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בפנ שמתו בעת לו קרוב שהיה
טגון.
נמ שנה 20 כמעט במשך ■

מל מיפלגת־העבודה בכירי נעו

 תל־אביב מחוז בניץ את פקוד
 ביילינסון ברחוב המיפלגה, של

המזכי את והעדיפו בתל־אביב,
ברחוב הנמצאת הארצית, רות
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 ראיון תצלום כל כשלצד ישראליים, סופרים של ספר-תצלומים כין
 ספר- לאור כשהוציאה שם לה רכשה ראיסה האיש. עם קצר

 על עמדה שבו ספר ובנות", ״אמהות הנושא על דומה תצלומים
ובנותיהן. מפורסמות אמהות בין השוררים המסובכים היחסים

 מדהים עדיין ברלין, של חיי־הלילה מלןעדן שימשו
א ,59ה״ בן עדן הצעירה. בחזותו  ארצה נ

 נכדו זהו שמו. על שנקרא דולב, עדן נכדו של הבר־ימיצווה לחגיגת
נכדיו. תמונת את בגאווה הציג עדן דולב. אירית בתו, בן השלישי,

| | ! 1ך1| /■ ך לינור, הפעוטה בתה את אוחזת דוגמנית, העליונה), בשורה מימין (ראשונה !
/1^1  מימין, (שניה אלטמן אירית הדוגמנית (מוסתרת). ליאור בתה כשלצידה ן 111 1

 סימונה הדוגמנית של בתה ושרון, דויד, ,5ה״ בן בנה של לראשיהם מעל רוכנת גבוה) צווארון בעלת
 לנהל בדי מתצוגות-אופצה פרשה הרביעי, בחודש בהריון שהיא גוזמו מלמעלה). שניה גוזמו(שורה

 הדוגמנית ספיר. בתה עם העליונה) בשורה משמאל (הבלונדית, גייר ביאטריס ״רוול״. קפה את
 בנותיה מתחתיה עמית. בנה את מחזיקה האמצעית) בשורה מימין יושבת ילינק(בלונדית, דורית
 את מחבקת תחתונה) (שורה שחורי תמי הדוגמנית מימין). התחתונה (בשורה ומאיה ליאור
מור. ופינצ׳י עמי של בתם היא התחתונה) בשורה משמאל (קיצונית מור מאי מעיין. בתה

 מזכיר שגיא, גידעון הירקון.
הח המיפלגה, של תל־אביב מחוז
 חברי־ ורתם מהפר לעשות ליט

בהסת למערכת־הבחירות כנסת
 מטה־פעולה להם והקים דרות

 כעת, ביילינסון. שברחוב בבניין
מה מופתע לשם שמגיע מי כל

המתנוס מאירי־העיניים שלטים
 מוטה חבר־הכנסת בבניין. סים

 פדקד ועדת־ההיגוי, ראש גור,
 וכר גבוהה, בתדירות המקום את
 ליבאי, דויד הפרופסור גם

 חבר־הכנסת מטה״ההסברה, ראש
הע מטה ראש בר־זוהר, מיקי

 בף אלי חבר־הכנסת צמאיים,
 מטה־השכונות, ראש מנחם

ועוד.
 התנוססה חודשים במשר ■

חברת־המשקאות של כרזת־ענק

 יפה־ צעיר בחור המראה שהפס,
כש לאופנוע, מעל הרוכן תואר,

 עיתון שום בקבוק־משקה. בידו
 המיסתורי הבחור מי גילה לא

 הצעיר, סיבה. לכד ודתה הזה.
 בנו הוא שיבולת, אם!ז ששמו

שיכו שלמה הפרופסור של
 למיל־ הוועד בראש העומד לות
 את החתים הבן באיידס. חמה

 עד הוא שבה סוכנות־הרוגמנים,
 לא ששמו הקובע מיסמד על בד,

 בגלל הסוכנות, על־ידי יפורסם
 אח־ לאסף אביו. של מעמדו
 ה־ שבעיקבות לו, הרומה תאום,

 צעירות אחריו רודפות פירסומת
 מגיע, הוא שאליו מקום בכל

 הדוגמן שהוא בטוחות שהן מפני
בפירסומת.

אלד,לאב■ זודד

השסע פסוקי
־ ח״כ • פו ״ ) ן מי י  בנ

״) ד ר, א עז לי א ־  על בן
ב המחלוקת  הרכב סבי
 ל* הפלסטיגית המישלחת

 צריך *דיל משא-ומתן:
 החזקים, עם רק לעשות

הסמרטוטים!״ עם ולא

י מ ע נ ל, •  ב״ידי- ג
 תפריט על אחרונות״, עות

 במיסעדת־יוקרה פגום
ל שיודע *מי ירושלמית:

 לב־ לדעת חייב לא בשל
 בא לא שרעב ומי תוב,

לקרוא!״
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