
לרבנות בכניסה בר־שילטון(מימין) עם יהורם
ומכשירי־קשר פצצה

בחתונתם ואורנה יהורם
לין אהבה ובתו

הע האמנים אחד הוא גאון יהורם
 לא לאורנה וגם בארץ, ביותר שירים

מ שתי לה היו חומרי. דבר שום חסר
קוי אחת — שרתות לבישול; ואחת לני
בארו מכונית  וילה כסף; בצבע סו

 חצי לפני בעולם. נסיעות מפוארת;
 ולפני לבראזיל. יהורם עם נסעה שנה

 בגאווה לחברותיה הראתה וחצי חודש
מבעלה. שקיבלה חדשה טבעת

הצ לאשה משהו חסר כי נראה אך *
 והיא שנים, 26 רק לה שמלאו עירה,

 החיים אותה שיעממו אולי מתמיד. יפה
והע הפופולארי הזמר לצד המוזהבים,

 אולי שנה. 20ב־ ממנה המבוגר סוק,
ח יהורם לה קנה אותה, להעסיק כדי
לתיי ותקליטים מזכרות למכירת נות
בירו העתיקה בעיר הקרדו באיזור רים

 חנות לה קנה הוא אחרי־כן שלים.
 ושם בתל״אביב, אבן־גבירול ברחוב
חברתה, עם יחד לספרים, בוטיק ניהלה
 אושיק מהזמר שהתגרשה רזילי, עירית

ליבוביץ, ליורם מחדש ושנישאה לוי
מיכאלי. ריבקה של לשעבר בעלה

 ללמוד אורנה התחילה מזה חוץ
 קאמרה במיכללה אמנותי צילום

בתל־אביב. אובסקורה
 היה הספיק. לא זה שכל נראה אך
סיפוקו. על בא שלא באורנה, משהו

 הדבגי הטוען
הדליף

 אורנה. שתי היו כי ראה ך
■אורנה  מיש- אשה היתה הבית של !

 החובות כל את שקיימה פחתית,
 וכלה החמות בביקורי החל הביתיות,

סולי בצורה שהתלבשה בימי־הולדת,
 בשעה הלילות, של אורנה והיתה דית.

 בחו״ל, שהה או בארץ עבד שבעלה
 במועדוני־ריקודים, מבקרת שהיתה

לוב כשהיא בני־גילה, בחברת מבלה
 ומשוחררת אופנתיים ביגדי־מיני שת

לחלוטין.
 לא אורנה־אלף. את רק הכיר יהורם

אורנה־ שלי קיומה על מושג לו היה

הנשואין בראשית אורנה
אלף אורנה

 או מילה עליה שמע לא מעולם בית.
מילה. חצי

 ירד הימים, באחד וחצי, חודש לפני
 סיפר חבר השמיים. מן ברק יהורם על
 אורנה בין יחסים על מידע לו שיש לו

 כך על לספר מבלי אחרים. גברים ובין
 והשתכנע בחקירה, יהורם פתח לאיש,

 מזועזע, היה הוא אמיתי. אכן המידע כי
 אלא אחד, מסויים רומאן בגלל לא

שהת אשתו, של אורח־החיים כל בגלל
לפתע. לעיניו גלה

 במצב תמים ספרדי גבר עושה מה
לעשות? מה יודע כשאינו כזה,

 בידיעות התפוצצות היתה התוצאה
 לאחר־ הארץ. את שזיעזעה אחרונות,

 את לאסור עצמו יהורם ביקש מכן
 בית־הדין שבתיק הפרטים פירסום
בטו היתה זאת, לעומת אורנה, הרבני.

 יהורם על״ידי פורסמו שהדברים חה
 אל ופנתה אותה, להכפיש כדי עצמו,

 להסיר בבקשה העליון בית־המישפט
 להשיב שתוכל כד איסור־הפירסום, את

מילחמה.
שההת גילתה הזה העולם חקירת

 לגמרי, שונה רקע על אירעה פוצצות
בני־הזוג. משני איש באשמת ולא

 הרבני, הטוען אל יהורם פנה כאשר
 כפי עבודתו את הלה עשה זוסמן, אחד

עץ הוא רגיל. שהוא  להגיש ליהורם י
 הוא מיסמך. לנסח וניגש לגט, תביעה
המ הרגילות הנוסחות את בו הכניס

 את שירכה ״היא אלה: בחוגים קובלות
 היא זרים... בשדות לרעות והלכה דרכה
תחתיו..." זנתה

 לבית־הדין זה מיסמך הוגש אילו
 אולם לפירסום. אסור היה הוא הרבני,

מעולם. הוגש לא הוא
הזד המיסמך, את ראה יהורם כאשר

 להכפיש כוונה שום לו היתה לא עזע.
 את לפרסם או ילדיו, אם אשתו, את

הטו את זנח הוא ברבים. הפרטיים חייו
 בר־שיל־ מנשה לעורד־הדין וניגש ען,

טון.
 כפיות־ה־ על כנראה, התרגז, הטוען

להר זכרי המפורסם, הזמר של טובה
 המיס־ את הדליף בעניינים, שהוא אות
ת. לידיעות מך הה נולדה כך אחרונו

תפוצצות.
 מעורך־ מייד ביקש עצמו יהורם

לאי צו הרבני מבית־הדין לקבל הדין
 וצו בתיק, שיש החומר כל פירסום סור
 אורנה עירערה זה צו על ניתן. אכן זה

 רוזנבלום, זורח פרקליטה, באמצעות
 ונפגעה, מוכפשת עצמה שחשה מכיוון

 דברה את ולהביא להשיב יכולת ללא
הציבור. לפני

 שייך
אחרת למאה

 ההצגה נערכה שעבר השני יום ף*
 ברחוב הרבני, בבית־הדין הגדולה ^

 המתינו צלמים המוני בתל־אביב. אורי
למאורע.
 שרזה יהורם, הופיע היעודה בשעה

 מעולם, רזה שלא כפי חודש תוך
הוא כהים. משקפיים מרכיב כשהוא

 מכי גופו על שנשא בפרקליטו, לווה
 אנשי־ביטחון, ובכמה ענקי, שיר־קשר
 אחיו, גם הם. גם במכשירים מצויירים

אותו. ליווה גאון, בני
הבע את הסתיר ״יהורם בני; סיפר

 את לפתור וניסה מהמישפחה, שלו יות
 מהעיתון, לי נודע זה כל לבדו. הכל

 זה את קיבלה אמא לכולם. כמו בדיוק
 לבכות. חדלה לא והיא איומה, בצורה

 לעבור פשוט צריכים ברירה. לנו אין
זה.״ את

 רק העניין כל נודע עצמה לאורנה
 הידיעה. פורסמה שבו בוקר באותו

העי עם יחד אליה הגיעה בקשת״הגט
 את אליה והזעיקה הזדעזעה, היא תון.
מחיפה. אמה

 וילת־הח־ באותה התרחש זה כל
עד גרים. שבה ברמת־השרון, לומות

הי שני אורנה, יהורם, הזה היום עצם
העוזרות. ושתי לדים,

הפר שהתפוצצה אחרי ימים עשרה
שנו עדיין שה,  באותו ואורנה יהורם י

המיטה. באותה ולמעשה חדר־השינה,

 אשר הילדים, סובלים בינתיים
 אליהם הגיעו בעיתונים הפירסומים
 האלה הילדים על חבריהם. באמצעות

 הרכוש על וגם המילחמה, נטושה תהיה
הרב.

 רק להגיד מוכן היה עצמו יהורם
עצוב." נורא סיפור ״זהו אחר: פסוק

 בגללו התאבדו נשים אשר המאהב,
למרג בעפר התפלשו הנערות ואשר
 נפשו. למעמקי עד פגוע היה לותיו,

 השבוע. אמר אחרת,״ למאה שייך ״אני
!״20ה־ למאה מתאים לא אני ״אולי


