
בשקט מת אבא
 מוכרת ברוכין שרה

מצ כאשת-עסקים כארץ
 נו־ וכאשת״חברה ליחה,
 בווילת- המתגוררת צצת,
אב אביה, בסביון. פאר
 התגורר איצ׳קוביץ, רהם

יהו ברחוב פשוטה, בדירה
 בשכונת-מונטיפיורי 9 דית

 לבתו האב בין בתל״אביב.
 שנים גמשד קשרים היו לא

רבות.
 בגפו, שהתגורר האב,

 שכניו, עם רק קשר על שמר
מבק והיו לשלומו שדאגו

ב פעמים במה אותו רים
שבוע.

 את ואיבד בדירתו החליק הוא ימים 10 לפני שגת ביום
 שלא השכנים, הקשה. הריצפה על מהנפילה כתוצאה הכרתו,

 ללא אותו ומצאו לדירה פרצו יומיים, במשך ממט שמעו
 את וביקשו ברוכין, הגברת בתו, עם התקשרו הם רוח-חיים.

 מחוסר' בשלילה. נענו הם לטענתם בטידורי-הלוויה. עזרתה
הדירה. מפתחות את לידיה ומסרו למישטרה פנו הם ברירה

בפא המתגורר בן גם יש המנוח שלאב התברר בינתיים
 וזה בימאי-סרטים, איצ׳קיביץ, (״סם״)שמואל בשם ריס,
והשיבעה. הלוויה לסידורי ארצה הגיע

אחרי
ברובין

הח־ח״ם בלי יום״□.

 הרב ישיא נתי חברתו ואת איתן
לאו.
באח הינחה דותן דודו ■
 בפיקוד־ה־ האשה יזם את רונה

 ונשות־הקצי־ החיילות בין דרום.
 אלוף־הפיקוד, ישב באולם נים

הופע באמצע מרדכי. איציק
 נופף האלוף, קם דותן של תו

 ״מצטער, ואמר לשלום, לדודו
במ הצלמים אבל לברוח.' חייב
ל ביקשו מרדכי, את עיכבו קום
 דותן, חיילות. בחברת אותו צלם

 אמר בהופעתו, הפסקה שעשה
ה התמונה אם יודע, ״אתה לו:

 הפעם תהיה זאת תתפרסם, זאת
שתה האחרונה בשנה הראשונה

יהודיות." נשים עם מצולם יה
 לשעבר, חוקר־המישטרה ■

שע בשבוע נראה חדד, מישל
כש בגדה, היישובים באחד בר

 חדד בשרה. אבנים אוסף הוא
 לשם־מה בסוד בינתיים שומר

 שהן רק ורמז לאבנים, זקוק הוא
 באחרונה שקיבל מחקירה חלק
עצמו. על

 המצחיק־ פוקם, מרים ■
 וגרולת״ה־ אדומת־השיער נית
 לפני הארץ את שעזבה גוף,

 בבריסל מתגוררת אחדות, שנים
 פוקס, צ׳כי. גבר חבר־לחיים, עם

 שלה, 30ה־ שנות בסוף שהיא
 וקראה בת שעבר בשבוע ילדה

לולה. לה

מ בכר אילן העיתונאי ■
 בבשורות באחרונה זכה מעריב

 שמונה התבשר תחילה משמחות:
המע הצהרון, של המדיני ככתב

ותי עיתונאים בדרן־־כלל סיק
 קצר זמן בכירות. במישרות קים

 בטי אשתו לו בישרה אחר־כך
 נוסף ילד לו להיוולד שעומד

לו>. יש שכבר השניים (על
 ומלכת־היופי האופנאית ■

ב בן ילדה לוי, חווה לשעבר,
 פרי להריונה, השמיני חודש

 איש לחברה־לחיים. אהבתה
 הזוג שאולי. רפי חיי־הלילה

 בשם לילד לקרוא החליט
 שיעלה מחכים וכעת יונתן,

 שאפשר כדי ויתפתח, במישקל
ברית־מילה. לו לערוך יהיה
ה העושה מלכת־יופי עוד ■
 בדוגמנות מסתפקת ושאינה סבה
 ,25ה־ בת שכטר יפעת היא

 חנות־תכשי־ באחרונה שפתחה
 ב־ במרכז־המכירות מהודרת טים

בתל־אביב. נן־העיר
רפ השחקן של אלמנתו ■
 בעלת־הגלריה קלצ׳קין, אל

 לרנבה טסה קלצ׳קין, הדסה
 מתארחת היא שם ימים, לכמה
מאיר, משה המיליארדר אצל

 בעובדה בהתחשב בדבריו, אמת
שבו כמה לפני מעצרו, שמיום

 עליו נכתבו שיחרורו, ועד עות,
 פלאטו־ קטעי־עיתונות. 320

 זוכה החרש שסיפרו מספר שרון
 טבריה, בעיר אדירה בהצלחה

לכך. הסבר כל לו ואין
המצומצ המסיבות באחת ■
 מעצב־ בין קולני ויכוח היה מות

 שרה לבין מליץ ר״׳רי האופנה
מי הפרופסור של אשתו סלע,
 מגייסת־הכספיס סלע, כאל

 הפילהרמו־ החיזמורת של 1 מס'
 הדרך על אותה תקף המעצב נית.

 של יחסי־הציבור מתנהלים שבה
 הוא בענייני־כספים. התיזמורת

ההפ ועל הראוותנות על התלונן
 לחשובים־ החשובים בין רדה

והנמר המנוסה סלע, אך פחות.
 הדרך שזאת לו השיבה צת!

 לגייס כיום ניתן שבה היחידה
 כל על חשבה כבר ושהיא כספים,

 בסיום האחרות. האלטרנטיבות
 שהמעצב נראה היה הוויכוח

 לעמק הגיעו סלע והגברת מליץ
השווה.

נע־ וייל, מרטין דוקטור ■
 ויגאל ישראל, מוסיאון כ״ל

 המוסיאון, של האוצר צלמונה,
 ל־ תערוכת־ההצדעה נגד הפגינו

 שאין בטענה המדינה, שנות 40
 רק ושהיא לעתיד מסר שום בה

 כשפנה העבר. בהישגי עוסקת
וה 40ה־ חגיגות למנכ״ל וייל
 הביזבוז, לגבי טיעוניו את עלה

 יענקל׳ה על־ידי נענה,.לדבריו,
 את מעניינו. לא שזה אגמון

״ה כתערוכת הגדיר התערוכה
המדינה". של דאווין

 זזדד כדק, רפגה
₪ דון וגעמי אוהליאב

 רבות. שנים מזה שלה אישי ידיד
 היא שלה הנסיעה ממטרות אחת

התמו אוסף את לתרום לשכנעו
 שלו, האימפרסיוניסטיות נות
 ה־ לאחד בעולם, הגדולים אחד

 למוסי־ כנראה בארץ, מוסיאונים
תל־אביב. און

 מהנוף נעלמו נשים שתי ■
מעצ היא מהן אחת התל־אביבי.

ש שוחט, ניצה האופנה בת
אח שלה בית־האופנה את סגרה

לע שותפה עם ארוך סיכסוך רי
חבר דמות שהיתה שוחט, סקים.

לח פרשה ביותר, מוכרת תית
 ידידיה ואף מחיי־הלילה, לוטין

 היא. היכן יודעים אינם הקרובים
גרו אבידן, לילי היא השניה

 אבידן, דויד המשורר של שתו
 מזלה את באחרונה שניסתה

ב יותר בלטה אך כעיתונאית,
הס אבירן שלה. פרובוקטיביות

 לאנשים כספיים בחובות תבכה
 שהיא מסתבר ונעלמה. שונים
 לטובת תל־אביב את עזבה

 כוחה את מנסה היא ושם אילת,
 ועובדת המקומונים אחד ככתבת
בבית־מלון. כפקידה

 דקל אביבה הציירת ■
 גדולה, תערוכת־ציורים הכינה

 בעיר להיפתח אמורה שהיתה
 נסיעתה לפני יומיים פרנקפורט.
 בעלה, רגלה. נשברה לתערוכה
החליט דקל, אריה המלונאי
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שעות, 48ל־ וטס לעזרתה לבוא
 במקום התערוכה את לפתוח כדי

בביתה. מגובסת שנשארה אשתו, ־
נל־ מריאן בין המערכה ■
 נלסון, רפי של אלמנתו פון,
 נלסון, לירון יורשו, לבנו

 ובאחרונה מותו, אחרי מיד החלה
 לקראת תאוצה צוברת החלה

 בבית־המישפט הראשון השימוע
 בניגוד אך בבאר־שבע. המחוזי

האל שומרת בעבר, להתנהגותה

 בעצת מוחלטת, שתיקה על מנה
הר חרותה שלה, עורכת־הדין

ש מספרים קרובים ידידים אל.
 כמה יתבררו הראשון בדיון כבר

במה שיתבהרו תמוהים, דברים
המישפט. לך

 קיטעי־עיתונות אלף 60 ■
 פלא" שמואל אודות נכתבו

 להתפרסם החל מאז טו״שרון
 איש־ טוען כך ובישראל, בצרפת

ויש יתכן העסקים-רב־המעללים.
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 הטובה, חברתה את והזמינה לחיים מרתון בשם ספר־שירים הוציאה בתיווך, עוסקת היא גמילתה, אחרי
 משמאל) (למעלה הבולטות מהיפהפיות היא גם שהיתה לוין, למזל־טוב(למטה). כוסית להשיק לוין, ציפי

במושב. ומתגוררת לבת, אם רפאלי, לרפי כיום נשואה מימין), (למעלה דוידסקו של בתקופתה
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