בס"ד

שלום וברכה!
כחלק מפעילות בית ההוראה ,ית ת האפשרות לברר ע יין שאי ו מורכב בדיון אחד קצר ,ולקבל פס"ד כתוב ומחייב במהירות האפשרית.
הדיון ית הל בפ י הרכב מיוחד בראשות אב"ד מומחה ומ וסה מדיי י ביה"ד ' תיבות חיים' בארה"ק.
להלן יפורטו הת אים וה הלים המומלצים ע"י בית ההוראה בכדי להגיע להליך הרצוי.
מטרתה של מסגרת זו
א .המסגרת מיועדת לצדדים הבאים יחד מרצו ם לברר את ה ידון שבי יהם ,ומבקשים לקבל בירור יסודי ע"פ דין תורה ובמעמד
ש י הצדדים ,במהירות המקסימלית וללא עיכובים מיותרים.
ב .מסגרת זו מיועדת לדיו ים קצרים ופשוטים בלבד .למעט המקרים הבאים:
 .1כאשר ראה כי ידרש יותר מדיון אחד לבירור ה תו ים ו\או הטע ות.
 .2כאשר ה ושא מצריך חוו"ד מקצועית ,או בדיקת מסמכים רבים ו\או מורכבים.
 .3כאשר סכום התביעה הכולל עולה על סך .₪ 10,000
ג .פתיחת תיק תתאפשר על פי תיאום הצדדים בי יהם להתדיין במסגרת זו ,לאחר מכן תשלח הודעה לצדדים על המועד ש קבע.
סדרי הדיון ופסקי דין
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

הדיו ים יתקיימו ב וכחות ב' הצדדים בלבד ,וללא ייצוג.
טרם פתיחת הדיון ,יחתמו הצדדים על שטר בוררות המסמיך את ההרכב לדון ולהכריע בע יי ם.
הדיו ים מוקלטים ,אך לא ירשם פרוטוקול.
ית ת לדיי ים על פי שיקול דעתם הסמכות להעביר את ההליך לאחד מהרכבי ביה"ד תיבות חיים ,במידה ובמהלך הדיון הוברר
כי הוא אי ו עו ה לקריטריו ים האמורים בסעיף א' ,או במידה וע"פ ראות עי י ביה"ד יש צורך בכך.
ית ת סמכות לדיי ים ליצור קשר לאחר הדיון לצורך השלמת בירור עובדות וכדו' ,באמצעות הכתב או שיחת ועידה ,בשיתוף
ב' הצדדים.
הצדדים רשאים לשלוח מסמכים ,טע ות בכתב ,סיכומים וכדו' עד  48שעות ממועד הדיון.
לא יתקבל כל מסמך או חומר כתוב אלא בשליחת עותק לכל הצדדים ה וגעים לע יין.
פסק הדין י תן בכתב ובחתימת הדיי ים ע"פ כתובות דוא"ל או פקס שצויי ו בטופס פתיחת התיק )לא בדואר(.
פסק הדין י תן במהירות האפשרית ,תיעשה השתדלות שי תן תוך שבוע.
תי תן אפשרות לקבלת פס"ד מפורט ומ ומק ,לפי בקשת בעלי הדין ,בתשלום פרד.

עלויות
יד .עלות הבוררות במסגרת זו ,הי ה  ₪ 50לכל צד ,אשר ישולמו דרך ' דרים פלוס' )קוד מוסד (941
טו .עלות פסק דין מ ומק ומפורט ,הי ה בתוספת  ₪ 150לכל צד.
טז .היה והוחלט כי הדיון יועתק לבי"ד תיבות חיים ,תשלום פתיחת התיק יקוזז מאגרת ביה"ד.
מצו"ב טופס פתיחת תיק ,אותו יש למלאות ולשולחו בחזרה בפקס או בדוא"ל ,ולציין את הימים המועדפים לדיון ,המזכירות תשלח
הודעה על מועד הדיון.

בברכה,
מזכירות בית ההוראה

