
 אב (מימין), מרדכיהאחים שלושת
(ב משה לארבעה;

בנות; לשתי ואב השוויצית בז׳נווה מתגורר אמצע),

 בנותיו ושתי אשתו ואשר שנפטר (משמאל) בנימין
 ה־ משמאל: בזיל־הזול. לאחים חלקו את מכרו

בפעולה. לבנה) (בחולצה בהרב אורי פיסיותראפיסט

ציבוריים באיוועים עימה ומופיע סביון

י ב נ ד ־ ז י

לנלניס!

171*11| ך11\ |  של הספרית גם היא מאיר ריבקה של הספרית ק1ף
# | הל (בשימלה שריבקה שעה אבל בהרב. אורה 11 /
סולידיות. תיסרוקות מעדיפה אורה תלתלים, של בפיאות הולכת בנה)

 — הרצליה בגימנסיה למד הוא
 מאיר שמישפחת הגימנסיה אותה

 בניינה את להרוס היתה עתידה
 למיגדל־ מקום לפנות כדי הקלאסי

אביה. שם על הנקרא שלום,
 פרל־ ריבקה את הכיר בגימנסיה

 הזוג עשיר. קבלן של בתו שטיין,
 במרכז לבית־המישפחה נכנס הצעיר
המו כשיא אז שנחשב בית בת־ים,
 ארבעה של מיגרש על עומד הוא תרות.
 בריכת־הגים, לו יש בחומה, מוקף דונם,

 בתיאטרון, כמו כבדים וילונות־קטיפה
טובים. ימים שידעו רהיטים

 למופת. אבי״מישפחה היה ״מוטקה"
 עוד אשתו כאשר בילדים, טיפל הוא

 מכין היה הוא במיטה. בבוקר התפנקה
 איתם וקורא ארוחת־בוקר, להם

 ונשאר היה הוא בערב. שמע קריאת
 שאינו אף האפיקומן, שומר מסורתי,

כיפה. חובש
 אהבה היא יפה. אשה היתה רבקה
 הזוג היה הקטנה ובתל־אביב לרקוד,

 שח־ היה מוטקה כחובב־ריקודים. ידוע
 הפועל־תל־ של מצטיין קן־כדורגל

אביב.
בחוג ריבקה שיחקה בגימנסיה

 אחד וכל — לילדיהם דאגו הגאים
 לצד והכסף העסקים את למשוף התחיל

שלו.
 בני־הדוד בין היחסים מריבות. פרצו

 שבמישפחה גם מה והתערערו. הלכו
 האחים מן אחד אף קפדני: מישטר שרר

 את לעשות היה יכול לא וילדיהם
 קניית כגון — ביותר הקטן הצעד

 מועצת של הסכמתה בלי — מכונית
המישפחה.

 בני היו להם נמאס שזה הראשונים
 חולה היה שכבר בנימין, מישפחת

 — לשלושה חולק רכושו מאוד.
ה משתי אחד לכל שליש לאס, שליש
לפסיכיאטר שנישאה ורדה, הבת בנות.

תש אחרי קיבלה קורנהאוזר, ריצ׳ארד
 !20ל״ הכל בסך השווה סכום מס לום
 אפסי, סכום היה זה כיום. דולר אלף

 אולם — מאיר מישפחת של במושגים
 לבני אלא למכור יכלה שלא מכיוון

 מאז לה. שנתנו מה זה המישפחה,
 כאשר עכורים. המישפחה עם יחסיה

 ובתו אשתו קיבלו מאיר, בנימין מת
מרגישים הם דומים. סכומים האחרת
 צעירים מרומים

מימהוגייס
ר מרדכי ^ אי  — ילדים ארבעה מ
ובת. בנים שלושה יש לו גם /




