
 שננודה מיכאל׳, ונקה אומרת
שנים..." כמה כבר כך נמשך ■■וזה

ש יורם, לארץ. לחזור החליטה בהריון,
 היה האנגליה, מאשתו לכן קודם עוד נפרד
 להשיג לנסות כדי לאנגליה לנסוע אמור

 ותחת פרצה, המילחמה אבל ממנה. גט
בחזית. להילחם נסע הוא לחדל לנסוע

נישואין

ויזיה
אינה
יונתן
סבון.

הלידה אחרי
ה בחודש בהיותה המילחמה, זמן ף*
ה בין רבקה הופיעה להריונה, שני ■

 ממחנה במכוניתה עוברת כשהיא חיילים,
 תוכניות משדרת היתד, היום בשעות למחנה.
שבעורף. לאנשים
 שלרבקה ברדיו לעמיתיה שנודע ברגע

 הבוקר תוכנית את הפסיקו הם בן, נולד
 האמריקאי !שיר את ושידרו ב׳, ברשת

נר בבית־החולים, שכבה רבקה !״בן ״זהו
 ו־ ענקיים זרי-פרחים מוקפת מאד, גשת

 מכל נשים מעריצים. מכתבי של ערימות
 והערצה, הזדהות מיכתבי לה כתבו הארץ

הני לפני ללדת העוז לה שהיה כך על
 פרחים לה שלח אגמון יעקב ידידה שואין.

השנה!״ ״לאם ברכה: בצירוף
 מאורע לרבקה אירע הלידה, עם יחד
 לבית־החולים, נכנסה שבו ביום נוסף. משמח
 סוף־סוף שהסכימה הגט על הידיעה הגיעה

 ברית-המילה האנגליה. אשתו ליורם לתת
 כשאמה מפואר, בטקס נערכה יונתן של
 ״לפי להדגיש: טורחת בלהה, רבקה, של

אשתו כי נשואים, ורבקה יורם ישראל דיני

 רבקה נמנעה לא ליבוביץ, יורם לסוכן־הביטוח נישואיה בתקופתבמסיבה
 היתה שבהן הבוהמה, במסיבות רווקותה, מימי עוד כהרגלה מלהופיע,

אלה. לאירועים למדי ואדיש מרוחק היה מצירו, יורם, העניינים. ומרכז החיה הרוח תמיד

ש אחרי אחדים ימים
הבית, את עזב יורם

 של להקרנת־בכורה מיכאלי רבקה הגיעה
מוכר. לא מלווה עם חדש ישראלי סרט

 הארבעים, ום־הולדתה
 :ביותר עמוס !דר־יום

הקאמרי התיאטרון ת

 תל־אביב, אוניברסיטת של לתיאטרון בחוג לומדת אדם, הוא אדם
 בילדיה. ומטפלת שלה האחרונה מתוכנית־היחיד בקטעים מופיעה

הגירושים. בעניין הרחב הציבור את לשתף ׳מאושרת אינה היא

 ואין לא-יהודיה, היתד, יורם של הראשונה
ניש ויורם רבקה !״תופסים כאלה קידושין

מכן. לאחר חודש או
 כ״אמא עצמה את מגדירה מיכאלי רבקה

 — משוגע״ כ״אבא יורם ואת משוגעת״,
ה בת ולמיכל עשר, בן כיום ליונתן,
 מוצלחים הכי הילדים הם לדבריה, שמונה.
 תלמידים עליזים, נחמדים, לקוות: שיכלה
טובים.
 מפורסמת,״ שלהם שאמא יודעים ״הם
 ברור בפרופורציה. אצלם זה ״אבל אמרה,

 בראש ושהם שלי, העבודה שזאת להם
 מה לכל שלהם היחס העדיפויות. רשימת
נכון. הוא שלי לקאריירה שקשור

 לכיתה אותי הזמינו האחרון ״ביום־האם
 תוכנית עושים איד לספר כדי יונתן, של

 הופנתה ואחת שאלות שאלו לבסוף רדיו.
 את רואה כשאתה מרגיש אתה ,איך :אליו
 התעלפתי כימעט בטלוויזיה?׳ שלך אמא

באמי'. גאה מאד ,אני מתשובתו:
 ילד כל כמו מתייחסים אחרים ״לאמנים

 הם בבית, אצלנו היתה כשאילנית אחר.
 בשיער לגעת ביקשה מיכל מאד. התרגשו

 הידיים. על אותה הרימה ואילנית שלה,
 כדי אותו, גם תרים שהיא ביקש יונתן

אותה. רק הרימה שאילנית תגיד לא שמיכל
 בהן, מופיעה שאני בתוכניות צופים ״הם

 שלי תוכנית של חוזר שידור יש אם אבל
 ,כבר אומרים הם הלימודית, בטלוויזיה

 ביקורתיים הם המכשיר. את וסוגרים ראינו׳
 זאת. אומרים הם משעמם, זה כאשר —

— בבידור יעסקו שהם חושבת לא אני

ספור הוא יונתן ליצנית. היא מיכל. אולי
 לחשבון.״ נטייה ומראה יורם, כמו טאי,

 ו־ עסוקה אשד, היא מיכאלי, רבקה
 אותה שומעים ברדיו מבוקשת. אמנית
ב בשבוע פעם טוב, בבוקר בשבוע פעמיים

 פתוחה. בדלת בחודשיים ופעם ועץ תפוח
 בימים מופיעה היא ברכט של בהצגה מלבד
 נוספות, שעות מתוכניתה בקטעים גם אלה
 לעצמה מוצאת היא אז בכך, די לא ואם
 בחוג א׳) (שנה סטודנטית להיות גם זמן

 פית- תל-אביב. אוניברסיטת של לתיאטרון
 אמה שגם מעניין ללמוד. לה בא אום

אר־ גיל, באותו מישפטים ללמוד התחילה
)36 בעמוד (המשך
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