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לו איז עמר:
ה דוג מני ת ה צ עי ר ה מ או ד

סיגל מוסינגר :החיפאית האלגנטית
סיגל מוסינגר היא יפהפיה מהקר 
יות ,בעלת שיער בלונדיני ,אף סולד
ועור שזוף.
כתלמידה ,המסיימת בימים אלה את
לימודיה בכיתה י״א במגמת אופנה
ב או ר ט בי א לי ק ,היא מתמודדת עם

נגמרות .היא מתנשאת לגובה של 1.76
מטר ומשקלה  58קילו .על הגזרה אינה
שומרת ,ומרשה לעצמה לזלול מכל
הבא ליד ,להוציא עוגות וגלידות.
בגדים? היא אוהבת הרבה ובעיקר
אלגנטיים ומחמיאים לגוף .״אני לא

טיפוס זרוק ,את הכסף שאני מרוויחה
אני מוציאה על ביגוד".
בחוף־הים אפשר למצוא אותה
בביקיני :״בתצוגות אני חייבת להיות
שזופה בכל חלקי גופי ,וזו הסיבה שאני
מעדיפה ביקיני על פני בגדיים שלם.״

לואיז עמר היא בסר הכל בת  15וחצי ,אבל נראית מפותחת בהרבה מכפי גילה:
״ברחוב תמיד חושבים שאני בת ! 18״,היא מחייכת וחושפת טורי שיניים צחורות
ושפתיים חושניות.
בדרך ■כלל היא מסתובבת עם קו קו אסוף ומסבירה שתספורת כזו מבליטה את
פניה היפות.
היא רזה  ,חטובהיומתנשאת לגובה של  1.78מטר .לכן היא מרשה לעצמה לזלול
פאסטות ,לזאניות ,אוכל איטלקי והרבה .מזה שנה שהיא עוסקת בדוגמנות ,בעיקר
צילום ,וטוענת שאינה צעירה מדי למקצוע :״היום ,בעולם הדוגמנות ,הנטיה היא
לפנים של נערות צעירות.״
למעלה היא מדגימה בגד של אי ב דה מ ר די ק ס ולמטה בגד־ים של רון־־לי.
אימה דוחפת אותה קדימה ,מעודדת אותה ונותנת לה גיבוי :״היא כמו חברה
שלי ,היא צעירה ויפה מאוד ובעבר היתה בעצמה דוגמנית".
למרות שהשרות בצה״ל עדיין רחוק ,רוצה לואיז להיות קצינה בצבא ,אבל לא
רואה את הקאריירה שלה במדי חאקי.
היא רוצה ללמוד מינהל־עסקים כמיקצוע ובשביל הכיף — פסיכולוגיה.
הדוגמנות היא אירוע ז מני בלבד ,למרות שהיא נהנית מעבודתה זו ואוהבת
אותה•.

עומס בחינות״הבגרות ומספיקה בין
לבין גם לעבוד כדוגמנית.
בתצלום העליון היא מדגימה טבעת
די א מי מון.
״אני עובדת על המסלול כבר
שנתיים וי ש לי תצוגות רבות כל
שבוע .אני מדגמנת בעיקר בצפון
ובחיפה וכולם כבר מכירים אותי".
ואיך אפשר שלא להכיר אותה אם
רק לפני שבועיים זכתה בתואר מי ס
חיפה לשנת . 1986
רגליה חטובות ,ארוכות ו אינו

.
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