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בס״ד

שטר בוררות
נחנו בעלי דינין חתומים מטה מודים ומעידים בחתימת ידינו דלמטה והיא
עלינו כמאה עדים כשרים ונאמנין שאנחנו חתומים מטה קבלנו עלינו את
למשפחה
בן
מוהר''ר
למשפחה
בן
מוהר''ר
למשפחה
בן
מוהר''ר
לדון בינינו בעניין

תעיד
הדיינן

לכל התביעות והטענות שיש לנו מאחד על חברו וכל אשר יסתעף ממנו להכל קבלנו אותם עלינו לדון
בינינו כפי ראות עיניהם או לפשר בינינו בפשרה הקרובה לדין או בכל פשרה כפי אשר ימצאו ביניהם ,פה
אחד או ברוב דעות בלי הגבלת זמן  ,וכל מה שיפסקו עלינו או יפשרו בי נינו הן בגמר דין על ידי פסק או
כפשר ,הן אחר כך כשיתעוררו לדון עוד מפני טענות וסיבות חדשות או ישנות כפי ראות עיניהם גם אם
יהיה לאחר זמן רב ,הכל כפי ראות עיניהם  ,מחוייבים אנחנו לשמוע דבריהם בלא שום ערעור כלל לשום
בית דיו צדק או בית משפט שבעולם  ,וכן אנחנו מוחלים מרא ש על הופעת הדיינים בפני שום בית דין צדק
או גורם משפטי כלל  ,וכל אחד מאתנו חתומים מטה לא יטה ימין ושמאל מדבריהם ולא יפול דבר ארצה
מכל מה שימצאו ב ינינו ,בין דין ובין פשרה ככח בית דין יפה כאלו עמדנו לדון בבי דינא דרבינא ורב אשי .
ותוקף השטר הזה כתוקף כל שטרי בי רורין המועילים על פי דין תורתנו הקדושה  ,וכתוקף קאמפראמיס
המועיל על פי חוקי הממשלה  ,ואם אחד מאתנו חתומים מטה ישתמט מלבוא לפני חבית דין צדק בכל פעם
שיוזמן לפניהם ,הרשות ביד הבית דין צדק להוציא פסק דין ולעשות בו כפי ראות עיניהם  ,וכל אחד מאתנו
חתומים מטה אשר י מרה את פי הדיינים הנזכרים לעיל ככל אשר יאמרו בעניין הנז כר לעיל בין דרך פסק
ובין דרך פשר הקרוב לדין או בכל פשר כפי ראות עיניהם יוקנס סך לצדקה כפי ראות עיני הדיינים
ולצורך מי אשר ימצאו לנכון .וכל זה קיבלנו עלינו בקנין אגב סודר במנא דכשר למיקניא ביה  ,ובביטול כל
מודעות ואונס  ,דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא  ,ותוקף השטר לא יפסל לא בחסר ולא ביתר ולא
במחק וטשטוש ,ויהיה באופן היותר מועיל לזמן רב בלתי מוגבל.
שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים למנין
לחודש.
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