
 בית הדין לממונות שעל ידי המועצה הדתית 

 ות בורר שטר

בענין:___________________ 

1) __________________________ _ 

2 )_________ _________________ _ 

1 ) _____ ______________________ 

2) __ __ _______________________ 

דבר כל חילוקי הדעות  בהמועצה הדתית ירושלים,    שע"יבית הדין לממונות    החלטותאנו הח"מ מקבלים עלינו לקיים את   .א 

אנו מתחייבים לשלם כל מה שיחייבו בית הדין וכן אנו  ממנו.    שיש בינינו  ובכל דבר הקשור והמסתעף ההדדיות  והתביעות  

 . בענינים הנ"ל ומתחייבים לעשות ככל אשר יורה בית הדין  מוחלים כל מה שיפטרו

י .ב ובין לפנים משורת הדין.  ו שיקול דעתכפי    פסוקבית הדין  יוכלו להתקבל ברוב  , בין לדין בין לפשרה  החלטות בית הדין 

לא יהיה ניתן לערער על פסק הדין של בית הדין, בפני ההרכב שדן בו או בפני כל    דעות גם לענין עשית פשרה בין הצדדים. 

בית הדין הגבוה לערעורים  הרכב אחר או בפני כל ערכאה שיפוטית אחרת שע"י המועצה הדתית בכפוף לתנאים  , למעט 

   הקיימים.

 זמן מוגבל.  להתחייבות כל דין ללא הבית הדין יחליט על זמן מתן פסק   .ג

בית    לדון ולקבל עדות בלילה.רשאי    יהיהוכן    ,פטור מסדרי הדין והראיות ופטור מרישום טענות הצדדים  יהיה  בית הדין . ד

 .  , ולפי שיקול דעת בית הדיןהוא לא יופיע להמשך הדיונים באם דין,ה יבעל אחד מ לדון שלא בפני    ךהדין יהיה מוסמ

 .  ועיקולים  בית הדין יהיה רשאי להוציא צווים, פסקי דין זמניים או חלקיים, וכן כתבי סירוב .ה

שני   .ו ולחייב את  לעניין הנידון,  הנוגעים  עניינים  ובירור  פרטים  לצורך הבהרת  מקצוע  בעלי  להזמין  יהיה רשאי  הדין  בית 

מהם  ים  הצדד אחד  את  וכן    בהוצאותאו  מכך,  מוסמהנובעות  הדין  אחד  בלחייב    ךבית  את  או  הצדדים  שני  את  הוצאות 

 .  בית הדין  לפי שיקול דעתוהכל  , מהצדדים

בהעדר אחד הדיינים, יהא רשאי בית הדין לדון גם בשני דיינים, וכן לצרף דיין שלישי ע"פ שיקול דעתם של  הדיינים. אם   .ז

 על שיבוץ דיינים חלופי. שליט"א  הרכב הדיינים נסגר, יחליט הראב"ד 

הכל על פי    נימוקים,  רשאי להוציא פסקי דין ללא  יהיה  בית הדיןין, והצדדים מוותרים מראש על בקשה לנמק את פסק הד  .ח

   .ושיקול דעת 

על פי    ,שנות את פסק הדיןלאו  וכן להוסיף   בית הדיןהדין או צווי    יות ואת פסק בורר ה  הסכם רשאי לפרש את  יהיה    בית הדין  . ט

 .  וזאת ללא כל הגבלה בזמן ,ועל סמך נתונים חדשים שבאו לפני ו  א וקול דעת יש

תב . י כל  על  מוותרים  אהצדדים  תביעה  או  ממון  מיעת  כן    ,הדייניםחרת  לא  כמו  את    ויהיהצדדים  להזמין    הדיינים רשאים 

 . שיפוטית או לכל גורם אחר להופיע או למסור דברים בפני שום ערכאה

כיוצ"ב, מצהיר בזאת החותם כי בסמכותו המלאה מכל  ובאם אחד או יותר מהחתומים מטה חותמים בשם חברה או עמותה   .יא 

לכל דבר וענין. ובמידה  את החברה או העמותה וכיוצ"ב מחייבת  ים לעיל, וכי חתימתום האמורבחינה שהיא להתדיין בנושאי

והכל לפי   בית הדין,  כל החיובים הנובעים מהחלטות  ונוטל על עצמו באופן אישי את  כן, אזי הוא מתחייב  ויתברר שאינו 

 שיקול דעת בית הדין. 

כל הנאמר לעיל נעשה  ו  .הקדושה וע"פ חוקי המדינה  תנוור ת דין  תוקף שטר זה כתוקף כל שטרי בירורין המועילים על פי   . יב

ומודעי מודעות ובפסילת עדים על אונס נעשה ופטי התנאים  וככל משדלא כאסמכתא  ו  ,בקנין אגב סודר, ובביטול מודעות 

   היותר מועיל.באופן 

   ועל זה באנו על החתום
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