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 העולם של האמיתי יום־ההולדת

 אצלנו מקובל אך בפסח. חל הזה
 הופעת אחרי בראש־חשנה, אותו לחגוג

 תמר מתנוססת שערו שעל גליון־החג.
 אנחנו אין זה במועד איש־השנה. נת

 אלא השנה, אירועי את רק מסכמים
 במשך שלנו המערכת מאמצי את גם

החולפת. השנה
המערכת חברי ערכו זה אירוע לרגל

 מסיבה. הזה העולם של והמינהלה
 תירוץ העיקרית. האמתלה היתה זאת

 הזמנו לא שלי. יום־ההולדת היה מישני
 וידידים. אישי״ציבור מבחוץ. אנשים
 פנימי. חברתי אירוע זה שיהיה רצינו

של שנה במשך ביתד שעבדו אנשים
 ובכישלונות, בהצלחות שהתחלקו מד״

 בלהט, פעם לא זה עם זה שהתווכחו
למדינה חשובה ליצירה שותפים שהם

ן ן | ך י ך ן ן ן ן \  משתפים נתבת־צלמת, סרגוסטי, וענת כתב־חוקד, ן
1 עבודתם. במהלך עושים שהם נפי בתצלום, פעולה | 1□ 1.

השידור. מדור את וסרגוסטי הכלכלה. מדור את גם עורך ציטרין

ד 1־11 ¥1*11111 י ד  רחל שם־דבר: שהפך נשם יותר ידועה י
11111 1 1 / בזרועותיה מחבקת היא בתצלום המרחלת. 1 1 1

אדווה. נעמי לידם: לגיז. מורה גם שהיא זריהן, ברוריה המזכירה את

ך1| 111ך  של המודעות מחלקת מנהל |11ך
בימים קשה תפקיד העיתון, 11 1.1 1 -1 1

המערכת. פרקליט זיכרוני, אמנון של אחיו הוא אלה.

118*11 | | | | |  מה־ חתיכה עם הגראפי, העורך |
של שמו מחצית את הנושאת עוגה, |11111 111

שנה. 19 נבר מתכנן הוא עמודיו שאת השבועון,

המז ליד עורכת־הקולנוע,פיינוו עדנה
 דן ליטווינטקי. נאווה כירה

מזנירת״המערכת מעל משמאל רוכן בעלה, פיינרו,

 ראש מאחור: חן. אליהו ואיש־המינהלה גנאי חנה
 יפתח עורך-הדפוט למטה: טיטון. אברהם המינהלה,

כסא. על אותי מרימים רותם מיכאל והכתב שביט

? ! ! * ! י  היאעורכת־דין, אלון ע
 שנים שמונה ומזה 111 /
השבועון. של המישפטים עורכת

 שעות כמה בילו הישראלית. ולחברה
נאומים. ובלי ויכוחים שלי עליזות,

 * על עלה ולא להנאתנו, צילמנו
 עד — התצלומים את לפרסם דעתי

 אם אי־צדק. בכך שיש מישהו שהעיר
 צילומים שבוע מדי מפרסמים אנחנו

 אנד אנשי־ציבור, ומראים מסיבות, על
עלי של במצבים טובים ואזרחים ניס
 שמרניים נהיה מדוע — ופתיחות זות

אצלנו? כזה אירוע כלפי
 כל בשם התמונות. מן כמה הנה

שמח. חג בירכת — הזה העולם אנשי
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