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ת ביאוקפיל שערו ל
 מסורקת הרגשה אותה עבור יותר קצת לשלם המוכן לגבר

 פנטנול וויטמין טירוטיצין מכיל ביאוקפיל מסודר. ומראה
קשקשים. ונגד שערות נשירת למניעת

לגילוח טירל מי
 נעים מרענן, בוקר. של גילוח לאחר והמעורר המענג התכשיר

עור. וזהומי בקטיריה להשמדת טירוטיצין מכיל עדין. וריחו

 בפיקוח ביאוקוסמטיים מוצרים
״רפא״ אנטיביוטי למחקר מעבדות

ספורט
חקירות

1־1*3 טיהור דרוש
 התאחדות על־ידי שהוקמה החקירה, ועדת

ב המשחקים שערוריות לחקירת הכדורגל
 ושע־ דיוניה, את סיכמה לא עוד א׳, ליגה

 במשחקים היא אף הקשורה חדשה מריה
שהת המיבחן, משחק והופיעה. צצה אלה

ירו להפועל יפו מכבי בין שבוע לפני קיים
 ,1:1 תיקו בתוצאת אמנם נסתיים שלים,

 כלשהי קבוצה להאשים היה שאי־אפשר כך
 היתה לא הפרשה אולם משחק. במכירת

שנראתה. כפי חלקה
 של רגלם אזלת בלטה המשחק מהלך תוך
 החלוצים יפו, מכבי שחקני מטובי שניים
 שיחקו הם הרשקוביץ. ומשה כהן ברוך

 תוצאות כאילו מאמץ, ללא הקרבה, בחוסר
 היתד, לגביהם. חשובות היו לא המשחק

 בן־ יצחק הסביר תמוהה. התנהגות זאת
 לכתב היפואית, הקבוצה ממנהלי אחד בשט,

 השניים, הבטיחו המשחק ״לפני הזה: העולם
 כוחם כל את לתת השחקנים, כל עם יחד

 לפני לפעמים סובל כהן ברוך למשחק.
 התלונן. לא הפעם אבל גדולים, משחקים

 חברותית בלתי היתד, המגרש על התנהגותם
קבוצתית.׳׳ ולא

 לגבי אחרים הסברים היו יפו לאוהדי
 אולם השניים. של הירוד משחקם סיבות
 ממש, של הוכחות כל נמצאו שלא מאחר

 שני בהענשת היפואית האגודה הסתפקה
 חד־ במשך ישחקו שלא בכך אלה שחקניה

קבוצתם. עם שיים
הח ועדת עומדת השבוע ככל. הנגןן

לי בשערוריות חקירותיה את לסיים קירה
ה הגילויים נוכח מסקנות. ולהוציא א׳ גה

ב קבוצה כמעט שאין היה נראה אחרונים
 הכללי. במעל היתד, לא שרגלה א׳ ליגה

ב יריבותיהן את שהאשימו קבוצות גם
מ גקיות היו לא משחקים, ומכירת קניית

אלה. מעשים
אי מגילויי שהתבקשה ההגיונית המסקנה

 קבוצה לשום אין אחת: היתד, ד,הגינות
 הלאומית. לליגה לעלות הזכות א׳ מליגה

 עצמן, את הקבוצות תטהרנה לא עוד כל
 שהיו כפי הליגות משחקי את להמשיך יש

 משחקות קבוצות 10 כשרק שעברה, בשנה
 תגרום אחרת, מסקנה כל הלאומית. בליגה

 הספורטאית השחיתות נגע להתפשטות רק
עדיין. הבריאים לאברים גם

כדורגל
תתיאש...״ ,אלי

 למכבי הפועל בין הידידותי המשחק על
 השבת, שנערכו הגביע ומשחקי תל־אביב

גלזר: שייע כותב
העיתו כל איפוא החקירה? ועדות איפה

שות כולם מדוע הצדק? את המחפשים נים
 תל־אביב הפועל את אחת פעם ניצחנו קים?

פת עושים וכולם 6:0 הרקורדית בתוצאה
 לא אחד אף הזה. המשחק על חרם אום

 בעיר בכלל. היד, לא כאילו — עליו מדבר
 לנו מכרו הפועל כאילו שמועות מתהלכות

 בעצמי אני וכזב. שקר הכל המשחק. את
 שילמנו שלא חקירה ועדת בפני להעיד מוכן
שיפסידו. כדי כלום להם

 רצינו הגביע משחקי שלפני היא האמת
 לקבוצה, הכנסה וקצת כושר קצת לקבל

 לנו תיארנו לא ידידותי. משחק ערכנו אז
 מקובל לא זה סוף סוף התוצאה. תהיה מה

 כשאנחנו .6:0 יפסידו הזאת הארץ שאלופי
בתו פעם אף הפסדנו לא אלופים היינו
כזאת. צאה

 עם ללכת התחיל זה ותיכף לשחק עלינו
 התוצאה וכבר שעה חצי עברה לא הגולים.

 רבו במכבי החברה זאת למרות .4:0 היתד,
 מפני למה? הפסדנו. כאילו בהפסקה, ביניהם

 וזה בסוף הכנסנו 6 אבל .8 הכנסנו שלא
 שקרן, ממני לעשות רצו לא שהחברה מפני

 הזה בהעולם כתבתי שבועיים לפני רק כי
 מששה יותר להכניס ספורטיבי לא שזה

 כבר יש יהיה, שלא איך יבש. על גולים
 עשן תתיאש, ״אל בעיר: חדשה סיסמה
 אפילו מזה? לנו יצא מה שש.״ הפועל
לנו. עשו לא תמיד כמו חגיגית ארוחה

 על המשחק לקראת כאריות. נלחמים
 ב־ עלינו מחנה־יהודד״ הפועל נגד הגביע,
 מהשנים עוד ידוע זה קטן• די עצמי בטחון

 חלשה, יותר שהקבוצה כמה כי הקודמות
 שאנחנו גם ידענו נגדה. לשחק יותר קשה

 תימנים, שרובה קבוצה נגד לשחק עולים
 במגרש, הסתכלתי שלא לאן כאריות. חמים
 הלך עוד בהתחלה בעיניים. חושך לי נעשה

להי התחילו שהם אחרי אבל איתם, לנו
 לשחק. פחדו פשוט החברה חזק, אלינו כנס

ה רכים, שחקנים הרבה עוד יש ואצלנו
עדין. משחק משחקים

 ההתקפה טוב. נלחמים שהם לציין יש
 הבאה בפעם ותוקפנית. מוחצת היא שלהם
 באקדחים. שלנו ההגנה את לצייד נצטרך

 משעשעים. די בחורים גם הם מזה חוץ
 לי ונדנד אלי נדבק שלהם, המגן נפתלי,

אש לא ואני תשחק לא ״אתה הזמן: כל
 ניגש הוא המשחק אחרי אבל לי. אמר חק,״
 יותר שעלי לי ואמר ידי את לחץ אלי,
 שאני מפני נחמיאס, על מאשר לשמור קל

המשחק. באמצע בדיחות מספר
השו היה זה הזה, במשחק רע שהיה מי

 אותו ראינו שלא שנים כבר רוזנבאום. פט
 הזה השופט עם הצרה הכדורגל. מגרשי על

 הוא הקבוצות. אחת לטובת היה לא שהוא
 שופט למשחק. והפריע שתיהן אל רע היה

 לא ושאם השחקנים אחד הוא שגם שחושב
בכלל. שופט אינו אותו, יראו לא ישרוק
ה כל התחיל נגמר שהמשחק לפני עוד

טוט מסולק מתאגרף
יד? נורינויס למה

 הביתה!״ ״הביתה, פתאום: לצעוק קהל
 והם בסדר היו לא שלהם השעונים בטח

 אני האמת את כבר. נגמר שהמשחק חשבו
 אני קל. משחק היה לא שזר, להגיד, יכול

 לשחק לנו יוצא ביובל פעם שרק מבסוט
 למגרש נכנסים פשוט, כאלה. משחקים
נח אם לדעת ואי־אפשר ושלימים בריאים

אלונקה. על או הרגליים על זור
ה לגביע. בדרכנו רציני מכשול עברנו

 הם להתיאש. צריך לא מחנה־יהודד, פועל
מהפועל. פחות הפסידו זאת בכל

 המקום את מנצל אני גומר שאני לפני
 לא זה קטנה. מודעה בשביל ;לי שנשאר

 צריך לא רוצה שלא ומי למאמר שייך
ו בשמי ברכה שולח אני בקיצור, לקרוא.

 כספי לאריאל ישראל ספורטאי כל בשם
ול בישראל הספורט להתאחדות להיכנסו

הבא! ברוך סבא. היותו

עסקים
כסף כסף, כסף,

ה להביא נועד זה מדור  לחובבי אינפורמצי
ה־ הספורט בחיי חדש שטח על הספורט
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