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המה ששת־הימים: במלחמת חדש סיבוב
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 יכולה והיא שלה הספר ״זהו שיף, אלה השבוע אמרה

 היתד. שהיא לכתוב אבל רוצה. שהיא מה בו לכתוב
 היתד. ליעל בנוסף שקר. ממש זה שם, היחידה הבת
 ב־ אלוף־מישנה של (בתו שחר טלי סגן־מישנה שם

אחת כל אני. והייתי ארז, ציפורה היתד, צה׳׳ל),

 זעמה את שעורר בספר אחד משפט היה
 הפרטיים שבחייה שיף, אלה סגן־מישנה של
 הרהיטים סוחר של ואשתו נערת־זוהר היא

 תיים המלונאי של אחיו שיף, דויד והסרטים
שיף.

 של 51 בעמוד שהופיע המשפט זה היה
 לא ״מלבדי דיין־שיאון: יעל של סיני יומן
״קבוצה באותה אשד, היתד, . . ל והכוונה .

 בציר שלחמה שרון אריק האלוף של אוגדה
סיני. במדבר הדרומי
 שלישית שנה למשפטים סטודנטית אלה,

מפעילות ואחת תל־אביב באוניברסיטת
פורקה, שזו עד רפ״י של הנשים מחלקת

 היא כי לכך. טובה סיבה לה היתד, הזדעזעה.
בתקופת אוגדה באותה בקצינה שירתה

בנות. ועוד יעל עם יחד המלחמה
★ ★ ★

הדיינים בל של חברה

יעד ס\ן
 מלחמת על כיותר הנפוץ ספד ■״

 נעדר צנום, ספר הוא ששודר,ימים ) (
 במהלכים דווקא עוסק שאינו הירואיקה,

ב התהילה את לצה״ל שהיקנו הצבאיים
 כתוב אישי, יומן הכל בסך זהו זו. מלחמה

ביובש. די
 סגן של האישי יומנה שזהו העובדה אבל

וה הישראלי, שר־הבטחון של בתו דיין, יעל
הספר שער על יחד מופיעים ששניהם עובדה

 כדי הספיקה במדים, משפחתית בתמונה
 הוצא בהן המדינות בכל ייחטף שהספר

 צרפתית בגרמנית, הן בעברית, הן לאור,
ואנגלית.

 אבל הספר. נגד טענות היו רבים למבקרים
 שהתרגזה מי ספרותיות. טענות היו אלה

 על דיין יעל סגן של האישי מיומנה באמת
 קצינת אלא היתד, לא ששודר,ימים, מלחמת

(שפירא). שיף אלה סגן־מישנה אחרת, צד,״ל

 לסגן־ שיאון יעל סגן כין היכרות ך*
 דרך התחילה לא שפירא אלה מישנה ן |

 משפחתית היכרות זו היתד, בעבר סיני. יומן
 חריפת־מחשבה שנונה, יפהפיה אלה, נעימה.

 לימודיה בתקופת עוד היתד, וחדת־לשון,
דיין. במשפחת בת־בית בגימנסיה

 אהוד הבכור, הבן של חברתו היתד, היא
 הבן של ידידתו היתד, אחר־כך דיין; (״אודי״)

 חברותה כדי ותוך דיין. (״אסי״) אסף הצעיר,
 רות, של לחברתם גם הפכה השניים עם

הדיינים. כל בקיצור, ויעל. משה
 מעולם היו לא ליעל אלה בין היחסים

 האחת העריכו הן אבל לוהטת. אד,בה יחסי
 כל מעלותיה. בזכות אחת כל השניה, את

 השניה, של חסרונותיה את ידעה גם אחת
 את לבקר חומר אחת לכל שסיפק דבר

רעותה.
 צד,״ל מקצינות הפכו שהשתיים מאז אבל
 המגעים היו התל־אביבית החברה לנשות
 — בלבד הפומבי החברתי במישור ביניהן

 יעל כי ואם חברתיים. ואירועים במסיבות
 היתד, הרי אלה, של לחתונתה הוזמנה לא

דיין. יעל של בחתונתה בולטת אורחת אלד,
 קראה כאשר הרבה עזר לא זה שכל אלא

 בספר כתוב שהיה מה סיני. יומן את אלד,
למלחמה. יצאה והיא אותה הרתיח

★ ★ ★
שרון ?אריק כגדביצ׳ים

 הזכירה לא שיעל לי איכפת א
/ / בספרד״" הבנות שאר ואת אותי /

! ] ■ ן * ך ] | י < | - ן • ! דקות כסה (מימין) דיין יעל ך
! ו / ■ ! #1/ \ | | / _ בקיץ אותה שהפך הטקס לפני |

שפירא אלה היווה הטקס מאורחות אחת שיאון. ליעל האחרון
— 1 ■ת— —4 ■י1י- ■

 כאשר לכן, קודם חודשים כמה שיף, לאלה שהיתח (משמאל)
 (בחליפה שיף דויד הנודעת המלונאים משפחת לבן נישאה

ביותר. מצליח סרטים ויבואן רהיטיס סוחר שהוא השחורה),
ואנא יעד
י צח״ל סגן הדרגות,

 ה התצלומים אחד זהו
 1 בדרום, סיור בשעת

המו] הנושאים אחד דיין. על


