
 על את
הגובה

 לך המיוחד משהו בך יש
 לאופנה חוש נאה, גוף : בלבד

 הרגשת ואותה לך המתאימה
האמ שרק מלאה בטיחות

 המושלמים ההיגייניים צעים
 לך. להעניק יכולים ביותר

 — כמובן היא, בחירתך
 לשמוש הם טמפקס. טמפוני
 בלתי ריח מונעים פנימי,

 לך מעניקים הם וגרוי. נעים
 ונוחות חופשיות הרגשת
בבג כשאת אנשים בקרבת

עליך. האהובים דים
 טמפקס טמפוני

ם ש ו ר י ר פ ת ו  י
ובטי נוחות מאשר
 גם בהם יש חות,

! ן ו מ  האמיני א
מוש לספיגה המיועד במוצר
 למקומו, בנקל המוחדר למת,

 הניתן גופך, למבנה המותאם
 כל ללא בקלות, להוצאה

בעיות.
 זאת. כל לך מבטיחים אנו

 היחיד, מוצרנו הם טמפונים
 זמננו כל את מקדישים ואנו
 אמונך למען לשכללם. כדי

ומחותך.
 — המלאה לבטיחותך

!טמפקס טמפוני

 על־ידי רק מיוצרים טמפקס טמפוני
אנגליה. הוונט, בע״מ, טמפקס חברת
ת מרקחת, בבתי להשיג קיו  בתמרו

ת ובסופרמרקטים. מעונוני  בקבלת ה
שלחו הסברה וחומר דוגמאות  54 י

ם: אל דאר בבודי אג׳ אני בו  הי
ט ס ו ו נ י ס א ק פ מ י ס א ״ ע  ב

הו רח׳ רמי ת״א. ,58 י
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 ששמעת משונות ריעות
 גרמו האחרון, בזמן

 מהפכת־ערכים, אצלך
 שונה, להיות ורצון

ה במרבז אגוצנטרי,
לאו תיתן אל עניינים.

 את שסובב אדם תו
 בדברי בה עד ראשך

 נוהג שהוא ההבלים
 להמשיך לך, להשמיע
 מה כל זאת. ולעשות

עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך

★ ★ ★

בלתי• כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ :דאגה אל מביו.

 אתה אך קשה, המצב נם
ב בכבוד. ממנו תיחלץ
צפו־ רחוק היותר עתיד

 ניכרת צעידה לך ייה
הכל במישור קדימה

ההתפת עם יחד כלי.
הת תבוא הזאת, חות

 בקרב להצלחתך הקשור בכל ניכרת פתחות
 מפתה שקיבלת, המכתב היפה. המין בת

יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו עני ומרגיז.

★  ★  ★

מ סובל אתה השבוע
 מעיקה. מחשבה חוסר
 אותותיו את יתן הדבר

הפר ובחייך בעסקיך
 עצותיו למרות טיים•

הדו אדם של הטובות
 תתפתה בטובתך, רש

 נסי שטויות. לעשות
 יותר. מרוסנת לחיות

 בסיג• יותר התנחגי
מ היזהרי אך עיות,

 כי פרועה, התנהגות או יתירה חוצפת
 לך תזדמן בעוברייך. להיות עלול הדבר

שור. או בתולה מזל בן עם מרתקת פגישה
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 אל ידידים. ללא
 אס ברגשותייך, כשמדובר

 לו תגלי ולא לעצמך תם
תשומת לך יקדיש לא

מרי את שתרסן מוטב
 אדם עם ביחסיך רותו
בל תמיכה עליך. אהוב

 לך, שתינתן צפוייה תי
 את תפתור לא עדיין

 עיניים פקח בעיותיך.
 נסה סביבך. למתרחש
 שונה בחברה להיקלט

קו השתייכת אליה מזו
 למצוא עלול אתה דם׳
 לפתע מנודה עצמך את

 כנה להיות תהססי
או־ תשמרי
 הוא אותם,

כלל. לב

מאזנ״ס
מתאו השבוע

אדום. או —

!1ש11
 - בנובמבר 23
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 לבית, מחוץ עיסוקיך
במי לקבוע עשויים

 עתידך. את רבה דה
 נמצאים זו מבחינה

 פ- על החברתיים חייך
ש הצעד רשת־דרכים.

ל רבות ויקבע תעשה
 עשוי אתה עתידך. גבי

חשו החלטה לקבל
 נסיעה — לביאה בה.

 את תשנה ארוכה
העכשוויים. הרומנטיים חייך של דמותם

¥ ¥ ¥

הצ סוד את תגלה אל
 והימנע לאחרים, לחתך

בחב מיותר מפיטפוט
אח העוקב מישהו, רה.
רבה, בקינאה צעדיך רי

ההזדמ את לנצל עלול
נעי אי לך ולגרום נות

 רק בחייו שתף מות.
באמת, קרובים אנשים

 שהדברים אחרי ורק
בתו בת סופית. ייקבעו

 לך להכתיב לריגשותייך תניחי אל — לה
 של שבסופו זכרי בצרות. להסתבך לו או

לו. שמתחשק מה תמיד עושה הוא דבר

 את לך, יעזור לא זה בקירות, תבעטי אל
בעיני חן תמצאי פיטפוט שעל־ידי חושבת
________ הס טועה. את 7 הזולת
נוד לסתם אותך יחשבו
או יעריכו ולא ניקית

 את לתקן השתדלי תך.
תבי אחרת — הטעות

 בת להסתבכות. אי
לש המשיכי מאזניים,

 עוד דיאטה, על מור
 תפקיד לקבל תוכלי
 כל את לך יש בסרט.

 תרבי אל הנתונים.
 היזהרי ארוכות. בנסיעות

 ירוק ליבשי נת־דרכים.
¥ ¥ ¥

שלך. היצירה לבישרון טובה תקופח זו
 השראה תקופת זו

סיפוק. לן תגרום אשר
 לעשות מנסה אתה

 בצעדים אך גדולות,
 צעד לן ן מדי מחירים

 להגיע בדי צעד אחר
 תזכה הנכספת. למטרה

ש מאנשים לתשבחות
 אל יריביך. פעם היו

חב את בנסיון תעמיד
עק בת לעבודה. ריך

 שלך. האהבים עלילת את המשיכי : רב
¥ ¥ ¥

 סיבה כל אין בשיר! צפון שלך העתיד
 שלא צניעות שתפגיני
ו ישירה היי במקומה.

לעו ונסי כלפיו חביבה
ה הרגשות. את בו רר

 שסוף־ סיכוי יש שבוע
טמ לו יש תצליחי. סוף

 אס נורמלי, לא פרמנט
כפ איזה טל יודעים רק

 בן ואתה, ללחוץ. תור
 להתייחס לך אל קשת,

דלי. בת דקישקושי

חזז / ל,
ד __

״!יזם
 טיול או מסע בפני עומדת לא את אם

הכו אז בזה, משחו או
 פא- טעות עושים כבים

דוו הם אבל טאלית.
מתבלבלים, לא קא
 את לארוז נא גדי. בת

 את ולגמור הפתקאות
ש רצוי החשבונות. בל
בחרפת־ תסתבבי לא

הנו האהבים קאת
הי תתפתי, אל כחית.

 ן שלך ההגיון כן
!לעסקים טוב השבוע

¥ ¥ ¥
 ניכרים, הישגים תשיג בו שבוע זה יהיה
מו לדברים כוחותיך את לנצל תדע אס

 הבל. לדברי ולא עילים
 לפעמים. להרצין, צריך
מבו אדם מעליך הרחק

 אותך לשדל המנסה גר
 שאינם דברים לעשות
 מידה בקנה עומדים

 ועם אופייו עם אחד
 רק לך יביא הוא החוק.
 מהחלטות הישמר צרות.

 הדחי־ חפוזות. עסקיות
 האדם את מעלייך קי

 מיי הוא מקום. לכל אלייך להילוות המנסה
 בהם. מעוניינת שאת רציניים, אנשים חיק

¥ ¥ ¥
 תוצאות. תישא לבן״זוגן חרבה מסירותן

לטו אליך יחסו וישנה זאת מעריך הוא
השם, למען אבל, בה.

 הוא לו. לנדנד הפסיקי
דיבורים. מרוב משתגע
 קשור הוא זאת, למרות

אי רמ״ח בכל אלין
 זאת היא ואת בריו.

 ראשון מקום התופסת
דגים, בת לן, בליבו.
 ל- גדולה נסיעה מצפה

 תחזרי ממנה חוצלארץ
 עצ- לגמרי, אחר אדם
יירגעו. האחרון, בזמן

 - בדצמבר 21
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 בפברואר 19
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המתוחים בין,

- במדינה
עבודה יחס■

ה ואיזו הרואה א ד ו
 לפטר מותר האם

 ממקום שנעלם עובד
ז עבודתו

 ברמת־גן ויטה החרושת בית להנהלת
 המיפעל. בצוות קוסם גילתה כי היה, נראה

ה עובד גנץ, חיים של כרטיס־הנוכחות
 ראשוני עם יחד בוקר מידי הוחתם הברה,

 .6.30 בשעה — למיפעל שהגיעו העובדים
 בשטח עצמו גנץ ניראה לא זאת, למרות

תשע. השעה לפני המיפעל
 חיפשו התגלותו, שלפני השעות בשלוש

 רק איננו. הילד אבל בנרות. גנץ את הכל
 חיים לפתע הופיע — הכל נואשו כאשר

 כבר כאן ״אני הרעש: מכל מופתע גנץ,
 תהה ממני?״ רוצים אתם מה שש, משעה

 כרטיסו את האיש הביא כראייה, בתמימות.
 האוטומטי השעון על־ידי הוחתם בו שלו,

שש. בשעה למיפעל הגיע אכן כי
ה בשלוש היית איפה ״אז פיטורין.

 התקשה זו, לשאלה האחרונות?״ שעות
 עליו היקשו לא מנהליו לענות. גנץ חיים

מ האיש את פיטרו מיותרות, בשאלות
עבודתו.

העבו מקום על לוותר חלם לא גנץ אך
 להיות היה יכול בו שלו, הסימפטי דה

תמי שעות שלוש במשך נראה ואינו רואה
 דרור לעורך־הדין פנה הוא בוקר. מדי מות

 בית־הדין בפני העניין את שהביא מקרין,
בתל־אביב. לעבודה האיזורי

עי לה תה הי כי ויטה טענה בבית־הדין,
 ואילו גנץ חיים את לפטר מספקת לה

 לשולחו תשלם החברה כי תבע מקרין
 ל״י, 5000מ־ למעלה בסך פיצויי־פיטורין

 — לו שיוחסו בהאשמות כופר וגנץ מאחר
בעבודה. כלל נכח לא כאילו

 אם להכריע, בית־הדין יצטרך עתה,
משכו לקבל כדי מספקת כרטיס החתמת

 אישית להיראות גם צורך שיש או רת,
העבודה. במקום

מישפט
ת3 ימה1נ?ע אול עודיח3־

 החוק ע? ביקורת מתח השופט
 ?עברייגי־מין המאפשר הקיים,

זפאים לצאת
 ),50( לראן• יצחק נגד האישום כתב

 ביותר: חמור היה חולון, תושב שרברב,
 השופט בפני הובא האיש קטינה. בעילת
 לאחר פקודת־מעצר, להוצאת בר נחמיה

ה כי במישטרה התלוננה 13 בת שנערה
זה. מעשה בה ביצע איש

 לחובתו לזקוף גם מיהרה חולון מישטרת
 בעילת של נוספים מקרים שני ביצוע

 שני ממגירותיה שהוציאה לאחר קטינות,
נימצא. לא בהם שהאשם תיקים

 הילדה. את הכיר כי הכחיש לא לראן
 הוריה בבית שרברבות עבודות ביצע הוא

 שבגינו המיקרה לפני בלבד ספורים ימים
נעצר.

 — אירע אם — אירע עצמו המקרה
 מיספר לקחת אותה שלחה הילדה אם כאשר
 הילדה שבה כאשר בקופודחולים. לרופא

 את בקופת־חולים שראתה סיפרה הביתה,
 — לחדרי-הנוחיות לה קרא וזה השרברב,

זממו. את בה ביצע ושם
 הכחיש המישטרה בחקירת עשיתי. לא

 אמנם ״הייתי הילדה. טענת את השרברב
 לפתע, ניכנסה היא אבל בחדר־הנוחיות,

 לא בגדים. והחלפתי התרחצתי כאשר
דבר.״ לה עשיתי
 למישטרה היו לא הילדה, לעדות פרט
 אדם האשמת החוק, לפי נוספות. עדויות

 של מסייעת עדות דורשת בעבירת־מין
 כאלה עדים למעשה. עד שהיה שלישי צד
 לראן את אבל — המישטרה מצאה לא

זאת. למרות שופט בפני הביאה
שהת לבעייה מודע היה בר השופט

 נימנע הוא החשוד. של מעצרו עם עוררה
בער לשחררו ציווה האיש, את מלעצור

 ההלכה על ביקורת מתח כך, תוך אך בות.
 להביא התביעה את המחייבת המישפטית,

 בעבי- חשוד להאשים כדי מסייעת עדות
 כזו, האשמה ההופכת חובה — רות־מין
 בלתי־אפשרית, למשימה רבים, במקרים

 עברייני-מין כי ספק ״אין :הדברים מטבע
 העובדה בגלל חופשיים, מסתובבים רבים
 מסייעת,״ עדות נגדם להביא ניתן שלא
* קבע.

 שהוא שחחשוד, מאחר מוסווה, השם *
לדין. עדיין הועמד לא משפחה, בעל


