
ה ?ה ל הי כ ס ת
 הסופיות התוצאות למחשב. נו

שמת וח חודש במשך בסוד נ
 המכונה הגדול לערב עד צי,

הישראלי״. הפירסום ״אוסקר
 בחליפות־ערב גברים מאות

 באו בבנות־זוגן, מלווים כהות,
ש ניחשו כבר תבם לאיתע.

 מישרד-הפירסום יהיה הזוכה
 מסע־ את שהנץ לדך, ״פוגל

חמיזדחי״. ״בנק של הפירסום

 זכו אחתם מישרדיס גס אך
 קטיגותות־ על במדליות־זהב

 שלמי־חו־ במו שונות, פירסום
ומודעות-צבע. ג׳ינגלים צות,

 פסל הראשון, לפרס מעבר
 זכה האיתע, עבור שעוצב
 בכרטיס גס לדף׳ ״פוגל מישרד

 במשך• ואיתח לניו־יורק טיסה
סירטוני-זד בפסטיבל שבוע

נידדרק. של פירסומת
ה, ל3 אן ח ט שי ה

 ש־ בעוד צורם. אקורד לאיתע
 תפיעו הקודמת בתחתת

 באיתע, רבים עורכי-עיתונים
 דים־ עידו רק נכח הפעם הרי

 בלט ״מעתב״. עייר נצ׳יק׳
 שהיה גאון, בני גם בהיעדת

 דשב־ראש שעברה לשנה עד
המפרסמים.• איגוד

11111
ן11 ך ?1111 ד1 ך11ך בתחום שהתמחה הפירסומאי ל|1ך \¥1| תל-אביב, העיר למועצת שנבחר |
7 11|1- 1̂ 7 1 לפתוח גם ושהספיק האופנה, 1|1 1 התברואה, תיק את לקבל אמור |1/1 111 1

תיק״התחבורה. את לידיו לקבל לתיקוותו בניגוד עמיתיו. לקראת צוהל נראה מיסעדת״דגים, ולסגור

ך ן ן ן ך !  עולם־ של הנכסף באוסקר המאושר הזוכה (מימין), *11 ן
 שותפו״לעסקים, את מחבק הישראלי, הפירסוס 7111-1 1 1
הזאת. התחרות עבור במיוחד שעוצב הפסל את קיבל פוגל לוין. צבי

י | | ז1\1ר1ך1ך1ך 1ך1|  המשותפת ״ערוצים", החדשה חברת״הפירסום של המנכ״ל ך
 שהיא אירית, היפהפיה אשתו בחברת ול״כור", ל״קו־אופ״ 1711111 11 1!■ □1 7117

הבליינים. בחוגי גם היטב מוכרים השניים ״ויזה״. בחברת״האשראי בכירה עובדת

1| ד ך |1ך | ¥ | | שחברת אף בר״. פרס ״באומן החדש״יחסית ממישרד״הפירסום \
 להשתעשע הירבה הוא הקטגוריות, באחת זכתה לא שלו הפירסום |71111.1 11 !

צילום. כדוגמן שימש שבעבר בר, מיקי באומן, של שותפו מהאירוע נעדר באירוע.

: פלד רבקה ־ , ד
הפירסום. בעולם החזקה האשה לק״,

| 1ך1י1| 11 | | " * ] | | ״אריאלי״, חברת־הפירסום של הנאה המנכ״ל ך1|
 שלו חברת-הפירסום באירוע. מאושר היה 1 111 1̂71 1717117

ארזי. יה ירז של בעלה הרחוק בעבר היה של״שיר קטגוריות. בשש זכתה

1 1X119111ו1111ד  בעל מתחרה בענף־הפירסום לו שיש 1ה1״
 כהן, צביה של לצידה עומד זהה, שם |717*1117 11 711171117

לשווא. אך מהמצלמה, לברוח שניסתה נעמ״ת, של ביטאון־הנשים עורכת
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