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 ציפי נראים ובו מישפטית, לוקת

 שקיעה רקע על חבוקים וולטר, השווייצי, וידידה לוין
 שהוא כפי החזה, ציפי, לטענת בתל־אביב, שרתון בחוף
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1 ט שפ י יהמ ג צ ו מ ה
 בתנוחה ציפי הצטלמה בתמונה לוין. ציפי של זה אינו (מימין) בפוסטר

 לטענתה כפוסטר. שהודפסה התמונה עבור הצטלמה שבה לזו דומה
ושופע. בולט אינו שחזה זו בתמונה בבירור לראות ניתן ציפי של

 בביקי- ,התמירה הכדונדית נערה ך*
ה שפת על שעמדה זעיר, כחול י1 1 1

 אליה משכה בתל-אביב, שרתון בחוף מים
 אל השמש שקעה ברקע הכל. מבטי את
 בין־ערביים בשעת רוגע, כחול ים תוך
 גבר חיבק הצעירה את .1971 קיץ של

 לבוש שהיה קשוחים, תווי־פנים בעל גבוה,
 צעיר קיפץ הזוג ׳סביב זעיר. בבגד־ים
 במצלמותיו. לתקתק חדל שלא בלונדי,

 שלא יכלו לא הוותיקים זאבי־החיוף אפילו
ש היפים, הצעירים מבני-הזוג להתפעל

המרהיב. מחזה־השקיעה במרכז ניצבו
של מכונות־הדפום פלטו לאחר־מכן שנה

£ צ 2 המישפחה
 שוקי בעלה ועם (למעלה), ניל השנה בן

 בכל אותה שליווה (משמאל), בן־פורת
הפוסטר. מפיצי כנגד המישפטיים מאבקיה

 שב- בציריך הגדולים מבתי-הדפוס אחד
 אשר ציבעוניים, פוסטרים אלפי שווייץ

 החלק ללא בפרופיל צעירה נראתה בהם
 חבוקה כשהיא שלה, הביקיני של העליון

זהו שקיעה רקע על תמיר גבר בזרועות
כחול. ים מעל בה

 אחד הפוסטר הפך ׳ספורים חודשים תוך
 וב־ באירופה ביותר הגדולים השלאגרים

 ממיליון יותר קישט הוא ארצות־הברית.
 אכס־ מישרדים וקירות סלונים חדרי־שינה,

 מכונות־הדפוס תבל. רחבי בכל לו&יביים
 מבלי נוספים, עותקים ללא-הרף יפלטו

 רבים העצום. בביקוש לעמוד שיצליחו
ה הדמווית של זהותן על תוהים החלו

 צלליותיהן. רק ניראו שבפוסטר מצולמות,
 בניסיון המפיצות החברות עסקו בעיקר
 העירומה- הנערה, של זהותה את לברר

למחצה.
בפוס המצולמת חשופת־החזה הצעירה

 בבית- כשבוע לפני הופיעה לא טר,
ה היתד. שם בתל־אביב, המישפט־המחוזי

 יותר כעבור שניתן פסק-ידין של גיבורה
 באולם־המישפטים דיונים. שנות מארבע

 בייסקי, מנחם המחוזי, השופט פסק הקטן
 שדרשה, הנזק בדמי תזכה לא התובעת כי

 בהוצאות לשאת עליה וכי לירות, 50,000
לירות. אלפים מששת יותר המישפט,

 עשרות אותה רואים בעולם מיליונים
היא שבו בפוסטר בהתבוננם ביום, פעמים

 זו אין בי יודעים מעטים רק מצולמת.
 נע- דוגמנית, הישראלית, לוין ציפי אלא

מצליחה. אשת־עסקים ובאחרונה רת־זוהר

 בארדו ״בריז׳יט
הישראלית״

 בחודש חם קיץ כיום החל ה ¥
 אז, כבר נחשבה לוין ציפי .1971 יולי י

 הצעירות כאחת בלבד, 17 בת בהיותה
 לכך רישמי אישור תל-אביב. של היפות
 מלכת־המים כסגנית שנבחרה אחרי קיבלה
 בהיותה ,1969 בשנת הזה, העולם מטעם

ה ופניה מטר, 1.78כ־ גובהה, .15 בת
 גולש בלונדי שיער המעוטרים ילדותיים

 הצלמים שכל לכך גרמו גדולות, ועיניים
 כתבות לצורכי לצלמה, עליה שעטו הרבים
 ,״ברי- אותה יכנו צילומי-אופגה, או בעיתון

הישראלית.״ בארדו ז׳יט
 המשופשפים, בג׳ינם הצברית ואומנם,

 שיגעה תל־אביבי קבלן־בידור של בתו
 ב־ יום־יום בעוברה העיר מבחורי רבים

 מתיכון- הביתה חזרה בדרכה דיזנגוף,
ההומניס במגמה למדה שם י״א, עירוני

 בדיזנגוף, האלה הטיולים ״באחד טית.
 את פגשתי בדיזנגוף, לשוטט אוהבת ואני

בארץ,״ שהתגורר שווייצי צעיר וולטר,

 בינתיים שהפכה ),22( ציפי השבוע סיפרה
 לשוקי. ■נישואיה עם בן־פורת, הגברת
 חברים זוג לי הכיר והוא ידידים, ״היינו

 , גם ואז לים, ירדנו אחד יום משווייץ. שלו
 1 שהידיד, ידעתי לא בכלל אני הצטלמנו.

 לו היתד, צלם. הוא אשתו, עם ארץ שהיה
 שמגיעים התיירים לכל שיש כמו מצלמה

 שרתון, בחוף חתיכות לצוד ומנסים לארץ
 בבית.״ להראות מה להם שיהיה
גם כרגיל נמשכו לוין ציפי של וחייה

ל בחיים פעם אף נדהמתי! בעירום. שלי
 ש בעירום. אציטלם לא וגם הצטלמתי לא שלי

א עיקרון! זה אצלי
 ז! שהוצב הפוסטר, את לראות ״הלכתי

 כ הקאמרי, של בפסאג׳ מסדה הנייר בבית
א על בצילום נזכרתי יותר. עוד ונדהמתי

 * אבל שלו, ובגלויה וולסר עם הים שפת
 | ראיתי והנה בבגדי־ים. שהצטלמנו ידעתי
 \ של שדיים עלי והדביקו זיוף, בי שעשו

אחרת.״
 של חברתו ציפי היתד. כבר עת באותה

 וכשסיפרה ),26( בן־פורת (שוקי) יהושע
 של בעליה אל מיהר הוא הסיפור את לו

שיחדל ממנו ודרש ׳בלט יחיאל החנות,




