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 ולמלכות־יופי לדוגמניות רק לא
פלטשר לאה אולפו מיועד

אן הברן סל בליבו  ,50 אבן־גבירול ברחוב תל־אביב, הסו
מד פינת מצוייה ת ח ח פ טו שקטה להפליא מ  שוכן שבה ו
ח פלטשר, לאה גב׳ של האולפן ם החן, לטיפו סי מו חסי ני  וי

הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות אנוש,
ה״ס של הדימוי למרות  נועד הוא באילו בי

ת לדוגמניות רק  80/י>סש־ הרי יופי, ולמלכו
תיה תן הן מתלמידו  :כמו רגיל, ישראלי ח

ת, מורות,  אשה ובל חברה נשות פקידו
שואפת ונערה  רגל מכף עצמי לשיפור ה

ראש. ועד
 על בי החיצוני׳ החן בטיפוח די לא אולם

ם, ללמוד האשה סי מו  חברה גינוני ני
חסי ן אנוש וי תו מ  רוכשת היא אלה בל ו
ה עצמי בטחון! קנ מ  והערבה, הצלחה לה ה

ובמשפחה♦ בחברה בעבודה,
ם לבן נוסף מי קיי ת ת מ מסגר  האולפן ב

ת שיעורי מלו  גמישות לעצב שמטרתם התע
ק לגוף, ת והרזייה שרירים חיזו מו קו מ  ב

 לבנות מיועדים אלה תרגילים הרצויים.
גיל. בבל ולנשים

 .12.00 — 09.00 בשעות ,267682 טלפון ראיון לקביעת
ת המורה הינה פלטשר לאה הגב׳ מכ ס מו  בארץ היחידה ה

ת ללמד מקצועית. ודוגמנות החן טיפוח מקצועות א
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ל־״זיס״ תהילה״
 מנהל גוקר מדי שמשמיע יאוש קריאת זוהי נסתם״ אצלנו ״הדואר
בת״א. אלנבי בסניף הדואר

 המנהל, נואשות אומר הדואר״, את לנו סתם של,עלית׳ ״מבצע,זיפי
 של מכתבים אלפי עשרות המכילים שקים 5נ״ נערמים בוקר ״מדי

 צבעוני פוסטר לקבל פז הזדמנות להם שזו ,תהילה' חבורת אוהדי
." ה,מדליקה החברה של תקליט או ,תהילה׳ של חולצה לירוי, של

 הוא גם למבצע, האחראי טמיר״, יעקבסון ״וימר הפרסום משרד
מכתבים. של כזו הצפה זוכרים לא במשרד נסתם.

 לתומו יחשוב טמיר" יעקבסון ,,וימר למשרד אלו בימים שנכנס מי
 הילדים 30 הם אלו אך הפרסום, במשרד מבקרת ילדים שקייטנת
 כתוצאה שנגרם צפוי הבלתי הלחץ על להשתלט בכדי שהוזעקו

.״״זיפ ממבצע

2396 הזה העולם


