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בע<ת
החופשיות

 תחבושות או טמפקס טמפוני
 רק קיימת למעשה 1 היגייניות

 המעריכות לנערות אחת תשובה
 טנד טמפוני :מוחלטת חופשיות

פקס.
פנימי, לשימוש מיועדים חם

בסי או בחגורות צורך שאין כך
 חיכוך. או לוואי ריחות ואיו בות,

 ניתן לא בהם, משתמשת כשאת
 אינן לעולם ידיך בכך. להבחין
עצמו. טמפקס בטמפון נוגעות
 בסילוק בעיות לך יהיו לא

 שפופרת שאפילו כיון הטמפון
באסלה• נשטפת ההחדרה

 בגדיך את ללבוש יכולה את
 כל לשחות לבי ביותר. ההדוקים

 נמצאת שאת ידע לא איש יום.
בחודש. האלה״ ב״ימים

 טכד טמפוני על לסמוך אפשר
 ומל- רופא ע״י פותחו הם פקס.

 בבל ורווקות, נשואות נשים, יוני
 כבר בהם משתמשות העולם,
שנה. משלושים למעלה

 תחבושות או טמפקס טמפוני
 שלך. החופשיות זו ו היגייניות

המחליטה. את

פנימי לשימוש סניטרית חמה
 זבתמרוקיש מרקחת בבתי להשיג

 חנמאזת בקבלת המעזניתת שבתחת.
 לי1בב אג־ 45 ישלחן הסברתי םר1זח

 סט־איםפקס1!ןינו היבזאגים אל חאר
38 ירמיהו רחוב אביב, תל בע־ס,

במדינה
 בעת בישראל. גם במצריים. רק לא צערך ההנהגה על קרב
הצ עין־גדי, מעיינות ליד דויד, שבנחל הטבע בשמורת ביקור

 קרב- טלסקופית עדשה בעזרת לקלוט הזח״ ״העולם צלם ליח
 יעלים שלושה ביו השמורה, של הצוקים בראש שנערך איתנים,

שיעל אחרי בשמורה. חופשי המשוטט היעלים עדר הנהגת על

 יעל לעזרתו זח גייס העדר, מהנהגת זקן יעל הדיח צעיר
 לחסלו בנסיון הצעיר ליעל ארבו והשניים — נוסף זקן

ממ הבאות התמונות סידרת ההנהגה. את לעצמם ולהחזיר
 האכזר, הקרב מהלכי את מילולי סיפור מכל יותר חישה

והעדנח. חרוך כסמל הנחשבות חיות בין

מס• - הצד מן צופה ניצב מתוקפיו אחד בעוד גדי. מפני להתגונן מנסה מימין) זקוף* (ניצב הצעיר היעל
כזה. כמצב גם נשמר פליי" ה״פייר חברו. עליו תער עין־ צוקי כראש לו שארכו הזקנים היעלים שני

וה הצעיר אויכו על החדות בקרניו ולהסתער פה מתרומם הצעיר, היעל את תקף אשר הזקן, היעל
דקות. כעשר נמשך הקשה הקרב מימין. הניצב חצוף תנו• לאסוף פדי האחוריות, רגליו שתי על הוא גם
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ה קרניהס בעזרת בזה זה נאבקים היעלים שני
הרא שהתוקף אחרי בזו. זו מסתבכות כשהן חדות,

 הסתער הצעיר, היעל את להפריע הצליח לא שון
 אחרי - למטה) (כתמונה הקרב סוף השני. עליו

את לחסל הצליחו לא הקשישים היעלים ששני

 הוכרזה הכאה), הייחום עונת (עד הצעיר היעל
 עדר לעבר צוערים הם השלושה. כין הפסקת־אש

ה כשכעתיד הצוק, במורד להם הממתינות היעלות
קולק הנהגה היעלים עדר כראש תתייצב קרוב

הדין. את מקבלות כרגיל, הנקבות, כנראה. טיבית,

1728 הזה העולס


