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פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית  טופס הצטרפות למוסד יתרו
 מ"המשפט בע

 

 ___________________ :שם משפחה   _____________________ :שם פרטי .1

 ________________________ .:ז.ת .2

 _____________________________________________ :כתובת .3

 __________________ :טלפון במשרד .4

 ______________________: מספר פקס .5

 ________________________ :נייד .6

 _____________________ :אימיילכתובת  .7

 ________________________ :מקצוע .8

 _________________________: ר.מ .9

 _______________________ :תחום התמחות .10

 ._____________________________________________________ :מעט על עצמי .11

 :מומחה הם ת /מגשר ת /לכהן כבורר ת/התחומים בהם הנני מעוניין
 

 סחרימ   נזיקין   מעמד אישי   חברות  

 ופטנטים קניין רוחני  דיני עבודה  קניין ומקרקעין  ומשפט ציבורי מינהלי  

 תכנון ובניה   בנקאות  חוזים    אותיבר 

 מסחר בינלאומי   

 

כאמור  שנות העבודה בתחום ההתמחות ספרלרבות מ) בעברית ובאנגלית יש לצרף קורות חיים* 

 .בודה משפטית לדוגמאהמלצות וע, (לעיל

       אין    יש  :ביטוח מקצועי .12

 :נוספיםוהשתלמויות קורסים       :תארים אקדמיים .13
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 _____________________: (לרבות דיין בערכאה שיפוטית) בשפיטה/ ניסיון בבוררות  .14

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (ניתן להוסיף פרסומים ופסקי בורר נבחרים)

 (:נא סמן בעיגול את האפשרות המתאימה) קיד שלבתפלהצטרף למוסד  ת/מבקש .15
 ת/בורר   ית/מומחה   ת/מגשר 
 

 :י חוק הבוררות"עפ, לכהן ת/הערכאה בה הנני מעוניין .16
 ערכאה ראשונה    ערכאת ערעור. 

 כפי  סףהעמידתו של המועמד בתנאי יינתן לאחר , ת/כבורר ת/אישור מועמד: הערה
 .ועדת היגויובהתאם להחלטת  ב לתקנון המוסד"שמופיעים בפרק כ

אנא סמן בעיגול את ) אשר ישולם על ידי כל אחד מהצדדים להליך לשעה יווג שכר הטרחהס .17
 :(שכר הטרחה הנדרש על ידך בכל אחד מהמסלולים להלן

 :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 $- 300$ 
 ומעלה$ 300 .17.2.3

 כי שכרו , אך מובהר, לסווג את שכר הטרחה הנדרש על ידו ת/על המועמד: הערה
 .ועדת היגוישל המועמד יקבע בהתאם לשיקול דעת 

דין הליך בגין הפרת ה ימתנהל נגד ולאהרשעות משמעתיות כי אין לי  ה/הנני מצהיר .18
או ההליכים המתנהלים /את ההרשעות ו י/נא פרט, אחרת, המשמעתי של לשכת עורכי הדין

  :נגדך
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

את  נא פרט, אחרת, הליך פלילי ימתנהל נגד ולאהרשעות פליליות כי אין לי , ה/הנני מצהיר .19
 :או ההליך המתנהל נגדך/ההרשעות ו

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

הינו בין היתר חתימתי על כתב , כי תנאי להצטרפותי כחבר במוסד, כי ידוע לי, ה/הנני מצהיר .20
או על כל /כל אחד מהם ו כתב התחייבות והסכם עם המוסד והנני מתחייב לחתום על, הסכמה

 .מסמך אחר שאדרש לצורך קבלתי כחבר במוסד



 

 12021א "ת, 33קומה , המגדל העגול, 1מרכז עזריאלי . מ"פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט בע –יתרו 
 www.itroltd.com   ,office@itroltd.com mail:-e: אתר,  2110102-1333: פקס,  2110102-03: 'טל

 

 

_______________ 

 ה/חתימת המצהיר 

 

כפי שהם מופיעים בתחתית מסמך ) או במייל,את טופסי ההרשמה ניתן לשלוח בדואר למשרדנו
 .(זה

של על מנת לקבוע את מעמדו , לוועדה יש את הסמכות לזמן את המועמד למשרדי המוסד: הערה
 ."יתרו"המועמד כבורר במוסד 


