בית הדין לדיני ממונות

בס"ד

על יד המועצה הדתית אזורית גולן

הסכם בוררות
בין

____________________

לבין

____________________

ת.ז/.ח.פ___________________.
כתובת ____________________
____________________
טל:
פקס____________________ :

ת.ז/.ח.פ___________________.
כתובת ____________________
____________________
טל:
פקס____________________ :

דוא"ל ____________________

דוא"ל ____________________

הואיל :ובין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות המפורט ו/או יפורט בכתבי בית הדין
וברצון הצדדים למסור את הסכסוך האמור לבוררות
והואיל:
אי לזאת הסכימו הצדדים כדלקמן:
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8

.9

בית 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.
על אף האמור ,על בית הדין ליתן הפסק לא יאוחר
מששים יום מהישיבה האחרונה או מיום הגשת
הסיכומים בכתב ,הכל לפי המאוחר ביניהם.
א .הצדדים מכירים בעקרון שתאגיד משפטי הוא
בעל זכויות וחובות ובכוחו לתבוע ולהתבע.
ב .הצדדים מכירים בעקרון הגבלת האחריות של
תאגידים ,ועל כן תביעותיהם מופנות כלפי נכסי
התאגיד ולא כלפי נציגי התאגיד הפועלים בשמו,
ולא כלפי בעלי מניותיו ,אלא אם כן בית הדין
סבור כי מנהלי או נציגי התאגיד או בעלי מניותיו
אחראים אישית.
ג .בכפוף לאמור בסעיף ב דלעיל ,הצדדים מוחלים
על האפשרות לתבוע את הנכסים שמעבר לרכוש
התאגיד.
סדרי הדין של בית הדין מאפשרים ערעור.
הצדדים ממנים בזה את בית הדין "משפט והלכה
בישראל" שעל יד מכון ארץ חמדה לדון בערעור על
פסק הבוררות (להלן "ערכאת הערעור").
הצדדים מצהירים כי קראו את סדרי הדין של
בית הדין ושל ערכאת הערעור ומקבלים אותם על
עצמם ומתחייבים לנהוג על פיהם.
הצדדים מצהירים ומודים בזה כי הם קיבלו קנין
מועיל כדין על פי דין תורה בבי"ד חשוב ,על כל
התחיבויותיהם בכל סעיף וסעיף שבהסכם זה,
וכחומר כל התנאים וכחומר כל השטרות.

הצדדים חוזרים ומאשרים את האמור במבוא
דלעיל.
הצדדים ממנים בזה את "בית הדין שעל יד
המועצה הדתית גולן" בתור בורר( .להלן "בית
.10
הדין").
בית הדין ידון ויפסוק בסכסוך שבין הצדדים ובכל
הטענות והתביעות שיש לצדדים אחד כלפי השני
.11
כמפורט ו/או יפורט בכתבי בית הדין אשר יגישו
הצדדים וכן בכל נושא אחר הקשור לנושא
הבוררות אשר יועלה על ידי הצדדים במהלך
הבוררות.
בית הדין יפסוק בסכסוך ,על פי דין או לפשרה,
לפי שיקול דעתו ומיטב שפיטתו ,על פי החומר
שבפניו.
בית הדין יהיה רשאי לתת פסק הצהרתי ,צו עשה
או לא תעשה ,צו ביצוע בעין ,צווי ביניים ,סעדים
זמניים ,החלטות ביניים אחרות ,וכל סעד אחר
שבית המשפט מוסמך לתתו .כן רשאי הוא לתת
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פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים
חלקים .סמכותו האמורה של בית הדין תופעל
בהתאם לסדרי הדין של בית הדין .כל הצדדים
הנוגעים לבוררות זו מתחייבים בזה לציית לכל
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הוראותיו והכרעותיו של בית הדין בנידונים הנ"ל.
הצדדים מתחיבים לשלם בגין נזקי גרמא
והפסדים של מניעת רווח בהתאם לנסיבות ,כפי
.14
שיקבע על ידי בית הדין ולפי שיקול דעתו.
הצדדים מתחייבים לשלם הוצאות משפט ושכר
טרחת עורך דין כפי שיקבע על ידי בית הדין ,לפי
שיקול דעתו.
הצדדים מסכימים שגם אם יוכרע הדין בפשרה
ההחלטה תקבע על ידי רוב דעות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
היום_______ לחודש______תש____
היום_______ לחודש______תש____
________________/_______/
________________/_______/
________________________

________________________
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