
 תפילת את מתפללת היא דוקר די ף*
 בערב שבשמיים. לאלוהים השחרית

המס על הנאה גופה את מפגינה היא
 של לרווחה הקרועות עיניהם מול לול׳

צופים.
 הדוגמנית גולדברג, (״טלי״) טליה זוהי

 מעל פעם מדי בנו המציצה המתולתלת,
בעיתונים. הפירסומת מודעות עמודי
 שאפשר להוכיח טלי מנסה שנים כבר
 לוותר מבלי ורציני, מאמין אדם להיות

 אנשים של נחלתם שהם הדברים שפע על
 שני בין סתירה רואה אינה היא חילוניים.
 ובו שבת, שומרת היא להיפך׳ העולמות.

יר עבור להצטלם לעצמה מרשה בזמן
 — ולוהט חדיש בבגד-ים אופנה חון

מטפחיים. יותר המגלה
לטע דתית. הפכה הבלונדית הדוגמנית

 ובשימחה. באהבה זאת עושה היא נתה
 בן מהפך אצלה חל שלא מספרת היא
מחיי ולא ״קטנים פרטיים, בחוגים יום.

 תורה תנ״ך, ללמוד התחילה היא בים,״
דב בדת שיש והחליטה ישראל, ומחשבת

לתשומת־לב. הראויים רים
 חלק על לשמור התחילה כך כדי תוך

 שמירת האישית. הבנתה לפי מהמיצוות,
אצ מסתדרים לבנים, דיגמון לצד מיצוות

 ״מהחלק כהגדרתה, נהנית, היא טוב. לה
 ומהשימחה שבה מהחוכמה שבדת, היפה
 הבלונדית אין מאידך, מולידה.״ שהיא

 הטוב החלק על לוותר רוצה גבוהת־הקומה
שהיא כפי להתלבש :החילוניים שבחיים

 ושורטס נדיבים מחשופים כולל רוצה׳
בלי כאוות־נפשה להשתולל קצרצרים,

רב. לשום חשבון לעשות
 מגדירה לא ״אני :טלי סיפרה השבוע

 שום לי אין בתשובה. כחוזרת עצמי את
 מה ולהגיד לבוא יכול אחד כל הגדרות.

אנ באיך מתעניינת לא אני רוצה. שהוא
 חושבים הם מה או אותי רואים שים
שלהם. עניין זה עלי.

 עובר לא ככה. שנים הרבה כבר ״אני
יותר רק אני יום כל שינוי. שום עלי

עצ לי שאין אומר לא שמחה. ויותר
היו שלא שמחות הרבה גם אבל בות׳

קודם. לי
 את ולמצוא ולחפש לצאת הוא ״העניין
 דרך השימחה את מוצאת אני השמחות.

 עוזר זה השפיות. זה הדת בשבילי הדת.
זה שלנו בעולם החיים. את לחיות לי

כל־כך. חסר
 מתחייבת לא ואני דתיים מחקה לא ״אני

 נחזור שכולנו מאמינה אני אחד. לאף
 לאנשים, סיכוי יהיה אז רק בתשובה,

השימחה.״ של המקור את כשיגלו

לא________
להתפשט

שיג הלא החיים לאורח דרור ׳לתת די ף*
 העיר את לעזוב טלי החליטה רתי, ״*

השרון. בלב וירוקה שקטה פינה לטובת

רג טלי ב ד ל עה גו פי ב מו ר ע ש ב בלבו
בוקר ה ת א ה ש עקרי ו ־ 1 ג ? נוע ו ד מניר נ

י 1 י 1 שראו ׳ ת ר ב ש ח מ דימוי: ה ל פי ת 1 ״ ול ל
 כלבתה עם כשנה מזה מתגוררת היא שם

מתבו ״אינני ובשלווה. בשקט שרהל׳ה,
 וכולם לכפר, לעבוד חלמתי תמיד דדת,
 אני הנה אז חלומות. סתם שאלה לי אמרו

להפ צריך תמיד שלא שמוכיח מה בכפר,
לחלום.״ סיק

לע לה מפריעה לא שהדת טוענת טלי
או היא בחיים. רוצה שהיא מה כל שות
 להחליף מוכנה ולא הדוגמנות, את הבת

 אחרת. עבודת־מישרד בשום מיקצועה את
שח להיות רצתה היא ילדה, היתה מאז

 טלי השתתפה האחרונה בשנה קנית.
 את גילמה שבו אבא, של שיגעון בסרט

״מצאתי :עמרני גבי של הסכסית מזכירתו

 איתו׳בלי להזדהות שיכולתי פשוט תפקיד
 הי- היה זה בישבילי אחת. עירום סצינת

 הקודמים הסרטים לעומת מרענן, דוש
שעשיתי.״

המצ לפני להתפשט מוכנה לא טלי
 שחקנית. להיות שאיפתה למרות למות,

 אביה, מהוריה. ירשה לבימה נטייתה את
לשע חיפה תיאטרון איש גולדברג, מאיר

 אחר־כך והפך שחקן־רקדן־זמר היה בר,
 יוצרת לדראמה מורה היתר, ואמה למורה,

 על מספרת טלי חובבת. ורקדנית־זמדת
 בעלי שהיו מהורי, הרבה ״ספגתי : הוריה

 מן פרש שאבי אחרי אמנים. של נפש
אי־ והבימה שהתיאטרון למדתי התיאטרון,
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 חבריה גם וכשחקנית, כדוגמנית — עליה האהובה — עבודתה את טלי ממשיכה הדתית
שבדת. החוכמה גילוי עם השימחה זולת כרגיל, הכל בה. שחל השינוי בעקבות התחלפו לא
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