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 הבינלאומי האירגון נשיא שווה, קלחי
בירכתו. את לשאת כדי הפירסומאים, של

 איגוד כינוס של בערב-הפתיחה זה היה
 הקובעים אלמונים אותם הפירסומאים,

 באיזה לפיך, תכניס ומשקה מזון איזה לך
תתלבש. וכיצד באמבטיה תרחץ סבון י—י

1  במישרד השותפים שני ]1
 את הנושא הפירסום י

 וינזר, וראובן (מימין) טמיר דוד שמם,
 המראה פירסומי, שלט בקפידה בחנו

בבגד־יס. שילדם ברוק השחקנית את

 אישר הזד״״ בענף מתגלגל כסף ״הרבה
הפירסום. משרדי מבעלי אחד

 את הציגו הפירסום ממישרדי רבים
 לכך. שיועדו דוכנים בתוך עבודותיהם
 בכרזות דוכניהם את קישטו המפרסמים

היטב. לבושות מניקין ובבובות יפהפיות
וידי סירטי העין את משכו הדוכנים בין

 אכרהם (במיל') האלוף בהם שכיכב או
 של החדש המנהל היום שהוא רותם,

המאוחדים. האולפנים
המפר איגוד יושב־ראש דימר, ראודן

כענף הפירסום בענף להכיר ביקש סמים,

 קמין המיסעדה נראית השישי ימי ,ך
 דבר. לכל כחדר־מילחמה בירושלים ■
 מתכנסים הבירה של התקשורת אנשי כל

דיוו ובין סקופים אחרי רדיפה בין שם,
והת ממשלה ישיבות על שיגרתיים חים

נחלויות.
 יום־העצנד מסיבת שם נערכה השבוע

ה חברי של המי־ומי כל בנוכחות אות,
 של דמותו ירושלים. של הבוהמי פרלמנט

במרכז. כמובן עמדה העיר ראש־ דודו
 של בביתם נערכה בדיוק השעה באותה

 מסיבה רווה יהודה ועורך־הדין תמי
מעו כמה בנוקןזות מישפטנים, של סגורה

הישראלית. הטלויזיה בדי
 הפרופסור את הזמינו רווה הזוג בני

הפרו שלהם. הבוס שהוא זמיר, יצחק
 הרצינית תדמיתו על לשמור ניסה פסור

הרוק מעגל אל הצטרף לא והמרוחקת,
 הוא כי להבחין שלא היה קשה אך דים.
הצהלה. ומן השימחה מן מאוד נהנה

ציבוריים ילדים
מצולמים שבה פירמוס,

 גם שהיא פורדהאוז, אירית היפהפיה הדוגמנית
 כרזת בגאווה בידיה מחזיקה פיוסוס, מישרד בעלת

פירסומת. ממודעות דוגמניותיה, תמונת לידהמדינה. בדגל ואוחזים ספורמרקנו עגלת מובילים הקטנים לדיה
 בעלת לייזה, לאהיפהפיות

טוכנות־לדוגמניות,
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במישרד־פירסום. תקציבאית שלומי, מונית של בחברתה טנגו

1 11ף  ואשת ריבלין, גדעון כנם, חברת מנכ״ל רוקדים 1
 היפות בלטו במסיבה רון. ליאורה יחסי־הציבור

הפירסומת. חוטי מאחורי המושכות פירסום, במשרדי העובדות

דבר. לכל תעשייתי
 לקוחות מיהרו הריקודים, תור בהגיע

התקציב- את להזמין מעשה-אביר, רבים,

מע לא פירסומאים למחול. שלהם איות
 של היפהפיות ממראה בוודאי נהנו טים,

הקליינטים את מרככות כשהן מישרדם,

הרחבה. על
 למגי■ אחד, צהרון בחסות נערך הכינוס

השני. הצהרון של ליבו נת

ך9|1  פרו־ לממשלה המשפטי היועץ *
ב מחייך זמיר יצחק פטור ■ י

 לעמוד העדיף זמיר המישפטניס. מסיבת
ברוקדים. ולהתבונן מרוחק קצת בצד

 של הפרלמנטרי הכתב ג׳ו, 19111111
ברי מפגין מעריב, צהרון

כש רציני, בהתקף־לב שלקה אחרי אות
לארה״ב. נבון הנשיא משלחת את ליווה

 רוקד הטלוויזיה, כתב יגאל, 1 ך ] 1
• ■  בדוברות העוסקת אשתו עם 1 •י

לוי. דוד שר־הבינוי״והשיכון של בלישכתו
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