
סרטני ח״כ
מסויימים!" בתנאים - פלסטינית .מדינה

סולודר ח״כ
ההתנחלויות!״ נגד השכונות בני ..הסתת

ארד ח״ב
בירמב״ם׳!״ מתים שאנשים איכפת לא ,.ללורינץ

 למרות התנגדות, מעורר מהצינה
ביקורת. מילת לכל העצומה רגישותה

 שהיא להורות שלא אי־אפשר
 פעם מצויינת. ממש חברת־כנסת

 כרי לכנסת באה ״לא שהיא הצהירה
 היה זאת ולהצהרה נחמדה," להיות
 למען כוחה בכל נאבקת נמיר כיסוי.

 פופולאריות. כשאינן גם עמדותיה,
 כיו״ר הארוכות כהונתה בשנות

 )1984־1977( ועדת־החינון־־והתרבות
 עצמאות למען מאודה כוח בכל לחמה

 היא הממלכתיים. כלי־התיקשורת
 רפאל לשעבר, הרמטכ״ל נגד יצאה

 תהילתו, בשיא כשהיה איתן (״רפול״)
 ואנטי״הומניסט, כלאומן אותו הוקיעה

חינוך־הנוער. את בידיו להפקיר שאין
 מיש־ של קבוע לסיוט הפכה היא

 הנסיונות נגד מאבקה בשל רר־החינוך,
 תחת החילוני החינוד את להכחיד

 ה־ של הפעיל בסיועו המר, זבולון
 האשימה היא שמואלי. אליעזר מגכ״ל,
 וסילוף בהעלמת שמואלי את תכופות

בהח החלשות, השכבות בקיפוח מידע,
 לתוכנית־הלי־ לאומנית נימה דרת

מודים.
 של ההתקפות לכל התנגדה היא

 תע־ מרים לשעבר, סגנית־שר־החינוך
 כלי־ ונגד אנשי־הרוח נגד סה־גלזר,

 המושבעים אוייביה גם התיקשורת.
 מצויינת כיו״רית כיום להעריכה נוטים

הוועדה. של
 ליו״ר נבחרה 11 ה־ בכנסת

 שנכזבה אחרי ועדת־העבודה־והרווחה,
 באורח בממשלה. חברה להיות תוחלתה
 שהוועדה נמיר, ח"כ הכריזה טיפוסי

 והיא המקופחים", ״שדולת תהיה שלה
בדבריה. לעמוד כדי רבות עושה

 רכין יצחק למחנה שייכת היתה היא
 יצאה לאחרונה אבל העבודה, במיפלגת

 ה־ עמדותיו בשל תוקף בכל נגדו
 ביסודו חשוב חלק לקחה ואף ניציות,

 הירוקים כשביקרו חדש. יונים חוג של
 היהודי הה"כ היתד, בכנסת, מגרמניה

אותם. לפגוש שהעז כמעיר היחיד
הפו שהעמדות טוענים, שונאיה

 לאכזבתה ביטוי אלא אינן שלה ליטיות
 של מ״בגידתו" בממשלה, מאי־שיבוצה

 גירסה לקבל קשה בהבטחותיו. רבין
 נמיר ח״ב וציני. פשטני באורח כזאת
 רבות, שנים לאורך עיקביות מגלה
 נוקבת לביקורת מקום שיש אפילו

 גם ברבין, תמיכתה עצם בשל כלפיה.
 כזאת בהתלהבות תמך שזה אחרי

שרון. אריאל של הביירותית בהרפתקה
 הצעירה היא ,46 ארד, נאווה •
 ילידת היא ארד הכנסת. חברות מכל

 חררה ראש״עיריית של בתו הארץ.
ברמן. דויר לשעבר,
 צברית מוסמכת, מורה היא ארד

 בעבודה ראשון תואר בעלת טיפוסית,
 שני ותואר מירושלים סוציאלית
 שאפתנית, אשה היתה תמיד מלונדון.

 עבודה של רבות בשעות בחלה שלא
ובקבוצות נשים של באירגונים אפורה

 מובהקות. סוציאל־דמוקרטיות עמדות
 נגד נאבקה האחרונים בחודשים

 מרכזים סגירת נגד השכר, שחיקת
והקשיש. הילד למען

 את קשות תקפה הקרוב בעבר
 תמיכתה על דורון, שרה ח״ב עמיתתה,

 היא ההפלות. בחוק ״הליברלית" של
 ועדת־ יו״ר של בפניו הטיחה אף

 לורינץ שלמה ח״ב לשעבר. הכספים
 לך איכפת ״לא מאגודת״ישראל:

 רמב״ם בבית־החולים מתים שאנשים
 היא בתרופות!" מחסור בגלל בחיפה

 על בוועדה ולדון לחזור התעקשה
החרדיות. לישיבות הענקיות ההקצבות

 ששילבה משכילה, אשה היא ארד
 אקדמיים. בלימודים אפורה עסקנות

 מטפלת היא שבהם לנושאים ויחסה
 לחלוטין נקיה היא גם רציני. הוא

ה לקידומה הנשי בקלף משימוש
פוליטי.

 מורה היא ,55 סולדדר, עדנה •
 גשר, קיבוץ חברת למוסיקה, מוסמכת

 והיא אחדות־העבודה, מסורת נציגת
ה סיעת כמצליפת (היטב) מתפקדת

בכנסת. מערך
 הריעות, לכל היא, סולורר ח׳ב גם
 קומה, קטנת שד. כמו חרוצה אשה

 מורה של הופעה בעלת חמורת־סבר,
הוויק בתקופה לעשירים פרטית

 ולקויי־ תוכן דלי נאומיה טוריאנית.
 אבל כריזמה, נטולת אישיותה סיגנון,

ה ביושרה כלשהו דופי להטיל אין
אישי.

 של הראשית היוזמת היתה היא
תנו על הכנסת שהטילה ההגבלות

 גם אבל כהנא, הגיזען הח״ב של עותיו
 דרמא־ בישיבה כזה, נושא על נאומה

 למען היה, הכנסת של ומתוחה טית
מרדים. האמת,

 בשנה נדירים. בעיתונות מאמריה
 אחד שבוע בתוך פירסמה שעברה

 ה־ על בדבר סופר״משעמם מאמר
 הכנסת ליצני — האזרחי מישמר
 לקרוא לסיים שיצליח למי פרס הציעו
 חינוך על השראה מלא ומאמר — אותו

פוסט. בג׳רוזלם מוסיקאלי
 גם אחדות־העבודה. יוצאי רוב כמו

 לאחרונה קיצוני. נץ היא סולודר ח״ב
 לחברי גלוי מיכתב בדבר פירסמה

ה מיפלגת של הצעירה המישמרת
 ב־ כמעט ההתנחלויות, בעד עבודה
 נגד יצאה בעיקר כהן. גאולה סיגנון

 עיירות ואנשי השכונות בני ״הסתת
המתנחלים." נגר הפיתוח

 ישראל בהתקוממות שרואה מי
 הגלום והביזבוז העוול נגד השניה

 היחידה התיקווה את בהתנחלויות
 מחברה כבדה מהלומה ספג באמת,
 המערך בסיעת מפתח תפקיד בעלת

 יצאה עצמו שבוע באותו בכנסת.
 המועמדים שכירים, פועלים להגנת

התק״ם. במיפעלי לפיטורין
 שלה, לאסכולה מאוד נאמנה היא

התגלמות את מהווה שהיא בכך

 המישמרת ממקימי היתה מיפלגתיות.
 ותיקה בת־ברית לשינוי, והחוג הצעירה

ברעם. עוזי ח״ב המיפלגה, מזכ״ל של
ב ארד גם תמכה ברעם, כמו

 (זוכרים?) נבון יצחק של מועמדות
 לה הבטיח נבון לראשות־הממשלה.

 היותה חרף סגנית־שר־החינור. להיות
ב האמינה היא משופשפת, עסקנית
 בציפיה ביוקר. כך על ושילמה הבטחה
 במידה הקפיאה, היא ההבטחה לקיום

 הפרלמנטרית. פעילותה את מסויימת,
 במרץ אותה. לחדש עתה ועומדת
אותה. המאפיין
שנים במשך עמדה ארר נאווה

גרוסמן ח״כ
שרע!״ את מכירים .בניקראגווה

 ידוע שהיה נעמת, בראש ארוכות
 אירגון אופנתי. הפחות בשם כעבר

 באיר־ חברה היא עובדות. אימהות
 השאר ובין רבים. בינלאומיים גונים

האינטר נשיאת כסגן גם מכהנת היא
סוציאליסטיות. נשים של נציונל

 ארד מגלה מדיניים בנושאים
 באינטר־ חברותה חרף רבה. זהירות
 עומדת אינה היא הסוציאליסטי, נציונל
 עם הקשרים הידוק נגד המוחים בראש

 מיש־ נגד או הגיזענית, דרום־אפריקה
באמ פאשיסטיים לרודנים לוח־נשק

הלטינית. ריקה
 אבל היונים. לשדולת שייכת היא

 אף בעבר סופר־זהירות. עמדותיה
 מתנגדת היא כ״יונץ". אותה סיווגו

 ציוניות" ״יונים בין פעולה לשיתוף
ל הראדיקלי. השלום מחנה לבין

 נגד פעילותה את הגבירה אחרונה
 בהפגנת־הנגד השתתפה ואף הגיזענות,

 מאיר של נסיונו נוכח באום־אל־פתם,
במקום. להפגיז כהנא

 קבוע באורח משתתפת ארד ח״ב
 והעבודה הכספים ועדות בישיבות
מגלה היא גם נמיר, אורה כמו והרווחה.

 של עצמית תדמית לה יש הצדקנות.
עמ אבל סוציאליסטית־הומניסטית,

 שלה העבודה מוסר לאומניות. דות
 מתרוצצת אותה לראות ואפשר גבוה,

 ח״כים ומדרבנת הכנסת, במישכן
במליאה. להצבעות להיכנס נרפים
פמי לראות קשה בסולודר גם

 על מדברת וכשהיא מובהקת, ניסטית
 שמשלם כמי נראית היא נשים, נושאי

מם־שפתיים.

הליכוד ח״ביות •
 שר היתה ,63 דורון, שרה •

 כמרווח, ועסקה, הליכוד, בממשלת
 ראש־הממשלה. במישרד נשים בענייני

 בהישגים להיזכר יכול אינו איש
 ועדות, כמה הקימה שלה. מיוחדים
הכל. זה — הצהרות כמה השמיעה

 ההפלות חוק בתיקון תמיכתה גם
 הנאורות הנשים כל את נגדה הקימה

 בעיקר התפרסמה ״דורון במדינה.
 מיכאלי,״ רבקה הבדרנית בזכות

 מיכאלי במיפלגתה. עליה אומרים
 הצורמני, קולה את לחקות מיטיבה

 של ובדמותה בצלמה כמעט ולהתאפר
העסקנית.

 בזכות גם דורון התפרסמה לאחרונה
כשנקתה די״שקוף, פירסומת תעלול

 סימלי, באורח ירושלים, רחובות את
 קולק. טדי ראש־העיריה. של בחברתו

 יוזמה חסרת אפורה, חברת־כנסת היא
 ניציות המדיניות עמדותיה וברק.
 למנחם והערצתה החרות, תנועת בנוסח

 זאת, עם בעבודת־אלילים. גבלה בגין
 ביותר הסימפטי הח״ב עדיין היא

בליכוד. הליברלית בחטיבה
 הקמת אחרי מהממשלה, ניפויה עם

 בירר דורון נבחרה ממשלת״האחדות,
 המערך נציגי הקואליציה. הנהלת

 קטנונית שהיא מתלוננים בהנהלה
 שהיא מסכימים כולם אבל וסיעתית,

ונעימת־הליכות. הגונה אשה
 ח״ב הפגינה הדתי בנושא לפחות

 עצמאית, ועמדה אומץ־לב דורון
 האורתודוכסי התיקון נגד והצביעה

יהודי. מיהו בעניין השבות, לחוק
 וכן הכנסת בוועדת חברה דורון ח׳ב
 לא אבל — ביותר היוקרתית בוועדה

 ועדת־ בכנסת: — ביותר החשובה
החוץ־והביטחון.

,56 גלזר־תעסה, מרים •
 בעלת בארץ, וגדלה בתימן נולדה
 הדמויות ואחת בחינוך, שני תואר

 לאחרונה בכנסת. הפחות־סימפטיות
את שכינתה מכיוון מאוד, התפרסמה

)25 בעמוד (המשך

אלוני ח״ב
וטיפשות! חרוצות גם -יש


