
וחזה ארוני אמרגן
סוציאלי״ ״מיקרה

חזה חיילת
במישפחה ותמיכה —

 אמר בן־משד, שרפי יודעת גם ואני משה,
 ה־ את יגמור שהוא מקומות מיני בכל

 רוצה לא שאני זד, ביגלל שלי קאריירה
צבאית. בלהקה להיות

 כל ובכיתי ישבתי הטיול, של ״ביום
 מהבסיס. לעבור והחלטתי במכונית, הזמן

 אבל לקרייה. העברה וקיבלתי ביקשתי
 שם. נם אחרי רדף השריון של הסיפור

 הורע. שלי אמא של והמצב מדוכאה הייתי
 מוקדם. שיחדור להשתחרר ביקשתי אז

 קיבלתי קציני־סעד, הביתה אלי שלחו
מצד,״ל.״ פטור ואחריה חופשת־שיחרור

 ולא סוציאלית
פסיכיאטרית

מישפחתה, מצב כי טוענת וסרח
 שגרם הוא אמה, של בריאותה ומצב ?
 מוקדם. שיחדור אותה ישחרר שצד,״ל לכך
 פסיכיאטרי שיחרור על הסיפורים ״כל

 סיבות בגלל שוחררה עופרה נכונים. אינם
אלוני. האישי, מנהלה מסביר סוציאליות,״

חולה, אד■ הוא אייה *ופרה, לדברי

׳ ס עליה נ נ ו כ החולד! אמה את ל
ה בטענה מצהיל השתחווה חזה ענו

בן־־משה אחראי־לבידור
רדפתי!״ ״לא

 השיח* מאז השתנתה שלה המישפחה גם
מא לי. דואגים ״הם :עופרה סיפרה רור.

 אני בי. מטפלים לי, מכבסים אותי, כילים
 אני לאו למה הביתה, כסף קצת נותנת
מס שלי העזרה לעצמי. להרשות יכולה
 חשבונות את משלמת שאני בכך תכמת

והמים. החשמל הטלפון,
 אוהבת- אני עצמי. את לפנק אוהבת ״אני

 רק ונוסעת אופנתיים בגדים תכשיטים,
כש לפני שרק הזמרת, מספרת במוניות,״

סוציא סיבות ביגלל מצה״ל שוחררה נה
 מתכוונת ואני רשיון־נהיגה, לי ״יש ליות•

הקרוב.״ בזמן מכונית לקנות

בהופעה חזה
חיילים עם לשיר לא

 מ־ שהשיחרור מכחישה אינה עופרה
 אבל כסף, מאוד הרבה לגביה שווה צה״ל

 הצבא בצבא. לשרת רציתי ״אני טוענת:
 כיוון בי התעלל אותי, לקבל ידע לא

 הסכים ולא חובבים, עם לשיר רציתי שלא
אותי. רדפו פשוט פקידה. סתם שאהיה

 ואף עופרה, של לקאריירה קץ שאשים
 גורם שום עם בקשרים הייתי לא פעם

 האלה הטענות כל חזה. עופרה לגבי צבאי
 מהאצבע.״ המצוצות שטויות, הם

 חזה, עופרה של טענתה נכונה אם
בבני- לטפל כדי מצה״ל שוחררה שהיא

וה האחים ששת לעבוד. מסוגל שאינו
 לא עובד, שאינו אחד מילבד שלה, אחיות

 היחידה. המפרנסת והיא בבית, נמצאים
 שהיא שלי, באמא לטפל צריכה גם ״אני
בי אז מדיכאונות. וסובלת חולה אשה

אותי.״ שישחררו קשתי
 השיחרור

כסף שווה
שי ספק ללא חל השתחררה, אז ף{
!  עופרה של הכלכלי במצב ניכר פור •
 נם ממש להם קרה בני־מישפחתה. ושל

 מרווח בבית מתגוררת המישפחה כלכלי.
ההו התקליטים, בשכונת־התיקווה. ביותר
 בסרט והשתתפותה עופרה של פעות

 הפריחה שיר ביגלל התפרסמה שבו שלאגר,
רב. כסף לה הביאו שלה, המפורסם

 ועצמה קונה היא ועתה והמווכאה
במוניות ונוסעת בגוי־אופנה תכשיטים,

 שלי, הדיכאונות בגלל השתחררתי לא אני
 והדיב־ שלי אמא של המצב ביגלל אלא

שלה.״ אונות

 דליה השחקנית של בעלה בן־משה, רפי
 ומנה־ עופרה מאשימים שאותו פרידלנד,

 כביכול, ההתעללות, בפרשת האישי .לה
 כבר ״אני :השבוע אמר בצה״ל, בעופרה

 היו לא פעם אף הצבא, בשביל עובד לא
אמרתי לא חזה. עופרה עם עניינים כל לי

שוח שהיא על-כך והשמועות מישפחתה,
 נכונות, אינן נפשיות, בעיות בגלל ררה
 הצליחה פשוט המצליחה שהזמרת הרי

 קשר. אז גם הצבא. שילטונות על ״לעבוד״
 בטענות. משכונת־התיקווה לצעירה לבוא
 בנות־ מאות מהשרות משתחררות בו בזמן
להש לעופרה מותר דתיים, מטעמים גילה

 שיקרה, היא אם נוחיות. מטעמי תחרר
 ולא הצבא את שיקרה היא שלפחות הרי

בנפשה. שקר עשתה


