
 ביולי העבודה, במפלגת לשעבר רפ״י עסקני של הסינרמה״ ״בנס
 מאיר. גולדה ראש־הממשלה כשילדו דיין, משה יושב הבמה על .1969
 רפ״י אנשי את לשכנע גלילי, ישראל השר מנסה המיקרופונים לפני
 למוצא ציפו האומה שגדולי שעה אבל העבודה. ממפלגת לפרוש שלא
נוספת. אהבים בהרפתקת טרוד עצמו דיין היה דיין, של פיו

 הסינרמה, בכנס דיין, רות אמו, ליד שר-הבטחון, של בנו דיין, אס׳
 של למאהבתו בניגוד הבמה. מעל דיין משה של לדבריו מקשיבים

האולם. של האחוריות השורות באחת הם ישבו ואמה, דיין

האומה
 כבוד של מקומות קיבלו רפ״י מנהיגי

 בן״גוריון, דוד שם ישבו הראשונה. בשורה
 הצטרף שלא עצמאי, כנסת חבר אז שהיה

 יעקובי, גד ן העבודה למפלגת חבריו עם
 מראשי אבריאל, אהוד ן דיין של עוזרו
 ומרדכי סורקיס מרדכי וחח״כים רפ״י,

 למען המדברים, מראשי שהיו בן״פורת,
 אשתו דיין, של למשפחתו אפילו פילוג.

 נמצא לא לכנס, שבאו אסי, ובנו רות
 נאלצו והם הראשונה, בשורה מקום

האחוריות. השורות באחת להסתפק
 חרא- בשורה מקום נמצא זאת לעומת

 מעטים שרק אלמוניות, נשים לשתי שונה
 לא הנוכחים רוב זהותן. את ידעו באולם

 בין עושות הן ומה השתיים הן מי ידעו
 אשה היתה מהן האחת המדינה. גדולי

 אשה היתה זוגתה בת ובלונדית. מבוגרת
אלגנ לבושות היו הן ושחרחורת. צעירה

 מעריצים מבטים לנעוץ הפסיקו לא טית,
חיתח לא שחערצתן אלא דיין. במשה

לגבר. הערצה אלא מדיני, למנהיג הערצה
 ,24 כבת אז ציז׳יס, (אליזבט) אלישבע

 אהובתו תמימה שנה מזח אז חיתח
 שליוותה האשה דיין. משה של הסודית

הרא בשורה המקום אמה. חיתה אותה
עצמו. דיין משה ידי על להן סודר שונה

ה ההופעות אחת זו יתה ך*
הסו אהובתו של הבודדות פומביות 1 י

 הפרשה ציבורי. באירוע דיין משח של דית
 אותה, שאפפה הסודיות למרות עצמה,
לרבים. ידועה חיתה

 דיין משה של זו אהבים הרפתקת
 ו- 1968 השנים בין כשנתיים, נמשכה

 :דרמתית בצורה לסיומה הגיעה ,1970
 אלישבע עם יחסיו את הפסיק דיין משח

 נגדו להגיש איימה היא בפתאומיות.
שנית נשואין, הבטחת חפרת על תביעה

בתדהמה שתכה הפרשה והי ץ
 של המושבעים מעריציו את אפילו 1

דיין. משה
 אחר כולח המדינה עקבה 1969 ביולי

 דיין. משה שר־הבטחון של פיו מוצא
 הבחירות לפני מספר חודשים זה היה

 את שיגע דיין משח השביעית. לכנסת
בניחו עסקו כולם ראשיה. ואת המדינה

 יפרוש האם : החידה את לפענח כדי שים
 בראש ויתייצב העבודה ממפלגת דיין משה

ז לבחירות עצמאית רשימה
 את אז הקימו דיין משה של תומכיו

 הממשלה. לראשות דיין משה התנועה
 חודש בראשית כינסו רפ״י חברי ואילו

 — הסינרמח״ כ״כנס שנודע מה את יולי
 דיין משה תומכי של משתתפים רב כינוס

 דיין את לדחוף שנועד העבודה, במפלגת
עצמאית. מפלגה ולהקמת לפילוג

משי באחד אז חיתה ההתשה מלחמת
 לאולם ובאו התכנסו זאת למרות איה.

 דוד המדינה. ראשי בתל־אביב, הסינרמה
 גולדה בנוכחותו. הכנס את כיבד בן־גוריון

 לתל-אביב הגיעו גלילי וישראל מאיר
 משתתפי בפני להופיע כדי מיוחד, במסוק

 וכי לפילוג מקום אין כי ולשכנעם הכנס
העבודה. מפלגת במסגרת הוא מקומם

 אז היתה שר״חבטחון של הפופולאריות
 בן* דוד של הזוהר ימי מאז בשיאה.

 כאלה גילויים המדינה ראתה לא גוריון,
 בכנס שנראו אלה כמו אישיות, פולחן של

 בכנס, שנאמו רפ״י אנשי כל הסינרמה.
 לאומי״, ״נכס בתואר דיין משה את כינו
סוערות. כפיים במחיאות מיד זכו
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 ששר-וזגיטחון שעה הראשונה. בשורה המאהבת
 הסינרמה בכנס ההפסקה את מנצל דיין משה

 אלקנה ועם פרס שמעון עם לדיון תומכיו, של
אלי מאהבתו, יושבת המצלמה), אל (גבו גלי

 הראשונה. בשורה אמה בחברת צ׳יזיס, שבע
המפ בחיים מושג היה לא הנשים שלשתי למרות
 דיין תומו. עד בכנס נשארו הם ישראל, של לגתיים

שבמקום. הצלמים מפחד עימן לשוחח נמנע עצמו


