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מפניה ש 1 דווה
 בחצוגות־אופנה להשתתף שות

אף שטרח, פרוביזור,

 לביקור שבאה פרי, חני הדוגמנית
 בק־ בעשרות הוצפה ומייד בארץ

 האופנאי נום יחד נראית היא בתמונה
זה. בערב במיטבו להיראות הוא

 בעולמם הראשונות פסיעותיה את
והאופנאים. הדוגמניות של הנוצץ

 פנים לה האירה ההצלחה
 שסיימה לאחר ההתחלה. למן
ל נסעה היא הצבאי שירותה את

 ללוס־אנג׳לם המשיכה ומשם צרפת
 המכירות חדר את ניהלה שם —

בגד־עור. מיפעל של

מו כ
ח צעיר א

 החדש שעיסוקה ידעה לא ווה לץ
חדשים. עולמות לפניה יפתח י י

 אותה הזמין ראש־השנה בערב
 את לחגוג פולופ, שימחה מעבידה,

 ראתה חווה מישפחתו. עם החג
 ש־ משום מנומסת, הצעה בהזמנתו

 זרה. בארץ ובודדה צעירה היתה
 בגו את פגשה היא ערב באותו אך
.17 בן אז שהיה גי, פולופ, של

 סיפרה קשר,״ בינינו נוצר ״מייד
 היחס ״אולם יותר, מאוחר חווה
 צעיר.״ אח כאל היה אליו שלי

 את ופגשה לארץ, כשחזרה אולם
 עד אליו. יחסה השתנה שוב, גי

 קבוע לזוג השניים הפכו מהרה
ו תל־אביב, של הזוהרת בבוהמה

להת עברה היא קצר זמן כעבור
איתו. גורר

 בגבר להתאהב יכולה לא ״אני
 לאחת סיפרה היא כסף,״ לו שאין

 מיגבלות יש אחת ״לכל מחברותיה.
 להתאהב יכולה לא האחת משלה,

מבו שאינו בגבר ואחרת בעבריין
סס.״

 בעבר, נשואה כבר היתד, חווה
 חשוב תפקיד הכסף שיחק אז וגם

למיליונר נשואה היתה היה בחייה.

הנישו אולם כהן, ג׳רי האמריקאי
 התגרשו. ובני־הזוג יפה עלו לא אין
 את פגשה גירושיה אחרי קצר זמן
 לפרוח. התחיל ביניהם והרומן גי.

 משותפים מגורים של וחצי שנתיים
ל מתחת אל השניים את הובילו
חופה.

ש לפידות, ליאורהלפיד
ממס אומנם ירדה

 מ־ נפרדה לא אך הדוגמנות, לול
בתצוגות־אופנה. מנחה המיקצוע,
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דונסקי קארין החופה. אחרי ספורות דקות זברותיה

 בטכס לצפות כדי בזמן, שהגיעו הבודדות בין היתה
 הזמינו האורחים רוב את וגי. חווה של הנישואין

החופה. אחרי שנערכה למסיבה וגי חווה

 עם נולדה כאילו נראית יא ^
מח היא בפה. כסף של כפית • י

 פאר, דירות שתי בין זמנה את לקת
 בתל-אביב, והשניה בקיסריה האחת

 היפות הדוגמניות לאחת ונחשבת
בארץ. ביותר והמצליחות

 ולפאר. להדר נולדה לא. לוי חווה
 שלושת עם יחד וגדלה, נולדה היא

ב רוכל היה אביה בחיפה.' אחיה,
 אמה גם פנסיונר. הוא וכיום שוק

 ייעדו לא נולדה כשהיא פנסיונרית.
הירו עיניה על־אף זוהר, עתיד לה

הבהיר. ושיערה קות
ממס לצאת הצליחה חווה אולם

חיפ ילדה של השיגרתי החיים לול
 היופי. למלכת נבחרה 1969ב־ אית.
 עברה הוריה, בית את עזבה היא

לפסוע והתחילה בתל־אביב לגור
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לזמן־מה. שנפרדו אחרי ביחד, לחיות חזרו גפן, יהונתן ובעלה, נורית
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 הכדורסל שחקן שלם הרגל״ ליד
קרו עמדה פרי אולסי

את.חתימתו. מאולסי שביקשה חווה, של מישפחה בת
הכתפיים על
ונענה מאושר שקרן פולופ

שימ הפצועים, אבי של
 גי נישא הולצברג, חה

האורחים. בקשות לכל




