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 טמפמיפלייטקפ

 מסיג עשויים
סופגנימיוחד

 מסיב עשויים פלייטקס טמפוני
במיוחד. סופגני

 כושק בעל הוא זה מיוחד סיב
 קרוב כי עד גבוה, כה ספיגה

 לחזור' תרצי שלא לודאי
 או הכותנה בטמפוני .ולהשתמש

הרגילים. הריון
 עדין, הוא פלייטקס של הסיב

 לגירויים. גורם ואינו רך
 עם טמפונים לבחירתך

דיאודורנט. ללא או דיאודורנט
טמפוני

העדין. המוליך עם

 הוצאה חוט
1

שפופרת
 פנימית פלסטיק

£

 שפופרת
חיצונית פלסטיק

 .מסיב טמפון
סופגני סינטטי

החדרה פתח

.1|נעמ1|שיפרי [קרמון אמת

בלמדיגי לשיער שמפו קמיל
 המיוחד שמפו קמיל

 שיער ולנהירי לבלונדיניות
 במשפחת נוסף מוצר הינו

 מעבדות של הקמיל מוצרי
פישר ד״ר

 מכיל טבעי שמפו קמיל
 מפרחי המופק אזולן

הקמומילה
 השיער גוון את מעמיק הוא

 הטבעי צבעו על ושומר
ורכות. ברק לו מוסיף

טבעי. זה

 לפגק טבע לו יש טבעי״. שמפו מיל ק
□ישר דרי של מוצר

לוו״ל טרמפ חן

י'ץ ע תיק י
אחרי ־ השכונה

 את אוהבים לא התי־קווה שכונת ך
ש גזר־הדין, נודע כאשר עניו. יוסף

 מבין שניים על מאסר שנות עשר הטיל
 השכונה בני של עיניהם היו מע״ץ, חברי

לעניו. שינאה מלאות
 להציל כדי תה כל את המציא ״הוא

 רשיון.״ ללא נשק החזקת מאשמת עורו את
 רחימי, יובל שהעלה הגירסה היתה זו

הגבוה). (סמי רחימי יוסף של אחיו
מצ גילתה שהמישטרה עניו ״כששמע

 15ל־ צפוי שהוא וידע בביתו, נשק בור
 ש־ סיפור להמציא החליט מאסר, שנות

האי בל על לו ותוותר תקנה, המישטרה
מחפשת שהמישטרה ידע הוא נגדו. שומים

 הזוו העולם צוות את הוביל רחימי יובל
קי על והצביע התיקווה, שכונת בסימטות

 כתובות מכוסים שהיו שונים בתים רות
 אותו הוקיעו הכתובות עניו. את המגנות
 שאין ביטויים ובעוד בוגד שקרן, כמלשין,

 הבטיחו מהכתובות אחדות סובלם. הנייר
 ששימש עבאס, ברחוב הבניין מוות. לעניו

 של למגוריו היום משמש מע״ץ, ״מיפקדת״
 הבית קירות כל ועל וערירי, זקן אדם

עניו. בגנות כתובות
 החבורה בני כי כולם בטוחים בתיקווה

 היו ״אילו מההצתות. אחת אף ביצעו לא
 הרבה מקבלים היו מישהו, עבור מציתים

היה לא הרי חיו, הם איך ותראו כסף,

- תיקווה ה בשכונת־ עכאס ברחוב מע״ץ מיפקדת :עולמות שני
— ביד־אליהו להשתלב יכלו שלא מכיוון

מטרים מאות במה במרחק ביד־אליהו, וילות־פאר
הצעיר השומר מועדון את שרפו —

 מרס, את שהציתו אלה את נואשת בצורה
 לספק החליט והוא והארץ, ורד קרגל,

 טיב־ כתב כך לשם האשמים. את להם
 בשכונה. מילדות לחבריו מפלילים תבים

 שם אי ,י.ע., חתם אליהם אלה במיכתבים
 שכביכול הצתות על ושאל ורשה׳, בגטו

 בוגד של שפלה עלילה זו היתד. יחד, ביצעו
התיקווה. תושבי חושבים כך פחדן,״
 ובית־הדפום מישפחתו עניו, זאת, ובכל
 אחדים רחובות במרחק בדיוק נשארו שלהם

 באותו בדיוק לשעבר, מע״ץ מ״מיפקדת״
 ומישפחותיהם קרוביהם גרים שבו מקום

 כיצד מע״ץ, במישפט ״קורבנותיו״ של
שוט הציבה לא המישטרה מפחד? אינו
 ב- להעיד הופיע וכאשר פיתחו, על רים

 חופשי באופן בעצמו בא בית־המישפט
 ועל שלו המזל על סומך ״הוא ליווי. וללא
האנשים. אומרים שלו,״ הקסם

 של חבורה פשוט היו הם כלום. להם
 בקומזיצים שהשתעשעו צעירים ילדים

או הוביל המנהיג שהיה עניו ובמסיבות.״
כי במציאת השתעשע הוא אחריו. תם

המ הוא החבורה. לבני ותארים נויים
 הוספת חראקות, כמו מישחקים להם ציא

כדי למכוניות מהבהבים כחולים פנסים
 הלכו כולם מישטרה. בניידות שתיראנה

בגי כל-כך כואבת לכן כעיוורים, אחריו
 אין מאיר, משה עד־המדינה, נגד בהם. דתו

 גרם, שהוא למרות כלל. סוערות הרוחות
 מע״ץ, לאנשי מעניו יותר גדול נזק אולי,

 הוא שייך. היה לא הוא עליו. כועסים אין
 לחבורה שהצטרף חיפאי בחור סתם היה

אי בגידתו בלבד. חודשים ארבעה למשך
המנהיג של זו כמו כך כל נוראה נה

שבגד. האל עניו,
■ ארץ אילנה
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