
מכתבים
 שלך הטמפון

 הטמפון הוא
 תוכל■ שבו

!מלא אמון לתת
נותנות העולם. רחבי בכל נשים

 בלתי אמון - רבות שנים מזה -
 ׳טספקס׳. של בטמפונים מוגבל

 בהא׳ שלהן, הבחירה זוהי
 נשים יותר - למעשה הידיעה.

 מכל - ב׳טמפקס׳ משתמשות
 סיבה יחד! הטמפונים יתר

 ההגנה, היא - זו לנחירה חשובה
 ׳טמפקס׳• של שהטמפונים

 למעשה, שהיא, הגנה מעניקים.
 מספר הרי לדרוש. ומעבר מעל

 ההגנה בענין ותשובות שאלות
 ״טמפקס׳. טמפוני שנותנים

 מדוע להבין לך יעזרו התשובות
׳ המלים ן ו מ א  וטמפוני ׳

 כה בצורה מתקשרות ׳טכזפקס׳,
 ארצות במאה נשים של הדוקה,
ויותר.
 פירושה ספיגה״ ׳׳כושר האם

? ״הגנה״
 להיות יכול טמפון בהכרח! לא

 עשוי אינו עדיין וזה סופגני
תקלות. למנוע

 מלאה, הגנה לד להעניק מנת על
 בעדינות לחדור הטמפון חייב

 המחזור של ההפרשות את ולספוג
 עצמו להתאים ביעילות, החדשי
 הפנימיות, גופך למידות בקלות

 ונוחה. פשוטה הרחקה וכן
 עונים ■טמפקס•, של הטמפונים

 הטמפון הללו. הדרישות כל על
 של ברכות לחוצות משכבות בנוי

 קבוע הוא ביותר. סופגני צמרגפן
 המאפשר וחלק, דקיק במיכל
 הימדוייק למקומו הטמפון החדרת

 מירביות. והגנה נוחות -להענקת
 טמפון מתפשט החדרתו לאחר

המימדים שלושת לכל ׳טמפקס׳
 - עובי רוחב, אורך, -

 למידות עצמו להתאים כדי
 הנרתיק תעלת של הפנימיות

 תזוזה או דליפה שכל (ווגינה)-כך
 אפשריים. בלתי כמעט הם

טמפון מצמצם הרחקתו, לקראת

 ושליפתו מידותיו, את ׳טמפקס׳
 חוט החדרתו. כמו ממש קלה,

 אורכו לכל היטב תפור המשיבה
הטמפון. של

 טמפון הוא קטן כמה עד
? ״טמפקס״

 ׳סמפקס׳ טמפון השימוש לפני
 47־ (אורכו - ביותר זעיר הוא
 ורבע סנטימטר וקוטרו ס?מ

 באופן ומוגן ושמור ־ בלבד)
 ההחדרה. מיכל בתוך היגייני

 הטמפון את מוביל זה מיכל
 אינן אצבעותיך הנכון. למקומו
 הטמפון כאשר בטמפון, נוגעות
 לא המדוייק, במקומו נמצא

 בקיומו. כלל תרגישי
 הטמפון? הדחקת בדבר מה

 לגלוש לטמפון הניחי פשוט
 את וגם הטמפון את גם לאסלה,

 בבית לשטוף ניתן ההחדרה מיכל
 מתפרקים שניהם כי שימוש

 רצועות עשוי המיכל מעצמם.
 בדבק דבוקות ספירליות, נייר

 שבו הקצרצר בזמן במים. הנמס
 יתפרקו ידייך את נוטלת את

 באסלה ושטיפתן הנייר רצועות
 מגבוני- שני לשטיפת מקבילה

(טישיוס). נייר
 טמפוני הם חסכונים כמה עד

״טמפקס״?
 טמפוני של מעלותיהם כל על

 יותר עדיין הם - ׳טמפקס׳
 ממרבית חסכוניים
 נמכרים הם אחרים. טמפונים
 10 של רגילה, באריזה
 40 של ׳סופר• ובאריזה יחידות

 הטמפונים את עושה יחידות,
 חסכונית לקניה ׳טמפקס׳ של

ביותר.
 את לשאול לד כראי ועכשיו
 הוא שלך הטמפון ׳האם עצמך:
 אמון לתת תוכלי שבו הטמפון
מלא׳?

השנה איש
 עוקב אני הזה, העולם ישל ותיק כקורא
המצי הקוראים מיכתבי אחר מדי־שנה

לבחי משלהם הצעות החג, בהתקרב עים
 אתם תמיד בימעט אבל איש־השנה. רת

 כאיש- ולבחור אותם, להפתיע מצליחים
 אותה העלו לא שהם שלמרות בדמות השנה

 משום מוצלחת. בחירה היא — בדעתם כלל
 תהיה לבטלה ברכה כי למסקנה, הגעתי כך

 כאיש־השנה. מועמדי־שלי את לכם להציע
 יצחק :לדעת רוצים אתם בכל־זאת אם אבל

תשל״ה. איש־השנה גם שהיה רביו,
גבעתיים זיו, חיים

 עד הזה, העולם בתולדות אמת פעם רק
 איש־שגה לבחור העזתם לי, שזכור כמה

 שהשפיע ערבי דווקא אלא ישראלי, שאינו
מ יותר ישראל במדינת שקרה מה על

 גמל בשעתו, מצרים נשיא היה זה יהודי.
 לסיסמת־ נאמנים אתם אם אל־נאצר. עבד
 עליכם משוא-פנים,״ ובלי מורא ״בלי כם,

 אש״ף ראש את — בערבי השנה גם לבחור
 זריחתו שנת היתה שזאת ערפאת, יאסר

בלבנון. דעיכתו וגם הבינלאומית
חיפה הדוי, משה

במיב־ שנפל נתניהו, (״יוני״) יונתן ...
באנטבה. שמו את הנושא צע

תל־אביב נעמן, רוחמה

הש ביותר החשוב המאורע היה לדעתי
הכבו השטחים בתושבי שאחז המרד נה׳

ה האישים בבחירת הן שהתבטא שים,
המוניציפאל בבחירות לאש״ף מקורבים

ש והמחאה ההפגנות בגלי והן בגדה, יות
 טוב ושומרון. יהודה את ודשנה הציפו
הקור אחד את תבחרו אם לדעתי, תעשו,

 של באוויר״ מ״יריות השנה -שנפלו בנות
 התהליך את שמייצג כמי צה״ל, חיילי
העתיד. לגבי ביותר משמעותי שהוא הזה,

באר־שבע לרר, זאב

 מם־ הנהגת ולמרות הרפורמה למרות
 השחור ההון השנה גם חגג .ערך־מוסף,

והממ הישראלית, בכלכלה שליטתו את
 יודע איני עליו. להתגבר הצליחה לא שלה

 את שמייצג כמי לבחור אפשר מי את
 תבחרו שאם דומני אבל השחור, ההון

 ש- כאדם רבינוביץ/ יהושע בשר־האוצר
 אחרי גם השחור ההון פריחת את איפ-שר

בחי זו תהיה ספיר, פנחס של הסתלקותו
הולמת. רה

תל־אביב ט., ע.

האלימות מורא
 קיין, האזרח בסרט המפורסמת בסצינה

 מול איל-העיתונות -של הטוב חברו קורע
העיתונאים״. ״אמנת את פניו

 אריה, שנים מזה מתנוסס עיתונכם כסמל
 ובלי מורא ״בלי של בכלוב מסוגר כשהוא
 (העולם האחרון בגיליון פנים.״ משוא

 למצב שלם עמוד הקדשתם )2035 הזה
 משום־ ינוקא. משה הצייר של בריאותו

 של להתקף־הלב -שגרם האדם -שם מה.
השחק את והיכה שהתנפל אחרי ינוקא,

בתו אלא כלל הוזכר לא ישי, גליה נית

 באלי- הידוע מהבוהמה, מפורסם ״אדם אר
מותו.״

 גם נפל אלימותו מורא האם קרה? מה
 דומני משוא־פנים? סתם זה או עליכם,
האריה. יברח הכלוב, -שנפרץ -שאחרי

גכריאד, איתן דותן, דויד
תל־אביב

 בידי שהותקפה שהשחקנית מאחר •
 להתלר לנכון מצאה לא אלים, ביריון אותו

 את ולדרוש במישטרה התקיפה על נן
 השמורים מטעמים — החוק התערבות

 לעשות לנכון הזה העולם מצא לא — עמה
במקומה. זאת

בח. בוטחות נשי□ שיותר הסניחית ההגנה

 אנגליה. הוונט, בע׳׳רו טספקס חברת ידי על רק סיערים
ת׳׳א. 38 •רנזיהו בע״לז.רח׳ אימפקט אינווסט היבואנים:

הדתיים של הצביעות
 ומתמיד -שמאז הזה, שהעולם על תמהתי

המת מילחמות־הדת כל את בהרחבה כיסה
 לקוראיו לדווח טרח לא בישראל, נהלות

 בבני־ברק, מדי־שבת שמתחולל מה על
 חופש על כחילוניים דתיים נאבקים שם

 הדתיים האם ? קרה מה בשבתות. התנועה
אתכם? גם קנו

רמת־גן פיקרש, מ.

 שר־הדתות. היה שמא או שר־הפנים,
 על־ידי האבנים יידוי את בפומבי הצדיק
הנוס המכוניות לעבר בני־ברק, אברכי

 באיזור, הרוב שהם בטענה בגבולם עות
 את ולשמור בהם להתחשב חייב והמיעוט

 היו הדתיים השרים האם כמוהם. השבת
 מקומות על גם הכלל אותו להחיל מוכנים
 -ששם כדי מיעוט, הם הדתיים שבהם
ה את לחלל שומרי־המסורת את יאלצו
 שלילית. היא התשובה כי לי ברי שבת?

הזאת? הצביעות מדוע אז
בני־ברק ג., א.

בתקציב ישאו הערבים
 הגאונית הצעתו את בעיתונות קראתי

 לשכר־הלי־ בקשר כ״ץ, אברהם ח״כ של
 ח״כ באוניברסיטאות. הסטודנטים של מוד

 מציע בעצמו, מחנך הוא כי שממני כ״ץ,
 האקד־ במגסדות גבוה -שכר־לימוד לקבוע
 בשכר- הנחה לתת זאת עם ויחד מאיים,
 •שנות מיספר על-פי צה״ל, ליוצאי הלימוד
 הלאומי שהביטוח אחרי בצה״ל. השירות

 קיצבות־ בהעניקו זו, שיטה הנהיג כבר
 שום אין צה״ל, ליוצאי מוגדלות ילדים
יאמ לא האוניברסיטאות גם מדוע סיבה

השיטה. את צו
 שכמובן הערבים, שהסטודנטים יצא כך

 שכר־לימוד ישלמו בצה״ל, משרתים לא
 בדיוק היהודים, מהסטודנטים כמה פי גבוה
 מקבלות במדינה ערביות שאמהות כמו

נמו בשיעורים הלאומי מהביטוח קיצבות
 את להמשיך אפשר יהודיות. מאמהות כים

לשח למשל, גבול. בלי עד הזאת השיטה
 אגרודטלוויזיה, מתשלום צד,״ל יוצאי רר
 מס־ בתשלומי הנחות להם להעניק או

 לבסוף יהיו המדינה -שערביי כך ההכנסה׳
ה תקציב כל את גבם על שישאו אלה

 את מקריבים אנחנו יש? מה מדינה.
!כספם את יקריבו שהם — למענה חיינו

 כולה תבל בפני נתפאר עוד ואחר־כך
 במזרח־התי־ היחידה הדמוקרטיה שאנחנו

כוו•
 חיפה ליפשיץ, איתן

ותמריצים פוס־עזר
 המאירי נילי הקוראה לדברי להגיב ברצוני

 לבתי־הספר בקשר ),2035 הזה (העולם
 נקודות כמה יש האחיות. ומשבר לאחיות

 אין זאת שבכל להעיד היכולות בדבריה׳
בנושא. מספיק אישי״ ״ניסיון אותו לה

 בבתי־ספר תלמידות לקליטת המאמצים
 לקריטריונים בהתאם אבל נעשים, לאחיות

אי בראיון והתרשמות מיבחני־קבלה כמו
 האחות, בידי כי בכך, לזלזל אי־אפ-שר י.ש

 ומוות לחיים האחריות תהיה לכשתוסמך,
 ולא, ביממה שעות 24" במשך חולים של
זרי להזריק ״בסך־הכל נילי, שכתבה כמו
ה אם אפילו לחולים.״ חום ולמדוד קות

 מבטיח לא זה נילי, של ממישפחתה נערה
תקו לעבור תצטרך היא אחות. להיות לה
 היא ואז ומעשית, תיאורטית הכשרה פת

)8 בעמוד (המשך


