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במיפגש. להשתתף כדי לסדום מחיפה עה £

 שיפ- בסדום גני־שולמית מלין ודחי
 השלישי ביום בתדהמה. עיניהם שפו *י■

 המפואר המלון אל פלשו שבוע לפני
 צוחקות, כשהן ונאות. צעירות נשים כמאה

 נשים כדרך הכל ומתחנחנות, מלהגות
 מקומותיו, שתיים על השתלטו צעירות,
 באולם בבאר, שהו אולמותיו, בין התפזרו

המלון. של האוכל ובחדרי המסיבות
 אלה או המזדקנים האמריקאים התיירים
המב הבוץ למרחצאות שבאו הישראלים

 להבחין שלא יכלו לא סדום, של ריא
 מאת את המלווים גברתנים צעירים 20בכ־

 נבהלו ולא אומץ שאזרו אלה הצעירות.
 קשרים וקשרו הקשוחים המלווים מדמות

ב להבחין שלא יכלו לא הצעירות, עם
המל הגברים מצד דווקא עידוד, מבטי

 הסיבה: להם התבררה אחר-כן• רק ווים.
 במילואים, צנחנים אנשי היו המלווים

 ימי שלושה לארגן עצמם על קיבלו אשר
 של אלמנות 100ל־ ובידור בילוי נופש,

שנפלו. לנשק חבריהם צנחנים,
וה גני־שולמית מלון תרומת ואומנם, !

 משפחת בני שהשקיעו הרבים מאמצים
 גיבעת־ קיבוץ חברי מרביתם הצנחנים,

 הטיול ימי שלושה את הפכו חיים־מאוחד,
 כל לאלמנות. מרגשת לחווייה בים־המלח

 אותן מילדי עשרות כמה שהו עת אותה
 גם הסמוכה. בעין־גדי צעירות אימהות

 הצנחנים, של מילואים אנשי היו שם
 ימי שלושה לילדים לארגן דאגו אשר
אמא. בלי הפעם פרטי, כיף

המ באולם אלברשטיין חווה כשהופיעה

 הופיע האמהות, בפני המלון של סיבות
 כשלמחרת הילדים. בפני בעין־גדי קוסם
 לריקודים מוסיקה תיזמורת ניגנה בערב

ב הבמה על זימרה ולהקת־פיקוד־המרכז
 מקיבוצים זמרים הופיעו המלון, אולם
 במעלה טיפסה אמא כאשר הילדים. בפני

 קומנדקאר גבי על טיילה או המצדה,
 בצנחנים שהיה מי שרק ניסתר, בוואדי

 עין־גדי במעיין הילדים רחצו אותו, מכיר
סופגניות. ואכלו

ה מופלאה, קבוצה אותה לאנשי
ומ הנופלים של מידידים מורכבת

 יותר טוב התגברו אשר אלמנות מספר
שנר כך כדי עד אסמן, על מחברותיהן

מט כמה יש במיבצע, לעזור בעצמן תמו
האירועים באירגון המתמיד, בטיפול רות

 שהמילחמה צעירה אלכסנדרוני, מיכל
סוניה, ליד יושבת במישפחתה, פגעה

 בהן. ולטיפול לאלמנות המייוחדים לחוגים זמנה כל את המקדישה
מפואר. אירוח הנשים קיבלו המשותף הבילוי ימי בשלושת

ירושל צעירה מוהליבר, אילנהומנית שימחה
ב־ נפל שבעלה תוססת מית

 קבוצת את שליוו הצנחנים אחד עם רוקדת יום־הכיפורים, מילחמת
הנשים. למאה בסדום החג בילוי את אירגנו ואשר החייל, אלמנות

ו9נ הצנחנים אלמנות 100־3 ש ה ג ש ו ל ש  ימי ל
ן בילו■ מהשיגרה לצאת כדי בסדום. מפואר במלו

אם האחרונה, המילחמה אלמנת 111111
י י הקיבוץ את עזבה בנות, לשתי 1\
בתל־אביב. ומתגוררת בעלה, עם חיה שבו

אלמנות מיבצע


