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     'חתימה ב   'חתימה א

 

הצדדים מבקשים לצאת ידי  והואיל ושני, הואיל ובין הצדדים נתגלה סכסוך בקשר לענין דלעיל
והואיל ושני . ודין תורה מבלי לרצות לקפח זה את זה חובה כלפי שמים ולקבל הכרעת דעת תורה

לפיכך הוסכם . למסור את הסכסוך שביניהם להכרעת בין הדין דרכי המשפט הצדדין מבקשים
 :הצדדיםוהותנה בין 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הבוררות. 1

        :הצדדים מוסרים את הסכסוך שביניהם להכרעת בין הדין דרכי המשפט בהרכב הרבנים. 2
אם מכל סיבה שהיא ימנע מאחד הבוררים להשתתף      

אם . וכל פסק דין סופיואף ליתן כל החלטה , יוכלו שני בוררים לקיים הבוררות, בישיבת בוררות
י החלטתם וכל זאת מבלי כל צורך "יוכלו שני הבוררים למנות ולצרף בורר אישי עפ, ימצאו לנכון

 .לקבל הסכמה נוספת מצידנו

אף בנושאים שלא , הבוררים מוסמכים לדון ולהחליט בסכסוך ובכל הנובע ממנו והקשור בו. 3
 .י הצדדים"פ ע"כפי שיפורט בפניהם בכתב ובע, בבקשת התביעה ציונו

 :הצדדים מסכימים ומקבלים עליהם מראש ובמפורט כי. 4

 .הצדדים מבקשים לקבל דעת תורה. 1

 .הבוררים אינם כפופים לחוק המהותי. 2

 .הגינות ויושר, .פסוק לפי שיקול דעתם לרבות פשרהלהבוררים יהיו רשאים . 3

 .י רוב דעות"עפ, יו רשאים להכריע הן לדין הן לפשרה והן ליושרהבוררים יה. 4

 .הבוררים לא יהיו חייבים לנמק את פסק הדין. 5

 .הבוררים יהיו רשאים ליתן החלטות וצווי ביניים. 6

 .הבוררים לא יהיו כפופים לסדרי דין. 7

 .הבוררות אינה מוגבלת בזמן. 8

 .בלילה בית הדין רשאי לדון ולקבל עדות וטענות. 9

 .לבית הדין יש רשות לערוך רישום או הקלטה של דיונים והדבר מחייב את הצדדים. 11
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הן לדין . הצדדים מקבלים שיקול דעת והכרעת בית הדין בשעת פסק הדין באופן סופי ומוחלט. 5
אין לצדדים שום תביעה ממונית אן כל . הן לפשרה הן ליושר והן לטעות אפילו בדבר משנה

אין בית הדין מחויב . לא ערעורים ולא ברורים: אין לאחר מעשה בית דין דבר. פסק דין תרעומת על
אפילו מפסק ביניים מכל סיבה שהיא בין אם כבר קיימו . לשקול מחדש או לחזור מפסקיהם

ד "הצדדים מקבלים בכל אופן שבעולם שיקול דעת והכרעת ביה. הצדדים את הפסק ובין אם לאו
 .מ ודין ודברים עם הדיינים לאחר פסיקת הדין"יתנהל מו ולא, בשעת פסק הדין

ד להוציא כתב סירוב למי שלפי שיקול "שני הצדדים מסכימים מראש שיש רשות וזכות לביה. 6
ואין לבעלי הדברים שום טענות או  .ד אינו נשמע לפסקם או שהולך לערכאות בלי רשותם"דעת ביה

 .ד"תביעות ממוניות ושום תביעות אחרות כל שהן נגד ביה

והם באים מרצונם הטוב , ד זה דווקא"ד הבהיר לצדדים שאינם מחוייבים לבא לבי"ביה. 7
 .ד"ומקבלים על עצמם את כל הכרעות ביה

 .וקנינו מיד הדיינים בקנין גמור במנא דכשר למיקני ביה

 
  פהתש  לחודש  ו יום"ק ירושת"ח פעיה"ולראיה באנו שני הצדדים עה
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