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עז ף* ר, בו ה עכשיו שזוהי אומר הוא עיתונים• שערי היופי מלכת של אחיה מזו
 יש ניו־יורק של הדוגמנים לכל שם: מודה כוכות. חברות, המון יש מזור, יהודית /

חברות־בובות. מצטלם ניו־יורק, ברחובות איתן מטייל הוא
מ גוף עם טבעי, בגודל הן שלו החברות ב־ בחברתן ומופיע בצילומי־פירסומת, איתן

! ו ו 1 ו 1 1*1 1 בחס מזור, בועז של הדוגמנים אלבום מתוך צילומים שני "1
(משמאל) הדורה בחליפה הטובה הופעתו את מדגים הוא | ■!11 .£11 1111

מימין. בתמונה הנראית החבובה הנערה כמו חמודים, מישקלות בהרמת הרב כוחו ואת

 בועז תל־אביב יליד הצמרת, דוגמן מופיע פירסומת במיבצענובה רק
 טבעי בגודל בובה ליד מצטלם כשהוא ניו־יורקי, ברחוב מזור,

חדשים. בגדים של שלמה מערכת כזאת בצורה המדגימה קש, שיער בעלת מפלסטיק, עשוייה

גומ כשהן בובה. ופני מקש, שיער פלסטיק,
ה לחלונות אותן מחזירים איתו, לשחק רות

ראווה.
★ ★ ★

עז ע ו י ״  את שגמר לאחר לניו־יורק "
 שאחותו בגלל לשם נסע הוא פאריס. ^

 שם, לגור עברה אמו שגם ובגלל שם, היתד,
 הקאריירה את שם לפתח רצה שהוא ובגלל

דוגמן. בתור שלו הזוהרת
ל שהגעתי ״למרות התאכזב. הוא אבל
 לא אני העיתונים, ולגדולי הצלמים גדולי
 ודוגמנית דוגמן ״כל מספר, הוא שם,״ נהנה

 מדמואזל, או באזאר לעיתון להגיע חולמים
 כך כל לא שזה מתברר כשמגיעים, אבל

כסף. הרבה מקבלים ולא נעים,
והן ו־ורושקה, טוויגי דוגמניות, שתי ״יש

 יכול לא דוגמן הכסף. כל את גורפות
 גבול, יש לדוגמנים כזאת. להצלחה להגיע
רווח.״ הרבה אין ולכן

★ ★ ★  חשב הוא הללו האכזבות .-עקבות
ו עצמו את להשפיל כבר כדאי שאולי ^

 הרווח ״שם וסבונים. לקוקה־קולה לעבור
 החליט הוא אבל אומר, הוא גדול,״ יותר

נש והוא כך, כדי עד עצמו את להוריד לא
הגדולים. העיתונים דפי בין לסבול אר

 ״כולם שלו. החוזה מסתיים השנה בסוף
 לעבוד,״ אמשיך שאני ורוצים אחרי רצים
 החליט הוא אבל ביישני, בחיוך מודה הוא

 שהוא וכיוון הזה, במיקצוע עתיד שאין
ש להיות יצליח לא הוא פעם שאף יודע ת ו
 יאוש מתוך החליט הוא טוויגי, או קה,

טקסטיל. תיכנון ללמוד ללכת
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מהנדס: התואר לקראת
 הנדסת • אלקטרוניקה הנדסת •

כנין הנדסת 9 ייצור הנדסת 6 מכונות
 שנים. 4 במשך ערב בשעורי

 האגודות אחת למבחני יוכנו הסטודנטים
הבאות: הבריטיות
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מקצו בתי־ספר ובוגרי בגרות תעודת בעלי מתקבלים
מספ בלתי השכלתיים נתונים בעלי מועמדים עיים•
אחת. שנה של הכנה לקורס להתקבל יוכלו קים,

ת א אר לקר של 8.50. התו
א0א 1ס 0

שנים. 4 כמשך ערב, בלימודי
הקשו למקצועות להתמחות המתעתדים עבור חשוב

 וכר. ביטוח סטטיסטיקה, במחשבים־אלקטרוניים, רים
בגרות, תעודת בעלי מתקבלים

:))0000111־5( בחינות־תחרות. ללא
 בניסה במבחני לעמוד יחויבו אחרים מועמדים

ופיזיקה. במתמטיקה

של מבחנים לקראת
 06711110316 01 ?70£1016מ0ץי
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 רמות, לפי יסווגו המועמדים
מיון. למבחני בהתאם

ועל־תיכונית. תיכונית ברמה כתות קיימות

 תלמידים יתקבלו זו בפקולטה
כניסה. מבחני ללא

ט — המעונינים דרישת לרגל חל שמה מועד להאריך הו ההר
ד ח.67ל־ ע 17.00—20.00 הקבלה: שעות 15.

)5 ,25 ,27 ,28 ,61 אוטובוסים: (קוי חדש״ ״תיכון בי״ס בנין ז׳בוטינסקי)—פנקס הרחובות (בין 81 מם׳ היפה דרך תל־אביב,

31 1573 הזה העולם




