
נתנאל גילי נטל ג1ל1נ11כ
 שרתי תחילה .4 מגיל שר ני̂ 

 לשיר התחלתי — אחר־כך בבית.
 תחביב. רק זה אבל .7 בן אז הייתי בחוץ.

 שיודע אחד בתור ידוע אני בכיתה
לחקות. וגם לשיר
 לקדם־אירוויזיון. ללכת חשבתי לא
 שייקה שכתב השיר, את להפיץ חשבנו

 לק־ התקבל זה פתאום ברדיו. פייקוב,
דם־אירוויזיון.

 הר לא אף־אחד בעצם הופתעתי. כן,
 לתחרות. התקבל שהשיר כך על לי דיע
 היו לא אבל על״כך, שמעו ואמא אבא

שאתאכזב. כנראה רצו לא הם בטוחים.

 מבולבל. מה היה הזכייה רגע הזכייה?
 כיום מתבייש לא אני לבכות. התחלתי
עיתונ עלי התנפלו אחר־כך שבכיתי.

 — להתאושש שהספקתי ולפני אים,
התפזרו. כולם

 סילפן לא מהמתחרים איש גם לא,
לברן■.

 את גנב ״ילד איך הרוגז על קראתי
שי רצית מה נו, נעלבתי. לא ההצגה!'

מבוג אנשים יגיבו. שכך ידעתי גידה
 ופתאום ועובדים, עובדים עובדים, רים
ההצגה. את וגונב ילד איזה בא

הוא טולדנו. אבי את למשל, קחי,

 אני אבל ופתאום... אלי קרוב ממש היה
 לא! בכלל ילד, שאני מפני זכיתי לא

 שיר באמת זה טוב. שהשיר מפני מדוע?
המערי קול. לי שיש גם אומרים טוב.
 אומר? אני מה חתיך. שאני אומרות צות
 את להתגאות. רוצה לא יודע, לא אני
הבימה? על חופשי שאני חושבת לא

 קנו לי. פירגנו נורא דווקא בכיתה
 ה־ ״דרך כתוב שעליה שרשרת־זהב, לי

כו החזרות, בזמן הזכייה? לפני מלו".
 התחילו טס. כבר שאני בטוחים היו לם

 ל- איתך באים ״אנחנו ביניהם: לריב
במיזוודה...״ שווייץ

 ואחיות: אחים שלושה אנחנו בבית?
 ■ אבא .12 בן ואני 20 בן אח ,22 בת אחות
תכ ויועץ־מס, כמנהל־חשבונות עובד
 מאז לו. עוזרת אמא מורשה. — תבי

 רק כרגיל, אלי מתייחסים הם הזכייה
 ברירה. אין הטלפונים. את לי מסננים

 הטלפונים, רק השתניתי. לא מזה, חוץ
יירגע. זה אבל

בראשון־לצ־ גם אותי: מזהים ברחוב
 בתל״אביב. גם אבל מגוריו), יון(מקום

 חלק מילדות. טלפונים הרבה מקבל אני
 זה את עושות סתם חלק אבל נחמדות,

לעצבן. לצחוק, בשביל ביחי7ש נבון ,דא
.

 סיפרו והם לחברים, הלכתי אחד יום
 שלי שהשיר זה על בעיתון שקראו לי

בתוכו.
 עובדים שהם חשבתי האמנתי. לא

 אז שלי. אבא עם ישר התקשרתי עלי.
לי. נודע

הת לפני חודש בערך חזרות עשינו
 לחוצות. לא בסדר, היו החזרות חרות.

פע ארבע אה... בשבוע? פעמים כמה
 אותו: שקוטע האבא, עם (ויכוח מים.
 פעמיים...' אולי הגזמת! פתאום? ״מה
 של שבוע איזה ״היה נכנע: לא גילי

ארבע!")
 ער שלי המתחרים את פגשתי לא

 אבל לעברי, חייכו מהם כמה התחרות.
 הרגשתי לא ניגשו. לא בכלל אחרים

צ׳אנס. לי שיש חושבים שהם
 הימרתי שאזכה. חשבתי לא אני גם

 של (האחייניות יוספי האחיות על
* חזה). עופרה

אחרי אלי ניגשו שלי המתחרים האם

ר דוחפים הורים לא אנחנו
4 1 א ושגה, 1 מ  תוך ומגהצת עומדת גילי, של א

 הגן* עם בראיון עיונית השתתפות כדי
 הגיהוץ) השיחה(ואת את קוטעים פעם מדי הכוכב.

 בני-ה- את מעצבנת שתדירותם צילצולי־שלפון,
בית:

 הרחוקה בנימה מתלוננת היא התחרות," ״מאז
 טלפון של שפופרת בכלל ״הורדנו תלונה, מלהזכיר

 שזה שמנייון חשבנו השני. את רק וחיברנו אחד
עומ לא אנחט יידעו״. לא - חדש מיספר־טלפון

 בחזרה. ומחברים נשברים אנחנו לפעמים בזה. דים
 בעלי...״ ואת אותי גם צריך מישהו זאת, בכל אולי,

המופ בביקורת, גם נתקלה התחרות מאז האם
של״ילדי-פלא״ז הורים אל תמיד נית

 רחוק. כל״כך יגיע שזה חשבנו שלא היא ״האמת
 זה שאם מסוכם והיה שיר, לו כתב פייקוב שייקה
ק גילי עם תפיק הד־ארצי חברת - טוב יישמע ת

 ואני בעלי בדיקה. מין להיות נועד העניין כל ליט.
 מדברת שאת הדוחפים, מההורים רחוקים מאוד

 בכיוון לא בכלל אנחנו דוחפים. לא אנחנו עליהם.
לה או הפיות, את לאנשים לבלום אי־אפשר הזה.

אומרים. שאנשים מה כל על גיב
 לא - התחרות שלמחרת ידעתי שידברו. ״ידענו
 אבל - דימיתי! לי נשמע זה יזכה! שהוא האמנתי

 הילד ,הנה ויגידו: ברחוב עליו שיצביעו ידעתי
 לקחתי שלא חושבת, את מה אותו... דחפו שהוריו

 שאמרו מה בעיתונים כשקראתי בחשבון! זה את
הת מאוד - ואחרים מנור אהוד טולדנו, אבי

רגזתי."
 יתגלגלו היכן עד צפתה שלא למרות זאת, בכל

תקליט. הפקת לעבר גילי את כיוונה היא הדברים,
 לפני תקליט לו להפיק הוא שרצינו מה ״כל

למזכרת." לו שיישאר הקול, לו שיתחלף

 קצת אני אבל הזכייה, מאז לי כיף
עייף.

 סאו״וה: •
מע״ו...״ זה ..רהסלים?

 להופיע היה שלי החלום מיד ^
 החלום היה זה בסיבה״למסיבה. 4 (

 לדבר הגעתי ופתאום שלי, גדול הכי
האירוויזיון. — יותר גדול

מרינת־ישראל! את מייצג אני כן,
 ״ בכבוד. המדינה את לייצג מקווה אני

 — לישראלים חשוב? אירוע זהו האם
 מייצג אני כאילו מרגיש ואני חשוב, זה

הישראלים. כל את
 התחרות על שאומרים יודע אני כן,
 היו הפעם אבל מיסחרית, שהיא הזאת
 להקת של השיר רמה; על שירים כמה

 לא טולדנו. אבי של השיר חלמודבש.
לא. דווקא תת־רמה, שירים היו

איילת חברתו עם גילי


