
המשטרה שר נתע ובהתפוצות נעצרו תדאביב שר הבוהימה מנערות שתיים

השבו, ב׳ ביום ישבו צעירות תי
 באולם־המשפטים הנאשמים, ספסל על א■
 ה־ בבית־משפט שצקי עדנה השופטת של

 ו- מאופרות, לא היו הן בתל־אביב. שלוב
 נדודים ליל אחרי ועייפות, חיוורות נראו

 עליהו היה נראה זאת, למרות בתא־המעצר.
ולאווירתו. למקום זרות שהן

 הפשע לעולם זרות היו השתיים ואכן,
 השת־ מאשר אחרות לא אלו היי והמשפט•

 התל־אביבית ונערת־הזוהר נאמן ברכה קנית
רמון. רינה

 -מ לאחד בזמנו נשואה שהיתר, ברכה,
 ממנו התגרשה הידועים, הצנחנים מפקדי

 על לקריירה עצמה להקדיש רצונה בגלל
 לא זה בשטח שכשרונותיו־, למרות שחקנית.

 ה לתור להשתלב הצליחה נוצצים, היו
ה בתפקידי לרוב הקאמרי, ואחר־כר אוהל

 הקריירה שיא הגיעה המטומטמת, חתיכה
 רינה אירים. הסרט מכוכבות כאחת שלה

 שלה, המאוחרות 20,־ר בשנות כיום דמון׳
 ־־ שנים, כתריסר לפני לראשונה התפרסמה

 התאומות הט-יפש־עשרה בנות משתי אחת
 הפסל של בהילולות חלק לקחת שנהגו

ברמת־גן, שלו בסטודיו איזי,
ה ספסל על ישובות השתיים היו עתה

 התרגשות גל מעוררת כשנוכחותן נאשמים,
הצופים. בין והתלהשויות

 פסים־פסיס, צבוע הקצר שערה ברכה,
 ורינה שחור, וצעיף סוודר מכנסיים, לבושת

 במכנסיים הגולש׳ הבלונדי השיער בעלת
תופ אינן כאילו נראו בז׳, יחולצת כהים
להן. שקרה ימה את עדיין סות

 קצר זמן תוך הובהר להן שקרה מה
 אותן האשים הוא המשטרתי: התובע על־ידי

מסוכנים. סמים בהחזקת

★ ★ ★

מקנדה עשיר אביר
 הרא- ביום הבלשים התדפקו אשר ^

 ברכה, של דירתה דלת על בצהרים שון *4
 משום בכך היתד, בתל־אביב, כרמייה ברחוב
ש ידידתה, ורינה לברכה מוחלטת הפתעה
מע על השמועה בדירה. עת אותה נמצאו

הפ הבוהמה, בחוגי כלהבה התפשטה ציו
התייח מכריהן הבלעדי. השיחה לנושא כי׳
ש ידעו כאילו — הפתעה ללא למעצר סו

 שהשתיים עד זמן של שאלה רק זו היתר■
 פעמיים המון רינה את ״הזהרתי תיעצרנה.
 נסית, מיושבי אחד סיפר זד״״ עם שתפסיק

 מתכוון היא בדיוק למה לפרט מסרב כשהוא
 הזהיר לא ברכה את זה״. ״עם במילים

 ולהעיר אליה לקרב שיעז מי היה לא איש.
ש לכולם היה שברור למרות וזה, לה.

״מעו דראסטי. משהו אצלה. השתנה משהי
מידי אחת סיפרה כסף,״ לה היה לא לם

 היתר, היא זוכרת, שאני מאז ״תמיד, דותיה.
ל זועק ושערה מוזנח, לבושה מיל, בלי

 השתנה: הכל שנה, לפני ופתאום, מספרה.
ו אלגנטיים בבגדים להתלבש התחילה היא

 מלאה שעין, כמו במספרה מבקית יקרים,
ה החבר בגלל שזה בטוחה הייתי כסף.
 אחד מקנדה, עשיר בחור תפסה. שהיא חדש
 ארוך. אף עם במיוחד, יפה לא גבוה, כזה
 היה הוא אצלו. מלכה היתד, ברכה אבל

 בלי יחד נסעו והם זהב, טבעות לה קונה
 אלו מנסיעות ולארצות־הברית. לקנדה הרף
 פיאות של ענק' מיבחר מביאה היתד, היא

 ו־ סריגים ביחוד נהדרים, ובגדים נוכריות
 על מזל־טוב לה איחלנו כולנו בגדי־עור.

 עשיך כזה בחור בחלקה. שנפלה המציאה
מושלם." ג׳נטלמן ממש ואלגנטי,

★ ★ ★

היסטרית קצת - לפעמימ
ם ק פ היו לא הנחל־טוב ברכות א

מ ד־נה 11די

 שטיין ־י מאשר אחר לא היה ברכה של
ירו משיירת על״ידי אלה בימים שנעצר —

 90 של עצום אוצר בהחזקת כחשוד שלים
חשיש. סוליות

 במרחבי הסברה מייד פשטה כך, בעקבות
 על סתם לא נעצרו שהשתיים ורוול נסית

 שגם כך על הצביעו מכריהן סמים. החזקת
 מזומנות, לעיתים לחו״ל לנסוע נהגה רינה

 תקופות בטל הסתובבה לפאריס, במיוחד
 והתלבשה יפה בדירה התגוררה ממושכות,

 הדברים אותם כל בקיצור, — בהידור תמיד
 להם שאין אלה של קינאתם את המעוררים

אותם.
 התגלו זו צרה בשעת דווקא זה, עם יחד

ל סירבו הם השתיים. של הרבים ידידיהן
 ״ברכה זו: קשה בשעה גם אותן השמיץ

שח סיפר וחביבה,״ טובת־לב בחורה היא
 ממושכת. תקופה איתר, שעבד צעיר, קן

 אף היסטרית, לפעמים היתד, שהיא ״למרות
ב הוסיפה ברצינות.״ זה את לקח לא אחד

 סימפטד, לא שדווקא אחרת, שחקנית כנות
עשתה היא מה יודעת לא ״אני ברכה: את

נאמן ברכה

 ברור: אחד דבר אבל שלה. החבר למען
בכנות." אותו אהבה היא

★ ★ ★

?רירה זיבקו ברשימ ששה
* ה * ת ו ג ה נ  את חיזקה המשטרה של ת

המדו סמים בהחזקת רק שלא הסברה, | ן
 שבין לקשר קשר גם שיש נראה אלא בר,

נע בדירתן, נעצרו הן כאשר לג׳רי. ברכה
 כאשר שלם, מיבצע בצורת המעצר רך

 החיפוש הדירה. לתוך מזנקים בלשים שישה
 בסך־הכל. חשיש גרם שלושה העלה בדירה

 רק ביקשו מים, פיהן מילאו הידידות שתי
הפרק לידסקי. צבי עורך־הדין עם להתקשר

 הגיע לפעולה, נכנס והנמרץ הממושקף ליט
 לפיו המשטרה, עם להסכם קצר זמן תוך

 שעות 48 תום לפני עוד העצורות ישוחררו
 להחזיק המשטרה רשאית שאותן המעצר,

שופט. צו ללא עצור
כ המשטרה. בה התחרטה שלמחרת אלא

 השופטת בפני ורינה ברכה הובאו אשר
ל מעצרן. הארכת את התובע ביקש שצקי,
 המצביעים מיסמכים המשטרה גילתה דבריו,

ה ספקי לבין העצורות בין קשרים על
מקו לגילוי דרושה המעצר והארכת סמים,

הסמים. רות

★ ★ ★

? הלשנה האמנם
 השופטת בפני טען התנגד, ידסקי ך■
 לשיחרורן. הסכימה כבר המשטרה כי /

ב־ שוחררו הבנות שלו: את השיג הוא

ב״כסית־

ב״קליפווניה

 צדוק של בחברתו יושבת כשהיא נאמן ברכה השחקנית נראית
 לפני רק נידון קראום, שמואליק הזמר של אחיו צדוק, קראוס.

בדירתו. כזכור, שנמצא, חשיש, של קילו 36 החזקת בעוון מאסר שנות לשלוש שבוע

 שנחתמה אחת, כל ל״י 500 של ערבות
בן־גוריון. עידוא הסופר על־ידי למענן
ה שתי הסתגרו שיחרורן, לאחר מיד

 לראות סירבו בדירתן, הטובות ידידות
 כמרקחה, דיזנגוף כל ובינתיים חיה. נפש

 נפלו כיצד לברר מנסים הבוהמה כשאנשי
 סמים שעישון סוד זה אין בפח: הבנות

הר אחד וכל — אלה בחוגים ביותר נפוץ
ה החשש בסכנה. אישית נתון עצמו גיש

 והרצועה כסית מיושבי רבים הלשנה. גדול:
 של מכרה או מכר שאיזה מאמינים הזוהרת
 החליט המצויין, במצבן שד,תקנא הבנות,
כזו. בצורה בהן לנקום

 היא השנייה אחת. אפשרות כמובן זו
 ידידתו הפכה שטיין, ג׳רי שנעצר שברגע

אוטומאטי. באופן היא גם לחשודה
לג נוהגת אינה שהמשטרה מאחר אולם

ה ידעו לא שלה, המידע מקורות את לות
את העלה מי לעולם, ונערת־הזוהר שחקנית

י  בחברת יושבת שחור) בכובע (משמאל, רמון רינה נראית י
רינה הדר. ירדנה והזמרת כהן רבקה הסופרת ידידותיה,
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