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בשיערו מושלם בטיפול

ת  רבות של ראשיהן עברו ,35ה- בן אלגרסי, ג׳ימי של ידיו תח
ת ממיספרתו ישראל. מיפהפיות תי קר  הגיח הוא בחיפה היו

 ג׳ימי נראה בצילום המדינה. ברחבי. שנערכו רבות, לתחרויות-יופי
ה זמיר. מירי הדוגמנית של בשיערה מטפל מונ  של אשתו :מימין בת
שקת מרסל, ג׳ימי, ת מנ ם א מי ת-ה  חידה, אורלי ,1974 לשנת מלכ

הדוגמנות. עולם את בפניה שפתח בתואר, זכייתה לאחר מיד

ופי שיער של י
תו את להבין אי-אפשר אחרת אהבה. הרבה בו יש  הרבה מסירו

ת השעות עד הבוקר משעות למיקצועו. טנו ק  חי הוא הלילה של ה
ת. מיקצוע את  כתוב מיקצועי חומר אליו מגיע תבל רחבי מכל הספרו
 תיסרו־ בעצמו וממציא ממנו לומד החומר, על עובר הוא הנושא. על

ת תו המלווה מסור צוות בשיתוף שונות. קו  הומצאו שנים, מזה או
ת קו סרו ת. ישראליות תי ריו ת מקו ת שפיארו תספורו  האופנה. ירחוני א
תיו שהשתלט הספר אלגרסי, ג׳ימי הוא, עיר על במיספרו

ם וציוותו ג׳ימי שנים מזה ת את מלווי ם. תחרויו  מלכת-המי
ת אחרי ת הספר, של הראשוני והטיפול ההיכרו ת מפקירו  המתמודדו

ת הנרגשות ת מעט לא עצומות. בעיניים בידיו ראשיהן א  יפהפיו
ת החליפו ת א קו סרו תי ת ה ״ ׳ ג׳ימי. של המיקצועיות עצותיו בעיקבו

ת מעט לא הבנות, זוכות לבמה, עולות הן כאשר ואכן,  \ בזכו
הן, תי קו סרו ת תי או ת התפעלות לקרי הצופים. שבקרב הנשים מפיו

ם, מאחרי הניצב ג׳ימי, של פניו ועל בה ולפתוח תל-אביב, הגדולה, לעיר גם לרדת עתה מתכונן הכרמל, ת לא מתרגש הקלעי פחו
ת, מיספרה ת, הארץ. חלקי ולשאר לירושלים גם מכן לאחר לעבור יוקרתי דדו מתמו ת אז ניתן מה פו כי לראו לעמלו. שכר יש דבר של בסו

רבות יפהפיות של ראשיהן את מפארות גיימי של יצירותיו דוגמאות: 4
2278 הזה העולם


