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 מהתיקרה היורדים המסכים מארבעת אחד שהואהשקוף המסו
גאון, יהורם של בהופעתו התפאורה את והמהווים

 ליהורם. רקע קולות המספקים הקולית הלהקה בנות שלוש את מסתיר לא מסתיר ,77 גאון
גרציאני. המנצח על־ידי רבה בקפדנות נבחרו רי*ת, במקהלת חברים שהם הלהקה חברי

הוו בחב המסך עליית לפני ספורות דקות גאון יהורםההלבשה נ
 ואילת וגנר יעל אותו, המלוות הזמרות שתי רת

 לפני כילד מתרגש יהורם גרינר. רון הזמר גס בתוכנית אותו מלווה מלבדן גרינגרט.
הקהל. עם שלו הראשון המפגש בפני עומד הוא כאילו והופעה הופעה כל

* א ך ו ו נ  הפיזמוגים במיצעדי צדעד אי
 תשגר. זמר בתואר גם לבקרים, חדשים | 1

ב ישחאל את !מייצג ,אינו תהא זכה, לא
 בארץ גס העולם, !ברחבי זמר פסטיבלי

 והפזמון. הזמר בפסטיבל אותו !רואים לא
 שירי בפסטיבלי ו/או החסידי בפסטיבל
משופ בג׳ינס !מסתובב אינו ההא הילדים.

 מגדל אינו אופנתיות, טי הבחהלצות שפים
 בעוון אוהו עצרו לא ומעולם !שערות
 שאינו כמעט חנייה דו״חות גם סלשהו.
 יהורם זאת, הלמרות דאת עם ויחד ׳מקבל.

הפופו הזמר ספק של צל ללא הוא גאון
!בארץ. ביותר והאההב לארי
 אורגה עם יחסיו פרשה שהתפוצצה עד

 היה פלוס, 16 בת אז שהימר. גולדפרב,
 כתבי הכלים. אל נחבא צנוע בחור יהורם

 סיפור בנרות לחפש צריכים היו הרכילות
 וגם למדוריהם, !אותו להכניס שיאפשר
 לא סל־כך היד. הוא כזה סיפור כשמצאו
 על מחלו !שהם המיקרים, ברהב פיקנטי
הכבוד.

 הפופולארי הזמר של נישואיו על הידיעה
ה ואף החדשות, מהדורות בכל הופיעה

ב בך על בישרה הישראלית טלוויזיה
 חתן- ואורנה יהורם ושל תצלומיהם הרחבה

 שקש ומאז׳ העיתונים. !בכל הופיעו פלד.
 של הרווקים בדירת ׳מתגורר הזוג הם.

תה ברמת־גן. מיצפת ברחוב יהורם  או
 מיקצוע על הסטאד את כנראה עושה

 עם הארץ את חורש ויהורם עקרתיהבית
.77 גאון החדשה תוכניתו

 רומאן
מפחיד
₪הקהד

 לא קשה היתר. התוכנית של לידתה
 שני היו למעשה החתונה. של מזו ©תות

 בחייו כל-כך החשובים האלה, האירועים
 בזמן לזה. זד. חופפים גאון, יהורם ושל

 הוא אורנה עם לנישואיו התכונן שיהורם
 וערוב שלו, תוכנית־היחיד על חזרות ערך

 היד, יהורם החתונה. ערב את חפף הבכורה
 כי עד התוכנית על בחזרות עסוק כל-יכד
 שלבש הבגדים קניית את אורנה על הטיל

 החזרות לאולם הגיעה והיא בחתונתו,
 חבילות. נזזשאת כשהיא ביומו יום סדי

 עד כד — ביטל או אישר מדד, יהורם
ממש. האחרון׳ לרגע

 שהטבעת רק
תיפול לא

*  ערב־ערב, כך לו מצפה היא אז *
 הפכה יהורם של היחיד תוכנית שכן 1•

 ללא- אולמות ׳ממלא והוא היסטרי, שלאגר
הארץ. את חורש כשהוא הרף

 יהורם הקדיש ותי׳סנון מחשבה הרבה
 הוא שלו. בטיספר השנייה לתוכנית־היח״ד

 רובם שירים, 17 !סולו הערב במשך שד
 ובהם ידועים שלאגרים חלקם חדשים,

ה כמובן  תזמורת והיחידה. האחת רוזוז תז
זמ סששתי אותו, ׳מלוחה נבנים שיסעה בת

הרקע. קולות את מספקים אחד !וזמר רות
 תלמה למענו ערבה כולה התוכנית את

המוש מהשירים חלק כתבה שאף אליגון,
 יקרות, אור מוצפת הבמה בתוכנית. רים

 טד,תיקרה יורדים שקופים וילאות ארבעה
 יושבע׳ הווילאות חמאחרי הבסה קרשי אל

 גוטסריד, דני הפסנתרן התזמורת: חברי
ב עריץ ראשיתה יהורם עם שהיכרותו

 במסע והמשכר, הצבאי שירותם תקופת
 באוסטרליה, יהורם שהגיש קונצרטים

ל גם א״תו שנסע דני !אוחו ■ליווה לשם
 ועל התופים על וונצואלה. צרפת בלגיה,

ה צעיר נדיר, דגי אחחאי כלי־ההקשה
הו שעל־פי כיוון בתיזמורת כחריג■ נראה
 להופעה יותר מתאים ההא החיצונית פעתו

סולידית להקה עם מאשר פוס להקת עם




