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החמי בחודש הנמצאת כפיר יפה הדוגמנית מימיו: עצמו. הטקס

 הולנלר, שימעונה מלכת״היופי למעלה: בתצלום חני. עם להריונה, שי
 שרשרות- עטורת פרי, כשחני רמון, נטע פוערת־פה, כשלידה, מימין

בלונדי״זוהר. החופה, לכבוד שיערה, הפך בטרם מאחוריה, פנינים,

צ5 המזמרת השלישיה : ג עג3י 3י
רמון. ונטע בן־עמי(באמצע) תמי סיבוני(מימין), אילנה את וכללה ליות,

 היפהפיה הכלה של ימינה ץץ
לבו ואלגנטית, רזה אשה )■/עמדה

 ויקרה. שחורה ברוקאט בחליפת שה
 היתה כחול. בצבע חולצה הותאמה לה

 הדוגמנית של אמה פרידמן, לאה זאת
 לחופה בתה את שהובילה פרי, חני

 בתל־ בן־יהודה ברחוב בבית־הכנסת
אביב.
 האלגנטית שהאם ידעו מעטים רק

 מדוגמניות־ אחת שהיתה מי של
 רבות שנים כבר עובדת בעולם, הצמרת

 לרחוב מעבר בבית־קפה, כמלצרית
החופה. נערכה שבו

 אביו אחד מצד הוביל החתן את
 זה היה ומזוקן. צעיר בחור השני ומהצד
 חני, של הצעיר אחיה פרידמן, יעקב

בעל־תשובה. חדש דתי

 חגיגת־הנשואין פריון. סוכריות
 השישי ביום החלה היא יומיים. נמשכה

 לכלה שערכו עליזה במסיבת־רווקות
 החתן, הקומקום. במועדון חברותיה
 וצייד־ צוללן דייג, קיבוץ, חבר לשעבר
 של מבעליו אחד הוא בקניה, תנינים

מועדון. אותו
 ואולי החופה, נערכה הראשון ביום

 ביציאה למוזמנים חולקו לחינם לא
מסמ ואלה בתוכן, שקד עם סוכריות

 השמיני בחודש הכלה כי פוריות. לות
מב האולטראסאונד ובדיקת להריונה

בת. טיחה
 היתה פרי חני לשעה. דולר 250

 מעשר אחת שנים כמה לפני ער
 בארצות־ ביותר המבוקשות הדוגמניות

(או לשעת־צילום דולר 250 הברית:
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בשיערה. זר־סחלבים וקלעה כובעה את הורידה שזאת ואחרי החופה, אחרי חני, עם בתצלום: זהב. בצבע
 תמונות־שער ליום־צילום), דולר 2000

 בעולם ביותר הנכבדים במגאזינים
 בחנויות שלמים קירות על ותצלומים

בעולם. ביותר היוקרתיות
 בניו־ טאואר באולימפיק גרה היא

 על־ידי שנבנה במיגדל־המגורים יורק,
 נהג עם רולס־רויס, ומכונית אונאסיס,

 המטוס למרגלות לה מחכה היתה צמוד,
בניו־יורק. נוחתת כשהיתה
 הרב ערך החופה את נחת. קצת
 חתונתה את שערך מי פרנקל, שימעון

 רוזנברג, ליגאל חני של הראשונה
 החזיקו האלה הנישואין אהבת־נעוריה.

 פרי, של השניים נישואיה שנה. מעמד
 שוורץ, אלן האמריקאי לעורו־הדין

 והסתיימו שנים, שלוש מעמד החזיקו
 חני יצאה מהם מסובכים, בגירושין

חסרת־כל.
 בחתונה ביותר המאושר האדם אך

 מרתה החתן, של אמו היה השלישית
 במישפחת נחת. קצת לה הגיעה סבו.
 נורא. אסון שנים לפני אירע סבו

 של ז7ה־ בת היפהפיה, אחותו אירית,
 בים, לשחות אחד יום הלכה צביקה,

 לילה באותו ונפטרה קודחת חזרה
מיסתורי. מווירוס

 (בשימלה מור פינצ׳י הדוגמנית היא ילדיםאם
 הדייל בעלה, עם שבאה משמאל) השחורה,

הכלה. עם לנשיקה בתצלום, עצמה, והמכינה מאי, ובתה זיסמן-מור עמי
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