
 לאנשים טוב עושות שהאחיות כמה ראיתי
 אהיה שאני החלטתי אז בהם, מטפלות שהן

לאנשים. טוב לעשות אוהבת אני אחות.
 אני אז אחות, להיות לי יצא ״לא

 כדוגמנית- עובדת כשאני גם דוגמנית.
 עובדת כשאני גם בגדים, עם מסלול,

 וגם בגדים, בלי או עם כדוגמנית־צילום,
 טוב עושה אני — דוגמנית־עירום כשאני

בזה. מרגישה אני יודעת, אני לאנשים.

״ באהבה מנתיבות , ; ״ ־ י ״ ״ ״ ״ ״ ;2
בעיירת־העוליס התגוררה ומאז עשר בת בהיותה לארץ הגיעה

 שאני יודעים דתיים, אנשים שהם שלי, ההורים ״גם נתיבות.
 בבית־ למדה שלומית מתוכה.״ הוציאה שנתיבות טוב הכי הדבר
האופנה. עולם אל לראשונה התוודעה ושם מיקצועי, דתי ספר

 הדוגמנית ״אני
 ממושמעת הכי

 לבושה תמיד מאחרת, לא פעם אף בארץ.
ל אביזרים איתי מביאה ותמיד טיפ־טופ,

מביאה.״ לא אחרת דוגמנית שאף צילום

־׳ו א־י לדעת צריו י ' י י 1 *י י  להתפשט "
 אמיר, שלומית של דעתה זו — אשה כמו

המצלמה. עדשת לפני זאת להדגים המוכנה

 דברים אוחבים דבר, של בסופו אנשים,
 דבר על להסתכל להם נותנת ואני יפים, *1

שלי.״ הגוף — •פה
ב מוצג בתל־אביב הקולנוע מסכי על
 נזר־ סריגי של סרט־פירםומת אלה ימים

 רצה שלומית את מראה הסרט כלטקם.
 כשהיא מאדם, ההומה דיזנגוף ברחוב

 ומושכת העליון גופה במחצית עירומה
 מכסות שידיה למחת רבה, תשומודלב

 טפחיים. ומגלות טפח מכסות שדיה. את
הי־ לא צופות־הקולנוע שבין לנשים

 שלזימית ענו הראשונה הפגישה זו תה *
 את כבשה ארוכים חודשים מזה אמיר;
 שבועוני של והפירסומות האופנה עמודי

תמו בעשרות מופיעה כשהיא הנשים,
 או אופנתיים בגדים מדגימה היא בהן נות
מלאי היו הגברים אולם החטוב. גופה את
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לעבודה.״ נוגע שזה זמן כל לי, שאומרים מה עושה ״אני בבוקר. 11 ב־ דיזנגוף ברחוב

 משגע, גוף רק לא לה ״יש התפעלות:
רגיל.״ בלתי אומץ־לב גם אלא

 מייחסים מדוע מבינה אינה שלומית
 אומץ־לב,״ לי ״אין לה. שאין תכונות לה

חו כשאני אני. פשוט ״אני אומרת. היא
 אם אותו. עושה אני בסדר, שמשהו שבת

 נותן היה לא אחד אף דוגמנית׳ הייתי לא
ה יפה. בבית ולגור לשתות לאכול, לי

 ואני חשוב, דבר היא האדם של פרנסה
טוב. מתפרנסת

 לא הן עושה שאני העבודות ״רוב
 לעירום. סירבתי לא פעם אף אם־כי עירום,

 אבל רגילה, דוגמנות הן העבודות רוב
 טוב. די הנראה כפי זה את עושה אני
 נותן וזה לחודש, כסף המון מרוויחה אני
ביטחון. הרגשת וגם גאווה הרגשת גם לי

לי 10,000ל־ 8,000 בין בחודש לי ״יוצא
 על הכל את מוציאה הייתי בהתחלה רות.

 קטנה ילדה שהייתי זוכרת אני בגדים.
 הייתי לתל־אביב, מנתיבות מגיעה והייתי

 — שהיום הרחוב דיזנגוף, ברחוב מסתובבת
שלו, המלכה לי קוראים — הסרט אחרי

ל1|1 י  שהצעידה הדוגמנית שהפכה מי אמיר, שלומית 111 !|
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 לסרט להצטלם כדי אדם ההומה דיזנגוף רחוב באמצע עירומה
הפכה בתי־הקולנוע, מסכי על בעירום מופיעה ומאז פירסומת,

 שבצפון ההדובה בדירתה ממש. של פולחן שלה העירום את
 בעירום, עצמה תצלומי־שלומית של הגדלזת־ענק תל־אביב,.תלויות

 היזל מהעירום,״ להתבייש סיבה לי ״אין בהם. להתבונן מרבה והיא
נהה.״ מתפרמות אני שנית, יפה׳ שלי הגוף ״ראשית, אומרת.
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