
 של אמם שוהם, צילה ■
 אשל תמר העבודה ח״כ

 כללי בנק של לשעבר והמנכ״ל
 לירחון התראיינה שוהם, דויד

 סוד מהו כשנשאלה נעמת.
 זמן לי ״אין השיבה: חיוניותה,

 הולכת אני במנוחה. לשבת
 עושה אני היום עד הרבה.

 נוסעת אני באמבטיה. התעמלות
 בשבוע פעמים ושלוש. פעמיים
 אני בפררס. לעבוד כדי לחדרה,

 לאחר לא כדי בבוקר, 5ב־ קמה
 לישיבות. נוסעת אני לאוטובוס.

 איני כלומר מתפנקת, איני
 לי יש עייפה. שאני מתלוננת

 לב שמה איני אבל בלב, משהו
 להספיק רוצה עוד אני לכך.

 אני זיכרונות. לכתוב וגם הרבה,
 ללמוד רוצה הרבה, קוראת
 מחשבים, על משהו עכשיו

 העצה בעניינים. להיות מקפידה
 ולא לעבוד להפסיק לא שלי?

לקרוא.״ להפסיק

 למען צעירים — צלי׳׳ל
 הוא תיפקד, ״כשבגין ישראל:

 אנחנו כעת שר־ההסברה. גם היה
בגין.״ של הלשון להיות מנסים
 שר־החינוך■ סגנית •

 תעסה־ מרים והתרבות,
 וולך: יונה המשוררת על גלזר,

 בהמה מופרעת. פשוט ״היא
מיוחמת.״

 הולכת לא ״אני הנ״ל: •
 והשחתת־ ביזבוז זה לתיאטרון.

 מאזוכיסטית. לא אני זמן.
 בבתי־ לראות אפשר מחלות־רוח

חולים.״
הדוב־ גנני, דבורה •

 שר־ של המודחת רת
 קיבלה שבו הרגע על האוצר,

 היה ״זה הפיטורין: הודעת את
 ידיד אותי שליווה מזל זעזוע.
 לא הוא גם בי, תמך והוא רופא,
שמתרחש.״ למה האמץ
 שלום העיתונאי •

שאין יאמר ״מי רוזנפלד:

 אורחיה את קיבלה זטי, המכונה זמירה, לידטקי. בבי הפרקליט
 והופעה הופעה ובין דווקא, בטירה בודגה השם את גס הנושא בפאב
 היא הפתיחה בעיקבות ומוקיריה. מכריה עם להתחבק ניגשה

 ביטים בשבוע, פעמיים בציבור שירה ערבי במועדון לקיים החליטה
 עימה לשיר שנהגו מחבריה, רבים באו לפתיחה ורביעי. שני

כזמרת-אורחת. פעם מדי להופיע נהגה שבחם אחרים, במועדונים

 אגודת־ ח״כ של מישפחתו ■
שפירא אברהם ישראל
 כתבת לפני ביתה דלת את פתחה

 אשת טובה, המישמר. על של
 על גרמנית הדוברת הח״כ,
 עם יחסיה על סיפרה בוריה,
 בגידות. אין ״אצלנו בעלה:

 ואנחנו הביתה באים הבעלים
 כל את להם להעניק צריכות
וחם.״ שליו בית של הנוחיות

ק סו ע ,פ בו ש ה
 יועצו פורת, אורי •

 של תיהשורת לענייני
 הפורש, ראש־הממשלה

 בריאותו ״מצב בגין: מנחם
 פיסית מבחינה ומשתפר. הולך

 לדעתי, השתפרה. ממש הופעתו
 מאשר טוב יותר הרבה נראה הוא

 קולו פרישתו. לפני בהופעותיו
 מעידים כך אליו. חזר המפורסם

 עימו שדיברו אנשים גם
בטלפון."

מנהיג בץ, ישראל •

 והענשת מסקנות הסקת אצלנו
כלכלית מפולת היתה אחראים?

 מישרד־האוצר של הדוברת —
בצור כבד אסון היה התפוטרה.

הושעה.״ במחנה עורר —
ויע סרבול יהושע •

 המדד ״למה בחותם: לזר קב
 השתחררה. האינפלציה כי עלה?
...״21 פרופיל למה?

 לשעבר פרץ, יהושע •
לו נמל־אשרוד: פועלי מנהיג . 

 אלוהים, ממנו עשו ואלנסה
 סמרטוט. ממנו עשו פרץ ויהושע
 סכנה הייתי כי עשה, המימסד
בו.״ נלחמתי בשבילו.
 אשתו להט, זיווה •

 תל־ עיריית ראש של
 ״אני דאגותיה: על אביב
 אומר צ׳יץ׳ קנאית. אישה בהחלט

 לו עושה אני כי מעז, לא שהוא
 לא גט אומרת: תמיד אני טרור.
יהיה.״ רצח אבל יהיה,

 נהג בן־זאב, שלמה •
 ערבי מצעיר שמנע ״אגד״

 האוטובוס את לדרדר
 החיצוני: מראהו על למידרון,

מפולניה.״ בא לא בטח ״הוא


