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מעונינים לברר בפני בית הדין את הענין דלעיל, ובכללו הענינים העשויים  הואיל והצדדים

 , הוסכם ביניהם כדלהלן:לרבות תביעות נגדיות ,ממנו להסתעף

, 1בית הדיןעל ידי הנהלת  שיקבע הדין ביתמושב  את ,מוסכם כבוררעליהם  יםמקבל הצדדים .1
תורה,  דין פי עלהן  , לפסוק2לרבות בורר חילופי שייקבע על ידי ההנהלה במהלך הבוררות

 .5, בין לדין ובין לטעות4הנראה לדעתם, והן על פי היושר 3הן על פשרה הקרובה לדין תורה

תוך התיעצות  ,8שלא על פי דיני הראיות ,7וגם בהרכב חסר ,6רוב דעותבית הדין יפסוק גם ב .2
ככל טענותיו, כל וללא שמיעת ים בפניו, וגם ללא הופעת אחד הצדד ,9עם מי שיראו לנכון

 .10שישתכנע כי אותו צד משתמט מהופעה בפניו

הן על זכות דרישת , 11כות ערעור כנגד החלטת בית הדיןהן על זהצדדים מוחלים בזאת  .3
 .12, והן על הופעת בית הדין בפני כל גורם שיפוטינימוקים להכרעת בית הדין

 לתוספת לחוק טו בסעיף המופיעים תוקף בוררות זו אינו מוגבל בזמן, לרבות המועדים .4
 .196813 - ח"תשכ, הבוררות

                                                            
שאין מבורר מי הם יש לדון אם חל הקנין באופן שפשרה צריכה קנין, ו (חו"מ סי' יב ס"ז) הנה קיימא לן 1

ין בדאורייתא אבאיזה בית דין ידונו, כי שיש לברר מתחילה ובשו"ת מהרש"ם (ח"ד סי' פז) כתב  הדיינים.
  אבל בכהאי גוונא נראה שכאילו פירשו שכל אחד מן ההרכבים הקבועים בבית הדין הוא בכלל קבלתם. .ברירה

ויועיל באופן שירצו להחליף את אחד הבוררים במהלך הדיון, ולא יוכלו הצדדים להשתמט שלא קבלו עליהם  2
 ל זה בכלל קבלתם.וכנ"ל שכ אלא את ההרכב הראשון.

 ויועיל שיוכלו הדיינים לפשר ביניהם באופן ממוצע, אף שהדין נוטה לטובת צד אחד. 3
כעין מה שמצינו בגמרא (ב"מ פג.) שמשום 'ארחות , אף שלא כדין תורה, וכגון שהדין רחוק מן היושר המקובל 4

 צדיקים תשמור' יש לשנות מעיקר הדין (דברי מלכיאל ח"ב סי' קלג). 
  ועל ידי זה ייפטר הדיין אם טעה ואינו יכול לתקן טעותו (רמ"א סי' כה ס"ג). 5
אבל אם לא פירשו כן יש אומרים דאין תוקף לפסק דין של רוב הבוררים עד שיסכימו עליו כולם (חו"מ סי' יב  6

 סי"ח).
רו כולם דעתם ואז ואם לא קבלו עליהם הרכב חסר, אף שקבלו לילך אחרי הרוב, מכל מקום לא מהני עד שיאמ 7

 ילכו אחרי הרוב (שם סי' יג ס"ז).
 היינו דיני הראיות הנוהגות בערכאות. 8
הנה הרמ"א כתב שרשאים הבירורים לשאול הדין למי שירצו. וראה בישועות ישראל (סי' יח סק"ב) שתמה על  9

  דבריו דלכאורה צריך לכך הסכמת בעל הדין. ולפיכך הטוב הוא שיקבלו עליהם בפירוש.
בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' תתצט) כתב שאם בעל דין משתמט מלהרצות דבריו בפני בית דין אין בכוחם לדונו  10

ולמנוע ממנו לשוב ולהוכיח טענותיו. אמנם בכהאי גוונא שקבל עליו בפירוש מועיל מדין אודיתא (כסף הקדשים 
  ריש ס' כא).

 התורה. לרווחא דמילתא, כי בלאו הכי אין זכות ערעור במשפטי 11
 כדי למנוע אפשרות של תביעת הבורר להופיע בפני ערכאות בהתאם לחוק הבוררות. 12
  כי חוקי הערכאות מבטלים תוקף בוררות שלא ניתן בה פסק דין בתוך ג' חודשים. 13



פירוש חוזר ונשנה של פסק דין  רבותלהדין,  ביתהצדדים מתחייבים למלא אחרי הוראות  .5
 המכריע ביניים פסק ,הצהרתי פסק, 14, או ענין שלא התבאר בפסק הראשוןשכבר ניתן

ם, ביניי צווי, ביצוע צוה, תעש לא או עשה צו ,חלקי פסק ,15םחלקי חלקים הבוררות בנושא
 .אחרות ביניים החלטות, זמניים סעדים

, ומתחייבים 16הצדדים מקבלים על עצמם דעת הפוסק הנותן יתר תוקף לפסקי בית הדין .6
 .17לנהוג כמוהו

לשאת בעלויות בדיקות מומחים, ובשאר הוצאות הכרוכות בדיון,  מתחייבים הצדדים .7

 .כראות עיני בית הדין
הנדרש, ומקנים מעכשיו הצדדים מתחייבים לשלם כפי שיתחייבו, ומוחלים זכויותיהם ככל  .8

 זה לזה ככל הנדרש, על פי החלטת בית הדין.

 שבהסכם ומחילותיהם התחייבויותיהם כל על, חשוב ד"כדין בבי מועיל קנין קבלו הצדדים .9
 .זה הסכםדעא, ופוסלים עדים הנוגדים קיום , והם מבטלים כל מודעא ומודעא דמוזה

 פי דין תורה ועל פי כל חוק.תוקף שטר זה כתוקף שטרי בירורין המועילים על  .10

                                                            
  כי בלאו הכי הרי אינם יכולים להוסיף על דבריהם אחרי שכבר הסתלקו מלפסוק (רמ"א סי' כג).  14
  סק חלקי מונע את הטענה שהפסק החלקי הוא סופי ואין להוסיף עליו.האפשרות לתת פ 15
 לי כנגד פסק הדין.-למניעת טענת קים 16
 כנ"ל. 17


