NTIAL
1000% CONFIDE

פארם לצד אחד
ָ
נאמען _________________________________________________

אדרעסס _________________________________________________
די בעסטע וועג זיך צו פארבינדען מיט מיר___________________________ :

מעמבער/מתפלל בקהל/ביהמ"ד_________________________________

טעל ________________________.סעל _______________________.פאקס ____________________ אימעיל________________________ :
די בעסטע צייט זיך צו פארבינדן מיט מיר איז_______________________ :
 1 mשעה 2 m .שעה 3 m .שעה ____________________________m

וויפיל צייט בערך דארף אייך דויערן פארצוגעבן אייער צד?

באצייכענט אויב איר האט א פארצוג פאר מפשרים  mמחוץ לעיר  mפון אנדערע קהלות

ביים איינגעבן די אפליקאציע ווערט גערעכנט א מינימאלע סערוויס אפצאל$140 :
_____________ Exp. ____|_____ CVC:_________ Zip

_________________________________________C.C. Account #

וע"ז באנו על החתימה _________________________________________________
די אונטערשריפט איז בלויז צו צייגן אינטערעסע אינעם סערוויס ,און איז אויסדריקליך נישט בינדענד אויף קיינעם

צייכנט אן דא אינפארמאציע פון די אנדערע צד

וואס איר ווילט מען זאל משפיע זיין אויף אים צו קומען צו מיישר
נאמען _________________________________________________

אדרעסס _________________________________________________

מעמבער/מתפלל בקהל/ביהמ"ד_________________________________

די בעסטע וועג זיך צו פארבינדען מיט אים___________________________ :

טעל ________________________.סעל _______________________.פאקס ____________________ אימעיל________________________ :
מיישר וועט מאכן די פאלגענדע השתדלות משפיע צו זיין אויפן אנדערן צד:

דורך רופן טעלפאניש/שיקן אימעל מעסידזשע'ס/משפיע זיין דורך זיינע קרובים וידידים/שיקן פאסט.
זעלבסט פארשטענדליך אז מיטן בעסטען ווילן איז אוממעגליך צו גאראנטירן הצלחה

דער דיפערענץ איז איבער:
 mריעל עסטעיט.

 mאינשורענס m .אינוועסטמענט.

 mאימפארט/עקספארט.

 mנאן-פראפיט.

 mריטעיל.

 mמוסד תורה/חינוך.

 mביזנעס.

 mהאולסעיל.

 mבראוקערדזש

 mעיסקא.

 mצדקה ארגאניזאציע.

 mליעס.

 mמאנופעקטשערינג.

 mפאנדרעיזינג.

 mעלעקטראניקס.

_________________________m

די צדדים זענען:
 mלענדלאר/טענענט.

 mמוכר/קונה.

 mשותף/שותף.

 mיורש/יורש.

 mמלמד/מנהל.

 mלוה/מלוה.

 mנדבן/נאן-פראפיט.

 mערב/מלוה.

 mארבייטער/בעה״ב.

 mשכן/שכן.

 mקאנטראקטאר/קליענט.

___________________________m

די סומע וואס ס'האנדלט זיך איז בערך$___________ :
אויב דער סכסוך איז שוין געווען ביי דין תורה,

ביי וועלכן בי"ד? _____________________.

ווען?_____________________ .איז ארויסגעקומען א פסק?  mיא  mניין

אויב איר האלט אז אין דעם ענין איז פאראן נאך א צד ,שרייבט דא אריין די וויכטיגע פרטים_________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________________________________________
הערה_____________________________________________________________________________________________________________________ :

שיקט אריין דעם אויסגעפילטן פארם דורך אי-מעיל - info@meyasher.org :אדער דורך פעקס 718-289-0643
ווען דער אונטערגעשריבענער פארם ווערט ערהאלטן ,וועט מיישר אנאליזירן די פרטים און פארשלאגן פאר אלע צדדים א רשימה פון פאסיגע מפשרים .דאן האבן ביידע צדדים -אינאיינעם ,אדער יעדער
עקסטער –די מעגליכקייט אויסצוקלויבן א קאנדידאט וועמען ביידע געטרויען אלס מפשר .ווען דער אויסוואל איז אונטערגעשריבן פון ביידע צדדים ,וועט מיישר אריינברענגן דעם מפשר ,און מסדר זיין
א זיצונג/ען .אויב די צדדים האבן זיך נישט געאייניגט איבער א מפשר ,וועט מיישר -נאר מיטן רצון פון ביידע צדדים – משתדל זיין ביי ביידע צדדים אויפצוקומען מיט א מפשר וועמען ביידע געטרויען.
נ.ב .פאר סיי וועלכע פראגען און געדאנקען קען מען זיך פארבינדען מיט מיישר דורך אי-מעיל info@meyasher.org

