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 החלטה
 

 

על פי הנטען,  , כךלפיה 03.09.17בפני בקשה לביטול החלטת הבורר כבוד הרב אליהו פוזן מיום 

 חברה.שלל כבוד הבורר מן המבקשים את הזכות לייצוג משפטי במימון ה
5129371 

עת הדין הוא כי ", בקשה לביטול החלטת בוררכ" 29.10.2017נפתח ביום שמספרו ברישא ההליך 54678313

רות המבקש בית המשפט אינו מוסמך לאשר או לבטל החלטה אחרת. הדרך היחידה של צד לבור"

לטעון טענותיו נגד 'החלטה אחרת', היא להמתין לסיום הליך הבוררות ולהגיש בקשה לביטולו של 

, מהדורה שנייה מורחבת, שמעוני, דיני בוררות: אופק חדש בבוררות" ]ישראל פסק הבוררות כולו

יינה בדחיית עליה נסב ההליך מלמד כי ענ 3.09.2017עיון בבקשה ובהחלטה מיום  ([.2014) 511עמ' 

, שזכות החתימה 1מבקשת ההגנת המבקשים תמומן מחשבונות הבנק של  בקשה לבורר שיורה כי

 החלטת ביניים מובהקת. –בהם נתונה למשיב 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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ע"י  בוררותהניתן פסק כבר  15.11.2017עולה כי ביום שהגיש המשיב מכתב התשובה יתרה מכך, 

מעשה . 07.12.2017ביום לבית המשפט ( הוגשה 17-12-14843הפ"ב , שבקשה לאישורו )הבורר

... שלל כבוד הבורר את הזכות ליצוג משפטי מן משהבקשה נסבה על הטענה כי בהחלטה "עשוי. 

אם הרי ש –" החברה, ובכך שלל ממנה את זכותה להביא בפניו ראיות ולשטוח את טענותיה

במסגרת הליך סוברים כי הטענה עודנה רלבנטית לאחר מתן פסק הבורר, יוכלו לבררה המבקשים 

טרם חלפו המועדים הקבועים ש נראה  על פני הדברים , עת ביטול פסק הבוררותבקשה לשעניינו 

  חוק הבוררותל 27בסעיפים 

 בקשה, וההליך שמספרו ברישא ייסגר.אני מורה איפוא על מחיקת ה

, 2017דצמבר  17ניתנה היום, כ"ט כסלו תשע"ח, 

      בהעדר הצדדים. 

 

 
 54678313י. שבח 
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