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ה עוונ ה ת ״ רו  בפינת בג
 וו״נס. ברשמו הוחונות
 היה,חתונה ששמה בתערוכה

 טקסי־ המתארס ציווים הוצגו
 התמונות באחת נישואין.

 מחבוותיה נמה האמנית צ״וה
 היו מהדמויות שתיים נכרות.

בורשטיין ונורית אליהו סימה
)9 מעמוד (החשו

חב שהם איליה, ואשתו זוהר אורי
וא בירושלים, שלה, קרובים רים
 בעיר־ה־ לגור לעבור שקלה פילו

קודש.
 במותה, 38 בת שהיתר• רבקה׳לה,

מ תערוכה משנה יותר לפני ערכה
 בפינת הנמצאת בגלריה ציוריה

בתערוכה, פרישמן־ריינס. הרחובות

 בפריס. שנים כמה במשך י־בקה׳לה
 שבע במשך חברתו, היתד. היא בעבר
גולדבלט. חנן השחקן של שנים,

 שהיתה רבקה׳לה, של הלווייתה
הרצ בגימנסיה לספרות מורה גם

 ל־ לאפשר כדי ביום, עוכבה ליה,
 מסע ארצה. להגיע בעלה־לשעבר

המנו של אמה מבית יצא הלוויה
 בתל־אביב, 71 פרישמן ברחוב חה,

מצאה שבו למקום בסמוך השוכן

בתצ במכונית, שנהגה (במרכז), בורשטיין נוריתהפצועה
 של גרושתו היא נורית בעבר. ממסיבה לום

בת. לה יש שממנו באוסטרליה. המתגורר בורשטיין, דייוויד המיליונר

 ציורים הוצגו חתונה, שנקראתה
 שונים. טקסי־נישואין המתארים

 ביותר המרשימות התמונות אחת
 האמנית ציירה שבו קולז/• היתה
 נורית את ובניהן מחברותיה, כמה

ככלות. אליהו, סימה ואת בורשטיין
 פעמיים. נשואה היתד• הציירת

 גביש, אהוד לאיש־התיאטרון פעם
באוני לתיאטרון מרצה גם המשמש
 לכימאי ופעם תל־אביב, ברסיטת

 כיום וחי בשנית שנישא כץ, אדי
עימו חיה גירושיהם לפני בצרפת.
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 ליוו האחרונה בדרכה מותה. את
 הבוהמה, מן הרבים חבריה אותה
ממ בלתי־ניפרד חלק היתד. שהיא

 הטו- חברתה היו המלווים בין נה.
שפי טליה השחקנית ביותר, בה
 שלום הזמר שחורים. שלבשה רא•

ער דפנה הזמרת וחברתו חנוך
 אחריה השאירה רבקה׳לה מוני•

.5 בגיל ובן 11 בגיל בת
 בליל-התאונה חגג חנוך שלום

 בתוכניתו האחרונה הופעתו את
בפארק שהתקיימה לבנה, חתונה

בהלוויה חנוך שרום
 שחזרו בעת ערמוני, דפנה הזמרת חברתו עם ביחד

בתמו רובינשטיין. רבקה הציירת של מטקס־ההלווייה

 (מימין). רבקה עם ביחד הזמר נראה למעלה נה
 בינתיים שנישאה חנוך, ליהי גרוישתו, עומדת ביניהם
 שבו המכונית נוסעי כאשר אירעה התאונה בשנית.

בתל־אביב. שנערכה חנוך של להופעה ממסיבת־הסיום

ל הוסב ששמו בתל-אביב, הירקון
 מסיבת־הסיום יהושע. לגני אחרונה

 שממנו שבלול, במועדון התקיימה
האדו נו הר במכונית החבורה יצאה

מה.
 הרכב את נהגה בורשטיין, נורית

 המועדון, נמצא שם סנטר, מדיזנגוף
 פנתה שם דיזנגוף, כיכר לכיוון
נק הנסיעה ריינס. לרחוב ימינה

•ריינס. פינת הראשון, בצומת טעה
 של גרושתו היא 34ה־ בת נורית

המת בורשטיין, דיוויד המיליונר
 לה יש שממנו באוסטרליה. גורר
 לבעלה־לשעבר היה מזמן לא בת.

 רוזנבלום. פנינה עם רומן
 חברתו נורית היתד. הרחוק בעבר

היא ברקן. יהודה השחקן־בדרן של

 רופא־שי- אצל כאסיסטנטית עבדה
 בחברת כיועצת־יופי ואחר־כך ניים,

 לה סידרה לאחרונה קוסמטיקה.
 כמנהלת־הצגות עבודה אליהו סימה

הקאמרי. בתיאטרון

 ורבנים בוהמה
בצוותא______

ה ף* נ או ה ח ד רי ח מ  זיעזעה ה
מח רבים הבוהמה. עולם את 1 י

 לבוא מיהרו אליל־הזמר של בריו
ש מה להם כשנודע מייד לבקרו
 לבית־ לזרום החלו אחריהם אירע.

ה את שהציפו מעריצים, החולים
כדי ובמיכתבי-עידוד. בפרחים זמר

 סימה חברתו ובין איינשטיין אריק הזמר ביןההיברות
הת אהבתם זוהר. אורי באמצעות נערכה אליהו

מהסרט. לקוחה התמונה מציצים. זוהר, של סירטו הסרטת במהלך פתחה

 של לחדרו לפלוש מהם למנוע
 חברת־שמירה אנשי נשכרו אריק,

בפתח. הניצבים פרטית,
פר הובאו הפצוע של לחדרו

במ עליו האהובים חצב, חי
 מטושטש, תחילה היה אריק יוחד.

סי בינתיים. אליו שבה הכרתו אך
 הזמן רוב שרויה זאת, לעומת מה,

בחוסר־הכרה.
התאו בליל הגיעו וסימה אריק

 שנכחו אחרי שבלול, למועדון נה
 קבוצת שערכה הפרידה, במישחק

̂  ל־ תל־אביב הפועל של הכדורסל
 ■ של הופעתו לייבוביץ. בארי שחקנה

 מחווה היתה במועדון במסיבה הזמר
 שערך חנוך, שלום לחברו מיוחדת

לחלו אריק נמנע בדרך-כלל אותה.
 חברתיים. באירועים מלהשתתף טין

מ שאינם מוזמנים נוכחים שבהם
 שלו. המצומצם חוג־החברים קרב

בקביעות. מבלה הוא שעימם
 לבית־ הגיעה אלונה, גרושתו,

לרא כששבים מירושלים, החולים
 ב־ העת כל כימעט שוהה והיא שה,

 מאושפז שבה המחלקה מיסדרון
הרביעית. בקומה בעלה־לשעבר,

 הזמר. של המפורסמים חבריו בין
 אורי הרבנים בלטו לבקרו, שבאו
ארנון. (״פופיק״) ומרדכי זוהר

 ו־ אריק אורי, התפרסמו בעבר
 המישטרה ברדיפות גם חבורתם
נר בחשיש. שימוש בגלל אחריהם

 שכח לא עדיין מהציבור שחלק אה
 בדבריה בלט הדבר העבר. את להם
ש בית־החולים, מעובדות אחת של

 התקהלות למראה לחברתה, אמרה
 כולם ״הם במקום: הבוהמה אנשי

 כי קרתה התאונה בטח מסוממים.
 6 מי־ חברתה אולם !״סמים לקחו הם

 ► ״מה וחבריו: הזמר על להגן הרה
 * בגלל ״זה בלהט, טענה פיתאום!״

בע עצר לא הוא האוטובוס, נהג
״1 צור

■ היימן יוסי


