
מילחמת

גאון? מישפחת בחזית קורה ומה
 ואורנה יהורם ישנו שבועיים לפני עוד
אחת. במיטה גאון

 של הראשונה בקומה גר יהורם להיום, נכון
 השניה בקומה גרה אורנה ברמת״השרון. הווילה

הקומות. שתי בין במדרגות מתרוצצים והילדים
 עורן״ לו אמר כך כי הבית, את עוזב הוא אין

 אמר כך כי הבית, את עוזבת אינה והיא שלו, הדין
 התחילו כבר עורכי־הדין שני שלה. עורך־הדין לה

 של וממריבות הרב, הרכוש על ביניהם להילחם
יפים. דברים הרבה יוצאים אין עורכי־דין

קלייכשטיין ורמי ריטה
ראשונה אהבה

גאון ואורנה יהורם
יעזוב מי

שימחה
 תחילה הזאת? האשד, הכל, מספיקה היא איך
 התגרשה היא אחר־כך ילדים, שני וילדה נישאה
 היא מאוחר יותר משגשג. מישרד־נסיעות ופתחה

 שניהלה לפני לא איי קלאב את ובנתה התגרשה
 אף קירשנר, זאב עם סוער רומאן שנים במשך

 ואחרי המועדון, נשרף אחד לילה לילדים. אב הוא
 ושאלו השוטרים אליה באו הלם, קיבלה שהיא
 קצת אותה לקחו ואפילו שאלות אלף אותה

 לנהל והתחילה השתחררה היא אחר־כך למעצר.
 הפגישות ובין חברות־הביטוח, עם משא־ומתן

 יאכטה גבי על לזאב להינשא גם זמן מצאה
כחולים. הגלים על שהפליגה

 לטפל המשיכה חדש, עסק פתחה היא בינתיים
 כל את גידלה חברות־הביטוח, נגד בתביעות

 שלו שניים בבית, אצלה המסתובבים הילדים
 ושם פה נסעה גם אלה כל ובין שלה, ושניים
ותענוגות. עסקים בענייני לחו״ל,
 זילברמן, כרמלה לא אם להיות יכולה זו מי

 מזה בקירבה והנושאת ,40 לגיל כבר המתקרבת
החדש. לבעלה תינוק חורשים שלושה

וילדים זילברמן כרמלה עם קירשנר זאב
מרץ! איזה

ס־בות־השהון סערה
 השבוע שהתחוללה ביותר הגדולה הסערה

 היא כלכלית. או פוליטית היתה לא ברמת־השרון
 המועצה ראש ),43(ורבין במשה קשורה היתה

 את עזב מביתו, שיצא רמת־השרון, המקומית
ושלו חנות־ספרים, ומנהלת מורה נורית, אשתו

ילדיו. שת

 היא לפרידה שהסיבה מספרות השמועות
רמת־ מתושבי כמה המועצה. ראש של רומאן

: ורבין משה
במכונית מחסן־בגדים

 ורבין של שמכוניתו להישבע מוכנים השרון
 מסיע הוא שאותו נייד, למחסן־בגדים הפכה

למקום. ממקום

ריים
״ריש״. לה קורא הוא ״שוניה", לו קוראת היא

 ונוסעים חדרים, שני של שכורה בדירה גרים הם
 שנה, חצי מזה נשואים הם ׳.71 משנת בחיפושית

 גדולה )24( היא שנים. שבע זה ביחד והולכים
חודשים. בשמונה ממנו

 חדלים ואינם הזמו, כל ידיים מחזיקים הם
 קלייכשטיין. רמי לו קוראים מלהתנשק.

 דרינג־דרינג.
 ריטה!״ ״את

״מדברת.״
 רק שהתחילה שלך, המטאורית ההצלחה ״האם

 לנישואין?״ מפריעה לא חודשים, שלושה לפני
 בלעדיו אני בשבילי. הכל הוא ״השתגעת?

 שעות עליי עבד הוא שלו. תלמידה רק דבר, שום
 שלישי ביום הנשמה. כל את בי והשקיע וימים,
 שלי, הראשון התקליט ייצא כשסוף־סוף הבא,
שלו.״ לתקליט להתפנות יוכל הוא

מחזיקים


