
 עדנח לדוגמנית שייכות
 לשכנע שניסתה רותם

 עומדת ציבעון ורד :משמאל למעלה לרוקדות. להצטרף זוברותי׳ה ת
התרגילים. את לפניהן ומדגימה המראות לפני הדוגמניות אש

המדינה של !רגליים
 וכימעט ורוות, גכוהות ן *
 אלה במיטבן. נראות תמיד י
 ישראל. של דוגמניות־הצמרת ו

 כל לעמוד אותן מחייבת בודתן
 ולעולם בוחנות עיניים מול זמן

ש בהופעה חם״ על ״להיתפס ו
 יתרונותיהן. את מדגישה ינה

 להי־ הדוגמניות מצליחות כיצד
 7 מוצק גוף ובעלות רזות אר

 כשספורט־הרי- שנים, כמה לפני
 לא באופנה, היה (ג׳וגינג) ו,

האופנאים בעייה• כל להן יתד,

 — תואמים בגדים עבורן יצרו
ב ונעלי־ספורט אלגנטי טרנינג

לאחרו אולם ציבעי־הקשת• שלל
ש אמריקאיים חוקרים הודיעו ■,,■1

 נזק גורמת זו ספורטיבית פעילות
 מי כל לעור. בעיקר — לגוף רב

 ולהם־ גופה על לשמור שרצתה
 לפני בשנית עמדה לטפחו שיד

השרירים. חיזוק בעיית
חד צורה — האירובי המחול

לפ עשוי ריקוד, של יחסית שי■
ש־ הנשים, של בעייתן את תור
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הרוקדות. בחברותיה להתבונן והעדיפה עיצומו
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בתוםעבודה. יום אחרי עייפה ושהיא משפעת מחלימה

 השיגרתיים ההתעמלות תרגילי
 הג׳אז ושריקוד אותן, משעממים

אותן. לעניין מזמן כבר הפסיק
 מיזוג שהוא — האירובי המחול

 הריצה, ההתעמלות, יסודות של
 צלילי לקצב מבוצע — והריקוד
 עונה הוא בכך דיסקו. מוסיקת
 הן — הדרישות כל על בהחלט
ש משום והן מענג שהוא משום
 גורם התרגילים סידרת ביצוע

 ולחי־ הגוף שרירי כל להפעלת
זוקם.

 משום (אוויר), 7..\1ז האנגלית לה
 נכונה נשימה ללמד נועד שהוא

לב־ריאות. הסיבולת את ולהגביר
מפ ,26 בת צעירה ציבעון, ורד
 שמתמחה לתנועה סטודיו עילה

 על השיטה,׳ את זה. מחול בלימוד
 במכון למדה היא תרגיליה, כל

פונדה. ג׳יין השחקנית של לתנועה
 ליטול שבאו הרבות הדוגמניות

 מצויי־ היו לדוגמה בשיעור חלק
 כיאה מפוארים, בביגדי-ריקוד דות

כולו לא אולם לדוגמניות־צמרת■

הרוקדוו לשורת ולהצטרף העליונים דיהן
 שהו טענו אחדות :שונים היו התירוצים

 יוז רגליים על המחשבה ורק בעיצומו,
 נימקו אחרות צמרמורת. בהן מעוררת
 לצבור שעליהן בטענה להתפשט סירובן
להן. שמחכה העבודה לשבוע

 י גופן את להניע שהתעצלו הדוגמניות
 בעיניים והביטו השיעור שעת כל במשך
שהעזו. חברותיהן על רניות

 כז התרגילים נראו הצד מן ליושבות
 מישחק-ילז אותם ינו ה!כ לבצעו. שקל
ז את הרגישו אותם. שביצעו אלה אולם


