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אסוליו. גדי הליברלית, המיפלגה וחבר עורך״הדין חברו, ושל רייסר
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 עובדת היא המראה, הדורת זליבנטקי, אסתרהאירגון אגף
וב־ במרצים ומטפלת במצודה אגף־האירגון

קלפי. בוועדת ישבה אקשטיין, רונית כמו היא, גם

רזת:
חטיבת

תימת ח

בעד היה

להסתכל במי
 רוב כאשר שעבר, הרביעי ביום
 בהטלת עסקו הנשים ומעט הזכרים

 עמודים לקלפיות(ראה פיתקי״הצבעה
 בין לפעם, מפעם יכלו הם ),15 ,14

 להציץ לשניה, אחת קולות ספירת
היטב. שנראו היפה, המין בנציגות
 תופעת את סוציולוג בחן אילו
 להזכיר חייב היה בתנועה, הנשים

 נזקפת בדימוי השינוי שתחילת
 הנאמנה הסיעה מזכירת של לזכותה
היא הירושלמית. מלר ירדנה בכנסת,

 החרות לתנועת היה ומעולם אז **
 גברית. מיפלגה של דימוי 1̂

 ושם פה נמצאו בכנסת ברשימתה
 מוחץ רוב בתוך הדור, יפות לא נשים,

גברים. של
 מרכזי־ לכינוסי שבא מי אבל

בתדי שהתקיימו האחרונים, המיפלגה
 לראות שלא היה יכול לא גבוהה, רות
 יותר, ויפות פחות יפות הצעירות, את

 חברי הגברים המוני בין שמתבלטות
לעיניים. טוב ועושות המרכז

 ומצלמתו. צלם מכל נמלטת מה משום
 כאשר במיוחד, התרגשו לא חברותיה

 הן גם נקלטו ח״כ, או שר צילום נין
המצלמת. בעדשת

 מעדיפות ^
ם י כ ״ ה

 על התחרו בלבד נשים **ץתי
 התנועה ברשימת הריאלי המקום

הפירסומאית זכתה, שלא מי לכנסת.

 ובעלת הקומה גבוהת קרמרמן רחל
 למקום הופיעה המרשים, המראה

 לבן. וסוודר שחורה ארוכה בחצאית
 יוסף לשעבר, הח״כ של כאלמנתו
 השר של וכבתו קרמרמן (״יוסקה״)

 להרשות יכולה היא מרידור, יעקב
 האופנה. מיטב על״פי להתלבש לעצמה
 שהאופנאי הזכירה היא עיתונאי בראיון

מליץ. ג׳רי ידידה הוא עליה המועדף
 הסתפקו ממנה צעיר הדור בנות
איפור מעט ספורטיבי, ביגוד בג׳ינס,

אתס^״זג! לישכת ראש
בימשטוק. אילנה לישכתו, כראש מביט ארנס שה")

 נכנס כשהוא ארנס, עם לעבוד עברה ביננשטוק
 העוזרת כפרי, מיכל למטה: כשר־ביטחון. לתפקידו

שר־החינוד״והתרבות. סגנית תעסה, גלזר מרים של

 להצביע מי
גם היה אבל


