על עצמם סברת הפוסקים המקיימים שטר בוררות זה ואת פס"ד שינתן עם כל חיוביו ,ואפילו הוא פוסק
יחיד ,ולא יוכלו לטעון קים לי נגדו.
 .7בית הדין מוסמך להצמיד את סכומי החיוב למדד ,לדולר או לכל מדד אחר התואם את ההלכה ,לשערוך ריאלי של
החיובים הנפסקים ,ולאמצעי אכיפה יעילים.
 .8הצדדים מסמיכים את בית הדין להזמין ולקבל חוות דעת של מומחה חיצוני כפי ראות עיני הדיינים .הדיינים רשאים
לפסוק לפי חוות דעתם של אותם מומחים ו/או בעלי מקצוע .החתומים מטה מתחייבים לשלם את שכרם של המומחים
ו/או בעלי מקצוע ,בהתאם להחלטת בית הדין.
 .9באם אחד מהחתומים מטה ,מייצגים חברה או עמותה או גוף וכיוצא בזה ,או אדם המופיע בשם בן/בת הזוג ,או בעניין
הקשור לבן/בת זוגו ,מצהיר החותם כי יש לו סמכות מלאה מכל בחינה שהיא ,להתדיין בנושאים הנ"ל וכי חתימתו בזה
מחייבת לכל דבר ועניין .ובמידה ויתברר שאינו כן ,אזי הוא מתחייב ונוטל על עצמו אישית את כל החיובים הנובעים
משטר בוררות זה ,בכפוף להחלטת ביה"ד.
 .11בית הדין מוסמך לחייב בתשלום במקרים הבאים :ביטול דיון (בתוך  24שעות מהמועד שנקבע ללא סיבת אונס) ,אי הופעה
לדיון ,או במקרה של חוצפה כלפי בית הדין והפרעה לניהול הדיון ,בכפוף לזכות טיעון בנושא לצד המחויב.
 .11אם אחד מחברי בית הדין הקבוע שבפניהם נפתח הדיון ,לא ישתתף בישיבה מישיבות בית הדין מוסמכים הדיינים שנותרו
מההרכב הראשון ע"פ הסכמת הצדדים להמשיך בדיונים בלעדיו ,או עקב נבצרות קבועה להחליפם ולצרף אליו דײן/דײנים
אחר/אחרים כדי להשלים את ההרכב לדיון ו/או למתן פסק דין .לבית הדין הסמכות המלאה והבלעדית לפרש ,להבהיר או
לשנות את הקשור להחלטות בית הדין ולפסקיו.
 .12הצדדים מקבלים את הדיינים לכל דין שידונו בין לדין בין לטעות בין לשיקול הדעת ,ומוותרים מראש על הופעת הדיינים
הנ"ל לבירור לפני כל מוסד משפטי הן בתורת נתבעים והן בתורת עדות ,ומוחלים על כל תביעת ממון שיכולה להיות להם
עליהם.
 .13בית הדין מוסמך לערוך דיונים במעמד צד אחד על פי תקנות סדר הדין של מערך בתי הדין 'לכתחילה'.
 .14בית הדין יכול להחליט לפי ראות עיניו על קבלת פסולי עדות ,לשמוע צד אחד שלא בנוכחות הצד השני ,ולקבל טענותיהם
או עדותם בכתב או בטלפון .וכן יוכלו לקבל עדות שלא בפני בעל דין או להוציא פסק דין בלי לשמוע עדים ,הכל כפי שיקול
דעתם כפי שימצאו לנכון.
 .15הצדדים מקבלים על עצמם את עקרון "סופיות הדיון" ,מודים שאין להם ראיות או טענות חדשות לאחר מתן פסק הדין,
ומוחלים מראש על שינוי של פס"ד מכל סיבה שהיא (למעט המגיע להם ע"פ חוק הבוררות).
 .16ניתן לערער על פסק הדין על פי כללי תקנות סדר הדין של 'לכתחילה'.
 .17הצדדים מקבלים על עצמם לשלם את מלא תשלומי האגרה למזכירות בית הדין ,לפי הוראת בית הדין.
 .18הצדדים מודים שקראו את סדרי הדין בשטר זה ובתקנות סדר הדין של 'לכתחילה' מקבלים אותם על עצמם ומתחייבים
לנהוג לפיהם.
 .19הצדדים מודים כי קיבלו על עצמם על כל האמור בהסכם זה בקניין סודר בבית דין חשוב מעכשיו כפי תיקון חז"ל באופן
המועיל ביותר בביטול כל המודעות ודלא כאסמכתא וכו' כחומר כל התנאים וכחומר כל השטרות על כל הדברים הנזכרים
לעיל ,הן ע"פ דין תורה והן ע"פ החוק.
ולראיה באו הצדדים על החתום -
שם _________________:ת.ז___________________.

שם _________________:ת.ז___________________.

טלפון _______________:דוא"ל________________:

טלפון _______________:דוא"ל________________:
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כתובת_____________________________________ :

חתימה ___________________:תאריך___________ :
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