
ת אחתטוכטומן ציונה  לא ביותר, המפורסמות הישראליות הדוגמניו
 למרות מלא, בעירום בארץ להצטלם מעולם הסכימה

 לחרוג טוכמרמן ציונה הסכימה הפלייבוי עבור למעלה), (ראה למדי חשופה שהצטלמה
המלח. ים חוף על צולמה אשר (משמאל) בתמונה אחד שד לפחות לחלוץ מהרגלה,

)21 מעמוד (המשך
מ אחדות כלל הופיעו לא זאת, לעומת

 מלא, בעירום להצטלם כן שהסכימו אלו
דרור. סמדר האכזוטית השחרחורת כמו

★ ★ ★
*  האמרי־ בשיטה נערכו צילומים ך

 יום כל בתום ביד. מזומנים — קאית 1 |
 עם לנערות: הכסף מייד חולק צילומים,

 — גלויים שדיים עם ל״י. 150 — בגדים
 להתמקח. אין קבוע, תעריף ל״י. 350

הצליח בפניו, שנערמו הקשיים למרות

 מוצלחת כתבה ידיו מתחת להוציא אירווין
 בפלייבו' רגילה בכתבת־תצלומים במיוחד:
 מן בלבד אחוז כעשרה כלל בדרך נכללים

ה מן כחצי להתפרסם זכו כאן הצילומים.
 בדיוק — ביוני היה זה שצילם. חתיכות

לידה. ירחי תשעת לפני
 כישלון הצלם נחל אחד במקום אולם
 חיילות לכלול נסיונותיו כל בצה״ל. מוחלט:

 לא אחת אף בתוהו. עלו בכתבתו צה״ל
 בגדים, עם לא אפילו — להצטלם הסכימה

בלי. על לדבר שלא
החתיכות? נמצאו כיצד

מגן ששונה
בשנת שנערכה בתחרות

ת ופקידה דוגמנית  הפלייבוי צלם על־ידי צולמה ,20 בת חיפאי
 הפראיים. הנגב נופי רקע על מקורית בדואית בתלבושת
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 צלם־העיתונות הישראלי, ועוזרו אירווין
 ללאה תחילה פנו ירון, אברהם הוותיק

ב מתמחה שהיא להם הודיעה זו פלטשר.
ההמ למרות — וזה בחשיפה. לא ביגוד,
 ממקורוול השניים שהביאו החמות לצות

רמי־דרג.
ומשם. מפה הצעירות נאספו בלית־ברירה

מ למידותיהן 2—1—3 עוד מוסיפות ודאי
נחת. רוב

 האמריקאי: לזאב הפלייבוי מספר
 שם, כשתהיה שתגלה כפי ״הישראלית,

 בתוכה מאחדת כאחד, ופשוטה מורכבת היא
 מזרח־תיכו- נשיות ונאיביות, סופיסטיקציה

במת־ עניין רב, כוח עם יחד חמקמקה נית

חוכמות״ ובלי ישירה חיא רמץ ״גישתן
 פירסום לאחר תל־אביב, מאוניברסיטת חלקן

ב כשנאספה נתגלתה אחת הולמת. מודעה
אחרים. חורים מיני בכל אחרות טרמפ,

 אינו הפלייבוי כי מדוקדק, היה המיבחן
עי על מקפיד הוא עירום. בסתם משתמש

חתי אפילו. גבוהה רמה — רמה בעל רום
ל הגיעה לא האמריקאי הצלם שלדעת כה

 היקף היה מדהים כמה חשוב ולא — רמה
 את הסיט אירווין נפסלה. — שלה החזה

 לירון הסימן היה וזה השולחן, מעל עפרונו
בשלילה. אותה לפטור

★ ★ ★

 מצילומי־ה- פחות לא אולי ררנקת **
 הכתבה היא בפלייבוי הנהדרים עירום [

אליהם. הנלווית
 שלא בזמנו שקבע בן־גוריון זה היה
 לא באמת זה אולי הגויים. יגידו מה חשוב
 היו לוא מבדר: ודאי זה אבל — חשוב

היו נהדרות, שהן כמה שומעות ראליותהיש

 היותה על עצומה גאווה לצד בעולם רחש
ישראלית.
 ובלי ישירה לעיתים היא למין ״גישתה

ב זוועה. עד פוריטאנית לעיתים חוכמות,
 לדעת דרך שום לך אין — אחרות מילים

לך.״ מצפה מה
״הצעי עוד: יש אז מספיק, לא זה ואם

ה בעלת הזעירה מהתימניה הישראלית, רה
 ו־ הארוכה הבלונדינית ועד החום־כהה עור

 סוג אשה, של חדש סוג מהווה הוורדרדה,
 התגבשותו בשלבי עדיין הנמצא אשה של

מאמין. היה מי הסופית.״

★ ★ ★
ה החתיכות כל שמבין מוכן אליו

 הקורא את בי־תר המהפנטת ישראליות, *■!
צה״ל. חיילת היא האמריקאי
טו תצלומי־עירום להשיג כשלונו למרות

 סכין עם קומנדו, קצינות כמה של בים
יודע אל־על, מזדקרים ושדיים השיניים בין


