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סדרי הדין של בית הדין  -מפלגת הבית היהודי מיסודה של המפד"ל
בהתאם לסעיף  141לתקנון מפלגת הבית היהודי ,מיוסודה של המפד"ל ,להלן סדרי הדין בבית
הדין של המפלגה:
פניה לבית הדין תעשה בדרך של הגשת עתירה .העתירה תוגש במסירה אישית לידי מנכ"ל
.1
המפלגה או למייל . ask.baityehudi@gmail :הוגשה עתירה במייל ,על העותר לוודא טלפונית
עם המנכ"ל כי העתירה הגיעה ,וכי נרשמה בפנקס ואת מספרה הסידורי.
העתירה תפרט את פרטיו האישיים של העותר ואת הנימוקים ,שבעובדה ושבחוקת
.2
המפלגה ,שעליהם היא מתבססת.
 .3העותר יציין בעתירה מען להמצאה  :כתובת ,מס' טלפון ,מס' טלפון נייד ,כתובת מייל .
עותר המיוצג ע"י עו"ד יציין את פרטי בא כוחו  ,מענו  ,מספר הטלפון והמייל שלו.
( .4א) כל עתירה תהא נתמכת בתצהיר והוא יצורף אל העתירה או יירשם בסופה; על עובדות
שהן בתחום ידיעתו האישית של העותר יצהיר שהן נכונות ,ועל עובדות אחרות יצהיר שהן
נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ב) כתבי טענות של העותר [ לא כולל תצהיר ונספחים] לא יעלו על  3עמודים  A4גופן דוד
גודל . 12
 .5בכל עת שלאחר הגשת העתירה ,בעל דין המגיש לבית הדין כתב בי-דין ימציא ,בו ביום ,עותק
ממנו על מצורפיו ,במישרין ,לכל אחד מבעלי הדין; היו בעלי דין אחדים מיוצגים בידי עורך דין
אחד ,די בהמצאת עותק אחד בשביל כל בעלי הדין המיוצגים כאמור .בעל הדין חייב להודיע לבית
הדין במייל כי ביצע מסירה אישית של העתירה לצד שכנגד.
( .6א) העתירה תובא לפני אב בית הדין או בפני מי מסגניו שנקבע ע"י אב"ד ,והוא רשאי ליתן
צו מניעה או סעד זמני אחר ,או להעביר את העתירה להרכב של שלושה; הועברה העתירה להרכב
של שלושה ,רשאי ההרכב ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו ,ואם היה סבור
שהעתירה אינה מראה על פניה עילה רשאי הוא לדחותה על יסוד האמור בה ,אף ללא הזמנת
העותר.
(ב)  .בעתירה שעניינה שאלה עקרונית לפרשנות תקנון המפלגה ,רשאי אב"ד להורות על הרחבת
ההרכב לפי שיקול דעתו.
.7

(א) הדיון בעתירה יכול שיהיה על פי צד אחד.
(ב) בית הדין רשאי להזמין את המשיב לדיון בעתירה אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי לסייע
לבירורה היעיל והנכון.

(ג) משיב שהוזמן לדיון יגיש לבית הדין תגובה בכתב לעתירה עפ"י כתובת המייל המפורטת
מעלה וימציא עותק מתגובתו ,במישרין ,לכל אחד מבעלי הדין ,במסירה אישית או במייל ,עד
שלושה ימים לפני המועד שנקבע לדיון ,וידאג לקבל אישור מסירה.
(ד) .כתב תשובה של המשיב [ לא כולל תצהיר ונספחים] לא יעלה על  3עמודים  ' A4גופן דוד
גודל . 12
(ה) .משיב שהגיש תצהיר תשובה יציין בו מען מייל להמצאה ומסירה למען זה תהיה המצאה
כדין.
 .8נתן בית הדין צו ביניים ,ימציא העותר ,מיד ,למשיב עותק העתירה עם התצהירים התומכים
אותה ,על מצורפיה ,והם יומצאו עם הצו למשיב .
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 .9בכל עת שלאחר הגשת העתירה ,בעל דין המגיש לבית הדין כתב בי-דין
ימציא ,בו ביום ,עותק ממנו על מצורפיו ,במישרין ,לכל אחד מבעלי הדין; היו
בעלי דין אחדים מיוצגים בידי עורך דין אחד ,די בהמצאת עותק אחד בשביל כל
בעלי הדין המיוצגים כאמור.
( .10א) רצה המשיב להתנגד לעשיית צו-הביניים ,יגיש לבית הדין – תוך  3ימים לאחר
שהומצא לו הצו או תוך זמן פחות או יותר מזה כפי שיורה בית הדין – תצהיר תשובה .
(ב) המשיב ימציא עותק של תצהיר התשובה שהגיש ,על מצורפיו ,לכל אחד מבעלי הדין
במייל או במסירה אישית.
תשובה.

(ג) בית הדין רשאי להורות ,אף במעמד צד אחד בלבד ,על הארכת המועד להגשת תצהיר

( .11א) בעל דין לא יגיש שום תצהיר נוסף אלא ברשות בית הדין.
(ב)  .בעל דין ,שלא הגיש ולא המציא תצהיר כאמור אין שומעים טענותיו בדבר התנגדותו אלא
אם כן הורה בית הדין הוראה אחרת.
(ג) בעל דין או נותן תצהיר בתמיכה לכתב טענות שלא התייצב לדיון וחקירה על תצהירו ,כתב
התביעה או כתב התשובה  -ימחק
 .12ראה בית הדין שאין הפלוגתא ברורה די הצורך כדי שיוכל בית הדין לדון בה בנוחות ,רשאי
הוא להורות על ניסוח הפלוגתא ,או כל הוראה אחרת שתיראה לו נחוצה לבירור העניין; הסכימו
בעלי הדין לפני בית הדין על נוסח הפלוגתא תהיה היא העניין שעל בית הדין להכריע בו.
 .13מועד הדיון ומקום שמיעת הדיון יקבעו ע"י אב"ד מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה לא מעבר ל
 21יום מיום הגשתה של העתירה.
( .14א) בשעת הדיון יפתח המשיב ולעותר תהיה הזכות להשיב ,ורשאי בית הדין להרשות
למשיב להשיב לטענות העותר.
(ב) בעל דין הרוצה לחקור את מי שהצהיר מטעם בעל הדין שכנגד ,רשאי בית הדין להתיר לו
לעשות כן ,אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק.
(ג) בעל הדין הרוצה לחקור כאמור ,ימציא לבעל הדין שכנגד הודעה במייל על כך ,לא יאוחר
מארבעה ימים לאחר תום המועד להגשת תצהיר התשובה
 .15בית הדין רשאי ליתן צווי ביניים ,לבטלם ולשנותם ,כפי שייראה לו בנסיבות העניין.
 .16בית הדין ינהל רישום של עיקרי הדברים הנטענים בשעת הדיון.
 .17הדיונים בבית הדין יתנהלו בדלתיים סגורות אלא אם כן ,קבע האב"ד אחרת.
 .18כל עתירה תסומן במספר סידורי של כל שנה קלנדרית לפי סדר ומועד הגשתה.
 .19החלטות ביה"ד יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה בתוך  14יום מיום מתן ההחלטה.
 .20בית הדין הדן בעתירה רשאי להורות על התייצבות יו"ר המפלגה או מי מטעמו או כל נושא
תפקיד במפלגה -לדיונים.
 .21בית הדין רשאי לשנות את סדרי הדין ובלבד שהשינוי יכנס לתוקפו  30יום לאחר פרסומו
באתר האינטרנט של המפלגה.
 .22סדרי הדין יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה יחד עם תקנון המפלגה.
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