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 הס- לא פשוט •שיאון, דוב לתת־אלוף אה
מאוחר. בגיל גישאה היא להתגרש. פיקה

 ואחרונה אסי של הגירושין כי נראה
 באבא, ,אחרים גירושין מבד יותר פגעו
 מהגירו־שין יותר גם רות. ובאמא, משה,
 תמיד אסי היה כבן־זקונים עצמם. שלהם

 והקשור !דיין, מישפחת של בן־התפנוקים
עצ היו ואודי שיעל בעוד להוריו. ביותר
הת לא ואף ביותר, צעיר מגיל מאיים
 ואודי 15 מגיל החל יעל — בבית גוררו
 יותר, מישפחתי אסי היה — 14 מגיל

 ארוכה תקופח שבצד,־לה בבית והתגורר
שרותו־הצבאי. את שסיים אחרי
 לרוחם היו ואחרונה אסי •נישואי גם

 של נישואיהם מאשר יותר הוריו, של
חברים היו ליעל האחרים. הילדים שני

 את לאשה ונשא בלחץ, עמד לא אודי
מהפנימיה. שלו החברה

חרי היו אודי של השניים נישואיו גם
הי רמת־השרון, בת קירשנר, טליה גים.
 אוסטרי, למיליונר לכן קודם נשואה תד,

 מחום- באהת רבות. בשנים ממנה המבוגר
 בעלה, ללא הגיעה ■שאליה בארץ, שותיה

 מבעלה התגרשה אודי, את פגשה היא
 השידוד כי האמינו לא רבים לו. ונישאה

 עם מחיי־הזוהר המעבר מעמד. יחזיק
 וממלר־ מדירת־הפאר האירופי, המיליונר

 קבע שבו נהלל, במושב לבית נות־ד,יוקרה
 לוותר עליה היה ושבו ביתו, את אודי

 בחליבת ולעסוק ומלצרים משרתים על
מדי. חד היה פרות,

נראו ויעל, אודי של נישואיהם לעומת

 דד עם לעשות מה יודעת לא ני
י י / אש דיין, רותן אמרה הזה,״ נוער /

ואמא דיין, משה שר־החוץ של לשעבר תו
 ואסף (״אודי״) אהוד (״יולה״), יעל של

״).,(״אם
 אחדים לימים הגיעה אשר דיין, רות
 בארצות- הזמני שהותה ממקום לארץ

 לחגיגה: מגיעה היא כי חשבה הברית,
אודי. בנה, בן. סער, נכדה של הבר־מיצווה

)1959( ואפי יעל
ביותר המישפחתי הבן

בן־גוריון) ופולה דויד דיין, משה (עם החופה תחת דיין ואחרונה אפי
חברתי אירוע כפולה, חתונה

 מישפחתי לאירוע גם נפלה רות אולם
 אסי לה בישר מהמטוס, ירדה אך עצוב.

אחרונה. מאשתו, להתגרש עומד הוא כי
 במיישפחת מגיפה הפכה מכת־הגירושין

 התגרש אודי התגרשו. ומשה רות דיין.
הר והלשונות אביגיל, הראשונה, מאשתו

 אשתו עם יחסיו גם כי מספרות עות
עומ הם וכי ־מעורערים, טליה,. השניה,

 אסי מתגרשים עתה גירושין. לפני דים
הנשו- יעל, כי טוענים ליצנים זאהרונה.

 בגיל שנישאה, עד ובימעט־חתונות רבים
שיאון. לדוב יחסית, מבוגר

 הם גם היו אודי של הראשונים נישואיו
 תל- צעירה לאשר, נשא אודי ״חריגים״.

 כאשר שפגש ג׳ינג׳י, שיער בעלת אביבית
מבו היתד, אביגיל הדסים. בפנימיית למד
 קרובה להיות וכדי בשנה, מאודי גרת
 הקשר איתו. ולמדה כיתה נישארה אליו

 של הצבאי השרות במשך נמשל ביניהם
פרי. נשאה אביגיל של והעקשנות אודי,

, סיכויי־ההצלחה בעלי אסי של נישואיו  
כזי נראו ואסי אחרונה ביותר. הגדולים

התי בבית־הספר הכירו הם מושלם. ווג
 יפים, היו שניהם למדו. שבו החדש, כון

באוניבר ללמוד אחר־כך הלכו שניהם
 קבלן למישפחת בת היא אהרונה סיטה.
הב זו עובדה בסביון. המתגורר עשיר,
 חסרי־ אז שהיו. הצעירים, לזוג טיחה

חיי־רווחה. מיקצוע,
היו אהרונה של הוריה רק לא אולם




