
במדינה
חברה

ב בי ח ת ב ה בי ח ה
 מכונית, לו שתהייה די לא מכובד אדם
 שיהיה צריך זה. וכל מזכירה, קשרים, אשד״

ה האנשים כל לכן בחיים. תוכן גם לו
 תוכן, בעלי דברים מיני כל אוספים מכובדים

 מכובדים יותר שהם וכמה תחביב, בתור
תוכן. יותר שלהם לתחביבים יש ככה

 למשל, פרם, שמעון כובעים. עם ארון
 מטוסים אסף שר־הביסחון, סגן שהיה בזמן

 מטוסים למדינה רוכש שהיה פעם כל קטנים.
 קטנים, מטוסים שלו לאוסף מצרף היה

 בזמן החצי. את ומיירט לשניים אותם מחלק
 בתור כי ומתמעט. שלו המלאי הולך האחרון

 שום במתנה מקבל לא הוא רפ״י מזכיר
אחד. מאף חדשים מטוסים

 את מבלה שנים במשך היה קולק טדי
 של עתיקות מפות בקניות החופשי זמנו

 אליהו מזה. יצא מה יודעים וכולם ירושלים,
 היום עד אוסף באר־שבע, עיריית ראש נאווי,

תלויות הן ושאבריות. עתיקות חרבות

ובוכות דה־שליט
בחו״ל חשובים עניינים

 גופו, על שגם ואומרים הבית, בכל לו
 דה־שליט, מאיר בדק. לא עדיין איש אבל

 בעניינים תמיד נוסע לתיירות, המומחה
 חוזר שהוא פעם וכל לחוץ־לארץ, חשובים

מהעולם. בובות איתו מביא הוא
כובעים. אוסף אליאב ליובה חבר־הכנסת

 וכל ארונות מלאים בביתו החדרים כל
בכובעים. מלאים הארונות

 מסביר הוא זה,״ את אוסף לא .אני
 על לפניו נערמים הכובעים מאות כשחמש
מונחים.״ כאן, ישנם הם .סתם השולחן,

 אוזבקיסטאנים, גרוזינים, כובעים לו יש
 כובעי־סומ־ ,פרסיים סיבריים, פאקיסטאנים,

 זה וכל וכיפות. טמבל, כובעי־קש, בררו,
ברוסיה. אצלו התחיל

 קר, ״היה מספר, הוא ברוסיה,״ ״כשהייתי
 קיבלתי מזה כובעים. לחבוש צורך והיה

 שלא מקום בכל אותם לקנות ההרגל את
 מאות חמש בארץ לו יש עכשיו יהיה.״

 פעם אף לחבוש לא אחד: ועיקרון כובעים,
 את ראה הוא פעם כי הראש. על כובע שום

 מצא לא בכלל וזה כובע, עם בעיתון עצמו
בעיניו. חן

ה חברי לרוב אנשים. מיני בל
 חלק למעמדם. מתאימים תחביבים יש כנסת
 משה כלבים. אוסף חלק חתולים, אוסף מהם
אר דברים אוסף לשעבר, הרמטכ״ל דיין,

 גוב־ עקיבא חבר־הכנסת מהעבר. כיאולוגיים
 של אוסף לו יש פילים. אוסף רין,

 נמיר, למרדכי אבל יותר. או פילים, שלושים
 פילים. יותר כמובן יש עירייה, ראש שהוא

 כי מרווחות, דירות זה בגלל יש לשניהם
מרחב. קצת צריכים זאת בכל פילים

 ו־ כסף, כלל בדרך אוספים המיליונרים
 ממי- חוץ שמלות. אוספות המיליונריות

 שאוספת מפורסמת, אחת ישראלית ליונרית
מהכליות. לה שהוציאו האבנים את

 מיני כל אוספים האנשים רוב בכלל,
 מיני כל אוספת בארץ אחת ואשד, דברים.
 עדה זוהי דברים. מיני כל שאוספים אנשים,
 הנשים לאחת עדיין הנחשבת מכנם,
 הנשואות הבנות שתי למרות בארץ, היפות

 פעילה היא לה. שיש נשואות החצי או
תח המון כבר ואספה שלה, בתחביב מאוד

 אותם תכנים היא לאוגוסט בשישי ביבים.
ב שתיפתח מאוד, גדולה לתערוכת־תחביב

המזרח. יריד

נגיי־
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 למשנהו דומה יום כל
 שלך הפרטי בתאריכון

 יוני חודש ימות כל
ם י ל  ם י ו י ל ע ו ק

 בטמפונים משתמשת את אם
ת ר צ ו ת מ

ת ו נ ו י ד
 מעדיפה המודרנית האשה

 טמפוני כי דיאנה, טמפוני
 מאי־ אותה משחררים דיאנה

 מסוימים. בימים נעימות
 מומלצים דיאנה טמפוני
 להשיג וניתנים רופאים על־ידי

!בפרפומריות. מרקחת בבתי
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 הנותן בעולם היחידי השעון

ם. מלאה אחריות תיי שנ ל
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