
עונת
הרחצה

 מתרפקת השמש
 והים. החוף על

 את הכנת האם
 אל ציודך? כל

 את תשכחי
 טמפקס. סמפוני
 טמפקס טמפוני
 לשימוש מיועדים
 ללא פנימי

 תחבושות סיכות,
 שיגבילו וחגורות,

 יום. באותו אותך
 טמפקס טמפוני

 לך מאפשרים
 לשחות, לרוץ,

 בכל ולהשתזף
 עם ויום. יום

 סמפקס טמפוני
 סיבה כל אין

 יום אף לאבד
 הרחצה. מעונת
 להשיגם ניתן

 דרגות בשתי
רגיולר ספיגה,

פנימי לשימוש סניטרית הגנה
 וז1קי1ובתםו מרקחת בבתי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעונינות מובחרות.
 בבולי יאג 45 ישלחו הסברתי וחומר
 איוווסט־איספקס היבואנים אל דואר

38 •רסיהו רחוג תדאביב, בע-ס,

111)0
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הכר את היטב בחן
 והצהרותין. זותיו

 חושב שאתה אנשים
להכ מנסים לידידים

 על שמור אותן. שיל
מ והיזהר פין, מוצא

 ות- נמהרים. ניסוחים
 מסו־ בעניינים רנותן
 לעלות עלולה יימים

.. _ לא אם ביוקר, לן
 חשדי- טלה, בת בתקיפות. מעתה תנהג
מוצדקים. אינם לן, קרוב אדם נגד תין

¥ ¥ ¥

 מה שתחליט הזמן הגיע
ל בחיים: רוצח אתה

בה לעסוק או הצליח
 הוא דרמטי חוש זיות?

כש מאוד טובה תכונה
בדי לסיפור מגיע זה

רושם, עשיית או חות
 בו אין כללי באופן אך

ש נמו רבה תועלת
— שור בת לן. נדמה

 זנות יש להם גם באנשים. לשחק הפסיקי
 בך. קשור אינו זה אושר אם אפילו לאושר,

¥ ¥ *

 שהשקעת המאמצים
ה יתנו האחרון בזמן
חיוב תוצאות שבוע

 יוקרתך ביותר. יות
 וזאת לשיאה, תגיע

 האנשים בעיני דווקא
מו אתה דעתם שאת
תקו זו במיוחד. קיר
ל לצאת טובה פה

ולע קצרה חופשה
 החופשה את נצל גופנית. בפעילות סוק
אותן. המעסיקה הבעיה את ללמוד כדי

י■1^■■ יד,ז.נן-̂.
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יוייז
 להדים יזכו דיעותיך
 האמון ביותר. חיוביים

ו־ לעצמך רוחש שאתה
 אלה את ידביק ליכולתך
הקובעת. היא שדעתם

 מבוזבז האישי קסמך
נכונים, הלא במקומות

תשו־ את מקדיש ואינך
 לאדם הראויה מת־הלב

 בת בך. המתעניין חשוב
 לחתוך, צריך נגמרת כשהאהבה — סרטן

אומץ־לב. חוסר בגלל לסחוב להמשיך ולא

★ ★ ★

 רגשי מתח של שבוע
 לן. מחכה ועצבנות

 לצאת היחידה הדרן
 היא בזול העסק מכל

 רגשותין על להבליג
 אתה בהגיון. ולחשוב

ב ומסתבן מדי, פגיע
ש מיותרות מריבות

תו שום מביאות אינן
לנסי תאוותן עלת.
והק תועלת, סוף־סוף לן תביא עות

 ייעלמו. נתון, אתה בהם הכספיים שיים
★ ★ ★

 את לפתור לידידיך תן
בעצמם, שלהם הבעיות

 אפך את תתחוב ואל
הנ מסוכנים. למקומות

 תיכננת אותה סיעה
 במקומה אך תידחה,
 עצמך את לעניין תצליח
לחלוטין. שונה במשהו

ת_______ ו ר כ י טלה בת עם ה
חיוביות, תוצאות תישא

 תוכל סוף־סוף הרומנטי. בשטח רק
להישגים. ותגיע כישרונותיך את

 פשוט הוא אותן. מרמה לא שלן השותף
 החיכוכים, סיבת וזאת כמון, וסתות עצבני
 במי' לו. ולוותר אותו להבין שתנסה מוטב
 שום — הרומנטי שור
 לא אם בוער. לא רבר

 ,בע־ בה תזנח — היום
 רק נמהרים מעשים תיד.

 מאזניים בת לן. יזיקו
 המופתית ההתנהגות —

 דבר. מוכיחה אינה שלו
 י אלין יחסו את בידקי

 יותר ממושכת בתקופה
 הספדרים הימים מאשר

לד גרם בהם האלה
 אותך הפוקדים נאבי״הראש בן״אדס! אושר.

ממנה׳ ולא החום של תוצאה הם לאחרונה
★ * *

והי" רבים ביקורים מאוד. מעניין שבוע
 עם פגישה לנצל השתדל חדשות. כרויות

 לחדש כדי ותיק ידיד ,
 ביניכם היחסים את
 השבוע — עקרב בת

 הצלחה לן ;ממתינה
 נעים וגילוי [גדולה,
 הוא עצמן. על :מאוד
מ יותר אותן *אוהב

ולחו לן, שנדמה דמה
 שאת הביטחון סר ״[

סי־ שום אין *מרגישה ן
תת־ אל רצינית. ״*בה

 ולאהוב רגשותין את לו לגלות ביישי
בן• מקנאה ידידה ליבן. בכל אותו

★ ★ ★
 מטרי לפיתרון הניתנות אירגוניות בעיות

 מצליח אינך אם להן. הראוי מעל אותן דות
 היעזר לבד, להסתדר

פע שכמה קרוב, בידיד
 את לן הציע בעבר מים

 בפי תחליט אל עזרתו.
 חשובות, החלטות זיזות
 לסגת■ תוכל לא ■מהן
 על חשבי — קשת בת

 על להם וגמלי ידידיך,
 שקיבלת האוהד היחס
 נסיעה צרה. בעת מהם

 תביא לעיר מחוץ קצרה
במ חדש, רומנטי וקשר מרובה, תועלת לן

עכשיו. מנהלת שאת העגומים היחסים קום
★ ★ ★

 הצ- אותן מטרידה האחרונים בשבועות
במק עשויה ואשר אלין, שהופנתה עה

 את לשנות הטוב רה
 הגיע השבוע חיין. כל

 לכאן להחליט הזמן
לו כשאתה לכאן, או
רצו את בחשבון קח
 של ורגשותיהם נם

 הקרובים האנשים
ל תהסס אל אלין.

בן-זוגן. עם התייעץ
 את ישרי — גדי בת
 בשיחה ההדורים כל

להו צ׳אנס לו ותני מלב־אל־לב, גלויה
יתר. מביזבוז היזהרי עצמו. את כיח

♦ ♦ ♦
 ואשר ממן, מאוד רחוק הגר ותיק ידיד

הש ישוב רב, זמן מזה נותק איתו הקשר
 ויכניס חייך לתוך בוע
 תניח אל מהומה. בהם

 ולהתהדק, לשוב ליחסים
 דבר של שבסופו מפני
סר בת בן. יפגע הוא
 תיקחי לא אם — טן
 — בידיך העניינים את

בש זאת יעשה לא איש
להח תהססי אל בילן.

 גם ולוא החלטות, ליט
 לידידתן תני דראסטיות.

 הזדמנות, עוד שמרחה
נעוריה, חסד
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זני

ולא
לנצל
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 את לה וזיכרי
הטבע. בחיק לבלות הרבי

★ ★ ★ ־״• - ^ידלסי
 מורכב אינו העולם

כ מרמאים, ורק אן
 לא לן. שנידמה מו

 לסדר מנסים כולם
 לשבת במקום אותן.
 נתח עצמן, על ולרחם

ל ולמד הפרשה, את
 בין סוף־סוף, הבחין,

 בעלי ובין אמת ידידי
או היא רמייה. לשון

 באופן לקנא תמשין אם אן אותן, הבת
 בת לה. יימאס חייה, את ולמרר חולני
 להתחיל אידיאלי הוא השבוע — עקרב

 לחיצוניותך, בקשר ולהחליט בדיאטה
גדולות. בהוצאות ברון זה אם אפילו
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מזכי כאן האווירה גדולה. ממשפחה חלק

 אבל רכילות, המון ישראלי. קיבוץ לי רה
חברים. כולם

 הבנות לאחת רע. לא מרוויחות אנחנו
 ב־ בבוקר עובדת והיא חוקי לא ילד יש

 את לה שעשה הבחור כאן. ובערב מישרד
 בשתי לעסוק מוכרחה והיא נעלם הילד

 הילה את לגדל כדי פרנסות
 מצפון יהודיה, היא גם אחרת, דוגמנית

 כל הזקנים. להוריה לדאוג צריכה אפריקה,
 והיא לישראל, עלתה שלה המשפחה שאר

 היא לא, פרוטה. בלי הזקנים, עם נשארה
להשת אותה שלחו עכשיו. פה נמצאת לא
זף•

 לנסוע כדי כסף מספיק לאסוף מקיזה אני
 אלן שוב, אבוא אם כתיירת. לישראל, שוב
 המאהב־ את לבקר ואקפוץ בהילטון לגור

 באיזה ספורט. במכונית שלי הקיבוצניק
 ומקווה' אותו, אוהבת עדיין אני מקום שהוא
 אם לפאריס. ויבוא אחד יום ישתכנע שהוא

 אני המיקצוע. את כנראה אעזוב יקרה, זד,
 להתפשט שאמשיך יסכים שהוא מאמינה לא

חובבים. צלמ־ם בפני
★ ★ ★

ר, ף* סי ת א מ עו  נר־ ,התוססת סילבי ל
 חריפה לשונה אך אנמית, קצת אית

 ייחד, לעבודה התקבלו שתיהן פחות. לא
 עד גדולה, דירה במשותף לרכוש מתכננות

מה אותן שישחרר בעל תמצא מהן שאחת
 י קבועות. בשעות להתפשט צורך

 כל את מהוות במוזל־שופ הבנות שאר
בלונדיות, הממוצעת. הצרפתיה של הדגמים

סילכי
בים־התיכון שד בביקעה, שד

 גבו־ שיער. ושחורות אדמוניות ברונטיות,
 מיניאטוריות. ובובות ומלאות, הות־קומה

 ז׳אן־פייר, המקום, מבעלי האחים משני אחד
מס כושית. עירום דוגמנית מחפש עדיין
 מדוע שואלים הלקוחות מבין שרבים תבר
כושית. לו אין

ידי וסתם לקוחות, חיים. רוחש המקום
ב הסטודיו את ממלאים ידידות או דים

 אבל והערב. אחר־הצהריים שעות כל משך
ה דלתות נסגרות עובדות, כשד,דוגמניות

ב נשארים והמבקרים והידידים אולפן
 כוסית לוגמים לאולפן, הצמוד הקטן, סלון

 רשות אין אחד לאף למוסיקה. ומאזינים
דוגמ בו כשנמצאים לאולפן־הצילום להיכנס

ולקוח. נית
 חדשים פרנקים 20 יחסית. זול התענוג

ערו או לבושה שעה. לחצי דוגמנית תמורת
מחיר• אותו — מה

ב מקבל מצלמה, בלי שבא הצלם־החובב
וסר מצלמה נוסף, תשלום תמורת לקום,

 גם מיקצועיים צלמים המקום, בעלי טים.
 במצלמה, להשתמש איך ללמדו מוכנים

 ומשאירים — התאורה את עבורו מכוונים
הדוגמנית. עם לבד אותו

 כבר הגיעו הם מוצלחים, עסקים כאנשי
 הנכון הדבר היה שלהם שהרעיון למסקנה

 שה־ ספק אין הנכון: במקום הנכון בזמן
ש למרות ברורה, הצלחה הוא מוזל־שופ

בלבד. קצר זמן לפני נפתח
ה הרחבת האחים שני מתכננים עתה

ל טובות חדשות משום בכך ויש — עסק
 להיות מתכננים שאינם ישראלים אותם כל

ש הראשון הסניף את כי בפאריס: השנה
ב לפתוח המודל־שופ מקימי מתכוננים להם

ל במו״מ נמצאים הם אלו בימים ישראל.
 לא אם ידוע. ישראלי צלם עם זו, מטרה
ה הצלמים יוכלו בתוכניות, שיבוש יחול

ו להפשיט הקרוב, בעתיד כבר ישראלים,
ולצלם להפשיט ולצלם, להפשיט לצלם,


