
ש מיסעדה שמ = ב
 בת של בהופעתה בהתרגשות צופים התיקווה שיפודי

היתה השידור בשעת שלה. הליווי ולהקת השכונה

 השכונה, מיסעדות מבין ביותר המלאה זו מיסעדה
 הנמנים לשכונה, מחוץ אנשים היו הסועדים ומרבית

 המוניטין. בעלת המיסעדה של הקבועים לקוחותיה עם
שולחן. שיתפנה ומחכים בתור עומדים רגיל ביום

53;עופרה מישפחת כל
 בהתלהבות מצביע חזה, עופרה של אביה מימין,)

הקטן. המסך על שהופיעה בתו של דמותה לעבר

 ירדנה ומשמאלו יאיר׳ הצעיר האח יושב מימינו
 בני עם חזה, עופרה של הנשואות אחיותיה ושולה,

 בשעת מאד שהתרגשו המישפחה בני מישפחותיהן.
מכובד. מקום הוא השני המקום שגס אמרו השידור,

 אף רצח. פה היה לא פעם אף קטן.
ש אלה אונם. פה היה לא פעם

אח משכונות הם סמים מוכרים
רות.״

 שהשאלה שוכח יונתנוב דויד
 גאה השכונה מדוע היתד, שנשאל

 העובדה את ומנצל חזה, בעופרה
 כדי ועט, פינקם עם עיתונאי שמצא

 בנוגע עולמו השקפת את להרצות
והדרום: הצפון בץ להבדלים
 קרובים להיות אוהבים ״אנחנו

מגד בקיבוצים האשכנזים לאמא.
גד אנחנו כאן אחד. ילד רק לים
 האמא. של הריח ליד כולנו לים

 אוהבים אנחנו בצבא, זה, בגלל
 אוהבים אנחנו לבית. קרוב לשרת

 ברבע יום כל קם אני השכונה. את
גאה השכונה מדוע היתד, שנישאל

ל ברבע האוטובוס עם נוסע אני
 הכל שם תל-אביב. צפון דרך חמש
ישנים.״ האשכנזים כל מת.

 ולא שפיגלד
חזה עופרת

 מגיעים צעירים נערים ני
— הזהובים הזהובים. למיפגש

 גאוות בני־יהודה, של כינויים זהו
 עבדי משד, — השניים השכונה.

 בית־הספר תלמידי ניסים, וצדוק
 דיזג־ ברחוב משוטטות חזרו שבח,

 לראות כדי לשכונה מיהרו הם גוף.
 ״עופ־ באירוויזיון. חזה עופרה את
 ותביא השכונה את מייצגת רד,

בני-יהו- כמו היא למדינה. כבוד

האהו הזמרים מסבירים. הם דה,״
 זוהר הם וצדוק משה על בים

 לכל לטענתם, תבורי. ושימי ארגוב
 עם קסאטות יש בשכונה הילדים
חזה. עופרה של השירים

 יושב הניצחון מיפגש במיסעדת
 בשכנות מתגורר אשר גדסי. אשר

קיר גם לנו ״יש חזה. למישפחת
 מגלה. הוא רחוקה,״ מישפחה בת

 הוא הערב. מאוד מתרגש אשר
 את רואה שהוא פעם בכל מתרגש
בטלוויזיה. עופרה
 במיסעדה, היושב מנתניה, אדם
 הוא כי מנשה, ציפי לצלמת, מספר
 .7 מגיל חזה עופרה את מכיר

 אך סיפורים, לספר מתחיל הוא
תו: קוטע גדסי אשר  לא ״אתה או

סי פה לנו תספר אל מהשכונה!

 במהרה. משתתק הנתנייתי !״ פורים
 אז מנתניה אתה ״אם לו: אומרים

 עופרה על ולא שפיגלר על תספר
״חזה !

 מילה אף
רעה

!  גאים התיקווה שכונת נשי ן
•  שעלתה שכונתם בבת מאוד <

 את שעזבה מצטערים אך לגדולה,
 את מדוע. מבינים ואינם השכונה

 לחשוף ממהרים הם אין כאבם
 ה־ בשכונת תשמע לא זרים. לפני

 עופרה על רעה מילה אף תיקווה
 מסביר הבית,״ תוצרת ״היא חזה.
 ממיסעדת 28,־ד בן אגבבא מאיר

 ה- שבעלי מספר הוא הסימטה.
 ואגרו חאפלות, מכינים מיסעדות

 יין שמפניה, של גדולה כמות
ואוכל.

 פה העובדים הערבים ״אפילו
 מבסוטים הם אצבעות. לה מחזיקים

 אותם. גם מייצגת שהיא ומרגישים
 כאן לה מכינים — תיזכר, היא אם

שלם.״ שבוע של וחאפלה בימה
 עופרה עולה שבו הרגע כשמגיע

 שכונת עוצרת הבימה, על חזה
 השכונה נשימתה. את התיקווה
 הם שתושביה האורחים, מכניסת

 בתל- ביותר והלבביים הידידותיים
 בעופרה כמהופנטת צופה אביב,
 ביניהם שהילכה השכונה בת חזה,

 בפירסום וזכתה שהתבלטה כילדה,
 התיקווה, שכונת סדנת במיסגרת
כ תהילתה לשיא עתה ושהגיעה

 האירווי- בתחרות מופיעה שהיא
זיון.

 ועל התחרות מסתיימת כאשר
 ה־ לרוץ מתחילים לוודהתוצאות

ה אחרי כולם עוקבים מיספרים,
 ישראל כשנציגת הדרמאתי. מאבק
ב מרשים נקודות במיספר זוכה

 במחיאות־ פורצים הם מיוחד,
סוערות. כפיים

 שעופרה מתברר הסיום לקראת
 הראשון. במקום תיזכר, לא חזה

כש מאוכזבים. המיסעדות בעלי
 במקום זכתה חזה שעופרה מתברר

הו בבית כפיים מחאו בלבד, השני
 כבוד,״ זה שני מקום ״גם ריה.

 המי- בני חזה. יאיר אחיה מצהיר
והל שמפניה, בקבוק פתחו שפחה

לישון. כו

מדיטציה
המונית

 מכריזה בו הרגע שמגיע ך
 עלייתה על היפר,פיה המנחה •
 עוצרת חזה, עופרד, של הבימה אל
 נשימתה. את ד,תיקווה שכונת כל
 ברחוב, חולפת אינה מכונית אף
 המלצר, אל פונה אינו לקוח אף

 כולם הטלוויזיה מקלטי וצלילי
 רמקולים לרשת מתמזגים כאילו

קוואדרופונית.
 לחווייה הדומה תחושה מין יש

 של המונית מדיטציה מין מיסטית.
 מכניסת- השכונה התיקווה. שכונת

 הלבביים הם שתושביה האורחים,
 אזרחי מבין ביותר והידידותיים

כ צופה הגדולה, ת העבר העיר
מבש בשר חזה, בעופרה מהופנטת

 ביניהם שהילכה השכונה בת רם,
 בפירסום וזכתה שהתבלטה כילדה,

 התיקווה, שכונת סדנת במיסגרת
כש תהילתה לשיא כעת ושהגיעה

בתח ישראל כנציגת מופיעה היא
האירוויזיון. רות

 ועל התחרות מסתיימת כאשר
 ה־ לרוץ מתחילים התוצאית לוח

 רב במתח כולם עוקבים מיספרים,
 כשעופרה הדרמאתי. המאבק אחרי

 מרשים נקודות במיספר זוכה חזה
 במחיאות פורצים הם במיוחד,

סוערות. כפיים
 עופרה כי מתברר הסיום לקראת

 הראשון. במקום תיזכר, לא חזה
 את מאוכזבים. המיסעדות בעלי

הני חגיגת לקראת שאגרו המלאי
 הקרד בימים למכור ייאלצו צחון
זכ חזה שעופרה כשמתברר בים.

 מחאו בלבד, השני במקום תה
 שני מקום ״גם הוריה. בבית כפיים

 אחיה הצהיר כבוד,״ של מקום זה
 פתחו המישפחה בני חזה. יאיר

שה השמפניה מבקבוקי אחד את
לישון. והלכו אותו, שתו כינו,

■ שכיט יפתח

 בן דנמיאס, עזראשימו
השכונה, תושב 30

 שיכור כשהוא ברחוב הסתובב
עופרה. לכבוד שותה שהוא והצהיר

 אילנהפמיניסטית
שרעבי,

 ,5 בת מחוננת ילדה המגדלת
בתה. את תקדם שעופרה רוצה

 בשכונת־התיקווה. . שכורה דירה
תנצח. חזה שעופרה הימר הוא
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