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חתני״השימחה החופה. נערכה שבו לאולם מחוץ

 טקט את לצלם העיתונות לצלמי לאפשר סירבו
 המוזמנים את אישי באופן הכניס החתן החופה.
לצלמם. יספיקו לא שהמתינו שהצלמים כדי לאולם,

 רגליה זוג את שחשפה קצרה, שחורה שימלה לבשה המיל־ ובעלה, לוי חווה הדוגמנית ך111ךן \ 11
ודקות ההזמנה את בידה החזיקה היא הארוכות. האורחים בין היו פולופ, גי יונר 111111 1111

החתונה. נערכה שבו האולם פתח את חיפשה ארוכות חווה והיהלומים. הפלדה לחתונת שבאו האחרונים

 מדרגות להישבר, איימו הדלתות
 תחת שכרעו כמעט בתל־אביב דן מלון

 הזמנות שבידיהם מוזמנים אלף העומס:
 כתום כחול, זהב, — שונים בצבעים

 כשהם המלון, פתח על צבאו — וחום
קיצרי־רוח.

 לכולם", מקום יש דאגה, ״אל \
 מארגני הפנים. מקבלי אותם הרגיעו
מראש. לכל דאגו המילארדים חתונת

 ׳חתונת סתם היתה לא זו
 פורר רוני הוא החתן מיליארדרים.

 מישראל. תעשיין־פלדה של בנו ),35(
 בעיסקות ידו את שלח אביו

 היתה הכלה לים. מעבר בינלאומיות
 של בתו ),23( פלטק גלית

 את הרחיב הוא שגם סוחר־יהלומים,
לחו״ל. עסקיו

 עשירים גם הם הצדדים וכששני
 הם המוזמנים — עולם חובקי וגם

רמתם. לפי בהחלט
 רוזנים, נסיכים, הוזמנו לחתונה

 ממלכות״ של עצר ויורשי לורדים
 — הישראלים האצילים לצד לשעבר,

 הנוכחי, השילטון של חברי־כנסת
 כבידור, ומנחם מודעי יצחק
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ש ישעיהו כמו (מיל) אלופים  גבי
 כמו רופאים טמיר, ואברהם

 כספי אלי והגינקולוג לוי מורים
 בני־המישפחה וכמובן: ודוגמניות.

 מהם גדול שחלק הקרובה,
חובשי־כיפות.

 כבר הגיעו החשובים האורחים
 במלון, ושוכנו החתונה לפני יומיים

 החתונה בגלל החתונה. נערכה אף שבו
 חלק לפנות דן מלון הנהלת נאלצה

 אכדיה למלון האחרים מהאורחים
שבהרצליה.

 חשבון על בארץ התארחו המוזמנים
 את הכינו המארחים בעלי־השימחה.

 המכובדים הישראלים רשימת
 השונים. ענפי־הכלכלה לפי המוזמנים

 את ענף בכל חיפשו הם יועצים בעזרת
 לשם הוזמנו ואלה הנוצצים, השמות
 את כלל הכירו לא שחלקם למרות

המישפחות.
 לפני ערב למעשה, החלה, החתונה

 לבית הוזמנו החשובים האורחים כל כן.
 בתל־אביב, שרת ברחוב הכלה, הורי
 הם האירועים. פתיחת את לחגוג כדי

בעיני יותר חשוב מי לדעת יכלו

 ההזמנות צבע על־פי המזמינים,
 הזהב בצבע ההזמנות בעלי שבידיהם:

 לאכול הוזמנו הם ביותר. המכובדים היו
 שולחנם כשאת המלון, של רום בגריל
 זהב — תואם בצבע מפות קישטו
 היו חום בצבע ההזמנות בעלי כמובן.

 מישפחות בעיני חשובים פחות הכי
ופורר. פלטק
 ניצחה החתונה והפקת אירגון על
 אורי העיתונאי של אשתו דן, ורדה

 לענייני־תיקשורת יועצו לשעבר דן,
 שרון. אריק שר־הבטחון־לשעבר של

 תמיד היו העיתונות עם דן של יחסיו
 על־ידי אומצו עבודתו ושיטות גרועים,
 הטרי. הזוג מאחורי שעמדה אשתו,
 רוני של אישיים ממש חברים ״אנחנו
 דן, אמר שלנו״ אחים כמו הם וגלית.

 לנציגי להתאכזר מאשתו מנע שלא
העיתונות.

 שהוזמנו והעיתונאים הצלמים
 פנימה, להיכנס הורשו לא למקום
 זאת לעומת דן. ורדה הוראת על־פי
 ווג הירחון צלמת לחופה נכנסה

 במיוחד החתן על־ידי שהוזמנה
הטקס. את לתעד כדי מפאריס,

 הוצבה וגלית רוני של עוגת־החתונהוסוסים מרכבה
 היתה העוגה לאולם־החופה. בכניסה

מרציפן. עשויים שהיו וברווזים בסוסים ומעוטרת קומות שמונה בנויה
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בני-הזוג. לחיי כוס מרים טלם,
אחו פורר, אליאנההאחות:
הסכי החתן, של תו ,

לאולם. כניסתה לפני להצטלם מה




