
מפוגים40 של חסכונית אריזה חדש!  — שי + ט
בארנק. שמפונים ב לנשיאת פלסטי ארנקון ״

בה- או־
■' הטמפון

 הספיגה כושר בעל
בעולם הטוב

כבוש, גפן צמר העשוי או־פה, לטמפון
אחר. טמפון לאן! שאיו ענק ספיגה כושר

 הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת
ן.נ פו מ  שהוא לכן,ככל הספיגה. עם מתרחב 0.1ט

את יותר טוב אוטם הוא כן יותר סופג ט
 טבלי דליפה. תזוזה.או כל ומונע הנרתיק פתח

 מים כוסות בשתי אחר וטמפון 0.1.( טמפון
 המצויין הספיגה בכושר ותווכחי נפרדות

0.1.( של
(טמפון בעולם, ביותר והבטוח הנוח ,0.1.

 וחופשית משוחררת הרגשה לר נותן
 מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365

ביקיני. או מיני חצאית והדוקים, קצרים
 בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל, לרקוד, תוכלי

מלא. כבטחון

:גדלים ב־ב לחשיג
 הנשים למרבית :נורמל

ב דימום עם לנשים :אקסטרה  ר
!האחרון העולמי והחידוש >

ת לנערות, מיני טמפוני לו  ולנשים לבתו
מועט. דימום עם

הספינה! עם ואוטם מתרחב

מיני גם לו שיש טמפון המיני

הדוקים! את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הז׳וקים להשמדת
רר חיטוי לאחר שעו  מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(

י בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
059־3012 טל. אילת: • 790111־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

•481/75 עם? רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר
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 פעמים כסה
 מהם להפטר נסית

הצלחת?? ולא

בקס ו ־ ו
ביותר החיפושית מגתגוז

ה ל ר ו מ
אומנות ביצירת המעוצבים ושבטים

1 !בבאי בכלא □וכבדת
)47 מעמוד (המשך
 את אומר שהוא ידעתי אותי.1 אוהב באמת

 שארגיש כדי רק האלה היפים הדברים כל
 כא- ■שנשארתי. מחוצה היה ייבלאנס טוב.
 לחזור צריכה שאני .אחיד, ערב אמרתי, ישר

 להבת יתקשר שהוא אמר הוא לבסיס,
 אותי שישחררו וידאג זייצמן, עזר הטוב,

 ב־ הסתכל קאסאווטס בון סופית. מהצבא
 עתיד לך ,״ש ואמר: שלי, כף־היד !תווי

אלי׳. תבואי להוליווד, כשתבואי כשחקנית.
 הבטחה. לשום האמנתי לא אני ״אבל

 להבין ׳להם ונתתי ׳מציאותית, בחורה אני
ה את לי מנסחות לא ישלחם ׳שההבטחות

 ימצאה הזאת שהגישה חושבת אני ראש•
 אותי כינה דגילאס קירק ובעיניהם. חן

 יפה שאת ,נמו :׳ואמר הזעם/ של ,הנמרח
 לך כדאי ודזשדגיס. ׳תוקפנית יאת ׳ועדינה,
 טוב.׳ בחור הוא חזק, אנדריו את לתפוס

 שינוי יחל ביחד, שהיינו הימים ״׳בחמישה
 לי אמר בהתחלה אלי. אידריו ישל ביחסו

 שהקניית, להיות רוצה אני ■שאם באדישות
 וברייאן. פראנק עם קשרים לתפוס לי כדאי

 ואהיה שאחייך מתכוון הוא אם שאלתי
רצי ליחסים שכוונתו הסביר והוא נתמרח,

 בזאת, בחורה לא שאני אמרתי ייויתר. ניים
 מוותרת ׳ושהייתי עצמי, כבוד לי שיש

 תלוי היה זה אם ראשי !תפקיד על אפילו
 שאני עינה אנדריו מיטות. דרך מלעבוד
 אחר- ימים ■שלושה להתפשר. ללמוד צריכה

 נעשה אנדריו אחרי. לחזר גיסה פראנק כך
 שכל ואמר להתרגז, התחיל קנאי, פתאום

 ׳נרגע, הוא לבסוף הדבר. אותו הבחורות
 בו.״ רק מעוניינת שיאני ראה כאשר

 השניים, נפרדו ימי־הדבש חמשת אחרי
 כמה כמזכרת למירח משאיר כשאנדריו

 כתובתו ואת שלו תמונות מחולצותיו,
תפי- עם לבסיס, מיהרה היא בלום־אנג׳לם.

פאר ומני חיפה של החן מלכת
— שם משנה

 שהותה במשך חלק. יעבור שהכל בלב לד■
 ביום פעם למפקד לצלצל נהגה בקיסריה
 בשיחה כבר מחר.״ ״אבוא :ולהודיע
 רואה ״אני מפקדה: לה אמר השנייה
 — היזהרי אבל שם, לך טוב מדי שיותר

 מקווה אני מישפט. לך ויהיה נפקדות, זאת
על־תנאי.״ שתצאי

 כך ומשום יהיה, שכך קיוותה מירד■ גם
 עומדת שהיא שמעד■ כאשר התאכזבה
הפיקודית. קצינת־הח״ן בפני להישפט
 לבלות עליה שנגזר מירד. שמעד■ כאשר

 ,400 הצבאי בכלא־הנשים ימים עשרה
הכוכ 400 ״מלון הצבאית בעגה המכונה

 עושה את ״מד. מר. בבכי פרצה היא בים״,
 הח״ן, קצינת עליה זעמה הצגות?״ פה

 יודעת אני סרט. כאן מסריטים לא ״אנחנו
 כמוך, עדינה לבחורה מתאים לא שהכלא

 עבירה זוהי מתחמקים. לא מנפקדות אבל
הצבאי.״ החוק על

י הי ת ת ״ קני ח  ש
ה״ ב ט מי ב

בתעודת הרשומה שחר, ירה ףי
'  היא שיקורי, כעמידה שלד. הזהות ״

 בת חיפה, שליד ב׳ קריית־ים תושבת
 קצין- הוא אביה מארוקו. יוצאי להורים

 עמרם הוא ואחי־אמד. בחיפה, מישטרד■
 קצידמישטרה לשעבר שרביט, שרביט

האזרחי. המודיעין ממנהלי וכיום בכיר
 עשתה הזוהר עולם עם ראשונה היכרות

ומסלול. צילום כדוגמנית ,17 בגיל מירד■ ן

 במיוחד, הרשים לא — מטר 1.60 — גובהה
 — בסך-הכל קילוגרם 44 — מישקלד, אבל
שנמ למרות יותר. תמירה שתיראה גרם
 בכל הברח והיתה בתיאטרון למישחק שכה

 באיזור האפשריים הדרמאתיים החוגים
 בדוגמנות. בינתיים מידה הסתפקה חיפה,

 לבגד שחקנית. היא דוגמנית ״גם לדבריה,
וספור רעננה דמות מתאימים בוקר של

 התנהגות מתאימים ולבגד־ערב טיבית,
וסכסית.״ נשית
 שלה, בחינות־הבגרות לפני קצר זמן

 בתחרות להשתתף ידידים על-ידי שוכנעה
״מל ובתואר השלישי במקום וזכתה יופי,

הס הזדמנות באותה חיפה״. של החן כת
 ש״משנר, פאר, מני הערב, מנחה עם כימה

 על־פי — והחליפה מזל״, משנה — שם
 ל״שחר״. שם־מישפחתה את — הצעתו

 נוספת, בתחרות־יופי השתתפה שנה לפני
 ״מלכת תואר כפול: ברווח משם ויצאה
 למשך קבוע וחבר הקריות״, של היופי

 ג׳קי הזמר — אירוע אותו אחרי שנד■ חצי
 של האמנותי בחלק שהופיע אלקיים,

הערב.
בי, שהוא כמו בו מאוהבת הייתי ״אם

אלקיים ג׳קי הראשון החבר עם
מזל משנה —

 גילתה חתונה,״ מזה יוצאת היתד, כבר
 עשיתי אני אבל להתחתן, רצה ״הוא פירה.

 לא אבל איתו, שיחקתי המוות. את לו
 מפונקת פשוט אני רעה. כוונה מתוך

 אני אלי, טובים מדי וכשיותר מטיבעי,
לתוכ התאים לא גם ג׳קי לזלזל. מתחילה

 לצבא, שאתגייס התנגד הוא שלי. ניות
 בסוכנות- רשומה שאהיה התנגד ואחר-כך
 ,אצלי עקרת־בית. מחפש ג׳קי שחקנים.

 היינו אם לי. אמר במיטבה,׳ שחקנית תהיי
 שלו־ אחרי מתגרשים בטח היינו מתחתנים,

* חודשים.״ שנד■
 היא שנה, חצי לפני מג׳קי, נפרדה מאז

ה מן ונהנית בשטח, חופשיה מסתובבת
 לעשות, מה לה אומר אינו איש שבו מצב
 חופ־ ״אני העבודה. בשעות למפקד, פרט
 שיחזרד■ כאשר מירד. אמרה מטיבעי,״ שיה
 הבעייד, היתה ״וזאת חוויות־הכלא, את

 שאני הידיעה שם. שלי הימים בעשרה
ב אותי. שיגעה ממש אחד במקום סגורה
 הפסק, בלי בכיתי הראשונים הימים שישה

 בדיכאון עלי עברו הנותרים הימים וארבעה
 הדבר אתי. קורה מד■ ידעתי לא כבד.

 כפתורים לתפור היה שם שעשינו היחידי
יי מדים. על

ש ביקשתי אני. איפה ידעו לא ״בבית
 אבל בריתוק, שאני מהבסיס להם יודיעו

 שניסה אחרי לחשוד, התחיל שלי אבא
 מה־ לו, נודע לבסוף בטלפון. אותי להשיג
 רצה הוא בכלא. שאני יעקוב, רוני מפיק
 לא אבל לבקר, ולבוא בטלפון אתי לדבר

לו.״ איפשרו
 לה נותרו הלקח. את למדה שחר מידה

 נידחה (גיוסה השיחרור עד וחצי שנה עוד
 והשלמת בתי־ספר החלפת בגלל בשנתיים
 להיעדר עוד מתכוונת אינה והיא לימודים),
 הועברה, היא שעה. לחצי אפילו מיחידתד■

אחרת. ליחידה בקשתה, על־פי
 על רגע אף מצטערת אינה היא אבל

 על בכלא סבל ימי שני זד, מד■ שהיה. מה
 קיסריה? בחוף ואהבה בילוי של יום כל

 ההסרטה שצוות יודעת היא מזה, וחוץ
 קצרה לתקופה ארצה, בקרוב לחזור עומד

שלה. הכתובת את יודעים והם נוספת.
!■ רון ;עמי
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