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דף מידע לפונים לבית הדין
בית הדין  -רקע כללי
בית הדין לענייני ממונות בית-אל דן על פי יסודות ההלכה ,ופועל מתוך מגמה של
החזרת עטרת המשפט היהודי למקומה ,בחינת "השיבה שופטינו כבראשונה" .
ההתדיינות בפני בית הדין מחייבת הסכמת שני הצדדים ,וחתימתם על שטר בוררות.
מהותו ותוכנו של שטר הבוררות  :בשטר  -הצדדים מקבלים עליהם את הדיינים,
ומסכימים להתדיין בפניהם על פי כללי הדיון הנהוגים בבית הדין .הצדדים מתחייבים
מראש ,בקניין,לשלם,למחול ,להקנות ולציית לכל מה שיפסקו הדיינים ,בין מכח הדין
בין מכח פשרה.
התוקף החוקי :על פי סעיף  21לחוק הבוררות – עם החתימה על שטר הבוררות יחייב
פסק הבוררות את בעלי-הדין וחליפיהם כ"מעשה בית-דין" .ולפי סעיף )29א( לחוק הנ"ל,
ניתן הפסק לאכיפה ע"י "הוצאה לפועל" ,לאחר הליך אשרור פסק הבוררות בבית
המשפט המחוזי .
לתשומת לב :מבחינה הלכתית ,חלה חובה על כל יהודי להענות להזמנת בעל דינו לבוא
לבית הדין כדי לברר את העניין שבינהם ע"פ דין תורה" .סרבן דין" הוא מושג הלכתי
חמור.
אולם ,מבחינה חוקית הדברים מעט שונים .בניגוד לפסק בית הדין שניתן לאכיפה לאחר
שניתן ואושרר ,אין אפשרות חוקית לאכוף את עצם התייצבותו של הנתבע לדין ,מפני
שע"פ חוק לא מוקנות לביה"ד סמכויות לכפיית ההתייצבות .לפיכך ,אי אפשר יהיה
לקיים את הדיון בבית הדין כל עוד לא הסכימו הצדדים להתייצב וחתמו על שטר
הבוררות.
אנו ממליצים להגיש תביעה לבית הדין בכל מקרה ,וזה יזמן את הנתבע ,אם סרב הנתבע
להגיע לדיון בתביעה שהוגשה כנגדו ,או בחר להתעלם ולא להגיב ,אזי ביה"ד מזמן אותו
מספר פעמים ,ואם הוא עדיין עומד בסרובו  -ימסור ביה"ד לתובע "כתב סירוב".

הנחיות לפתיחת תיק
 .1התובע ימלא טופס "כתב תביעה" ,ויגישו כשהוא מלא .עם הגשת כתב התביעה ישלם
התובע אגרה בסך  150ש"ח בבנק הדואר לחשבון מס'  ,21849508אשר לא יוחזרו גם
אם לא יתקיים דיון מכל סבה שהיא.
כתב התביעה יפרט את הסכום ואת מהות התביעה בקצרה .במידה ויש מסמכים אשר
לדעת התובע מוכיחים את טענותיו ,עליו להביאם לדיון בשלושה העתקים.
 .2על כל דיון שימשך יותר מ  3ישיבות יהיה בית הדין רשאי להטיל אגרה נוספת בסכום
שיקבע על ידו .
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 .3לאחר הגשת התביעה ותשלום האגרה – יישלחו הזמנות לצדדים ,לנתבע ישלח גם כתב
התביעה .
 .4הנתבע יוכל להגיש כתב הגנה .אם ברצונו להגיש תביעה נגדית  -יוכל הנתבע לעשות
זאת ע"י הגשת כתב תביעה נפרד ,ותשלום אגרה כנזכר בסעיף  1הנ"ל .
 .5שטר הבוררות ייחתם במעמד פתיחת הדיון הראשון בתיק.
למען הסר ספק  :לאחר הגשת כתב התביעה ,ביה"ד ישלח הזמנה לנתבע,
אבל ,כאמור ,ללא הסכמת שני הצדדים וחתימתם על שטר הבוררות לא יוכל בית הדין
לדון בעניינם .
 .6הופעת מיופה כח  /עו"ד  /מורשה  /חבר וכיו"ב  -תתאפשר אך ורק ברשות ביה"ד וע"פ
תאום מוקדם .

נספח :אופציית הגישור
כאמור ,בית הדין פועל במתכונת בה הצדדים מקבלים עליהם מראש את הדיינים
כמכריעים על פי דין תורה .תוקפה של הסכמה זו מעוגנת בחוק הבוררות.
בנוסף לכל האמור לעיל ,נפתחה לאחרונה אופציה של גישור ,הפועלת ליד בית הדין.
מסלול הגישור נועד לאפשר לצדדים עצמם ליצור גשר של הסכמה בניהם.
מסלול זה אינו מתאים לכל סוגי הסכסוכים ,אך בחלק לא מבוטל מהם הוא עשוי
להצמיח תוצאות יפות ,ויתרונו הגדול הוא מתן האפשרות לצדדים עצמם להתגבר על
הקשיים שבינהם ,תוך ניהול דו שיח שיונחה ע"י המגשר.
הגישור ייערך ע"י מגשרים שבית הדין יפנה אליהם .תהליך הגישור כרוך בעלות טרחת
המגשר ,הנקבעת על פי מספר הישיבות הנדרשות ,כל מקרה לגופו.
"אופציית הגישור" ,כשמה כן היא ,היא "אופציה" בלבד .היא תועלה כאפשרות מעשית
אך ורק אם הצדדים יסברו שהיא המתאימה לפתרון בעייתם .בהעדר רצון מפורש של
הצדדים – תידון התביעה ככל תיק רגיל ,בחתימה על שטר בוררות ,כפי שהוזכר לעיל.

אנו תפילה שבירור העניין בפני בית הדין ,מתוך אוירה של כבוד
הדדי וחתירה לעשיית דין אמת – יביא אחווה ושלום בין הצדדים .
ויתקיים בנו "והאמת והשלום אהבו".
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