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פירסומת. בתמונת חיימון ובעלה מירי :מימין ככובע. נראה עליו ששמים מה

וב־ לבנים, עבור ליום־ציליומים לירות
רגילים. צילומים עבור ליום לירות 1200
 ששכרה שלה, העבודה את אוהבת מירי

 מספקת במידה ׳שאפתנית היא אך בצידה,
ליותר. להגיע לרצות כדי

 לשעבר רבות שדוגמניות סוד זה אין
 ודי זמרות. או מצליחות׳ שחקניות הפכו

 שהוכיחה המפורסמת, טוויגי את להזכיר
 שחקנית־זמרת היא כי שלי החבר בסרט

דוגמנית. מאשר פחות לא מצטיינת,
 לא לשיר, למירי חיימון כשהציע לכן,
 נרתמה היא הוא, נהפוך לרגע. אף היססה
:מירי מספרת בהתלהבות, לרעיון

תשיר מירי ,אם לנו: אמרו ״תמיד י
 משהו יהיה זה חיימון, עם ביחד

 יש מה בטלוויזיה. תסתכלו לא־נורמאלי.׳
 שנראים וזמרות זמרים בטלוויזיה? לראות

 מכוערים לעמוד, יודעים לא לא־עלינו.
ולא־אסתטיים.

 ואני יפה בחורה ,אני לעצמי: ״חשבתי
 לתרום יכולה בהחלט אני לשיר, יכולה

 שמעו אנשים ויזואלית. מבחינה לטלוויזיה
 אחד בנו. להשקיע מוכנים והיו אותנו,
אחרוני, חנה הזמרת של בעלה הוא מאלה
טישמן. חיים

עצמאיים. להיות החלטנו אנחנו ״אבל
 החב- של ההתלהבות הרעיון. את פיתחנו

שהת כאלה כמובן היו לנו. עזרה רק רים י
 שהיא שדוגמנית זה איך בזילזול. ייחסו

 אבל לשיר? גם תדע חתיכה, וגם יפה גם
מאד. מהר מהמיפרשים הרוח יצאה לאלה

עניינים. מאד היינו ואני חיימון כי
 ממש חיימון לי. שיתאים שיר ״חיפשנו

 לימד לשיר, אותי לימוד הוא לי. עזר
גולדהירש, לאילן פנינו נכון. היגוי אותי
 הוא האושר השיר את עבורנו כתב והוא
 השיר זינק שבועות שישה תוך ואת. אני

 במיצעד־הפיזמונים. הראשון המקום אל ג
 את רק בשיר 'שומעים ,למה שאלו: כולם
רצה, שחיימון היא האמת שלך?׳ הקול
 את להבליט שנינו, של הראשון בשיר
א1 כדי קולי׳ ל  ומירי שר חיימון יגידו ש
ילדותה. משחר אותהלה־לזדלה." עושה

 נושאת היא אותה מירי של
 מלוה למקום, ממקום כקמיע

אהבתה למרות מאוד מהר התבגרה מירי

 אלגרנט׳ חיימון את פגשה וחצי ארבע־עשרה בגיל כבר לבובה.
 תשעי בגיל ואילו דוגמנית הפכה שש־עשרה בגיל חייה, של הגבר

1לזמרת. גם להפוך רוצה היא 22 בגיל עתה נשואה. אשה עשרה

תוכ לפני וחיימון מירי עומדים היום
משו מופע מכינים הם מרחיקות־לכת. ניות

חב הקימו הם האריות. וללהקת למידי תף
 יהיר, שמתפקידה גמא, בשם תקליטים רת

וב שלהם, התקליטים מכירת את לקדם
 התקליטון לשוק לצאת עומד הבא שבוע

שלהם. הראשון
 מפריעה אינה כזמרת מירי של הקריירה

 שתי את משלבת היא בדוגמנות. כלל לה
 כפי כזמרת תצליח היא ואם הקריירות.

 שהיא ספק אין כדוגמנית, מצליחה שהיא
רחוק. תגיע
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בארץ. ביותר מהמבוקשות צמרת, לדוגמנית הפכה חודשים שישה ותוך מפורסמת
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