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 בתואר שנד. אחרי שנה לזכות לה
השנה. זמרת

 סדנת עם לעבוד הפסיק אלוני
ה מנהלה והפך התיקווה שכונת
 בנווה* וילה לו בנה הוא אישי.

 ך.וא .10 הרימון ברחוב מונוסון
 עוגניה, אשתו עם יחד שם גר
חזה. עופרה ועם — בניו שני עם

 מיס- בעלות זהות מכוניות שתי
ב מובאת שתיהן עוקבים, פרים
 הן הבית. לפני עומדות כסוף צבע

 ולעופרה אלוני לבצלאל שייכות
חזה.

לידה, יושב
בשמה מדבר

עו את לבודד הצליח לדני **
■  חברתית. מבחינה לגמרי פרה ר
חב אירוע בשום נראית אינה היא
 איש עם יוצאת ואינה בעיר רתי
לאלוני: פרט

 כמו לגבר יהיה זה אנשא ״אם
 לעתונאים עופרה סיפרה אלוני,״

אותה. שראיינו

ש בלי מתראיינת אינה גם היא
 הוא בדרך־כלל לצידה. יישב הוא
 לפני כשהוזמנה בשמה. מדבר גם

טו שעת בתוכנית להופיע כשנה
 עומדת שהיא לאלוני נודע בה,

הו הוא בלבד. שירים שני לבצע
 היא שירים מארבע שפחות דיע
 ביד עופרה את לקח תשיר, לא

מהאולפן. והסתלק

 אלוני היכה השנה במרס 14ב־
 עופרה. את לצלם שביקש צלם
 ואת מצלמותיו שתי את שבר הוא

 ב־ תלונה הגיש הצלם מישקפיו.

סישטרה.

ב האירוויזיון תחרות למחרת
 עם לשוחח אלוני עליה אסר מינכן

ה לטלוויזיה ולהתראיין עיתונאים
דיברה. לא והיא ישראלית.
 זד לשיא הגיעה חזה עופרה
 עכשיו יקרה מה שלה. קאריירה
 זקוקה אינה היא אלוני? לבצלאל

 אך מיקצועית. מבחינה עוד לו
 לעזוב מסוגלת עופרה תהיה האם

אותו?

עם סיבסובים
האמרגנים כל

* ה ין ר פ  הצליחו אלוני ובצלאל ו
האמר מישרדי כל את לעבור 2

הסתכסכו. כולם ועם הגדולים, גנים

 :ידוע אמרגן השבוע אמר
 שינצחו להם איחלתי לא ״אפילו

המוג הדרישות בגלל באירוויזיון,
תמיד.״ להם שהיו זמות

 באמצע הפסיק פשנל האמרגן
 חזה, עופרה עם לו שהיה חוזה

 וברדיו בטלוויזיה תוכניות מנהלי
אלוני. עם לעימות אחת לא הגיעו

 המיל- מכל מקופחת שיוצאת מי
 כי וחבל, עופרה. היא האלה חמות

 ש־ כך על חילוקי־דעות שום אין
 לה יש טובה, זמרת היא עופרה

בפופו זוכה והיא וכובש, חם קול
רבה. לריות

 מתכנן מה היא הגדולה השאלה
 לנסוע עליה לעופרה. עכשיו אלוני

 שחי למרות כי בחו״ל׳ להופעות
 באירוויזיון, השני במקום רק זכה
 בעולם. גדולה להצלחה זוכה הוא
 ? אלה בנסיעות אליה יתלווה מי

 אלוני בליווי לנסוע תמשיך האם
 שמא או אירופה, ברחבי ואשתו

מה סוף־סוף אותה ישחרר הוא
 אם גם נמצאת, היא שבו כלוב
? מרצונה אולי
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 מפורסם מישהו כשיש רימה
/  ישר אתם התיקווה משכונת • /

 שיש חושבים, אתם מה ? הנה רצים
 עופרה עם נחותים? אנשים פה

 הייתם תל-אביב מצפון היתד. חזה
 כתבה? לעשות לשם גם הולכים

כשאבי גם אותי: שמרגיז מה זה
 כתבו דרגה, קיבל קהלני גדור

 כשא־ למה המיזרח. מעדות שהוא
כו לא אתם במשהו זוכה שכנזי

אותי!״ משגע זה תבים?
 ,26ה־ בן גדסי אשר אמר כך
 גדסי. אבנר הנודע הזמר של אחיו
הניצ מיפגש במיסעדה ישב אשר

בט וצפה התיקווה, בשכונת חון
 האירוויזיון. הקרנת בשעת לוויזיה
 במוצאי- בלבד. בודדים היו כמוהו
 בדרך־כלל הומה שבה שעה שבת,
 של הראשי הרחוב האצ״ל, רחוב

 מתפוצצות המיסעדות וכל השכונה,
 אפילו למצוא היה קשה מסועדים,

ברחוב. ■ מסתובב כלב
 בבתיהם, הסתגרו דרכונה אנשי

 בדוכני המלאי את שרוקנו אחרי
 חזה, בעופרה צפו הם הפיצוחים.

ה הזמר לתחרות השכונה נציגת
אירופאית.
 היו בבתיהם ישבו שלא היחידים

הער ופועליהם המיסעדות בעלי
 הצפוניים מהרובעים ואורחים בים,

 ״לא שהאירוויזיון אותם העיר׳ של
ולא לבלות שיצאו שלהם,״ בראש

הדרומית. בשכונה כול
מתוש כמה גם לראות היה ניתן

 לא הליכוד ששילטון השכונה, בי
ב טי ם הי מ ת עי ו י ז י ו ו ל ט ־ ב עו ב  צי
ה- המסכים את העדיפו הם ניות.

נדודה
מס פני על שבמיסעדות ציבעוניים

בבתיהם. השחור־לבן כי

 חבילות שתי
״מרלבורו״

ת ךי י ה ב רי  חזה, עופרה של הו
 בני התאספו ,39 בועז ברחוב ■י■

מתו היו הם וידידיהם. המישפחה
ה את מדירתם וגירשו מאוד חים

 עימם להשתתף שביקשו עיתונאים
 המישפחה בבית הצפייה בחוויית

 ישראל מדינת את מייצגת אשר
באירוויזיון.

 הרחובות התחילו וחצי 8 בשעה
ה־ רחוב היה 9 בשעה להתרוקן.

 מספר, הוא חברה׳מנית,״ ״היא .12
השכו כל לכולם. מחייכת ״תמיד

המת אנשים יש אותה. אוהבת נה
 אם אלילה. כאל אליה ייחסים

 כאזרח בד, גאה אהיה — תנצח
ה השכונה. כתושב ולא המדינה

ב בוודאי ויזכה נחמד שלה שיר
 הראשונים.״ המקומות מעשרת אחד

 הלקוחות את המשרת המלצר
 ג׳אב־ באסם הוא התיקווה בשיפודי

 באסם אל־פאחם. מאום ,25 בן רין,
 התי- בשכונת שכורה בדירה גר

 חזד. עופרה את מכיר הוא קווה.
 גן בפאב הקודם, עבודתו ממקום
 ״היגשתי הירקון. גשר ליד הוואי

אמ ״היא נזכר. הוא יין,״ שם לה
את לה מזגתי מותק. תודה :לי רה

 הקדם־אי- הקרנת בזמן כי ענים
 המקום היה בטלוויזיה רוויזיון

 1 ש- אז האמין לא אחד אף מלא.
תמכה. עוטרה

 בעלת שיפודי־התיקווה, מיסעדת
 המלא המקום היא הרב, המוניטין

 התיקווה. בשכונת הערב ביותר
 1 השולחנות מרבית כאן גם אך

^ מסתובבים והמלצרים ריקים, " ־ חו  ב
מעש. סר

יס הזמרים כאשר יותר, מאוחר
 ולוח־ד,תוצאות שירתם, את יימו

 המלצרים יהמרו המסך, על יופיע
ויפ ג׳אברין באסם התוצאות. על
חבי שתי על יתערבו נחמיאס תח

 שעום־ יהמר באסם מרלבורו. לות
הר־ עד הראשון למקום תגיע רה

 הכחלחל האור ורק שומם, אצ״ל
ש העיד לחלונות, מבעד שריצד
אנושיים. חיים שם קיימים

 יושב התיקזוה שיפודי במיסעדת
 שכונת יליד ,20 בן נחמיאם, יפתח

 בחיל־התותחנים חייל הוא התיקווה.
ד ב עו ו ו תי עו ש ת. ב ו י ו נ פ ח ה ת פ  י
בן היה מאז חזה עופרה את מכיר

ברי תהיי :לה אמרתי בכוס. היין
מותק.״ אה,

 לטיף מוחמד הוא נוסף מלצר
 כבר כאן עובד מוחמד מדיר־חנא.

שי לאכול לכאן באה ״היא :שנה
 מוחמד מספר. הוא אווז,״ פודי

ר מ ה או ר פ עו ה ש ר ה ש פ א י הו ש  ו
טו- המלצרים תיזכר,. שהיא רוצה

 השישי המקום על ויפתח ביעי
התשיעי. עד

והפי הממתקים דוכן מאחורי
אזול אברהם עומד הסמוך צוחים

 לבדו. בתחרות וצופה 21ה־ בן אי
 עופ- אם גאה שיהיה אומר אברהם

ה. רה כ ז א תי הי ת ״ ג צ י ת מי ה א
מצהיר. הוא שכונה,״

—מהצפון אורחת
להי כדי הגרמנים, אורחיה עם לסעוד שבאה שרון,

החגיגה. במוקד עצמה מצאה האירוויזיון, משידור מלט

הזמר של אחיו גדסי, אשר 1^1111 •0^(
1'י י 1111 הוא גדסי, אבנר הנערץ 1*1

 התרגש אשר חזה. עופרה של רתוק מישפחה קרוב
האחרון. במוצאי־שבת האירוויזיון שידור בשעת מאוד

 האשכגזיס כל
ישגיס_______

ם ^ קו ם מ עי י ג  לקוחות, כמה מ
מ בחור פרץ, איציק ביניהם *

ה את לראות שבא ,22 בן שופם
 איציק ציבעונית. בטלוויזיה תחרות

 לי יצא ״לא השכונה. יליד הוא
 מתנצל, הוא עופרה,״ עם לדבר
 מאוד.״ נחמדה בחורה היא ״אבל

 גאה, איציק יהיה תנצח, עופרה אם
 שונאים ״הרבה מהשכונה. היא כי

״וכש מסביר, הוא בעולם,״ אותנו
 תהיה זו מנצחים שאנחנו יראו

 אם בעולם. היהודים לכל שימחה
 כמו נשמח אנחנו — תיזכר, עופרה

בג זכו כשבני־יהודה ששמחנו
ביע.״

 ״בנצי המכונה יונתנוב, דויד
 נהגי של שלישי דור הוא הקטן,״

נוס לשכונה ומסיע אוטובוסים,
 השכונה יליד הוא .16 בקו עים

או כששואלים חזה. בעופרה וגאה
מסביר: הוא מדוע, תו

 הם הצפון שבני יגידו ״שלא
 קח בני-רעים. ואנחנו בני־טובים

 ־״׳*► תעשה למוטב. אותה ותחזיר זינה
יגי ? עליה יגידו מה רבנית. אותה

 לשכונה !זונה שד,יתד, עליה דו
מיעוט בגלל טוב לא שם יש שלנו


