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 יותר השווים אנשים שיש העובדה את

 בן־ מנשה למד פחות, השווים ואנשים ־
שנה. 19 לפני עוד שילטון

 ילדיו מששת אחד ,48ה־ בן בר־שילטון
 בגיל ארצה עלה מבגדאד, בעל־גכסים של ן

 בירושלים, למורים סמינר סיים הוא .17
לצה״ל. והתגייס

 מישפטים. למד הצבאי שרותו כדי תוך 1
 עימו למד דיין ומשה ,1953 בשנת היה זה

כיתה. באותה
בר־שילטון. של סיפורו כאן עד

 זכה ,29 בן שבהיותו מספרים ידידים
 הקריירה את לקדם בהזדמנות בר־שילטון

 סיפרה מרומניה, עולה זורנר, שושנה שלו.
 נלקחה בקריית־גת, המיזרחי שבבנק לו

 9ו־ אחוז 9 של בנקאית ריבית ממנה,
 היו שבעצם כדמי־עמלה, נוספים אחוזים

סמוייה. ריבית ■
ה תקופת את שסיים הצעיר, עורך־הדין

 כך על הרבניים הדיינים של הצהרתי דין
 התביעה את וביטל יהודיות, הן שהאחיות

 לא הממשלה המחוזי. בבית־המישפט שלו
ניצח. בר־שילטון ומנשה נפלה,
 ב- הכפולה הריבית בפרשת כישלונו אך

סי לו שאין אותו שיכנעה בנק־המיזרחי,
 הכלכלי. המישפט בשטח להצליח כויים

 מישפחתו שם היה שאילו טען הוא באוזני
 הוא יותר, רב שנותיו מיספר גם אולי אחר,

העליון. בבית־המישפט גם זוכה היה
גי ענייני בשטח להתמחות החליט הוא
 כל לאגדה. הפך הוא השנים במשך רושין.

 במישפט־ שייזכה בטוח להיות שרוצה מי
ל הולך שמו לבר־שילטון. פונה גירושין,

ה את להוציא שמצליח כעורר־דין פניו
 הצד על לחום בלי לקוחו, למען מכסימום

השני.
 עבור נאותה תמורה לדרוש יודע גם הוא

המישפט־ שבין ליקר נחשב הוא שירותיו.

 במישבטים הצריח דא בו־שידמון
גירושין. במישפמי מצליח אן כלכליים,
ו הגרושים ^בקהיליית לאגדה שמו הנ

 מיכה של המפורסם במישרדו שלו התמחות
ה מערכת נגד למערכה מוכן היה כספי, |
ב השלום בית-מישפט בישראל. בנקאית *
 המחוזי בית־המישפט גם ואחריו תל-אביב '

 בנק־המיזר־ נגד הצהרתי פסק־דין הוציאו
 לירות מיליוני להחזיר נתבעו הבנקים וזי.

לגי הפך בר־שילטון מנשה ללקוחותיהם.
ר היום. בו

 ל־ דבר של בסופו הגיעה הפרשה אך,
פורמא ובנימוקים העליון, בית־המישפט

 בנק־המיזרחי. נגד פסק־הדין בוטל ליים,
 המחוזיים השופטים שלושת ניצחו. החזקים

לבט וציוו הקצוצה הריבית שיטת את גינו
 פסק־ מחוצאות נבהלה המדינה אך לה,

כשהיו. נשארו והדברים הדין

א ב ל בכלכלה, טו  
ב בגירושין טו

בר זכה יותר, מאוחר שגים רכע ^
■  בעיקבות אמיתי. בניצחון שילטון י

 של פרשה נתגלתה ששת־הימים מילחמת
שוד  שאמן הסתבר מעזה. תאומות אחיות ״

 למוסלמים. נשואות היו הן אך יהודיה. היתד!
 לתל-אביב. אותן הביא מיפו, דרעי הרב

 היה האחיות אחת של שבעלה התגלה אז
הפלסטיני. השיחרור בצבא קצין

 עמד בתל-אביב המחוזי ביודהמישפט
בנ מלהחליט הרבני ביודהדין את לפסול

 בר- אך ממשלה, להפלת לגרום ובכך דון
בפסק- הסתפק האחיות, את שייצג שילטון

ל אך גירושין. במישפטי המתמחים נים
 הוא רב. לשירותיו הביקוש זאת, מרות

 של רחבה מערכת לעצמו לבנות הצליח
 מרוצה גרוש מבוטל. לא ומוניטין קשרים
 בפוטנציה: לגרוש המידע את מעביר

 גשי בעלך נגד דבר שום לך אין ״אם
משהו.״ ימצא כבר הוא לבר־שילטון,

שיפוץ
כללי

 על לחץ אשר הוא .24ה־ בן מבנו, י י באה דיין של הבית לרכישת יוזמה ^
 שלמיש- לא בצהלה. הבית את לקנות אביו
 להם יש לישון. היכן אין בר־שילטון פחת
 ב־ ,וקוטג בתל-אביב פינקם ברחוב דירה

 לטובת נמכר ברמת־גן הבית אך רמת־גן,
 לירושה בנוסף זה בכסף בצהלה. הבית

ש ולפיצויים שיפרה, אשתו, של מהוריה
דיין. בית נקנה מגרמניה מקבלת היא

ו וחצי 11ד־ בת ורדית שיפרה מנשה,
להס בקרוב יתחילו וחצי 17ה־ בת איריס

ה גדולי את שאירח הבית לאווירת תגל
 כללי, שיפוץ עושים הם בינתיים עולם.

וחלונות. דלתות קירות, צובעים
 בקרוב לפתוח מתכונן בן־שילטון מנשה

 מי־ומי כל את ולהזמין הבית, שערי את
משה של מיבצרדלשעבר לחנוכת במדינה

דייו•
החדש. המלך יחי מת, המלך

■ זוהר מרסד ן

־ לדיין שמותר מה
אחר

 מיי אחרי דיין רב־אלוף שהקים הקיר
 רק עתיקות. בו ושיבץ הימים ששת מת

להקימה• בהיתי זכה הוא הוקמה, מטרים, שלושה מעל שגובהה הדקורטיבית, שהחומה

 את ירש שבר־שילטון אחרי נהרסה החומהארס דסתס אסור ־
 נתן לא העיריה ראש של מצפונו דיין. בית

לגיבורים. כולם הפכו מותו אחרי אך לדיין, להפריע העז לא איש בחייו מנוח. לו

 הוא שבחומה. כד בודק דיין משההקירות ער מטנסים
 הביא עתיקות, של רבים פרינגים אסף

בית־ דיין הקים ביתו, חצר בתוך חוקיים. אישורים וללא רשיונות ללא ביתו אל אותם

 בקיר. כתובת בודק בר־שילטון משמאל בתמונה לייצוא. עתיקות להכנת מלאכה
 לאחר ביטחון, לצרכי נבנתה הבית, של האחורית בחצר שהוקמה החומה,

רבועים. מטרים 250 עוד דיין משה של לחלקתו הוסיפה והיא ששת־הימים מילחמת
71 ■


