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פילובסק שמואל

 בתו היא סמי, של אשתו מרים, ואילו פילובסקי.
בן־צבי. הבת־ימי, הקבלן של

 בין היחסים החריפו קופל, של מותו אחרי
 ההנהלה בישיבות נמשכו המגעים הגיסים.

 ביניהם התקיימו לא אישיים יחסים השבועית.
 באמצע סמי התמוטט שני□ ארבע לפני כמעט.
 הוא סוכני־נסיעות. התאחרו־. של כללית אסיפה
 לקה הוא כי התברר שם לבית־החולים, הובהל

 חולה שסמי שמועות נפוצו בעיר אך בכליותיו,
 ועוגי סמי הפסיקו חורשים כמה מזה מאור.

הברים. מחליפים ואינם לשוחח
 בעיקבות החל מהניתוק שחלק ספה אין

 על האבל שנת גמר לפני עור עוגי, של נישואיו
 גם להר. נעמי החברה לאשת ערינה, של מותה

 להרגשה .מעט לא תרמה נעמי של אישיותה
נישואיהם. את שליוותה הכברה

 שנישאה לפני פעמיים נשואה היתה לרה נעמי
 היושבים יהורים בעליה היו המקרים בשני לעוגי.

 ליוותה השניים נישואיה את בגרמניה.
 בעלה על־ירי ש״נקנתה״ כשנורע מיני־שערוריה,

 נעמי מזומן. בכסף הראשון מבעלה השני
 בעוד ערינה. של המוחלט כהיפוכה הצטיירה
 את השומרת אשה ושקטה, עדינה היתה שעדינה

 הנוטלת חברה, ■ אשת היא נעמי הרי פרטיותה,
 תמיד לבושה מתאים, חברתי אירוע בכל חלק

 שוד על רבים. תכשיטים ועודה האופנה במיטב
 המישטרה, על־ידי פעם נחקרה תכשיטיה
 לא ונעמי, עוגי כשנישאו מכן. לאחר שהתנצלה

בחתונה. קופל מישפחת מבני אחר אף השתתף

שליטה
זרה

 כמנכ״לים המשמשים הגיסים שראו ך*
 שהניתוק החברות, קבוצת של משותפים ^

 מהם אחד פרישת שרק ברור היה ורב, הולך
 עד וגבר שהלך מהקושי החברה את תפטור

רעהו. עם איש עוד מדברים אינם שהשניים
 חלקו את לרכוש לסמי עוגי הציע תחילה

 לפרוש מוחלט באופן סירב זה אך בחברה,
 מחצית את האב. של שמו את הנושאת מהחברה

 יכול היה לא וילדיו עוגי שבשליטת החברה
מספיק. הון מחוסר לרכוש
 מניותיו, את ומוכר פורש עוגי שאם ברור היה
מניותיו. חבילת את לרכוש חיצוני גוף יצטרף

 סניפים, 20 שר הנוח
 עובדים 700

 שר שנת■ ומחזוו
 דוראו, מיליון 120

בערים מהלינה
 כדי באמצעותו, תעשה כזאת שרכישה רצה סמי

 הצפויים, המכירה תנאי פי על להמשיך. שיוכל
ולנהלה. החברה בראש לעמוד

 ישירות והציע של'סמי לדרישות התנגד עוגי
 של לבקשתו בניגוד שונים, לגופים מניותיו את

 על־ידי נשכרה עורכי־דין של סוללה סמי.
 סייע לעוגי הכאוב. בנושא לטפל כדי הצדדים,

 מנכ״ל שהיה נאמן, יעקוב עורך־הדין
 אורי בעורך־הדין נעזר סמי ואילו מישרד־האוצר,

סלונים.

 הסתיי המניות חבילת של המכירה נושא
 סייג כבר רובינשטיין־לנדקו הרוכשת והחברה

 וחשבונאו מס נושאי רק המשא־ומתן. את
אל בימים תתבצע וזאת החתימה, את מעכבים

 כשבז שולמו כי נמסר השונים בפירסומים
 עו של המניות חבילת עבור דולר מיליון
 ז מסכום קטן המניות חבילת ערך אולם וילדיו,

לפרסום. נמסר לא ובינתיים
 זו חברה תחלוש שבוע־שבועיים, תוך וכך,

 ושליטו קופל חברת של המניות מחצית על
 10 תיפסק. החברה על המישפחה של המוחלטת

 1 את כרגיל, להפעיל, ימשיכו החברה עובדי
 ה השנתי שמחזורה החברה, של סניפיה

דולר. מיליון 120־130 בסביבות
 לפע ינסה לנכד, סבא כבר שהוא )49(עוגי
 או התיירות, בנושא הציבורי במיגזר

 כל־ו שבו נושא עצמו, במישרד־התיירות
 מנ יהיה ההסכם פי על שיכן והצליח, התמהה

 איו מיסחרי. באורח בענף לעסוק או מלהקים
 וש שלו הילדים שלושת החברה את עוזבים
עדינה.

 ימש לשלושה. אב הוא אף ),42(סמי ואילו
 שח? כפי לא בוודאי אבל ההברה. את לנהל

שנים. 48 לפני רוזנברג, קופל מקימה.

ממחי עדינה הבכורה ובתו קופל מתו ך1ך ח1 \ ך אחת שנה במשך ך
מי בקיריית־שאול. בבית״הקברות זה לצד זה נקברו הם הסרטן. 11^111 1

שהשא המפורטת הצוואה למרות החברה, הנהלת על המאבק החל האב של מותו אחרי
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