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 השפעת נגד לקום יעז השמרני הישראלי
 עירום בעזרת מוצריו את לפרסם הדתיים

בעולם. כמקובל ומין,
 אלו בימים יוצא בארץ אחד איש אולם
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מסחרית לפירסומת

המס הפירסומת צילומי ״כל אמריקה: את
 מגרה, סקס לא סקס. על שם הולכים חרית
 דק לא כוללים הצילומים קר. סקס אלא

 מיני בכל זוגות גם אלא דוגמניות־עירום,
 אלה צילומים להכניס אנסה ומצבים. צורות

 הפירסומאים שלצערי למרות אצלנו, גם
 שנים.״ בכמה עדיין מפגרים שלנו

 בעזרתה — זה את להכניס ינסה והוא
 שלו. הבלעדית הדוגמנית דונסקי, קארן של

 דוגמנית־צילום של הנוהג למדי נפוץ בעולם
בלונדון ויחיד. א^ד צלם אצל רק המצטלמת

לסאון כנים שדוש
אימץ אשר — בן־גד סמי רצלס על

הדוג היא דונסקי קארן
 ביותר האהובה מנית
הביל־ כדוגמנית אותה

 בן־גד. אומר הכל,״ לעשות אפשר קארן של ״בפניה שלו. עדית
 ידועות. קולנוע שחקניות של בדמויותיהן אותה צילם הוא בעבר

סתרו. ומרילין טוויגי הייוורט, ריסה בדמות נראית למעלה בתמונות


