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 הקלעים מאחורי
השער כתבת של

 תגר גלי השער כוכבת של הפגישה במהלך
 נשנשו (!),אלפי גורי האורח המראיין עם

 המילה "משמעות ציין: וגורי תמרים, השניים
 העיראקים את שאלו ידוע׳. ׳לא היא ׳מג׳הול׳

 יודעים׳, ׳לא ענו הם הזה, לתמר קוראים איך
 פקפקה מצדה, גלי, מג׳הול". לזה קראו אז

הסיפור. של ההיסטורית בתקפות

 20 ׳עמ יעקובסון, זוהר לסוכנות תנר נלי בשער:
 פדידה רונן צילום:
 נפתלי קרן סגנון:
 ל״סולו" שחם קרן איפור:
 ירושלמי עדן שיער:
 דיור במוצרי סקו מושיק נבות: עיצוב

 זארה ומכנסיים: ים בגד
סטראדיוואריוס מטפחת:

fnjJiN
 לזכות חצות

 לסרט בכרטיסים
בהפתעה"? "נשוי

 בעמי פרטים
131
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בשער:

תופעה
 ובדרך לריצה יוצאים

אשפה אוספים

 הפרחים”
איתי הצילי

 שוזרת חן, עדן
באירועים הפרחים

 מלכה, שלוחית של
וציפי אהרון דודו

 את חושפת רפאלי,
הכואב סיפורה

 אוברולים
 מושלמים &9■

XSr לקיץ

 שכדאי טרנדים10
 משבוע לאמץ

בפריז האופנה

 מומלצים תכשירים
§)Kf מעודכנות לגבות 

ומתוקתקות

הסופרת
ואושיית

הפייסבוק
מוסרי מרסל

מתחתנת

 ,קוטג עוגת
להכנה קלה

 לריאיון מתיישבת
, אצל

 אותה שביים מי
 האחיות” בסדרה

 ,”שלי המוצלחות
 החרדות על מספרת

 ומגלה הכלכליות
 לקרוא החליטה למה

רשי שלה לבן

ראשית: ת1חס נזתנת
run זינגבוים

 לתואר המועמדות "♦י
 את מציגות היופי מלכת

לקיץ השיער מראות
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 ב״האחיות מככבתתגר י
”שלי המוצלחות

min

את ב״ם אלפי רי1ג
הזאת המעולה הסדרה

”ל״לאשה במיוחד אותה ומראיין
 א1ה שרק דברים שואל הוא שבה פתוחה, בשיחה
 1ת1מ עליה השפיעו איך מספרת היא לשאול, מסוגל

לתחתית, הביניים ממעמד המשפחה ונפילת אביה של
 שלה לבן קראה למה גדות, גל את כשפגשה עשתה מה

גורי של ההולדת ביום הסט על הקיאה שהיא קרה ואיך השי

נפתלי קרן סגנון:פרידה רונן צילום: אלפי גווי
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תגר נלי
 גרה מעט, ד1ע 35 בת

 איתן בעלה עם בתל־אביב
 שנה בן רשי, והתינוק
 ביבבה לאחרונה וחודש.
 הסדרה של השנייה בעונה

 ”שלי המוצלחות האחיות”
)yes,( בהצגה משחקת 
 ”שאסור אמרה אמא”

 ועובדת הבימה) (תיאטרון
סטנדאם. מופע על

 שלי הבית מרפסת שבת. וצאי
 מגיעה תגר גלי ברמת־גן.

חול כחול, פועלים באוברול
 משקפי בשחור־לבן, פסים צת

לבן. יין ובקבוק ענקיים שמש
להתאפק. יכול לא שאני מובן

 צאצא כמו כדאית את •
גוריון! ישראל של

 חשבתי "באמת? גלי:
המא אהת כמו נראית שאני
מאוד׳". פראית ב׳ארץ מינות

 אכל עכשיו, הדבר זה אוברול משהו. בזה יש •
הפסים. עם עובד זה אם יודע לא אכי

 נשתה בוא שכמוך. אופנה אייקון גורי, "בוא
 אצלי. קבענו שלא מזל בקבוק). משהו(פותחים

קל". לא צעצועים, במיליון נכבש שלי הבית
 שם? עשית מה מברלין. עכשיו חזרת •

איך בספרד? היה איך לסביות. על סרט "עזוב,
שאלות!" מלא לאל־איי? עוזב אתה באמריקה? היה
 הפעם. השאלות את ששואל זה שאני מזל •

המו (׳האחיות כשהסדרה פה היית לא "אתה
יצאה!" שלי׳) צלחות

 לי. סכמי הפידבק. את פספסתי נכון, •
(צוחקת). כרגע! נערצת דמות אני "בגדול,

 מהתוצאה. מרוצה מאוד אני בשיא, אני מבחינתי
 אחת, בבת הכל לא ביום, פרקים שלושה ראיתי
כו מטורפות, תגובות מקבלת אני אהבתי. ומאוד
 ישבנו ובפייסבוק. באינסטגרם הזמן כל לי תבים

 על הפרק ,9 פרק את וראינו המשפחה כל עם
 אמר: אחותי של והבעל מירד, של הצבאית החוויה

 אגרוף היה זה הבא. הפרק לפני הפסקה צריך אני
 ׳בית הפרק. בזכות לפלייליסט חזר ו׳סיגפו׳ לבטן.

עשית". מה תראה חזרו! הבובות׳
 שהוא ידעתי הזה הפרק את שקראתי מרגע •

 חוגי גלית בקריאה. כבר ובכיתי שונה, יהיה
 בכוך גאונות. התסריטאיות, ארנברג, ונועה
 נטלי. של בזרועותיה דווקא מתפרק מידד הפרק

אותי. הורם זה
 נראית שאני בייחוד נטלי. את אוהבים "נורא •

 עצמי את חוויתי נורא, איראה שאני חשבתי פגז!
 הלידה, אחרי הורמונים מפוצצת הייתי סקסית, לא

טוב!" נראית דווקא ואני
עצמית. אהבה של בתקופה את •

 משוגעות חוויות חוויתי שפע. של "תקופה
 שאני פעם כל משוגעות. חרדות עם יחד השנה,

 אני עשירה כמה לעצמי: אומרת אני חרדה עם
הכסף?" כל עם אעשה אני מה להיות... הולכת

כלכליות? תמיד הן החרדות •
 שלי הפייסבוק את לסגור שקלתי רק. "לא

לי יש דברים. לקרוא יכולה לא כבר שאני מרוב
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ישראל". תהיה שלא חררות

באקטואליה. בקיאה מאוד את •
 סדרות. רואה לא ואני ספרים קוראת לא "אני

עיתון". קורא אני בבוקר, חמש עיתונים. אוהבת
 נתן במו התלבשת. מי כמו מבין אני עכשיו •

העיתונ״איש. נתנזון
גורי". "יופי

לים? מעבר הצלחה על חלומות לך יש •
מה שלי החברות עם הייתי מזמן לא "בטח.

 יומולדת בכל נפגשות אנחנו חן, מרמת ת,ב

 גם גדות גל ופתאום קם׳(מסעדה) ב׳קאב והיינו

 גם באינסטגרם! אחריי עוקבת והיא שם. הייתה
 שלנו לשולחן באה היא ואז ביחד. בהיריון היינו

חבר׳ה!׳ 'ביי להברות: אמרתי ואני ׳נלי' ואמרה:

הן: מרמת עלובות ביי, •
 שאני לא זה וומן, וונדר שאני חושבת לא "אני

 לדברים במודעות כן אני באשליה,
 החזק הקלף לעשות, יכולה שאני

בה". ושליטתי העברית הוא שלי

 זר? דרכון לך יש •
המצליחה המדינה של "כן,
בולגריה!" בעולם:

במ יהודים הציל בולגריה מלך •
השנייה. העולם לחמת

 בולגריה של המצב אבל "נכון,
 לעולם הישגים תרמו לא הם טוב, לא

שא אומרים היו תמיד צורה. בשום
 מצביע היה שלי אבא מזרחים. נחנו

 והשרת אנחנו רק חן ברמת לליכוד,

מזר שאנחנו חשבנו ליכוד, הצבענו
 היא שבולגריה למסקנה והגענו חים

ערב". מדינת כמו
 ליברלית גם שאת לראות יפה •

 יפה משלבת גזענית. וגב שמאלנית
העולמות. שני בין

 שלטון שיהיה רוצה אני נכון! זה יודע? "אתה
 בסדר להתנהג האנשים את יכריח שבאלימות כזה,

חושב?" אתה מה בכוח! ליברלים, ולהיות

 אותך? מעניינת פוליטיקה מטומטמת. שאת •
בפוליטיקה, פוליטיקה אותי, מעניין לא "זה

 לא הטוב. בעשיית לתמוך שיש מרגישה אני אבל
 הנכון, הוא ההפך בכלל, שמאל של מבית באתי

 זה וכאלה. אוסלו׳ 'לא זה מהבית שספגתי מה
 מכיר ולא הדת, את שמגלה חילוני מישהו כמו

 שמאל הכי לעבודה, כשהצבעתי מהבית. אותה
התחרפנה". שלי אמא בחיים, שהצבעתי

 במופע גם המון. שלך אמא על מדברת את •
עליו. עובדת שאת הסטנד־אפ

 טוב שעבדו עליה הסיפורים אחד "נכון.
המש ואז מכינה, שהיא האוכל על היה בפיילוט

זהבי". נתן זה בשבילה המושלם שהשידוך לזה כת

משלך? מופע להעלות לך חשוב למה •
 לבית הלכתי שחקנית, להיות חלמתי "פעם

 שחקנית, אני ועכשיו בזה ועבדתי למשחק ספר

 אני לפעמים מתגברת. הרעב תחושת זאת ובכל
הרבה?" כך כל רוצה אני למה לעצמי: אומרת

לבד. שלך למשהו ליצירה. הוא הרעב •
 כל לי יש קבוצות. של בנאדם לא אני "כן,

 גם לתת אותי, שיאהבו בקבוצה, עניינים מיני
שהר חושבת בלב כשאני מקום, אחרים לאנשים
 נטו זה אז אני רק וכשזה טובים. יותר שלי עיונות

שעם למרות הסוף. עד יהיה שהכל לי ובא היצירה.

 לבה־הה נשואה אני”
 נלך בואי’ שאומר:

השקיעה; את לראות
 את לראות מה?

 רביעי? ביום השקיעה
 חוצפה. שזו חשבתי

 הוא ליוון, מגיעים אנחנו
 כל: קודם אני נשכב!
”רפטינג? יש איפה
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 לצילומים חזרתי יטר1 טילדתי "זה
 ההורות". מטבר כל את לי פתר

רטי והבן טריד איתן הבעל עם

 חברות צריך. כשלא להתעקש לא למדתי הזמן
 אומרת אני אודישן כל שלפני עליי צוחקות שלי
 כל על עונות: הן רוצה. הכי שאני הדבר זה להן:

רוצה". הכי שאת הדבר שזה אומרת את דבר
 המוצלחות "האחיות של לאודישן כשניגשת •

רוצה. הבי שאת הדבר שזה ניכר היה שלי"
 לא אני מאודישנים, מפחדת לא אני "נכון.

 אודישנים. עושה לא אני שאומרים: מהשחקנים

 התחרות. את אוהבת אני בזה, טובה אני ההפך,
 בהרגשה יצאתי דווקא ׳האחיות' של מהאודישן

 אמרתי אבל מדופרסים, כולנו היינו טובה, לא
 אודישנים, הרבה עושה אני תשמעו, ונועה: לגלית

 נעשה אנחנו לכן, אעזור אני תיכנעו, אל טוב, זה
לקרות. שחייב משהו זה הזו, הסדרה את

 הייתה לא אבל שחקנית, להיות רציתי "תמיד

 דין עורך אמרה: שלי אמא משפחתית. תמיכה לי
 הולכת את מצליח, משחקן יותר מרוויח בינוני

סבל". זה בטופ, תהיי לא אם שבו למקצוע

 כל זה למה הכלכלית. החרדה עניין שוב •
צף? הזמן

 הרצאות, מיני לכל אותי הזמינו האישה "ביום
 לי שאין דברים וכסף', נשים על ׳דברי לי: אמרו
הראשון הדור אני לומדת. בעצמי שאני בהם, מושג

 יש לי וגם קרייריסטית דין עורכת לאמא שנולד

זה. את לומדת עוד אני אז קריירה,

 הכלכליות שהחרדות חושבת אני אופן, "בכל
 עשירים היינו לא כילדה. שחוויתי מה בגלל זה

 של יש, של תחושה הייתה בבית, סבבה היה אבל
 כשהייתי בתרדמת ושקע חלה שלי אבא ואז שפע.

 במדינה קל מאוד במהירות. התהפך והכל בתיכון

לתחתית". הביניים ממעמד ליפול שלנו

 השקלים? את לכפור של ברמה היה זה •
חש לא אפילו בתיכון הסיום במסיבת "ממש.

 זה עכשיו לשמלה. כסף שלי מאמא לבקש בתי

 את ׳מה תגיד: שלי המשפהה בכייני, הכי יישמע
 ולקחתי הלכתי בעיתון?׳ דברים אבא על אומרת
הברה". של מאחות שמלה

 יחד היינו לא איך אותך? פספסתי איך •
יחד... היינו אב כיף איזה בבליך?

פוסט?" שכתבתי "ראית
לשמחתי. בפייסבוק לא כבר אני •

 לי אין אבל גם, מתה "אני

ב׳הארץ׳: עליי כתבו אומץ.

חמוד, מעצבן היה זה ׳פעם
 כתבתי אז מעצבן׳. רק זה עכשיו

 את בהתחלה זה, ׳ככה בפוסט:
 מתחילה כשאת ואז, חמודה,
 את רוצה, שאת מה להגיד

מעצבנת׳".
 יאהבו שכולם לך חשוב למה •

 שרק בסדר לא זה למה אותך?
אותך? אוהבים מהאנשים חלק

 יאהבו אם לי שאכפת "ברור
 את מנהל לא זה אבל לא, או אותי

 שמשך אדם בן הייתי תמיד היי.
 שבו מקום בכל אותי אהבו אש.

 שלא ההיא את יש ותמיר הייתי,
 היום לי, הפריע זה פעם אוהבת.

הומור. בצורת זה את מעבדת אני היום פחות.
 אוהבת שאני למשל, סמו, שדנה מרגישה "אני

פשוטה". לא בצורה אותי חווה לבי, בכל

בדנה? מקנאה את •
 שהיא בזה מורה. וגם שחקנית להיות "ביכולת

 בעולם גם משחקת היא וגם. גם שהיא מרגישה
 לקרוא אוהבת לא שאני שלנו, בעולם וגם - הרגיל

רגיל". לא עולם באמת הוא אבל ככה, לו

 הארעיות עם להתמודד שלו והדרך אחד כל •
מניח. אני מקצוע, של כזה סוג של

 את חוות גם במקצוע לא שהן שלי "חברות

 לי והייתה בהייטק הייתי אם בעוצמה. הדברים
 הזו. הפרזנטציה על מתפוצצת הייתי פרזנטציה,

 ששקלתי, מקצוע להיסטוריה, מורה הייתי אם גם
 את צריכה אני לי, הספיק לא זה אבל אגב. דרך

אתגר". חייבת הריגוש. את לי שיכניס הזה הדבר

בנחת. ילד לגדל של באתגר רע מה •
 בעלה איתן של (כינוי לבודהה נשואה "אני
 את לראות נלך בואי לי: שאומר ג״א), המואר,

 ביום השקיעה את לראות מה? עונה: אני השקיעה.
 להאמין! יכולתי לא חוצפה, שזאת השבת• רביעי?

 שפנאי אדם עם בזוגיות שבהרת־ ספק אין אז
 אנחנו כמוני. אשמה מרגיש לא והוא לו חשוב

 כל: קודם אני נשכב! והוא לאי, ליוון, מגיעים

קיאקים?" יש איפה רפטינג? יש איפה
דברים! לעשות חייבים כי •

חדשים. בדברים להתנסות אוהבת "אני
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 וידיד רטי
מהתעטייה

 טינקרבל(השחקנית על כתבה קוראת אני לפעמים
 למה בוץ, בבריכת חיה למדבר, פרשה רוזן), רוית
 את צריכה אני למה ככה? להיות יכולה לא אני

 המנוחה למה: לך אגיד אני למה? האלה? השאיפות
טורדניות". מחשבות מעוררת

 דעתך? את תסיח שהעבודה רוצה את •
שילדתי מדהים היה שזה חושבת אני "בדיעבד

 משבר כל את לי פתר זה לצילומים. חזרתי וישר
שלי". בחיים השתלב פשוט זה ההורות,

רשי? בשם בחרת למה •
 ׳אה, אומרים: אנשים הפרשן. רש״י, שם "על

 היה הוא לזה. מעבר הרבה זה אבל רש״י', כתב
 את שמעתי הברקה. שזו מרגישה אני גדול. אדם
 בארצות־הברית, כשהייתי שנים כמה לפני השם

 רשי. בשם בחור שם והיה רחוקה משפחה פגשנו
 השבתי לא בכלל אבל בעוצמה. אותי היכה השם

קו בקפה, קוראות להמון הלכתי בן. לי שיהיה
 כשהתגלה בת. לי שתהיה אמרו וכולן באורז ראות
בתדהמה. אותי תפס זה בן, לי שיש

 שהצעתי. שם לאף התחבר לא בעלי, "איתן,
 שמות נהיו הבנים של השמות כי למצוא, קשה
 תפסה ואחותי הבת. עוז אפילו פגשתי בנות. של
 אמרתי פתאום ואז רפאל. שלי, אבא של השם את

התנג הביע לא הוא רשי. על דעתך מה לאיתן:
 לאל־ נסיעה לו הייתה ואז טוב. היה כבר שזה דות,
 האמריקאי. רשי את שם לפגוש לו והצעתי איי
 השם את חווה שהוא אמר ורשי נפגשו, אכן הם

 כמתנה. שלי השם את חווה אני גם כמתנה. הזה
 שלא כך שלי. סבתא שם על ככה לי קוראים
יניב". כמו רגיל בשם שלי לבן לקרוא יכולתי

 היו כולם משי, שלה לבת קראה ריטה פעם •
 רק היה פעם רגיל. שם זה משי עכשיו בהלם,

 מי נזכור יהלי. העולם כל היום סובול, יהלי
הטרנד. על שעלתה הראשונה

 רשי. תפוס, היה זה אינסטגרם לו "כשפתחת־
אמנם..." הודים הרבה

 נולדה שלי, הבת בשמליה, •
 לא, ענינו: עמליה? שאלו אנשים

 מליה, רק היא והסבל, העמל בלי
 אמריקאית דרום ציפור גם שזה

את שמזכיר שם זה ומליה חמודה,
זה. עם התקשו זה מה אנשים ה׳. עם הברית

 חמוד הכי הבחור הוא רשי אופן, בכל "באמת?
למי לקרוא מוזר שזה יודעת אני בחיים! שהכרת־

בחור". באמת הוא אבל בחור, וחודש שנה בן שהו
 היה זה טועה, לא אני אם חלק. הלך הכל לא •

התפרקת. ודי בצילומים היינו שלי. ביומולדת
 הגוף אבל המשבר, את פתר הראש "נכון.

 לחגוג, ציפינו כשכולנו בספטמבר, 18ב־ פחות.
תרגיל". עשיתי אני
לב. בתשומת קלאסי תרגיל •

 כי מזה, התעלמתי אבל רע בלילה "הרגשתי
 סתם לא שחקנית, אני מעולה, מדחיקנית אני

 אני לעצמי! גם לשחק יודעת אני פרסים, זוכת
 אני בחילות. לי שיש ומרגישה צילום ליום מגיעה
 מקיאה ואני פה', לי ׳תעצור מונית: לנהג אומרת

 על נשכבת גם אני כדי, תוך למדרכה. מהמונית
 על לא בעמידה, להקיא וחלילה חס לא המדרכה,
 בעריסה. שפולט תינוק כמו בשכיבה, הברכיים.

 לו: קוראת ואני עובר עזר התאורן את רואה אני
 שלך השם מדרש עזר, לו קוראים וגם (צרודה) עזר!

והתעלם הומלס־ת שאני השב יד! מושיט לא עזרה!

שלו מה לראות מציץ שאני פעם וכל מת. כבר
 וחיוך. הקאה וחיוך. קטנה הקאה רואה אני מך

 ניערת גסיסה, של שעות ארבע אחרי אז, אבל
וסצ סקס סצנות ועשית וקמת ריקבון, מעלייך

 כל דרך מנווטת כשאת קומיות, מורכבות נות
 יומולדת: לי וחוגגת - היום את ומובילה הדבר

 מחמיא אתה כאילו יישמע שזה רוצה לא "אני
 לעשות יכולה הייתי לא אבל לך, מחמיאה ואני לי

 אם בסדר. שיהיה מרגישה הייתי לא אם זה את
 אוכלת יותר עוד הייתי אחר, בסט הייתי נגיד

 התקף ומקבלת האשמה, תחושת בגלל סרטים
 אז יותר. עוד הבור את לעצמי כורה ורק חרדה

 אל ביטוח, ׳יש ואמרת: שהרגעת בגלל
 אישן פשוט ׳אני לעצמי: אמרתי תדאגי',

 שרשי מאז ישנתי שלא שעתיים, איזה
אתאושש׳". ואני נולד,

 מטלות רשימת אותה עם המשכת פשוט •
 ובינתיים - ושאיפות חלומות רשימת ואותה
אותך? להקריס יכול שזה חשבת לא ילדת.

זה". על חשבתי "לא
 שלא סדי לנוח רוצה לא פשוט את אולי •

 שהיית מניח אני מחשבות? של ללופ תיכנסי
האלה. החרדות כל עם פסיכולוגי, בטיפול

 הדבר את מכירה אני תשמע, וכמה. "בכמה
 לא זה הביתה. באים לפועל כשמההוצאה הזה,

 ראיתי זה. את חוויתי בסרטים, שראיתי משהו
 ובכל קשים. אתגרים עם מתמודדת שלי אמא את

 ואין סיכון, הרבה עם מקצועיים בחיים בחרתי זאת
 ממש להתהפך יכול הכל דבר. בשום ביטחון לי

ולרע. לטוב בשנייה,
 עם קשיים חוויתי פשוט, מסלול לי היה "ולא

 הסירובים, ברמת רק מדברת לא הרבה, הקריירה.
 ביחסי ׳אפס לפני ההורדות. ברמת אלא

אומ אני בדיעבד שנה! עבדת־ לא אנוש׳
להמשיך. הכוח את לי שנתן מה שזה רת
 אני שבו המקום על לאלוהים מודה אני

נמצאת".
 של הבמאית לביא, שטליה כיף איזה •

 תפקיד לך נתנה אנוש", ביחסי "אפם
הצילומים: כל לבכות יכולה שאת

 לא אני אבל קשה. לי היה לא "זה
 אני להפך, מרוצים. לא פעם שאף מהאנשים

בסבל. מאמינה לא אני מהדרך. גם מרוצה
 עצמה על שתגזור מישהי מחפש במאי אם

לא". אני חודשים... שלושה של התבודדות
 יעדים להגשים שרוצה דור של קול •את

שלו. החיים איכות על לשמור וגם
 איזה יבינו מותי שאחרי רוצה לא "אני

 לא גם אני סבלתי. החיים וכל הייתי גדולה
 של וחרא מצליחן להיות שצריך חושבת

 ותמיר הכרמל, שוק ליד גרה אני אדם. בן
מת לא את לי: אומרים הסוחרים ליד כשאני
 אותך שונא אני לי: אומרים גם אנשים נשאת!

 במשחקים! לי מפריע זה ,wobi של בפרסומת
אחריות". גם יש הציבורית בהכרה

 רק עוסקים כשאנחנו לנו יש אחריות איזו •
פופולרית? בתרבות
 את שקובע מה דבר של בסופו הוא "הפופ

 היו הביטלס גם אבל בפופ, לזלזל נוהגים הטון.
 גרמני סרט איזה בגלל השתנה לא העולם פופ!

 זהו, פופ. הוא ׳22 ׳מלכוד גם ראה. לא שאיש
את כיבו אנשים הלר ג׳וזף של ברפרנס עכשיו

 ת1חק1צ שלי חברות”
 אודישן כל שלפני עליי
 הדבר זה אומרת: אני

 לא אני רוצה. הכי שאני
 מאודישנים, מפחדת
 טובה אני להפך,
 אוהבת אני בזה,
”התחרות את

 סנזו דנה גורי, עם נלי
 הטילוני, וטס (מטמאל)

 ב״אחיות טמטוזקות
טלי" המוצלחות

 ולא לאנשים לקרוא מנסה אני נחרד. כזה ממני.
 stroke חלילה שחווים אנשים כמו אותי, שומעים

 המאפרת ואז - לדבר מצליחים ולא מוחי) (שבץ
 של למצב הגיע שלי הגוף הקיא... בין אותי מזהה

 עייפות". מרוב הקאתי קריסה,
 שמבוסס צילומים יום זה שלי, המבט מנקודת •

 אצלם אני להגיד יבול שאתה לא זה נלי: על
 אנחנו אז השני... הצד את אצלם אני מפה, קצת

 אני שעוברת שעה ובל לחכות. צריכים פשוט
 אעשה, לא אני הזו הסצנה את אוקיי, אומד
 אני אחר, ליום נעביר הזו הסצנה את אוקיי,
הזה שהיום בהנחה קדימה, הלו״ז בל את מעביד
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■וווו!

 של מבית באתי לא”
 הנכזן, הנא ההפך שמאל,

 זה מהבית שספגתי מה
 כשהצבעתי אנסלני. לא’

 שמאל הכי לעבנדה,
 אמא בחיים, שהצבעתי

”התחרפנה שלי

 עשירים 1היינ לא”
 תחנשת הייתה אבל

 שלי אבא אז1 שפע.
 בתרדמת, נשקע חלה
 במהירנת, התהפך נהכל

 בתיכנן הסינם במסיבת
 חשבתי לא אפילנ

”לשמלה כסף לבקש

האפליקציה".
צרי עדיי; בטח את צעירה. מאוד נראית את •

מקומות. מיני בכל זהות תעודת להראות כה
קטנה". מאוד כמישהי חייתי חיי רוב "את

 גבוה. ובעלך שלך, למחזרים הפריע לא זה •
פעם אף זה מחוזרת, להיות של עניין לא "זה

 תמיד קטנה, שהייתי מאז מבפנים. זה העניין, לא
בעיה". כאל לזה התייחסו רופאים, אצל הייתי

וכאלה? גדילה הורמון קיבלת מה, •
 לתת צריך אם בדקו אבל קיבלתי, לא "לא,

 אנ־ אצל הייתי ח', עד ג׳ מכיתה שנה, כל לי.
דרוקרינולוג".

 אמרו: הרופאים הזמן כל מצב. באותו אנחנו •
מדי׳"? נמוכה תהיה "היא

 זוכרת אני בסדר׳. תהיה ׳היא אמרו: "לא,
 הייתי ק״ג, 36 שקלתי ט', כיתה לבליך, שבאתי

 כאילו הכי הייתי ביסוד־ שבר. היה גם זה מ׳. 1.45
ממני. נלקח המעמר בתיכון ואז הכיתה מלכת

לגי צעירה נראית שאני מזה נהנית אני "היום
שהיו זוג בני בזכות גם שעברתי, תהליך זה לי,

 שלקח דבר זה שלי, המראה את לקבל אבל לי.
 גם מידות', מספיק ׳אין המאבקים, כל זמן. לי
 אני גם בזארה. בגדים אין לי גם מידות! אץ לי

למצוא". מתקשה
 אייקון את משחקת שאת זה על מתה את •

האופנה.
 בסגנון אופנה מחברת אליי פנו פעם "מאוד!

 גם השרוואלים, לאופנת מתחברת לא ואני הודי.
אני". לא זה הודו, בגד־ לבשת־ לא בהודו

לבעלך? בניגוד •
".created a monster 1^ היא "האמת

 בעצמו? אופנה אייקון נהיה הוא •
מה בייבי, לי: אמר הוא לניו־יורק טס "כשהוא

 והייתי לניו־יורק טס הייתי פעם ממני? עשית
ואלקטרו חשמל מוצרי (חנות b&h על חושב

 תמיד סיינטס. אול על חושב אני היום ניקה),
 בצבא, כשהייתי גם אופנתי. ייחוד לי שיש אהבתי
 אמר הרס״ר לפדלפון. הצבא מכנם־ את הפכתי

 הייתי אז שאסור. כתוב ולא מקום בכל בדקתי לי:
פדלפון". צבא מכנסי עם חיילת

n לביים? תתחילי מתי •
7 של־ במיינד אבל לביים. רוצה הייתי ״וואו.

ועריכה". בצילום מבינה מספיק לא עדיין אני
ועורך... לבמאי נשואה את •

s ״וצלם״.
 ניסיון יותר לך יש ממני, הפקות יותר חווית •

 הדבר קל, לך יהיה בימאית. להיות כדי ממני
 לתוך לקפוץ שתרצי זה קל לא לך שיהיה היחידי

 הדרכת את אבל המסך. על ולהיות הפריים
 ככה, תעשה הסט: על איתך שהיה שחקן בל

 טייק. עוד יהיה תירגע, מפה, תבוא המצלמה
הדרכת". הזמן בל אבל לב, שמת לא את

 חינוך, מש״קית הייתי (צוחקת) מורה! אני "כי
להוראה". מחוברת

 סיום? לפני להגיד רוצה שאת משהו עוד יש •
שניפגש, שלנו הגורל היה שזה מרגישה "אני
 אתה להבין. יכול שאתה ממה יותר ממך למדתי
 שואלים תמיד תחומים. בהמון בשבילי המודל
 אני להיות? רוצה היית אישה איזו כמו אותי:
■ אלפי׳״. 'גורי עונה:

עמוד 7


