
ג! של חריף ריח היה בדירה

 שכחה אורל׳
 הסיר את
האש על

 מבט כקריינית התפרסמה יניב
 מאות- של ליבם את כבשה היא ספורט.

הס יותר מאוחר אוהדי־ספורט. אלפי
 של כשדרנית־התעמולה להופיע כימה

ה בעיקבות לכנסת. בבחירות המערך
 בטלוויזיה מקריינות הושעתה שידורים
 כדי הוחזרה היא שנה. של לתקופה

בכדו גביע-העולם מישחקי את לשדר
יניברגל.

דיכאשחל

גאון יהורם בגלל נפרדו
וגבר ארזי ירתה  פרידתה על שעבר בשבוע שנודע אז ץץ

ל ש /  פורחות מזיר, מגברי אחי ירדנה ^
המפתיעה. לפרידה הסיבה על השמועות

 באחד צוטט גברי להגיב. סירבו וארזי מזור
 הרגשנו השני, את אחד ־מיצינו העיתונים:

ביחד." עוד לעשות מה שאין
 בעבודה קשורה לפרידה האמיתית הסיבה

 המחזמר של יחסי־הציבור כאיש קיבל שגברי
שבוע לפני גאון: יהורם של בכיכובו קזבלן:

£
£
רז.

ארזי
שותקת

 בעלה תומר, נתן של למישרדו גברי הוזמן
 שיהיה לגברי הבהיר נתן ארזי. ירדנה של

 המשך לבין בקזבלן עבודתו בין לבחור עליו
ירדנה. עם עבודתו
 שהוא הודיע למחרת, תשובה נתן גברי

גאון. יהורם עם בקזבלן נשאר
 לתקליט יחסי־ציבור בזמנו עשה גברי

 רבה. בהצלחה וזכה גאון, של נשיקות אלף
 מעוג־ שהם פלד ומיקי גאון החליטו הפעם
 קזבלן. של ליחסי־הציבור בגברי יעים

★ ★ ★
 החל מזור וגברי ארזי ירדנה בין משר ^

 עם גברי עבד כן לפני שנים. שבע לפני 1 1
 הטיבעית והברירה רוחמה סקסטה, להקת
 חזה. עופרה עם עבד שבה תקופה גם היתה

כשהופיעה החל למזור ארזי בין הקשר

ביחד לא נבו מזור
 כיוון אז היה לא לירדנה בפסטיבל־ילדים.

 שירים לשיר לה הציע וגברי במוסיקה, מוגדר
ארץ־ישראל. ושירי המישפחה לכל

כ גברי שימש המשותפת דרכם בתחילת
 השירים לבחירת דאג הוא תשלום. ללא יועץ

התדמית. ולשינוי
 לירדנה. זמנו כל את הקדיש יותר מאוחר

 מנגינות חיפש מלחינים, עם קשרים קשר הוא
 בעיתונים, ליחסי־הציבור ודאג מתאימות

 הופיעו שנים שבע במשך ובטלוויזיה ברדיו
 דרישת־שלום, ירדנה. של אריכי־נגן שיבעה

 ארזי, ירדנה ארץ, לי אחה בחממה, שנב
 וד־מיון מנטה נריח דבש טעם ציעניח, נשמה

הערבי. האלבום מיזרח׳,
 יקרה(כ־ססז היתה הערבי האלבום הפקת

 רבות. תיקוות בהצלחתה ותלו דולר), אלף
 גרועות לביקורות וזכה מפלה, נחל האלבום
ביותר.

 עם המשותפת שנות־עבודתו כל במשך
 משכורת של בסיס על גברי עבד ירדנה

 דירתו של שכר־הדירה את שכללה חודשית,
 אחוזים קיבל לא מעולם דיזנגוף. ברח׳

 בימי־ מתנות ולמעט התקליטים, ממכירת
 למרות כספיות, הטבות לו היו לא הולדתו
 ש״גב־ בעיתונות בראיונותיה סיפרה שירדנה

מישפחה״. כמו הוא רי
 לענייניה ביממה שעות 24 הקדיש גברי

 לארוחות והוזמן בבית אצלה ביקר ירדנה, של
קרובות. לעיתים בבית־הוריה

 במשבר היה ירדנה, של אחיה אמיר, כאשר
בירו ומקום־מגוריו מקום־עבודתו את ועזב

 של בדירתו התגורר לתל־אביב, ועבר שלים
עת. באותה בבית־החולים ששהה גברי,

 מיקי המפיק עם שנים במשך עבד גברי
 מדינת ושל הפסטינל של היחצן היה הוא פלד.

רבות. בהצלחות שזכו אירועים שני הילדים,
 מארצות־ זוהר ריבקה את הביא 1985ב־

 זכתה ריבקה מסמים. שנגמלה אחרי הברית,
 אל בדרך השיר עם בפסטינל, הראשון במקום
 ורצתה בארץ נשארה יותר מאוחר הכפר.

 לדחות שנאלץ גברי, עם ולעבוד להמשיך
 ירדנה ובעלה. ירדנה מצד לחצים בגלל אותה

 לבין בינה זמנו את יחלק שגברי הסכימה לא
אחרות. זמרות

 לא פלד מיקי המפיק עם עבודתו את גם
 לו להעיר ונהגו בחיוב, תומר ונתן ירדנה ראו
כך• על
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ירד של הגדולות הצלחותיה מרות ^
 של לזכותו לזקוף אפשר רובן שאת נה, /

 בשיר־ והופעתה השנה" (־זמרת מזור גברי
 בטקס גאון, יהורם עם משותף במופע ותחם

משכורתו הועלתה לא ישראל) פרס הענקת

מזור
לחזור מקווה

לטיו ונתן ירדנה עם נסע פעמיים גברי. של
למצ ופעם שבוע למשך לפאריס פעם לים,

ריים.
 לגברי ובעלה ירדנה הבטיחו שנתיים לפני
 קויימה לא היום עד אך דירה• עבורו לרכוש

ההבטחה.
על־ מיוצגים בארץ והזמרות הזמרים רוב

 רק אומנים. כמה עם העובדים יחצנים ידי
 אישיים, מנהלים חזה ולעופרה ארזי לירדנה

ואונם. זמנם כל את להן שמקדישים
 מזור, מגברי ארזי ירדנה של פרידתה אחרי

 יחסי־ של מישרדים כמה עם במגעים החלה
 תבקש שאחי בטוחים בעולם־הבידור ציבור.
 מצב־ לפי אך איתה. ולעבוד לשוב ממזור

בספק. עדיין הכל מוסל כרגע העניינים
געמיאדוזה■
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האחרו בשבת עברו חרדה של שעות
 ו- יניב אורלי של מישפחתה בני על נה

עובדי-הטלוויזיה.
 על ואהודה מפורסמת קריינית יניב,

 ענתה ולא לעבודה התייצבה לא כולם,
 במוצאי״שבת, 10.40 בשעה לטלפונים.

 יניב נמצאה נפרצה, ביתה שדלת לאחר
 של חריף ריח כשבדירה מחוסרת״הכרה,

גאז.
 לביתה שהוזעקה ניידת־טיפול״נמרץ,

 יניב אורלי את העבירה בכפר־שמריהו,
 שם בכפר־סבא, מאיר לבית־החולים

טיפול. קיבלה
להע מונית נשלחה בצהריים בשבת

מגי יגיב לירושלים. יניב אורלי את לות
 את ויצטום, דויד עם יחד שבת, מדי שה

 הנהג, עולם. רואים תוכנית-הטלוויזיה
 איש בדלת. דפק אחר־כד צפר. כהרגלו,

 וחזר ויתר ניסיונות כמה אחרי ענה. לא
 לא מעולם דאגו. בטלוויזיה לירושלים.

 ללא לעבודה תופיע לא שאורלי קרה
הודעה.

ניג בני־המישפחה למישפחה. צילצלו
 את פרצו המישטרה ובעזרת לבית, שו

 10.30 בשעה התרחשה הפריצה הדלת.
 כש- מחוסרת-הכרה, שכבה יניב בלילה.

פתוח. ברז-הגאז
ם במגן־דויד  ב- קריאה התקבלה אדו

ונש מחוסר-הכרה, אדם על דווח .10.40
ניידת. לחה

 היתה אנשים, עדויות לפי הדירה,
ב־ נרשמה יניב אורלי ומוזנחת. הפוכה

 באמת קוה ~מה
בנברשמויהוי בדירה

 היא צוקרמן. אורלי בשם מד״א דיווחי
 מאוחר ונשלחה לבית-החולים. נלקחה

לביתה. חזרה יותר
 לא כי יניב אמרה חברים עדויות לפי

 על סיר והשאירה נרדמה, בטוב, חשב
הגאז.

 וזרי־ האש את כיבו גלשו, בסיר המים
להתעלפות. גרמה לדירה מת״הגאז

 למ- השבוע בתחילת צילצל יבין חיים
 לפרסם שלא וביקש ערכות״העיתונים

הפרשה. את
 אורלי הופיעה בערב הראשון ביום
 מגישה היא שם בגלי־צה״ל, לעבודה

יומ התוכנית את בשבוע פעמים שלוש
סיקה. יום מו

 שרויה אורלי היתה באחרונה
 חברים דיכאון. של מתמשכים במצבים
חבר כישלונות על התלוננה כי אומרים

בי חריגים יחסים על הידיעות גם תיים.
 הוסיפו לא רביץ יהודית הזמרת לבין נה

למצב-רוחה.
 של חברתו יניב היתה ארוכות שנים

קש לא שנפרדו לאחר אלבויים. יהודה
להו נוסף, גבר עם הדוקים קשרים רה

רופא-נשים. עם קצר רומאן ציא
ה העולם 2703 הז


