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הכבוד" "כל
 שיופיע גאון, יהורם עם נדיר בראיון ורדי קובי סו״ב ביטוח: סוכן לו יש אבל פנסיה, לו אין

באילת הקרוב הפנסיוני בכנס

פרס וחתן הלאומי הזמר גאון, הורם
I ,בפני שיריו במיטב יופיע ישראל 

באילת. הקרוב הפנסיוני הכנס משתתפי
 קריירה ושמאחוריו 80 יחגוג שהשנה גאון,

 והמשחק, המוסיקה בתחום שנים עשרות של
 שרק מרנן, סברי טלוויזיה בסדרת מככב
 המרכזי תפקידו לטובת עמל החולפת בשנה

 שעלתה העונה לקראת שלה פרקים 40ב־
 ואף כזמר להופעות מבוקש הוא לאחרונה;

 פעיל אף הוא צה״ל. בגלי רדיו תכנית מגיש
 יהודי מורשת את להכניס ופועל חברתית

החינוך. למערכת המזרח
 ל״ביטוח ראיון לקיים נעתר גאון

 יו״ר ורדי, קובי סו״ב המראיין עם ופיננסים"
ואירועים. כנסים ועדת

 הכבוד על והערכה בתודה אפתח יהורם,
 באופן אותך לראיין לי שנתת והזכות

לי. שניתן והנדיר האיכותי הזמן ועל אישי
קובי". לך רבה "תודה

 סוכני לשכת חברי הקרוב, מרץ כחודש
 לארח ומצפים מתרגשים בישראל ביטוח

 לראות הזמנים, בכל ישראל אמני גדול את
 ישראל פרם זוכה את מקרוב ולשמוע

 על שיש הפרסים כל עטור העברי, בזמר
 שמחים היינו לאומי וכקונצנזום הגלובוס,

 אישיים פרטים כמה עליך לדעת מאד
שמענו. לא שעדיין

 בשמחה לך ואענה שלי כולו הוא "הכבוד
רבה".
פנסיה? לך יש האב

"לא".
 מהאמנים שרבים כך על אומר אתה מה

בבגרותם? לחם לפת מגיעים בישראל
 וביקוש; בהיצע ב׳בורסה׳ מדובר "לצערי,

 יזום מבצע וכל בעניין, לעשות מה אין
 אם שמח הייתי לכישלון. נדון בנושא
 קרן הייתה השחקנים) (איגוד באמ״י
 שלא כדי ותיקים, לאומנים פנסיה

בזקנתם". יתביישו
ביטוח? בוכן לך יש

בהחלט". "כן,
 עשרות של העומס עם מתמודד אתה איך

 כזמר, הופעות מרנן, בברי של בשנה פרקים
 לוקח שאתה משימות ועוד ברדיו תבנית הגשת

עצמך? על
התמודדות לא וזו תענוג, אלא מטלה לא "זו

IP V

M
 של הכלכלי מצבם על גאון
 אם שמח "הייתי בישראל: אומנים

 הייתה השחקנים) באמ״י(איגוד
 ותיקים, לאומנים פנסיה קרן
בזקנתם" יתביישו שלא כדי

 והתחביב גורלי עלי שפר צרוף; עונג אלא
 לכן פרנסתי. הוא ומשחק) שלי(שירה

באדם". המאושר אני
 או שחקן - לבחור צריך היית אם

זמר?
 שני מטבע, לאותה צדדים "שני
 הבחירה לכן הדף, אותו של עמודים

שניים". בין אינה

הציוני לרעיון התשתית
 יהודי תרומת את להביא שלך המאבק על ספר

 ובסלל. החינוך מערכת לתוך לציונות המזרח
פרק להוסיף דרישה אלא מאבק, איננו "זה

 עדות של והוא חסר, פרק הציוני, למעשה
 לפני כאן שהיו אפריקה צפון ויהודי המזרח

 את חזה שהרצל ולפני הראשונות העליות
הציוני. החלום
 לעליות תשתית שהיוו אלה "הם

 המתווכים, הקונסולים, בהיותם הראשונות
 הם, לולא החזון. למימוש בכספם שסייעו
 מבקש אני מתממש, היה לא הציוני הרעיון
 א׳ פרק את הגדול הציוני לסיפור להוסיף
 בלי התורה חומשי חמשת לכם תארו שחסר.

בראשית". ספר
 שלישיית כחבר בהצלחה שנים הופעת

 אריק של לצדם שרת שם הירקון, גשר
 מתגעגע אתה אמדורסקי. ובני איינשטיין

 אליהם?
"מאוד".

 הפוליטיקה את עובתי לא
ברחתי -

 ראש חקירות על חושב אתה מה
 אותן לנטרל צריך האם הממשלה?

מהבחירות?
 - חקירות היו לא אם מאושר ״הייתי
להתייחס. בלי אפשר אי ואז יש לבי לדאבון

 שלו שהחלטה המשפטי ביועץ מקנא לא אני
 מרינה ותטלטל הארץ, מוסדות את תזעזע

שלמה".
 המקומית בפוליטיקה קצר זמן היית

 המשכת שלא מצטער אתה בירושלים.
להשפיע? כדי פוליטית בפעילות

 או ארצית פוליטיקה - בכלל מצטער ״לא
 מסוים אופי לו שדרוש מקצוע היא עירונית,

 עזבתי לא לזה, שמתאים האחרון אני מאור.
ברחתי". פשוט
 שפינית על לך ומודה שב אני יקר, יהורם

 לי נעמת איתי, להיפגש העמוס יומך מסדר
 ותעשיית בפרט הסוכנים חבריי ובשם מאוד

 המשך טובה, בריאות לך נאהל בכלל, הביטוח
 לילדי ונאהל רבות שנים לעוד מפוארת עשייה

 גם שיזכו האחרונות בשנים שנולדו החדש הדור
 ובסרטים בתוכניות לצפות שיריך, על לגדול הם

 היפה ישראל מארץ וליהנות שלך הבאים
ומשקף. מייצג שאתה והשלמה
 כבר מצפה ואני ההמות במילותיך אותי "ריגשת

 במרץ. 13ב־ הקרוב אילת בכנס בפניכם להופיע
ונתראה". רבה תודה


