בשיחת־טלפון מדרום ־אמריקה ביקש ספיד לפני חווש״ם את ידה
ך• מוזמנים ,לכושים בחליפות חגי
!  1גיות ,אשר חגיעו במוצאי-השבת ד־
אחרונה לבית שברחוב השחר  15בכפר-
סבא ,נכנסו אליו בהתגנבות־יחידים ,במעט
כמו במישחק צופי.
היו אלה בודדים נבחרים ,אשר הוזמנו
לחתונת־השנה של הצמרת הישראלית —
חתונתו של פנחס ספיר ,יו״ר הנהלת ה
סוכנות היהודית ,מי שהיה שר־האוצר ה
חזק של מדינת ישראל ,ממליך שרים ו־
מכתיר כלות במימשל הישראלי משן שנים.
ביתו של הרב פינחס שיר ,רבה ה
ראשי של כפר־סבא ,הפך במה לסצינת־
הסיום של אחד הרומנים המרתקים יוה־
סודיים ביותר של השנה.
פינחס ספיר וריבקה אל־נתן התוודעו
זה לזו עוד לפני הקמת המדינה ,כשריבקה
היתד׳ ״רבקה׳לה״ הבת של הגננת והמח־

לה שי שעון־זהב יקר ,אותו קנה כמתנת-
אירוסין .למרות שהם יצאו יחד זה שנ
תיים ,היתה זו המתנה הראשונה שספיר
נתן לרעייתו-לעתיד.
לפני כשבועיים ערך ספיר היכרות ריש-
מית ראשונה בין אשתו לעתיד לבין ילדיו.
כולם הוזמנו לביתו שבכפר־סבא ,למעין
חזרה כללית על טכס-החתונה .באותה עת
הבינו ילדיו כי החלטתו נחושה ,והם קיב
לו את רבקה למישפחד״ אם־כי ההחלטה
לא לבוא לחתונה ,נשארה בעינה.

ירח־דבש
סביב העולם
ן■• חתונה עצמה היתד׳ ספירית מוב־
י  1הקת .קצרה ,עניינית ואפילו מגוחכת
בפני המשקיעים השונים לתרום למיפעלי
אירגונה של רבקה ,ובכך תרם רבות ל
הצלחתה.
למרות קשריה עם ספיר ,ניהלה ריבקה
אורח־חיים צנוע .היא היתד׳ עובדת שעות
רבות ביום ,מגדלת את שני ילדיה ,דני
בן ד,־ 20שהוא היום חייל בשיריון והדסה
)דסי( ,שהיא תלמידת תיכון בת  .17בעלה
הראשון של רבקה ,שנפטר לפני שבע
שנים ,היד׳ עורך־דין ,מנהל חברת התע
סוקה לקשישים המשקם בירושלים.
ככל שחלף הזמן ,התהדקו הקשרים בין
ספיר לריבקה .הם אומנם לא נהגו לצאת
לבילויים משותפים ,כמינהג זוגות צעירים
לפני חתונתם ,כגון ביקורים בקולנוע או
בתיאטרון .עיקר הבילוי המשותף שלהם
היה בביתה של ריבקה ,כאשר ספיר היד,
מצליח למצוא זמן בין ישיבה לישיבה
כדי לנוח אצלה ,במקום בחדרו שבבית-
המלון.

כבר מקורביו להסיק מסקנות נמהרות.
בעייתו הרצינית ביותר של ספיר,
בנושא רעיוךהנישואין ,היו ילדיו .ל 
ספיר שלושה ילדים ,כולם נשואים :רינה,
עמום וצפירה .בעיקר חשש ספיר מתגובתה
של רינה ,המתגוררת סמוך לביתדשלו
בכפר־סבא .מאז נפטרה שושנה ,רעייתו,
היתד׳ זו רינה אשר השתדלה להעניק
לאביה בית ,הכינה את ארוחותיו — בעי
קר בסופי־שבוע ,אותם בילה בכפר־סבא
— קיבלה את אורחיו הרבים וטיפלה בו
במסירות ובנאמנות.
לפני כחודשיים ,כאשר סייר פינחס ספיר
בדרונדאמריקה ,חלה לפתע ורותק למיטתו
למשך ימים אחדים .אז ,כאשר שכב בודד

הילדים
הטילו וטו
ן * פי ר השתעשע ברעיוךהחתונה כבר חד
דשים אחדים .ידידיו הקרובים חשו שחל
בו שינוי רב .לפתע הפך עליז ,מאושר,
השתמש באפטר-שייב חריף וריחני .״האיש
הזה מאוהב,״ קבעה השרד ,שולמית אלוני
כבר לפני ארבעה חודשים.
אך לאחר גל השמועות ,שהתבררו אחר
כך כלא־נכונות׳ בדבר רומן בין ספיר
לבין עורכת היומון דבר חנה זמר ,חששו
זאית הידועה ביותר בחיפה ,חינגה
סמילר .אז התגייסו האם ובתה לצבא הב
ריטי .מאוחר יותר עבדה ריבקה כגדעונית,
נערה־קשרית בין אוניות־מעפילים לבין
מיפקדת ההגנה שעל החוף ,ועם הקמת
צה״ל התגייסה לחיל-הקשר.
מאז ,ועד לפני כארבע שנים ,לא נפ
גשו ריבקה ופינחס .הם שבו ונפגשו ,כאשר
אשתו הראשונה של ספיר ,שושנה )אשר
נפטרה לפני בשלוש שנים ממחלת־סרטן
ממארת( וריבקה קיבלו טיפול באותו בית-
חולים עצמו .כאשר השתחררה אז שושנה
ספיר מבית-החולים ,היא שמרה על קיש-
רי-ידידות הדוקים עם ריבקה ,אשר הת
ארחה פעמים אחדות בבית הספירים ב-
כפר־סבא ,אותו בית שבו עברה ׳להתגורר
השבוע.

בחדר בבית־מלון בארץ רחוקה ,גמלה ב
לינו ההחלטה לשאת את ריבקה לאשה.
מחדרו בבית־ד׳מלון הוא טילפן אליה ,ל 
ישראל ,הציע לה נישואין ,ולא שכח לב
קש ממנה לשמור זאת בסוד.
כאשר חזר ארצה מסיורו זד׳ מיהר
לירושלים ,אל דירתה של ריבקה ,והעניק

הק שרים
סייעו ל ה צל ח ה
ך* פי ר נ פג ש מדי-פעם ,באותה תקו-
* 1פה ,עם רבקה גם בלישכתו של השל
משה ברעם ,מי שהיה אז מזכיר מועצת
פועלי ירושלים .ריבקה שימשה אז כ-
כמזכירתו של ברעם ,האומר עליה היום:
״תראו איך אני אדם חשוב .כולם מזכי
רים שגברת ספיר היתד׳ מזכירה שלי,
אבל היא באמת היתד׳ מזכירה טובה.״
לפני כשנתיים פנתה ריבקה לעסקנות
ציבורית ,והחלה עובדת בסניף אירגוך
אימהות־עובדות בירושלים .אט-אט אן
בהתמדה הפכה לדמות המרכזית בסניף.
באותה תקופה גם התהדקו היחסים בינה
לבין ספיר ,ונראה כי קיים קשר עמוק
בין הצלחתה בפעילות הציבורית לבין
ידידותה עם מי שחיה אז שר־האוצר הכל-
יכול .ריבקה גילתה אז תכונה יקרה מפז:
היכולת למצוא משקיעים זרים עבור מים־
עלים שונים של אירגודאימהות עובדות.
כיום מתברר כי ספיר היה זד׳ שהמליץ

הסבירי□ החדשים :פנחס וובקה בלוז

במידה מסויימת .את פני האורחים המעטים
קיבלו הרב שיר ,אשתו הרבנית ושלושת
בניהם ,כשברקע בוקעת מוסיקה חסידית
מעל גבי פטיפון.
ספיר ,אשר עסק עד לרגע האחרון ממש
בישיבות ,אותן ניהל בביתו עם השרים
אברהם עופר ושלמה רוזן ,אשר לא ידעו
מאומה על החתונה ,כמעט שאיחר .רק
הפצרותיו של משה ריבלין ,מנכ״ל ה
סוכנות שהיה עימו בבית ,האיצו בו לק 
פוץ לחדר השני ,ללבוש חליפה אחרת
ולמהר אל בית חרב.
למרות שמיספר המוזמנים היה מועט,
היה חדריו',אורחים הקטן בבית הרב שיר
דחום ומחניק .אחד מבני הרב מיהר לדירת
השכנים ,רחל ויעקב גרינוולד ,וביקש לש 
אול מאוורר ,כדי לצנן מעט את האווירה.
הכלה׳ אשד ,נמוכת-קומה ועגלגלה בת
 ,52בעלת שיער חום־אדמוני ,היתד׳ לבו
שה בשימלה כחולה ,על ראשה הינומה
לבנה ובידה שלושה ורדים .ספיר עצמו,
ילבש חליפה שחורה ועניבה כחולה.
הרב שיר קרא את הברכות .את הכתו־
בה קרא במהירות כשהוא מדלג על הסכום
אותו נקב החתן .ספיר ניפץ את הכום
ברגלו ,וקרא בקולו הרועם :״מזל טוב!״
אשת הרב הגישה כוסות-יין לקרואים .ב 
מחצית השעה לאחר שהגיעו לבית הרב,
כבר עזבו אותו החתן ,הכלה ואורחיהם.
לפני חודשים מיספר חזרה רבקה מ
סיור ממושך בחו״ול .״אני אוהבת לטייל
בעולם,״ סיפרה אז לחברותיה ולמכריה.
עתה ,עם נישואיה לפינחס ספיר ,היא תר
בה לטייל.
ואומנם ,כבר למחרת החתונה יצא הזוג
הטרי למסע של ירח־דבש סביב העולם.
ירח־דבש עם ספיר ,פירושו ריצה מטורפת
ממלון לפגישה ומישיבה לסעודת-עבודח.
אבל כשזה מסביב לעולם — גם זה משהו.
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