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ריס ש ה רשות
ניצלו והסגנים

בהתנח־ סיור עוד זה !היה כאורה *■י
הא הפעם אך המערבית. בגדה לויות •
מי שר־החקלאות, סגן של להדרכתו זין

 השר סגן שונה. מטיילים קהל דקל, כאל
 כשהת־ חשיבות, של אווירה סביבו יצר

 בידיו, רבות מפות עם למקום ממקום רוצץ
 וסגני־ שרים נשות באוזני בפאתום ונאם

 הראשונה, הפעם זו היתה לרובן השרים.
הירוק. לקו שמעבר במקומות ביקרו שהן

 הראשונה הפעם זו היתר• שלא למרות
משות לסיורים ויוצא נפגש זה שפורום

 שפגישת הראשונה, הפעם זו היתה פים,
 שלא דבר העיתונות, לפני נחשפה הנשים

 ללא ושנעשה, בעיניהן, חן כלל מצא
מישרד־החקלאות. ביוזמת ידיעתן,

 ואן מודעי מיכל יכלו לא למשל, כך,
 חיי על בחופשיות ולשוחח להמשיך פת

שפופו הזרים, השגרירים אחד של המין
והא הישראליות. הנשים אצל מאוד לרי

 בגדיה על דעתן את להביע יכלו לא חרות
 היה לא מי את ולומר נבון, אופירה של

 כשביקר בכנסת לארוחה להזמין צריך
מיטראן. פרנסואה שם

 ניצבות נזיטריות שתי תחתאריאל מיטריות
בורג, רבקה גיסים, רות

י13נז־ חלק אלה היו עופרה. בהתגחלות (משמאל) קורפו ודבורה

 מישרד־החקלאות מטעם לסיור שיצאו וסגני־שרים שריס גשות
 וגשום, סגרירי היה מזג־האוויר המערבית, בגדה בהתוחלויות

ברגל, הליכה שכללו החלקים ובעיקר המסלול, קוצר ומוסיבה״זו

ו ו ת ו ת ה ר. א סו א ה

 האופן את לגשים מסביר דקל, מיכאל שר־החקלאות, סגןמעל הגבר
דקל, לישוב־קבע. ממחגה־עובדים עופרה התנחלות הפכה שבו

 הוא באיזור. ששרר מהקור נרתע לא הירוק, לקו שמעבר ההתנחלויות על הממונה
בעופרה. כיוס קורה מה לקבוצה להסביר המשיך גשם ותחת דק, חעיל־רוח בלבישת הסתפק

 היא הצלמים. הפריעו שילנסקי לרחל
המבו לנשים יארבו לא שהם ביקשה

מהאו ובירידה בעלייה המתקשות גרות
ש על-כך עמדה ארידור ואביבה טובוס,

אוכלות. כשהן תצולמיה לא חברותיה
 לפני יזמה השרים נשות של הפורום את
 שושנה שר־החוץ, של אשתו שנה כחצי

 לה. עוזרת ארידור של כאשתו שמיר,
 ניסים, רות שר־המישפטים, של אשתו
 כשדית־ באירגון פעיל חלק ליטול החלה
 בת הקטנה, בבתה מטיפול סוף־סוף פנתה

הארבע.
כש החל בהתנחלויות הרישמי הסיור

 שר- של אשתו מירושלים. האוטובוס יצא
למר מייד הפכה .בורג, רבקה הפנים,

לדקה מלהעיר פסקה לא היא הסיור. כז

 פורצי על כשדיבר לשוניות. טעויות על
שא הראשונה ההתנחלות בעופרה, הגדר

 רבקה אותו תיקנה להגיע, היו אמורים ליה
 פורצי על שידבר שעדיף לו ואמרה בורג
 בקול קראה באוטובוס, הרחש כשגבר דרך.

 לו תנו איתכן? מה ״בנות, לאחרות:
 כסף תביא שאמונה אמר כשדקל לדבר!״

 לעג: של בנימה אמרה היא להתנחלויות,
המאמין״. ״אשרי

 שירי
מולדת

ג כקה ך* ר  היא בכך. הסתפקה לא כו
שירי מעט, עבה בקול לשיר, החלה י

 האחרות את לסחוף מנסה כשהיא מולדת,
 בהתנחלות יין לה כשהוצע אליה. שיצטרפו

מצב־רוח לי ״יש :אמרה בבית־אריה,
היום.״ כל יין, בלי גם טוב

 של היחידה הנציגה היתר. רובין רינה
 אבו- אהרון של נשותיהם תמ״י. סיעת

 לטיול. באו לא אוזן אהרון ושל חצירא
 באה. לא בן־מאיר יהודה של אשתו גם

 והודיעה התקשרה המר זבולון של אשתו
 למרות זאת, לעומת להשתתף. תוכל שלא

 לבסוף הופיעה לא שתבוא, הודיעה שהיא
 דרוק־ חיים המתפטר סגן־השר של אשתו

בוו נשארה, שהיא הסבירו וחברותיה מן,
 אריק של נשותיהם גם נעדרו בימית. דאי,

 מרדכי שריר, אברהם לוי, דויד שרון,
 גם שיפמן. ודויד מרידוד יעקב ציפורי,

לטיול. באה לא בגין עליזה

 נשים שתי
לשילכסקי

 שמרגיז שמה סיפרה, שילנסקי חל ^
בעיתו חוסר־הדיוק הוא במיוחד אותה י

 פחות כבר זה בעלה, דוב, שאת למרות נות,
אח שבועות שלפני סיפרה היא מרגיז.

 קורפו השרים של נשותיהם צולמו דים
״בע שמה. הופיע לתמונה ומתחת ושוסטק

 ״נו, לי: ואמר מירושלים אלי התקשר לי
!״נשים שתי עוד לי יש אז

ממ עזרה זה בסיור ראתה ניסים רות
למקומות מגיעים ״אנו :לבעלים שית

 מגיעים תמיד שהם אוכלוסיה, ופוגשים
 אין חברתי. אספקט גם כאן יש אליה.
קוקטייל.״ במסיבות שנתרכז סיבה

הנ שפורום הוסיפה ניסים של אשתו
 ל״א- שתסייע קרן הקמת ליזום עומד שים

 שהן וסיפרה הכסאות״, בין שנופלים לה
הק שנת את חסותן תחת לקחת עומדות

שיש.

 ׳שר־המיסחר־ של אישתו אן, 11)11
י ■ -  מהאוטובוס, יורדת והתעשייה, •
הרא ביקורה זח היה ההתנחלויות. באחת

בגדה, בהתנחלויות השר אשת של שון

אש שמיר, שולמית היתד. ביותר שקטה
 היתה שהיא למרות שר־החוץ. של תו

 לשמור העדיפה היא הפורום, ממארגנות
נמוך. פרופיל על


