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מי לבור כדי האופנה בתחום אנשי־מיקצוע בין מישאל ערר

 ספיר דונסקי, קארין בן־עמי, מי ^
 ילינק ודורית גנזי סמדר לקאופמן, 1

 הטובות, הדוגמניות חמש הן אלה —
 בארץ. ביותר והמיקצועיות המצליחות

 הזה השלם שערך ממישאל עולה כך
האופנה. בתחום אנשי־מיקצוע בין

ומע שוחק קשה, ״מיקצוע דוגמנות,
המיקצועות,״ ככל רגיל מיקצוע ייף,

 נלווים זאת למרות הדוגמניות. טוענות
הדוג וזוהר. הילה הדוגמנות למיקצוע

במסי בפתיחות, בארץ מופיעות מניות
הק השעות עד מבלות הן נוצצות. בות

 שוב מופיע ושמן הלילה, של טנות
בעיתונים. ושוב

 של השוליים הפרטים הם אלה אבל
להד וטורחות מבקשות הן המיקצוע,

המס על היא האמיתית העבודה גיש.
 במתנ״ס קשה יומיומית עבודה לול,

בעבו רק בחצור. ובבית־העם בדימונה
 באמת, הטובות הן מי לדעת ניתן דה

 אנשי־המיק־ אצל לברר ביקשנו זה ואת
 תצוגות־אופנה מארגנות צלמים, צוע.

זו. שאלה על השיבו ודוגמניות
קונסנזוס היה אחת דוגמנית על
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י ססת דמותה בארץ. ביותר המצולמת הדוגמנית יא4|  מתנו
 תחנות־האוטובוסיס. גבי מעל מופיעות פניה בעיתונים, 9 ?

ת היא ובאחרת שוקולד, בהנאה סועמת היא אחת בתמונה  מסתבנ
 ובאחד מעדן־חלב, בתיאבון אוכלת היא אחד בפוססר בחושניות.

חדישה. מכונית ליד מחייבת היא
ת קאופמן, ספיר  אולי הן שלה הפגים במיל׳. מלכת־היופי ,11 ב

במדינה. המוכרות
 ביישנית ילדה חייתי דוגמנית. שאחיה האמגתי לא שנים במה ״לפני

ביישנית. אני היום עד הבלים. אל נחבאת חסרת־ביסחון,
ק נפלה ״תחרות־היופי  להשתתף החלסתי הטירונות. בזמן בדיו

 שאקבל.׳׳ ימי־־הוזופש על מחשבה מתוך בה
ת גס קיבלה, היא ימי־חופש רק לא  אחרי מלכת״היופי. כתר א

 הדוגמנות. מעולם והתרחקה הצבא, אל חזרה שזכתה
ם לא פשוס ״זה ואבזרי.״ מפחיד מיקצוע לי נראה לי. התאי
 שקיבלה, הדוגמנות להצעות להיענות התחילה שנה אחדי רק
לפיסגה. הגיעה קצר זמן ותיד

 פעם. בכל להשתנות שלה היכולת זח טובה דוגמנית שעושה ״מה
 מעמד תחזיק לא היא אז כי מסויים, אחד טיפוס להיראות לה אטור
בפגים." מעניינת הבעה צריבה דוגמנית זמן. הדבה

 ״אבל לפיטגה. להגיע מספרת, היא לה, עזד שבאמתחתה התואר
 להן היו שלא מפני הצליחו שלא מלכות׳־יופי יש התואר, רק לא זה

יופי.״ מלבד אחרים, כישורים
כהת לעיתים מתפרשת היום, עד בה שנשארה שלה, הביישנות

נשאות.
 לחיים לי שייכנסו רוצה לא אני חומה. סביבי יש נכון, לא ״זה

 החדירה זה במיקצוע לי מפריעים שהכי הדברים אחד הפרסיים.
 שלי, הפרסיים החיים על להם שבא מה כותבים עיתונאים לסרסיות.

נעים." לא זזה
ת באירועים  להגיע ״משתדלת להופיע. ממעטת היא ובמסיבו

מה אליהם  לי יש חייבת. שאני למקומות רק באה אני שפחות. נ
 אני לי. מספיקים הם שלי. האמיתיים החברים ואלה חברי־ילדות,

ם הללו שהאירועים מאמינה לא  יחסי- בשבילי ליחסי״ציבור. טובי
בעבודה.״ טובות תוצאות הם ביותר חטובים הציבור

 מטבירה: היא בדוגמנית-צילום בו זוכה שהיא הרב הביקוש את
שתדלת תמונה, בכל משתנה ״אני  לא גבוהה, רמה על לשמור מ

 יופיע שהוא טובם לתנובה, צילום עשיתי מזמן לא הצעה. כל מקבלת
ת שמי והם ובשלטים, בעיתונים  זה שקיות״ניילון. על התמתח א

 והוא לבית״מישפט, פניתי לזה, חטכמתי לא מדי. המוני לי נראה
השקיות. את להפיץ האוטר צו הוציא

ת לראות נהנית מאוד ״אני  זה ובתמונות, בפוסטרים עצמי א
 אנשים ברחוב. אומי שמזהים לי נעים תמיד לא שני מצד סיפוק.

 עצבנית, אני לפעמים פגמים. לחפש לבחון, להסתכל, אוהבים
 אבל ככה. שמסתכלים נעים ולא טוב, נראית לא מצוברחת,
 נחמד.״ אפילו זה ולפעמים התרגלתי,

ת מהמיקצוע. כטף הדבח־הרכה מרוויחה שהיא מספרת ספיר ע  נ
 גדול תענוג ״זה חדשה. דידה קניית לממן להוריה עזרה האחדתה
 שבשום יודעת אני קשה. ובעבודה ידיים בשתי כטף להרוויח
ככה.״ מרתיחה חייתי לא מיקצוע

 את תעזוב היא יקרה כשזה להתחתן. רוצה היא הקרובות בשנים
 תושבת אני היום. של בקצב לא אבל לדגמן, אטשיד ״אולי המיקצוע.

 כולי את להקדיש ארצה ואני ביותר, החשוב הדבר היא שמישפחה
ולילדים.״ לבעל
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