בין הצדדים בשנת  1968באי קירסאו.
התיקונים בחוזה זה נערכו בערים
אחדות באירופה .בשנת  1979נחתם
הסכם חדש בין הצדדים באקפולקו
שבמכסיקו .ישיבות נוספות נערכו
בלונדון ,אמסטרדאם ,מונטה־קרלו,
ציריו ,ג׳נבה ,פאריס ומקומות נוספים.
״כבר הזכרנו את כל העולם,״ אמר
בפליאה השופט הגין כאשר שמע את
השמות האכזוטיים הרבים.
את מסעות האחים מסבך עוד יותר
סירובו העקשני של האח שמואל לטוס
במטוסים .למרות שאחיו משה הוא
קל־תנועה ומקיף את העולם במטוסים
ואף נסע עם פרקליטו במטוס פרטי
כדי להגיע בזמן לישיבה ,שמואל
משתמש אך ורק באוניות .״צריך
לרדוף אחרי האמפרור הזה בכל
העולם,״ אמר מישהו המכיר את
האחים.
ככל שגדל רכושם של האחים,
החריפו גם הסיכסוכים ביניהם .בשנים
הראשונות לסיכסוכים היה עדיין הד״ר
רוטנשטרייך איש סודם של השניים.
שמואל נעזר בו לשם ניסוח צוואתו,
הסדרת יחסיו עם אשתו־לשעבר,
מכירת דירתו בניו־יורק ובניית הווילה
שלו בסאן־טרופה .משה נעזר בו גם
הוא לעניינים פרטיים ,והאחרון שבהם
היה השכרת דירה לשגרירות .על
פעולה זו יצא קצפו של שמואל,
שביקש לפסול את הבורר" .אותך
ייצגתי בניו־יורק בענייני הדירה שלך,
ואת משה בעניין שבו התחלתי לפני
פרוץ הבוררות,״ ניסה ד״ר רוטנ־
שטרייך להסביר ,אבל לשווא.
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ן* יחסים בין האחים החריפו
 1 1כל־כך ,שהם לא יכלו יותר לשבת

באולם ,הם אינם משנים את ארשת
פניהם .האחד חולף ליד יריבו כאילו
היה אוויר שקוף .יש דמיון פיסי בין
השניים .אך הדמיון העיקרי ביניהם
מתגלה בהתנהגותם .כל אחד יושב
מוקף יועצים ומזכירות ,ולידו ערימה
גדולה של תיקים ודפדפת .כמעט ללא
הרף הם רושמים הערות על פתקים
ומעבירים אותם לבאי־כוחם .לעיתים
הם ממלמלים כמה מילים לעצמם על
דברי העדים ,ולעיתים ניגשים
לעורך־הדין המייצג אותם ולוחשים
כמה מילים באזניו.

א ה ד ב מ טוס,
^ השגי ב או מ ה

~

^ בל שני הצדדים אינם מסת־
פקים בהליכים במדינת־ישראל.
כמו קירקס ענק ,נודדים האחים ואיתם
כל עורכי־הרין והבורר בכל קצווי
תבל .שמות המקומות שבהם נחתמו
 .הסכמים בין הצדדים ,או נערכו
ישיבות ,נשמעים כמו מסע־תענוגות
של חוג־הסילון .ההסכם הראשון נחתם

רוטנשטרייך פסק לטובת האח משה,
והחליט כי הוא לא יזקק לאישור
מוקדם לנסיעותיו.
בערך מתקופה זו החל האח שמואל
חושש כי הבורר מעדיף את אחיו .הוא
החל מגיש בקשות לבית־המישפט
המחוזי בתל־אביב לבטל את הבוררות,
מכיוון שלא קיבל מירע מסויים .שתי
בקשות כאלה נדחו על־ידי השופט
יוסף חריש .אז החליט לבקש לפסול
את הבורר .העילה הראשונה שלו היתה!
שהבורר מסרב לפסוק באחת;
הפלוגתות החשובות בבוררות .והעילה
השניה ,כי הבורר אינו דובר אמת.
השופטת חנה אבנור דחתה את שתי!
הבקשות האלה .זמן קצר אחר־כך הגיש
שמואל את הבקשה הנוכחית ,כאשר
נודע לו עניין שכר־הטירחה .הוא אמר
לאחותו :״איני יודע מה עשיתי ליהודי
הזה שיתנהג אתי ככה,״ וליהושע•
רוטנשטרייך אמר:״ תזכור שאחרי
משה בא יהושע ,ואחרי יהושע באים

נד כרסליטי המדינה מתים
מקינאה  -וקומץ הנבחרים
עושה חיים מסביב לעולם
בעיקבות בוררות המיליארדים

את האח משה מייצג ראש לישכת
עורכי־הדין לשעבר ,הד״ר אמנון
גולדנברג ,ועורכי־דין נוספים ממיש־
רדו .את התצהיר בבקשה הנוכחית נתן
עבור משה עורך־הדין ויליאם גולד־
פארב ,המייצג אותו בעיקר בעניינים
בחו״ל .שכר־הטירחה המשולם לאריות
מישפטיים אלה מגיע בוודאי לסכומים
אסטרונומיים.

י

כימיכלים
באותו חדר ולנהל את עסקיהם ■יחדיו.
לכן נאלצו למנות לעצמם חליפים
לניהול החברות ,וד״ר רוטנשטרייך
מונה — בנוסף להיותו הבורר ביניהם
— גם כנשיא בפועל ,או כפי שמכנה
זאת שמואל ״קוואזי נשיא של קבוצת
יוחננוף ".והוא היה המכריע בין
החליפים .בזמן הסכם קירסאו ישבו
האחים איש־איש בחדרו ,כאשר
— שלושה־ארבעה
עורכי־דינם
עורכי־דין לכל אח ,מתרוצצים בין
החדרים ,כדי להגיע להסכם .אך כל
הסכם שהושג היה הופך בסיס לסיכסוך
נוסף ,מאוחר יותר .בוררות שאמורה
היתה להימשך שלושה חודשים
נמשכת ארבע שנים כמעט ,ועדיין אין
רואים את קיצה .״זו תהיה מילחמת
שלושים השנה ,מילחמת מאה השנה,״
אמר שמואל .״יש לנו גם בעיה בקשר
לנכס שאנו משתתפים בו בחיפה ,ולא
נוכל לחיות ביחד .זוהי מילחמת חרמה,
מילחמה לחיים ולהוות על עמל חיי".

סוללת עורכי־הדין המשתתפת
במישפטים באופן פעיל וסביל היא
חסרת־תקדים במישפט הישראלי .את
האח שמואל מייצגים שגי שרי
מישפטים לשעבר :שמואל תמיר,
המייצג אותו בבית־המשפט ,וחיים
צדוק ,העוסק בצדדים אחרים של
הבוררות .בבקשות הקודמות ייצג אותו
גם עורך־הדין ארנולד שפאר .עורך־דין
נודע גם הוא .לצידו של עורו״הדיו
תמיר מופיע בקביעות גם שותפו
למישרד ,עורך־הדין יצחק מוריץ.

__

אח שמואל).,סמי״( יוחננוף!

פרקליט תמיר
קוראסאו

הסיכסוכים פגעו גם בעסקים .אחת
מחברות־האוניות של האחים הפסידה
בשנה שעברה ,בגלל משבר הספנות,
כמעט עשרה מיליון דולר ,אולם
ההפסד לא גרם אפילו סדק באימפריה.
ובכל זאת דרש האח שמואל מהבורר כי
יגביל את נסיעותיו התכופות של האח
משה .גם בממלכה ענקית כזו הפריעו
לאח שמואל ההוצאות שהוציא אחיו
על טיסות־עסקים מרובות .הוא דרש כי
הבורר יאשר כל נסיעה מראש .הד״ר

שופטים ואחריהם בא שמואל.״ האח
שמואל מכחיש את האיום המשתמע
ממילים אלה ואומר כי דיבר בבדיחות
הדעת.
אנשים המכירים את האחים
אומרים ,כי גם אחרי שיסתןום הדיון
בבקשה הנוכחית ,ימשיכו האחים
להסתובב בעולם כסחרחרת של
שינאה ,לבזבז את כספם על עורכי־דין',
ולמרר איש את חיי־אחיו.
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