
ת וער אמו עם יחסיו ם, אביו בי די ש ו ו קן, לבטיו בי ח ש  כ
ת הקהל מפני פחדיו והשמועות הרכילות עם שלו וההתמודדו

■0ח ;וווו׳ שת ש ו
 מזמן כבר הפן גאון יהורם 7ש מו

 אמן מכל שיותר דומה לאומי. לנכס ״■
 שיכבות- כל על כמעט אהוב יהורם אחר

 בשכונת- כולן. על ומכובד מקובל הצבור,
 ידוע, אליל הוא ובקטמונים התיקווה

כבן. אותו מחשיב יהודה שוק-מחנה
 ועל נבון יצחק הנשיא על אהוב הוא

אי שבתוכנית שטרית, מאיר חבר־הכנסת
 של שירים שמונה ניגן בגלי־צה״ל שית

גאון. יהורם
 גולד־ אורנה עם התחתן גאון כשיהורם

ה טקט את כיסתה הטלוויזייה פארב,
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שהת טקאנדאל לחתונה קדם חתונה.
 לבג״ץ. גאון של עתירתו בעיקבות עורר

 ו- 16 בת היתח לעתיד, רעייתו אורנה,
 לאשה. לשאתה יהורם כשרצה חודש, 11

 ירושלים״, טוב ״ילד אז עד שנחשב הזמר
העיתו אמצעי־התיקשורת• לכוכב הפך
 על אז דיווחו והטלוויזיה הרדיו נים,

והצעי 37ה־ בן הזמר בין הסוער הרומן
 היה יכול גאון ״רק .17 הכמעט בת רה

כות זעקה לחופה״, יהורם את להוביל
 ותמונתו ידוע, נשים בעיתון רעשנית רת
המשליך והכואב, המתוסכל גאון של

ה בכל פורסמה צלם־עיתונות, על אבנים
עיתונים.
 פרשה, אותה אחרי שנים חמש היום,

 ילד- עם ביחד ויהורם אורנה מתגוררים
 והילה, וחצי 4ה־ בן משה־דויד דיהם,

 ברמת־ רחב־מידות בבית וחצי השנה בת
יהו בגרה, אורנה השתנו. שניהם השרון.

 את מאוד ושינו רזו שניהם הצעיר. רם
 חשב מישהו אם אך החיצונית,. הופעתם
 ויהורם ואורנה שלהן את עשו שהשנים

 בידו. טעות — סנסציה להיות חדלו גאון
מש בני את לרדוף ממשיכות השמועות

1— 11. , ——. . ו ו

 אורנה, הפכה השנים במשך גאון. פחת
 ולחוזרת לצמח רכילאים, של פיהם בהבל

ה השמועה כי לי מספר יהורם בתשובה.
 למדו הם מתגרשים. שהם אומרת אחרונה
 כך. על לצחוק למדו הם זה, עם לחיות
 ספר בהומור אורנה לי הראתה בביתם

שהו הכתבות כל מרוכזות שבו עב־כרס,
 כל ילדיהם• ועל שניהם על אי־פעם פיעו

 אפילו שם, מודבקת מרושעת רכילות
ת דפי בין מצאתי ״בול״ בעיתון כתבה
ספר.

ו ראשי בתפקיד כעת משחק יהורם ^ ב

 להשתלב זדיב ה״ת׳
 חלק להיות נדי בסתימה

 פנימה בהוני אן וממנה,
 השתלבתי, לא מעולת

אשתודב לא ולעולם

 נשבחודה השביעית, עו
 עד, מסתנלת היתה

 העינ״ס. את מוריד הייתי
 ל׳ קראו נרהקת־הנחי־ו

מידזשלינד ..העצוב

 להגיד יכולים לא אנשים
 את מכבד נשום שאני
 מחפשים תמיד אמי.
 זה אבל סס״ה. אצלי

ד מזיו לא מזמן

 מהקהל. מפחד נורא אני
 אריק אין הנר אזי

 ואני!היינו א״נשט״ן
 לפני להקיא לגג עולים

פחד מרזב הופעה נר

 הבסיסי הנתון
 להיות צויר

 וזצה שאתה
 בת־זוגו עם להיות

משנה לא הגיל ואז

 על היום הושב נשא!׳
 אורנה, עם שלי החתונה

 -ז ו׳צת־אמוק. הקנה זאת
 חודש לחנות ■נזלת■

לי? קווה היה מה ■מיס.

ד ת וויי נ פו ד רו


