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)23 מעמוד (המשך
 מדי־בוקר .אותה !מעיר הייתי בגלי־צה״ל,

מאושרת. היתה והיא בוקר־טוב, בברכת
 ׳בשאלות אותי מביכה היא ״לפעמים

 מענה. הסר עצמי את מוצא אני בי שלה,
 רוצה, שהיא מה שתעשה רוצה הייתי

טוב.״ לה יהיה שדק כשתגדל,
 מה יודע מי

הם ,,מחכה !ל
 רבינוביץ׳ נירה זמרת־שחקנית 1■
ו וחצי, השש בת נילי בנות: ■שתי /

 מזו. זו יבאר שונות והן השלוש, בת דנה
 חשבנית שייע, שלה, לאבא דומה נילי

 ממציאה פתוחה, דנה ואילו :כזאת. וחכמה
 של לדעתה בחרוזים. ומדברת דברים,

 וכבר ישלה, האמא כמו בדיוק היא נידה,
 תתנגד. לא נירה שחקנית. להיות רוצה
 שאת- למה !מזה, שמחה תהיה היא ״אם
 וגם דנה שגם ״העיקר אומדת. היא ״1 נגד
טוב. להן שיהיה מרוצות, תהיינה נילי

מפור אמא ללא־ספק היא מיכאלי רבקה
 לעובדה. היטב מודעים וילדיה ■מאד, סמת
 סיכל ובתה וחצי, השבע בן יונתן בנה
 לייבוביץ, להם שקוראים יודעים החמש, בת
במיקצועו לענייני-ביטוח יועץ — לאבא כי

 אש־ לוי, עירית רוצה 11ךן |(¥־1>||
ו  הנמצאת אושיק של תו 11^י י ע

 מרוצה עירית מתקדמים. בחודשי־הריון
 העתק ורוצה (משמאל), דנה מבתה, כל־כך
ברצון. יתקבל בן־זכר גס כי אס נוסף,

 שהם, אלא לייבוביץ. יורם קוראים —
מיכאלי. רבקה של הילדים מבחינתם,

 ״טובה, שהיא רבקהל׳ה אומרת מיכל על
 היא האלו התכונות ואת ורגישה, יסד,

 מיכל ירשה !מאביה מאמא־הורתה. ירשה
 הנכונים. האנשים עם להתחבר הכישרון את

שלה. האמא אל הגיע שלה האבא עובדה,
 יפה טוב, יחכם, .כמובן הוא גם ״יונתן

 וזד. מצטיין, ספורטאי גם הוא אבל ורגיש,
 מהאבא.״ לו בא באמת

ה שחצי בטוחים רבקהל׳ה של ילדיה
שמו הורים של ילדים הם בארץ ילדים
 מישהו רואה כשמיכל בטלוויזיה. פיעים

שלו. הילדים מי שואלת היא בטלוויזיה
 ורבקל׳ה ■ליצניות״ נטיות !מגלה מיכל

 בדרכיה. תלד בתה אם תצטער שהי׳א מודה
 לבת. לה, מחכה מה יודע ׳כמוה מי כי

 לשום תפריע לא מבטיחה, היא בסך־הכל
ל מרוצים. יהיו שהילדים העיקר כיוון,
 שיהיה בטוחה היא דואגת. לא היא יונתן

 אחד,״ מין כזה ״הוא בחיים. טוב לו
אותו.״ אוהבים ״שכולם אמו, לטענת

נהפוך
מאהבת־גשים

 מוצ- יובל חנן הזמר כמו גאה כ **
 הוא שחנן אלא לעשרות. היום אים

 אותו לשמוע די מייוחד. יאב זאת בכל
 ושלושת־ריבעי, השנתיים בן בנו על מדבר
 במצה. אותו לנשק ■מתחשק וממש ידור,

 מאד. רגיש ילד הוא ״דוד :חנן מספר
 שלו והמוסיקלי והנפשי ד,רגישותי הצד כל

דב הרכבת -של הטכני הצד מאד. מפותח

 ובשמיעת בזיכרון אבל בינוני, די רים
אמיתי. מזל־בתולה מנדש אשף, הוא מוסיקה
 חוסר־הסב־ העצבנות, את ירש הוא ״ממני

 למוסיקה. הטובה והשמיעה הגישה לנות,
 שהולך לפני למוסיקה. משוגע ממש הוא
 אותי מזהה הוא לתקליט. מקשיב הוא לגן,

בשלישיות. -שר כשאני אפילו ברדיו
 הוא ׳בטלוויזיה, אותי רואה ״כשהוא

 האומנויות, ליריד הלכנו אתמול מאושר.
ד,ת הוא רחל. שירי של תקליט והשמיעו

 ■ממש !אבא הנה אבא, הנה :לצרוח חיל
 לאשתי, דומה הוא בסד־הכל פאשלה. עשה

 אין לי הפנומנלי. בזיכרון המחשבה בצורת
בכלל. זיכרון
 יעשה יעשה, שדור דבר שכל מקווה ״אני

 את הראשונה. הנבחרת עם שיימנה טוב,
 כאהבה מגדיר הייתי אליו -שלי האהבה
 מאהבת- נהפוך ראשונה. ממדרגה סכסית
 עם ומתגברת ההולכת אהבה זוהי נשים.
ויותר.״ יותר חזקה ונעשית הזמן,
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בראש
 לספר כדי נכח לא כוודשטיין ייק ץ*

 עידית אשתו אך פיטר, בנו על ■!4
 השש בן פיטר כי סיפרה היא הרחיבה.

 נחמד, אבל ישובב, כזה טום־בוי. מין הוא
מופ ורגישות אבסולוטית שמיעה לו ויש

 שלוש, בן נוסף, בן ומייק לעידית רזת.
 יהיו שהם רוצה לא תודה, לא, אדם.

 נשים שתי שיעוד רוצה לא היא שהקנים.
ב בבית, לבד נשארות כשהן תקללנה

או היא כך שלה, שהבנים מוטב ערבים.
בעולם. יתרוצצו ולא בבית יישבו מרת,

מפור ילדות שתי הן ׳מנור וגלי ליבי
 כתב מנור אהוד -שלהן, האבא מאד. סמות

 ושמן שיר, מהן אחת כל של הולדתה עם
השירים. בזכות מעט ולא ברבים, נודע

 להן שילדה פוקס, עופרה הזמרת אמן,
 בשם אח משנה למעלה קצת לפני

 בשיר, ׳כמצופה, זכה, הוא שגם יהודה,
 השש בת גלי כי אומדת מאביו, מתנה
 והיא הבחינות, מכל לאהוד דומה וחצי
 ■מימש ומהווה ירע, לא שירים כותבת כבר

 לבעלי־חיים !משוגעת עצמה גלי הפתעה.
 רופאת־ או רופאת-יחיות להיות ורוצה
ילדים.

 יותר ״היא האמא, אומרת כד ״ליבי,״
 רוצה וחצי השלוש בת היפהפייה זרוקה.״

ב שהיתר■ עופרה, ואימא -שחקנית. להיות
 השחקן של בתו והיא -שחקנית עצמה
 נכנם מניין מבינה איננה פוקס, יהודה

 מישסחת הכל, אחרי לראש. הג׳וק לקטנה
עבודה. על בבית מדברת איננה מנור

 רוצה היתר■ לא שלהן האמא אישי, ׳באופן
 ׳כבר לי ״אין בתיאטרון. תעסוקנה שהן

 היא, לא אבל אומדת. היא מזה,״ אוויר
 אבא כל כמו בעדן. ועצרו אהוד, ולא

 רוצים היו הם על־באמת, טובים ואמא
טוב. להם ושיהיה מאושרים יהיו שהילדים

שר... ו11שאי פסטיבל
 בארץ מתקיים אלה בימים

 בארצנו במינו, מיוחד ״פסטיבל״
 בולט הוא בפסטיבלים המשופעת

. עוסק הוא כי דופן, ויוצא . . ב  
סבונים.
 פיר־ במסע יצאה יצהר חברת

 הטומנים החברה סבוני של סום
 הזמר אמני של תמונות בחובם

 לרבות התקופה של הפופולאריים
חו״ל.

את אוהב אמן כל ;מענין פרט

 טוען הוא אם גם הקהל, הערצת
 טרי- הזמר — מייגע קצת שזה
 בארץ ידידיו אצל התעניין פונט

ב הפירסומים את שראה לאחר
מו תמונתו אם בניו-יורק, עיתון
 ובאיזה סבונים בהרבה פיעה

ו דו-סבון...) או הגברי (טבאק
ו בעבר מתחרהו תמונת האם
 מופיע גם סאן, אריס בהווה ידידו

התמונות. על
אמנים. תבינו לכו נו
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