
1960 בשמו שואל שי מרנת־ה׳וגי גן, לילי
* ע לא י ץ מ  מ- ״הנערד. על בשעתו ש
ו״ ביל״ו סיבוב *₪)

 שם־דבר. ד.יתו! היא שנוו, עשרים לפני
 המכוניות לרעהו, איש עליה סיפרו החיילים

בה. להציץ בדי מדרכן סטו
 וגיבעת- רחובות בין ביל״ו, בסיבוב

 לפי — נמצאה בקיוסק קיוסק. היה ברגר,
 עיניים בעלת שחרחורת, נערה — השמועה
 מן שלא יפהפייה מהמם, וגוף חושניות

הזה. העולם
ש חסוג מן אגדה, שזוהי סברו רבים

 שניסו אותם מדי־פעם. הפולקלור מוליד
 צעירה מצאו השמועה, אמיתות את לבדוק

 שוב־ חזרו הם לסיפור. בדיוק שהתאימה
ושוב.

 ערביה; חצי
ה חצי יהודי

 הנערה־מסיבוב- עלתה שנים עכור ך•
 בי מסתבר — האלמוניות מן ביל״ו

האגדה. על אף עולה האמת
 של כמלכת־היופי נבחרה 1960 בשנת
מן. לילי בשם שפורסמה צעירה ישראל

 היחודיח האסאבא אמא,\
ב הערבי והאב

.1960 בשנת ביל״ו בסיבוב ביתם
23■ .■ !

 להסתיר כדי בחיפזץ, הומצא הסתמי השם
).1187 חזה (הטולס יותר הרבה ציורי שם

 לילי היה הנערה של האמיתי שמה כי
 וחצי- חצי-ערביה היתד. והיא דג׳אני,
 שלמה, יהודיה היתד. דתית מבחינה יהודיה.

ומוס יהודיה! היתד. חווה שאמד. מאחר
 דת בן היה שאביה מאחר שלמה, למית

 קובע היהודית, להלכה בניגוד מוחמד.
 היא ילדים של דתם כי האיסלאם חוק
אביהם. כדת

 לא הציורית הלאומית התערובת אולם
 הנערה של הבלתי-רגיל הרקע את מיצתה

 הצדדים, משני ביל״ו. מסיבוב הבלתי-רגילה
ייחוס. לה היה

 ראש כיום רבטמן, שמואל הוא האם אחי
 הליברלים סיעת וראש רחובות עיריית
 הייחום האב, מצד בהסתדרות. -(ליכוד)

 היא דג׳אני מישפחת יותר. עוד עתיק
 לה יש הר-ציון. של המסורתית השומרת

דויד. המלך מלון מאחרי פרטי בית־קברות
 את שם עברה בירושלים. גדלה לילי

 אביה, עבר לאחר־מכן פילחמת־העצמאות.
 לרכוש דג׳אני, עיסא ד״ר רופא-השיניים,

ה עקרון מול ביל״ו, בסיבוב המישפחתי
המיליונים רכוש המפה. מן שנעלמה ערבית

ל הישראלית מלנת־תיופי הפגה איו

ב הפלות ■ ■ ■ ■ ■ ■1 ■ 1■
מלאכותיות. הפלות :שלה הביזנס מאד. ומצליחה
ה הרעיון לה בא איו לגלות מסרבת לילי
מתגוננת. היא ארוך,״ סיפור ״זהו גאוני.

 מדינת בחוקי מיפנח חל שנים שלוש לפני
 בהישג- חוקית, זכות הפכו ההפלות ניו־יורק.

 שבוצעו ההפלות במקום דורשת. כל של ידה
 4000 במחיר מסוכנים, בתנאים פעם לא בחשאי,

מסוד במירפאות הפלות באו דולרים, 6000 ואף
דולרים. עשרות כמה במחיר רות,

 כאן שיש לילי תפסה החוק שינוי לפני עוד
במר אותה. לנצל שתדע למי גדולה הזדמנות

 המיזרחי בצד ,29ה־ ברחוב ניו־יורק, של כזה
 להפלות־מלאכו- מירפאח הקימה היא האופנתי,

ולגיתוחים־פלסטיים. תיות

 על- הופקע וביפו בירושלים המישפחה של
*. האפוטרופוס ידי

ביזנס
ת ושמו הפלו

 נסעה מלבות־היופי, חברותיה, רוכ מו **
ה למען נאמה לארצות־הברית, לילי

חב רוב כמו לים. מעבר ונשארה מגבית,
 עשיר, ליהודי-אמריקאי נישאה היא רותיה,

 בלוס־ עתה הגר לבגדי־ים, מיפעל בעל
 יכלה היא חברותיה, רוב במו אנג׳לם.
 אמרי- מטרונית כעוד האופק, מן להיעלם

ישראלית-לשעבר. קאית-יהודית

שצור! כפי - ביר׳ו מסיבוב ..הנערה

ב ״פארי במלון השבוע שצולמה ונפי -
 החודש, אחר. מחומר נקרצח לילי אולם

שמו מזה הראשונה בפעם בארץ כשביקרה
מו סיפור־הצלחה עימד. הביאה שנים, נה

פלא.
ב מיליונרית כיום היא דג׳אני לילי כי
ביותר מקורית ביזנסמנית עצמה, זכות

 ניפו, דג׳אני בית־החוליס :השאר בין *
צהלון. עתה הנקרא

 עובד 40 מעסיקה לילי פורח. עסק זהו ביום
הנע. בסרט הפלות המבצעים

__________0[

ביו הפלות
 לב אפשר שלה חדרי־יחניתוח שלושת ף*
 0 אורכת הפלה כשכל — ביום הפלות 250 ^

 שהי ללא והולכות באות והנשים בילבד, דקות
במקום.




