
החברה

האנשים
באו שהתגוררו חברות, שתי פעם היו היו

 ולשניה ,וכסלו* דנה קראו לאחת הבניין. תו
הבלר. שני

 1 שנים, בכמה משני מבוגרת היתה דנה
 הבכירה האחות שבה במישפחה כמו וממש

הצ לאחות ולהערצה לחיקוי מודל משמשת
הזה. בסיפור היה גם כך עירה,

מרשי ליפהפיות והיו גדלו הבנות שתי
 זכתה מלכת־היופי, לתחרות הלכה דנה מות.

 המיק־ מהיפהפיות לאחת והיתה הנכסף בכתר
 לרוגמנית־צמ־ כלומר בארץ. ביותר צועיות

רת.
היא זכתה. לא אר לתחרות. הלכה שני גם

הנבונים
 אבל לב, לזה שמתם לא איר מבינה לא אני

 האחרונים בשבועיים מסתובבת בתל־אביב
םון*ספירו. גורדנה בשם ברונית
 יודעת לא אני בעבר. עליה כתבתי כבר
 הזה, התואר ומאין שלה, הייחוס מאיפה בדיוק

 שהיא זה על מתעקשים שלה החברים כל אבל
שניש אנגליה, היא כשרה־למהררין. ברונית

 פון־ספי־ ז׳אן הגרמני לברון לדבריה, אה,
יש בבחור שהתאהבה אחרי ממנו ונפרדה רו,

 של בעלים טוכנר, יוסי בשם חיפאי ראלי
 לנערות רומאן כמו אולי, נשמע, זה פיצריה.

מפולין. או־פר
 באלגנטיות לבושה תמיד היא אופן, בכל

 מי לדעת מתעניינים וכולם אכסטרווגנטית,
עושה. היא ומה היא

 שלה ,והיום שהיא לי גילו שלי השפיונים
 מאוד ושהיא לתל־אביב, עברה שהיא נפרדו,

 אז הנכונים. האנשים את פה להכיר מעוניינת
לה? לעזור מוכן מישהו אולי

טוכנר ויוסי פון־ספירו גורדנה
מפולין ארפר לנערות רומאן כמו

והבח״ר
 יו־ מהליכוד, קורפו חיים חבר־הכנסת

 נחמדה לאשה בעל ועדת־הכנסת, שב־ראש
מיכל, שלו, הבת את חיתן דבורה, בשם

 בי■ ואילו להתגרש, מפסיקים לא בשפלה
 ברי מסיבות ועורכים מתחתנים רושלים
משוגע. בקצב מיצווה
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 (כך לבחיר־ליבה במישטרה, פקחת) שהיא
טוויל. אלי בירושלים) לחתן קוראים

 החל שם, היתה הליכוד צמרת שכל מובן
 1 יהו־ בן־אלישר, אליהו בחברי־הכנסת

 שילנסקי, דב היושב־ראש וגר. מצא שע
 ן מישה קצב, משה ניסים, משה השרים
 של מקומו שגם וכמובן מרידור, ודן ארנס

 נפקד. לא שמיר יצחק ראש-הממשלה,
 המרומם במצב־הרוח נשותיהם. עם באו כולם

 הנג־ צחי חבר־הכנסת היה בחתונה ביותר
 ירמה עם רב במרץ וחולל קפץ שפיזז, בר

 י בחדר בכנסת. סיעת־הליכוד מזכירת מלר,
חיים, של אחיו קורפו, אברום ישב צררי

קורפו אברהם מישפחת נשות בחברת קורפו דבורה
— מהנשים בנפרד המקורבים. הנכרים

שבזאת אהבה
ם י ק ס ע ־ ת ש  נחו״ל, שנים כמה מזה המתגוררת מפורסמת, מאוד ישראלית א

בפולים. חיים חיה בצפון־אמריקה, בעיקר
בנות-מינה. את אוהבת לשניים, ואם נשואה זו, אשה

 היא חודשים כמה מדי העדפותיה. את סותרים הגלויים חייה אך פגם, בכך אין
 לארץ- איתה לנסוע מידידותיה אחת את לשכנע מנסה היא וכאן ארצה, מגיעה

האח בימים שרק הזאת, לידידה מוגזמת חיבה מפגינה גם היא הנוכחית. מגוריה
הזאת. האינסנסיבית הידידות פשר את קלטה רונים

 של תקופה במשך אליה. מקורבת שהיתה אחרת, ידידה היתה לאשת־העסקים
 בחוגי ידועה דמות שהיתה בחורה, אותה של מחסורה לכל דאגה חודשים כמה

בארץ. והמוסיקה התיאטרון )
עשיר. לאמריקאי נשואה זו בחורה כיום

 לא עדיין אני הזאת הנמרצת אשת־העסקים של מהזיותיה התממש בדיוק מה
 והמתוחכמים. הבלתי״נלאים מאמציה את מעריכה באמת אני אן יודעת,
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קורפו מיכל
בצוותא בילו והאחרים —

 המקורבים הגברים ישבו איתו דתי. שהוא
 אב־ מישפחת נשות ישבו נפרד ובחדר אליו,

 באולם ישבו החוגגים מרבית אך קורפו. רום
 החילונית מהאווירה ונהנו בצוותא, הגדול

בהחלט.

נעים ורוני הבלר שני
האם מות בגלל

מבו דוגמנית היא גם והפכה התייאשה לא
קשת.

 מס־ על לצעוד המשיכה דנה השנים, עברו
 את והכירה החשובות בתצוגות לולי־הליכה

הי של בנו ספקטור, איציק חייה, אהבת
הש ספקטור. אליהו ואיש־החברה בואן
 את הילטון. במלון והדר פאר ברוב נישאו ניים

 יהודה האופנה מעצב תפר שימלת־הכלה י
דור.

 בחיים להתקדם החליטה זאת, לעומת שני,
 בחברת־ דיילות לטובת הדוגמנות את ועזבה

 אחרי אמריקאן. פאן האמריקאית התעופה
 רוני עורר־הדין את הכירה חודשים כמה

 ואיפה להתחתן. החליטו והשניים נעים,
 ומי כמובן. הילטון, באולם החתונה? נערכה

 דור, יהודה המעצב שימלת־הכלה? את תפר
כמובן.

 מלכת״היופי בחתונה? היתה לא מי אך
וכסלר. דנה והדוגמנית

טרג פקדה דנה את מעציבה. היתה הסיבה
 לבדה, אותה שגידלה רודיקה, אמה, דיה.

 דנה קשה. ממחלה לכן קודם שבועיים נפטרה
להו לה שתאפשר במידה לא אך התאוששה,

ושמחים. הומים במקומות פיע
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