
 החיה הרוח היתה שר־הפנים, של אשתו רבקה,
י ■י * •  נשות ועודדה.את שירי־מולדת שרה היא בטיול. י
לשירה. אליה להצטרף בטיול, שהשתתפו האחרות, השרים

 אחת היתה שר־וזחקלאות, של אשתו צילה,ארליך
 אן היתה (השניה במכנסיים שבאה משתיים

לשעבר. שר־הרחזבורה אלמנת לנדאו, אולגה מאחוריה פת).
ו אוירו

המקיף בון

 שר־האוצר, של אשתו אביבה,
 בבית־המפר־התי־ לכלכלה מורה

לתלמידיה. שתדווח אמרה, ביהוד,

 עיתון את תקפה גרופר שרות בעוד
 הסיור כל לאורך פת אן עיינה הארץ,

 בורג רבקה פוסט. הג׳רוזלם של בגיליון
 הצופה. את כל קודם קוראת שהיא סיפרה

 לקרוא ולא מהנוף להנות העדיפו האחרות
 היתר, היום שיחת זאת, בכל אך עיתונים.
באותו שפורסמה הארץ עיתון התנצלות
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 מוצמדת אדומה כששושנה צהוב, במעיל

ש שבארוחה התלוננה היא ביגדה. לדש
המפא״יניקים. הועדפו הצרפתי לנשיא נערכה

 הופיעה נבון שאופירה נכתב ושבה בוקר,
ה בנמל הצרפתי לנשיא הפנים לקבלת
 שחור במעיל לבושה בן־גוריון, תעופה

 ארידור אביבה נדיב. במחשוף ולא סגור
 רגז שבעלי ״פורסם מכך: התפלאה לא
 מכובד במקום הושב שלא לאחר נבון, על

 בכנסת, שנערכה מיטראן לכבוד בארוחה
 כזה.״ דבר אמר לא ביכלל והוא

 פז הזדמנות זאת היתד, שוסטק למינה
 טענה היא האופוזיציה. עם חשבון לחסל

 נתן ארוחה באותה המקומות שסידור
 מפא״י. לאנשי עדיפות מראש

 שכונה ליד האוטובוס עבר צוף בנווה ־
 בתי־עץ טהרת על כולה במקום, שנבנית
של שמחירו סיפר דקל מיכאל פיניים.

 כולן ואז לירות, אלף 50 הוא מרובע מטר
 חלקת עם בית שם עולה כמד, לחשב החלו

מ להימנע העדיפה בורג רבקה אדמה.
 אמות ד׳ ״טיילנו :אמרה ורק חישובים

ישראל.״ בארץ
תוייס
בשירותים

ה התקבלו בעופרה שהחל סיור,
 בנווה־צוף וקפה. בביסקוויטים אורחים ■

 חמה, ובשתייה בעוגיות עמום שולחן הכינו
ש שולחנות לאורחים ערכו בבית־אריה

 שתייה מיזרחיות, עוגיות עוגות, היו עליהם
 לנשים והזכיר מרוצה היה דקל וקרה. חמה •

 שבית- משום כך על מתפלא אינו שהוא
 על והוא החירות, תנועת של הוא אריה
 הוגשה באריאל אליעזר. בן אריה של שמו
 ההגשה כשעל מלאה, צהריים ארוחת להן

 אור- כהן שרד, בית־הספר, מנהלת מנצחת
הליכוד. ח״ב של אישתו גד,

 הטיול לאורך שהתעוררו הבעיות אחת
 היו תמיד שלא בשירותים, הצורך היה

 ובעקבות האירוח, למקומות מקום בקירבת
 בהם ,בתי־ד,שימוש ליד תורים נוצרו כך

 הסכימו הכל ביחד. ונשים גברים המתינו
 תתלונן לא אף־אחת הטיול, סיום שלאחר

לשירותים. בתור קופחה שהיא

1 1 1 0  בעלייה מיטריה פותחת האווירית, התעשייה איש של אשתו לאה, 0
*1111 ■ *  במקום, הראשון ביקורה שזהו סיפרה היא עופרה. בהתנחלות לאוטובוס י

בקריית־שמונה. המתגורר אליאב, (״לובה״) אריה התאום לאחיה תעביר התרשמותה ואת

בגדה

 היה שערה. את מסרקת שר־החוץ, של אשתו שולמית,
 ההתנחלויות באחת מביקור לאוטובוס שחזרה אחרי זה
וסגניהם. השרים נשות פורום ממקימות היא שמיר המערבית.

שילנסקי
בהתנחלות כל

 במישרד סגן־השר של אשתו רחל,
 בחדר־האו־ מתאפרת ראשיהממשלה,

במקום. הנשים שערכו סיור לאחר עופרה,
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