
 פתרו� סכסוכי� מחו� לכותלי בית טופס הצטרפות למוסד יתרו
  מ"המשפט בע

  

  _____________________:ש� פרטי .1

  ___________________:ש� משפחה .2

  ________________________.:ז.ת .3

  _____________________________________________:כתובת .4

  __________________:טלפו� במשרד .5

  ________________________:נייד .6

  _____________________:אימייל .7

  ________________________:מקצוע .8

 _______________________:תחו� התמחות .9

 .__________________________________:מעט על עצמי .10

  : מומחה ה�ת / מגשרת / לכה� כבוררת/התחומי� בה� הנני מעוניי�

  

    חברות �     מעמד אישי�    נזיקי��     מסחרי�

     ומשפט ציבורימינהלי �   קניי� ומקרקעי��   דיני עבודה�   ופטנטי� קניי� רוחני�

         חוזי� �  בנקאות �     תכנו� ובניה�

  

המלצות , ) שנות העבודה בתחו� ההתמחות כאמור לעילספרלרבות מ(יש לצר( קורות חיי� * 

  .ועבודה משפטית לדוגמא

               אי�� יש  �  :ביטוח מקצועי .11



  *:נוספי�והשתלמויות קורסי�          *:מאיי�תארי� אקד .12

                        

                        

                        

ב אישור על "מצ(_____________________ : בשפיטה ומזג שיפוטי/ ניסיו� בבוררות  .13
 . )דרגתי ומעמדי כבורר

 ):נא סמ� בעיגול את האפשרות המתאימה (בתפקיד של להצטר( למוסד ת/מבקש .14

 ת/בורר .14.1

 ית/מומחה .14.2

  ת/רמגש .14.3

  :י חוק הבוררות"עפ,  לכה�ת/הערכאה בה הנני מעוניי� .15

 .ערכאה ראשונה .15.1

 .ערכאת ערעור .15.2

עמידתו של המועמד בתנאי ס( מסוימי� יינת� לאחר , ת/ כבוררת/אישור מועמד: הערה .16
 .ועדת היגויובהתא� להחלטת 

ת אנא סמ� בעיגול א ( אשר ישול� על ידי כל אחד מהצדדי� להלי. לשעהסיווג שכר הטרחה .17
 :)שכר הטרחה הנדרש על יד. בכל אחד מהמסלולי� להל�

 :בערכאה הראשונהבוררות  .17.1

17.1.1. 100$ 

17.1.2. 200$ 

 ומעלה$ 300 .17.1.3

 :בוררות בערכאת הערעור .17.2

 200$עד  .17.2.1

17.2.2. 200 $0 300$ 

 ומעלה$ 300 .17.2.3

כי שכרו של , א. מובהר,  לסווג את שכר הטרחה הנדרש על ידות/על המועמד: הערה •
 .ועדת היגויהמועמד יקבע בהתא� לשיקול דעת 



די�  הלי. בגי� הפרת הי מתנהל נגדולאהרשעות משמעתיות  כי אי� לי ה/הנני מצהיר .18
או ההליכי� המתנהלי� / את ההרשעות וי/נא פרט, אחרת, המשמעתי של לשכת עורכי הדי�

   :נגד.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

  

 את נא פרט,  אחרת הלי. פליליי מתנהל נגדולאהרשעות פליליות כי אי� לי , ה/הנני מצהיר .19
              :או ההלי. המתנהל נגד./ההרשעות ו

                      

           

הינו בי� היתר חתימתי על כתב , כי תנאי להצטרפותי כחבר במוסד, כי ידוע לי, ה/הנני מצהיר .20
או על כל /כתב התחייבות והסכ� ע� המוסד והנני מתחייב לחתו� על כל אחד מה� ו, הסכמה

 .מסמ. אחר שאדרש לצור. קבלתי כחבר במוסד

  

_______________  

  ה/ חתימת המצהיר

  

  

דר. מנח� בגי� ' ל יתרו רח"סמנכ, מדאניכרמלה ד כרמית "את טופס ההרשמה יש לשלוח לעו
בטלפו� במשרדי המוסד לברורי� נית� ליצור קשר . 20קומה , המגדל העגול, 1מרכז עזריאלי , 132
  .037160107: 'מס

על מנת לקבוע , ד למשרדי המוסדלוועדה יש את הסמכות לזמ� את המועמ: הערה •
 .את מעמדו של המועמד כבורר במוסד וע� אישורו ככזה תונפק לו תעודת בורר


