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 שהוגשו הרבים המיםמכים ין ף*
 קדם, אורי על־ידי לבית־המישפט

 שימעון(״צ׳פאי״) באחיו מאבקו במהלך
 מנהל־ דבלינגר, שמואל הצהיר קדם,

 את עבורו שבדק אורי, של החשבונות
 ״מצפוני האחים: של ספרי־העסקים

 טענת־ ידי תחת להוציא מייסרני
 דידן, בנידון מאן־דהוא. נגד מירמה

 החברה כי ספק, לכל מעבר שוכנעתי,
היום.״ לאור נשדדה

לאופנה. הוותיקה בחברה ויותר שנה 20
 עזריה בשם חבר הביא בראז זאב

 ברקליס אחיו. את הביא אורי ברניצקי,
 את חורשים לכמה לדחות הסכים

 צנטנר מישפחת החברה. נגד ההליכים
 אבנר בני־המישפחה מרתה, (האם

 והאחות אילן חניתה, הדוגמנית ואשתו
 מהמניות. 75* מכרה בלומנטל) רונית

 ברניצקי, ועזריה בראז זאב קיבלו 25*
שווים. בחלקים קדם האחים 50*

דבלינו״ר יועץ
היטב...־ אמון .איש־מיקצוע

 קדם האחים חיו ,1979 שנת עד
 למיש־ אחים חמישה יחסית. בשלווה

 ומתפקדת חיה שאמם זו, מבורכת פחה
היום. עד

 מצליח, קבלן־וילות היה שימעון
 העיר. בצפון וילות בהקמת שהתמחה

 לדודי־ מיפעל בעל היה אורי, אחיו,
 מעייניו עיקר לשימעון, בניגוד שמש.

ועשיית־חיים. ים שמש, היו
 הטוב, ידידו לאורי סיפר 1979ב־
 המישפחתי המיפעל כי צנטנר, אילן

 וצפוי לקשיים, נקלע אלד, שלהם,
 המיש־ רכוש עיקול תוך לכינוס־נכסים

 אחר. פרטי ורכוש דירות וביניהם פחה,
 קונה במציאת סיוע מאורי ביקש הוא

 11 בן גדול שטח על הממוקם למיפעל,
 פתח־תיקווה, באיזור־התעשיה דונם
בילינסון. מול

 זאב עורך־הדין לידידו, פנה אורי
 החל וזה שיסייע, מפתח־תיקווה, בראז
 בטאבו והנכס החברה בניירות נובר

 העיקרית הבעייה כי התברר ובעירייה.
 חצי בסר פירעונו, זמן שעבר חוב היתה

 ברקליס־דיסקונט, לבנק דולר, מיליון
שעבדו עובדים, 120ל־ וחוב־פיצויים

 תמורת במזומן קיבלה צנטנר מישפחת
 החברה כמנהלי דולר. אלף 100 המניות

צנטנר. ואילן קדם שימעון כיהנו
 תגלית היתה לרכישה הסיבות בין

 בן שטח כי שמצא בראז, זאב של
 אלד, של בעבר שהיה דונם, ארבעה
 פתח־תיקווה, עיריית על־ידי הופקע
תמורה. ללא לאלד להחזירו וניתן

 קדם־בראז השתלטות לאחר מייד
 לאיש־ ונמכר השטח הוחזר אלד, על

 (כיום מילדר בן האוסטרלי העסקים
 בעסקי־ בלושטיין שלום של שותף

 אלד שקיבלה בכספים קבלנות).
 דולר, אלף 200 המיגרש, ממכירת

שפוטרו. לפועלים הפיצויים שולמו
 רצתה צנטנר שמישפחת מכיוון

 כחברת־אופנה, אלד הפעלת בהמשך
 סיכסו־ החלו לכך, התנגד קרם ואילו
כים.

 בבנק קשרים ניצל קדם שימעון
 בנימוק גדולה, הלוואה וביקש טפחות,

 ייסגר המיפעל ההלוואה, בלי כי
 בבדיקת החל טפחות יפוטרו. והעובדים
 קדם שימעון חתם ובמקביל התנאים,

טבע, מיפעל־התרופות עם הסכם על

 תמורת השטח את טבע ישכור שלפיו
 השטח שיעבוד לשנה. דולר אלף 160כ־

 לטפחות היו טבע עם וחוזה־השכירות
 לאלד הילווה והבנק מספיק, ביטחון
 חצי דולר. אלף 911 1981 באמצע
 החוב לפירעון הלכו דולר מיליון

 שימעון ־קנה השני ובחצי לברקליס,
 ובראז־ צנטנר של חלקם את קדם

 מה זה פנים, כל (על באלד. ברניצקי
כיום.) שידוע

 כישלון ״גפשלו
חרוץ...״

 כי בשעתו מאחיו שמע *^ורי
 חצי בסך היא טפחות של ההלוואה

 לקניית הכספים את וכי דולר, מיליון
 צ׳פאי שילם ובראז צנטנר של חלקם

 כי אורי הסכים לכן הוא. ממקורותיו
 והוא ,75* יהיה באלד צ׳פאי של חלקו

שלו. המקוריים 25ה־* עם יישאר

 התעניין לא שחלפו, השנים במשך
 על סמך הוא באלד. שקרה במה אורי
 נזקק כשהיה לפעם, מפעם בכל. אחיו

 מה מקבל לאחיו, פונה היה כסף, לקצת
גדולים. סכומים אלה היו לא שביקש.
 כמה אירעו האחרונה בשנה אולם
 גדלו אורי של ילדיו ראשית, דברים.
 שנית, בחיים. דרכם למימון ,ונזקקו
 שונות משמועות שמועות אליו הגיעו

 פנה הוא באלד. צ׳פאי מעללי על
 חברה, הכיצד לדעת וביקש לאחיו

 להחזר לטפחות שנה כל המשלמת
 מטבע, מקבלת שהיא ממה פחות החוב

 את קיבל לא הוא הזמן. כל מפסידה
 (החוזה הדולר שחיקת על האח הסברי

 ההלוואה לדולר, צמוד טבע עם
 לחש־ ופנה למדד) צמודה מטפחזת

 כי דבלינגר, שמואל ויועץ־המס בונאי
אלד. ספרי את עבורו יבדוק

 ארוכים, חודשים ארכה הבדיקה
שי מישפטיים לסעדים בפניות שלוו

 לשאלות. להשיב צ׳פאי את חייבו
 היום, עד נענו לא השאלות מרבית

 בית־ לתיקי והגיע שנחשף המעט אולם
בו. די המישפט

 קדם אורי קיבל בבית־המישפט
 לו הותר ראשית, חשובים. סעדים
 ועל אלד בשם אחיו נגד תביעה להגיש

 חידוש נגזרת"), (״תביעה חשבונה
 צווי־ קיבל שנית בישראל. מרענן
 טען שלגביהם הנכסים, כל על עיקול
 שימוש באמצעות אותם רכש שאחיו
 בשבוע האחרון, בהליך אלד. בכספי
 חבילת־מניות על עיקול קיבל שעבר,
 בשוק) ערכם לפי שקל (מיליון גדולה

 בנו, שם על צ׳פאי שהעביר נוח״נו, של
 לבית־ הבקשה על הודעה שקיבל אחרי

 גם ובו רכושו, את לעקל המישפט
אלה. מניות

 שונים בהליכים דנו שופטים כמה
)32 בעמוד (המשך

כ, כיי ל יגאל
₪ צפריר ציון צילם:

בגית־המישפט ואורי צ׳פאי
טשת־מירמה...״ ידי תחת להוציא מ״סרל ״מצפוני
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