
ד׳0 ע/  עסוק היה הוא אותה. הגביל לא מעולם'
 פעמים שלוש־ארבע נסע בהופעותיו,

 עימו. נסעה במקצתן ורק לחו״ל, בשנה
כרצונה. ויצאה נכנסה היא

ספר מישפחה היא גאון מישפחת
 שחגגה האם, בה שולטת מלוכדת. דית

היא .80ה־ יום־הולדתה את השנה

והילה משה־דויד עם ואורנה, יהורם
ברמת־השרון בית־חלומות

 ברחבי־המדינה םתי־הקולנוע ^
 הבעל בדמות גאון יהורם מופיע ^

 אשר והתמים, הטוב האיש — הנבגד
 באדם לראש מעל עד מתאהבת אשתו

 אל הבעל מתקשר בסרט תימהוני.
 עוזר שהוא עד כזאת, בצורה המאהב
 בכל המאהב את לחפש הבוגדת לאשתו

 בחזרה אותו מביא ואף רחבי־הארץ,
לאשתו. הביתה.

התפ את גאון יהורם שימק כאשר
ה בדימיונו העלה לא הוא הזה, קיד

 בקרוב יופיע עצמו שהוא ביותר פרוע
 קרה זה וכאשר הנבגד. הבעל בתפקיד

 מאלה מאוד שונות תגובותיו היו לו,
 זכה השבוע בסרט. הנבגד הבעל של

זה. תפקידו על בפרס

 שהיא יהורם. של אמו של זעמה את
בחייו. הדומיננטית הדמות

ל פעמים כמה ניסתה אנג׳לי פיאר
 לחו״ל, כשחזרה גם בהתאבדות. איים

 לו לשלוח גאון, אל מלצלצל חדלה לא
 — התאבדה אכן לבסוף יקרות. מתנות
יהורם. של בתצלומיו מוקפת כשהיא

 ולימדה המתכונים, כל את אותי לימדה
 חן למצוא איך טריקים מיני כל אותי

 תאונה אז קרתה לצערי, בעיניו.
מחרידה."

 המיס־ ליד חייל, בטרמפ אספה לאה
 לתל- בדרכה צהלה. שמול הפיל עדה

 נערה חצתה גני־התערוכה, ליד אביב,
 לאה ונהרגה. הכביש, את נמוכת־קומה

בהתמוטטות. לקתה
 שלי ידיד להיות המשיך עוד ״יהורם

 הייתי לא כבר אני אבל זמן, הרבה
רומאן.״ לשום מסוגלת

 הרעלת-הדיוו
סרי וגיתוה קי

י ר ח ^  גליה את יהורם הכיר זה *
ן, קי ר א £  הפנטומימאי של אחותו \

 יפהפיה, היתה גליה ארקין. ג׳וקי
 בעלה ילדים. לשני ואם טריה גרושה

במולדתו. נשאר הצרפתי
ממנה, להיפרד יהורם רצה כאשר

הת האהבה מחיפה. 16 בת בקטינה 37
 הארץ לאומית. פרשה למימדי לקחה
 והקטינה. הזמר אהבת סביב רעשה
 היה חסר כי ואף להתחתן, רצה יהורם

 תגיע שהנערה עד אחד חודש רק
 לא — 17— החוקי לגיל־הנישואין

 לבית־המישפט, ופנה יהורם המתין
 בטרם לו להינשא לה שיתיר בבקשה

 השמועה את כמובן, הוליד, הדבר זמן.
 אותו הופך שהיה דבר — שהנערה.הרה

 לא אך — קטינה בעילת על לעבריין,
 היתה לבקשה הסיבה בסיס. לכך היה

זמן. לו אין אוהב, יהורם כאשר פשוטה:
 אז גם שהיתה גולרפארב, אורנה

 ובני, אסתר של בתם היא מאוד, נאה
 בקריות סיניות מיסעדות שתי בעלי

 בירושלים, נערכה החתונה ובחיפה.
 יוחנן רבן על־שם הספרדי בבית־הכנסת

 יוסף, עובדיה דאז, הראשי הרב בן־זכאי.
 קטנה היתה החתונה אותם. שהשיא הוא

בלבד. איש 200 יחסית:
משה־דויד, נולד כאשר חייכו הכל

 נקרא הוא החתונה. אחרי חודשים 11
 דומה הוא יהורם. של אביו שם על

 הוא וכיום טיפות־מים, כשתי לאורנה
.8 בן

 שאורנה מפני קשה, היתה הלידה
בני צורך היה בהרעלת־הריון. לקתה

קיסרי. תוח
 של בדירת־הרווקים הזוג גר עוד אז
 בנו מאוד מהר אבל ברמת־גן. יהורם

 ברמת־השרון וילת״חלומות השניים
 בתמונות מלאה הווילה לשם. ועברו

עשירה. וצימחיה פסלים, יקרות,
 נולדה משה־דויד אחרי שנים שלוש

 היא גם וחצי. 4 בת כיום הילה, הבת,
קיסרי. בניתוח נולדה

מי ^ ש
ת משרתות בי ג

אשתו אל התייחס הורם ן*
 נוהג ספרדי שג׳נטלמן כפי הצעירה

עיוור. אמון לה רחש הוא באשתו.

 בן גאון. יהורם פונק חייו ל ^
 על- ,מירושלים הספרדית האצולה ^
 להקת לכוכב שהפך מאז הנשים. ידי

 התפלשו שנים, 26 לפני הנח״ל,
לרגליו. ממש הנערות

 עם היה הראשון הגדול הרומאן
 שבמהלך יפהפיה, צעירה מחובר. נורית
 נאלצה וחצי, השנה בן האהבה סיפור
 בגלל בגבס, חודשים שמונה לשכב
 לימים שלה. בעמוד־השדרה בעיות
יהונתן. של אשתו גפן, לנורית הפכה

 מיש- ללמוד יהורם נסע מכן לאחר
ה אצל בארצות־הברית, וטלוויזיה חק

 הכיר שם האגן. אוטה המפורסמת מורה
 הרומאן בשיא מירנה. בשם אמריקאית

 במחזמר לשחק כדי ארצה נקרא עימה
 אך עימו, לבוא התעקשה היא קזבלאן,

 חזרה והיא הרומאן, הסתיים מהרה עד
למולדתה.

 של תפקיד גאון שיחק זה במחזמר
 וב־ פשוט איש פרימיטיבי, מארוקאי

 ביחידה חבריו בבוז הנתקל על־יצרים,
 ההיפך הוא יהורם אולם קרבית.
 וביישן מעודן מתוחכם, זה: מטיפוס

 חיי- על התראיין לא מעולם מאוד.
 הישראלי הטיפוס הוא אין שלו. האהבה
לחברה." לספר כדי מהר ״הגומר

 מלך ממזר כל בסרט הופיע כאשר
 הכוכבת ובין בינו סוער רומאן התנהל

לק ניסה הוא אנג׳לי. פיאר האיטלקיה
שח היתה שהיא מפני הרומאן, את רר

שעוררו תכונות שתי — ונוצריה קנית

ת טו  חיי
המבונית על

יהורם בחתונת גאון(משמאל) שרה
ם ספרדים מחיפה, אשכנזים שלי מירו

 בר־ יפה בדירת־רווקים אז גר הוא
ע דמשקאיים ברהיטים מלאה מת־גן,
 ירוקה מכונית לו היתה שאסף. תיקים
 והוא פתוח, גג בעלת מוסטאנג, מדגם
 מחדש, פעם מדי אותה לצבוע נאלץ

 לחרוט נהגו אלמוניות שנערות מכיוון
 גם ו!ן שלהן. מיספרי־הטלפון את עליה
ביתו. מדרגות על בלילות לישון נהגו

 הדיילת עם הרומאן תור בא אחר־כך
 רציני, רומאן היה זה בן־נפתלי. לאה

 ״היה לאה: מספרת חתונה. על ודובר
 מחכה היה הוא הרומאנטי. הרומאן לנו
 לי היו נאמנות! איזו טיסה. כל אחרי לי
 עד באל־על, לקביעות מיבחנים אז

 טיסות של הנתיבים את יודע הוא היום
 הוא שלמדתי. ממה בעל־פה, אל־על

אמו ביותר. היפות המתנות את לי קנה

 ניסתה חודשים, כמה של רומאן אחרי
 אך כדורים, באמצעות להתאבד גליה

 בקפיצה נסיונה על חזרה גליה ניצלה.
 בתל־אביב, הירקון, ברחוב בניין מגג

 בעמוד־השי־ ופגעה רגליה את שברה
 חודשים במשך שכבה היא שלה. דרה

בבית־החולים.
 וילצר, פנינה עם שלו הרומאן גם

 בארצות־הברית, דראמה כיום הלומדת
 יחד שיחקו השניים כלום. בלא הסתיים

 רומאן צפל. ישורון של גיוקר בסרט
 שגב, אמירה עם ללא־תוצאות: נוסף
 בתרגום העובדת רופא, אשת כיום

סרטים.
 בא ואז התארכה, הרומאנים רשימת

הרווקות. תקופת את שסיים הרומאן
ה־ בו יהורם פגש חבר של בחתונה

ארקין חברה
מהגג קפיצה

 וגרה בניה. עם לחיות שלא מתעקשת
* אולם ברמת־גן. משלה בדירה לבדה

 להתארח, נוהגת היא סוף־שבוע בכל
 ילדיה: מארבעת אחד אצל התור, לפי

 יגאל בנים: לשני אם ערמון, קלילה
ת; התעשיה עובד גאון, רי אווי  בני ה
 בן־ ויהורם. קו־אופ; מנכ״ל גאון,

הזקונים.

בן־נפתלי וחברה רזילי שותפה
ם בתאונה סיו
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