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 ה־ שמה. את לגלות ומסרבת בתל־אביב
 אהרוג־ שלמה הפרופסור ליד ישבה ג׳ינג׳ית

רופא. שבעלה לספר רק הסכימה סון

 מנהל של ממזכירותיו ואחת בדחף בכירה עובדת ירדנההניוסומאית
שלה. הבוס של כנציגתו גס באה דורבין, אליעזר דחף

רפ״| עם מזדהה היא החדשה. הרשימה של הפירסומים מסע ניהול את יקבל שאולי

ס י י ג ח מ ג
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 לב אליהן לשים שלא היה קשה

צעי המשופשפים, העסקנים בין במיוחד.
שהזכירו וזקנים ובהולים דחוקים רים

 כמד. היו מפא״י, של היפות הוועידות את
 ויפות. נעימות פנים של איים עשרות
מיסגרת באיזו עדיין יודע אינו איש

 ירוץ מי הבאות, לבחירות דיין משה ירח
 מה אבל יזכה. הוא מנדטים ובכמה איתו

 הטרומי הכנס אחרי — עתה כבר שברור
 השישי ביום שנערך דיין, רשימת של

 — בתל־אביב רמת־אביב במלון האחרון
 לכמה משיכה כוח הוא דיין שמשה הוא,

ונאות. צעירות בחורות עשרות
 קשישות נשים היו לא דיין של בכנס
סרי האוחזות מופשלות, גרביים בעלות

 המערך. כינסי את המאפיינות ביד, גה
 כהים, בגדים לבושות נשים גם היו לא

מח אומרת חזותן וכל רב בלהט הנואמות
 אליו משך דיין חירות. בכינוסי כמו תרת,

 לשים היטב, להתלבש שדאגו חתיכות,
 סביבן ולרכז העדיים מיטב את עצמן על

עושה. שדיין כמו ממש תשומת־לב, הרבה
יו המבוגרות דווקא היו הבולטות

 דויד של בתו בן־אליעזר, גאולה — תר
 מקום מאחרי ניצבה שתמונתו בן־גוריון,

 ליד שישבה דיין, רחל דיין, של מושבו
 דיין־שיאון, יעל הסופרת הביניים, דור בת

 מאיה גם היתד, הכינוס. יוזם של בתו
והחתיכות. הצעירות היו השולטות תבודי.

ברי את ינצל דיין שאם הטוענים יש
 מבית אותן וישלח שלו, החתיכות גדת

בהרבה. גדולים יהיו סיכוייו לבית,
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מו אינן זה״ ״בשלב אך דיין, משה עס

 לא גס האלמונית זהותן. את לחשוף כנות
לרשימה. תצטרף אס לגלות מוכנה היתה
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סוחרים. להצעות נענתה ולא באדיקות דיין דברי את
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לרשימה. האוניברסיטה בין זמנה ומחלקת דיין של ביותר


