
בעלת לדה מחפע\<ם
ת המממן א

 החוג בקרב ביותר הגדולות התעלומות אחת
חבס. דיצה היא מתוצרת־הארץ הנוצץ

 עדיין 50 לגיל במהירות המתקרבת האשה
 שרואיה אלא רואיה. כל את ביופיה מדהימה
 שמקום למרות ישראלים, אינם האחרונות בשנים

תל־אביב. העיר הוא תעודת־הזהות, לפי מושבה,
 שריצה השערתי את באוזניי אישרו יודעי־דבר

 בארץ, נמצאת היא כאשר מביתה יוצאת לא פשוט
בגופה בפניה, יסודי מאוד בטיפול עוסקת אלא

 נחת עושה כבר אחת קטנה שילדה איר
 שבנו רוצה עורך־דין אב שכל ידוע שלה! להורים

 רופא, יהיה שבנו רוצה רופא וכל עורך־דיו, יהיה
 אצל מיליונר. יהיה שבנו רוצה מיליונר וכל

 לא עקרות־הבית ככה. בדיוק לא זה הנשים
 ואפילו עקרות־בית, תהיינה שבנותיהן משתגעות

 שבנותיהן על־כך חולמות לא פקידות־בנק
בעובר־ושב. תעסוקנה

 אצל כמו הולר זה הדוגמניות אצל אבל
 שהבנות משתגעות דווקא הדוגמניות הגברים.

 כסף תעשינה וגם כמותן, יפות תהיינה שלהן
שלהן. מהיופי
 היא לה הצליח שהעניין יודעת שכבר אחת

 היתה כשחני אחד, יום. פדי. חנה הדוגמנית
 בתה של והבייבי״סיטר לצילומים, ללכת צריכה

היל את חני לקחה הגיעה, לא אלונה, הקטנה,
 אותה ולקחה ורוד בבייבי־גרו אותו הלבישה דה,

 מחשבה מתוך הצילומים, של לסטודיו איתה
 פוצי״מוצי, לה יגידו הילדה, על יקפצו שכולם

האמא. את לצלם יתחילו ואז נחמדה, שהיא וכמה
 שלום אמרו כולם לסטודיו, כשהגיעה אבל

 הילדה. את לראות פנו ותיכף נשמע, מה חני,
 צילמו ושוב אותה צילמו גם אותה שראו ואחרי
 כשהדוגמנית־ ואחר״כך, אותה, צילמו ושוב אותה

 אותה לקחה עייפה, מאוד היתה כבר התינוקת
הראשון. יומה מעמל שתנוח הביתה, שלה אמא

 לבעלה, סיפור־המעשה את חני כשסיפרה
 לפתוח שצריך צביקה לה אמר סבו, צביקה

 לו שיהיה צריך שעובד מי כי בבנק, חשבון לילדה
 דוגמת־ לגבי קטנה בעיה רק היתה בבנק. חשבון

האפוטרופוסים. שני אותה פתרו אבל החתימה,
סבו אלונה

מאמא ההצגה את גנבה

א ר ג אי ה מ מ א ר ה בי ה ל ת ק מי ע
הבס דיצה
שכזאת שימלה

 שהיא לה אומר שהראי ברגע יופיה. חלקי ובשאר
 מטלפנת, שהיא לאן מטלפנת היא מכולם, היפה
 מבירות־העולם, לאחת בדרכה כבר היא יום ותוך
 הנשף כמו גרנדיוזי, נשף באיזה להשתתף כדי

 שבו ויצו, לכבוד פיאר במלון מזמן לא שהתקיים
 הצרפתי האופנאי של שימלת־ערב דיצה לבשה
 סכום עולה שאגב שימלה סאן־לורן. איב

 שער לפי ירוקים, דולארים אלף 14 של סימלי
יציג.

ביגדי־הפ־ את מממן מי היא הגדולה התעלומה
בעולם. הבלתי־נגמרות הנסיעות ואת האלה, אר

עשו ישראל ומכובדי עשירי כל יודעת־איפה. ב־ ברוב״הדר״ופאר שלהם,'שנערכה החתונה
לאירוע מוזמנים להיות כדי באוויר שמיניות שהם החתונות אחת רק היתה בתל־אביב, דן מלון
הנוצץ. עוד היתה בעולם. ולידידיהם לעצמם ערכו

לניו־יורק, קטנה קפיצה ואחרי החתונה אחרי אני־לא־ ואחת בלונדון, ואחת בטוקיו, חתונה
 שלושה בן בילוי ואיזה ללונדון קפיצונת ועוד

כדי לישראל, הצעיר הזוג הגיע בפאריס, ימים ב■

 מרדכי של (הבן פורר רוני כשהחליטו
 פלטק של והבת פלטק וגלית העשיר), פורר

 כולם ידעו ,1983 בקיץ להינשא העשיר־מאוד)
הגבול. הם השמיים הזה הזוג שבשביל

 אותו. בנו שכבר בית חיפשו הם ולכן להם, היה
 מי של ביתו למכירה הוצע זמן באותו בדיוק
 מדהים בית — בישראל קובה שגריר שהיה

 שניים במחיר — בהרצליה־פיתוח בחוף־הים
 והחליט ראה נסע, הצעיר הזוג דולר. מיליון וחצי
אחר־ לרשותם. עבר והבית צ׳ק נתנו רע. לא שזה
 שלא הרהיטים לכל פומבית מכירה ערכו הם כך
טעמם. לפי לגמרי היו

 כי ללונדון, עברו הם מוכן, אינו שהבית מכיוון
 ממנו לנהל כדי טוב יותר הרבה מקום נראה זה

 מהסרטים, בבית גרו הם שם גם גדולים. ■עסקים 1
 באטלר ואפילו וגננים ועוזרות מבשלות בו שהיו

 אומר ורק בבית היום כל מסתובב שהיה אנגלי,
 הכי נראו הזוג של החיים מאם״. ו״יס סר״ ״יס

 על סיפור גם וחברים בעולם, נוצצים והכי טובים 1
פורר. רוני של האדירות הכספיות ההצלחות

 עד אליעזרוב, יצחק עבר ארוכה דרך איזו
אשתו. לצד ולעמוד בתו את בידיו להחזיק שזכה

 את לאשה נשא הוא שנים הרבה לפני
 זאת לוי, יונה האכזוטית התימניה הרקדנית
 פולו. במרקו דילון אלן של לצידו ששיחקה

 ילד. להם נולד ולא ביחד, חיו הם שנים חמש
 סיפרה היא להריון, נכנסה כשיונה בסוף,

 שלו. אינו להיוולד העומד שהתינוק לאליעזרוב
 אחר־ אבי״תינוקה, עם לגור עברה והיא נפרדו, הם
ילדים. שלושה עוד לו וילדה לו נישאה כך

 אותה נשא דליה, את יצחק פגש אחר־כר
 לא זמן אותו כל אבל שנים. 18 איתה וחי לאשה

 לא הוא שאב חשב כבר ואליעזרוב ילד, להם נולד
 כשישב שנים, שלוש לפני אבל לעולם. יהיה

 ונכנסה הדלת נפתחה שלו, באולפן־ההקלטת
ועדינה. )25(צעירה בחורה
 קצת. והתאהבו קצת פיטפטו קצת, דיברו הם

 לא דליה אבל דליה, מאשתו גט ביקש אליעזרוב
 המשיך בינתיים בקשתו. את למלא הזדרזה

 ומרוב העדינה, אילנה את לאהוב אליעזרוב
 וחצי שנה לפני להריון. אילנה נכנסה אהבה
 ובעיקר כולם, של ליבם לשימחת שירן, נולדה

 כשהוא לאב להיות שזכה אליעזרוב, יצחק של
.50 לגיל קרוב כבר

 עמדו הפרוצדורות, כל אחרי שעבר, בשבוע
 מהם אחד כשכל לחופה, מתחת ואילנה יצחק
 אולי טוב, סוף הקטנה. שירן את ומנשק מחבק

טוב. הכל

פורר רוני פורר גלית
לניו־יורק הסתלקה

 החברים, מכיוון שקט קצת השתרר אחר־כד
 הגדולות. העסקות על לשמוע הפסיקו וכבר

 כמה הגיע הוא ההיפך. שקצת לשמוע התחילו
 הוא במה שלו אבא עם לברר כדי ארצה פעמים

 להגיע התחילו שוב אחר־כר אבל לעזור. יכול
 גלית כי מאושרים, מאוד שבני־הזוג ידיעות
שלהם. התינוק להם יוולד מעט ועוד בהריון
 שנים. משלוש יותר קצת עברו החתונה מאז

 רוני שנולד. לפני תינוקה את איבדה גלית
 בהרצליה־פיתזח הבית צרורות. בצרות הסתבך

 לי נודע אלה, בימים ממש ועכשיו, שומם. עומד
 אל ונסעה שלה חפצים כמה לקחה פשוט שגלית
בניו־יורק. הוריה בחתונתם אילנה, ולידו שירן בתו את מחזיק אליעזרוב, יצחק

וילדה שנים שלוש אחרי
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