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נכסיו. בכל ושלט £
 הסיעודי האח על־ידי הוגשו התצהירים £

 מטייל ושהיה מותו, יום עד במנוח שטיפל
 האב דיזנגוף. ברחוב בשבוע פעמים כמה איתו |
 המטפל, לדברי לכסא־גלגלים. מרותק היה ם
 באנשים אלה בטיולים האב פגש עטל, שרל .ז

 מכון ליד עברו כאשר איתם. ופיטפט שונים
 לבן, והשייך דיזנגוף ברחוב הנמצא דיאנה,
 ועם הבן עם ולשוחח לעצור האב נהג אהרון,

במכון. העובדים
 את לבקר הבנות גם נהגו המטפל לדברי

 איתו להתווכח ונהגו הגבלה, כל ללא אביהן
בבניו. נותן שהוא הרב האמון על אשתו ועם
 לשחק הירבה בדעתו, צלול האב היה מותו עד

 לראות רוצה הוא קלטות אילו וידע בקלפים
 ניכר שיפור חל האחרונה ״בשנה בווידיאו.

 מקווה שהוא פעם מדי לי אמר והוא במצבו,
 יטפל ואז עצמו, בכוחות ולהלך להבריא
 מרים, החצופה, בתו את וירסן החברה בענייני

להתנהג." צריך איך לה יראה עוד והוא
צוריאנו, (״צחי״ו יצחק המנוח, של נכדו

 המנוח, סבו שם על הקרוי אהרון, של בנו
הסב, לחיי האחרונה השנה בחצי כי הצהיר

 הוא וערב. בוקר קבוע באופן בו לטפל נהג
 בכסא־הגלג־ הושיבו מהמיטה, לקום לו עזר

 טיולים איתו ועשה בשרותים לו עזר לים,
וסב סבו עם לאכול נהג הוא ותרגילי־הליכה.

 פעולותיו ועבור יום, מדי ארוחת־צהריים תו
יחיאל. מחברת שכר קיבל אלה .

 על הסב התלונן לפניו גם כי טוען הנכד
 ממנו שגזלה מרים, בתו של הרבה חוצפתה

כ עליו להכריז וניסתה דירת־הפנטהאוז את
 כעס האב הביע הנכד, לדברי פסול־דין. על
 תמכו שלדעתו האחרות, בנותיו על גם

לפניו. זאת שהכחישו למרות במרים,
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 צוויאנו(משמאל, אברהם והנו גולדשטיין(מימיו! חס1י3 המפיק
בהמשכים סידרה בביח־המישנט: בת־יער) נורית אשתו ליד

 — האהובה בתו היתה כי והטוענת אמו שם
וביק לבית־המישפט פנתה מותו שערב מפני

 פסול־דין. כעל הקשיש אביה על להכריז שה
 של מחלותיו את ניצלו אחיה ששני טענה היא
 רכוש־המיש־ על והשתלטו חולשתו ואת האב
 הבנים הרחיקו אמם עם יחד אביה. ועל פחה

 איתן. להיפגש ממנו ומנעו בנותיו את מהאב
 היה לחייו האחרונה בתקופה כי טענה היא
 קשר. איתו ליצור היה ואי־אפשר חולה, האב
אפוטרו למינוי הבקשה הגשת אחרי קצר זמן
נמחקה. והבקשה האב, נפטר פוס

שבתחי מכך נובע מרים הבת עם הסיכסוך
 וחצי חמישה בת דירת־גג התפנתה 1986 לת

התגו מרים דיזנגוף. שברחוב בבניין חדרים
 .1959ב־ נישואיה, מאז הסמוכה בדירה ררה

 השתלטה הגדולה, הדירה התפנתה כאשר
 יצרה בכך לדירתה. אותה וצירפה מרים עליה

 מיליון כחצי השווה דירת־פנטהאוז לעצמה
דולר.

מה לסלקה תביעה הגישו והאחים האם
 מותו לאחר מצוואתו. אותה הדיר והאב דירה,

לאי בקשה פנינה, אלמנתו, הגישה האב של
ועיסויס— האחרונה. צוואתו שור

מבקשו באחת מרים, הבת וענת
 של האמיתי רצונו לבית־המישפט: תיה ת

 הזכות את ולמישפחתה לה לתת היה אביה
 המיוחדת חיבתו בגלל הגדולה, בדירה

 על שידעו ואמה, אחיה שני לדבריה, אליהם.
 מותו ואחרי האב של ברצונו חיבלו זו, חיבה

 ולומר בעזות־מצח לשקר לעצמם חירשו
 השתלטו אחי ״שני לרירתה. זכות לה שאין

 שמטרתן פעולות ועשו נכסי־המישפחה, על
 ולהמאיס מהבניין, הבית דיירי את לסלק

 לאלצם בכדי בבניין המגורים את עליהם
 לשוכרי־הרירות הירשו אחי שני להתפנות.

 של בלתי־מוגבל מיספר לבניין להכניס
בידם שאין בלתי־מזוהים, עובדים או פועלים

 על הנכד ס־פר דבריו, את לחזק כדי
האח בשנתיים שנערכו ליל־הסדר, חגיגות
 את הסב ניהל לדבריו הסב. של לחייו רונות
 במצלמת־ צולם והאירוע רמה, ביד הטכס

 על המצביע זה, מסרט קטעים וידיאו.
 להציג הנבד הציע הסב, של הנפשית בריאותו

עיניו. במו שיתרשם כדי בית־המישפט, לפני
עורך־ה־ את ב־ת־המישפט מינה בינתיים

 חברת של זמני כמפרק גולדשטיין פינחס דין
 שבין המישפטיים המאבקים בשלל יחיאל.
 רבים, עורכי־דין משתתפים והאחיות האחים

 ה־ מהמר־בה היחידים הנהנים כה עד שהם
המרה. מישפחתית

יניב ואביבה בללי מרגלית הבנות
םא!ד הוזתז אבא

בטלה. הצוואה מהוראות הוראה
 וכואבת, מרירה כל־כך הפכה המריבה

 בעדותה בנותיה, את כינתה הקשישה שהאם
״נחשים". בבית־המישפט,

קלפיםס
וקלטות

*  ■דם את טמנו לא מצידם, בנים, ן
 בית־המישפט לפני הביאו הס בצלחת. \ (

 סמוך המנוח של מצבו על רבים תצהירים
 שלמרות כאדם אותו ותיארו לפטירתו,

רצונו, את היטב ירע הגופניות מיגבלותיו

 החשיכה בשעות לשהות כחוק היתרים
 פועלים תל־אביב. בעיר הירוק הקו בתחומי

 שבבניין, בדירות בפועל המשתמשים אלה,
 סיכון ומהווים ומזיקים, מלכלכים מרעישים,

 ולבני־ לנו לדייריו, לבניין, ממש של ביטחוני
_ מישפחותינו."

 העזו מסויים בשלב כי טוענת האחות
 למכון־עיסוי, בבניין דירה להשכיר האחים

 למטרות בעצם וששימש רישיון קיבל שלא
 חדל השילטונות בהתערבות ורק זנות,

זו. פסולה למטרה בדירה השימוש
 כל שהגישו הצוואה, לפסילת בבקשה

 קנוניה עשו האחים כ־ טענו הן הבנות, ארבע
 ועקב בחיים, עדיין היה שהאב בעוד האם, עם

 בעניינים. שליטתו כבר איבר וגילו מחלותיו
 ג בהברת כמנהלים בצוואתו הבנים התמנו כך

 1 יועציהן לדברי חוקי, שאינו דבר לנצח, יחיאל
 5 כדי הכל עשו הבנים הבנות. של המישפטיים

 § בעודו מתכולתם הזקן של נכסיו את לרוקן
 £ פינוי לשם ׳רבים כספים הזרימו כאשר בחיים,
 דיזנגוף, שברחוב מהבניין מוגנים דיירים
ערביים. פועלים בו ושיכנו

 אנאלפביתית, היא האם כי טוענות הבנות
 ושהאב, שמה, את לכתוב ורק אך היודעת

 לא אשתו, של למיגבלותיה מודע שהיה
 אלא רכושו. את לה להוריש מעולם התכוון
 פרקינסון ביניהן המרובות, מחלותיו שעקב
 כוח־הרצון ממנו נשללו מתקדם, בשלב

 אחת יד עשו האם, עם יחד והבנים, וההבנה,
 ושלא הבין שלא צוואה על אותו והחתימו

 בכלל אם ספק מביעה מרים הבת בה. רצה
 באופן כי וטוענת הצוואה, על האב חתם

 את קושי כל ללא להחליף היה ניתן תאורטי
 בידי חתום שאינו בצוואה, הראשון הדף

האופרטיביות. ההוראות כל ובו המנוח,
 •תברר אמנם אם כי מצהירה מרים הבת

 חומרת־ את למצות תבקש אמת, שחשדותיה
האשמים. עם הדין

 מהם מי או — והבנים האם כי טוענת היא
כל ועליכן הצוואה, בעריכת חלק נטלו —


