
 הארץ, של הפלילי הכתב את זוכרים אתם
 אבי הישראלי, בעולם־הפשע להילחם שיצא

 יודעים העיתונות בעולם מעטים רק ולנטין?
 בצלאל במישפט פסק־הדין אחרי נעלם. הוא לאן

 300 לשלם העיתון את שחייב מיורחי־הארץ,
 תשוש. היה הוא לחופשה. אבי יצא לירות. אלף

 הארץ, של במוסף כתבות כתב הוא יותר מאוחר
 של הפנימיים לעמודים כאחראי עובד הוא וכיום

הארץ.

ולנטין אבי
זמן־ לו היה

 המישפטי המאבק אחרי זמן לו היה בקיצור,
 את לאשה לשאת כדי אותו ניצל והוא הממושר,

שנים. כמה יצא שעימה חברתו,

 נראה. קודם דבר. שום אין ילד, לי אין עוד ״כל
 הילד כשייוולד וננוח. תורכי נהרוג אחר־כר

 בטוח לא אני הילד. אבי מי ונראה אותו, יבדקו
 מוטי הזמר־לשעבר אומר כר לי!" שייר שזה

 החיים עופרה, בשירים שהתפרסם פליייטר,
ואבשלום. היפים.
 להוריו במיוחד מסור בן הוא מוטי

 כיום הוא גיבעת־השלושה. חברי הקיבוצניקים,
 הוא בתל־אביב. רציני כפרפר ונחשב 35 בן

תימניות. רצוי לשחרחורות. בנטייתו התפרסם
 .27 בת תימניה קרחיט, בטי היא כזאת אחת

 טוענת היא להריונה. השישי החודש בסוף שהיא
 למישפחה בת היא בטי בנה. אבי הוא שמוטי

 בחנות כמוכרת העוברת בתל־אביב, מסורתית
 עם כשהגיעה במוטי פגשה היא לבגדי־ילדים.

 בתל־אביב. במיגרשי־התערוכה למועדונו חברתה
 הס שנה במשך שנים. וחצי ארבע לפני זה היה

בגיבעתיים. בדירתו התגוררו
 קבוע. קשר על שמרו הם השנים כל במשר

 ללדת התעקשה היא בהריון, שהיא וכשגילתה
 היא לדבריה. — הפצרותיו כל למרות הילד. את
 לה הבטיח לדבריה מישפחתה. לעידוד זכתה גם

הילד. על באבהותו להכיר מוטי
 לחכות זה לעשות לה שנשאר מה כל לכן

יקרה. מה ולראות וחצי, חודשיים

פליישר מוטי
לתינוק בדיקות
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נשואים. עופרים ואבי אסתר היו שנים 1 ו
 הם השנה לאוויר־העולם. ילדים הביאו לא הם

שניים. הביאו
לחוד. אחד כל אבל ביחד. לא
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הירט וסנדרה עופרים אבי
נשואין ואחר־כך ילד

 דויד את עופרים אסתר הציגה השבוע
 אמא לפני החודשים, ארבעת בן בנה בנימין

 .42 מאוחר. בגיל אותו ;לדה אסתר בצפת. מזל
 של בנו שהוא פון־סאל, פילים .24ה־ בן לחברה
1 מתגוררים הם הגרמני. שרות־השידור מנכ״ל

!מוותר אדלוזורוב
 ,של להירצחו שנה 50 מלאו שעבר בשבוע

 בנו. ארלוזורוב, שאול ארלוזורוב. חייב
 !מתגורר. הוא שם מוושינגטון, לאזכרה הגיע

 מקפיד' הוא לארץ. מגיע כשהוא בדרר־כלל.
 ,על המשקיף חדר הילטון, במלון חדר לשכור
בשפת־הים. אביו נרצח שבו המקום
בכפר־שמריהו. בווילה להתגורר טורח הוא אין

ילדיו. ושאשת פרחיה, אשתו. מתגוררת. שם

 ארלוזורוב שאול
החולות מול

 נואש והוא שנים, שבע לפני נפרדו השניים
 תביעה הוגשה לאחרונה גט. ממנה מלקבל
 אחרי לפשרה, הגיעו הם אר האשה. על־ידי
 המשותף הבית על ויתר ארלוזורוב ששאול

 הילדים, להחזקת סכום־כסף ונתן הרצליה־פיתוח,
בוגרים. מהם ששניים
 העוזר העולמי בבנק כיום עובד עצמו שאול

 ארצות לפיתוח ומחקרים פרוייקטים לממן
מתפתחות.

 ובבימוי בצילום פיליפ משתלם שם כי בניו־יורק,
לטלוויזיה.

 נולד 46ה־ בן עופרים אבי לבעלה־לשעבר, גם
 לפני יובא שבאוגוסט דורון, גיל בן, השנה

 תיערר גם שם זלדה. הסבתא האחרת, הסבתא
הראשונה. יום־הולדתו מסיבת
 תיערך הבן של יום־ההולדת מסיבת לפני אבל
 היא הוריו. של החתונה מסיבת — אחרת מסיבה
את לאשה אבי ישא אז ביולי, ו5ב־ תיערר

 אבי של ידידתו ,23 בת הגרמניה, הירט סנדרה
 גדולה, מסיבה מתכנן אבי שנים. משלוש יותר זה

בארץ. משפחתו מבני כמה הזמין שאליה
 על כותב הוא מחבר, שהוא ושיר מכתב בכל
 גם בארץ. רק יתחנך שבנו כך ועל לארץ, חזרתו
 היא שנתיים שתוך סיפרה, עופרים אסתר

לארץ. סופית לחזור מתכננת
 אותו מגשימים אבל משותף, חלום חולמים הם

לחוד. אחד כל עופרים אסתר
ילד




