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 הפילהרמונית התיזסורת של לקונצרט /
 אוהד. באולם שהתקיים הארצישראלית,

מילחמת־ פרוץ לפי ,1947 בראשית זה היה

 ארתורו ניצח שבה בתקו©־! העצמאות,
התיזמורת. על טוסקניני

 העוקב זר, בגבר לפתע הרגישה בהפסקה
אליה ניגש הקונצרט אחרי במיזנון. אחריה

והמרוצה
 לא היא בשיחה. עימד. ופתח הגבר אותו

 לביתה, אותה ליווה הוא אך אותו, הכירה
 לוביא־ פינחס — שמו את לה גילה ושם

 המרכזת הוועדה חבר אז שהיה מי ניקר,
 את יותר מאוחר ששינה ההסתדרות, של

 בממשלת שר־הביטחון והפך ללבון שמו
שרת. משה

 היו שניהם אחריה. לחזר התחיל הוא
 בת היתד. היא בגיל־העמידה. אנשים כבר

 ,47 בו והוא לשניים, ואם גרושה ,41
 הציע ימי־היכרות, שמונה אחרי רווק. עדיין

נשואין. לבון לה
 ואל אליו סימפטיה לדבריה, היתה, לה

שתהיה בטוחה והיתד. שלו, האינטליגנציה

 כמו ופזיז נלהב היה הוא לידו. מאושרת
בחייו. הראשונה בפעם המתאהב קטן, ילד

 היא מייד. החתונה את לערוך הציע הוא
 להם הודיעו בתל־אביב ברבנות הסכימה.
 לא להם קצרה. תקופה להמתין שייאלצו

 והרב לנס־ציונה, נסעו הם סבלנות. היתד.
נשואיהם. טכס את ערך שם המקומי
 בקפה הנשואין נשף את קיימו בערב

 האופנה. בשיא אז שהיה בתל־אביב, פילץ
 העולם כי הרגישה היא מאושרים. היו הם

 שעברו השנים למרות וכי לה, שייך שוב
חדשים. בחיים להתחיל תוכל עליה,
טעתה. כי לדעת נוכחה מהרה עד

ליל־הכלו־ כאורך בדיוק ארכו נשואיהם

ההיסטורית תעודתיהגירושץ
 פינחס — הנשוי לזוג גט בתל־אביב ניתן 1947 בפברואר 9ב־ כי מאשרת התעודה איס.
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 קטע היא דלעיל ״שהרשימה הצהרה מודפסת בתחתיתה עדים. שני של שמותיהם גם
 במחוז תל־אביב, בסיר הראשית, הרבנות במישרד שנערך הגירושין, ספינקס נכון

 המחוז בירת המנדט בימי היתה לוד העיר רב. עלי־די וכדין כדת חתומה היא לוד.״
אחד. ליליכלולות ארכו אלה נישואים ויפו. תל־אביב את ושכלל שמה, על שנקרא


