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דיין משה :לימין משמאל לפירמום. זכו עמהן שיחסיו הנשים בכל מוקף כשהוא דיין משה שני כותרת אומרת ואלישבע,״ הדסה ורחל, רותאת... אוהב דייו
ואמה. צ׳יזס אלישבע בחברת דיין ומשה הסום) (על מור הדסה ;כורם־רבינוביץ׳ רחל ;ורות נראה בהם ב״שטרן״, שפורסמה אלה עמודים

 משה הישראלי, ושר־ד,ביטחון המלחמה
דיין.

מו אלישבע, המכונה צ׳יזיס, אליזבט
ה של הקטן לבית־המלאכה אותנו בילה

 אלפרידה. אמה את לנו ומציגה חופרות,
 מפני 1938ב־ שברחה הקשישה, הגברת

 לארץ־ישראל, וינה מולדתה מעיר הנאצים
כש שרפרף, על ורצוצה שבורה יושבת
אדומות. עיניה

פו ,,אני אומרת. היא פוחדות,״ ״אנחנו
 11 במשך אז.״ מאשר יותר עכשיו חדת
ל בבית־המלאכה. בתה עם נסגרה יום

 על ישגו הן הדלת. את פתחה לא איש
 שפופרת את להרים העזו ולא כסאות־נוח,

הטלפון.
 האלה,״ ״מהאנשים פוחדת? היא ממי

 של ״טיפוסים על ומספרת אומרת, היא
 המצויירות מכוניותיהם, אשר פושעים״
 לפני ימים במשך הנו אלחוט, במכשירי

 ספק,״ ״אין החנייה. איסור למרות ביתם,
עו דיין ״שמשה הנפחדת, האשה אומרת

 שר־הביטחון — דיין זה.״ מאחורי מד
ישראל. של רב־העוצמה

עכ הוא ששמה צ׳יזיס, אלפרידה האם
ש, שנישאה אחדי ברשל שיו מחד  מספרת ׳

 בעלי בא ינואר ״בראשית עייף: בקול
 אז אלישבע. ואת אותי לקחת כדי הנה

ה הברנשים את הראשונה בפעם ראינו
 ממכוניו־ קפצו הם לרחוב, כשיצאנו אלה.

נמ אותנו. והקיפו עלינו הסתערו תיהם,
 התחיל כשהוא בעלי. של למכונית לטנו

פני על עברו אחרינו, עקבו הם לנסוע,
ל נסע בעלי למדרכה. אותנו ודחפו נו

ל רצו רק הם בנו. נגעו לא הם משרדו.
אותנו. הפחיד

 שהחלטתי מפניהם, כזה פחד לי ״היה
 לשבועון טילפנו הפירסום. לתוך לברוח
 הבר־ הוא הראשי שעורכו הזה, העולם
ב דיין. של מתנגדו אבנרי, אורי הכנסת

 התחילו אז לבית־המלאכה. חזרנו ערב
 ״נשרוף נוראות: אלמוניות קריאות־טלפון

 תאונת־דר־ לכן תהיה שלכן! החנות את
נורא.״ היה זה כים!

ש מפני הזה, להעולם טילפנה אלישבע
 אותה. ״זיעזע״ אשר סיפור שם פורסם

 מאשתו התגרש דיין שמשה שם כתוב היה
 מזה אהובתו את לאשר, לשאת כדי רות,
רבינוביץ. רחל רב, זמן

 כך — כי מובן. היה אלישבע של זעמה
 שנים וחצי שלוש לפני — טוענת היא

לו, להתמסר שר־הביטחון אותה פיתה

 היתה, אז נוקשה. הבטחת־נישואין בעזרת
ובתולה. 23 בת לדבריה,

 היו שעצביה אמה, הפצרת בעיקבות.
ההס את אלישבע ביטלה לגמרי, הרוסים

 זה, אחרי הזה. העולם כתב עם שלה כם
 לפני שוב הבריוגים כנופיית כשהופיעה

 את לשבור נוספת בפעם החליטה הבית,
 לעיתון לפנות פחדה היא אך שתיקתה.
ישראלי.
 שטרן למערכת טילפנה אלפרידה, האם,

מוכ אלישבע שבתה והודיעה בהאמבורג,
סיפורה. את לספר עכשיו נה

 נשאר ״לא
גרוש!״ לי

ב- אלישבע מסרה יום, עכור ^
 לשטרן, סיפורה את שעות ארבע משך ^

 מגלים אינם דבריה הדברים. את שהקליט
 שר־הבי־ של הצבאיות סגולותיו על דבר
 נערה של סיפורה אולם הישראלי. טחון

פוליטית. חשיבות לקבל יכול זו צעירה
 ׳מטיל הסיפור השניה:) במהדורה (נוסף

ה לו שיש האיש, של אופיו על אור
ש ונדמה ראש־הממשלה, להיות שאיפה

 אג־ אותם של חוות־הדעת את מאשר הוא
לה דיין בעד למנוע הרוצים שי־ציבור,

ה חוסר־ד,מעצורים בגלל לשלטון, גיע
שלו. אגוצנטרי

 של הראשונה הפנייה סיפור בא (כאן
 בהעולם שהופיע כפי דיין, אל אלישבע

 דיין הציע איך דיין, אל צילצלה איו הזה.
ה נפגשו איך שלה, לחנות לבוא מייד

 השניה במהדורה ירדן. במיסעדת שניים
 באמת ״הוא :אלישבע מפי שטרן, מוסיף

אחי.״ לטובת התערב
 אותה הזמין איך אלישבע מספרת להלן

לע התפתתה איך למסיבת־קוקטייל, דיין
 אליה נטפל איך דן, במלון לחדרו לות

 ׳מכן לאחר נפגשו ואיך ממנו, ברחה ואיך
:)אלישבע המשיכה יום. בכל כימעט
ל רצה דן, במלון היה זה אחד, ״יום

 אותי שאל הוא בתולה. עוד אני אם דעת
 רוצה אני לו: ואמרתי כזאת, אני מדוע

לז. שאנשא האיש עם לשכב
 אני משהו. לך ,אגלה אמר: הוא ״אז
אותך.׳ לשאת רוצה

 עם נשוי אתה הרי תמהתי, זה, ״איד
 גם מרות. גט ביקשתי השיב: והוא רות.

אע שאני לך מבטיח אני תסכים, לא אם
נח היה הוא איתך. לגור ואבוא אותה זוב

 לו היו שכבר אמר הוא אלי. מאוד מד
 והכי מתוקה הכי אני אבל רבות, נשים

סכ כל-כך היתד! לא אחת ואף מקסימה,
 לו אין שמזמן אמר הוא במוני. סית

דבינוביץ.״ רחל הוותיקה, ידידתו עם כלום
 לדבריה, אלישבע, איבדה לילה באותו

תומתה. את
 נעימים זכרוינות לאלישבע אין אבל
אהבתם. של זו ראשונה מתקופה בלבד

— קאויקטווה
 לב, בצורת היא עינו על כשהרטייה נראה

הברי הקאריקטוריסט של מכחולו פרי היא
 מירור״ ב״דיילי ופורסמה וייט, קיית טי

 בחודש דיין של גירושיו אחרי הלונדוני,
 כל המפרסמים ישראל, עיתוני שעבר.

 המתפרסמת לישראל הנוגעת קאריקטורה
אותה. לפרסם העזו לא זרים, בעיתונים

 קיצוני. קמצן היד. מספרת, היא כך דיין,
(ב הממשלתית שממשכורתו לי אמר הוא

לו, נשארות הצבאית) משכורתו : מקור
 וכסף לירות, 700 רק ד,מיסיס, ניכוי אחרי

 גרוש, לי נשאר לא לרות. ישר הולך זה
כל שלו. מילה לכל האמנתי אמד. הוא

 קדושה.״ לי היתה שלו מילה
אלי שטרן:) מוסיף השניה (במהדורה

 ירדן, במיסעדת כשהיינו ״פעם, שבע:
 צ׳ק. לו ונתן מהמנהל ל״י 300 לווה הוא
 הוא הצ׳קז׳ את יגבה שהוא חושבת ,את

 ומשה ׳1 לא ,למה .־אמרתי אותי. שאל
כ שלי החתימה את יעדיף ,הוא ענה:

מזכרת.׳״
 על אלישבנב מפי שטרן, מספר (כאן

 בה הצורה ועל דיין, <של העתיקות עסקי
 עתיקות למכור כדי בחתימתו השתמש הוא

מס להלן רות. שבהנהלת משכית, בחנות
מת למשה אלישבע קנתה איך שטרן פר

מח רק לה החזיר שהוא בעוד יקרות, נות
 :)שטרן מוסיף מאות.
 משה אולם שרצה. ימה כל עשתה היא

 זה, על ״כשדיברנו :אלישבע התגרש. לא
 ממנה ותבקשי לרות ,לכי לי: אמר הוא

 את לה סיפרתי כבר להתגרש. שתסכים
עליך.׳ הכל

ה אלישבע ת ס  ני
להתאבד

תי פנ ד ה טי מ ם כ מי ע לרות. פ
 אבל אליה, לבוא אותי ביקשה היא̂ 22
מא אני אולם לזה. אומץ־הלב לי היה לא

טו יחסים בינינו היו זאת שלמרות מיני■
 ורציתי דיין לבית טילפנתי לפעמים בים־

 ,היום אמרה: היא אז ■משה. עם לדביר
 אל רוצה. לא הוא רע. מצב־רוח לו יש

 ותסיחי כמוני, ׳תעשי ללב. זה את תקחי
ו במיטבה עכשיו נמצאת אני דעתך. את

״ מבשלת.׳
 של אופיו את כיום ׳מגדירה אלישבע

 לו אין להתקוטט, אוהב ״הוא כך: דיין
האח שכל חושב והוא אחד, ׳באף אמון
אפסים.״ הם רים

לא כבר זמן־ימה ״כעבור אלישבע:
 איכפת היה לא בינינו. היחסים את הסתיר

 לביתי היום לאור שלו במכונית לבוא לו
 הוא משם. אותי ולקחת דיזנגוף, ברחוב

 בעיני דן מלון של בלובי איתי הופיע גם
 ,מה אמר: הוא אבל חן, מצא לא זה

 הדי ? האנשים ׳חושבים ימה לי איכפת
יו כבר ורות הימים, באחד נתחתן ממילא
דעת.׳״

 יום־ מסיבת על אלישבע מספרת (להלן
 דיין פינה שלכבודה שלה, 24ה־ ההולדת

 בשומרי״ה״ אותו והקיף אוויה המלון את
גם דיין עם נפגשה לדבריה, שלו. ראש


