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 )ע"י ב"כ עו"ד רויטל לורברבוים, 
 ( משה לורברבויםעו"ד 

     נגד
נדף' עו"ד דעואל הכהן  –המנהל המיוחד להקדש 'אלשיך  המשיבים:

 פלאי
 הנהלת בתי הדין הרבניים   –הממונה על ההקדשות 

 

 

 ה"ד ה לפני פסבדיקולאפשר  ןויבקשה להגיש סיכומים לאחר הד הנדון: 

  שלא עלו הגשתיבערעור שנושאים הכלולים  ך יש' האחרון התבהרו מספר נושאים אביום ה ך יון שנערבד
 . גלל הפסקת הדיוןב

להיסח הדעת  לי  גרמו הדברים ו . אני לא טוען רבני ולא עורך דין שלא קשוריםעלו הרבה נושאים מאידך 
   .מהנושאים החשובים

.  השתיקו אותיאו להגיב או לשאול כאשר רציתי לדבר  .את בית הדין ויים להטעותשדברים שענאמרו 
 לא עמדו בהבטחתם.אך הבטיחו לי לתת לי לדבר בהמשך 

 ס לכך. ת הנהנים נאמרו בו דברים סותרים ואני מבקש להתייחנושא מעמדי כמייצג א

 .  יובקשותיי י י וראיותיאת טענות פשרו לי לסייםבדיון לא א

עונה בירור עם השמאי, וכן  טמוטעית נושא השומה הינוצל הזמן של הסיכומים לבדוק את בנוסף לכך 
 . ובדיקת עלות תיקון הליקויים  שווי הנכסמחירי הדירות על יית לפעת ע שה

מדבר על סכנה לחיי אדם  . המנהל המיוחד יש זמן לברר ולתקן את הבנייןו פות למכור את הבנייןאין דחי
לקבר בסיום השבעה  כל לעלות וחודשים כדי שי 5-עצמו גרם לדחיית הדיון ב , הוא אך בפועלויודע להפחיד.  

 שש לפיקוח נפש. לא חו  של אשתו

הטילו    הוקמה ועדת חקירה אך בסיום אמנם .ות רכוש וילדים התימנים סבלו רבות מגניב קום המדינה  ב
לאחר מאבק קשה התברר פשעי   .אמרו שהתימנים מדומיינים תקשורתב  .חסיון על ממצאי החקירה

   .המדינה
ל  שכר המנה סיר את החיסיון על המכירה ועל לה   בביקשתי ואני מבקש שו  ה לחזור.יסטור יאל תתנו לה 

 .אמתכדי לאפשר בירור ה  וחדהמי

 יגישו סיכומים. שהצדדיםו יענות לבקשותיי לה  אני מבקשעל מנת שהדין יהיה דין צדק, 
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