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 הטמפון
 נשים שיותר
!אמון בו נותנות

 שאלות מספר לפניכם הרי
 שנותנים ההגנה בעני! ותשובות

 תבינו זו בדרך ״טמפקס*. טמפוני
 וטמפוני ׳אמון׳ המלים מדוע

 כה בצורה מתקשרות •טמפקסי,
 נשים של בתודעת! הדוקה,
 ויותר. ארצות ממאה

 החדרת בעניו העובדות הו מה
הטמפו!?

 טמפו! של ההחדרה מיכל
 נוחה החדרה מאפשר •טמפקס׳י
 החלק הדק, המיכל והגיינית.
 הטמפון את מנחה - והמשומן
 ובקלות. הנכון־במהירות למקומו

 ניתן פלסטיק, כמיכלי שלא
 ההחדרה מיכל את לשטוף
 יתפרק שניות ותוך באסלה
 שגודלן נייר, לרצועות המיכל
 גייר מגבוני כשני בדיוק

(*טשיוסי).
 עצמם ׳טמפקס׳ טמפוני את גם

 באותה באסלה לשטוף אפשר
 מתפרקים הם שגם כיוון צורה,

מעצמם.
 פירושו ספ׳יגה״ ״כושר האם
? הגנה

 להיות יכול טמפון בהכרח! לא
 עשוי אינו עדיין וזה סופגני
 המיס• כוס תקלות.׳־הוכחת למנוע
 נאותה. הגנה על מצביעה אינה
 המחזור להפרשות דומים אינם מים

 הכוס דפנות אין וכן החודשי
 בתעלת הרקמה לשכבות דומות

 ולמידתה. (ווגינה) הנרתיק
 משכבות ׳טמפקס׳בנויים טמפוני
 גפן צמר של ברכות לחוצות
 הטמפון באשר ביותר. סופגני
 המדויק, למקומו מוכנס

־ שלו ההחדרה מיכל באמצעות

 למה ומעבר מעל הגנה מעניק הוא
 הנורמליים. הצרכים שדורשים

 - אחרים שונים כטמפונים שלא
 מתפשטים ׳טמפקס• טמפוני הרי
 אורך, ־ הממדים שלושת בכל

 עצמם ומתאימים - עובי רוחב,
 של השוגים ולמצבים לממדים
 שהסיכוי כד (ווגינה) הנרתיק
 - מהמקום לחריגה או לדליפה

 ההרחקה עם אפסיים. כמעט הם
 ששליפתו כך הטמפון, מחליק -

 החדרתו. כמו ממש ופשוטה קלה
 לכל היטב תפור המשיכה חוט

 הטמפון. של אורכו
 בדיאודורנט? צורך יש האם

 היוצרות מונע בטמפון שימוש
 בן, על נעימים.יתר בלתי ריחות

 לגירוי לגרום עלול דיאודורנט
 ואפילו - אלרגיות תגובות או

 עדינות. לרקמות נזק לגרום
 אינם ׳טמפקס׳י של הטמפונים

 לשם־מה דיאודורנט. מכילים
 כלל. נחוץ שאינו בחומר להסתכן

 ״טמפקס״ טנופוני האם
 יותר? חסכוניים

 נמכרים ׳טמפקס• טמפוני כמובן.
 40 ושל יחידות 10 של באריזות
 שוות או פחות שעולות יחידות,
 יחידות 8 של לאריזות במחירן

 אחרת. מתוצרת יחידות 30־1
 הנפוצים הטמפונים מהם

 בעולם? ביותר
 נשים יותר ׳טמפקס׳. טמפוגי
 ׳טמפקס׳ של טמפונים קונות

 !ביחד האחרים הטמפונים מכל
 האיגך אמון. בהם נותנות הן כי

 לבטוח יכולה את שגם סבורה
בהם?

בה. בוטחות נוטים וטיותר הפנימית ההגנה

 אנגליה. הוונט, ״מ1מ טנזפקס חברת ידי על רק מיוצרים
ת״א. 38 ירמיהו בע״מ.רח׳ אימפקט אינווסט היבואנים:

)6 מעמוד (המשך
ש ראש־ממשלה לישראל יש בתולדותיה

ב בכך עוסק ואפילו בספורט קצת מתמצא
 מה על לה שאין זו, קביעה בעצם עצמו.״
 בן־ דויד של לזיכרו עוול גרמתם לסמוך,
יש של הראשון ראש־ממשלתה גוריון,

 וגם כמרגלן היה לא הוא אומנם ראל.
 הוא אבל רבין, יצחק דוגמת טניסאי, לא

מ בספורט עסק
 לכל ומעבר על

 ישראלי מדינאי
אחר.

ל זכורים עדיין
ההת תרגילי כל

ש והיוגה עמלות
ב בן־גוריון, עשה

 הפרופסור הדרכת
 עמי- פלדנקרייז.
 שלו, דת־הראש

 היתד. לא למשל,
 ספורטאית פחות

 הטניס ממישחקי
 רבין. יצחק של
 צעדותיו את גם

 של הממושכות
ב ניתן בן־גוריון

ב להגדיר החלט
 יצחק היה אם מסופק ואני ספורט, תור

 כה קילומטרים לצעוד מסוגל בגילו, רבין,
 דויד שעשה כשם להתעייף, מבלי רבים

בזמנו. בן־גוריון
ירושלים אונגר, יהושע

הממשלה בראש דיין משה
 נחיה אבל באבסורד, יישמע זה אולי

 אופן, בכל הבחירות. שלאחר ביום ונתראה
שלי. הפרטי התשקיף זה

 יהיה לא ישראל של הבא ראש־הממשלה
 כמו־כן, פרם. שמעון לא וגם רבין, יצחק

 בגין. מנחם לא גם וכן אבן יהיה לא זה
 המחדל שאחרי להאמין אולי, קשה, ז מי אז

הד את רואה שאני כפי אבל עליו. אצביע
 יהיה הבא ראש־הממשלה בשטח: ברים
 זה להמר, אוהב מישהו ואם דיין, משה

ביותר. הבטוח ההימור
 אז עכשיו, לא שאם יודע דיין משה

 כלשהו. סיכוי לו יש הבא בעולם אולי
 עד מאל״ף השילטון תפיסת את תיכנו דיין
 בכל לו שיש הגייס־החמישי בעזרת ת״ו,

 אותו יעלו עיוורות ויונים ניצים המיפלגות.
 חלום־בלהותי החשבון. את עשו לשילטון.

 ינהלו שדיין־מנטש למנוע רוצים אתם אם
!בעדם עיצרו חייכם, את

ומת־גן גילעד, יוסף

לםמשת שהמגכ״ל העיקר
 ששר־האוצר כך על בחדשות שמענו

תקציבו את לקצץ ממישרד-החינוך תובע

 לתפקידו נאמן מנכ״ל היה אם אבל זרות.
לה כוח־שיכנוע, באותו מצליח, אולי היה
 כיתות 8 קיום לשם ל״י חצי־מיליון שיג

השנה. לימוד
 עשרות שכמה כך על לחשוב מזעזע
מפני השנה, בחינוך יזכו לא תלמידים

 מיש״ שמנכ״ל הכספים, עבורם נמצאו שלא
 השתלמותו עבור לגייס הצליח רד־החינוך

יו לא אני שערוריה, לא זאת אם שלו.
מהי. שערוריה דעת

תל־אביב שליד, ברוריה

התלונן? מי
 על להגיב שלא בהחלטתי נחוש הייתי

 הזה (המודם גולן מנחם אודות רשימתכם
מתל־אביב״), ״הקוסם — במדינה ,2036

ה את תירץ שבה
שהוצא לכך סיבה

איגוד■ מרשימת
האמ התסריטאים

 בתלונתי ריקאי,
 רציתי לא אליהם.
ה את לו להעניק

מ בתשובתי, כבוד
שה הערכה תוך

 הישראלים קוראים
אנשי את מכירים

פנים, כל על הם.
בישר שביקר כמי
 רבות פעמים אל

 לתע- שקרוב וכמי
שלה. שייודהסרטים

 על־ידי שוכנעתי
ל טובים ידידים
הגיב.

התלו לא מעולם
איגוד־ בפני ננתי

האמ התסריטאים
גולן. נגד ריקאי

 למה מושג לי אין בכתב. ולא בעל־פה לא
ה נגד התלוננתי כי בטענתו גולן מתייחס

 שיזמתי הוא שאני היא העובדה שלי. חוזה
 השגתי מלובלין, הקוסם של הפרוייקט את
 ורק שביס־זינגר, יצחק מהסופר הזכויות את

 לתמונה, גולן מנחם נכנס יותר מאוחר
ה של כמפיק־מישנה תפקידי הבטחת תוך

 הגעתי קצת זמן תוך התסריט. וככותב סרט
 בחוזה להכיר סירב עצמו שגולן למסקנה

לבט וביקש בינינו, המשותפת ההפקה של
 לפי אלא בקשתי לפי ולא אז׳ רק לו.

 ואני שלנו המקורי החוזה בוטל בקשתו,
לגולן. התסריט את מכרתי
 שמו את מחק איגוד־התסריטאים אם

האי ־שחברי המפיקים מרשימת גולן •של
 כנראה נעשה זה עימם, לעבוד רשאים גוד

 תלונות כולל עליהן, יודע שהוא מסיבות
 השלמתי אני בגללי. ולא אחרים, מסופרים

שו ערכים יש ולי שלו העובדה עם מאז
לרוע יחד. לעבוד יכולים אנו ואין נים׳

 לירות. מיליוני עשרות בכמה הבאה לשנה
 את עשה כבר אהרון'ידלין, שר־החינוך,

 מתבטא ממנו הנתבע שהקיצוץ החישוב
 כדי תוך כיתות־לימוד. עשרות בביטול

 אחת ביתה שאחזקת שר־החינוך, גילה כך
 אלף 60 —־ למדינה עולה עממי בבית־ספר

בשנה. ל״י

 של השתלמותו חשבון. ועשו צאו עכשיו
 באד־ פלד, אלעד מישרד־החינוך, מנכ״ל

 מיליון חצי של סכום עולה צות־הברית,
 שבסכום מראה, פשוט חישוב בשנה. ל״י
 לימוד כיתות 8 לפחות לקיים היה ניתן זה

 שהש־ נכון לפחות. תלמידים 250 שבהן
 מישרד־ חשבון על אינה פלד של תלמותו
קרנות של מילגות חישבון על אלא החינוך,

 זה רגיש שתסריט למסקנה הגעתי המזל,
 אמנותית בצורה ממונדש להיות יוכל לא

גולן. על־ידי
ווינז, ם. איירווינג

ארצות־הברית אנג׳לס, לוס
 מעיב־ הזה״ ״העולם כתבת מתרגמי •
 טעו וויט, התסריטאי עבור לאנגלית דית

 כאילו וייט את האשים לא גולן כנראה.
 איגוד־התסריטאים. בפני גולן נגד התלונן

 במיכתבו המאוזכרת בכתבה שצויין כפי
 ביקש האיגוד כי גולן טען התסריטאי, של

בני עמדו שתנאיו חוזה על לחתום ממנו
 וייט. טס לו שהיה החוזה של לתנאים גוד

 לביטול כלל גולן התייחס לא כתבה באותה
וייט. עם שלו החוזה
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