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ד"ר מרדכי שרי
מנהל מכון שלם

בפקס מסי- 03-9667916

א.ג.ג., הנדון: חוות-דעת

רוביו ני פולק

1. בהתאם להחלטת ביהמ''ש מיום- 27/10/14, עליכם היה להגיש חוות דעת בתיד 90 יימ,
קרי - עד ליום 1/2/15.

2. מפי מרשי הבנתי כי כל המבדקים וכל המבחנים כבר נערכו והסתיימו על ידיכם מאז
.29/12/14

3. אלא שלמרות זאת, מרשי מוסר לי כי בתאריך ה- 15/2/15 הוא טילפן אליכם והמזכירה
שרון מסרה לו שחוות הדעת עדיין לא הוגשה והיא גם לא תוגש, מכיוון שאתם ממתינים

לדו"ח מבית חולים איכילוב לגבי מצבן הרגשי של האם והבת אביגיל.

4. לא ברור מדוע אתם מתנים את מתן חוות דעתכם בקבלת דו"ח מ"איכילוב", שכן יש
החלטה ברורה לפיה עליכם להגיש את הדו''ח עד לתאריך 1/2/15, ומה גס שמרשי שוחח
עם ראש מחלקת בית החולים "איכילוב", וזו מסרה לו כי אין באפשרותם להעביר לכם

שוס דו''ח ושום חומר שכן המדובר לדבריה בחומר חסוי.

5. אבקש לציין כי לדברי מרשי, מצבן של הבנות הולך ומתדרדר מיום ליום, כאשר ביהמ''ש
אינו יכול לפעול או ליתן החלטות להסדרת המצב ולעצירת ההידרדרות, כל עוד הגורם
שמונה על ידו בהסכמה לבצע את עבודת הבדיקה אינו שולח אליו כל חוות דעת (ולו גס

חלקית) בנדון זה, למרות חשיבותה ודחיפותה.
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שמואל מלכא

9343560 פק0:

הנזוו: רוגיו - 8ו?*ק ;

1. קיבלנו את מכתבך מיום 25.2.15

2. חוות הדעת המסכמת תוגש לבית המשפט עד ליומ 15.3.15. עם או בלי סיכום טיסול של אביגיל.
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5. לפיכך מבוקש שלא להמתין עוד ולהגיש את חוות דעתכם בהתאם להנחיות שקיבלתם
מביהמ"ש בעת המינוי .

6. לתשובתכם המיידית אודה ואצפה,
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