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 המפיצים, נגד בתל־אביב המישפט־המחוזי
 גניוס את ויזארד חברת הפוסטר, יצרנית כי

ה ״בכל כולו. בעולם אותו מפיצה בציריך,
 אבל לי, איכפת ולא אותי מכירים לא עולם

 הצטלמתי שאני יחשבו שכולם י בתל־אביב
 מוסיפה והיא ציפי. מתרעמת ד בעירום
השוויי החברה את גם שתתבע שייתכן

 אגודה אף לה לשלם טרחה שלא צית,
 -שנמכר בפוסטר, הופעתה תמורת אחת

עותקים. מיליוני משני ביותר כה עד
התבי .לרשימת נכנסת התביעה ובעוד

 בתל-אביב, בבית־המישפט האזרחיות עות
 על האוסר צו להוצאת בקשה הוגשה
 החנויות בעלי בלט, ויחיאל מילם הארי
 ברחוב ומסדה החשמל ברחוב הנייר בית

ה בהפצת להמשיך בתל־אביב, פרישמן
 בפעם גילך, לוונברג שימחה השופט פוסטר.
 מאד, נאה נערה ״היא לוין ציפי כי נוספת
 יצרני יפים. ותווי־פנים יפה גיזרה בעלת

 וזה, בתצלום מעשה־זיוף עשו הפוסטר
הפוס את להפוך -שקופה במגמה כנראה,

 כתב בלתי-תמימה,״ מגרה, לתמונה טר
כי וקבע -שהוציא, בצו לוונברג השופט

 של ציור שירטטו שלי בגד־הים שעל בבירור ̂אות
 !שלי החזה לא ״זה אומרת. היא בציבעי־מים,״ ףים

 שלי. בגד־הים רצועות את לראות אפשר בגב ילו5
 התחילו שפתאום מכיוון נוראית, בצורה אותי הרגיז 1

 אם ולשאול הורי, לבית אלי, לטלפן צלמים מיני
 לשכוח ואסור בעירום. עבורם להצטלם מוכנה ןי

 לבנות וניסיתי תיכון, תלמידת קטינה, אז ■יתי
 התדמית בדיוק לא שהיא מסויימת, תדמית ■מי

הזה.״ בפוסטר הופיעה

״מגמה
שקופה״

לעורר שפנה ולשוקי, לציפי התגדר ינתיים •
לבית־ תביעה הגיש אשר גניהת אוריאל הדין !

 את לפרסם או להפיץ למפור, אוסר הוא
שהיא. צורה בכל הפוסטר

כנר שמעה, לא השווייצית החברה אך
 לזרום המשיכו והפוסטרים הצו, על אה,

 להפיץ חדלו אומנם ומילס בלט לארץ.
 קנתה חיפאית חברה אולם הפוסטר, את
 ותוך בשווייץ, החברה מן הזכויות את

 עותקים אלפי כמה נמכרו אחדים חודשים
בחנו בתל״אביב, ואף בירושלים בחיפה,

פוסטרים. למימכר שונות יות
 תיכון של הפיקנטי המרכז הפכה ציפי
 ברוח הכל את קיבלה אולם י״א, עירוני
 בתפקיד לזכות הספיקה בינתיים טובה.
 שבו וקראסו, כץ בסרט בולט, אך קטן,

 החליטה כמו-כן קמצני. בביקיני הופיעה
)28 בעמוד (המשך

),22( לוין ציפי אשת־העסקים, אף ובאחרונה הדוגמניתהזוהר נערת
 להוכיח כדי העליון לבית־המישפט עד להגיע המתכוונת

 ליד בחוות־רכיבה צילומי־אופנה• בעת נראית היא למטה בתמונה זוייף. שחזה
 ציפי מתכננת לאחרונה עיצוב־פניס. שלמד בעלה, עם שנים שלוש שהתה שם לונדון,

בארץ. העוזרות מצוקת את לפתור כדי לישראל מבריטניה או־פר נערות הבאת : חדש עסק




