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 למי בארץ: הצמרת בחוגי הגדול
הרב? רכושו את הוריש

 מגדולי אחד היה רוזנשטיין אמנון
 הוא בארץ. ורואי־החשבון המישפטנים

 לצידם — מאמנוני־המישפט אחד היה
רובינ אמנון גולדנברג, אמנון של

 גם היה הוא זיכרוני. אמנון שטיין,
שבהם. העשיר

דולארים. במיליוני נאמד רכושו

 בלבד רשימת־הרכוש תופסת בצוואתו
סעיפים. 18ב־ שלם, עמוד כמעט

 את לבקר כדי ללונדון נסע אמנון
 בבירה עתה. זה שנישאה רנה, בתו,

 בטוב. שלא לפתע הרגיש הבריטית
 מלווה כשהוא לרופא, הלך הוא

אותו בדק הרופא מבנותיו. בשתיים

 לשלוח הציע אך בריא, הוא כי ומצא
 לחדר- נכנס רוזנשטיין לבדיקה. שתן

 בו ונפטר קרס משם בצאתו השרותים.
במקום.

 כל במטוס. לארץ הובאה גופתו
לקבר. מסביב הצטופפו המדינה גדולי

 את הוריש למי הניחוש: החל מאז
 אשתו בין יתחלק איך הרב? הרכוש

 בתה בנותיו, שלוש מלכה, היפהפיה,
 אחותו הראשונים, מנשואיה מלכה של
בני״המישפחה? ושאר רות

 שום בסודי־סודות. נפתחה הצוואה
 אולם בתוכה. מה שמע לא זר

גאתה. והרכילות רחשו *השמועות
לרא לפרסם עומדת אני עכשיו

 אחת ואת — הצוואה תוכן את שונה
 המזעזעות המישפחתיות הפרשות

ביותר.

 אמנון הוריש לא דבר, של בסופו כי
 — לאחותו לאשתו, דבר רוזנשטיין

קרוביו. ולשאר
 אמר איש

,קדיש"
 שבה רוזנשטיין, של הלווייתו ^

 וביניהם אנשים, מאות השתתפו י*1
 הליברלית, המיפלגה וראשי שרים
 שאמר הזקן האיש מי מעטים רק ירעו

הפתוח. הקבר ליד קדיש
 בו והביט אליו קרוב שעמד מי

 דומים שתווי־פניו ראה בתשומת־לב,
המנוח. של לאלה

 אומר־ נעלם ההלוויה אחרי מייד
 אבלים לנחם שבא מי כל הקדיש.

 ב־ רוזנשטיין של המפואר .בביתו
 אותו ראה לא בתל־אביב מיגדלי־דויד

יושבי־השיבעה. האבלים בין
 אמנון, של הבכור אחיו הוא האיש

 עורך־ של הרבים מידידיו מעטים ורק
 זה אח קיומו. על בכלל יודעים הדין
 המישפחה, של השחורה הכיבשה היה

שנים. במשך והוסתר
 השם את שעיברת רזי־שיטין, רם

 מאמנון וגדול 67 בן הוא רוזנשטיין,
 רותי, בשם אחות גם יש בשנתיים.

שנים. ב־סז ממנו הצעירה
 מישפחת של השחורה הכיבשה את

בירושלים. לפגוש נסעתי רוזנשטיין
 בשיכון בית־וגן, בשכונת גר הוא

 מתוך השלישית בכניסה ופשוט, אפור
ארוך. בבניין כניסות ארבע
 המדרגות בתחתית למטה, חיכה רם

 בקומה גר הוא הבניין. של הפשוטות
השניה.
 יש לעיניו מתחת גבוה. אדם הוא רם

 במקל נתמך הוא שחורות, שקיות
הליכה.

ורות* אמנון רם, תמונת־ילדות:
והתעלפתי!־ אבי את ,,ראיתי

אמנון שו־ו־הדין של האדמוני אחיו

1 51X11*
מדהימה

 ״רם קטן: שלט יש הדירה דלת על
לעברית.״ מורה רזי־שיטין,

 הקירות על קטנטנה, עצמה הדירה ׳
ממוס ריקמות וכמה ישנות תמונות

שאריות היו במיטבח האמא. של גרות

 את לעצמו המכין מזדקן, רווק של מזון
האוכל.
 * חשמלי בתנור ביתו את מחמם רם

 לנפול. מט נראה הכל ועלוב. קטן
בסלון לשבת מקום מצאנו בקושי

בנעוריהם רוזנשטיין ואמנון רות
תה ..אשתי קינאה...״ אכולת הי

דום של ככרית־מילה ורם אמנון(מימין)
אותי״.״ הזהיר כספי ..מיכה

ואמנון מלכה סימונה, אשתו רותי, רם: חתונת
הבחורות...־ את לי לקח ..הוא

 לנו הגיש שבהם הכלים הפיצפון.
 שעל והכיסוי כלי־פלסטיק, היו עוגיות
 ניבט העוני וקרוע. מהוה היה המיטה

 שהוא לחשוב לי היה קשה פינה. מכל
 עשיר איש שהיה אמנון, של אחיו

מאוד.
 את רם לי הושיט כשהתיישבתי,

 הסיפור: בכל המדהימים הדברים אחד
אחיו. של צוואתו את

הירושה:
ל״י 1
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 ,270735 ת״ז רוזנשטיין, אמנון מטה,
בן בהיותי תל״אביב, ,27 שרת ברחוב

 התקופה, של אופייני בתצלום *
 צלם של בתפאורת-קרטון שצולם

מה הקטנה. בתל־אביב תה קדי  הי
 ביישוב הראשונה הברתיהתעופה

העברי.




