
י|4ו| ! | | | ך |  באה תיק, בדי השר של אשתו מיכל, |
 כדבריה, מכירה, שהיא למרות בגדה לסיור 11 י י#1
נשיים. באירגונים מאוד פעילה מיכל היטב. המקום את

1, |1 1 , 1 הסיור. הפתעת היתה שר־המישפטים, של אשתו רות, 1
הטיול, של היפות היו מודעי ומיכל שהיא הסכימו והכל 11 1

ורוד. בשפתון שפתיה את ומשחה אופנתי, אדום סקי במעיל באה רות

 בבית־המלאכה רב עניין גילתה ארליך צילהלאובטיקה חורה
 שמנהלת צילה, נווה־צוף. בהתנחלות לאופטיקה

שלה. מתחרה אינו השני שהמיפעל לה כשהתברר נרגעה בתל־אביב דומה בית־מלאכה

)47 מעמוד (המשך
 נשות שאינן שתיים התלוו הנשים לסיור

אל היתה האחת סגני-שרים. או שרים
 אולגה לשעבר, שר־התחבורה של מנתו

 מישרד־התחבורה, מנכ״ל של אמו לנדאו,
 מד.- שחברותיה אולגה, לנדאו. עוזי הד״ר

 לסיור, אותה הזמינו הלוחמת מישפחה
הח הכביש כשהוזכר דמעות עד התרגשה

 על-שם חיים״, ״דרך בגדה, הנסלל דש
 מהסיור, מרוצה היתד. לא היא אך בעלה.
 נתנו ושלא מדי, פוליטי היה שהוא וטענה
המת של חייהם מאורח להתרשם לנשים
נחלים.

המשתת בנוף חריגה שהיתה השניה,
 יושב- של אשתו סחרוב, לאה היתד, פות,
האווי התעשיה של מועצת־המנהלים ראש
 בסיור השרים נשות היו לדבריה, רית.

 אחדים, חודשים לפני האווירית בתעשיה
 באה היא ביניהן. המעשי הקשר נוצר וכך

 אשתו ארליך, צילה ידידתה, עם לסיור
 מרבה שהיא שסיפרה שר־החקלאות, של

לגדה אך ובעולם, בארץ בעלה עם לסייר

ה. אש ה את חפש ,
 שהיא הסבירה היא הגיעה. לא מעולם
 המישפחה, של אופטיקה בעיסקי קשורה

ציבורית. לפעילות זמן לה ואין
 אשתו דולצ׳ין, אנט בסיור חסרה היתד,

ש משום היהודית, הסוכנות מנכ״ל של
 עצמאיות. פוליטיות דיעות בעלת היא

 זהה עמדה הציגו והסגנים השרים נשות
 להסביר היטיבה בעליהן. של לזו בכל
 הוויכוחים שאת שאמרה מודעי, מיכל זאת

 ולא בבית, להשאיר יש הדיעות וחילוקי
עי ליד שלא ובוודאי בחוץ, אותם להפגין

תונאים.

 כמעט
תאונה

ער קבוצת כשראתה היום, לאירועי י התייחסות השמיעה קורפו כורה
 בביר־זית: קטנה בכיכר המתגודדים בים
 להסית מאוד קל לכן עובדים, לא ״הם

 צמיגים!״ להצית אותם
הת באוטובוס ששררה העליזה האווירה

 באחד זח היה ממש. של לדאגה לרגע חלפה
 הצליח הנהג לאריאל. שבדרך הפיתולים

 גלגליו כששני ובלם חד, בעיקול לעבור
ש אחרי התהום. על־פי ניצבים הקדמיים

 יצא יניב, נפתלי מישרד־החקלאות, דובר
 פלטה האוטובוס, את וכיוון מרכב־ד,ליווי

והב הנהג ליד שישבה ארידור, אביבה
 להיפטר יכלו ״השרים במתרחש: חינה

בבת־אחת.״ מכולנו

 היחידה תמ״י נציגת רינה,רובין
 הפירוד שעד גילתה בטיול,

 רבות שבתות לבלות נהגה היא כמפד״ל
שר־הפנים. של בביתו בורג רבקה עס

 סגן של אשתו צביה, *1)1111
 שמרה שר־החקלאות, *1״ י

בעלה. בהסברי והסתפקה שקט, על

1 1 1 1  שר־התחבו־ של אישתו דבורה, 1*1
/1 1 בהת שראתה ממה התרגשה רח, 5 ־4 1

נוחותם. להקריב האנשיס ומנכונות נחלויות,

י1|11ו  שר־השיכון, סגן של אשתו גילה, 1\
גיס אצל הקטן ילדה את השאירה

ההסבר. בדברי התעניינה היא לסיור. ובאה תה

1 1 1 שר סגן של אשתו רות, 1*1
 גילתה השני, החקלאות 1^1 י •*

דבר. עיתון את בוקר כל קוראת שהיא


