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 קשה רעים, להיות יכולים שהאנשים כמה
 של חברים לעצמם שקוראים אלה להאמין.

 ימים 45 שישב מי ביכונסקי, יורם
 רחל החיילת ברצח בטוח כחשוד במעצר
 אורלי עם יתחתן שיורם נשבע הלר,
 למישטרה לצמרת, להוכיח כדי רק יהל
 בעל־ מיושב, בחור כבר שהוא העולם ולכל

ש האורגיות, על הסיפורים ושכל בעמיו,
 לילדות שייכים ז״ל יחל של ביומן הופיעו

שלו.
 ביום בדיוק השבוע, הראשון ביום אבל

 הרשמית ההודעה יורם אל הגיעה שבו
 את בחזרה לקבל לבוא חיפה ממישטרת

 הלירות אלפים עשרת בסך דמי־הערבות
 ישראל הרב ערך השתחרר, שבעזרתם

 ברמת־גן, יורם של הפרטי בביתו לאו,
ויורם. אורלי של טכס־כלולותיהם את

 רבת־ היתר. לחופה מתחת אל ד.דרך
 דרכו כמו כימעט אורלי, עבור חתחתים

 יורם הכלא, לסורגי מחוץ אל יורם של
 יהודיה. ולאם פולני־גוצרי לאב בן הוא

 במי המאמינים אותם הרבנים, כל לדעת
 לא הוא במי המאמינים ואותם יהודי הוא

הבחי מכל כשר יהודי הוא יורם — יהודי
 קרא שצה״ל בעת לו עמדה זו דיעה נות.

 במיל־ גם לו עמדה זו ודיעה מותק, לו
 ליד רגלו את כשאיבד יום־הכיפורים, חמת

 כשרה, יהודיה לשאת כשרצה אך התעלה.
נימול. לא שיורם הרבנים אחד לפתע גילה

 יורם של שאמא ״למרות :אורלי הסבירה
מין שלה במישפחה יש כשרה, יהודיה

גיבונסקי יורם
ישלם בית־המישפט
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גורן והרב הנזישטרה

 הראשי הרב גורן שלמה הרב כשהיה
 את תמיד להקדים דרש הוא לצה״ל,

 היו אז האלוף. לדרגת שלו הרב תואר
 ה־ כמו ממש הרב־אלוף, לו קוראים

 מאוד אוהב כידוע, גורן, הרב כי רמטכ״ל.
 נגד ז נלחם לא הוא מי נגד מילחמות.

 יורשו נגד נלחם. — יוסף עוכדיה הרב
 נלחם. — פירון מרדכי הרב בצה״ל
 ותמיד נלחם. הוא — הערבים מד אפילו

הערבים. את בעיקר — ניצח הוא
 הרב ערד האחרון הראשון ביום אך
 ממש, הצגת־תיאטרון ענקית, מסיבה גורן
 הרב כי שלו. תבוסה דווקא לחגוג כדי
 להפסיד גם יודע והוא גבר, הוא גורן

בכבוד.
 היה לא המהולל הרב את שניצח מי
 בני־ של כיפה חבוש צנום, בחור אלא

 מיל. סרן ובסך־הכל זוטר, רופא עקיבא,
 את הכריח 29ה־ בן תמרי ישראל ד״ר
 הוזמנו שאליה מסיבה, לו לערוך הרב

 לחייך אותו הכריח בארץ, המי־ומי כל
 שיותר ומה האורחים, לכל רבה בשימחה

 לו לתת גורן הרב את הכריח — חמור
לאשה. דורית ד בתו, את

 החל תמרי לבין דרורית בין הרומן
יפה צעירה דרורית, כאשר כשנה, לפני
 הרבנית אמה, את ביופיה המזכירה פייה

 והוצבה לצה״ל התגייסה בנעוריה, צפיה
 כמזכירה בתל־השומר שיבא לבית־החולים

 היה עת באותה א׳. 39 ביתן של הרפואית
 בית־החולים רחבי בכל ידוע תמרי כבר

 של הוונדרקינדים מסוג מזהירה, כתגלית
 יוצב שהוא אלוהים עשה עולם־הרפואה.

 .38 ביתן דרורית, של לזה סמוך בביתן
 אצלה, לבקר התחיל הוא נפגשו, השניים

 ירושלים, בעיר־מגוריו, ביקור ערכה והיא
להינשא. החליטו קצרה תקופה וכעבור

והו גורן לאמא־אבא דרורית כשבאה
 מדוע הבינה לא היא כך, על להם דיעה

 בעולם. ביותר המאושרים ההורים הם אין
 יהודי, אב שכל החתן בדיוק היה ישראל
 צריך גורן, הרב כמו חשוב הוא אם אפילו

 גם נאה, גם צעיר, גם בו. להתברך
ב סרן־מילואים גם דתי, גם דוקטור,

בכל. הכל — קרבית יחידה

 ברית־ לערוך טוב לא שזה כזאת אמונה
 כשגילו מלו.״ לא יורם את אז מילה,
הרגי הם זו, מצערת עובדה תל־אביב רבני
 משהו כי צמרת, אכרהס כמו ממש שו,
 בודקים החלו הם יורם. אצל כשר לא

 הלוך המאוהב הזוג את שלחו ומפשפשים,
 ליורם היה נדמה כבר שלעיתים עד ושוב,

לעולם. יתחתנו לא שהם ואורלי
 מכסיקו. לנישואי פנו הם אחרון כמוצא

בני להתחתן ״רצינו אורלי: אז סיפרה
 בעיות. שתי היו אבל מכסיקאיים, שואים

צריכה והייתי ,21מ־ פחות אני ראשית,

 כשהחלה עוד כי ידעה לא דרורית אולם
 הראשי הרב שלח שלה, ישראל עם לצאת

 מהם ביקש בו מינשר בבירה לאנשיו
 הבחור. של המישפחתי הייחוס את לבדוק

מגמ כשהם רבם אל חזרו שליחי־המיצווה
 סיפרו הם טובה,״ מסישפוחה ״הוא גמים.
 את קולק מטדי קיבל שלו ״אבא לרב.

 המשיכו ירושלם,״ ק״ק של עיטור־הכבוד
 במאור־ אמרו אשכנזי,״ ״הוא לגמגם•
עיניים.
 ב־ גורן שאל שלוז״ האבא עושה ״מה

השלי השיבו בפנסיה,״ ״הוא קוצר־רוח.

 שוטר ועוד לשוטר, תנשא שבתו לישראל.
 בתורה, גדול רבנים לבן במקום פשוט,

 יכול לא הוא לזה חשוב, עסקן לפחות או
להת המשיך אומם ישראל להסכים. היה
 בזכות בעיקר גורן, מישפחת אצל קבל

מנו בחיוכים הרבנית, של עדינות־נפשה
 אבל כוסיתה, גם לו נתנו ולפעמים מסים

 גורן הרב הפעיל שלו מכבש־הלחצים את
דרורית. בתו, על אלא עליו, לא

 בגאון דרורית עמדה רבים חודשים משך
 והוא הרב של כוחו שכשל עד בפרץ,
שנחל, הקודמת בתבוסה נזכר אולי נכנע.

הפלה הורי עם תמרי ודרורית ישראל
אינסטלטור יהיה הבא

 עשה ״מה בקרקע. עיניהם וכבשו חים,
 איבד ?״ לפנסיה שיצא לפני שלו אבא
 שוטר,״ ״היה סבלנותו. את גורן הרב

 פני מעל לצאת ומיהרו השליחים, השיבו
רבם.
הראשי הרב בשביל מדי יותר היה זה

אורלי
לא הוא

ביכונסקי
לבעל חומר

 לנישואין שלי האבא של החתימה את
עש עולים מכסיקו נישואי ושנית: כאלה.

 הייתי זה בשביל וגם לידות, אלפים רת
 על שלי, האבא של החתימה את צריכה
צ׳ק.״

 לא שממנו מכיוון הישועה באה בינתיים
 אחת סיפרה שבועות מיספר לפני לה. ציפו

 לאו, ישראל לרב אורלי של מדודותיה
 הזוג של בעיותיו על יהל, מישפחת ידיד

 המיצווה, לקיום נרתם לאו הרב המפורסם.
 את והשיא דרשות דרש קשרים, הפעיל

 שרק פוחדת אני טוב. במזל ואורלי יורם
 שאר בין אם עתה לכם לספר תוכל אורלי

 ברית- גם היתד. לאו הרב של המאמצים
 פרט רק כידוע, זה, אבל יורם, של המילה

קטן.
 להכניס בדרך אורלי של צרותיה אבל

 ליד מתגמדות לחופה, מתחת אל יורם את
 אורלי של להכנסתה יורם של צרותיו

 חודשיים לפני רק חופה. לאותה מתחת אל
 יורם, את שהכירה אחרי שבועיים וחצי,

 מוכן שהיה מי כל בפני אורלי הצהירה
 אם יורם, את אוהבת לא ״אני לשמוע:

מבחי מאד אליו קשורה שאני לי ברור כי
 אף יורם עם אתחתן לא אני ריגשית. נה

 אני ,19 בת בחורה שאני ולמדות פעם,
 לא יורם וילדים. בעל פעם ארצה בוודאי
 להתחתן. ארצה אני שאיתו כאדם לי נראה

לבעל.״ חומר לא הוא מבוגר. לא הוא
 אב* הידוע עורך־הדין של בתו לאורלי,

 לחתונה בקשר בעיות עוד היו יהל, רהם
 תוקף, בכל ליורם התנגד אביה שלה.

 את להמרות עומדים כי לו נודע וכאשר
 לחוצ- ולנסוע מטוס על לעלות מיהר פיו,

 לבוא לא טוב תירוץ לו שיהיה כדי לארץ,
לחתונה.

של אביו החתונה אחרי כך על התלונן

 לו הביאה זו תחייה. הבכירה, בתו עם
שפי אהוד את שנים, כשש לפני הביתה,

 מזהיר, כלכלן אז כבר היה אהוד רא.
 בו מוצאת היתד. טובה מישפחה כל אשר

 חייט, היה אהוד של אביו אך ראוי. שידוך
 אולי בחייט, להשתדך רצה לא גורן והרב
 מן שלו הקפוטה את קונה שהוא משום

 ויכלה באביה, אז נאבקה תחייה גם המוכן.
לו.

מפו חתונה לתחייה ערך שגורן למרות
 רמת־. במלון שלו, הידידים כל עבור ארת,
 מסויי־ מרירות גליבו נותרה עדיין אביב,

 חלפה זז מרירות וחתנו. בתו כלפי מת
 אני אם נכדה. תחייה לו הביאה כאשר
 שאני כמו דרורית, את מכירה באמת

 שלה לאבא תביא היא גם אז חושבת.
 את ישכח הוא ואז נכדה, או נכד מהר

שלו. המכבשים כל
 צעירה 4אחי בת עוד נותרה לגורן

 הפרטי האברך את מצאה לא עדיין אשר
 לא היא אם ממני, תשמעו אבל שלה.

 לא שמי אינסטלטור, של בן עם מתחתנת
המרחלת. רחל

 של שאבא יודעים ״כולם :יורק יורם,
 אחד אף אבל החתונה, את החרים אורלי

 שאכלו האורחים כל שכימעט יודע לא
 מיני כל אורלי, של המישפחה היו ושתו
לשם,״ באו שלה ודודות דודים
 שעה כחצי נמשכה כולה החתונה כל

 הצעיר והזוג האורחים, פרשו אחריה בלבד.
 למעלה כבר מתגורר הוא שבו בבית נשאר

 כבר זה היה שהפעם אלא ביחד, מחודשיים
ברישיון.

 לעבודתה אורלי הופיעה בבוקר למחרת
 ואילו כרגיל, רואי־חשבון, של במישרד

באו גילמן בניין של לקפטריה הגיע יורם
 גם לומד, הוא שם תל-אביב, ניברסיטת

כרגיל. זה
 בשבוע יעשו הם שלהם ירח-הדבש את
 יאספו בחיפה, לבית־המישפט כשיסעו הבא,

 כערבות שהופקדו הפונטים אלפי עשרת את
 אלפים עשרת עם יורם. של שיחרורו בעת

מזל־טוב. ירח־דבש. של יופי לעשות אפשר


