
 מצליחה יעל אין כאשר לפעמים, כורם.
 מוזעקת לפעוטותיה, סיטר בייבי להשיג

 הילדים על לשמור כדי דיין, רות הסבתא,
 אביה בחברת לבלות לצאת ליעל ולאפשר
וזוגתו.

 דיין הופיע בקפריצ׳יו ההופעה אחרי
 טייסי שערכו הפרידה בנשף רחל עם

 מרדכי לאלוף שעבר בשבוע חיל־האוויר
 לקח בה הראשונה הפעם זו היתה הוד.
 אבל פומבי. צבאי לאירוע רחל את דיין

 לרחל הרשמי הציבורי ההכשר הענקת
 החגיגית הגאלה בהצגת נעשתה כורם,

 תל־אביב בקולנוע שעבר בשבוע שנערכה
במע שם, זוכר. בן־גוריון התעודתי לסרט

 לעיני בן־גוריון, ודוד המדינה נשיא מד
 דיין הוציא ואנשי־ציבור, עסקנים מאות

 לעיני והציגה מהמחתרת רחל את לראשונה
הרשמית. כבת־זוגו כל

 אחדי לדיין, המקורבים אומרים עכשיו,
להס הדרך פתוחה הסדר־הביניים, שהושג

 עד בלבד, זמן של שאלה זו הסופי. דר
 חופה להעמיד אחד יום ייקרא גורן שהרב

כורם. ורחל דיין משה בין קידושין ולערוך
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גירושיהם לפני החדשה, לנת־רוויתו מפתיע דמיון הדומה ות,

 בעודזוכר בן־גוריוו
שבשורה

 הנשיא בין בן־גוריון דוד יושב התחתונה
ה יושב־ראש ובין (מימין) שז״ר זלמן
 בחברת דיין יושב ישעיהו, ישראל כנסת
מעלי שורות שתי (רבינוביץ׳) כורם רחל
 מעילו), כיס בתוך (כשידו ביניהם; הם.

 את שכתב בר־זוהר, מיקי העתונאי נראה
ממ ראש של חייו אודות לסרט התסריט

בן־גוריון. דויד לשעבר ישראל שלת

 לא־ שהשיאה זאת, לעומת כורם, רחל
שהת מבנותיה, אחת את בשנית מכבר
 דיין על לחצה לא הראשון, מבעלה גרשה

 הקרובות ידידותיה אבל לחופה. להיכנס
 שר־ה־ עם שלה החתונה עניין כי סיפרו

 חודשים של עניין הוא דיין משה ביטחון
בלבד. מעטים

 להסדר שייכנס שלפני היה נראה השבוע
 עימה להגיע דיין מעדיף רחל, עם סופי

 ציבורי מעמד לה יוענק בו ביניים, להסדר
 שיהיה מבלי וזוגתו, בת־לווייתו של רשמי
לאשה. אותה לשאת צריך

פומ מופעים של בשורה נעשה הדבר
 לעיני לראשונה דיין הופיע בהם ביים,

 כשהוא לשלטון וחבריו הרחב הציבור
כורם. ברחל מלווה

 הכשר
ציבורי

 של הראשונה הפומבית הופעה
 של הפתיחה בחגיגת נערכה השניים 1 1

 קפרי־ החדשה התל־אביבית היוקרה מסעדת
 בחברתם כורם ורחל דיין הופיעו לשם צ׳יז,

 בתו אגב, שיאון. דב ובעלה, דיין יעל של
 הקבועים האורחים הם ובעלה דיין של

ורחל שר־הביטחון של בחבררתם המבלים

 האהבה חיי נמשכים תל־אביב קולנוע אולם עד מהסינרמהבלש סינימההראשונה הציבורית הפומבית 0וופעת
ה־ באולס נראה הוא למעלה בתמונה דיין. משה של

ואמה. צ׳יזס אלישבע יושבות כשלידו שנים, ארבע לפני שנערך רפ״י בכנס סינרמיה


