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גפן. ישראל לאביה, הארבע בא
אבי אשתו של חדרה לעבר זינק ישראל

ה כשליד רוח־חיים, ללא אותה ומצא בה,
 כדורי־שינה. של ריקה כמעט צנצנת מיטה
 למכוניתו, אשתו את לקחת מיהר הוא

 ודהר בנהלל, אשר לביתם מחוץ שעמדה
המר בית־החולים לעבר שגעונית במהירות

בעפולה. כזי
 לאשר אלא נותר לא בית־החולים לרופאי

 דיין, לבית גפן, אביבה של מותה עובדת את
דיין. משה שר־הבטחון, של אחותו
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ע ו ר • א * ה הי ת ש ת, ע א  מדוע ז
 זאת״, לעשות צריכה היתד, היא /׳

 העניקו החיים ואמנם, גפן. ישראל התיפח
 עניין, מאוד הרבה מטובם, הרבה לאביבה
סבל. מעט ויחסית,
 אל לפנות צריכה שהיתר, במידה לא ודאי

ב לחייה קץ שמה בעזרתן גלולות־השינה,
האחרון. הרביעי יום

 של במעונם יום־שמחה היד, יום אותו
 חגגה מיכל בתם בנהלל. גפן ואביבה ישראל

 גם יום באותו הרביעי. הולדתה יום את
 לקניה, נסיעתם כי למשפחה ישראל בישר

 סופית, אושרה ,משרד־ד,חקלאות בשליחות
לדרך• לצאת עליהם שבוע כעבור וכי

 מתנת מיכל ביקשה הערב שעת כשהגיעה
 לישון לה להרשות — מאמה יום־הולדת

האם. במיטת הלילה את
 לראשונה שגילתה היא שמיכל אירע וכך

הנוראי. האסון את
★ ★ ★

ת ם ע? ב ח ש א ה

ה ^ כ תד! בי  במש־ האמצעית הבת הי
 דגניה ממיסדי דיין, שמואל של פחתו

 חקלאית ודמות לשעבר חבר־כנסת ונהלל,
 משה הוא הבכור אחיה בארץ. וציבורית

ש־ (״זוריק״), זוהר היד, הצעיר ואחיה דיין,

השגה בקיץ דין, אס׳;ויווד בחתונת - ואהיה אנינה
למי רתוקה והיתד, משיתוק־ילדים נפגעה

 ובמאמץ עצומה במסירות שנים. משך טתה
מ עימד, רצה בזוריק, אביבה טיפלה עליון

 לפני בכיר, שריון כקצין בצבא, רבות שנים
 החקלאות. למשרד — האזרחיים לחיים שעבר

המשק עבודת כל את לבדה נשאה אביבה

 תימן ויוצא נהלל איש כהן, זכריה הרב היה
 מקובל והיה המושבים, תנועת כרב ששימש

 נועם בגלל והקיבוצניקים המושבניקים על
הליכותיו.

 ולעקוב אביבה עם לנסוע אהב כהן הרב
 הוא השנה בתחילת הילדים. עם עבודתה אחר
במכוני תקר אירע בדרך עימה. כמנהגו נסע
 * פגע ללא יצאה היא התהפכה. המכונית תה•

 בית־ באותו ונפטר קשה נפצע הרב אולם
 אביבה, שעבר בשבוע הובאה אליו חולים,

בעפולה. המרכזי בית־ד,חולים

★ ★ ★
וסיוטי־לידה נדודי־שינה

 העדינה, הנפש בעלת אביבה, •ושביל
 התגברה לא היא מכת־מוות. זו היתד,

חז שהמשטרה למרות האשמה, רגשות על
 אלא אשמתה, זו היתד, לא כי לה ואמרה רה

העיוור. הגורל אשמת
 שרויה היתד, היא לגיהנום. הפכו חייה

 וסיוטי־לילה. מנדודי־שינה סבלה בדיכאון,
 שיעזרו כדי רבים, לרופאים אותה לקח בעלה

 נתנו הטיפול צורות שאר בין להתגבר. לה
 אותן והרגעה גלולות־שינה הרופאים לה

גדולה. ובכמות חליפות לקחת נהגה
★ ★ ★

יפת־גפש!" יפה, ״אשה
 המשיכה אביבה עזרו. לא אלה ל ך*

מלהו להימנע השתדלה מדוכאה, להיות
 נחבאה דיין ואסי יעל בחתונת בציבור. פיע
 נאלצו ויעל ואסי בצד, ישבה הכלים, אל

הנישואין. טכס בעת לחופה אותה למשוך
 הנסיעה כי מאודו בכל רצה גפן ישראל

 שינוי כי קיווה הוא לפועל. תצא לקניה
 ו־ מסיוטיה אשתו את יבריא אולי מקום
 שימחתו היתד, לכן האסון. את ממנה ישכיח

 האחרון הרביעי ביום בישר כאשר רבה, כה
כי סופי באופן שהוחלט כך על לאשתו

ללב חבל לקחה היא
 במלחמת־ רמת־יוחנן על בקרבות נפל

העצמאות.
 לצבא התגייס הוא ,16 בן זוריק כשהיה
 ושל הוריו של התנגדותם למרות הבריטי,

 הרוח בעלת אביבה, משה. הבכור אחיו
 אחיה, ממעשה התפעלה ,וד,מרדנית הצעירה
 והפכה הבריטי, לצבא היא אף התנדבה

 ד,אי.טי.אס. במיסגרת נהגת־משאית להיות
לנשים). העזר (חיל

 הוא אף גפן, ישראל את הכירה היא שם
 משך נישאו. והשניים הבריטי, לצבא מתנדב

 אחת את בנות. ושלוש בן להם נולדו ד,שנים,
 זוהר האח שם על אביבה קראה מבנותיהם

שנפל.
זוריק, הבת, אביבה. התייסרה זו בת עם

 — למשנהו, מבית־חולים למנתח, מנתח
 לה יפריע לא זוריק של שמומה לכך דאגה
 ובלימודים• החברה בחיי

 הינד, זוריק כיום פרי: נשאה האם טירחת
השי על לחלוטין שהתגברה יפר,פיה נערה
תוק.

★ ★ ★
הטוב:״ הצד 7ע ״הב?,

ה, עוד ך* ב בי א  מפליא דמיון הדומה ש
 הטיפוסי הדייני הקלסתר ובעלת לאביה, ^
 מן הקטנה האחת והעין העגולים הפנים —

 דיין ממשפחת היחידה היתד. — השניה
משך בעלה שירת ממש, חקלאית שנשארה

 לקבל סירבה היא הילדים. בארבעת והטיפול
 בוקר משעת עמלה ,והיתד שכירים עזרת

 השדה, בעבודות בלילה, מאוחר ועד מוקדמת
 ובניקוי הפרות בחליבת בטרקטור, בחרישה
הרפתות.

מצ היו נהלל ואנשי בכך, הצליחה היא
מש של המטופח המשק על בגאווה ביעים

 את הזניחה לא גם היא אך גפן. פחת
וב עצומה במסירות אותם וגידלה ילדיה,
 מספר עוד המציאה ״אביבה רבה. אהבה
 אביה, עליה לומר נוהג היה ביממה״, שעות

הצו ועל הכל מספיקה ״היא דיין, שמואל
ביותר.״ ר,טוב

★ ★ ★
רגישה אם אוהבת, רעייה

ה ב י כ ב היחידה הדיינית היתה ר
\£נהלל.

 אביה, של המשק בעבר היה שלה המשק
 ורק בירושלים, עכשיו והגר נהלל את שיצא
 (אודי) אהוד אליה הצטרף כשנתיים לפני
 למושבניק שהפך דיין, משה של בנו דיין,
בנהלל. אביו משק את לעבד והחל

 ארשת תמיד היתד, הקשה עבודתה למרות
 מאושרת היתד, היא פניה. על וצחוק חיוך

רגי ואם אוהבת רעייה החקלאות, בעבודת
כ יהונתן, — בילדיה גאה היתד, היא שה•
 זה הנשואה נורית, בצד,״ל; מצטיין קצין יום

המו ד,יפר,פיה זוריק לבת; אם והיא שנה
ה ובתה מומה על התגברה אשר כשרת,
 בלתי־רגיל באופן ד,פיקחית מיכל, צעירה

גילה. לגבי
★ ★ ★
מאישיותה התפעל הרב

(ב־ צה״ל קצין יהונתן, הבן בחברת רגל) על (רגל גפן ישראל 1 ך 711
 גפן לזוג ידו). על ראשו (המשעין דיין אסי כשלידם מדים),

ומיכל. זוהר נורית, — בנות שלוש גם נולדו השניה, במלחמת־העולם הבריטי בצבא שנפגש

 עבודות בעומס הסתפקה לא כיבה
 בעניני גם עסקה היא והביוב המשק

 היא הקטנה מכוניתה עם עליית־הנוער.
 דאגה שבעמק, ובקיבוצים במושבים סיירה

 בעיות בעל או חסר־בית נער בכל וטיפלה
בו. שניתקלה

 במסירותה היתר, אלה לילדים מסירותה
שלה. לילדיה
מאישיותה במיוחד שהתפעל האנשים אחד

הפועל. אל תצא נסיעתם
 יום־הולדת לשימחת הצטרפה זו שימחה

 ואולי טוב, שכולו יום היה זה לאביבד, הבת.
 רגשות־ החלו ששוב כנראה טוב. מדי יותר

 לעמוד הצליחה לא היא לה. להציק האשמה
הגלולות. את ובלעה העצום הנפשי במתח

 הלוויתה. בעת חיים שבקה כולה נהלל
 ה־ הצטרפו דיין ומשפחת נהלל בני אל

 שביניהם צה״ל ואלופי רבין, יצחק רמטכ״ל,
 הספיד הקבר ליד שרון. אריק האלוף בלט

אשד. היתד, ״היא נהלל: מוותיקי אחד אותה
יפת־נפש״. יפה,


