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מום וחד
 של בווילה ממושכות ויותר יותר ולעתים

 והשכנים שומרי־הראש בעיני בצהלה. דיין
 לא ואיש בית לבת כבר שם הפכה היא

 בחלוק- לאחרונה נראתה כאשר הופתע
להנא עוסקת כשהיא הווילה בגינת בית
שסק. של בקטיף תה

 ורחל משה של המשותפים הבילויים
 רק כלל בדרך התבטאו לדירותיהם מחוץ

 הפאר ממסעדות בכסה משותפות בארוחות
 כל הוילונות מורדים שם תל־אביב, של

 את לסעוד לשם מגיעים הזוג שבני אימת
 שומרי־ראש של כבד משמר בחסות ליבם

המקום. את שמקיפים
התחיי ללא התקשרות של מצב זה היה
 בלתי יחסים מעדיף שדיין היה נראה בות.

בצל. ידידתו את שהשאירו כאלה, מחייבים

 הזרקורים לעיני תל־אביב, קולנוע אולם שלהואשית בנגיסה
הבכו להקרנת שהוזמנו אנשי'הציבור ומאות

 הפומבית בהופעתם כורם, ורחל דיין משה נכנסים זוכר. בן־גוריון הסרט של רה
דיין. רות מאשתו שר־הביטחון של גירושיו אחרי וחצי שנה ביחד, הראשונה

 הש- השיג דיין, משה ר״הכיטהזן, 6**
*  המישאלות אחת את סוף־סוף בוע /
 אלא הסדר־ביניים. :רב זמן ייחל להן

 בחזית הושג לא דיין של שהסדר־הביניים
 המצרים. לבין ישראל בין תעלת־סואץ,

 המתנהלת שלו הפרטית בחזית הושג הוא
 שם בצהלה, שלו בווילה וחצי כשנה מזה

 בציבור הידועה לבין בינו המערכה נטושה
כורם. רחל הבכירה השק״ם פקידת שלו,

 יחסיו פרשת מעל המסך הורם מאז
 (רבי- כורם רחל עם דיין של האינטימיים

המפתי גירושיו בעקבות לשעבר) נוביץ׳
 דרוכה ציפיד, שוררת רות, מרעייתו עים

 מתי הזוג: בני שני של מקורביהם בקרב
 לחופה — ומלא סופי להסדר יגיעו הם

החודשים נקפו כאשר ו וישראל משה כדת

ה שני בין קיפאון שורר כי היה ונראה
 לא זה מעין הסדר כי נדמה היה צדדים,

 שלה שהרומן כורם, רחל לעולם. יושג
 הוא היה בה בתקופה עוד החל דיין עם

 ומכובד ידוע פרקליט אשת והיא רמטכ״ל
 בציבור הידועה להיות הפכה בירושלים,

שר־הביטחון. של המחתרתית

בחלוק-בית
הווילה בגן

 הקשרים את הידקו אומנם שניים ך*
 למרות דיין. של גירושיו מאז ביניהם 1 1

 הרווקות דירת את נטשה לא כורם שרחל
פעמים, ויותר יותר נראתה היא שלה,

 לאביה לחברה מארחת (מימין), דיין, משה של הבכורה בתו דיין, יעל ן■ 111 ח 1
שלה הציבורי ההכשר את שקיבלה החדשה, הרשמית זוגו ולבת 119 1111

 אחרי השבוע,
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1 כורם וחל בחבות מתבוו ויין משהדיין. של לצידו במחתרת לחיות נאלצה ארוכה תקופה שבמשך


