אלין פרץ :ה סו ציו לוגי ת ל ע תי ד מ קי ר און
אלין פרץ ,בעלת השער השחור ,המסופר בתספורת
קארה ,והעיניים הכחולות ,לומדת בתיכון בן־ צ בי
בקיראון .היא ילדת סנדוויץ׳ וי ש לה עוד שתי אחיות.
לאמה בוטיק בפאריס ובארץ וזו הסיבה שבארונה של
אלין מלתחת בגדים מיוחדת ואופנתית .היא רוצה להיות
דוגמנית ,אבל רק כמקצוע משני .בעתיד היא רואה את
עצמה כסוציולוגית.
 53הקילוגרמים שלה מתפזרים על פני  1.77מטר וזו
הסיבה שתמיד היא נעולה בנעליים שטוחות .״אם אנעל
נעלי־עקב ,הגובה שלי יהיה מוגזם,״ היא אומרת .ובניגוד

לרבות אחרות אלין גם מתה להשמין ועושה כל העת
דיאטות־השמנה .אבל :״זה לא הולך לי ,בבית ממש
מפטמים אותי ,אד ללא הצלחה".
היא אוהבת לקרוא ,לשחות ,לשמוע מוסיקה טובה.
בילדותה גם פרטה על פסנתר.
לתחרות מלכת־המים הגיעה אלין במקרה ,לאחר
שצלם־אופנה צד אותה ברחוב .היא אינה מאמינה שתזכה
בתואר .לדעתה ,התחרות הפעם מאוד קשה ,מפני שיש
מועמדות יפות ורציניו ת .״התחרות עבורי חוייה בלבד.״

7ז>גל 7ז>גס>:

עוזבת קיבוץ
סיגל סיגטי בת ה־ 16וחודשיים תתחיל בשנה הבאה
ללמוד ב אנ קורי במגמת בגרות כלכלה וסוציולוגיה.
השנה היא עזבה את קי בוץ פלמ״ח צובה שם חייה בשש
השנים האחרונות :״הרגשתי שמיציתי את האפשרויות.
אני טיפוס עצמאי וקארייריסטי וחשתי שמקומי לא שם.״
עתה היא מתגוררת עם אמה בתל־אביב ונהנית מהעיר
הגדולה .שערה קצוץ ומסופר בתספורת פאנקית משהו,
עיניה חומות וחודרות והיא מתנשאת לגובה של 1.67
מטר ושוקלת  47קילו.
לסיגל תחביבים רבים .בין השאר היא רוקדת שלוש

פעמים בשבוע ג׳אז ,כל פעם חמש שעות ,מנגנת על
פסנתר ,מציירת ,מפסלת ומה לא.
לפני חצי שנה החלה ללמוד דוגמנות .היא רואה
במקצוע זה משהו חובבני בלבד ,כי מה שהיא באמת רוצה
לעשות בחיים זה להיות דיילת־אוויר ול טיי ל בכל העולם.
לכן היא מתכוננת גם ללמוד צרפתית.
בצבא היא רוצה להתקבל ללהקה צבאית והיא מעידה
על עצמה :״אני טיפוס מאוד מגוון ,רוצה לעסוק בהרבה
שטחים ,כי אני חושבת שאני מוכשרת לכל".

