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 אומרים והרופאים הקור, סן כתוצאה בפנים השרירים בהתכווצות מקורה זו שרירים
שלו, בסחלת־הלב מקורו אלון יגאל של שבפניו ה״טיק״ מעצמה. תחלוף היא כי

 ני- אצרה, הגיע ספיר פינחס אשר ץ•
 גג דרך גם חדרו המים שוטף. גשם תך

 על־ בנמל־התעופה החשובים האורחים הדר
 לשאלות ענה ועת בלוד, בן־גוריון שם

 לישראל, והחברה צוד מיכאל על עיתונאים
 בכך היה בגג. סדקים דרך המים טיפטפו

 הכלכלית, בממלכתו עתה שקורה למה יסמל
 יהושע נאמנו בידי שנה לפני עזב שאותה

 החלה קצר כה זמן תוך ואשר רבינוניץ,
עיניו. לנגד מתפוררת
 מתי־מעט רק ידעו ארצה, הגיע כאשר

 גם הסתיימה. שלו הנייטראליות תקופת כי
 יחזור אכן כי שלם בלב האמינו לא הם.

ב בשבת, אבל לידיו. המושכות את ויקיח
מטלפנים החלו כאשר בבוקר, שש שעה

להא החלו הטובים, בימיו כמו אנשיו אל
 ספיר, פינחס :חנוכה נס נישנה אכן כי מין

 שב מפא״י, של מעורער הבלתי־ המנהיג
במיפלגה. בעל־בית להיות

סטירת־לחי
מצלצלת

 הטל- מצלמות מול ספיר עמד אשר ך*
 בלטה בן־גוריון, התעופה בנמל וויזיה

 באר- לקה בה שלו, בשרירי־הפנים העווית
 יגאל של העווית בעוד אולם צות־הברית.

 ספיר אצל חלב, בחולשת קשורה אלון
שרירי־הסנים. בהצטננות מקורה

לניסיון מיד וניגש ־ חזו סניו פנחס

 ספיר נמנע הממשלה מן התפטר מאז
פר במדינה. שקורה במה מלהתערב

 זו. אחר בזו התפוצצו כלכליות שיות
 והוכפשו, הושמצו נאמניו שתק. — הוא

 שלו התעמת השתיקה הגיב. לא והוא
הנחו להחלטתו כסמל רבים, בעיני היתה,

 לאחרים, המדינה ענייני את להניח שה
 נאמניו ממחנה יחלק עוד. להתערב לא

 המשתלטת החדשה לקבוצה עין לוטש החל
 חללים אין במדיניות שכן, המדינה. על

ריקים.
 השלישייה התגבשה הכלכלה, בתחום

 תגר בשקט שקראת רבידרבינוביץ׳-זנבר,
הת כמו פרשות הספיריסטית. השיטה על

החב בריטניה,—ארץ־ישראל בנק מוטטות
 ספיר. אצל מתפוצצות היו לא לישראל, רה

או מנעה לא החדשה הכלכלית השלישייה
כי בדממה לה חשבה אף כי ונראה תן,

להיבנות. רק יכולה היא כאלו ׳מפרשיות
 שלישייה התגבשה החוץ מדיניות בתחום

מדי שהשליטה רבין-אלון-פרס, אחרת:
 של המובהק היוני הקו מן שונה ניות

 גולדה של הקו את למעשה המשיכה ספיר,
בלעדיה. מאיר,

 ביותר המצלצלת סטירת־הלחי כי דומה
 הכלכלית המדיניות בהתוויית לספיר ניתנה

 היתרי כל-כולה הפיחות. שמרכזה החדשה,
 באיבתו הידוע ספיר, של לדרכו מנוגדת

 הפיחות, לביצוע שיקדמו בימים פיחות. לכל
להת ימהר כי בארץ נאמניו אותו הזעיקו

 מארצות־הברית, השיב, הוא אולם ערב,
וחצי־דבר. דבר לומר רוצה אינו כי

 על מאיים בית־הסוהר צל החל כאשר
 הקיצין. כל כליו כי היה דומה צור, מיכאל

 החל העת, כל פה לפצות שחשש מי כל
לכל. כאחראי ספיר, את בגלוי מאשים

 מקבלת ריבקה, ספיר, פינחס של החדשה אשתושמאת נשיקה
אג ראובן מידיד־נעורים, התעופה בשדה נשיקה

 עם עבד ני לנוכחים סיפר אגמון היהודית. בסוכנות והחלוץ הנוער מחלקת מנהל מון,
 בא אגמון לנשקה. לעצמו מרשה הוא ולכן הרחוק, בעבר רבות שנים ספיר ריבקה

ספיר. פינחס עם שבא בר־און, מרדכי שלו, ראש־המחלקה פני את לקבל לנמל־התעופה
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בעבר. ספיר מנאמני רבים בהעדרם בלטו מילחמה. ופצוע בישראל, כלכלה מודי ן
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והחתן הבת
עתה נמצא זאב, רה,

 חתנו עם יחד (במרכז) צפירה ספיר, של הצעירה בתו
 צפי- של בעלה רינה. השנייה לבתו הנשוי טל, אברהם

מישפחתו. בני עם ההדוקים בקשריו ידוע ספיר בחו׳׳ל.


