
האחרונה, השבת במוצאי ■
 ישיבת־הממ־ לפני מיממה פחות
 ה־ אחד לעיתונאי טילפן שלה,

 וצנוע. שקט לרוב שהוא ח״כים,
חרי תגובה לפירסום מכין .אני
 תחליט שהממשלה למיקרה פה,

הכ הלביא!' פרוייקט את לבטל
 לקרוא והתחיל הפוליטיקאי, ריז
 פרץ העיתונאי ההודעה. נוסח את

של למועדון .הצטרפת בצחוק:
 להגיב מנסה ואתה שריד, •יוסי

 הח״ב התרחש?״ משהו־שטרם על
 הצטרף ואחר־כך השתתק, נדהם,

 להתחרות אפשר .איר לצחוק.
ה על הגיב בטח ״הוא אמר, בו,״

 שהגו לפני עוד מחר של החלטה
המטוס!" את

 לאה יחסי״הציבור אשת ■
 רבים לעיתונאים שלחה גורא

 ישראלי, זוג של לחתונה הזמנות
 קוראי־ה־ למרבית מוכר שאינו

תמי עורר הדבר בארץ. עיתונים
 גורא עם שהתקשר מי והיה הה,

זוג־המאושרים מדוע אותה ושאל
עי ולסיקור ליחסי־ציבור *■זקוק

 רי* הזמרת גורא: תשובת תונאי.
 שם, תהיה טה(קליינשטיין)

 למי .אז לשאלה כשושבינית.
 לריטה, יחסי־ציבור, עושה את

 לבעלי־המיס־ או המתחתן לזוג
החתו מסיבת תיערך שבה עדה
 שחשוב .מה גורא: ענתה נה?״
שם!' תהיה שריטה הוא

 והחבר אילנית הזמרת ■
לחופשה יצאו טמיר אלי שלה
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לבני־ רבי״המכר הספרים מחברתהן־פדו גלילה
בזרו אמיץ בחיבוק זוכה הנעורים,

 את השבוע חגגו השניים פאול. תמיר בימאי״הקולנוע של עותיו
 ספר על המבוסס עצמי, אל חדש, ישראלי סרט של צילומיו תחילת
 שיכנה רבות שנים שבמשן הסופרת, רון־פדר. של השם באותו
 הידוע הרומאן את כתבה אומנת, כמישפחה ילדים, עשרה בביתה
 הסופרת, ערכו הצילומים תחילת לרגל האישי. ניסיונה על-פי

חדש. תל״אביבי בפאב כוסית הרמת צוות״ההסרטה וכל הכימאי

 לפני בספרד. ימים עשרה בת
 שהחופשה החליטו הם נסיעתם

 להפסיק מצויינת הזדמנות תהיה
סי איתם לקחו לא לכן לעשן.
הספ שהסיגריות ידעו הם גריות.
ש וקיוו לטעמם, אינן רדיות
 להיגמל. להם תעזור זו עובדה
 קנו נשברו, הם ימים כמה כעבור

לעשן. ושבו מקומיות סיגריות

ומתר זמר בבר, איציק ■
סיפ את בעבר תירגם ספרים, גם
 שחקנית־ של האוטוביוגרפי רה

 אולמן, ליב השוודית הקולנוע
 פראנק חיי על הספר את וכן

 הוא אלה בימים סינטרה.
 מיפגשים. בשם ספר מתרגם
 המתאר אמריקאי, הוא הסופר

 כדור־הארץ אנשי של מיפגשים
 הספר החיצון. מהחלל יצורים עם

 רבי־המכר ברשימת כיום נמצא
 עבו־ כדי תוך בארצות־הברית.

 מיקרים לבכר קרו דת־התירגום
ל יכול אינו שאותם מדהימים,

 כמות תירגם הוא למשל: הסביר.
 ולמחרת עמודים, של מסויימת

בצו נמחק שהחומר לגלות נדהם
 ונמחק מהמחשב, מיסתורית רה
 מונח שהיה מדיסקט־הביטחון גם

 כדי תוך אחר, ביום סגור. בארון
 על המחשב דילג בספר, עבודה
כאשר קרה לא זה דילוג שורות.

 טקסט על יום באותו בכר עבד
 השתבש שלפתע גם קרה אחר.

צו עליו והופיעו מסך־המחשב,
 כאשר אירע לא דבר מוזרות. רות

במק בוזמנית העובד המתרגם,
ב עסק אחר, ספר בתירגום ביל
השני. ספר

ה ששמו פאוסט, הקוסם ■
 בראנץ, משה הוא מקורי
 לתוכנית שעבר בשבוע הוזמן

 מגישי- בגלי־צה״ל. דג יום יום
יש ואלי טל ארז התוכנית,

 פאוסט, עם יחד החליטו, ראלי,
 מעישון גמילה של תרגיל לנסות

 גם העוסק הקוסם, חי. בשידור
לאנ הורה בפארא־פסיכולוגיה,

סי להצית הנייד באולפן שים

 עכשיו מרגישים .אתם גריה.
 הורה בפה,״ שרוף גומי של טעם
 מהסיגריה, נגעלים .אתם להם,
 לעשן!" יותר יכולים לא אתם

 מעשן, שאינו טל, ארז התוצאות:
 אלי בתרגיל. כמובן השתתף לא

 הרגיש לא שהוא הודיע ישראלי
 שדרן אביב, יקיר שינוי. בשום
 יום באותו שהתארח גימל, רשת

 שאינו הוא גם הודיע בתוכנית,
התחי המפיקה ורק בשינוי, חש
 יש שבפיה אמרה להשתעל, לה

 את כיבתה שרוף, גומי של טעם
 היא חרשה להודעה ועד הסיגריה

מלעשן. חדלה
 אזד׳ליאב זהר ברק, רסנה

₪ דדן ונעמי

 נמנים ידידיו שעם האמריקאי־יוזודי, הציירשמון ג׳חף
 והאסטרונאוס רובינס הרולד הנודע הסופר

 ביותר החם כלהיט נחשב מציוריו, רבים רכשו שאף מיטשל, אדגר
 שנערכה במסיבה בתל״אביב. ויחסי״הציבור נשות״החברה בקרב
 בידו. כשצלחת הצייר הסתובב מרטון, לשלו ההונגרי הבימאי לכבוד
 אליה, ניגש הוא תשומת״לבו. את שמשכה בבחורה נתקל לפתע
 סיפרה העלמה האישי. מצבה את לברר בעדינות וניסה עצמו הציג

ויתר. שמון מרטון. הבימאי של חברתו והיא בורסה, אנה ששמה
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