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 לפתח־תיקווה. המישפחה עברה משם גבים. קיבוץ היתה בארץ
לעבודה. לצאת נאלצה היא העממי בית־הספר סיוס אחרי מייד

* ה ד * ת  בגיל שבחורד. מה כל שוחט איווט עשתה העשרים שנ
העו ברחבי הסתובבה היא בעיקר לעשות. חולמת העשרה

 איפשרה אל־על, הלאומית התעופה בחברת כפקידה עבודתה, לם.
 שרצתה. מקום לכל מזה, יותר אפילו לפעמים שנה, כל לטוס לה

 לפרוש החליטה ואז, תום. עד הזאת ההזדמנות את מיצתה היא
לעצמה. עצמה את ולהקדיש

לארץ. הוריד. כשעלו שנה בת היתד. עיראק, ילידת איווט,
 להסתגל הצליחו משלא גבים. בקיבוץ תחילה התיישבו הם

 כפקיד־ עבד האב בפתח־תיקווה. להתגורר עברו הקיבוץ, לחיי
 נאלצה הזהוב, והשיער החומות העיניים בעלת ואיווט, מכם

 בבית־הספר לימודיה את שסיימה אחרי מייד לעבודה לצאת
 הספיקה, על באל־ כפקידה עבודתה כדי שתוך אלא העממי.

ניג היא בכוחות־עצמה. ללמוד גם לחוץ־לארץ, הנסיעות מלבד
יפה. בהן ועמדה החיצוניות, לבחינות־הבגרות שה

 ואפילו פלטשר, לאה אצל דוגמנות קצת למדה תקופה באותה
 שצולמה בתצוגת־אופגה אורן, ומירי דונסקי קארין לצד הופיעה

 חשבה היא לשירה. מובהקת נטייה גם לה היתד, בטלוויזיה.
 עושה היתד. אילו צבאית. ללהקה ולהצטרף לצה״ל להתגייס

המסו מישפחתה אבל בשן. יגאל עם יחד מופיעה היתד, זאת,
הצבאי. השירות על לוותר נאלצה והיא לגיוסה, התנגדה רתית

 נטשה היא ללימודים. לפרוש לאיווט לה בא ,20 בגיל וכך,
 המורחב לחוג תל-אביב, לאוניברסיטת ונרשמה העבודה, את

שנת־ד,לימו את עתה מסיימת היא שבו כללית, להיסטוריה
השנייה. דים

 לימודיה של הראשי כנושא בהיסטוריה דווקא בחרה היא
 כל את בתוכו הכולל מיקצוע זהו שלדעתה מפני האקדמאיים,

 הכל. בעצם לומדים ההיסטוריה, לימוד כדי ״תוך החיים. ענפי
 המדיניים הכלכליים, החברתיים, התחומים כל את מקיף זה

 הזמן כל ונדחף כמוני, שחולה,־סקרנות למי הפסיכולוגיים. ואפילו
אידיאלי.״ מיקצוע זהו לדעת, הרצון על-ידי

 את לה לשנות מנסים שאנשים היא איווט של הבעיות אחת
 טוב די מסתדרת היא אבל זר. להם מצלצל הוא הפרטי. השם
כר משום־מה, לה, לקרוא המורה התעקשה בבית־הספר עימו.
או היא כבר,״ ״אם לאיווט. העברי התירגום זה כאילו מלה,
 היא נקלטה. לא כרמלה אבל מחווה.״ נגזר איווט ״אז מרת,

 מזג עם נפשית, שלווה בעלת שקטה, כך. לה וטוב איווט. נשארה
 אכזבה: של בשמץ אולי איווט, מודה שובביים וחיוכים נוח

מכלי.״ אותי להוציא המסוגל בעולם משהו שיש חושבת לא־ ״אני

 לבחינות־הבג־ ולגשת עצמה בכוחות ללמוד לה הפריע לא הדבר
 את כמו איווט, את בהצלחה. עברה שאותן החיצוניות, רות

 הזית. עץ של אוליביה מוצרי מלווים בתחרות, המועמדות שאר
וולה. חברת של במוצרי־השיער איווט מטפחת שערה את
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הכל.״ את בתוכו הכולל מיקצוע ש״זה מפני בהיסטוריה שוחט

 של חגדול המוצרים במימיו תמשות
דיאודו שיזוף׳ שמן :״אוליביה״

 כי ידיים, יקרם שבון רנט׳
הזית!״ ״עץ - בית ״בבל

 קרם — העור לטיפוח שנוגע מה
ט־ של ההזנה וקרם הלחות או א  ״

טו הם המוצרים. הם גירל״ דור
 והבל יפה, להיראות לך ועוזרים בים

1 משתלם עסק זח בל־בך. זול במחיר

 המים מלבות של ההצלחה סוד
״. טמון ס ק ט ״גו  ההצלחה סוד ב

״ של ס ק ט מ  לאה בגברת טמון ״
והבע המנהלים גוטליב ארמין ומר
״ מיפעל של לים ס ק ט מ בישראל. ״

 לזכות ביצד יודעות המים מלכות
 חת״ את תמצאי את מטופח, בשיער
 בתכשירי נבון לשימוש במדריך שובח
בפרפו דירשי ״מלה״. של שיער

ובבתי־חמרקחת. מריות


