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 .1הואיל ובין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות כמפורט
ו/או יפורט בכתבי בית הדין .והואיל וברצון הצדדים
למסור את הסכסוך האמור לבוררות.אי לזאת הסכימו
הצדדים כדלקמן:

 .5הצדדים מתחייבים לשלם בגין נזקי גרמא והפסדים
של מניעת רווח בהתאם לנסיבות ,כפי שיקבע על ידי
בית הדין ולפי שיקול דעתו ,אף אם אינם חייבים עפ"י
דין תורה.

 .2הצדדים ממנים בזה כבוררים את הדיינים שיקבעו
ע"י הנהלת בית הדין .במקרה שיבצר מאחד או יותר
מהדיינים להמשיך בבוררות ,תוכל הנהלת בית הדין
להחליפו בדיין אחר .ההרכב המחודש יוכל (אם ירצה)
להמשיך בדיון מהמקום בו נפסק ,בהתחשב בנאמר
בהרכב הישן .כמו כן רשאים הבוררים להכריע בהרכב
חסר.

 .6בית הדין רשאי (אך לא חייב) להטיל חיוב הוצאות
משפט על חלק מהצדדים ,לפי שיקול דעתו.

 .3בית הדין ידון ויפסוק בסכסוך שבין הצדדים ובכל
הטענות והתביעות שיש לצדדים אחד כלפי השני
כמפורט ו/או יפורט בכתבי בית הדין אשר יגישו
הצדדים וכן בכל נושא אחר הקשור לנושא הבוררות
אשר יועלה ע"י הצדדים במהלך הבוררות.
 .4בית הדין יהיה רשאי לתת פסק הצהרתי ,צוים ,צווי
ביניים ,סעדים זמניים ,וכל סעד אחר שבית משפט
מוסמך לתתו .כן רשאי הוא לתת פסקי ביניים
המכריעים בנושא הבוררות חלקים חלקים .כל הצדדים
הנוגעים לבוררות זו מתחייבים בזה לציית לכל
הוראותיו והכרעותיו של בית הדין בנושאים הנ"ל.

 .7בית הדין יכריע על פי דין תורה או פשרה או פשרה
הקרובה לדין ,ויתחשב בהתחייבויות הנידונים בסעיפים
 5ו  6לשטר הבוררות .הצדדים מסכימים שגם פשרה
תקבע על פי רוב דעות.
 .8בית הדין לא יהיה כבול למועדים המופיעים בסעיף
טו לתוספת לחוק הבוררות ,תשכ"ח –  .1968עם זאת
בעלי הדין ובית הדין ישתפו פעולה בכדי לסיים את
הבוררות במהירות האפשרית.
 .9הצדדים מודים בזה כי הם קיבלו קנין מועיל כדין
עפ"י דין תורה בבי"ד חשוב ,על כל התחייבויותיהם
בכל סעיף וסעיף שבהסכם זה ,וכחומר כל התנאים
וכחומר כל השטרות.
 .10הצדדים פוטרים את הבוררים מכל חיוב והופעה
בפני כל ערכה משפטית כלשהי.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך ______________________ והכל שריר וקיים.
________________
צד א'

________________
צד ב'

