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 אותם הכספים את מבעלה לקבל מתעקשת היתה אילו בניו־יורק,
גס. תמורת מוותרת היא נשואיה. שנות ארבע במשך בדוגמנות הרוויחה

 באה שעבר השלישי יום ^
 באה היא פרי. חני לישראל ^

 להרגיע כדי ימים, שמונה של לביקור
 התראו לא השתיים המודאגת. אמה את

כשנה.
 טובה סיבה היתה חגי של לאמה

 מניריורק שהגיעו השמועות לדאגה.
 חני בין גירושין הליכי על סיפרו

שוורץ. אלאן עורך־הדין השני, ובעלה

להתחיל
מחדש

 בה פגשתי בואה מחרת̂ 
 אמה, של הצנועה בדירתה /

 ומט ישן בית זהו בבת־ים. בבית־דירות
 הים מחוף מטר 200כ־ המרוחק ליפול,

הולדתה. עיר בת־ים, של
הכל, על לוותר הסכמנו ואני ״אמא

 אין מחיי. שנים שלוש ייהרסו אחרת כי
 שנים שלוש לי ואין להילחם, כוח לי

 לי אמרה גירושין,״ על אותן לבזבז כדי
בגילוי־לב. הדוגמנית

 בעוד מחדש להתחיל זמן לי ״אין
 כיום .33 בת כשאהיה שנים, שלוש

אפשרי. לי נראה עוד הכל

 שאם ברורה, בצורה לי הודיע ״אלאן
 לבית־ שאלו — כסף רוצה אני

 לו יש להלחם. כוח לי אין המישפט.
 שישה עם אביו, של עורכי־דין מישרד

 שוורץ מישרד — צמודים עורכי־דין
וייס. אנד

 לעבוד שנים 10כ־ לי ״נשארו
 מחדש, להתחיל אצטרך בדוגמנות.

 גירושיי אחרי שעשיתי כמו בדיוק
פרי. אמרה הראשונים,״

 תמורת יקר מחיר הפעם שילמה חני
 היה לגירושין. שוורץ של הסכמתו

 חוזה־ תנאי לכל להסכים עליה
 בשנה בינואר שחתמה הגירושין,

 23ב־ תוקף יקבל ההסכם שעברה.
הבאה. בשנה בפברואר
 לאחת חני נבחרה שנים חמש לפני

 בניו־יורק. ביותר הטובות הדוגמניות
 — הדוגמנות בעולם מבין שלא למי

 נחשבת ניו־יורקית דוגמנית־צמרת
 מקבלת והיא בעולם, וליקרה לטובה

ליום־צילומים. דולר 2000־1500כ־
 לעומתה, אנגלית דוגמנית־צמרת

 400כ־ שהם סטרלינג, 240כ־ מקבלת
 רוגמניודצמרת ליום־צילום. דולר

דולר, 700־600 מקבלת צרפתית
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 הגדול חלומה ובת. בן ילדים: לשני הורים היום הם ומירי יגאל בן־דויד.
לילד. מובן אינו שעדיין סעו אלאן, השני, בעלה ילד. ללדת הוא חני של
- 74———

פעמיים התגרשה, 1 1נעמ״ נישאה, 1פעמ״1
לה שהיה מה כר בידו והשאיוה הגט עבור

■ ■ ״העואות  ל
הנ^י״ את

 האיטלקית הדוגמנית של ומחיריה
הצרפתית. של לאלה רומים
 ארבע במשך כי טוענת, פרי חני
 של סכום הרוויחה נשואיה שנות
 מעולם היא נטו. דולר אלף 400־380
 שהרוויחה מה כל את פרוטה. חסכה לא
לבעלה. נתנה —

 לחשבון שנכנס הזה, הכסף על
 מיליון 180 — המישפחה של המשותף

 מוותרת היא — ישראליות! לירות
גט. תמורת כעת

החמישית בשדרה התגוררו הם

בפלורידה. הוריו בבית אנשים, 10
 הסכם, על חני חתמה החתונה לפני

 לה יהיו לא גירושין של במקרה לפיו
הבעל. של רכושו לגבי תביעות כל

 חני החליטה הנישואין אחרי מייד
 שנפ־ ,הסביר אלאן בילד. רוצה שהיא
ילדים. להוליד מוכן טרם הוא שית

 אלאן הכיר בארץ האחרון בביקורו
 רומן. ניהל שאיתה ידועה, אשת־חברה

 לגט. הסיבה זאת לא חני: מסבירה
 הבדל יש קודם. עוד הידרדרו הנישואין

ושלי. שלו האישיות בין

ה ׳411 ו! וי 1־ !■עו י*!״ ר רי /
 שתרוהט חדרים, שני בת שכורה
 תמיכה ממנו תקבל והיא בעלה, על־ידי

חודשית.

צ ***  י2׳
הלבבית

 והמחיר חני של הגירושץ יסור ^
 חדש אינו עבורו ששילמה הכבד *4

בעבר. בכן־ התנסתה כבר היא לה.

 בנו שוורץ, אלאן עורד־הדין *111ך *1 1111111
111.111 / 1/  ונעל <דזע, עורן־דין של /1-

לאשה חני את נשא נניו״יורק, עורכי־דין מישרד

 אחרי זח היה בניו־יורק. בדיסקוסק בה שפגש אחרי
 באחד גרו הם בלבד. שבועות שלושה של היכרות

נניו־יורק. והמפורסמים המפוארים מבתי־הדירות

 24ה־ בקומה ניו־יורק, במנהטן,
 אולימפיק המפואר בבית־הדירות

אונסיס. אריסטוטלס שבנה טאואר,
 רגיל מפואר ניו־יורקי בניין זה אין

 שגרים יוקרתי, מקום־מגורים זהו —
 הם 20 רק מתוכם דיירים. 200 בו

 השמות עם נמנים היתר אמריקאים.
 הבינלאומי. חוג־הסילון של המפוצצים

 פרדינאנד נשיא־הפיליפינים, אפילו
בבניין. רירה רכש מרכוס,

 חנות־פרחים היתה בנין באותו
 חני ובעלה. חני של ביותר מפוארת

 שהיא אישי, מסע־פירסום לחנות ערכה
ממניותיה. אחוז 20 בעלת היתה

 הסכימה היא הגירושין בהסכם
 גם בחנות, חלקה על גם לבעלה לוותר

 שהיו רויס רולס מכוניות שתי על
 משנת־ייצור קוריש, האחת ברשותם:

 מדגם יותר, חדישה והשנייה ,80
 יותר שעלתה ,83 סילבר ספורט

דולר. אלף 100מ־
 של שמה את נשאו המכוניות שתי

 היה האחת של לוחית־הזיהוי על חני.
 את נשאה והשנייה 1 חני רשום

 בארצות־הברית כידוע, .2 חני הלוחית
 לוחית במישרד־הרישוי לקנות ניתן

המכונית. בעלי שם את הנושאת

 כמלכת־המים שנבחרה אחרי שנה
 רוזנברג. ליגאל נישאה היא ,16 בגיל
חני. של עסקיה את ניהל עבד, לא יגאל

בלונדון, להתגורר עברו השניים
 כשהחליטו שנה, אחרי עבדה. היא שם

 הגט תמורת ממנה דרש הוא להתגרש,
 רכשו שאותה הדירה על שתוותר
בבת־ים. שניהם
 שתקבל ובלבד לכל, הסכימה חני

גט.
לארצות־הברית, נסעה היא 19 בגיל

 מהטובות מצליחה, דוגמנית הפכה שם1
בעולם.

 היא סוערים, רומנים כמה אחרי
 אז שוורץ, אלאן את בדיסקוטק פגשה

 מצליח. עורך־דין של היחיד בנו ,31 בן
 במיקצועו, עורך־דין הוא אלאן גם

אביו. של במישרדו ועבד
 ניר לבבות כשובר התפרסם אלאן

האמ מאשתו התגרש הוא יורקי.
 נישואין, שנות חמש אחרי ריקאית

בנידיורק. לחיי״החברה בתנופה ונכנס
 באמריקה שידידיה חני, את פגש אז
 תיקנית: באנגלית — האני אותה כינו

״מותק׳׳. אוהבים: ובלשון דבש,
 של בהיכרות הסתפקו ואלאן האני
בנוכחות נישאו הם שבועות. שלושה

 בעיות גם לו היו לאחרונה ״לצערי,
 כל לו מאחלת אני הלב. עם בריאות

טוב.״
הדוג בסוכנות חני רשומה כיום

 בארצות־הברית בגודלה השנייה מניות
 מאות מגיעות לסוכנות בולומינה.

 המבקשות העולם, מכל בשנה נשים
 דוגמניות 15 או 10כ־ רק עבודה.
 לרשימה שנה מדי מתוספות חדשות

הסוכנות. של
 וחני דוגמניות, 400כ־ יש לסוכנות

ביניהן. היחידה הישראלית היא

 של אשה
אחד גבר

י נ  הכוכבות שהשנה מספרת, ^
 בנות נערות הן הדוגמניות בעולם 1 (

 וגם כזאת, אחת יש בפאריס .14
 20ה־ בת שילדם ברוק אפילו בלונדון.
 המבוקש הטיפוס לזקנה. כבר נחשבת

 בעלת הבתולית, הנערה היא היום
 כל ללא גדולות, ועינים קצר שיער

איפור.
 אינו שלה הסיגנון חני, של למזלה

מדגימה היא מסויים. לגיל מוגבל
יי


