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אשתו. של פניה בפרופיל ימין בעין ומתבונן קיר על ראשו את נין

 באוקטובר, 26ה״ שלישי, יום
 בתחנת־ דיין אהרונה זתייצב
מגוריה, למקום הקרובה שטרה

 שלושה של עונש־מאסר ריצוי 1
 הראשון ביום עליה שהוטל שים,

:ר.
 מאסר דיין אהרוגה על נגזר !רוע
על?

 שוטר הבחין אוגוסט חודש :תחילת
 החונה כחולה״כהה לנצייה :ונית

 אין־עצירה. בתמרור המוסמן ןום
 דוח. לרשום כדי למכונית ניגש

 הופיעה ניירותיו את שולף דו
 לבקש מיהר השוטר 'ת־הרכב.

 ברכב,״ ״הם רישיונותיה. את ה
 פתחה היא נאת־המראה. האשה יה

 והחלה פנימה נכנסה המכונית. דלת
בניירותיה. ■ת

 הרכב בצד ממתין השוטר :עוד
 והחלה המכונית את האשה ,יעה
במהירות. עת

 ניידת. מייד הזעיק ההמום :שוטר
 היה הוא לו. מוכרת שהאשה נזכר

רישיונות, ללא נוהגת שהיא ח
 זה היה במיקרה נפסלו. שאלה י

 ללא הקודמת בפעם אותה שתפס
 הם אותם, הציגה שלא ומפני זיונות

ללו.
 של לביתה מיהרה זמישטרה

 סביון. שליד בגני־יהודה, שה,
 בטל־ כמפיקה המוכרת אהרונה,

 נעצרה דיין, אסי של וכגרושתו יה
 התברר אז לתחנת־המישטרה. :אה
 בבדיקה התבקשה, כשנתיים פני

 להציג שוטר, על־ידי :רתית
 נמצאו לא שאלה מכיוון זיונות.
 לבוא התבקשה היא שותה

 שם. ולהציגם חנת־המישטרה
 בפניה שלא נשפטה באה, לא

נפסל. !יונה
 בלא לנהוג המשיכה אהרונה

 חודש בראשית נתפסה וכאשר ציון,
 בעינה. הפסילה היתה וסט

 לצורף שופט בפני הובאה אהרונה
 שהיא טענה להגנתה מהיר. ׳וט
 רישיונה, עניין את להסדיר ;שה
 משבאה אך בפניה, שלא פסל

 שהעוב־ לה התברר ישרד־הרישוי
 הצליחה לא וכך לפגרה יצאו !

השלילה. את של

שהיא מפני אולי -1 במיקרו אותה הביר השוטר
ביוקר לה עלה ודבר וו - מצלצל שם בעלת

בעונש, להחמיר ביקשה התובעת
 ללא נהגה שהנאשמת מפני רק לא

 משוטר שנמלטה משום אלא רישיונות,
 חניה על דוח לה לרשום שביקש
בו. אסורה שהחניה במקום

 בתל־אביב לתעבורה בית־המשפט
 אהרונה. של בעונשה להחמיר החליט

 שקל, אלף 15 של קנס עליה גזר הוא
 בפועל רישיון פסילת שנים ארבע

 מהם שלושה חודשי־מאסר, ותישעה
 שלוש למשך תנאי על ושישה בפועל
שנים.

 על להגיב סירבה ההמומה אהרונה
שהיא לומר הסכימה רק היא גזר־הדין.

ההחלטה. על תערער
 הרבים ידידיה את הפתיעה הפרשה

 במרכז היתה 1967 שמאז אהרונה, של
בארץ. החברתיים החיים
 אהרונה היתה 1967 יולי לחודש עד

קיץ, באותו החל אך אלמונית.
,23 בן אז שהיה דיין, לאסי משנישאה

— 22 בת אז — אהרונה נכנסה
הרכי בטורי הנסקר החברתי למעגל

לות.
בתיכון־ אהרונה פגשה אסי את
הלניים. למדו שם בתל־אביב, חדש

 קבלנים למישפחת בת היא אהרונה
 בתיכון בסביון. שהתגוררה עשירה

בני־מעמד־ של ילדיהם למדו חדש
החדשה. הישראלית האצולה

וירוקת־ שחורת־שיער אהרונה,
 בחוג לימודיה את המשיכה עיניים,

 העיברית באוניברסיטה למתמטיקה
 מזלו את ניסה אסי ואילו בירושלים

כשחקן־קולנוע.
 הובאו שבה הכפולה, החתונה

 תחת ואהרונה אסי בברית־הנישואין
 תחת שיאון ודב דיין ויעל אחת חופה
 היום לשיחת היתה שניה, חופה

 הניצחון אחרי וחצי חודש במדינה.
 עלתה ששת־הימים במילחמת הסוחף

 משה של לחווילה המדינה צמרת כל
 חברו צרפתי, (״מנטש״) מרדכי דיין.
 האוכל את הכין דיין, של הטוב

צבא, אנשי ח״כים, — לקרואים
בחצר שהתקבצו — וקרובי־מישפחה

| ■ין ד1| ן שם היו זה לצד זה עמוסת־העתיקות. שנערכה לחתונתה, לבשה אהרונה הוזמנה. שאליהם ביום שצולמה בפי דיין, אהרונה ך
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אריק דיין: רות של וגיסה אג״ם ראש שיאוו. דב לבעלה, דייו יעל גם נישאה הערב באותו החברתיים האירועים באחד באחרונה, שצולמה

ח 1*111  את בידיו מחזיק דיין משה 1ח1ך
11□ 1  למיש־ הבכורה הבת עמליה, |111111

בשניהם. מביטה כשאהרונה דיין, ואחרונה אסי פחת

 של השני בנם נולד שנים, ארבע של בהפרש אחר־כן,
 ורות משה אם אחרונה של קשריה אבנר. הזוג, בני

התגרשו. שבני״הזוג אחרי גם הדוקים היו דיין
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