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ובי הצדדי נתגלעו חילוקי דעות כמפורט ו/או יפורט בכתבי בית הדי
והואיל :וברצו הצדדי למסור את הסכסו האמור לבוררות
אי לזאת הסכימו הצדדי כדלקמ :

הצדדי חוזרי ומאשרי את האמור במבוא דלעיל.
)א( הצדדי ממני בזה את בית הדי שיבחר על ידי
הנהלת "אר $חמדה%גזית" בתור בורר )להל  :בית הדי (.
)ב( במקרה הצור ומטעמי שירשמו בפרוטוקול ,רשאית
הנהלת בית הדי למנות דיי חליפי במקו אחד הדייני
שהפסיק את השתתפותו בדיוני ,או לאשר את סיו
הדיוני במעמד שני הדייני.
)ג( בית הדי ידו ויפסוק בסכסו שבי הצדדי ובכל
הטענות והתביעות שיש לצדדי אחד כלפי השני כמפורט
ו/או יפורט בכתבי בית הדי אשר יגישו הצדדי וכ בכל
נושא אחר הקשור לנושא הבוררות אשר יועלה ע"י
הצדדי במהל הבוררות.
בית הדי יפסוק בסכסו ,על פי די או לפשרה לפי שיקול
דעתו ,עפ"י החומר שבפניו.
בכלל זה רשאי בית הדי לחייב את הצדדי בנזקי גרמא
תשלו עבור מניעת רווח ,וחיוב לתשלו או ביצוע לפני
משורת הדי  .הצדדי מתחייבי לשל כפי פסיקת בית
הדי כאמור.
הצדדי מתחייבי לשל הוצאות משפט ושכר טרחת
עור די כפי שיקבע על ידי בית הדי  ,לפי שיקול דעתו.
א .הצדדי מכירי בעקרו שתאגיד משפטי הוא בעל
זכויות וחובות ובכוחו לתבוע ולהתבע.
ב .הצדדי מכירי בעקרו הגבלת האחריות של תאגידי,
למעט מקרה שבית הדי סבור כי מנהלי או נציגי התאגיד
או בעלי מניותיו אחראי אישית.

ג .בכפו* לאמור בסעי* ב דלעיל ,הצדדי מוחלי על
האפשרות לתבוע את הנכסי שמעבר לרכוש התאגיד.
 .6בית הדי יהיה רשאי לתת פסק הצהרתי ,צו עשה או לא
תעשה ,צו ביצוע בעי  ,צווי ביניי ,סעדי זמניי ,החלטות
ביניי אחרות ,וכל סעד אחר שבית משפט מוסמ לתתו .כ
רשאי הוא לתת פסק ביניי המכריע בנושא הבוררות חלקי
חלקי .סמכותו האמורה לעיל של בית הדי תופעל בהתא
לסדרי הדי של בית הדי  .כל הצדדי הנוגעי לבוררות זו
מתחייבי בזה לציית לכל הוראותיו והכרעותיו של בית הדי
בנידוני הנ"ל.
 .7הצדדי מסכימי שג א יוכרע הדי בפשרה ,ההחלטה
תקבע על פי רוב דעות.
 .8בית הדי לא יהיה כבול למועדי המופיעי בסעי* טו לתוספת
לחוק הבוררות ,תשכ"ח –  .1968ע זאת בעלי הדי ובית הדי
ישתפו פעולה בכדי לסיי את הבוררות במהירות האפשרית.
 .9במקרה שצד לא יגיע לדיו אליו הוזמ  ,רשאי בית הדי לשמוע
את הצד שכנגד ,לקבל עדות וא* לפסוק את הדי בלא לשמוע
את הצד שנעדר .הצד שנעדר יוכל להסביר לבית הדי את
היעדרותו ובית הדי יוכל להחליט על קיו ההלי מחדש.
 .10בית הדי הוא המוסמ היחיד לפרש את פסק הדי .
 .11הצדדי מקבלי על עצמ את סדרי הדי של בית הדי
ומתחייבי לנהוג על פיה.
 .12הצדדי מצהירי ומודי בזה כי ה קיבלו קני מועיל כדי
עפ"י די תורה בבי"ד חשוב ,על כל התחייבויותיה בכל סעי*
וסעי* שבהסכ זה ,וכחומר כל דיני תנאי ושטרות.
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