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קרחות ומניעת שערות נשירת
העשירה של מוחלקות הפסקה .1 מאפשר:

חדש שער העמחת .2
 של במקרה - גמורה אחריות
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ספורט
כדורגל

באי□ החדווריס
 פירסמד. טוקיו לחרפת החקירה ועדת
 מזכיר לקוראים). (ראה מסקנותיה את השבוע

אל (״מיקה״) מיכאל לכדורגל, ההתאחדות
 שמואל אלוף־משנה הנבחרת ומרכיב מוג׳

 היה לרגע התפטרותם. על הודיעו סוחר,
ה בממלכת משהו זז סוף־סוף כי נדמה

היש הספורט שליטי כי נדמה היה כדורגל.
 יעשו בידיהם, הענינים את יטלו ראלי

 הכדורגל, של המצחין בגוף חד ניתוח
 חדש, בנין ויקימו המושחתים את יטאטאו

מיסודותיו. בריא
 יחד התמהמה. לא לכדורגל ההתאחדות

 ועל החקירה ועדת מסקנות על ההודעות עם
 המהפכה על הידיעות פורסמו ההתפטרויות,

ה בעל (״האיש צבי הכדורגל: בהתאחדות
 המפוקפק העבר בעל גזברה ברים, צלקת״)

 מקומו את ימלא לכדורגל, ההתאחדות של
 הלר, מנחם ההתאחדות. כמזכיר אלמוג של

 שהוזהר פתח־תקוה, הפועל קבוצת 'מנהל
 אגודתו, כספי של רשלני ניהול על בזמנו

 הפועל קבוצת בשבת התפרעה ושבחסותו
 היה ההתאחדות. לגזבר יהפוך פתח־תקוה,

 אותו של לצעדו בדיוק שדמה צעד זה
מש ביתו עכברי כי שראה שאחרי איכר,
 השמנת על הפקיד השמנת, כדי את חיתים

שישמרוה. כדי חתולים

הכד□ נער•
 וחצי, 16 בן כחוש כדורגלן מאדר, יאיר
 מליגה שמשון בקבוצת ימני כמקשר המשחק

 שבשני אחרי עולמו. את השבוע כבש א׳,
 גביע משחקי במסגרת קודמים, מפגשים
 מהת־ הכרעה ללא קבוצתו נפרדה המדינה,

 מהליגה פתח־תקוה מכבי עם מודדותה
 של 73ה־ בדקה מאדר, הבקיע הלאומית,

 שער את ביפו, השבת שנערך החוזר המפגש
לקבוצתו. נצחון והנחיל הפתח־תקואים

 למשפחה ובן התימנים כרם תושב מאדר,
 בקבוצת כה עד שיחק בנים, תשעה בת

 משחקו אך לו זה היה שמשון. של הנוער
 את שבעט אחרי הבוגרים. בקבוצת השלישי

 של העליונה לזוית מטר 20מ־ הכדור
 נישא משהתאושש הכרתו. את איבד השער,

 אולם קבוצתו. אוהדי בידי כפיים על
 האישי; נצחונו רק היה לא שהבקיע השער

שמשון. קבוצת כל של נצחונה זה היד.
 הבלתי־תלויה, הקבוצה מגרש. :דרוש
 עולה תל־אביב, פרברי מנוער המורכבת

 השנה זו מגיעה לשנה, משנה ברמתה
 משחקי של האחרונים לסיבובים השניה
 ממנה ועשירות ותיקות קבוצות שגם הגביע,

 בולטת דוגמא היא שמשון אליהם. הגיעו לא
 ללא גם להגיע נלהבת קבוצה יכולה לאן

 וללא מפלגות תמיכת ללא ענק, תקציבי
לכדורגלנים. מענקים
 תוכל זו קבוצה כי להאמין קשה אולם
 כרם ליד משלה. מגרש ללא מעמד להחזיק

 אמנם משתרע מנשיה, חורבות על התימנים,
 עירית אך הקבוצה, לאימוני מתאים מגרש

 בתכנית בכוח. ממנו אותם נישלה תל־אביב
העי הגן להמשך זה מגרש להפוך העיריד,

 שאינה שלשמשון, ספק אין השכן. רוני
 ספורט, לארגוני העיריה מעזרת גם נהנית
 יכולתה הפגנת זה• למגרש מוסרית זכות

 הדרישה, את מעלה הקבוצה של האחרונה
 למען מעט כה העושה תל־אביב עירית כי

 תעניק בכלל, הספורט ולמען השכונות נוער
 לאימונים, מגרש כמו ראשוני דבר לשמשון

 מזרועות השכונות נוער את למשוך העשוי
הספורט. כנפי אל הפשע

צניחה
חורג•□ בני□
 ביום תל־אביב־נתניה, בכביש שנסעו נהגים

בבה מכוניותיהם את בלמו האחרון, שישי
 היו ראשם מעל לתל־ברוך. הפניה ליד לה,

 במהירות שהתקרבו לבנים, מצנחים פרושים
 נוכחו הצנחנים משנחתו רק הקרקע. אל

 היתד, לא לבהלה. מקום אין כי הנהגים
 אזרחיים, צנחנים אם כי מוצנחת פלישה זו

תכלת. וחולצות חאקי במכנסי לבושים
 הכומתה מועדון חברי צעירים, חמשה
הפ הישראלי, התעופה קלוב שליד האדומה

 קהל בפני חופשיות צניחות יום אותו גינו
 תל- שליד החולות על מוזמנים, של קטן

 מטוס מתוך שקפצו מהם, ארבעה ברוך.
 לפני שניות 25 עד 3מ־ באויר ושהו קונסול
 בספורט עדיין ירוקים היו מצנחם, פתיחת
 מאחוריהם שהיה למרות החופשית, הצניחה

החמישי, בחיל־הצנחנים. צניחות של עבר

1066 חזו! חננולס


