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 בעיות דך יש
י אוטומטי גיר ע□

אלינו! פנה
ת ולתיקון לשיפוץ מיוחדת מחלקה פתחוו ס י  ת

ל אוטומטיות הילוכים כ  אמריקאי, רכב סוגי ל
״בורג-וורנר״ גיר עם אירופאי ולרכב

שתלם מומחה של בראשותו  שם ועבד בארה׳יב שה
אוטומטיים. גירים בתיקווי שנה 12 במשך
האוטומטית. המערכת ולכוון לבדיקה חדיש ובציוד

מקוריים. חילוף חלקי מלאי

50 ־ ה משנות החל רב, ונסיון ידע
ם עוד יפנו המעונינים אל: היו

סו מענה בני ר ק
א, ״ ח׳ ת ל ר ב ל. 26 די ?3241 ט

^1 מתגרש ד״ן ■■■■ ■ ■
)15 עמוד (המשך

 את לסרק נהגה שבשעתו ,40 כבת דית
 הסובבות קלועות צמות בצורת שערה

 עורך־דין אשת כאמור היתד, ראשה, את
דיין. את כשהכירה ירושלמי

מ להתגרש נאלצה היא הסיפור, לפי
 באדון אחד יום גילה שזה אחרי בעלה

 ב־ רב־אלוף של מדים בביתו הבגדים
הנוש רבים בצה״ל שאין מכיון צה״ל.

 צריך הבעל היד, לא זו, דרגה אים
 במי ולגלות להגיע כדי הרבה לנחש

המדובר.
 חבר היה נשריין מסויימת בתקופה

 עבודה רבינוביץ׳ לגברת סודרה כנסת,
 יום. בכל להפגש שיובלו כדי בכנסת,
 לעבוד דיין עבד כאשר אחרת, בתקופה
ה הועסקה יונה, הדיג חברת כמנהל
חברה. באותה כמזכירה רבינוביץ׳ גברת

 ובינו־ בגברת הקשורה אחרת פרשה
 הימים, ששת !מלחמת ערב אירעה בי׳ף,

 ב־ לשר־הבטחון מונה דיין משה כאשר
 של בהנהגתו הלאומי ■הליכוד ■ממשלת

אשכול. לוי
 הישרים, שאר כל כמו הגיע, דיין
 שעמד החדשים השרים השבעת לטכס

 שונות סיבות בשל בכנסת. להיערך
 ההשבעה. לטכס להגיע אשכול לוי איחר
 דבי־ הגברת עם פגישה שקבע דיין,

המ לא הוא לאחר. רצה לא נוביץ/
 הכנסת בנין את נטש לאשכול, תין

 כל הירושלמית. לדירתה אליה, ונסע
 הכנסת לבנין ולהביאו לאתרו המאמצים

 השרים של ההשבעה טכס בתוהו. עלו
 הושבע והוא בלעדיו, נערך החדשים

היום. למחרת רק כשר־הביטחון
 במרוצת דיין של ■ומסירותו נאמנותו

כל להראות עשויה לאהובתו, ■השנים
 בלזאק של סנטימנטאלי מרומן קוחה

 בוקר, בוקר שנים, במשך מופאסאן. או
 נוהג דיין ■היה הבטחת, למשרד בדרכו
 מגוריה בית ליד ■מכוניתו את לעצור

ב צדדי ברחוב רבינוביץ׳, הגברת של
ל אותה להסיע כדי תל־אביב, צפון

עבודתה. מקום
 היה העבודה, את מסיימת כשהיתה

 השרד במכונית אותה לאסוף בא דיין
מ באחת לארוחה אותה ומסיע שלו

 שומרי תל־אביב. של היוקרה מסעדות
ול לשמור נאלצים היו דיין של ראשו
 ובתי- מסעדות של ארוכה שורה אבטח
 פגישות את ■מקיים דיין היה בהם קפה,

 רבי־ הגברת עם שלו אחרי־הצהריים
 להיחבא נסיון כל וללא בגלוי נזביץ/

ביניהם. ■היחסים את להסתיר או
 הצנועה, בדירתה מבלה היד, כאשר

 ידעו תל־אביב, שבצפון המשותף בבית
 ברחוב, האבטחה לפי הרחוב, תושבי כל
 שהציעו כאלה היו שם. נמצא דיין כי

 שומרים, סוכת הבית בפתח להתקין אף
 המבלים דיין, של ראשו ששומרי כדי
בגשם. יירטבו לא בקביעות, שם

שלג  ה
טי רי ק ה

ה כי שמועה פשטה כשנח פי *־״
 במחלה חלתה רבינוביץ׳ גברת /

 משה סר לא הסיפור לדברי אנושה.
והתאוששה. שהחלימה עד ממיטתה דיין

 המוזרים הרומנטיים היחסים פשר מה
 דיין? של ובמעמדו )57( בגילו גבר לגבי

 יחסים השפעת דיין, של מקורביו לדעת
ב עיסוקו בהשפעת היא לגביו אלה

 — שלו והמרגוע ■המנוחה זוהי עתיקות.
 ה־ והלחצים האחריות מעולם בריחתו

, עליו. ■מעיק
 של הרומן הגיע מסתבר, כך השבוע,

ה לשלב רבינוביץ׳ הגברת עם דיין
 משה עמדו דבר, יודעי לדברי קריטי.

 הגירושין טכס את לערוך דיין ורות
 בבית־הדין השבוע, השני ביום שלהם
 הרב ישב בראשו בתיל־אביב, הרבני
 —לתל-אביב הראשי הרב גורן, שלמה

 למס־ הגיעו ששניהם אחרי זה היה יפו.
 בחייהם ותכלית טעם עוד אין כי קנה,

 חלוקת על ביניהם והסכימו המשותפים,
 עשיר איש הוא דיין משה הרכוש.

נמ בצהלה הבית מלבד רכוש. ובעל
וב ביפו פאר דירות בבעלותו צאות

 3 של בשווי עתיקות ואוסף ירושלים
 התקיים לא האחרון ברגע ל״י. מיליון
 בסודי נשמר קיומו שדבר הסופי, הטכס

 שתקפה השפעת מחלת בגלל סודות,
דיין. רות את

ה .ליום נדחה הפיטורין גט ■מעמד
 דיין ביקש כאשר ונודע השבוע, שלישי
ו־ חוץ לענייני שרים ישיבת לדחות

)27 בעמוד (המשך

1791 הזה העולם22




