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 רוזנשטייז טלי של פיצת־המוות *■ן
 דויד, ,במינדל 15ה־ בקומה אמה, מבית /

הש להגיע בעלה־לשעבר, בלול, לבני גרמה
 לא שנים שש זה לישראל. מניו־יורק בוע

בארץ. ביקר
 לארץ הגיע שבני אומרות רעות לשונות

כסף. של ניצוצות שהריח מפני
״בא אחרת: קצת סיבת־בואו את מנסח בני

שלי!״ הילדים של הרכוש על להגן תי

 לידה
לאשת

 רוז־ אמנון נפטר שנים שלוש פני 1ןי
 של בעלה העשיר, עורך־הדין נשטיין, /

אשת־החברה. רוזנשטיין, מלכה
 את מפתיעה. צוואה אחריו השאיר במותו

 בתים, וכלל במיליונים שנאמד רכושו, כל
 ציווה ואוסף־אמנות, בניין־מישרדים דירות,
בנותיו. לארבע

אד ראובן לפירסומאי (הנשואה לרונית
 של הראשונים מנישואיה הבכירה הבת לר),

 אלף 150 של סכום הוריש רוזנשטיין, מלכה
).1973 לירות(בשנת

 לטלי(עתליה), הוריש הרכוש שאר כל את
).15 בת (כיום ולשירה, )22 בת לדנה(כיום

 קיבלו אחרים וקרובים אחיו אחותו, אשתו,
אחת. ישראלית לירה אחד כל

 בגיל למותה. רוזנשטיין טלי קפצה השבוע
די ״לאבחייה. מאסה 28

ט

מכובד!״
 אותה הכיר בעלה־לשעבר, בליה ני ד
 היה שלא אומר הוא .18 בת היתה מאז ^

גדלה. שטלי כמו לגדול לכלב מאחל
 של האמא זו להיענש צריך מישהו ״אם

 מילות־גנאי של שורה והוסיף אמר, טלי!״
ביותר. חריפות

 המלכה איתי, להתחתן רצתה ״כשטלי
 שלי אבא כי הסכימה, לא הזאת רוזנשטיין

 בשביל מכובד די היה לא זה בדן. נהג היה
המ עורך־הדין של אשתו רוזנשטיין, הגברת
 עזרה שבהם הימים את שכחה היא פורסם.
חוף־הים. על תירס למכור לאביה
 לחנן תינשא שרונית הסכימו לא גם ״הם

 רונית גם שחקן. היה הוא כי (גולדבלט),
והתגרשה. רצונם, למרות נישאה

 שעשו מה לבתה עשתה רוזנשטיין ״מלכה
 של העשירים הוריו גם לכן. קודם שנה 20 לה

 מוכר־ של לבתו שיינשא הסכימו לא אמנון
תירס.״

 טלי התחתנה הוריה, של אי־רצונם למרות
 בניו־יורק, דירה שכר בני .42 בן כיום בני, עם

 כשהם מתרעמים בני־מישפחתו גרו. ושם
 אמנון כאילו בעיתונים אלה בימים קוראים

בני־הזוג. חיו שבה הדירה, את קנה רוזנשטיין
 היתה ממנו שקיבלנו העזרה ״כל ״בני:

ל חודשים, שישה במשך בשבוע, דולר 200
שלי!" בילדים נשבע שאני זהו! עוזרת. מימון

קשה. למשבר טלי נקלעה שנים שש לפני
 שרק ודין, השנה, בן לשון, אם היתה כבר אז

שבתאי. הסב שם על בא אירי, שם (שון, נולד.

אמריקאי.) צליל בעל עברי שם הוא דין
 שזה שיתכן אומרת טלי של חברת־ילדות

 שהיתה להניח סריר לא דיכאון־לידה. היה
דין. עם ההריון בתקופת קשים לסמים מכורה
 שהיתה השמועות, את בתוקף מכחיש בני
לסמים. מכורה

 היתה אבל נכון. זה ושם, פה ״היא.עישנה׳
 מאוד היא בהריון מכורה. מלהיות רחוקה
 הזמן וכל פולני, בכלל אני עצמה. על שמרה
מספיק.״ ותישן מספיק שתאכל דאגתי

 את ומצא הביתה בני הגיע הימים באחד
 והילדים טלי של והדרכונים פרוצה, הכספת
לישראל. שטסו העלתה בדיקה חסרים.
 ברחה לא שטלי רווי־כאב בקול אומר בני
נסיכה. היתה היא אצלו ממנו.

 שעניין מה כל ,33 גיל עד אותה. ״אהבתי
 ידעתי טלי, את כשהיכרתי זיונים. רק זה אותי

מא איתה התחתנתי אוהב. באמת אני שאותה
 אותה רציתי שיכולתי. מה כל לה נתתי הבה.

 גתנה ״לאילדים.״ ורציתי
הום״

הוריה. לבית מבית־בעלה הגיעה לי
 האם חמור: ויכוח התנהל הוריה בין

 בשני מטופלת כשהיא הביתה אותה לקבל
אחר? סידור לה למצוא או ילדים,
 מלכה שלה. אמא את אהבה לא ״טלי בני:
 נתנה לא מעולם אותה, חיבקה לא מעולם

 30 איתה חי אמנון קרירה. אשה היתה חום.
לירה!״ לה? השאיר הוא ומה שנה

 מלכה בין גרועים יחסים שררו אז כבר
 אותה הכיר הוא ידידה. היתה לאמנון לאמנון;
 הצעירה, בתו של כמטפלת אותה כששכר

 הילל אבא ברחוב דירה לה קנה אמנון שירה.
חדשה. ב־אם־וו ומכונית ברמת־גן, סילבר

 היה שהרומאן מספרים ידידי־המישפחה
קש היו לאמנון למישפחה. למקורבים ידוע
 הפירסום את למנוע הצליח לכן רבים, רים

בעיתונות.
טלי, של גורלה על השניים בין בוויכוח

קיב מלכה העליונה. על היתה אמנון של ידו
מוגבל. לזמן הביתה, אליה טלי את לה

תתר־ שמלכה חשבה ״טלי טלי: של חברה
 לא שמלכה כמו אבל נכדיה, את כשתראה כך,

 ששה לא גם כך כשנולדו, מתנה להם שלחה
חמה.״ אשה היתה לא היא בביתה. שיתארחו

לד בניסיון ביום, פעמים כמה צילצל בני
הטלפון. את לו טרקה מלכה אך טלי. עם בר

 חבילה, רוזנשטיין לבית הביא בני של חבר
 לא מלכה ומיכתב. ולדין, לשון צעצועים ובה

 את להשאיר נאלץ החבר להיכנס. לו נתנה
הבניין. של השוער אצל החבילה
 לישראל. המודאג בני בא ימים 10 אחרי

רצ לא היא טלי. את לראות הצליח לא הוא
 נודע יומיים כעבור רצו. לא שהוריה או תה,
 צו־עיכוב־ נגדו להוציא מתכוון שאמנון לו

 על שיחתום אותו לאלץ וכך מהארץ, יציאה
הילדים. על ויוותר גט

 התקשר שנה 25 אמנון עם שעבד ״אדם
 ניתק ומיד לעשות, מתכנן אמנון מה לי ואמר

הטלפון.״ את
רוזנשט־ אמנון של קשריו את שהכיר בני,

באותו עוד ברח במדינה, אנשי־מפתח עם יין

לקפריסין. היום
בני. את מצדיקה טלי של חברה

 קשרים הרבה כוח. הרבה לאמנון היה ״אז
 אמנון של החברים מכל הליברלית. במיפלגה

 מודעת־ לפרסם טרח לא איש כלום. נשאר לא
 משחקת שהיתה דורון, שרה לא בעיתון. אבל
 מודעי, יצחק ולא שישי, יום בכל קלפים איתו
הטוב." חברו

 אבל מודעת־אבל, פירסמה ״מלכה ״בני:
 שאמנון אחרי נכדיה. שמות את הכניסה לא

 על אפוטרופסות מיד הוציאה מלכה נפטר,
ושירה.״ טלי

 חלקה את שתקבל חושבת היא עכשיו ״גם
 הכסף. את יקבלו שלי הילדים אבל טלי. של
לתירס.״ דוד תקבל מקסימום היא

מט והיא לא־צעירה, אשה שלי ״אמא בני:
 שש מישראל מתקשר אני שלי. בילדים פלת

הא התינוקות איתם. לדבר כדי ביום פעמים
למ ממקום אותם טילסלו סבלו! כל־כך לה

 מהם? לי איכפת שלא להגיד אפשר איך קום.
 צעיר! מגיל אותם מגדל אני פליי־בוי? שאני
רוו חברה, לי היתה מטלי, שהתגרשתי אחרי

 לקבל מסכים אחד כל לא אבל .33 בת קה
 בהסכם ויתרתי. שלי. כמו חבילה עם אותי
הילדים. החזקת על טלי ויתרה הגט

 אמרתי שלהם. אמא על הרבה שאלו ״הם
 להם אספר אני עכשיו מאוד. חולה שהיא להם

שנפטרה.
 שלח שון האם. יום בניו־יורק חל ״השבוע
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 שבה ובניו־יורק בעולם קצרה תקופה אחרי
 לילדים. כוח לה שאין בטענה לישראל, טלי
 לט־ שיעזור ממנו וביקש לאמנון צילצל בני
לי.

 בשלה־ פעם מדי מאושפזת טלי היתה מאז
ונכנסה. יצאה תה.

להרוג ״מפחד

 ז׳בו ברחוב דירה לסלי שכר *^מנון
 ידידתו לכיכר־המדינה. סמוך טינסקי,1\

כמטפלת. מונתה

אותה!״
{ ך ר ו כ גבוהים. בניינים מאות יש ,,בעולם ני: ך* מ

היא מהם. אחד מכל לקפוץ יכלה טלי י י י י
{ ר י מ מ  שלה. אמא של מהמיטבח דווקא לקפוץ בחרה ל

מדוע? —
 קשר על השנים כל במשך שמרה ״טלי
 היא שקפצה לפני שבוע קולקט. איתי. טלפוני
את להרוג לה שבא לי ואמרה אלי טילפנה

ומלכה שירה בץ טלי
דווקא קפצה .מחע

 לראות ביקשה בני, של אמו בלוד, אילנה
בעיקביות. סירב אמנון הילדים. את

 הגן את שמצא פרטי, בלש שכרה אילנה
 לו חיכתה חודשיים במשך שון. מבקר שבו

 אוהב שאביו לו להזכיר כדי הגן, בפתח יומיום
מאנשים. ופחד סגור, מאוד נהיה שון אותו.

 אני בעיות. לו יש היום ״עד בלוד: בני
 בשבוע. פעמים שלוש לפסיכיאטר איתו הולך
 בכמה חודשים באותם הזקינה שלי אמא

שנים.״
 החרם את טלי שברה חודשים כמה אחרי

 ובבכי בביתה, הופיעה היא אילנה. על שלה
 מהארץ. לצאת לה שתעזור ביקשה קורע־לב

 כשני טעתה כמה מבינה שהיא אז, אמרה טלי
אביה. ללחצי כנעה

הדרכו את לקח שאמנון גילו ואילנה טלי
דר להוציא השתיים הצליחו שקר בדרכי נים.
חדש. כון

 בניו״יורק. בני אל אילנה עם נסעו הילדים
לחבר. נסעה טלי

 של שהוריה מה לבני, התברר בניו־יורק
 היא לסמים. מכורה טלי קודם: כבר ידעו טלי
 ובני אילנה התינוקות. בשני לטפל יכלה לא

לארץ. אילנה חזרה לא מאז אותם. גידלו

 לא זה. את תעשה שלא לה אמרתי עצמה.
כשהג אבל גרוע. כך כדי עד שהמצב חשבתי

 הי־ ליל״הסדר שבערב לי התברר לארץ עתי
 כשהיא שם והתרחצה אחותה, אצל טלי תה

 40 רק שקלה גם היא הבגדים. בכל לבושה
קילו.

ובע יפה, כל־כך שילדה חבל חבל, ״חבל,
 מהמיטבח לקפוץ צריכה היתה זהב, לב לת
מל את לראות רוצה לא אני שלה. אמא של
אותה!״ שאהרוג מפחד מפחד. אני כה.

 מפני טלי, את אהבה לא שמלכה חושב בני
טלי. על מטורף היה שאמנון

הש טלי. את ראה לא הוא שנים ארבע זה
 אשה אהב לא מעולם אותה. לבקר הלך בוע
 מזמן, לו אין כבר אהבה טלי. את שאהב כמו
 במשך יתומים. ילדים שני לו יש עכשיו אבל

הק ליד בתוכו. הכאב את נשא ארוכות שנים
 כמו לבכות לעצמו הירשה טלי של הטרי בר

תינוק.
דו 600ב־ פרחים. המון לנסיכה קנה הוא

 ובכמויות. הכל, — תמיד כמו לה שיהיה לר.
מהיל וסגול ממנו ורוד צבעים. בשני פרחים

דים.
₪ בר גלית
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