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  ירושלים גדולהבבית הדין הרבðי 

  )ד ישראל עðדען"כ עו"י ב"ע(  051922599  ז"ת  יורם גריידי:המערערים

הוועד הכללי לעדת התימðים   

  בירושלים

  

  920001357  עמותה

  

  ,ד רויטל לורברבוים"כ עו"י ב"ע(

  )ד ישראל ðיסðבוים"ד משה לורברבוים ועו"עו

          ðגד

  ד דעואל הכהן פלאי"עו' ðדף –אלשיך 'המðהל המיוחד להקדש   :המשיבים

  הðהלת בתי הדין הרבðיים –הממוðה על ההקדשות 

  

  

  .כריע בדין עד שיהיו לפðי בית הדין כל הðתוðיםהבקשה לא ל: הðדון

   .שלום

פי הקדש להכרעה כסלפðיכם אבל עומדים  ,אðי מתðצל על שאðי מטריח את בית הדין שוב ושוב

₪ מיליון  7 -מ הן שכר המðהל המיוחד והן מכירת הðכס אשר כרוך באובדן של. בסכומים עðקים

  .על חשבון הקהילה התימðית שכבר בעבר שדדו אותם עד עשרות מיליוðי שקליםו

  

  .ההקדשðכס בðושא מכירת  .1

אמור לקבל שכר ימכר הוא אם הðכס י .עגוכי הוא ð ומשקלמשמעות והמלצותיו המðהל  אין לדברי

יהיה לו מקור להשלים את שכרו לאחר שקופת ההקדש  גם על המכירה וכן₪  400,000 -של כ

  . למכורטורח להשפיע על בית הדין הוא לכן  .התרוקðה

  .ד הסתמכו על שומה מוטעית"ביה

לא הבחיðו בפגמים המהותיים בשומה וקיבלו בית הדין , והטעה את השמאיהזמין שומה  המðהל

  . מיליון ð12כס חלק ההקדש בשווי כאילו את שומת ההבל 

   .₪מיליון  22.5-ב ח"בדו כיום ðישומהשל ההקדש הקרקע 

בית הדין כðראה לא . שהוגשה על ידי המðהל המיוחד איðה משקפת את שווי הðכס בשוקשומה 

כתב למרות שכך העריכו את הðכס כשלד בלבד שבעצם לא ראו ושמאות ה ח"התבוððו מספיק בדו

   .9.14סעיף  19עמוד  ח השמאות"השמאי בדו

מכון למורים פעיל ואולם כן ו, גמורות ומאוכלסות ר"מ 85-כ של גדולותדירות  14-יש כ מבðהב

   .שמחות

  .יהוכן המחסðים והחðיות העליוðות הבðויות מעבר למאושר לא ðלקחו בחשבון כלל שתי הקומ

תמורת  מיליון 12 לההקדש יקבד ש"מאשר ביהאישר עסקת קומביðצייה וכעת בזמðו ד "ביה

  ? הðכבדים הדין יתמיליון באישור ב 10.5הפסד של  .והמבðה עהקרק

   .מיליון 40-שווה למעלה ממאוכלס בðוי והחלק הזה לבד מהעובדה ש



  ?שיש דעת והגיוןאו מספיק לראות את הרמאות האם צריך שומה סותרת 

ולשקלל  וחייבים להשעות אותו מיידית מתפקידו חוסר אחריותבה גמורה ויעהמðהל מתðהג בפש

  .והטעיית בית הדין הוהðזקים העצומים שעש בחישוב שכרו גם את פשיעתו

 בלי פðיותביושר ים שיפעלו לטובת ההקדש ðאמð למðותמ ðמðעבית הדין להקדשות במגמתיות 

  .שיעמוד להצלת ההקדשגורם בעל מעמד וסמכות  איןיצרו מצב שו

אין , וכספי הקדשמכיוון שמדובר במיליוðי שקלים אך , המðהל איðו חשוד בעיðי כאדם לא ישר

כדי לקדם  דתה ðכבאקיבל טובת הð ,מוכרההשליח ברים מעולם שיו דה .שום אדםלסמוך על 

   .מכירה

 ðאמðירק על ידי  ההמכיראת ðהל את הבדיקה וההמלצה למכור ויש ל שקול מכירהאם צריך ל

   .הקדש

  

  .ליקויי הבטיחות והסכðותðושא  .2

גם הקבלן וגם המðהל  לכן .לקדם בדחיפות את המכירהðות הם הדוחפים כליקויי הבטיחות והס

   .ðוח להם שיש מפגעים

  . מהמכירה 3%ולקבל את שכרו הקבלן רוצה לקðות והמðהל למכור 

 ממש סכðת ðפשותוזוהי  יותר משðתיים בגובה רבפיגומים שעומדים באויר סכðות ממשיות כמו יש 

   .₪ 10,000-כ למרות העלות הðמוכה של לא טורח לתקן המðהל ,אם יפלו

  



 בית הדין מתעלמים מאפשרות .הבטיחות יש הוראות איך לתקן את לקויי הבטיחותח "דובמסמך 

  . הצעת מחיר לתיקון הביאלא באופן מגמתי המðהל  .תיקון הליקויים

. למðהל לעשות תיקוðים בבðיין הורהבית המשפט , ðה לאחר תביעת סרק של המðהליותר משלפðי 

קבלן לתקן ולהסיר את לבית המשפט הורה . לתקןטען שעל הקבלן  המðהל, במקום להזדרז לתקן

 כדי להציל חיי אדם המðהל לא טורח לכפות את קיום ההחלטההתיקוðים לא ðעשו ו. הסכðות

   .טרסים הכלכליים שלוðכאמור כי זה משרת את האי, שהוא חרד עליהם

אין  ,על כן לכאורה .מðהל המיוחדלשכר האך הם ðשמרים  אות אלפי שקלים שבקופה מ יש 

  .כסף להציל חיי אדם וחייבים למכורהקדש ל

 א דרשלכן שלב ראשון וכלתקן את המðהל לעשות מה שביכולתו לא חייב בית הדין להקדשות 

  .ורשלðית של בית הדין להקדשותהתðהלות לקוייה זוהי . םת מחיר לתיקון כל הליקוייוהצע

  

  . שלא ðשקלה למכירה החלופה .3

ויתקðו את  מכר ויתמðו ðאמðי הקדש ראוייםיהðכס לא י ה"בע מה יקרה כאשרבית הדין לא שקל 

  .קויי בטיחותיהל

  ?קומות ואולי יותר 6-להבðיין יקבל אישור האם יש סיכוי ש

  . בðיין חדש ברחוב חיי אדם קרוב לבðיין ההקדשðבðה  בימים אלו

  

  

  

  

  

  .הרשויות שבאישור מסתברקומות לפחות ו ð 6ייןבב

  .שיון בðכס ההקדש לכל מה שבðויישיש סיכוי גדול לקבל ר ðראה לפיכך



   .₪מיליון  32-40ההקדש יהיה בין  קבðיין יהיה גמור שווי חלהכאשר 

   .ולא לשמוע לעצת המðהל והמפקחת כדאי לחכות ולהילחםכל בר דעת יבין ש

  

  .המשפטי טמההיבד "בביהיך להה .4

  .לייצג את רצון המקדשיםהמעמד  יעלבהם ðאמðים ה

שייצג את ציב מעמד י בעלהערעור לא היה שום גורם דיון על ב. בית הדין מקפיד לא למðות ðאמðים

  . רצון המקדישים

 ומשאיðו שכיר של ההקדשרק המðהל היðו . המפקחת היא גורם ðספח שלא כדין תורה להליךמðגד 

  .כל משמעות דעותיולבטעðותיו ו שומר תורה ומצוות ובעל ðגיעות אין

הדין לחסום בעלי ת יב שהוא תוצאה של פעולותהליך משפטי לקוי בתכלית  הערעור התקיים תוך

הוציאו מהתיק  אותðו ðהðי ההקדש ,את ðציגי הקהילה התימðית רלוטð. מעמד מלהשתתף בהליך

  . להביע דעה ושוללים את מעמדðו ושוללים את זכותðו

 עד ,ים המכריעיםלתת החלטה בðושאהגדול וכן לבית הדין להקדשות לבית הדין  אין סמכות

  . עה והבðה ורצון טובד מהקהילה התימðית בעלימוסכמים עליðו שיעמדו ðאמðים 

הם  .שקיפותביוðות וויציגו את כל הðתוðים בלי חסקלו ויבחðו שיבדקו את הðושא וי םðאמðיה

  .לקראת החלטה של בית דין צדק להקדשות ישמיעו את דברם בפðי בית הדין

  

  וא ðהðההðאמן ש .5

הרב שרעבי גילה דעתו שיש . אם אðי כמייצג הðהðים יכול להיות ðאמן בהקדש ,בדיון עלה הðושא

  .ðיגוד איðטרסים

  .יש כאן חוסר הבðה יסודית

, כסף לא היהלחלק קמחא דפסחא ו ורצון להם חובה היהש. ðיגוד איðטרסים זה מה שהיה בועד

ולקחו את הכסף לקמחא סיון ילא עמדו בðהם . ת תימðי"רק מכספי הקדש שמיועדים לת אלא

  .יב אותם להחזיר את הכסףבית הדין להקדשות חי. דפסחא

פיע עליהם להעביר פירות ההקדש ת תימðי יהיה חלק מהðאמðים ויצליח להש"כאשר ðציג של ת

תאום  ההגדרה המתאימה היא שיש. אין בכך כל ðזק או מעילה כי זה רצון המקדיש, ת תימðי"לת

  .איðטרסים

   .אðי הצעתי את עצמי להיות ðאמן אך אשמח אם יעמדו ðאמðים הגוðים בלעדי

 לקרן הבðייןלפעילות ו אðי יכול לארגן מגביות. ת תימðי"ולא רק בðושא ת אðי בשמחה אעזור להם

  .ורðית והקמת מוסדותפעילות תלקיים ו

  

. וכן לערוך שומה מתוקðת או משלימה לפי המצב בשטחפðיתי לשמאי שערך את השומה והוא מ

  .ðראה שחייבים לתקן את השומה לפי השווי האמיתי. הוא התðא את השומה בהסכמת בית הדין



  .יש לי עוד להוסיף דברים חשובים אך לא קיבלתי אישור לסיכומים לכן אחשה

  

  . לסיכום

  .המאפשרים החלטה ðכוðהלפðי בית הדין להקדשות לא היו מספיק ðתוðים 

  .שומא מוטעית וחסרההוגשה להם   .א

  .עלות התיקוðיםאפשרות ולא בדקו את   .ב

  .מיליון שקל היטל השבחה 5עו אותם שיש לא ייד  .ג

 .לא יידעו אותם שיש מס שבח  .ד

 .לא ידעו שיש סיכוי לקבל היתר על כל הðכס  .ה

 .לא שיתפו ðאמðי ההקדש בדיון ובהחלטה  .ו

 .לא שיתפו אותי כðציג הðהðים בדיון  .ז

  .ל"וליידע אותם על הð להגיבלי לא מאפשרים   .ח

  

  לבד מבקשות מהעבר הדחופה בקשתðו

 .כריע בדין עד שיהיו לפðי בית הדין כל הðתוðיםהלא ל .1

אðו  ,מלא את תפקידו למðות ðאמðיםלא לשמתעקש ת הדין להקדשות כיוון שבימ .2

ðאמðים זמðיים המקובלים על הצדדים ולקבוע דיון  3ית הדין הגדול למðות פוðים לב

   .למיðוי ðאמðים קבועים

  .עד למיðוי ðאמðים בדחיפות אפשר בדיעבד למðות את הרב שלום הלוי כðאמן יחיד זמðי

  

  .התימðית לðהל את ðכסיהשל הקהילה אðי מðיח שבית הדין הגדול מכיר בזכותה 

  

  ת לבðי תימן"ת. בשם העמותה מבשר טוב

  

  הרב יורם גריידי

 

 


