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 אני בבריאותי, פגעתי שלי, המישפחה

 חברתים חיים שלי, מהמיקצוע מתרחק
 לדבר נתפס זמני כל לי, שאין כמעט
 אחד שבוע לפני הצהיר כך הזה."

 יוחננוף, שמואל("סמי") תבל, מעשירי
בתל־אביב. העדים דוכן מעל

 כסוף הגבר תיאר שאותו הסיכסון־
 בקהיליית לאגדה הפר כבר השיער

 ממושך, סיכסוך זהו בארץ. עורכי־הדין
 ובין שמואל בין שנים מזה המתנהל

 בקצווי נפגשים הצדדים משה. אחיו
 חוזרים ונסיונות דיונים לשם תבל

 את ביניהם. פשרה למצוא ונשנים
 מוציאים הם האחים שצברו הרב העושר

 הם ביניהם. במילחמת־חורמה כעת
 רק שיתכן בלהט בשני האחד נלחמים

 קשורים שהם מכיוון מישפחה. בני בין
 של ענקית מערכת על־ידי בטבורם
 בבעלותם הנמצאים ומיפעלים חברות
 להיפרד, יכולים אינם הם תבל, ברחבי
יחדיו. להישאר יכולים ואינם

 יפסול מ*
הבורר את

 למישפחה בתל־אביב נולדו ם ך*
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 וחנות מיפעל להוריהם היה הארבעים
במל דלפינר־יוחננוף. בשם בתל־אביב

 שמואל האח נסע השנייה העולם חמת
 רב הון שם ועשה לארצות־הברית,

 כימי־ והובלת כימיקאלים בעיסקי
 הלבוש הנאה, הגבר בצובר. קאלים

 משי בחליפות רב בהידור תמיד
 נודע תואמים, משי וגרבי תכולות

 היה הוא וחברה. חיים כאוהב בניו־יורק
 במנהטן, דירה ורכש פעמים כמה נשוי
 ושלל בסן־טרופה, ויאכטה וילה

העולם. בכל וחברות מיפעלים עסקים.
רוטנשטרייד בורר

טירחה שכר

גולדפארב פרקליט
זהב הרבה

 רצו לא והם השופטים, רוב על־ידי
 השופט לו. הנוגע בעניין לדין לשבת

 הבקשה שמיעת את שהתחיל ולך, דויד
 עצמו. את פסל מרס, בחורש הנוכחית

 רוטנשטריך. בד״ר מדובר כי מבין ״אני
 עמוקה, ידידות לו רוחש שאני מאחר

 עורר־דין של במישרדו בזמנו ועבדתי
 מלדון עצמי פוסל הנני רוטנשטרייך,

ולך. השופט אמר בבקשה."

 ושיער צהבהב שפם בעל משה, אחיו
 נותר בקצותיו, שחור צבוע הנראה

 המישפחה לעיסקי ודאג בישראל
 דלא נכסי על חולשים הם כיום מכאן.
 על נפט, לזיקוק מחברה חלק על ניידי,

 על וגם כימיקאלים להפקת מיפעליס
 כימי־ להובלת ספנות חברות כמה

 חברה ליברית, חברה במיכליות: קאלים
ישראלית. וחברה הולנדית

 ידי על שמואל, האח הגיש לאחרונה
 תמיר שמואל עורכי־הדין באי־כוחו

 מתפקידו להעביר בקשה מוריץ, ויצחק
 יהושע הנודע עורך־הרין הבורר, את

 1953 שנת מאז שהיה מי רוטנשטרייך,
הא של המישפטי ויועצם איש״סודם

 דולר 700 היו לפסילתו העילה חים,
 כשכר משה, האח לבורר. ששילם
 בתל־אביב. דירתו השכרת עבור טירחה

 על המידע החלה. כבר שהבוררות אחרי
 אחותו, מפי לשמואל הגיע כך

 דצמבר בחודש פילוסוף, ויקטוריה
1982.

 מעור־ אחד הוא רוטנשטרייך הד״ר
 במדינה. והנודעים המכובדים כי־הדין

 עורכי־הדין לישכת ראש היה בעבר
 מועצת־ כראש מכהן הוא וכיום

העיתונות.
 האחים של בעיסקיהם טיפל הוא

 וכאשר דרכם, בתחילת . היו מאז
 בחרו הם ביניהם הסיכסוכים נתגלעו

 שיפשר כדי ברוטנשטרייך תמיד
 את להסדיר דרך וימצא ביניהם

בעיותיהם.
 לפני חודשים כבר מתלונן ״אני

 זהו מצירו, על"ביאס״ שלי עורכי־הדין
 ביקש לי", עזרו אלי, העויין אדם

 הגין. אריה עקיבא מהשופט שמואל
 לפסול בבקשה לפנות נעים זה אין אבל

 רוטנשטרייד. הד״ר כמו נכבד בורר
 רצים לא שנה, 30 של ידידות "זוהי
 את המבקש שטח לבית־המשפט.״ ככה

 "אבל השופט, לפני לבטיו
 הקש היה מאחי שקיבל שכר־הטירחה

הגמל." גב את ששבר
 שעברה השנה סוף מאז ואמנם,
 השלישית הפעם זו האחים מתדיינים

 היה קל לא הבורר. של פסילתו בעניין
 זו. בקשה שישמע שופט למצוא

ואהוב מוכר רוטנשטרייד עורר־הדין
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 כרגע נמצאים האחים
 המי לקראת נדיר. די

 בבתי־מלון חדרים
 > ואי מחו״ל, שהוזמנו

 1 הזו הכבודה כל את
 ה׳ החל כן על קרוב.

 המישפט כל את דחה
 בבקשה לדון מקודם,

לסיומ עד הפסק ללא
מים  נוכחיב האחים שניסכו

 לנע ביותר ערים והם
 ב לשבת משתדלים

 באז איש מביטים ואינם
 ליד לעבור מהם אחד

נ בו, לגעת אפילו

מיים אסטרונו
 אחר שופט מייד למצוא צורך יה *
שני הבקשה. בשמיעת שיתחיל 1

גולדנברג פרקליט
אקפולקו


