
 בינתיים מישפחה. ולהקים מהדוגמנות לפרוש שבת
 יצטרך הטרי הזוג חדשה. לתצוגת־אופוה מתכוננת היא

העבודה. עומס בגלל לזמן־מה, הדבש ירח את לדחות

 השמפניה מכוסות הן מאושר הן
אורחיה. כל עם שהשיקה
 סיפרה מאוד,״ עסוקים ״שנינו

 ״אך לנשיקה,' נשיקה בין חווה
לע והחלטנו להתחתן כבר רצינו
 זמן לנו שאין למרות זאת שות

דבש.״ לירח לצאת
 דוגמניות חווה, של חברותיה כל

 לברכה. באו ישראל, של הצמרת
 מיס־ בכניסה קיבלה מהן אחת כל

 ראשי עם סרט הוצמד שאליה פחת,
וגי. חווה של התיבות

 ניסתה הדוגמניות מן אחת כל
 את הוציאו כולן במיטבה. להיראות

 כאלה גם והיו שלהן, מחלצות־הפאר
לאי מיוחד בגד להזמין שמיהרו

רוע.
 את חווה חגגה החתונה אחרי יום

מרגי לא ״אני .31ה־ הולדתה יום
 באושר, צחקה היא מבוגרת,״ שה

 מתבגרת שאני שככל לי ״נדמה
 טובים ויותר יותר נעשים החיים
אלי.״

 אבי גבולות. ידעה לא העליצות
לב בא הולצברג שימחה הפצועים,

 התיזמורת והכלה. החתן את רך
הריקו לרחבת החוגגים את סחפה
כתפיהם. על נישא כשגי דים,

 סינדרלה עזבו חצות בשעת רק
באה)48 בעמוד (המשך

 חני הדוגמנית שולחת
 אש צנטנר, תה

אבנו בעלה עם חד

 לא פולופ וגי לוי חווה
 במשך לחייך הפסיקו

זזו־ חווה לעתיד. רבות תוכניות להם יש הערב. כל

 נהנתה מארש שרווה הדוגמנית *111'11^ ל71) 1111111
1 1 4 1 1 1 * השול־ את שגדשו המטעמים משפע י

מת אינה בעבר, נשואה היתה שכבר מארש,! שרווה חן.!
לוי. חווה של בשימחתה שמחה אך מחתונות, רגשת

* י ל ^ ל |* | ] ^ * ^  די׳אטה על הקפידה לא הזוהרות מן אחת אף ׳
נהנו הכלל מן יוצא ללא כולן, זה. בערב י11י11\ 1

כמים. זרמה אשר ומהשמפניה לאורחים שהוגשו המטעמים משפע

 ושימחה מירי גי, של הוריו
 בגד־ מיפעל בעלי היו פולופ,

 לבעיות נקלעו הם אולם בארץ, עור
 חיים הם היום אותו. ומכרו כלכליות
 מיפעל את שם ומנהלים במילאנו
 ואילו איטליה, עור בגד־ האופנה

 לאופנה מיפעל הקימו וגי חווה
 בבית־אליעזר פולופ אופות בשם

חדרה. שליד
 פועלים 25 מעסיק כולו ״המיפעל

 אחת מישפחה כמו ממש ואנחנו
 שכימעט בעברית גי הסביר גדולה,״

לעב פרט זר. מיבטא כל בה שאין

נוס שפות בחמש שולט הוא רית
 בין נדודיו בזכות רכש שאותן פות,

 שבה ושווייץ, נולד שבה אנגליה,
התחנך.

ם חיי ה ם ״ בי טו
אלי״

 חווה, לבשה הנישואין טקס ,ד
י  שימלת מתמיד, יפה שהיתה •

 יהלומים ענק צווארה ועל מלמלה
זהרו עיניה פולופ. ממירי שקיבלה

*1 1 1 1*1 1 לשמאל: מימין המדגמנת 0
לפידות, ליאורה ירון, רותי י ■ י י !■י *41

שרית יושבים דונסקי. וקארין מור, פינצ׳י לוי, חווה

 התבדר נהדרת,״. הרגשה ״זו פולופ. וגי דמיר
 יפות.׳׳ הרבה בכל־כך מוקף ״להיות פולופ, גי
חדרה ליד הנמצא לבגדי־עור מיפעל בעל הוא גי
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