
 הישראלית ידידתםס
 סינטרה פרנק של

 בדירתה נתפסה ברינר, ויול
 כשברשותה התל-אביבית

חשיש של כמות

להיטו יפהפייות: ואפילו חתיכות, חסרות
מפורסמים. שמות לפגוש תה

 צורכי חנות בעל לאב יחידה בת הצעירה,
 זעיר־ באווירה גדלה עקרת־בית, ואם חשמל

 נולדת היתד, לוא כי ייתכן וצנועה. בורגנית
 עקרת־ היום היתר, יותר, רחוק קילומטר

 חברותיה. מרבית כמו לילדים ואם בית
 מכיכר ספורים צעדים נולדה כי העובדה
 לזוהר נמשכה היא הכל. שינתה דיזנגוף
 מאד הסתקרנה זוהר, כך כל לה שנראה

 מי כל להכיר שהולך, מה כל לדעת תמיד
שהולך.

★ ★ ★
הז היה ברצינות שהכירה ראשון ך*

 יצאה איתו ח־קר, לארי הידוע מר 1 ן
 היה לא הוא אולם ממושכת. תקופה מונה
שהכירה. היחידי השם
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ה רק לא הזוהרת החברה נערת את מאפיין וססגוני מקורי בתמונ

 לכל ראשונה היא מונה היום־יוס. בחיי גם אלא בדיסקוטק, או
 אחר. שיגעון כל או מגפי־עור מאקסי, מיני, חדשה: אופנה
ה האחרות הבנות בדיסקוטק. מיקריות מבקרות הן !— בתמונ

 נעדרה. ממנו 'חברתי אירוע היה לא
 ברינר ויול סינטרה פרנק לישראל כשהגיעו

 ב־ מסיבה פרנקי ערך שנים, כחמש לפני
והמאר־ הארכיטקטית השתתפו בה שרתון,

*  שניגלתה הסצינה היתד. כדיול! ה ץ
 שעבר בשבוע שפרצו השוטרים .לעיני 1*4

 הרמונה הבוהימה נערת של דירתה לתוך
 ת׳׳אז 10 לוריא ברחוב זילברשטיין, (מונה)

 כאן גם היסטוריים, אירועים כבהרבה
 גירסות: שתי קיימות

 באולם רכלנים על־ידי שנלחשה הראשונה,
 ידידיה ושני מונה הובאו בו בית־המשפט

 ביותר: עסיסית היתד. מעצרם, להארכת
 ערומים במיטה נתגלו ידידיה ושני מונה

 מין אורגיית של בעיצומה היוולדם, כביום
משולהבת. וחשיש

 לפיה, יותר: צנועה היתד, השנייה הגירטה
 וידידה מונה את רק בדירה השוטרים מצאו

 בנקם. ג׳ון האנגלי הג׳אז מתופף הקבוע,
 מאחר במיטה. לא ואפילו ערומים לא כלל

 חשיש, לגלות היתד. השוטרים של שמטרתם
 שלוש גילו בדירה, חיפוש עורכים החלו

 כלל בדדו שנועדה כמות — אצבעות
מיסחריות. למטרות לא עצמי, לשימוש
 לדירה הגיע השוטרים, שהסתלקו לפני

 אמריקאי תייר ודון, מונה של משותף ידיד
התביי לא השוטרים קרקראור. דויד בשם

 שלושה עליו מצאו אצלו, גם חיפשו שו׳
 בקושי המספיקה כמות — חשיש גרם

 השופט, אל הגיעו כך בודדת. לסיגריה
ונערה. גברים שני מעצרם, להארכת

★ ★ ★
י האמת את לספר שיכלו יחידים ך

 שתקו — לדירה שפרצו השוטרים — 1 1
 עד כן לעשות הסתם מן ויוסיפו כדג,

 המשטרה, דובר כך על הגיב עצמו. המשפט
 שהפיצה זו היא המשטרה ״לא אריכא: עמוס

 זו היתד. אולי עירומה. נמצאה הנערה כי
 כך,״ על יודע לא אני אבל התובע, גירסת
 דון את שמכיר מי כל אולם
למונה הלוהטת קינאתו את החתיך,

 גילו ״השוטרים
 עירומה אותה

גברים.״ שני עם במיטה

 חייל — המסורבל דויד ואת היפהפייה,
 כמה עד משוכנע — מויאט־נאם משוחרר
הראשונה. הגירסה מגוחכת

 כאיש משוכנעת התל־אביבית הבוהימה
מאמי הכל השנייה. הגירסה בנכונות אחד
 הפיץ והאורגיה העירום גירסת את כי נים

 אלמונים, או אלמונית או אלמוני אותו
 עישון על המשטרה בפני הלשין גם אשר

 הלשנה — מונה של בדירתה החשיש
לתפיסתם. שהביאה
מעצ מנסיבות יותר הרבה מעניינת אולם

 מונה כי עצמה. מונה היא מונה, של רה
 חלומן את להגשים הצליחה זילברשטיין

מדי. רבות אולי — רבות צעירות של
^ ^

 מנע- אחת כיום היא מונה ,23 גיל ך•
 ביותר הידועות והבוהימה החברה רות ^

 זה למעמדה הגיעה לא היא בתל־אביב.
 הירוקות העיניים בעלת היפהפייה, יום. בין

החלה מוקדם, מגיל והבשל החטוב והגוף
— 24--------------------

0*1לסוס סה
 עם הפכה ,16 מגיל בדיזנגוף מסתובבת

 הרצועה אוכלוסיית כל עם מיודדת הזמן
 זוהר, אורי בן־אמוץ, דן ביניהם הזוהרת,

הגדולים. השמות ושאר אופיר שייקר,
 בהוגי ידוע למוסד הפכה המדונה מונה

דיסקו מועדוני־לילה, בתי־קפה, הבוהימה.
 חייה נסבו לאלו מסביב — עין־הוד, טקים,

השחרחורת. הצעירה של
מונה נעלמה לא לצה״ל התגייסה כאשר

 במרכזי תכופות נראתה הקבוע, מהנוף
 היו הפעם מלוויה היחידי: השינוי הבידור.
 בכירים. קצינים ועד מטוראים — חיילים
הקוד לחייה מייד חזרה השתחררה, כאשר
מים.

★ ★ ★
ה ך* ת ה י כ  מונה כי לעובדה נוספת סי

לא בו בדיזנגוף, בולט למעמד זכתה | (

 של גרושתו נתן, רוזי סגל, פדריקה חת
 ז׳ו־ ז׳וסלין הצרפתיה הזמרת נתן, אייבי
 גם וכמובן ברינר. יול גם וכמובן סייה,
מונה.

 לארץ הגיעו כאשר אחרת, בהזדמנות
 ומרעיו, רווזווד נורמן האנגלי המיליונר
 מסיבת־ לכבודם ערך בן־אב דני והאמרגן

 כל את אליה הזמין שלו בדירת־הגג ענק
מינה. גם שם היתד, — תל־אביב חתיכות
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לאחרונה. בישראל ביקר נאשר בשרתון שערך המסיבה בעת

״טיפאני׳ נערת
הסחורה. לסניה: טיפאני. אביבי

מנ — האחרון בתפקידה מונה 1
סקוטק הבוטיק הלת  התל־ בדי
שקפי מצידה, חנן שמש: במ זראי. יו


