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 התכוונה שהיא ידעתי אבל ו׳ לרע טוב
 מעולם זאת, עם המוות. ובין החיים לבין

 מבקשת או מתאוננת אותה שמעתי לא
 היתה לא מכונית אפילו מאדם. דבר־מה

 באוטובוס. תמיד נוסעת היתה היא לה,
 אותה. יבקרו שלא ביקשה קשה כשחלתה

 קשה. במצב אותה שיראו רצתה לא היא
 אחרים.״ על להכביד רצתה לא

 להת־ תמיד סרבה הפרטיים חייה על
 פעם. אמרה פשוטה,״ אשה ״אני ראיין.

הפר חיי אבל שחקנית, אני הבמה ״על
 כך.״ כל מעניינים לא טיים
 השחקנים ובין בינה נוצרו זאת עם

 סיפר עמוקים. קשרים במחיצתה שעבדו
ל כשהוזמנתי ,1959״ב־ קלצ׳קין: רפאל
 אלי באה מאד. התרגשה היא בגאנה, מחק

ורש קטן 'תהילים ספר לי והביאה הביתה
לשלום צאתך יקר, ׳קלצ׳קין :בו מה

איתי. שמור עדיין הספר בשלום.׳ ושובך
 למשל, תפלות. באמונות האמינה ״היא

 שבה סצנה היתה המתים במרד כששיחקנו
 לי ונותן מהקבר ידו את מת חייל מושיט

 את לקחת לא ממני ביקשה היא סיגריה.
 טוב. לא סימן בזה ראתה כי הסיגריה,

 צבים מלא היה שבחדרה האיפור שולחן
 מזל.״ כמביאי בהם האמינה היא ופילים.
 סיפרה רובינא, אילנה הזמרת בתה,

 אמה את לברך ביקשה ילדה בהיותה כי
רא הרשתה, לא רובינא בהצגה. להצלחה

רע. מזל בזה תה
נפי של לדור שייכת היתה ״רובינא

 וסיפר בר־שביט, שלמה השחקן אמר לים.״
 רובינא אצל ביקרה מותה לפני יומיים כי

 והידי- בכורסה ישבה רובינא ותיקה. ידידה
 פתאום ברסק־תפוחים. אותה האכילה דה

לירי ואמרה בכיסאה רובינא הסתובבה
 תפוחי-עץ, ברסק אותי מאכילה ״את : דתה
 הרינג.״ סלט לאכול מעדיפה הייתי אבל

חושיה היטיבו כמה עד אומר רק ״זה

רובינא חנא של ארונה פני על עוכרים וידידים מעריצים
בחיים הנצחה

בר-שביט. הוסיף מותה,״ לפני יומיים לפעול
 קשורה רובינא היתה האחרונות בשנים

 מאיה, לנכדתה ובייחוד למישפחתה, מאד
 שנה מדי וייסמן. וגוריון אילנה של בתם
 מישפחת אצל הסדר את לחוג רובינא באה

האחרון, הפסח בחג בתל־אביב. וייסמן

 רובינא, של נכדתה התפארה הסדר בזמן
 שתי אתמול עשו ״לסבתא וסיפרה: מאיה,

בשיניים!״ סתימות
 העולם. בכל התפרסמה רובינא חנה

 ידועי- במאים של במחיצתם עבדה היא
מקום בכל רבות. בהצגות והופיעה שם

בקביעות. לראותה שבאו מעריצים, לה היו
 ״התחלתי אפרוני: יהודה השחקן סיפר

במו ו׳ בכיתה כשהייתי איתה הרומן את
 שעזבה לפני להבראה. לשם באה היא צא.

בנק הסדרן את שיחד ואבי הופעה, ערכה
כתבתי כך אחר להיכנס. לנו שיתן כדי ניק
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ס ר ז ה ל י ז ר ה ר ל ח ת ס ו א ח ב ו השרון מועדון

ם שבוע מי ס י ר קו ה, ב י רז ש ה ת נופ או ברי , במלון ו הו ש ה ה צלי ר ך ה פ  ה
תנו ם או שי אנ ם.... ל שי ד ח

 נבדקנו השרון למועדון כשהגענו
 לנו ונקבעה מומחה רופא ע״י

 בקשתי אני אישית. תוכנית
 והרזיה דיאטה בנושאי להתרכז

 גופנית-עשינו בפעילות גם בעלי
כוכבים. 5 במלון חיים

 ובריאות״ נופש ״הרזיה תוכנית
 שבוע הנמשכת השרון במלון

 עולה אי) יום עד א׳ ימים(מיום
ד- חי  מ.ע.מ.) ל״י(כולל 9820.לי
:כוללת התוכנית

אישית. והדרכה רופא בדיקת ☆
 ע״י המומלצת מיוחדת דיאטה ☆

מומחים.
ובריאות. תזונה בנושאי הרצאות ☆

משתתף. לכל מותאמת התעמלות ☆
 מקורה בבריכה שחיה ☆

ומחוממת.
רגיל. ועסוי מימי תת עיסוי ☆
 חדישים. מכשירים ומגוון סאונה ☆

היחיד הוא השרון מועדון
 חיים הרגלי לרכישת בארץ מסוגו

 כל בבית תמשיכו אותם בריאים
השנה. ימות

 וגריאות״ נופש ל״הרזיה קורסים
.24.2.80וב־ 17.2.80ב־ מתחילים
 נא נוספים פרטים לקבלת
 או השרון מועדון למנהל להתקשר
 השרון במלון ההזמנות למחלקת

.03־938777 טלפון הרצליה, -
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בע״ט בישראל הישוב הכשרת חברת של בת חברת מ.נ.י.
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