
 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !ט
בארנק! טמפונים 3 לנשיאת פלסטי ארנקון :>

מיני גם לו שיש טמפון המיני ,

 .כבוש, גפן צמר העשוי או־בה, לטמפון
אחר. טמפון לאף שאין ענק ספיגה כושר

 הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים מת
 שהוא לכן,ככל הספיגה. עם מתרחב 0.6. ין

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

 מים כוסות בשתי אחר וטמפון 0.6. טמפון
 המעויין הספיגה בכושר ותווכחי נפרדות

0.6. של
 בעולם, ביותר והבטוח הנוח ,0.6. טמפון

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

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

מלא. כבטחון

!גדלים 3ב־ להשיג
 הנשים למרבית ;נורמל

 רב דימום עם לנשים :אקסטרה
!האחרת העולמי והחידוש

 ולנשים לבתולות לנערות, מיני טמפוני
מועט. דימום עם ,
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הצלילינר

!בתשלומים סטריאו מערבות
.281737 טל. ת״א׳ 51 פינסקר

באר־שבע 9.2
 נמכרו הכרטיסים כל

 באר־שבע 11.2 מוצ״ש
 ירושלים תיא׳ 18.2 מוצ״ש

 ירושלים תיא׳ 20.2 ב׳ יום
 רביבים 20.2 ב׳ יום
 דימונה 21.2 ג׳ יום
 חיפה ״שביט״ 27.2 ב׳ יום
עין־חרוד י 28.2 ג׳ יום

ס ק ב ו ר
ידן שבהישג הממצה

לחייל 0 טר־מ תן

 ולבטים בעיות
המין בחיי
ת א 8

זידמן מרדכי חד״ר

רשפים הוצאת

י במדינה
מישטדה

עד למי ק וו חו ה
משוטר; חגייה דו״ח שספג אזרח

 השוטר אותו ם7צי
החוק ע? עוכר כשהוא

 ריכבו את )25( הורוביץ בנימין כשהחנה
 לו היו לא בבודים, העצמאות בשדרות

 על עובר שהוא ידע הוא :ספקות שום
 זאת עשה אך אסור, במקום וחונה החוק

 לפרוק אמור היה הורוביץ ברירה. מחוסר
סמוכה. בחנות שלו, מהטנדר סחורה

לריב־ לשוב ועמד משימתו, את כשסיים
 רכוב שוטר־תנועה מולו צץ ולהסתלק, בו
 חנייה. דו״ח לו רושם והחל קטנוע, על

 סיים שכבר להסביר ניסה הסוכן־הנייד
 לסלק מתכוון והוא במקום עבודתו את
 (ש־ לוי יחיאל שהשוטר אלא ריכבו, את

 למלא להמשיך התעקש )17284 מיספרו
 הורוביץ לקח ברירה בלית הדו״ח. את
והתרחק. מכוניתו את התניע הדו״ח, את

הס לא הוא עבריין. היה השוטר
הקט את גילה כאשר הרבה לנסוע פיק
 השוטר של ,7162 מיספר המישטרתי נוע
 העבירה אסור. במקום הוא אף חונה לוי,

 חנה הוא כפולה: היתה השוטר שביצע
הש שאבני במקום וכן אוטובוסים בתחנה

אדום־לבן. בצבעים מסומנות היו פה
 עצר הוא גברה. הורוביץ של סקרנותו

 המשימה היא מה לברר כדי ריככו את
 אותו שחייבה שוטר, אותו של החשובה

משי היתה ללוי ואומנם, החוק. על לעבור
 בבוקר אותו שלחה אשתו :מייוחדת מה

הגז. חשבון את לשלם היום אותו
 תושייה. גילה הורוביץ חובב. צלם

 שאל. הסמוכה, הצילום חנות אל רץ הוא
להנ ועמד זעירה מצלמה הנדהם מהמוכר

האירוע. את ציח
 משי- את בינתיים שסיים שהשוטר, אלא

 במצלמתו כוכב להיות שש לא מת־הגז,
 התעצל, לא הוא לכן החטטן, האזרח של

 להד ורשם שלו הדו״חות פנקס את שלף
 ״אי־ על זה היה הפעם נוסף. דו״ח רוביץ
שוטר״. להוראות ציות
 חובב־הצי- האזרח שפיתח התמונות את

להצי על־מנת באמתחתו, שומר הוא לום
ש התעבורה שופט לפני העת, בבוא גם׳

בעניינו. לפסוק יצטרך

פט יש מ
ה מ ה ק ל ה עו ש ע ה מ ? מגונ

באוגם, הואשם הוא
והורשע; מנוגה במעשה קר הודה

לירות 2;000 לקגס בירון______
בתשלומים לשלמן איפשר והשופט

 עם יחסי־מץ לקיים סירבה ״המתלוננת
 ברגלה, הנאשם אותה תפס אז הנאשם.

 אגרוף מכת לה נתן המיטה, על אותה דחף
 ׳ושכב והתנגדותה, על להתגבר כרי בפינים
 פתיח .בלבד, !בתחתונים לבוש כשהוא עליה

 כל מיכנסיה, ורוכסן חולצתה את בכוח לד.
ואותה...״ לבעול לו לאפשר על־מנת זאת

 לפני שהוגש !בסתב־האיישום נאמד כך
מיפו. ),27( סבן מרדכי נגד משנתיים יותר

 המחוזי השופט ׳לפני לדין הובא סבן
באשמה. ׳וכפר אולסקאר, אהרון

 המישפט המשך בסיטוגות. יחסי־מין
 !הרתה מהן שאחת עדויות, לשמיעת -נידחה

 שהיה הנאשם שיל חברו סיני, דויד של
השתל על העיד סוני המיקירה. ביום עימו

הנא בין לפגישה ׳שהביאה האירועים שלות
 הוא מרמלה. חי ייפה המתלוננת, לבין שם

 גבריאל איחר, חבר עם לשבת שנהג סיפר
 הטוסטים מרכז בבית־הקסה מלכה, (גבי)
 ובחברתה, חי כיסה יפגשו הם ישם ביפו.

הת הארבעה בין מיבית־דגון. יחדד כיוכיבא
 על־מנית נסעו הם שבסופה שיחה, פתחה

 בדרך מוסיקה.״ ולשמוע קפה ״לשתות
לדירתו. נסעו ועמו סבן, במרדכי פגשו

 תיאר ׳מוסיקה,״ ושמענו לדירה ״נכנסנו
 עם גבי נכנס מסויים ״׳בשלב סיני. דויד

 משם יצא דקות עשר אחרי לחדר. כובבא
לחדר. השנייה הבחורה עם ונכנס מהחדר
 אחד״כך דקות. 15כ־ ׳בחדר ישסו ״הם

 שניגש ממני ביקש וגבי שיניהם, יצאו
 להיפטר אמתלה הייתה זו סינרייות. לקניות

הבחו ושתי הנאשם נשארו בדירה מהן.
רות.״

סוק- היה סבן מרדכי ד מגונה ,מעשה
)45 בטמוד (המשך

 ׳הצעירה לוי רונית החליטה אשר ^
 שעבד, בחודש הערבים באחד לבקר, **
ש לעצמה תיארה לא הייא ׳מידידיה, זוג

 מהלך- את וישנה גורלי כה יהיה הביקור
. לפחות. אחת ישנה למושך חייה

 החב הזוג בבית התארח ערב באותו
 האישים על הנמנה קורף, ברוך הרפורמי

 ׳ארצות־הברית. ביהדות מפורסמים היותר
 ובתמיכתו !ההדוקים ׳בקשריו הידוע הרב,

ל הגיע ניכסון, ריצ״ארד בנישיא־לשעבר
 פגישות שורת אחרי ׳בארץ, יקצר ביקור
 חיוסיין הפרסי, השאה עם !באחרונה ׳שקיים

המצרי. אל־סאדאת ואנוואר ירדן ימלד
 אחדות, שנים מזה אלמן שהוא הריב,

 ידידיו. בפני האישית בעייתו את תינה
 את ■מלטף כשהוא אמר אובד-עצ׳ות,״ ״■אני

 בית בתו זמירה, של הבלונדי שער־ראשה
 ■מחפש ושאני חודשים כמה ״׳פבר העשר.
 בת- לשמש שתסכים ישראלית בחורה

 אבל ■מועמדות- כמה לי היו לילדה. לוויה
התאימה.״ לא אחת אף

 היא רונית. הגיעה לאחר־מכן דקות עשר
 כסוף־סשיעיר הגבר ובתו. הרב ׳בפני הוצגה

 כדי רב לזמן נזקק לא ומימ׳וצע־הקומה
בדיוק המיקרה לו זימי שסוף־סוף לדעת

מטו נאה, ישראלית צעירה :שחיפש יטה
 חילונית היותה עובדת ■ונבונה. לבבית פחת,

 :אחד פעוט פרט רק נותר לו. הפריעה לא
הצעתו. את לקבל אותה לשכנע

ומעביד, עובד

 יחסי-ציבור כאשת ׳העוגדת ונית, ךיו
 ■משימ- קפצה לא אמרגנות, במישירד 1

הרעיון. ■לשמע חה
ה סיפרה הגבתי,״ לא הראשון ״ברגע

 ה־ בדירד, חפציה, אריזת כדי תוך שבוע
 דקות כמה כעבור ,,!אבל בהרצליה, שיכורה
 למצוא והתחיל בראש לי התבשל העניין

 על־כך. לחשוב שהות ביקשתי !בעיני. חן
ו נוספים, פרטים ■קיבלתי ■שוב, נפגשנו
 וארבע לעשרים נוספת שהות ביקשתי
שעות.״

 תשובתה היתה קורף, הרב של לאכזבתו
 עצמאי טיפוס ■שאני לו ״אמירתי שלילית.

 חוש' ואני מרות, מקבל שלא וחופשי, מאד,
 סיפרה התפקיד,״ את עצמי על לקחת שת

 עצמי על משהו לוקחת ■שאני ״לפני ירדנית,
 מסוגלת אהיה אם פעמים ■מאה ■חושבת אני

מושלמת. בצורה זאת לבצע
 הוא להסכים. אותי לשכנע ניסה ״הוא

 אייתם. מאושרת שאהיה בטיוח שהוא אמר
 עוזרת משרתת, מחפש לא הוא לדבריו,

 ירוצה הוא — לו יש זה את — מבשלת או
 אותה שתאהב מישהי ■לבתו, קרובה נפש

לה. ותדאג
 ביני היחסים נוספת: ׳נקודה ״העליתי

 ליצור מעזנייגת לא ׳שאני ליו אמירתי ליבינו.
 עובד יחסי קרוסה. סעירכת-יחסים איתו

 שלי שגילוי־הלב חושבת אני וזהו. ומעביד,
 מה. לי ■שאין הדגיש הוא !בעיניו. חן מצא

ה עומדת מחשבותיו בראש — לחשוש
בלבד. והילדה ילדה,

 ניסיון- בגלל זה .נושא יעל ״דיברתי
 ממה לי שיש לרגע חשבתי ליא שלי. החיים
 מראש. דברים לסכם העדפתי אבל לפחד,
היותו עובדת גבר. זה גביר הכל, ואחרי
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