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 בס"ד                         
 הסכם בוררות

 
 ________________________  _____________________  ____________________ תובע/ים:

 _________________________  ___________________ ______  ______________נתבע/ים:_

 
 __________,__________,ואת הרב_________________אנו החתומים מטה מקבלים עלינו את הרב____

  ,__שליט"א )להלן: ביה"ד(__ואת הרב_____________
 ___________________________________________ין_________________________ילדון בינינו בענ

אפילו אם יתברר שהם פסולים לדון מכל פסול שהוא )למעט באם יתברר  ,ביה"דסמכות אנו מקבלים על עצמנו את  
והרינו מתחייבים לשלם כל  ה בדבר, כשלא נמסר על כך לצדדים(ישיר נגיעהמהדיינים פסול קורבה או  שיש לאחד

אות כמו כן אנו מוחלים כל מה שפטרו, ומקנים כל מה שיפסקו ששייך לצד האחר, הכל לפי ר. מה שיחייבו ביה"ד
 הדין, והן הנראה להם לפשרה. עיני ביה"ד. הן הנראה להם על פי

ביה"ד יהיה רשאי להוציא צווים זמניים, עיקולים וכל סעד זמני אחר. ביה"ד יהיה רשאי לקיים תחילת דין וקבלת 
 ה פטור מסדרי הדין, ודיני הראיות ולביה"ד הסמכות להכריע, אם לנמק את פסק הדין.ה"ד יהיעדות בלילה. ובי

 ביה"ד יהיה רשאי לפסוק בהרכב חסר, בהחלטות ביניים וסעדים זמניים, ואף לדון ולהכריע באלה בדיין יחיד.
ר כלשהוא, ורשאים הם ביה"ד רשאי להזמין מומחים ו/או בעלי מקצוע, גם בשכר, לשם קבלת חוות דעת או בירו

ביה"ד. כמו כן החתומים מטה  ים ו/או בעלי מקצוע, הכל לפי שיקול דעתלפסוק לפי חוות דעתם של אותם מומח
 מתחייבים לשלם את שכרם של המומחים ו/או בעלי המקצוע, בהתאם להחלטת ביה"ד.

 לפס"ד.לביה"ד הסמכות המלאה והבלעדית לפרש ו/או לשנות את הקשור להחלטות ביה"ד ו
פוטרים ומוותרים מראש על הופעת כמו כן אנו . דיין מן הדיינים או את ביה"ד מוותרים על הזכות לתבוע הצדדים

בתורת נתבעים והן בתורת מתן חברי ביה"ד ומזכירות ביה"ד לבירור בפני שום מוסד משפטי מכל סוג שהוא, הן 
 ומוחלים מראש על כל תביעות ממון או תביעות אחרות שיכולות להיות עליהם.  עדות
שטר זה יפה לכל מקום בעולם הבוררות וויהא תוקף  ן המקיים את הבוררות,זה יתפרש לעולם באופ בורריןשטר 

פי חוק וכתוקף חוקי המדינה ל עילין לפני דיני התורה הקדושהולזמן בלתי מוגבל, וכתוקף שטרי הבוררין המו
 הישראלי. הבוררות

יבחרו להם  במידה ואחד מן הרבנים הרשומים מעלה, לא יוכל להופיע או להמשיך בבוררות מכל סיבה שהיא,
 בורר חלופי במקומו.הדיינים 

, או אדם המופיע בשם בן/בת הזוג, או גים חברה או עמותה או גוף וכיוצא בזהבאם אחד מהחתומים מטה, מייצ
וכי  בחינה שהיא, להתדיין בנושאים הנ"ל/בת זוגו, מצהיר החותם כי יש לו סמכות מלאה מכל ין הקשור לבןיבענ

ן. ובמידה ויתברר שאינו כן, אזי הוא מתחייב ונוטל על עצמו אישית את כל יחתימתו בזה מחייבת לכל דבר ועני
 החיובים הנובעים משטר בוררין זה, בכפוף להחלטת ביה"ד. 

ודר כראוי, בביטול כל מודעות וכד', ובפסילת עדים שיעידו על מודעה או אונס, דלא ין סיכל הנ"ל נעשה בקנ
 כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא, באופן היותר מועיל, ולא יפסל שטר זה לא בחסר ויתיר ולא במחק וטשטוש.

 הצדדים מקבלים על עצמם לשלם את מלא תשלומי האגרה )למזכירות( ביה"ד, לפי הוראת ביה"ד.
 

 ,  ________________________________,התשע"__ ____לחודש ____, כל זה באנו על החתום ביוםועל 
 

 _________________חתימה_  ________________ת.ז.___  __________שם_________

 _________________חתימה_  _________________ת.ז.__  _________שם__________

 ______________חתימה____  _______________.____ת.ז  __________שם_________

 ________________חתימה__  ____________ת.ז._______    _______שם___________

 _________________חתימה_  _______________ת.ז.____    _____________שם_____

 _______________חתימה_______  ________ת.ז._______    _____________שם_____
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