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 את, מי
בעצם?

 שאת מה חושבת. שאת מה
ה עושה.  חושבים שידידיך מ
 להיותך תורמים אלה כל עליך.

שהנך. מה
 לך להציע רוצים היינו

 עוד לך שיעזור פעוט משהו
ת יותר ה להיו  טמפוני שאת. מ

 לגמרי י טפשי נשמע טמפקס.
 לשימוש טמפקס טמפוני לא.

ם קשיי מבטלים פנימי ת  או
ם מי ם חודש. מדי קשים י ת  או
ם מי ת לך קשה בהם י  להיו

ת. יכולה שאת מה להיו
 יאפשרו טמפוני־טמפקס כי

ת ללבוש לך ם הבגדים א ת  או
ת  בכל ללבוש רוצה באמת א

 לשחות, לך יאפשרו הם יום.
 בכל להשתעשע, לרוץ, לרכב,

ם ת, כמו לא ויום. יו כו  הסי
המפרי והחגורות התחבושות

ם טמפקס טמפוני — עות  אינ
ם נראים,  לחיכוך, גורמים אינ

 שפופרת־ההח־ לאי־נוחות. או
חה כמשי, חלקה דרה  מבטי

ת החדרה  ונשטפת היגייני
האסלה, מי עם בקלות
הנו טמפקס טמפוני אלה

ה, עצה חים.  לך שתעזור קטנ
ת ד, חפשיה להיו  עצמך תמי
ד, ם בכל תמי ם יו מי ויו  מי

החודש.

פנימי לשימוש שניטרית חמה
שיג תי לה ב ת סרקחת ב תקייו ס ת  זב

ח. חרו ת הסעזנינות □זב קבל  ת1א0ג1ד ב
ד1ח1 שלחו הסברתי ם ב אג־ -54 •  לי1ב

ר א  אישסט־איספקס היבואנים אל דו
ב, בע־ם, בי א ב חלי חו הו ר מי 38 יר

32

11וומ
 - במרס

באפריל
21
20

 אדם עם דיעות חילוקי
 חשוב תפקיד הממלא
 להיזהר עליך בחייך•

ב כי מוצא־פין, בכל
 עצבני אתה אלה ימים
 ונוטה מנוחה, וחסר

סי ללא להתפרצויות
 את להפוך ועלול בה,

 השיג- הדיעות חילוקי
ל כשלעצמם, רתיים
תו שלא גדולה מריבה

הת על להשתלט בל
 כספיים. מוויכוחים הישמר פתחותה.

¥ ¥ *
 אינה שוב השיגרה

להתפתח, לך מאפשרת
 אם שתיכננת. בכיוונים

 בתחום לנצל נסה — כן
 יכול שאינך מה הבילוי
העיסקי. בתחום למצות
בהי־ אשה עם פגישה

 בפניך תפתח רת־שיער
ורומאנסי. חדש פרק

 לו תתני אל :בת־שור
 ואל היסוסיך, את לנצל

הבל־ בשיגרה תשקעי
 מאוד. פעלתנית להיות השתדלי תי־ברוכה,

* + ¥
שנו אבהי גבר מצאת

 וחם, עדין יחס לך תן
 לפתור לך עוזר הוא
מת הינך בעיותיך. את

 אחת בבעייה גדרת
ה דברים ומזניחה
או לך להסב עשויים

 שמצאת שמחה רב. שר
 החדש, עבודתך במקום

 כליל. דכאונך את תפיג
 קצרה לחופשה סעי
 הקדישי ביתך. בני עם

ב ותבואי ליבך תשומת מלוא את להם
 יופייך. על שמרי שכרך. על עתיד

* ¥ *
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מאזנ״ס
סגול. לבשי

 תצטרך בה בחייה תקופה מתחילה השבוע
 שוב ביוזמה, לנקוט
 ש־ מוטב כן על ושוב.

צע את בזהירות תתכנן
 בת־מאז־ הבאים. דיך
 במיוחד הזהרי :נייס

 !ומספורם־מים משחייה,
 שאת לפני תאכלי אל

 כוח־המשי־ לים. הולכת
 לקראת יגבר, שלך כה

 מד אחרי השבוע. סוף
 הש־ תגבר צאי־שבת

קצר. זמן למשך פעתך.

*  *  *

 אבל :זח את לעשות חייב שאינך לא זה
 מה בדיוק שתדע מוטב
עושה. אתה ואיך

 לגלות עליך בייחוד
 החלטה וכושר תבונה

ה בתחילת ג/ ביום
יכ מחו״ל דואר שבוע,

לש לך ויגרום לך איב
 המצב את מחדש קול

תה אל נתון. אתה בו
 מיסגרות לשבור סס

 בתנאי — שיגרתיות
כבד. עוד מקבל שאינך

עןןת
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 בפני השבוע תעמוד אם
 הקשורה מביכה בעייה

 הסדרת משפטי, בבירור
 מגע או רשמי, עניין
הרשת, עם צפוי בלתי
 את תדחה שלא מוטב

 התחל בעניין, הטיפול
ה בכך  של בסיועו מי
 בסבך המתמצא אדם

 כזה אדם זה. עניינים
ש־ לך להבהיר עלול

 כפי מזהיר אינו מצבך
 של ממושכת תקופה תעבור וכי שדימית,

 יסתדרו. שהעניינים עד ואי־נעימות מתח
 סבור. שאתה ממה פיקח יותר הרבה ידידך
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אידי לא הוא א׳ יום
 דברים לעשות כדי אלי

מו בעצמך. ערך בעלי
 שתבקש איפוא, טב,

 או ממך, מבוגר אדם
 את לבצע אהובה, אשה

 לעשות שתצטרך מה
 יהיה בכלל, זה. ביום

 ואף מאכזב, שבוע זה
 ללכת, כדאי לא לים

 סכנה מפאת השבוע,
 ח־ סוף לך. הנשקפת

 ועניין. התאוששות יראה ו״ו/ ה׳ יום שבוע,
4 וו 4

הצ לך יוצעו השבוע
 אך מאוד, קוסמות עות

 כל היטב שתבדוק כדאי
תת ושלא מהן, אחת
 תוכל שלא באופן חייב

אר מזל בן בך. לחזור
כ השבוע יתגלה יה

 מכפי טוב יותר ידיד
מתי־ את הרגי שחשבת.

 בעזרת הנפשית חותך
לטייל, צא פיזי. מאמץ
 ופלרטט בספורט עסוק

השבוע. במשך שתוכל,
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 מאפשר לכאורה, חשוב, ובלתי קטן מחדל
 אחריות על לוותר לך

 שוגה את טורדנית.
 שמחה את אבל כמובן,

 עם פגישה שוגה. שאת
מסתיי גבה־קומה גבר
הי נעימה. במבוכה מת

 של הפה מפליטות זהרי
ביו הטובות חברותיו

 בהו־ חיסכון קצת תר,
 כלל האישיות צאותייך

לד• יזיק לא וכלל

¥ ¥ ¥

השטחים. בכל מפתות הצעות של שבוע
ובירור! בהצעות עיון

מוג לפעילות יביאן
 אושר לך שתסב ברת,

 תשכיל באם ועושר,
 הטובה בהצעה לבחור
 מרובה עייפות ביותר.
 סוף לקראת לך נכונה

 את לעניין נסי השבוע.
סוף״ בנסיעת בן־זוגך

 את שקט. למקום שבוע
 צבעים לזה. זקוקה

אותך. יהלמו בחירים

¥  *  ¥

 כל־כך שקל תחשבי אל
 בשביל להתאמץ צריך
 עוד מה אותה. לפצח
 כמה עד מבינה שהיא
 והפכפך. רב־צדדי אתה

 לחזר תצטרך כן על
 — ובעיקר אחריה

אי כי שוב לה להראות
 ובלתי־ מסוכן כה נך

 חוששת. שהיא כפי יציב
הי בידקי תאומה, לך,
קונה. שאת לפני טב

לליבה. להגיע

9, י י

זני
אר 20  - בינו
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כסה עד

 לך, בייחוד עיסקות. לביצוע טוב שבוע
 כסף אבל דגים. בת

 יוצא בקלות, שנכנס
שהת עיסקה בקלות.

שעבר, בשבוע חלת
הש בהצלחה. תסתיים

באוב להתרכז תדל
 תפזול ואל אחד, ייקט

הזמן זהו לצדדים.
 החפצים את לקנות

 קינאתך חפצת. בהם
 היפה- לשכנתך הרבה

רוחך. מצב את תעכיר רק פיה

בפברואר 19
מריז 20 ג

במדינה
תיקשורת

ם אין  - טלפוני
ס טלפוגיס כשיש ג

 טלפון, לקבל שנים הממתינים אזרחים
 של המשעשע בהווי ישן, סיפור כבר הם

 הנושא על חדשה וריאציה ישראל. מדינת
ממ שם, גם בבת־ים: לאחרונה נתגלתה

 עידן זה חלקם איש, 5563 כרגע תינים
 אלא בא. שאינו המיוחל לקוו ועידנים,

 של שבמרכזייה למרות מחכים הם שבבת־ים
!פנויים קווים 14,000 קיימים העיר

 היא, הצרה מתוסכלים. מייחדים
 אלה. פנויים בקווים להשתמש שאי-אפשר

לטלפו כזו לדרישה ציפינו ״לא הסיבה:
 שירו־ מהנדס גזית, שמואל מסביר נים,״

 ערב :התוצאה תל-אביב. באיזור תי־הדואר
תו אלפיים המתינו ששת־הימים מלחמת

 המלחמה, לאחר מיד לטלפון. בת־ים שבי
 של קיבול בעלת החדשה, המרכזיה הוקמה

 מיספר הקמתה, למרות קווים. אלף 30
כפול. הוא כיום המתוסכלים, המייחלים
 הפעילו, שהאחראים היא, לכך הסיבה

 קיבולה מכושר שליש רק ראשון, בשלב
 4,000 הפעילו שני בשלב המרכזיה. של

 אלפיים מפעילים הם וכרגע נוספים, קווים
 את מפעילים היינו שלוא ״ברור נוספים.*

גזית, מודה בבת-אחת,״ הקווים אלף 30 כל

33 שדה יצחק כרחום הכית קיר
בתיכנון פיספוס

 לנו עולה בהפעלה ההשקעות מיכלול ״היה
דבר.״ של בסיכומו פחות,

 חדשה מרכזייה הפעלת של זה, נוהג
 שקשה מאחר כלל, בדרך מקובל בשלבים,

ההש מלוא את אחת תקציבית בשנה לגייס
הפו את מפעילים לפיכך, הדרושה. קעה

בהת בשלבים, חדשה מרכזייה של טנציאל
 ״לא באיזור. לקווים הדרישה לתחזית אם

גזית. מודה נכון,״ הדרישה את חזינו
 ל- הישיר האחראי כרוח. מידלדלים

יחז המהנדס הוא בת־ים מרכזיית תיכנון
 באי- בדואר־הנדסה עתה העובד לוין, קאל
 — קרה זה איך יודע ״אינני אשקלון. זור
 שלנו שהתיכנון לדעת היה יכול מי אך

מסביר. הוא אקטואלי?״ לא יהיה
מש מקבלים הם זה שבשביל ״חשבתי

 ן כ יהיה שלהם שהתיכנון בשביל — כורת
 מקורבנות אחד כך על הגיב אקטואלי,״

ב המתגורר דייר הלא־אקטואלי, התיכנון
בבת שדה יצחק ברחוב 33 מיספר בית
 לאחר כמו נראית 33 מספר הבית חזית ים.

 טלפון חוטי תלויים הקיר כל לאורך הפגזה.
 הטלפונים מדור וטכנאי ברוח, מידלדלים

חודשים. כבד שם עובדים
 של אחר בזיון מיליונים. הפסדי

מיל הפסדי למדינה גורם הלקוי התיכנון
 ההכנסה הוא אחד הפסד לשנה: ל״י יוני
 לקופת מכניסים שהיו תושבים, 5563מ־

 למעלה הקוו, את מקבלים היו לוא הדואר,
טלפון. בחשבונות לשנה ל״י מיליון משני

 ורודה איננה מסתבר, לעתיד, התחזית
 ולחסל המצב את לשפר נצליח ״לא יותר:

 אנו כך, ״לשם גזית. קובע הפיגור,״ את
 וכוח־אדם. תקציב, לכושר־ביצוע, נזקקים

מוגבלים.״ אנו השלושה, בכל

 טולה קווים, אלפים עשרת כל הפעלת *
ל״י. מיליון 12
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