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 ההסתדרות את עוזב משל ירוחם אבל להאמין, קשה
 לחקר לבון מכון כראש ישמש הוא ומעתה כשבועיים, בעוד

כמוהו, אדם אם משל, ירוחם את שאלתי העבודה. תנועת
יום, בכל מאוד רבות שעות במשך קשה לעבוד שרגיל

כבוד. של תפקיד יותר שהוא החדש, בתפקיד יסתפק ״י
קשה. אעבוד אני לבון במכון גם קל. לעבוד אוהב לא אני
תוכניות. הרבה לי יש חשובים. דברים אעשה
למשל? מה •

 איד יבדוק הראשון המחקר חשובים. מחקרים לעשות יש
 אלי תתקשרי דברים. עוד ויש החברה. על העבודה חוסר משפיע

מאוד. עסוק אני אז עד הכל. לך ואספר במאי 15ה־ אחרי
 אפילו או לפנסיה לצאת בגילך, לך, מתחשק לא •

עיסוקיך? מסל לנוח ארוכה, לחופשה
 שטחי למצוא מחדש, החיים את לארגן חייב אני זמן. לי

 של לחופשה אשתי עם שאסע חושב אני אבל נוספים.
בארץ. שקט מקום באיזה מים

 הישראלית הדראמה בטלוויזיה הוצגה שעבר בשבוע
 כלא בן־גוריון דוד את הציג אשר בסגירה", ימים ״שלושה

 פרופסור את שאלתי מנודה. ואפילו פופולארי לא אהוד,
הסרט. על דעתה מה בן־גוריון, של בתו לשם, רננה

אותו. ראיתי לא
מדוע? •

לעשות. אחר משהו לי היה
 אביך מוצג כיצד לראות אותך עניין לא •

בטלוויזיה? ראה העם שכל בדראמה
בסרטים. אותו לי שיראו צריכה לא ואני אבא את הכרתי אני

 שהוא כמו הוצג האדם אדים,שבו על סרט ראיתי לא פעם אף עוד
למציאות? דומה היתה גולדה בסרט גולדה היה. באמת
 את לראות רצית שלא אותי מפליא זאת ובכל •

הסרט.
אותו? אהבת הסרט. את ראית את
כל־כך. לא •

כלום. הפסדתי לא אז רואה, את

 ״דברים ביחד. הולכים לא וצנע שאופנה לחשוב נוטים
 עליו. אותנו שחינכו מושג הוא כסף" הרבה עולים טובים
 החוק את וביטלה פרנקפורט דורין האופגאית באה עכשיו

 צנע, אופנת זה מה שלה. בסטודיו צנע אופנת כשיצרה הזה
אותה. שאלתי

 מגבות של מבד חיתולים, של מבד בגדים לעשות התחלתי
 העבודה מאוד. וזולים מאוד פשוטים אחרים ומבדים מיטבח

 הופכים הבגדים החומרים בגלל אבל עבודה, אותה היא המושקעת
 כלכלי משבר של בארץ להיות צריכים שהם כמו זולים להיות
פוסק. בלתי
 להתחרות יכולה את זולים, בגדים זה מה •

הכרמל? שוק במחירי
 עכשיו עולה הצנע מסידרת וז׳קט מיכנסיים של חליפה כן.
שוק־הכרמל. מחירי הם אלה שקל, 4000
 שאת או הכלכלי, המצב בגלל הוא העניין כל •

יקרים? בגדים נגד עקרוני באופן
 מיליונים להוציא צריך שלא תמיד היתה שלי נקודת־המוצא

 ובכמה העשירים קונים מה לי איכפת לא היטב. להתלבש בשביל
 חולצה ושכל בגדים יהיו עשירים ללא שגם לי איכפת אבל כסף,

 אפשר לאן רואה לא גם אני בינינו, משכורת. חצי תעלה לא
קונות. מסויימות שנשים האלה היקרות המיפלצות את ללבוש
 המחירים הורדת על שלך הקולגות אומרים מה •

הדרסטית?
 שצריר קהל יש להם אחרת. אוכלוסיה על עובדים אנחנו

היי של אופנאית לא אני עובדים. אנשים הם שלי הקהל אותם.
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