
 הקשר על
 אמנות שבין אפי

 איפה ★ לקייטרינג
 מסיבת־יום־ עורכים

ת ד ל ו  2 0 0 ־ ל ה
 למרות ★ אורחים?

הרשת הלשונות כל

 המסיבה סביב הסתובבו סיפורים כמה
 בעלת מרגלית, שאילנה אמרו הזאת.

 ,50ה־ יום־הולדתה את שחגגה המסיבה,
 החגיגה. את לערוך כדי כספים לוותה
 ־ של בשרותים השתמשה שהיא אמת

 פירסומת להן והבטיחה שונות חברות
 זה אבל סיפרו? לא מה שרותיהן, תמורת

 ואילנה והקנאים, המלעיזים לכל עזר לא
 יום־הולדתה את והדר פאר ברוב חגגה

אופ ואנשי בני־מישפחה ידידים, בחברת
ברמת־השרון. בחווילתה ותיקשורת נה

 על העיב לא הקשה מזג־האוויר גם
 כל התקבצו היעודה ובשעה השיסחה,

 הבלייגים חוג עם שנמנים והיפות היפים
 מנחת־ ,אילנה של בביתה התל־אביבי

 | בשימלת־ אילנה, הוותיקה. התצוגות
 ? למדד, השקל כמו וצמודה שחורה תחרה

עבר. לכל וחיבוקים נשיקות העיפה
 לקומת־ ירד לאכול שהתעקש מי

 סיניים, מעדנים חולקו שם המרתף,
 שרה הטובה, חברתה של מהמיסעדה
 והכניסה הריקודים בקומת זלצרמן.

 ובתוספת גדול בר־משקאות מוצב היה
 עמוסי־פרי, שולחנות היו בחצר שהוקמה
היפים. כל ורקדו קיפצו שביניהם

אםנות
ורריטרינג

 של אשתו רק לא היא רונית
 שטרן, מייקל הקייטרינג מלך
שלמי רונית, ארט־דילרית. גם היא

וההנאים

-ז־;״ האצילית
 לשעבר דוגמנית פון־וייזל,

 תו- שקיבלה למישפחה ונצר
האוסטרי. מהקיסר אר־אצולה

 תל־אביב, באוניברסיטת אמנות דה
שו אמנים בייצוג שנים זה עוסקת

 העניין את מיסדה היא כעת נים.
 שבהרצליה־פיתוח ביתה את והפכה
 היא שאותם לציירים גלריה למעין

 חגגה היא הזה האירוע את מייצגת.
 ידידים הרבה של בחברתם בביתה

אמנות. ואוהבי עשירים

ך "ןןן ^ןן רן  ששמו המיליונר נאסר, ז׳אק ך
 כלכליות בעיסקות נקשר 111 / #111

בחברת בא האחרונה, בשנה ביותר גדולות

 אפרתי, דויד ועורך־הדץ אריאלה(לצידו) אשתו
 גם אפרתי דויד עו״ד חברות. במיזוגי המתמחה

בני־הזוג. את הערב בסוף הביתה להחזיר דאג

י 1*111*1*1 י | | | ך ך ך *  (מימין) ברודצקי עדה האופנאית 1ך
מימין) (שני תמיר יל ז של לצידו / 1111|_ 11114 /

משמאל) אלי(שני ולהליכות. לנימוסים מדריד ב״אל-על", ראשי כלכל

 ן| אברהם הקבלן של נכדתו (משמאל), שמיר ודפנה ב״אל־על״ דייל
 כטבח בתל-אביב מוכר ז׳יל עדה. של בית״האופנה ומנהלת פילץ

חגיגיות. לארוחות״ערב מפורסמים נפגשים בביתו למופת. ומארח

הפרו של אשתו (מימין), הנאה רייכמן נירה
הצ מיוזמי רייכמן אוריאל למישפטים פסור

 של בתם (משמאל), טבת יעל עם משוחחת לישראל, החוקה עת
- *2 ■—יייי—8 י ^—

 בפרוייקטים העוסקת טבת, ואורה טבת שבתאי העיתונאי״סופר
ססגו סריגים ומייצרת באופנה עוסקת יעל ״הילשון״. מלון עבור
ונירה. אוריאל הפרופסור של בתם רייכמן(במרכז) רונית ניים.

1*11 11 | |  רונית הדוגמנית י|*| \
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מ הרבה עובדת עדיין היא אד חברה,




