
מפורסמת אלמונית-לכוכבת מילדה

שב- משפחה הטלוויזיה תוכנית .**
 ילדים. רק לא מסתבר, צפו, זאת 0,

 ואלכס בן־ניסים (״זיתו״) יצחק האמרגנים
 לישראל שגם שנה לפני עוד החליטו ארז

 הארץ. תוצרת — משפחה כזאת מגיעה
ה ממפיקי רכשו חודשים שמונה לפני

 הסיד- זכויות את בארצות־הברית תוכנית
 הסידרה, על ספרים חמישה ומסרו רה,

 ד״ר לסופר וגרמנית, באנגלית שהופיעו
עי אופק אופק. אוריאל ילדים) (לספרות

 שעתיים, בת להצגה הספרים את בד
שצ ופולדי כבמאי, נקבע עצמון שמואל

לכ נקרא ביל, הדוד להיות שנקבע מו,
המוסיקה. את גם תוב

 המיבחנים החלו הגדול החופש בתחילת
מדי באפי לגילוי  שמואל הישראליים. ו
 החליטו שהוריהם ילדים, 400 בחן עצמון
 טלי נבחרו 400מה־ לאורגינל. דומים שהם
 ,11ה־ בן מילר ואבי התשע בת פולק

 הילדים לזוג החיצוני בדמיונם המדהימים
1 !1 י7111 11*1 וחנה צורי מיכל נבחרו כן האמריקאי. 1 1 בבית״סיפ־ השבוע כשצולמה טלי, הכריזה ״ 111 ־11

בית* ילדי כל מפורסמת. כאישיות רה, 11 1 ^ 1/ 11 111\ # ״ ואורי )11( פרץ גיל וחצי), (שמונה דבוי
והשתתפותה מבית־הספר חוץ שנולדה. הכוכבת את לראות ביקשו אפפוה, הספר לסירוגין. ישחקו הזוגות ).10( פלד

בחליל. מנגנת בלט, רוקדת גם טלי שכזאת, ״משפחה של העברית הו־בגירטה לסיבוב המקורית באפי כשהגיעה

גאפיס, 3 ,
ג׳ודים 3

־ ! י1ך ־11 ת  לסירוגין, יהיה, ך
1 1 1 1 1 _ (ב עצמון שמואל # |

 ברין. ורולף ואבי) טלי עם תצלום
ההצגה. במאי גם הוא עצמון שמואל

ך י 1 ד ד׳, בכיתה מושבה על באה״ שנה הלכה, ״שנה שרה פולק טלי דן י
כאל״ סיימה ברמת־גן, ״הגבעה״ בבית־הספר ג׳, כיתה את השבוע. 1111

 בינה המפתיע בדמיון הרגישו לכיתה חברותיה ככוכבת. התחילה ד' כיתה את מונית.
 הטלוויזיה סידרת של הראשונה התוכנית את בראותן כבר המקורית באפי לבין

טלפון. בצילצולי ביתה את הציפו הארץ, ילדי את שכבשה שכזאת״ ״משפחה

 פולק. טלי עם ד,ופגשה בישראל, פעות
 טלי: את בראותה ג׳ונס, אניסיד, אמרה

 שלוש לפני עצמי את רואה אני כאילו ״זה
!״שנים

 וצברית מנומשת ג׳ינג׳ית היא פולק טלי
והממוש השקטה כאניסיה שלא אופיינית.

 מאוד. ועירנית חברתית היא טלי מעת,
 הן הבטחון, מלאות הממזריות תשובותיה

 ג׳ונם, אניסיה של לאלו מוחלט ניגוד
 ביותר. רגילה כילדה בארץ שהתגלתה

 במעמדה טלי שהעניקה ראשון בראיון
הזה העולם כתבת לשאלת השיבה, החדש,

 רק ״בטח, שחקנית: להיות ברצונה אם
 רוצים!״ לא שלי שההורים

?״ ״למה
 בלב לא הרי אני — אותם ״תשאלי

!״שלהם
 ן״ לך יש מישחק נסיון ״איזה

הכיתה של בהצגה הופעתי ב׳ ״בכיתה
הענק. של גנו

ב מוצא־חן הג׳ודים משלושת ״מישהו
"2 עיניך

 שאם שמו. פלד אורי אחד, שם יש ״כן.
נורמאלי.״ לא חתיך רציני.

 טלי מצהירה בעולם,״ יפה הכי הוא שלי ״אבאשמאת משנחה
 בחברת מנהל שמואל, אביה, את בחבקה

 מלכה. ואמא, ח׳ בכיתה תלמידה חנה, אחותה :טלי של מימינה ״תרמאויל״.
.,ד בכיתה הלומדת התשע בת טלי גילתה ממני,״ יותר איתי משוויצה ״אחותי

 המקוריים ג׳ונס) (אניטיה ובאפי ויטקר) (ג׳וני ג׳ודיהאווגינריס
 חמישה בארצות־הברית. הטלוויזיה באולפן חזרה בעת

 הפופולארית. הסידרה על העולם ברחבי עתה עד יצאו וגרמנית באנגלית ספרים
עצמון. שמואל השחקן וביים אופק אוריאל הילדים סופר לעברית עיבד הסידרה את

 בזמן הישראליים פולק) (טלי ובאפי מילר) (אבי ג׳ודיההעתקים
 תפקיד את לסירוגין ישחקו ילדים זוגות שלושה חזרה.

 טלי דבוי. וחנה צורי מיכל הן האחרות הישראליות הבאפיות שתי ובאפי. ג׳ודי
משבועיים. בפחות המחזה של הרב הטקסט את בעל־פה ללמוד הספיקה פולק

 ב- אהיה:״ לא אני - ןץנופית
ס  באפי פתחה זו, חד־משמעית הכרזה ״

שלה. האמנותית הקריירה את הישראלית
 לפני פולק, טלי סיימה ,׳ג כיתה את

כא השבוע, כאלמונית. עדיין חודשיים,
 ב־ ד/ בכיתה הראשון ליומה הגיעה שר

 כבר היתד, ברמת־גן, הגבעה בית־הספר
מפורסמת.


