
 הלאומי, הליכוד בממשלת והשר שרון
בגין. מנחם

 יעל בברית־הנישואין באו ראשונים
ואהרונה. אסי אחריהם ורב.

 בטיט כמו *
פלמי של ▼

 הכלה תיארה החתונה מחרת
 בשיחה החתונה את הצעירה /

 ).26/7/1967( הזה להעולם מיוחדת
אהרונה: סיפרה

 מתחת כשהייתי היה משונה ״הכי
 שמישהו פיתאום והרגשתי לחופה,

 את הרמתי ההינומה. את לי מרים
 של הפנים את מולי ישר וראיתי הראש
 במבט אותי בדקה היא בן־גוריון. פולה

 כלום. בלי חיוו, בלי רופא, כמו קפדני,
 בחזרה הורידה ואחר־כך הסתכלה, היא
 זה אחרי כלום. להגיד בלי ההינומה, את
 אנשים מיני כל עם לדבר התחילה היא

 של קולו את שמעתי ואז מסביב,
״תשתקי! לה: אומר בן־גוריון

 שלי חזק הכי הזיכרון זה תשתקי!״.

מהחתונה.
 נמצאת שאני הרגשה לי ״היתה

 לרגעים ורק חלום, של למסד מתחת
 אותי כשנילזקו קורה. .מה הבנתי

 מנשקת שאני לי נדמה היה אחר־כך,
פעם. אלפיים האדם אותו

 הלכו, האורחים כשכל וחצי ״באחת
 החתונה. של ברחבה הסתובבתי

 ניראית שאני הרגשה לי היתה פיתאום
 (פרדריקו) של וחצי משמונה בקטע
 האלה, הריקים הבקבוקים כל פליני.

 זה מסביב. והשקט הבמות, הפרחים,
גדולה. מילחמה אחרי כמו היה

 מיכנסיים מצאתי לבית, ״נכנסתי
 הנעליים, את סוף סוף הורדתי קצרים,
הביתה. ונסענו לג׳יפ יחפה נכנסתי

את לפרק התחלנו מאוחר ״יותר

 נתנה היא שלה, לחתונה קיבלה שיעל
 עם תקליטים קיבלנו מזה, חוץ להוריה.
 בן־אמוץ מדן שטרן. מאייזיק הקדשה
 בולים ועליה עתיקה, כתובה קיבלנו
מסודן.

 כסף, סכום הביא קריניצי ״(אברהם)
 ממושב ערבית, כרית — וייצמן עזר

 נהלל, ביער עצים עשרה קיבלנו נהלל
 מכירים, שלא ממישהו ומאיטליה,

 שעות עמדנו ענקית. חבילה קיבלנו
 יש מה לנחש וניסינו אותה, לפרק

 פמוטים שני שם מצאנו בסוף בפנים.
 המחזיקים ונסיכה, נסיר של מחרסינה,

 זה את שנעמיד החלטנו ביד. יד
באמבטיה.

 יד קיבלנו אולשן ״מהשופט(יצחק)
 מיני כל קיבלנו מזה, וחוץ למזל,
 לדעת שאי־אפשר מצחיקים דברים
 מיני כל עם מוט למשל, הם. מה בשביל
 שום בלי עליו, משונים כדורים

 עם עושים מה יודעת לא אני הוראות.
 וקופסות. מיתקנים מיני כל קיבלנו זה.
 זה למה שיתברר עד החבאנו, זה את

משמש.
 עתיקות. מיני כל גם ״קיבלנו

 שטויות, זה אבל לדיין, כולן את מסרנו
העתיד.״ העיקר

 תעבוד שהיא הודיעה אהרונה
האי התעופה בחברת כדיילודקרקע

 שיעורים ותיתן אלאיטליה, טלקית
 אמור היה אסי במתימטיקה. פרטיים

בקולנוע. לשחק להמשיך
 שנים באותן דיין משה שהיה כפי
 אסי היו הפוליטית ההתעניינות במרכז

החב ההתעניינות במרכז ואהרונה
 ומכובדים רצויים אורחים היו הם רתית.

 הפך אסי נוצצים. ובאירועים בפתיחות
 האיכותית שרמתם סרטים של במאי
 נכנסה אהרונה ביותר. נמוכה היתה

 אז שהיתה הישראלית, לטלוויזיה
 בת בהיותה למפיקה והפכה בחיתוליה,
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 השוכנת במיסעדה למסיבה הופיעה אהרונה כאזיקים. הנראות טבעות,
לצילומים. הסכימה האורחים את שזיהתה אחרי בחוף״טנטורה.

 מלא בית מצאנו כל, קודם המתנות.
 ירושלים, של מטבעות ירושלים.

 של עתיקות ירושלים, של תמונות
ירושלים.

הכסף את לירות. 7000 גם ״קיבלנו

 גבה מאחרי ריננו שנים. כמשך
 רישמית הכשרה עברה לא שהיא

 שהיא לעבודה, מאחרת שהיא לתפקיד,
 הצד אח מזניחה ושהיא אחראית אינה

נטען אחת לא עבודתה. של המינהלתי

 כשלט הגדולות, הירוקות והעיניים הגולש השחור
 אהרת שמרה שנים במשך חדש. בתיכון בחברתה
לידוו שתי אחרי גם חטובה, גיזרה על התמירה

;־;!^ 52 החתונה לפני
השיער בעלת באהרונה, התאהב הצעיר דיין החתונה.

ג הגירושין אחרי צ ד ע ג
נוהגת היא מאסי. הגירושין אחרי הוזמנה שאליה

 כבו שבעלה־לשעבר בעוד בגפה, בציבור להופיע
 היא אן מעט• השמינה באחרונה להתחתן. הספיק

יהודה, בגני ילדיה שני עם גרה היא יפה. עדיין

 שם בשל רק בעבודתה ממשיכה שהיא
מישפחתה.
 לזכותה רשמה זאת, כל למרות

 סידרת את הפקותיה, שאר בין אחרונה,
 שירים הפופולארית התוכניות
 במועדון קהל עם שהוקלטה בצוותא

 השירה צמרת בתל־אביב. צוותא
 לזכות כדי בתור עמדה הישראלית

היוקרה. בתוכנית בהופעה
 שני דיין הזוג לבני נולדו בינתיים

 11 בת היום שהיא עמליה, ילדים:
שבע. בן שהוא ואבנר

 מחוץ בודדה ^
לצמרת *

חיי נקלעו שנים ארבע פני ך■
 למשבר. השניים של הנישואין /

 למדי, שלוות נישואין שנות 12 אחרי
 יכולים שאינם למסקנה השניים הגיעו

ביחד. להמשיר
 .1980 באביב נפרדו ואסי אחרונה

 מישפחתו שם את לשאת הוסיפה היא
 בעבודתה והמשיכה בעלה של

בטלוויזיה.
אהרונה עברה הגירושין אחרי

 רחבה בדירה ילדיה, שני עם להתגורר,
 בעזרת רכשה הדירה את בגני״יהודה.

בנווה־אביבים. שמתגוררים הוריה,
 אסי נשארו הגירושין למרות

 מרבה והוא טובים ביחסים ואהרונה
 הספיק כבר בינתיים הילדים. את לבקר

 קרולין השחקנית עם להתחתן
 נוסף לילד אב להיות ואף לנגפורד

איתה. מנישואיו
 נשכחת, וכמעט מדי בודדה אהרונה,

 עד בטלוויזיה, עבודתה את המשיכה
שם. גם משבר שפרץ

 היא שנתיים, לפני מאי, בחודש
 החלק את להפיק אמורה היתה

 הטלוויזיה תוכנית של האמנותי
 ישיר בשידור שהועברה טלתרום,

בתל־אביב. מהיכל־התרבות
 על לקח לא גילעדי אלכס המפיק

 שהנהלת מפני ההפקה, את עצמו
 תנאיו. את לקבל סירבה הטלוויזיה

 התנסה לא שמעולם מפיק נמצא לבסוף
 יוסי גדול, כה בקנה־מידה בהפקה
 הועמדה שאהרונה שמח והוא משולם,

ככוח־עזר. לצידו
 ספורות שעות הכללית, החזרה בעת

 אחד עם אחרונה רבה השידור, לפגי
התוכניות, מנהל מוכיח. אילן הנגנים,

 מכאן ״תעופי לעברה: קרא חסון, חנוך
מפוטרת!" את

 בבניי; להסתובב המשיכה אהרונה
 המיקרה אחרי קצר זמן הטלוויזיה

 תשלונ ללא חופשה לקחה אחר־כך
בלתי־מוגבלת. לתקופה

 אחו בית רכשה היא באחרונה
 מתכוונח היא שאותו בגני־יהודה,

 שהי> גילתה לחברים ידיה. במו לשפץ
 בחודשיב לטלוויזיה לשוב מתכוונת
הקרובים.
 דיין אהרונה הסתבכה כן, אם מדוע,

 הרשעה אחריו שגרר פעוט בעניין
 נעוצד שהסיבה יתכן ומאסר־בפועלי

 בתקופה עליה שעבר זמני במשבר
 בדרישה זילזלה היא ובעטיו האחרונה

 אותה שעצר השוטר, של האלמנטרית
 את שתציג וביקש שנתיים לפני

 יתכן בתחנת־המישטרה. רשיונותיה
 ממוסדת נורמה שהפכה החוק, שהפרת

בה. גם דבקה דיין השר בבית
 אהרונה תצטרך הקרוב בחודש

 לא אם פסק־הדין. על עירעור להגיש
 לבקש תוכל היא הערעור יתקבל

 מאסר־בפועל. במקום עבודות־חוץ
 תחילת את לבלות תאלץ היא ולא,

נווה־תירצה. בכלא החורף
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