איגוד בתי הדין לממונות בישראל

בס"ד

תקנון איגוד בתי הדין לממונות בישראל
מטרת האיגוד
לספק שירותי שיפוט ופתרון סכסוכים ברמת הקהילה מתוך הקהילה.

בית הדין הכשיר להצטרף לאיגוד
כשיר להצטרף לאיגוד כל בית דין שרב המקום (העיר ,המועצה ,הישוב או השכונה) מכהן בתוכו ,או שבית הדין ממונה על ידי רב
המקום או על ידי העירייה ,המועצה או המועצה הדתית .בית דין הפועל ביהודה ושומרון יתקבל לאיגוד אוטומטית ,אם הוא חותם על
תקנון זה.
בית דין מחוץ ליהודה ושומרון יתקבל ברצון אם הוא חותם על תקנון זה ,בתנאי שוועד הפעולה של האיגוד יאשר זאת ,לאחר שתינתן
לחברי האיגוד האפשרות להביע בפני וועד הפעולה התנגדויות והסתייגויות לבקשת ההצטרפות.

מדיניות הפסיקה
הפסיקה תהיה על פי משפט התורה עם הזדקקות לפשרה ,על פי שיקול דעת בית הדין ,ועל פי הסמכות שנתנו הצדדים לבית הדין.

סדרי הדין
 . 1אב בית הדין:
רב המקום (העיר ,המועצה ,הישוב או השכונה) שמכהן בהרכב הוא אב בית הדין ,או דיין אחר .שימונה על ידו.
 . 2באיזה בית דין מתדיינים:
כאשר שני הצדדים גרים באותו מקום ,התביעה תופנה אל בית הדין של המקום (היינו בית הדין של הישוב ,השכונה ,העיר או
של המועצה שאליה משתייך הישוב) ,אלא אם שני הצדדים מחליטים אחרת.
כאשר הצדדים באים מישובים שונים ,התובע הולך אחר הנתבע.מתדיינים שאין במקומם בית דין של האיגוד ,יתד״נו באחת
מן המועצות או הערים בבית דין המשתייך לאיגוד ,כאשר התובע הולך אחר הנתבע.
מתדיינים הגרים בעיר ,שאין בשכונתם בית דין של האיגוד ,יתד״נו באחד מבתי הדין המשתייכים לאיגוד שמכהן בשכונה של
העיר שהם גרים בה.
בכל מקרה ספק תכריע מזכירות האיגוד.
 . 3אגרה:
האגרה תהיה מינימלית ,ותקבע על ידי בית הדין או המועצה הדתית שאליו משתייך בית הדין.
 . 4הגשת תביעה:
הצדדים ,או צד אחד ,יפנו בבקשה לדיון לאב בית הדין ,או לממונה מטעמו.
בית הדין יעשה את הדרוש להזמנת כל הצדדים לדיון.
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על פי שיקול דעתו יחליט בית הדין האם לדרוש הגשת תביעה בכתב או להסתפק בתביעה בעל פה.
על פי שיקול דעתו יחליט בית הדין האם לקבל לפני הדיון את טענות הצדדים בכתב.
 . 5כתב בוררות:
על פי שיקול דעתו יחליט בית הדין האם להתנות את השפיטה בחתימה על כתב בוררות או לא.
 . 6מהלך הדיון:
הדיון יתנהל על פי הכללים של משפט התורה.
 . 7פסק הדין:
פסק דין מנומק ״נתן בכתב גם במקרה של פשרה.
אם הפשרה היא בהסכמת הצדדים ,״נתן פסק די ן בכתב ,אך ללא נימוקים ,אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.
פסק הדין יתפרסם בין חברי האיגוד וכן באתר פסקים . psakim.org :במקרים חריגים יכול אב בית הדין למנוע את פרסום
פסק הדין ,לפי שיקול דעתו.
 . 8ערעור:
א.

הבהרה" :בית דין" המוזכר בסעיף זה ,כוונתו לבית דין המשתייך לאיגוד.

ב.

לשני הצדדים יש אפשרות לערער על פסק בית הדין ,רק עד  30יום מקבלת פסק הדין.

ג.

לא תהיה לצדדים אפשרות לערער אם הם הודיעו מראש בכתב על כך שמוותרים על אפשרות לערער.

ד.

ערעור על בית דין ישובי יוגש בפני בית הדין של המועצה שאליה משתייך היישוב .ערעור זה יוגש ישירות לבית הדין.

ה.

ערעור על בית דין של מועצה יוגש בפני הרכב של שלושה אבות בתי דין של המועצות או מי שמוסמך על ידם .ערעור זה יוגש

באמצעות מזכירות האיגוד.
ו.

ערעור על הרכב זה יהיה לפני אחד מחברי נשיאות האיגוד .ערעור זה יוגש באמצעות מזכירות האיגוד.

ז.

ערעור על בית דין ישובי  ,שבמועצה שאליה הוא משתייך לא קיים בית דין של המועצה ,יוגש בפני בית דין של כל מועצה ,לפי

החלטתו של המערער ,או בפני הרכב של שלושה אבות בתי דין של בתי דין ישוביים של המועצה שאליה הוא משתייך.
ח.

לפני פנייה לערכאת ערעור ,על המערער לפנות לבית הדין שנתן את פסק הדין ולשטוח לפניו את טענותיו .רק אחרי שיעיין

בתגובת בית הדין ,יוכל המערער לפנות לערכאת ערעור.
ט.

על פי שיקול דעתה ,יכולה ערכאת הע רעור לדון על פי כתב הערעור לאחר שיקבלו את תגובת הצד השני ,או להזמין את

הצדדים לדיון חזיתי ,פנים אל פנים.
י.

ערכאת הערעור יכולה ,לפי שיקול דעתה ,לחייב ביצוע פסק הדין המקורי בטרם גובשה החלטת הערעור.

יא.

אם ערכאת הערעור מחליטה לדחות את הערעור ,החלטה זו תהיה סופית ,ולא יתאפשר ערעור נוסף.
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יב.

אם ערכאת הערעור מחליטה לשנות את פסיקת בית הדין הראשון ,עליה להגיש לבית הדין את פסיקתה בכתב ,ורק לאחר

קבלת הבהרות מבית הדין הראשון ולאחר שעיינו בהן ,יהיה תוקף לפסיקת ערכאת הערעור .על בית הדין להגיב בתוך  14יום מקבלת
פסיקת ערכאת הערעור .אם לא יוגשו הבהרות עד אז תקבל פסיקת ערכאת הערעור תוקף מיידי.
יג.

במקרה זה (שהערעור התקבל) תהיה לבית הדין הראשון זכות לערער על פסיקת ערכאת הערעור בפני ערכאת ערעור גבוהה

יותר ,כמפורט לעיל (סעיפים ד-ז).
יד.

מדיניות הערעור תהיה מרוסנת לט עויות בדבר משנה או בשיקול הדעת בלבד .טענות של "קים לי" או פרשנות לא תהיינה

סיבה להתערבות .טענות אלו תשלחנה לבית הדין הראשון לגבש פסיקה נוספת ,לפי שיקול דעתו.

ועד האיגוד
הוועד של האיגוד יורכב משלושה חברים שיבחרו מתוך חברי האיגוד .מתוך השלושה ״בחר יו"ר .הוועד יוכל להוסיף לוועד עד שלושה
חברים נוספים ,לפי שיקול דעתם .על הוועד יהיה לנהל את ענייני האיגוד ,לדאוג למימון ,לפרסום וכיו״ב .הוועד ימנה את מזכירות
האיגוד.

חברי האיגוד
כל דיין המכהן בבית דין המשתייך לאיגוד הוא חבר האיגוד.

פרישה מהאיגוד
בית דין פורש מהאיגוד על ידי הודעה למזכירות האיגוד.

הנשיאות
חברי הנשיאות יהיו מוסמכים להכריע בחילוקי דעות בתוך האיגוד .הם יהיו ערכאה עליונה לערעור לפי המפורט למעלה.

שינוי תקנון
מתוך הכרה והוקרה של מקום הרב המכהן בקהילתו נותן התקנון עצמאות מירבית לבתי הדין תוך כדי מיצוי היתרונות של איגוד .תוך כדי פעולה
ובהדרגה יוכל האיגוד להנחיל קווים מנחים בהסכמה רחבה ,אם הוא יראה תועלת בכך .״דרש רוב של למעלה מ 50% -מחברי האיגוד כדי
לשנות את התקנון ,למעט שינויים במערך הערעור ,שאם יש צורך בכך יכול ועד ההנהלה לערוך בו שינויים לאחר התייעצות עם חברי
האיגוד והנשיאות .הסדר זה יהיה תקף לשנה .
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ועידת האיגוד
פעם בשנה תערך ועידת האיגוד שבה ״דונו נושאים העומדים על הפרק ,וייבחר הוועד לשנה הבאה .הועידה בקיץ תשע״ח תבחן את
כל היבטי תקנון זה בע״ה.
בהצלחה!
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תיקון לתקנון שנערך ביום ד' שבט תשע"ט 10/01/19
בסדנה של האיגוד בכנס העולמי לדיני ממונות של הליכות עם ישראל שנערך במלון המלך שלמה בירושלים קבלו הנציגים של בתי
הדין את התיקון לתקנון הבא:

בכל סתירה בין התקנון המקורי ובין ההסכם בין איגוד בתי הדין לממונות ופורום ועדת בתי לממונות בלשכת עורכי הדין מחוז ירושלים
(להלן ההסכם) הרצ"ב יגבר ההסכם על התקנון.

חתימות:
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