
פשטות. ויותר
 הגברים סדר. יש בחרות אבל

 בישיבה הסתפקו הנשים ואילו לכנסת ״*
 שיכנוע בשיחות הקלפי, בוועדות
 הן שבהם מועמדים למען אחרונות

 וגם, בכניסה כרוזים בחלוקת תמכו,
בחיוכים. ובעיקר,

 העיר מקופחות,״ נראות לא ״הן
 ושמע במקום שנכח העיתונאים אחד

 אשה להכללת רעשנית תביעה
 פי על ״לפחות השלישית, בשביעיה

שלהן.״ התובענות מידת
 אחד הצטיינו. הן בציבור בשירה

שלמה_ היה נבחר, שלא המועמדים,

ך11ך ר י י ליושב לעזור באה בית־ר, חניכת ויינשטיין, אורנה ח1ז
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פניה. גון את שתאם כהה, וסוודר צהובים מיכנסיים לבשה צבא, יוצאת

 חניכות העולמי. בית״ר ראש גרבץ,
 בחולצות חלקן התנועה, של רבות

 יום־יום, בבגדי ואחרות כהות כחולות
 שיצביעו ולשכנע אותו לעודד באו

 בין המצביעים, על להקל כדי עבורו.
 שירונים חילקו הן להצבעה, הצבעה
 לשולמית ועזרו מועד, מבעוד שהוכנו
 לשיר זאב, מצודת זמרת ליבנת,
הקהל. כל עם ביחד בציבור
 מפ״ם,״ של בכינוס כמו מרגיש ״אני

 שרים שם ״גם טלוויזיה, כתב העיר
 אלה חתיכות. הרבה ויש מולדת שירי
לקיבוצניקיות.״ מאוד דומות שכאן

הסוציולוג ממשיר היה אילו

|1 ך¥ י | 1י1יך ך !  של ימינה ויד הסיעה מזכירת עליזה, ה1|1ו
 מהמצלמה ברחה לא בכנסת מלר ירדנה 1111 1/11 11 1 •1111

שטרן. בדויד שתמכה המצודה, עובדת חרמון, לאה משמאל: כחברתה.

■ ו9111ר1!* י ■|ןןף 1ע ■ ■ לבחירת גם לעזור ובאה ליבנת, שולמית הזמרת לימור |||יי|־|1|||
| !#11\ /1 11 #11 1111! □ המישפטנית לצידה, קרמרמן. רחל לעבודה, חברתה ליבנת 11 -

פסים. עם שחורה בחליפה שבאה מינגלגרין, עדנה של בתה היא ארויו, טל פירסום עובדת (מימין)

 מבחין היה שלו, בעבודת־המחקר
 והמבו־ גיל־הביניים נשות שמרבית

 שהצעירות בעוד נשים־של, הן גרות
 בזכות לאו־דווקא לתנועה הגיעו

 אידיאלי ״מקום מישפחה. קישרי
 מרכז חבר בציניות העיר חתן," למצוא
 מהצעירות שכמה כמובן, רווק צעיר,

 הוסיף הוא בעבר. חברותיו היו במקום
 שביקש לפני לא עצובה, הערה גם

 את מעדיפות ״הן שמו: יצויין שלא
הפשוטים.״ החברים את לא הח״כים,
 נערת תחרות באולם נערכה אילו

 בה זוכה היתה ביותר, היפה חרות
 אורנה הצעירה הבית״רית ספק ללא

 על בסוד לשמור שביקשה ויינשטיין,
 היה אי־אפשר האישיים. פרטיה מרבית

הקונ במרכז מנוכחותה להתעלם
 שבגני״ גדול־המימדים גרסים

התערוכה.
 של קטנה מישלחת באה למקום
 את כללה היא הליברלית. המיפלגה

 שליטא, בני ח״כ מודעי, יצחק השר
 ואיש־העסקים רום משה עורד־הדין

נוימן. ניסן
 להתלהב פסק לא האחרון זה

 רואים לא ״כליברלים עיניו: ממראה
 מנחמיה, בן שליטא, אמר. כזה,״ דבר

 פלא ״לא חברו: של מילה לכל הסכים
הליכוד.״ בליכוד רוצה שאני
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לכנסת. התנועה כרשימת השלישי במקום שובץ ששרון כשנודע באושר,

63


