
"ראוי למי שרוצה להיות מבקש שלום ורודף שלום, שימשוך ידו כל אשר יוכל 
מלהזמין את חברו לדין תורה, וישתדל לגמור הענין על ידי רעים אהובים"

)פלא יועץ ערך משפט ודין(

CONFIDENTIAL GUARANTEED
1000%    CONFIDENTIAL

MEYASHER  •  183 Wilson Street #492  •  Brooklyn NY 11211
Tel: 718-475-1433  •  Fax: 718-289-0643  •  Email: info@meyasher.org

דער דיפערענץ איז איבער:
m ריעל עסטעיט.  m אינשורענס.  m אינוועסטמענט.  m ריטעיל.  m ביזנעס.
m האולסעיל.  m עיסקא.  m ליעס.  m מאנופעקטשערינג.  m עלעקטראניקס.

m אימפארט/עקספארט.  m נאן-פראפיט.  m מוסד תורה/חינוך.  m בראוקערדזש
._________________________ m  .פאנדרעיזינג m  .צדקה ארגאניזאציע m

די צדדים זענען:
m לענדלאר/טענענט.  m מוכר/קונה.  m שותף/שותף.  m יורש/יורש.  m לוה/מלוה.      

m ערב/מלוה.  m ארבייטער/בעה״ב.  m שכן/שכן.  m קאנטראקטאר/קליענט.
.___________________________ m  .נדבן/נאן-פראפיט m  .מלמד/מנהל 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? m יא m ניין

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.

info@meyasher.org נ.ב. פאר סיי וועלכע פראגען און געדאנקען קען מען זיך פארבינדען מיט מיישר דורך אי-מעיל

פָארם להצדדים
נאמען __________________________________________________

אדרעסס ________________________________________________

מעמבער/מתפלל בקהל/ביהמ"ד_________________________________

די בעסטע וועג זיך צו פארבינדען מיט מיר: ___________________________

טעל.________________________ סעל._______________________

פאקס ____________________ אימעיל: ________________________

די בעסטע צייט זיך צו פארבינדן מיט מיר איז: _______________________

וויפיל צייט בערך דארף אייך דויערן פארצוגעבן אייער צד?

____________________________ m  .3שעה m .2 שעה m   .1שעה m

באצייכענט אויב איר האט א פארצוג פאר מפשרים  m מחוץ לעיר  m פון אנדערע קהלות

צד אחד

נאמען __________________________________________________

אדרעסס ________________________________________________

מעמבער/מתפלל בקהל/ביהמ"ד_________________________________

די בעסטע וועג זיך צו פארבינדען מיט מיר: ___________________________

טעל.________________________ סעל._______________________

פאקס ____________________ אימעיל: ________________________

די בעסטע צייט זיך צו פארבינדן מיט מיר איז: _______________________

וויפיל צייט בערך דארף אייך דויערן פארצוגעבן אייער צד?

____________________________ m  .3שעה m .2 שעה m   .1שעה m

באצייכענט אויב איר האט א פארצוג פאר מפשרים  m מחוץ לעיר  m פון אנדערע קהלות

צד אחד

ביים איינגעבן די אפליקאציע ווערט יעדער צד גערעכנט א מינימאלע סערוויס אפצאל: $25.

C.C. Account #___________________________________________

Exp. ____|_____  CVC:_________  Zip _____________

C.C. Account #___________________________________________

Exp. ____|_____  CVC:_________  Zip _____________

וע"ז באנו על החתימה

_________________________________________________
די אונטערשריפט איז בלויז צו צייגן אינטערעסע אינעם סערוויס, 

און איז אויסדריקליך נישט בינדענד אויף קיינעם

_________________________________________________
די אונטערשריפט איז בלויז צו צייגן אינטערעסע אינעם סערוויס, 

און איז אויסדריקליך נישט בינדענד אויף קיינעם


