בתיה ישראלי

אשתו של השדרן הפופולארי אלי י שראלי)ל 
צידה( ,סיפרה לידידיה על עבודתה החדשה
עם האמרגן־מפיק מיקי פלד ,ו ה תבדחה על רצונה לעשות שינויים בהופעתה.
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 11 1 111 1 1 1111הופתעה כאשר בשעה
אחת אחרי חצות נכנסה בחורה שנשאה  10בלונים

גדולים והעניקה אותם כמתנה לארדיטי .תוך ד קו ת
ספורות חוסלו הבלונים על־ידי הדוגמניות ,שפוצצו
אותם בעזרת סיגריות מעל לראשה של ארדיטי.

המסיבה ה ש סנ תי ת

אף אחד לא יודע מדוע ואיר ,אבל זאת עובדה — המסיבות של יהודית
ארדיטי תמיד שמחות ומלאות פעילות .כשנשאלה הדוגמנית מהו סוד ההצלחה
של מסיבות יום־ההולדת שלה ,השיבה שהיא מזמינה רק חברים ואנשים שאוהבים

לשמוח ולהשתולל .וכאלה באמת היו שם .קבוצה של שש דוגמניות :ליליאן
קפון ,שלומית אמיר ,רונית ויגלר ,נילי םלד ,יהודית נגר ויהודית
ארדיטי ,שחגגה את יום־הולדתה ה־ ,31השתוללו ועשו שמח .זה התחיל כמובן

!:חס*

— איר לא? — עם קצת שתיה ,מוסיקה סוחפת ואווירת עליצות.
הבנות התחילו לדחוף זו את זו לכיוונים שונים ,ואף ניסו להוריד זו לזו את
החולצה או את הכתפיות .הדבר נראה כקטע מסרט הוליוודי על גיל ההתבגרות,
אבל נעשה ברוח טובה .בדיסקוטק הסטפס ,שבו נערכה המסיבה ,לקחו את העניין
ברצינות ,ומאחר והגיל הממוצע התקרב ל־ 30התאימו את המוסיקה לגיל
והשמיעו הרבה להיטי־דיסקו .בין האורחים היו כמה מחזרים של יהודית ארדיטי,
כמו איש־הספורט איציק שמואלביץ שבא בחברת חברתו אורנה גאון
ובחברת אלי האנה מר־ישראל.
נערת־ישראל לשעבר ,נינט אסור הנשואה וחיה באיטליה זה שש שנים
ומדגמנת בהצלחה עבור בתי־אופנה איטלקיים ,הגיעה גם היא .בין החתיכים בלטו
שחקן־הכדורגל והשוער הלאומי בוני גינזבורג ,שבמהלר הערב שוחח ארוכות
עם הדוגמנית ארדיטי ,וקצין קבע בשם ערן יעקובוביץ ,שבא בחברת יעלית
רוזן .הצעירים והצעירות ,המהווים בדרו־כלל את הקהל הקבוע של המקום ,לא
הרגישו בנוח באווירה המישפחתית ששררה במקום.

|ו אמרו לו שבמקום להגדיל את עסקיו,
גדיל את מישפחתו .עטרה עזריה )למטה
של כלת״השימחה לאה שלמון)לצידה(.

מסיבה
אירובית
במועדון התל־אביבי חגגו את יום־
הולדתה ה־ 30של לאה שלמון ,מו
רה לספורט ,בעלת מכון־בריאות ובע
בר חברתו של הכדורסלן ואיש־העס־
קים טל בדודי .וכמו בכל האגדות
התל־אביביות גם אותה הצליחו להפ
תיע .אמרו לה שהיא מוזמנת עם עוד
כמה חברות לפאב ,אך בדרך הן צרי
כות לעצור לכמה דקות במועדון ,והש
אר כבר ברור וידוע .כל החברים חיכו
לה שם ,עשו הרבה שמח וגם העניקו
לה הרבה מתנות .טל ברודי הודיע ש
לא יוכל להגיע מפני שרישיון־הנהיגה
שלו נשלל ,אבל זה לא שינה את מצב־
הרוח של שלמון וחבריה.
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 1 #111 1 1 #11 7111במיטריה כדי להגן עליה מהמשקאות ש 
הותזו עליה ב מסיב ת יום־ההולדת העליזה מאוד של יהודית ארדיטי.
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