
חד • א או טוב כאשד מבן־זוג נפרד לא ״
הלון לא פשוט זה ■ודם וביו ..ביג■ מבעלה.

 מדי בא הוא זאת, למרות שבאפקה. ביתם את עזב ויורם להיפרד,
 עם זה מדברים בהחלט ״אנחנו הילדים. עם לבלות נדי הביתה יום

הזה.״ בעניין סנסציוני מישפט להיות הולך ״ולא רבקה, אמרה זה,״ מיכאל׳ רבקה נישאו כיום, עשר בן

 וחודש היכרותם אחרי שנה
 שהוא יונתן, בנם הולדת אחרי

החליטו השבוע ליבוביץ. ויורם

 היא הקאמרי התאטרון בימת ל ^
 בהצגה אלמנה, של תפקיד משחקת

 על ברכט. ברטולט של אדם הוא אדם
 גרושה בקרוב תהיה היא החיים בימת
 ואנחות־ דמעות שחורים, בגדים בלי טדיה.

יגון.
 וחוש־ החיוכים המרומם, מצב־הרוח

 ה־ אצל תמיד כמו כימעט הם ההומור
 גם מיכאלי, רבקה בדרנית־שחקנית־שדרנית

 בחיי־הנישו־ הדרך סוף על מדברת כשהיא
 סוכן־ שנה, 11 מזה בעלה ושל שלה אין

ליבוביץ. יורם הביטוח
 סיפרה נפרדנו,״ הבית, את עזב ״יורם

 מדברים בהחלט אנחנו ״אבל השבוע, רבקה
 שום להיות הולך ולא השני, עם אחד

 שלנו. הגירושין בעניין סנסציוני מישפט
 מבנאדם. נפרדת ואני לבנאדם, נישאתי

 היום כל ובא הילדים, אל מאד קשור הוא
איתם.״ להיות כדי הביתה

 יום־הולדתה את השבוע החוגגת רבקה,
 באירוע ,1966 בשנת יורם את הכירה ,40ה־

 אחדי מאנגליה הגיעו עם בתל־אביב, חברתי
 אז היתה רבקה ממושכת. תקופת־לימודים

 מהצגתה שלה, מתוכניות־הרדיו מפורסמת
 מ־ בנאי, יוסי עם קשה ילדות המצליחה
 שה־ ומשיריה, ומנחה כבדרנית הופעותיה

 ״לא :ושש״ עשרים ״בת היה בהם פופולרי
 בעיקר זקן, או מבוגר גבר אם לי איכפת

 באיזו בלב, פיתאום להתחתן. רוצה אני
קטנה.״ בורגנית להיות מתחשק פינה,

 היה הוא זקן. ולא מבוגר היה לא יורם
 היה הוא יום. 19ב־ מרבקה צעיר אפילו
 שמע ולא והבוהמה, האמנים מעולם מנותק

 הם מאז אבל היכרותם. לפני רבקה על
 עם להיראות המשיכה רבקה ביחד. היו

פוגשת היתד, יורם ואת הרגילים, חבריה

 המקומות וכל קליפורניה למזית, מחוץ רק
 ״זה לשם. לבוא רצה לא הוא החבר׳ה. של
לומר. נהג בשבילי,״ מקומות לא

 מילחמת־ששת־הימים לפני קצר זמן
 באולם ישראלי מופע מיכאלי רבקה הנחתה

שהיא גילתה כאשר בפאריס. אולימפית

 את השבוע שחגגה מיכאלי, רבקה 11"וי||1
ומקיימת גבוה, מוראל על שומרת ״
בהצ מופיעה תוכנית־רדיו, ומגישה עורכת היא

השעשועים, ביריד בילוי בעת רבקההברסו שיות
 ילדיה עם ברבורים, של קרוסלה על

 לדבריה מגלה. היא משוגעים,״ הורים ואני ״יורם ומיכל. (משמאל) יונתן
תלמידים עליזים, נחמדים, :לקוות שיכלה מוצלחים הכי הילדים הם

 בטל ומופיעה מפורסמת שלהם שהאמא יודעים שהם למרות טובים.
 היא ונכון. נורמלי העניין לכל שלהם והיחס בפרופורציה, אצלם זה

 על ליצנית. שהיא מיכל רק אולי — בבידור יעסקו שהם חושבת
לח נטייה ומראה אביו כמו ספורטאי שהוא מספרת, היא
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