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 שפיגלמן, ומיקי שגב יוסי עורכי־הדין
 כזו תביעה הגישו פי״ט, חברת מפרקי

 ומנהליה הפניקס חברת־הביטוח נגד
 חברת היתה פי״ט חכמי. ויוסף דויר

 סלנט יורי על־ידי שנוהלה ברוקרים
 וברחו הרגל את שפשטו בליה וחגי

 בפי׳׳ט שותפה היתה הפניקס מהארץ.
מסויימת. תקופה

 מפרק של הטירחה שכר בדרן־־כלל,
 ,שהצליח מהנכסים אחוז לרבע מגיע

 בשנת פנו פי״ט מפרקי אולם לממש.
 המחוזי, לבית־המישפט בבקשה 1986

 כללי לפי יקבע ששכרם וביקשו
המיני (התעריף עורכי־הדין: לישכת

 ותביעות נזיקין בתביעות תשל״ז מלי)
 ה־ בתוצאות תלוי ששכרן אזרחיות
מישפט.

 מינימלי״, ״שכר המילים למרות
 לישכת בכללי ויחפש שיטרח מי הרי

 זה מינימלי שכר כי יגלה עורכי״הדין,
הנכסים. מערך אחוזים 10 על עומד

 בתביעה כי מגלה, פשוט חשבון
 הם הפניקס נגד המפרקים שהגישו
 מיליון 12 של לשכר־טירחה צפויים
דולר.

 עורכת־ שהגישה בבקשה ואומנם,
 לפטר לבית־המישפט, גורן דירי הדין
 כי אותם מאשימה היא המפרקים, את
 בשכר־הטירחה יותר מתעניינים הם

 היא הנושים. בטובת מאשר שלהם
מאוד. מעניין סיפור בתביעתה מגלה

 להיפגש המפרקים נסעו לדבריה,
 היו בלונדון. הפניקס חברת נציגי עם
 פינחס עורו־הדין חכמי, ודויד יוסף שם

 הפניקס, את המייצג עורר־הדין רובין,
 סמנכ״ל בורוביץ, איתמר הד״ר וכן

 שגב הגיעו לפגישה הפניקס.
 כספי רם עורן־־הדין וגם ושפיגלמן,

 רואי־ את מייצג כספי לפגישה. הגיע
 סומך־את־ פי־ט, חברת של החשבון
ה על־ידי הם גם המבוטחים חייקין,
לפגי בא לא כי טען הוא אך פניקס.

 ליישוב לעזור כדי אלא בשמם, שה
והסדרים״. בפשרות ״כבקיא ההידורים

 לסיים כדי דיונים התנהלו בלונדון
 מהפניקס המפרקים של התביעות את

לדי דולר. מיליון שמונה של בסכום
 לא גורן, דירי של כתב־הבקשה ברי

 ויכוחים בגלל ורק אך העניין הסתיים
המפרקים. של שכר־טירחתם על

 לקו־ כי תנאי, העמידו ״המפרקים
 מיליון 10 של סכום ישולם פת־הפירוק

 ימים, שנתיים של תקופה במשך דולר
 הסכום של האפקטיבי שערכו באופן
 שכר־ ורק דולר, מיליון 8 למעשה יהיה

 על יקבע המפרקים של טירחתם
בבקשה. נאמר מיליון,״ 10 של הבסיס

סכו על דובר הלונדונית בפגישה
 כמה עברו מאז יחסית. צנועים מים

 גדלו הפניקס נגד והתביעות חודשים,
ויותר. 15 פי

בק שהוגשה לאחר יום במפתיע,
 לבית־ גורן עורכת־הדין של שתה

 מתן ללא בוטלה היא המישפט,
הסברים.
 בית־ניר, בשם קיבוץ מייצגת גורן

פי״ט. בחברת כספים בזמנו שהשקיע
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 לחץ עליה הופעל כי אומרים יש
 לשוב רצו שלא הקיבוצים, מצד כבד

 הלוואות של שערוריה במרכז ולעמוד
 אחרי בבורסה, וספקולציות כספים

 כבר להם גרמה בלאס דויד שפרשת
 הארצי, הקיבוץ כי שאמרו והיו רב. נזק

 מיקי המפרק ואשר גדול, נושה שהוא
 ביטול את דרש אותו, מייצג שפיגלמן
שפיגלמן. את לפטר לא כדי הבקשה,

 שזרקה פצצת־הזמן פנים, כל על
 עורכת־הדין עשן. מעלה החלה גורן
 המפרקים את האשימה רק לא גורן
 את מלאכותי באופן להגדיל שרצו בכך

ואמ המשיכה גם אלא שכר־טירחתם,
 פשרה של שבמיקרה מכיוון כי רה,

 משכרם, מחצית רק המפרקים מקבלים
 שהושג הסכם, כל המפרקים ״התנו

פיקטי בוררות בקיום למעשה, כבר
 אם גדל ושכר־טירחתם הואיל בית,

 כל מישפטי הליך אחרי נעשה המימוש
 מיש־ הליך היא גם ובוררות שהוא.״

מאיים, לא. פטי.
אבל.

 לעורכי עוול לגרום שלא די ^
 העו־ ביקש ושפיגלמן, שגב הדין ^

לטענות גירסתם את לברר לם־הזה

פועלת) חכמי(ליד ודויד יוסף אנשי־ביטוח
סחיטה לצורכי תביעה

 מהארץ, שברחו לפני ובליך, סלנט
 שלחו הם מוזר: מעשה לעשות הספיקו

והח נבחרים, משקיעים 26ל־ צ׳קים
 ההחזר מקבלי בין כספים. להם זירו
בית־ניר. קיבוץ גם היה

 עורכת־הדין של המפתיעה חזרתה
גדולה. תעלומה היא מבקשתה גורן

להגיב!״ איך יודע
 בדבריו. מפורשת איום נימת היתה
 לשאלת ענה מאיים,״ לא אני ״לא,
 שאין מסביר אני ״אבל הזה, העולם

את להגדיל לבקש שיכולתי דרך כל

 מעילה של למיקרה ניכרים, בסכומים
מנהלים. על־ידי וגניבה
 את יגישו שהמפרקים טיבעי זה היה

 לקבל ויבקשו להפניקס, הזו התביעה
סכום אם ויכוח יש דמי־הביטוח. את

גורן פרקליטה
בבוקר למחרת חרטה

גורן. עורכת־הדין
 שהשיחה עד מאוד, חביב היה שגב
 הפכו אז שכר־הטירחה. לעניין הגיעה
 שגב עורך־הדין של הכחולות עיניו

 תכתבו ״אם אמה והוא לכדורי־פלדה,
 יפגע זה שכר־הטירחה של העניין על
ואני אגיב, אני תכתבו, אם מאוד. בי

 נתון העניין כל כאשר שכר־הטירחה,
 אם בית־המישפט. של דעתו לשיקול
 שכר־ עניין את זאת בכל תכתבו

 זה בלונדון, הועלה לא שכלל הטירחה,
 יהיה לא וזה סנסציה, לצורכי רק יהיה
פייר.

 צבר אני אבל מאיים, לא ״אני
חושב." שאני מה ואומר דוגרי ומדבר

 הזול העולם שערך בתחקיר
 על הרבה דובר בלונדון כי התברר,

 וכי המפרקים, של שכר־הטירחה עניין
 הדולר מיליון 10 פריסת על ההצעה

 המפרקים על־ידי הועלתה לשנתיים
 אולם שכר־הטירחה. למטרות ורק אך

פיק לבוררות הפשרה להפיכת באשר
 כי הזה להעולם נתברר טיבית,
מעולם. דברים היו לא כנראה

 לדון הצדדים באו שעליה התביעה
 שיש ביטוחית, תביעה היא בלונדון,

 הפניקס. חברת־הביטוח נגד לפי״ט
הפניקס על־ידי פי״ט בוטחה בזמנו

 19 או מיליון 5 על עומד הביטוח
 מיליון 8 של הפשרה אבל דולר. מיליון
 בלונדון, הצדדים התדיינו עליה דולר,

הביטוחית. לתביעה הגיונית נשמעת
 עם דיונים כדי תוך כי טוען, שגב

 לו התבררו בלונדון, חכמי מישפחת
דברים. כמה עוד לפתע
 במיש־ המפרקים חשדו רק אז עד
 בלתי־כשרים, במעשים חכמי פחת

 בחברת כדירקטורים כיהנו כאשר
 הוכחות, למפרקים היו לא אבל פי״ט
מיליון. 8 על להתפשר מוכנים היו והם

 לאדם שגב טילפן מלונדון אולם
 וזה בתיק, עד־מדינה כיום שהוא
 יותר הרבה דברים שיש לו הסביר

 החליטו אז הפניקס. נגד חמורים
 הסכום על להתפשר לא המפרקים

להם. שהוצע
 בלונ־ המשא־ומתן שהתפוצץ לאחר

₪ אלץ אילנה 142 בעמוד (המשך
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