
 כסף הציבור משלם בישראל, אף שבימינו,
ב ואף במעשי־התעלסות לחזות כדי רב

 ועל למיניהם במועדוני־לילה מיניים אקטים
 כל מאשים לא ואיש מסכי־הקולנוע, גבי

 המייוחסת זו מעין בעבירה לידיעתי, אדם,
שלפנינו.״ לנאשמת
 חזרה והיא אסתר את זיכה כהן השופט

 אך העניין. חוסל שבכך בתיקווה לביתה,
 לבית־ עירעור הגישה המחוז פרקליטות

 שזיכה השופט החלטת על המחוזי המישפט
בער הדיון נערך שעבר בשבוע אסתר. את
 חיים :שופטים שלושה של הרכב לפני ער

שטיינברג. וחיים בן־עיתו הדסה ארליך,
 בן־עיתו: השופטת אמרה בססק־הדין

 של טיבו את לפרט צורך רואים אנו ״זןין
 בשתי נגיד רק הפרטים. ואת מעשה אותו

 בוצע המעשה מישגל. זה היה כי מילים
 אומרים כשאנו אולם המכונית, בתוך

 מכיוון מדוייקת, הגדרה זו אין ,בתוך׳
 הגבר, כלומר למעשה, ה,שותף׳ שלמעשה

 בתוכה, מאשר למכונית מתח יותר נמצא
החוצה. בלט האשד. של מגופה חלק וגם

 לידי להגיע התקשה המלומד ״השופט
 שראה משום פומביות, כאן שהיתר. מסקנה
 מקום־מיסתור, מסויים מקום־מעשד. באותו

 שהשוטר .העובדה גם עליו השפיעה וכן
 עליו, שהוטל תפקיד בתוקף לדרך אז יצא

 בגין פרוצות לעצור עליו, הממונה על-ידי
 איפוא, נתקל, אילו למעשה־זנות. שידול
 במקום- מתעלס שהיה אחר זוג באיזה

 חיפש שהוא אלא התערב. היה לא מיסתור
מהן." אחת ומצא פרוצה,

 עורך־הדין ביקש הדיון של זה בשלב
 לפרקליט־המחוז, ראשון סגן רודה, אמנון
 מאחר בפועל, מאסר הנאשמת על להטיל

 שוטטות, על חודשים שישה כבר שקיבלה
 מאסר-בסועל לחודש הוחלף זה ועונש

מאסר־על־תנאי. חודשי וחמישה
 בגזר-הד-ן פומבי. ויש פומבי יש
השו קבעה ,30.11.75ה־ יום, באותו שניתן

 בסתם מדובר היה ״אילו :בן־עיתו פטת
 שהמישפט נראה מכונית, בתוך שהתעלם זוג

שנע מצאנו משהוגש, מוגש. היה לא הזה
 אולם האשה. את להעניש ויש עבירה ברה

 מתן (לפני הפרופורציות.״ על לשמור יש
 מבית־ אסתר, הנאשמת, ביקשה גזר-הדין
בת ילדה לה שיש בכך להתחשב המישפט

מלבדה.) בד. שיטפל מי ואין שש
 עיסוקה עצם על אותה להעניש ״אין

 אינה שזו ״משום השופטת, אמרה בזנות,״
 העיסוק, למקום אשר החוק. לפי עבירה

 שהפרו- לכך הסיבות שאחת לכך ערים אנו
 ציבוריים במקומות בעיסוקן עוסקות צות
 להן מאפשר שאינו המישפטי, המצב הוא

 שאז במקום־מגוריהן, אפילו בכך לעסוק
 וד״נפד בזנות, עיסוק למקום הדירה הופכת
 (ניהול אחר מסוג עבירה עוברות בו צאות

בית־בושת).״
 סיכמה הנסיבות,״ את לבדוק יש כאן ,״אך

 אם ,פומבי׳. ויש ,פומבי׳ ״יש השופטת.
 שרק עצים, בין נסתר מקום הוא הפומבי

 וגם בו הנעשה את לראות מצליח שוטר
 זה שאין לנו נראה פנס, בעזרת רק זה

 עד־כדי הדין את למצות צריך שבו המיקרה
 שביקש כפי למאסר, האשה של שליחתה
המדינה.״ בא־כוח

 בסך קנס הוטל אסתר, הנאשמת, על
 לשער, יש הבאה, בפעם בלבד. לירות 200

 למכונית, מחוץ רגליה את מלהשאיר תישמר
ציבורי. במקום

עסקים
ה מ מילח הרב־ע־ת ה

 מחיר״ ״מיפו? הצרכגות מדור
 מדי מהיר טיפול העניק

ירקוגי יפה לזמרת
יש של הצמרת זמרי שני בין היחסים

 — אינם ירקוני, ויפה גאון יהורם ראל,
 שיריהם. כמו מתרוננים — המעטה בלשון

 ״ארבע זמרת התבטאה שנים כמה לפני
 שהקליט השירים אחד כי המילחמות״,

 ניכרים ואפילו כך כל גאוני אינו יהורם
 כך. על לה סלח לא יהורם זיופים• בו

 זו מדברים אינם שהם שנים כמה מזה
זה. עם

 השניים של ידידיהם שמחו כך משום
 ביניהם, הברוגז משחק למרות כי לשמוע
 עסקית־בידורית. לשותפות השניים נכנסו

 ידיעות הצהרון של הצרכנות מדור זה היה
בתחילת שבישר מהיר, טיפול אחרונות,

 שניים הם ויהורם יפה כי שעבר החודש
 רמת־ בשכונת להקים העומדים מהיזמים

 מועדון־לילה ירושלים, שבכביש מוצא,
ומיסעדה.

 בתקופת שהיה במיבנה הוא המדובר
 אחר-כך הפך ידוע, בית־פגישות המנדט

 מימפר שנים לפני וזכה לאורוות־סוסים,
ה ירושלים. עיריית מטעם בצדהריסה

 ולהפכו לשפצו, המקום, את לשקם כוונה
 כל שימחה לא מודרני, לבית־הארחד,

 הווילות •שכונת תושבי של ליבם את כך
 שיוקם המועדון פן שחששו המהודרת,

 את ויטריד מנוחתם את יפריע במקום
 המיתאר תוכנית שלפי עוד, מה שלוותם.

פגדציבורי. לשמש המקום נועד הרשמית,
 שסיפר היזמים, אחד של מיכתבו גם

 להקים בכוונתם אין כי לוועד־השכונה
 אופי בעל ״מקום אלא דיסקוטק במקום
 את באווירתו שיזכיר ונוסטאלגי מיוחד

 בני של ליבם אל דיבר לא תש״ח״, ימי
 ביקשו לבתי-המישפט, פנו הם השכונה.
 גרב, כובע חברת נגד צווי־מניעה להוציא
במוצא. המיבנה את שרכשה

 כאן עד ככאב־אל־ודאד. קושאן
ה כשהובאד, אבל רגיל• סיכסוך־שבנים

 !מהיר, טיפול מדור־הצרכנות לידיעת פרשה
 המסתתרות הדמויות את לחשוף זה מיהר

 חברת בעלי כי גילה מהיר טיפול מאחוריה.
 יציב יעקב גיל, אליהו אלא אינם גרב כובע־

 בכירים קצינים כולם — ארנן ואברהם
 כש־ עשיר, ביטחוני עבר עם במילואים

ו ירקוני יפה האמנים מצטרפים אליהם
גאון. יהורם

 התושבים אחדי את לצטט המדוד מיהר
 ירקוני יפה של חלקה לגבי ברמתרמוצא
 באב־ על קושאן אולי לה ״יש :בכובע־גרב

 זו אימרה מוצא.״ על לא אבל אל־וואד
ו יפה כי לקבוע למפרסמים איפשרה

 המקובלים בצינורות ברישיון זכו יהורם
מוזרות.״ בדרכים ״אך

 עבור נעימה הפתעה היווה הפידסום
 שותפת היא כי ידעה לא היא ירקוני. יפה

 ידיעות־אזז־ לעורכי פנתה באשר ברכוש.
ת  בעלת היא כי גילו כיצד לברר כדי תנו
מעו שמעה לא שמו שעל בעסק מניות

 מיסמך פרקליטה בפני אלה הציגו לם,
מיכ־ זה היה עיריית־ירושלים. של רשמי

ירקוני זמרת
ה״שותפים״ בין ברוגז

 מחלת־הריש- מנהל לוי, אהרון מטעם תב
 מודיע הוא בו עיריית־ירושלים, של יונות

 את בדק זה לרמת־מוצא, מבקר שלח כי
 כובע חברת שרכשה המובנה על הבעלות

 ירקוני ״יפה הם הבעלים כי וגילה גרב,
גאון.״ ויהורם

 מגלה היתד. החברות רשם אצל בדיקה
 שותף שהוא לגאון, בניגוד כי אומנם
 כלל. שם רשומה ירקוני יפה אין בעסק,

 בעלות רישום בכל גם מופיע אינו שמה
 מחלקת־הרישיו־ מנהל עבור אולם אחר.
 טירחה זו היתד. עיריית־ירושלים, של נות

 פקח שקלט שמועה הרישומים. את לבדוק
 בעלות, לציון עילה לו שימשה במחלקתו,

הזמרת. כלפי האשמות־שווא שגררה
 אני אם לברר בלי אותי התקיפו ״למה
 ירקוני יפה שואלת !״ז לעניין שייכת
 כובע- ״למה התשובה: את בעצמה ונותנת
גרב!״
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נרתיק.

הטמנת פי
נכונה. לא הכנסת
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ש ביותר נוח 0.11.וומבון תו ש ל
טן 0.ל. טמפון  משפתון ק

 בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן
 גופך לתוך נכנס 0.1.נ טמפון
ת ת תוך בקלו  בעזרת שניו

 ללא !נקיה הנשארת אצבע
 צורך עזר-שיש׳ אביזרי כל

השמוש. מהסיילאחר להפטר

0 6
טן הטמפון  הק

ת שבגש העולם א

ארצות) 109ב־ שעברה בשנה נמכרו 0.1טמפוני.ד 1,700,000,000(

ם חוכעויה ה•• •בה או ע

מפון 0טמפון.נ!. טן, הט ק  ה
ח הנוח הבטו  בעולם ביותר ו
 משוחררת הרגשה לך נותן

 ללבוש תוכלי וחופשית.
ם קצרים מכנסיים• קי הדו  או ו

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני.
 בים ולרחוץ באמבט לטבול

מלא. בבטחון

שר ה כו ג פי ב ס ם העו ל עו  ב
ה תבטיח ת מי ת א ע הל תו

 צמר העשוי 0.נ!. לטמפון
 שאין ספיגה כושר כבוש, גפן

מת טמפון. לאף ם לעו  טמפוני
ם ם אחרי מתארכי  עם ה

מפון הספיגה,  מתרחב 0.<ז. ט
א ככל ולכן, הספיגה עם  שהו

א כן יותר סופג ב סוגר הו  טו
ת יותר ק פתח א מונע הנרתי  ו

ה כל  דליפה. או תזוז
מפון (טבלי ם בכוס ט  מי

כחי תיוו ה בכושר ו  הספיג
שלו). המצויין

ת 3ב- 0.0. ה דרגו פיג ס
 הנשים. למרבית — נורמל

ת לנערות, — מיני  לבתולו
ם עם ולנשים מו עט די  — מו
ם בעיקר מי ם בי  של האחרוני

ר שתמ נשים אצל המחזו המ
 הריון. למניעת בגלולה שות

 עם לנשים — אקסטרה
ם מו ם בעיקר רב די מיי  ביו

שונים ר. של הרא המחזו

ם 0.11.עתפון אי ת ת מ בו ת  ל
מי טו הפנית• האנ

* * * !.:. | * • מיני 04|
ת לו תו ת #: רו ע לנ ת ו !נעירו

תפון  תוסף 0.11.ע
ע מונ ע רית ו ר

מפון ת סופג 0.נ!. ט ם א  הד
ד ם מן צאתו עם מי  לכן, הרח
א סך הו ם לך חו ר יו  במחזו

שי  טבעי, שבאופן כיוון החוד
ת הדם עושה ה דרכו א צ חו  ה
ה שעות. 24 במשך מ טי א  ה

ת ט חל מו מפון של ה ט  ה
ת מונעת  ריח היווצרו
צאה הנגרם  ממגע כתו
האויר. עם הדם!

 ופותח תוכנן 0.1.נ טמפון
ם ע״י גי לו קו תגיני ם, צוו חי מ  מו
ק שיכנס כן ק לתוך עמו רתי  הנ

ר  רגישים עצבים אין בו לאיזו
ם ת. אי או לכאב, הגורמי חו נו

, מספיק ל

 של האחרון הבלעדי ש
 מיני טמפון הוא

 ולנערות לבתולות המיועד
 אין מיני 0.1.נ עם צעירות.

 בקרום לפגיעה חשש כל
 בה שהוא ביוון הבתולים,

 לפתח בדיוק ונכנט קטן
 הדם. עובר דרכו בקרום

 בשמוש קל כאב של (במקרה
 השמוש לדחות יש הראשון,

חודשים). 4—3ב־

ר 01׳ תזו ת ב

נזלנ׳ק. פרסום


