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 להיתלות ברכה נהגה בעבר לטשטשה. כוחה בכל
 מצויים לישראל,'וברשימתה שהגיע בינלאומי כב

 בראנט. ומייק הקטן טוני מור, רוג׳ר ילון,
אהרוני. רחמים של אפוטרופוסתו תחת ברכה ה

 אחד. לאף הפרעתי ולא ושקטה חמודה
ארצה.״ שעלינו אחרי השתנה הכל

ל למוסד בארץ נשלחה שוורץ ברכה
ש כיוון אחותה, עם יחד אומגה ילדים

 והילדות עצמם, את לבסס ביקשו ההורים
 התגרשו שנתיים כעבור בדרכם. עמדו

 מתיאטרון רקדן הכירה האם ההורים.
 בכרם בצריף איתו לגור ועברה דו־רה־מי
 ובאו מהמוסד הוצאו הילדות התימנים.
 כי לספר נהגה ברכה האם. עם להתגורר

 ובית־השימוש חמים, מים היו לא בצריף
 בכל שרצו עכברים הבית. מן מרוחק היה

שהיה. האוכל מעט את וכירסמו מקום
 מספרת: והיא קשים, ימים עליה עברו

 שהקשר באינסטינקט, הרגשתי, אז ״כבר
 שהייתי ימים היו חלש. למישפחה שלי

שיי שאינני ומרגישה בחוץ שעות עומדת
 אשכח שלא המיקרה קרה ואז לשם. כת

 עשיתי בלילה חמש. בת הייתי לעולם.
 אמא, אותי לקחה בבוקר במיטה. פיפי

 התחתונים את הכניסה אותי, הלבישה
 וזרקה פרוסת־לחם, עם לשקית הרטובים

 היא ובכיתי, בחוץ כשעמדתי מהבית. אותי
 מעוג- הם אם ברחוב אנשים ושאלה יצאה
אותי.״ לקחת יינים

עב והיא השתפר, המישפחה של מצבה
סיפ ברכה אך העיר. בצפון להתגורר רה
 לטיולים כספים קיבלה לא אז גם כי רה

לממתקים. או שנתיים

 דוגמנות-עירום
וחרפת־דעב

 סיפרה י מאומצת שהיא גילתה יך ^
■ של מהארנק גנבתי ״פעם :ברכה י
אותי, תפסה היא לירות. חמש שלי אמא
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 מעצרה. הארכת לשם הובאה לשם בבית־המישפט, לויט ישי שופט
לירות. אלף 20 של בערבות לשחררה הצליח זיו שימחה סניגורה

 שוורץ ברכה כי ידע לא חגג, יצחק רב־פקד המישטרתי התובע
 תשומת־ליבו את להעיר טרח והסניגור מפורסמת דוגמנית היא
 מזייפי עם בקשר חשודה מהיותה לבד שוורץ, שהגברת לכך

ובעולם. בארץ ישראל את מייצגת גס יהלומים, וגונבי המחאות

 לה נפלט לצעקות־אימים מכות־רצח ובין
 שלך!' לאמא בדיוק דומה את׳ פיתאום:

 לה אמרו ושם למישטרה, אותי לקחה היא
כש למוסד. אותי למסור צריכה שהיא
 האמת את לי סיפרה היא הביתה חזרנו

 לי.״ להכאיב בשביל הורי, על
אחרת, לדירה המישפחה עקרה שוב

ה בעלת הבלונדית, הילדה נשלחה ושוב
 לבית- התמים והחיוך הכחולות עיניים

 והיתה הכיתה מלכת הפכה היא חדש. ספר
 בינה נוצר אמיץ קשר טובה. תלמידה

 עד חזק זה קשר הקטנה. אחותה לבין
 לתינוק. אם והיא נישאה האחות היום.
ברכה בילתה מעצרה לפני אחדים ימים

שה כיוון בתינוק וטיפלה אחותה בבית
בבית־החולים. ואושפזה חלתה אחות

גב יפה. שהיא ברכה גילתה 14 בגיל
ושור ברחוב אחריה מסתכלים החלו רים
כש חברתה. את ביקשו כולם לה. קים

 אותה שלחו העממי בית־הספר את סיימה
הה־ שנה וכתום בית־אלפא לקיבוץ הוריה

א?נ״־נ הצמרת דוגמנית ״,לד^
למצב אותה הביאו בילדותה שסבלה וחרפת־הרעב העוני רמא. רא

כדוג הצליחה היא בחייה. ביותר החשוב הדבר הפך הכסף שבו
 דוגמנית־ הפכה להצטלם, כדי בגדיה את להסיר היססה לא מנית,

בתל־אביב. הזוהר נערות ומלכת ישראל של אחד מיספר העירום
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