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בתיכון יחד

בחתונתה אהרונה
באוניברסיטה יחד

 בזוג לתמוך ׳ומוכנים מהזיווג, מאושרים
 אביו הכל, להפתעת גם, אלא הצעיר,

 לבזבז אוהב שאינו כמי הידוע אסי, של
 ביפו, דירת־גג רפש דיין משה כספו. את
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ש החתונה, במדינה. שנערכו פורסמות
 על בצהלה, ישנים כעשר לפני נערכה

 הפכה דיין, ורות משה של ביתם דשא
הח האחרון ברגע כאשר חברתי, אירוע
לח אותה להפוך שיאון ודוב יעל ליטו
ולאחרונה. לאסי ולהצטרף כפולה, תונה

 ואחר־כך בלימודים, המשיכו השניים
 שיחק אסי המיישפחה. את לפרנס ניסו

בעצ וביים אחת, ובהצגה סרטים בכמה
 האחרונות בשנים ■רק ׳סרטים. כמה מו

 כבמאי. מעבודתו כסף להרוויח גם החל
שבה עונה, אינה חלפון גיבעת הסרט

 יש־ ביים הוא שאותו הגששים, תתפות
 כסף לו הכניס שותף, היה הוא בהפקתו

ו בטלוויזיה עבודה קיבלה אחרונה רב.
 בעיקר תוכניות־בידוד, להפיק התחילה
 בתל־ צוותא במועדון המצולמות תוכניות

מייוחד. אופי להן שיש אביב,
 לבוהמה מרכז הפך הצעירים של ביתם

 ה־ היו לילה־לילה כימעט התל־אביבית.
 ואמ־ אנשי־טלוויזיה שחקנים, — אורחים

 מאוחרות שעות־לילה עד שוהים — נים
ביפו. יפת שברחוב בדירת־הגג

 ואה- אסי צריכים היו זו מדירה אולם
 של בעליה דיין, ׳משה להיפרד. רונה

 הצהרותיו את לסבול היה מוכן הדירה,
בעיתו נגדו הבן־הדייר של הפוליטיות

 בחיי- המשבר אירע כאשר אולם נים.
 להתערב ניסה ואסי דיין, של הנישואין

 כליל כימעט נותקו אמו, לטובת בפרשה
 לעזוב נדרש ואסי לבן, האב בין היחסים

הדירה. את
יל שני ולאד,תגר, לאסי ■נולדו בינתיים

 הבת לגבי חלוטות היו לאחרונה דים.
ל להפוך רצתה שאותה עמליה, הבכירה,
לדי ילדיהם עם עברו בני־הזוג שחקנית.

תל בית־ד,חולים ליד ברמת־אפעיל, רה
 מרכז זו דירה גם הפכה ובמהרה ד,שומר,
 שלא היה אי-אפשר התל־אביבית. לסוד,מה
 הצעירים. הדיינים לדירת לבוא לאהוב

ה ואסי ■מקסימה מארחת היתד, אחרונה
אורחיו. את לשעשע ■הפסיק לא מבריק

 בני־הזוג של ׳ביותר הקרובים ידידיהם
 אה־ של ביותר הטובה הידידה התגרשו.

 הזמר מבעלה, התגרשה לוי, אירית רונה,
בבי דיירת־מישנה כימעט והפכה אושיק,

 אסי, של בן־דודו ואד,רונה. אסי של תם
 מאשתו זמנית נפרד גפן, (״יותי״) יונתן

 הקבועות המלוות אחת שהפכה נורית,
 אודי, של אשתו טליה, אפילו אד,רונה. של

 בלי בשבוע, פעם לפחיות לבוא טורחת
אהרונה. אצל ״לבכות״ אודי,

 בחברה הגירושים מגיפת כי היה נדמה
 תשפיע לא ואהרונה אסי של הקרובה
 חודשים לפני רק בהם. תפגע ולא עליהם

נה)66 בעמוד (המשך ין אהרו די

ת עם אחרונה תנ החו
הזה? הנוער מס לעשות מה

החותן עם אחרונה
מהדירה גירש אבא דירה, קנה אבא
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