
 היבשה היא מיני. אובייקט והיות נמאס לשוש■
והפנה שמה את שינתה היא חוש. משהו

ת ד ע ו
השדרים

 פרופורציות בעלת אשה
^ /  הצוואר הזרועות, בין נכונות /

 את ולפתח להצליח יכולה והרגליים,
 מזכירה ברקוביץ, שנה קובעת גופה,״

הישראליות משתי אחת רמת־גנית,

ב ישראל את לראשונה, שתייצגנה,
 אינטרנשיונל, ומיסטר מיס תחרות
 הצלחתם לפי באלופיה הבוחרת תחרות
 ושריריהם. גופם בפיתוח

מטעם לתחרות שנשלחו השתיים

 הן לפיתוח־הגוף הישראלית הפדרציה
 בבריכת כמצילה העובדת דפני, עטרה

 מזכירה שהיא ושנה, באילת בית־מלון
בבורסת־היהלומים.

 חדש הוא ״אשת־שרירים" נושא
 ספורות נשים בו ועוסקות בארץ יחסית
 מר פריג', אשר פיתח הנושא את בלבד.

.1965 ישראל
מכוני־כושר כמה פתח הוא

 בה־ לאימונים ונוסף (״בודי־בילדינג״)
 גם המכונים מספקים רמת־מישקולות

וויטאמינים פרוטאינים גלולות
 קבועה לדיאטה במקביל וזאת לחיזוק,
ונוקשה.
 למכון הגיעה )26( ברקוביץ שנה

 בבית אימונים אחרי באקראי. השרירים
 מחול של בחוגים שהשתתפה ולאחר
 כי הרגישה שנים, שלוש במשך אירובי
 משהו חיפשה היא עצמה. את מיצתה

 למודעות להגיע כדי מקורי, יותר
עצמית.

 שמה היה אז בטבריה. נטלדה שנה
 גוף בעלת אמיתית, יפהפיה שושי,
ענקיות. כחולות ועיניים ונשי תמיר

553353 ישראלי מות
תל״ במסיבה ומבלה (למעלה) לפיתוח״הגוף היסוד

 הופיעה בה השחורה)', בחלי׳פה (משמאל, אביבית
 בקבוק ליד (בעירום, נחשים המטפחת רקדנית

ישראל". ״מרת להיות הוא הגדול חלומה הווסיקי).

 ובחתירה בשחיה עסקה בצעירותה
 הצבאי שרותה את בכינרת. חסקה על

בחיל־האוויר. כמד״סית העבירה
 היא היפה, שוש אותה כינו כולם

 לתואר זכתה ואף זוהרת בלונדית היתה
בט שנערכו מתחרויות־היופי באחת
בריה.

 הוריה בית את עזבה היא הצבא אחרי
שינ שושי לתל־אביב. ועברה בטבריה

 שערותיה את צבעה היא תדמית. תה
 לנועז, הפך לבושה סיגנון שחור, לצבע

ש ורבים חדשים, חברים הכירה היא
הזו היפהפיה של חברתה את חיפשו

 מפתות, הצעות לה הציעו אף הרת
פירסום. וצילומי אופנה תצוגות שכללו
 החלה היא כולן. את דחתה שוש
בכיכר- בבוטיק כמוכרת עוברת

 לאיפור קורס עברה ובמקביל המדינה,
וסרטים. בימה

 כמאפרת הועסקה שוש) (אז שנה
 איתה יחד שעבדו אנשים סרטים. בכמה

 מעדיפה כמוה שיפהפיה על התפלאו
בסר להופיע במקום באיפור לעסוק

בעצמה. טים
 את עזבה הצעה, כל דחתה היא
 הפעם כזבנית, לעבוד וחזרה האיפור

 השיגר־ העבודה אך בחנות־ארנקים.
 פנתה ואז עליה, נמאסה כמוכרת תית

 ביקשה לתכשיטים, בבורסה למכר י
כמזכירה. עבודה למצוא לה לעזור
 אחדים עבודה חודשי מיספר לאחר

 במישמרות, עובדת היא שם בבורסה,
שוב. תדמיתה את לשנות שנה החליטה

, )39 בעמוד (המשך
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