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 טלי היא להשגה ניתנת ובלתי
במקום יושבת שאינה גולדברג 1< 1111 ג■

וירושלים. ראש־פינה תל־אביב, בין לשוטט ונוהגת

 יקי סיגריה, לפירסום יפות שתי לו צוא
 אלא נוספת. צמרת וכדוגמנית כחלי בחר

 השנייה. הדוגמנית את אהבה לא שהחברה
 :התוצאה טלי. את לקחת חלי הציעה ואז

ביותר. המלבבות הפירסומת מתמונות אחת
 אלא בשמותיהן, שונות רק לא השתיים

 העליזה הטמפרמנטית, חלי באופיין. גם
 ,16 מגיל במיקצוע נמצאת והחברותית

 אל מתייחסת היא רצופות. שנים שבע
 בקלות. לה באה שזו מפני בקלות עבודתה

 לא שלה הטלפון להתאמץ. צריכה היא אין
 הדוגמנות עבודת במיסגרת מלצלצל. חדל
תקו לשהות בעולם, לשוטט הספיקה שלה

ה פרצופה בדרום־אפריקה. מסויימת פה
 פירסומת תמונת מכל כמעט ניבט יפהפה
שנייה.

שירים כותבת היא הפנויות בשעותיה

 שהדבר מפני רק ולדבריה 16 מגיל בדוגמנות עוסקת היא
 כותבת היא הפנויות בשעותיה מאמץ. כל ממנה דורש

להוציאם. זמן מצאה לא עדיין ידוע מו״ל של

 גולדברג וטלי התל־אביבית גולדנברג(משמאל) חלי צועדותיוצר במקצב
 בתמונה הירקון גדות שעל הסירות מזח על הירושלמית

 כדוגמניות עבודתן במיסגרת הכירו מזו, זו מאד השונות שתיהן משותפת. למודעה
 שאינן למרות ביניהן, לבלבל מרבים הזהה שמן ובשל ביחד להצטלם מרבות הן והתיידדו.

לי.1ן (למטה) והצליחו. הקולנוע בשטח גם מזלן ניסו שתיהן חיצונית. מבחינה דומות

 ברגע לאור לזזוציא מאיימת היא אותם
 שיהיה וברגע לה לנדנד יפסיק שהמו״ל

 חלי של הגדולה אהבתה פנאי. רגע לה
עכ עד השתתפה היא לקולנוע. נתונה

 הבולט כשתפקידה סרטים בשבעה שיו
 בידידתו יונתן מיבצע בסרט הוא ביותר
 המספר אופיר שייקה של חוקית הבלתי
 נוסע בעצם אך למילואים, שיצא לאשתו

בפאריס. לבילוי הידידה עם
 בין נוסף משותף מכנה הוא הקולנוע

מש מהדוגמנות לבד טלי גם לטלי. חלי
 והמיסתד השקטה הצעירה בסרטים. חקת
 הידועה הירושלמית הדוגמנית היא רית

 בוגרת גם היא שנה. אלפיים מזה ביותר
 את שהצמיח מחזור מאותו הנח״ל, להקת
 שלישיית בנות את כוורת, להקת כוכבי

 מירי הזמרת ואת שוקולד־מנטה־מסטיק
 לחזות הכבוד היה ישראל לעם אלוני.
 אחת היתה היא יום־העצמאות, במוצאי בטלי

סיי לאחרונה בנת. אל אבו של מבנותיו
 יגאל של בסירטו מרכזי תפקיד גילום מה

 הלא ובעבר באוויר מיגדליס בורשטיין
 לילדים הטלוויזיה סידרת כוכבת היתה רחוק

פלא. סיר
 מקום ״פריקית״, שמכונה מה היא טלי

 היא אך בירושלים, הוא הקבוע מגוריה
 זמנה את ומחלקת בארץ לשוטט נוהגת

אופ צלמי ואילת. נוייבה ראש־פינה, בין
 אינה היא אך אותה, לאתר מתקשים נה

לע לה מתחשק בו ברגע מכך, מוטרדת
 פעם אין וכמעט טלפון מרימה היא בוד,

ריקם. פניה את משיבים בה
 איש־ רוברט, מבעלה התגרשה לאחרונה

 איתו שיחד ירושלמי מיסעדות ובעל עסקים
ב סינית מיסעדה מסויימת תקופה ניהלה
בירושלים. ציון כיכר

אינ שאיפות יש לטלי וגם לחלי גם
הלי לשנת נרשמו שתיהן טלקטואליות.

שתי העיברית, באוניברסיטה הבאה מודים
לפילוסופייה. בחוג הן

 הגולדנברג בין להבדיל שילמדו ועד
 משחקות מבלות, מדגמנות. הן לגולדברג,

 מרענן רוח משב בהחלט ומהוות בסרטים
הישראלי. הדוגמניות בשוק


