
ר״! משה
 הצליחו הזה במבצע הפשטה. ע

 נערות של מבוטל לא יספר
 סכיני הנכונים במקדמות להן יד

 גילוח סכיני ״קנו מתחתן: לוב
 האחרון שבזמן הסיבה וזאת .״
מזולחים. כך כל וים

★ ★ ★

 ״בארץ הזה. המבצע קל, ,היה
 מאו,״ קשה הוא הסקס צילומי ד

 ה־ את שביצע הצלם סגל, :רט
 אחת, כל את מניר אחד כל ;אן
 וכל יהודיים, ואמא אבא גם ייש

 יגידו ומה האחרים, יגידו מה 1
א.
 שלוש לפני מתקדמים. זאת :ל

 חזיה, עם בחורה לצלם פצליחיס
 החזיר, שזוהי אותה משכנעים היו

 יותר להרבה מוכנות הן היום
 מזה. פחות להרבה אומרת

 עליהן לעבוד צריך קשה: זר, ת
 תמיד לא אז וגם מסכימות. צד,ן
 יהודית את רצינו למשל, ־,נר״

 לא היא אבל נפלא, גוף לה יש
הס היא אחרת חברה שעבור ית
 טע־ היא צילומי־עירום. ממש לם

 שלה, האמא את לשאול צריכה
 לה. הרשתה לא ה

 גוף כן גם בן־נפתלי. לאה את
 טענה והיא היילת, עדיין .היא

 בצבא. צרות לה שיעשו ־ת
 אבל לם. שרה את גם רצינו י,

 שזה וטענה בהחלטיות, התנגדה
כאלה.״ צילומים להצטלם
★ ★ ★

 בחורות מצאו הם וף*סון!0.ש
 עליהן התנפלו הם צבא ובלי מא
 לפני עוד מהר, מהר אותן מו

להתפשט. לגמור
 תשו־ את שתמשוך מודעה זיפשנו

 סוכן דיין, משה מסביר הגבר,״ ל
 שחם פרסום מטעם החברה של

 לעשות יכול לא אחד ״ואף ילון,
לבושה.״ לא חתיכה כמו טוב, כך

היפה״ יוה1״
הצעה קיבלה כאשר בעיקר

 לפרסומת הזוכה בארץ, ביותר היפות הנערות לאחת נחשבת
 התפרסמה שלה. הסוערים החברה חיי עקב בעתונים רבה
בפאריס. שבועיים לפני שהתאבד לוי, ראול הצרפתי מהמפיק

ו שלוש, בן לילד אםלוי 1
ת אחת הנזצלי־ הדוגמניו

אחרת. חברה של קיר בלוח מופיעה רץ.
ת, צעירה נערהאתי בו  בתו מרחו

 במקום. דלק תחנת בעל של
אתי. של ביותר הנועזת התמונה

 לילד אמאטוכטומן ונח צ
חמש, בן

ה מופיעה סטנדרטי. באלבוס־קיר ציונית בתמונ
יוון נירה

אלת צלומים עבור

ת הופיעה  רבות, פרסומת בתמונו
 להתערטל. הסכימה לא מעולם אולם

לירות. 200 של סכום נירה קיבלה
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