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 חן ומלאות מושכות לעשותן הלחיים׳ את בהם ליפות חדשים גוונים ד
אפרסק. של קטיפתית ברכות

>11§  בהרמוניה המשתלב רך לאיפור 811:^ ^8מ10זמ 0ס
 ומעניק קלים עור פגמי או עייפות סימני מעלים הטבעי, העור בגוון

אחיד. גוון מקבל הפנים עור אפרסק. של קטיפתית רכות לעורך

 כשלעצמו. מושלם איפור הינו 811׳1:> .^?8מ101זו 00ג1^?0׳1י
 — ומרכך מרענן הזנה וקרם פודרה של ומושלמת מאוזנת תרכובת

וקטיפתית. עמומה שקיפות אחיד, גוון לעור מעניק

בפרפומריות חינם יופי ייעוץ לקבל מוזמנת הנן
הבאים: ובתאריכים במקומות יבקרו רובינשטיין הלנה של דיילות־יופי

בדצמבר 12-11 13 ויצמן רח׳ ״כלנית״, — גבעתיים
בדצמבר 13־12־11 9 אחד־העם שלום״, ״כלבו — תל״אביב
בדצמבר 13־12 1 דיזנגוף ככר ״שרף״, — תל־אביב
בדצמבר 15־14 2 שפינוזה רח׳ ״שטיינפלד״, — אזור
בדצמבר 15־14 64 אלנבי רח׳ ״סברינה״, — תל־אביב
בדצמבר 15־14 9 הרצל רח׳ ״וולף״, — נתניה
בדצמבר 15 קיראון מסחרי, מרכז ״סילביה״, — קיראון
בדצמבר 15-14 5 הרצל רח׳ ״אוניברסל״, — חיפה

וההדרכה. הייעוץ קבלת מועד לקביעת לפרפומריה התקשרי נא

 אחה״צ 3—6 השעות בין ג׳ יום בכל גם ניתנים חינם, והדרכה ייעוץ
5 דיזנגוף רה׳ רובינשטיין, הלנה של קוסמטי וייעוץ להדרכה במרכז

תל־אביב

ספורט
כדורגל

תמוה סוף
 העצובים אחד היה האחרון השבת מוצאי

 זה הטוטו. טפסי ממלאי בתולדות ביותר
אנ של גדולות כה שתיקוות מאוד רב זמן
גדולה. בה באכזריות מתבדות רבים כה שים

 בטפסי הניחוש קשה כלל בדרך הסיבה:
 שווה המתמודדות הקבוצות רמת כי הטוטו,

ב התמודדו זאת, לעומת יותר. או פחות
ה בשיטת הכדורגל קבוצות האחרונה שבת
 גבוהות מליגות קבוצות נפגשו לפיה גביע׳

 הרמה הבדלי נמוכות. מליגות כאלה עם
ש המישחקים מספר ביותר, גדילים היו

ה מן גדול היה ברורות, נראו תוצאותיהם
 גדולים היו הזכיר■ שסיכויי ומכאן רגיל׳
אחר. שבוע בכל מאשר יותר

 חובבי מבין מעטים לא סיפרו השישי ביום
 קרב. התעשרותם מועד כי הטוטו ספורט
לירות. במאות טפסים מילאו עשרות

ה מהמועמדות כמה קרה. הבלתי־יאומן
לנצח. הצליחו לא לניצחון ביותר בטוחות

ץ. ק עו  במיוחד עוררו תוצאות שלוש ה
 שהפסידו הטפסים, ממלאי של תמהונם את
הצלי ג׳ מליגה נהריה שמשון עולמם: את
 א׳ מליגה קרית־אונו בית״ר את לנצח חה

הפו השיירה. בנתיב הנידח במיגרש ),3:4(
 בית״ר על גברה ב׳ מליגה גני־תקווה על

 המפתיעה והתוצאה ),0:1( א׳ מליגה נתניה
 גברה א׳ מליגה תל־אביב בית״ר ביותר:

 ב׳) (מליגה גבעת־חיים הפועל על אמנם
 נצחונה את להשיג שהצליחה אלא ),1:4(

 מיש־ תקנון (לפי הוארך שהמישחק לאחר
 ב־ תוצאה העוקץ: בחצי־שעה. הגביע) חקי

תק לפי נחשבת אינה שהוארך לאחר מישחק
הטוטו. נון

 המישח־ שלושת בכל נוסף: פיקנטי פרט
המסונ קבוצות מעורבות המפתיעים קים
בית׳׳ר. למרכז פות

 בית״ר של — האחרון במישחק לצופים
 עד במיוחד. תמוה נראה הוא — תל־אביב
 שח־ בעצלתיים. הבית״רים שיחקו להארכות

ב חלש היה צבי, משה שלהם, קן־המפתח
 אולם המישחק. קצב את האיט והוא מיוחד,

 לפתע חל ההארכה, מאז דקות שתי משחלפו
 והיה הטוב לכושרו חזר צבי מוחלט. שינוי
ש השערים משלושת באחד מעורב אפילו

להבקיע. הבית״רים לפתע הצליחו
 התוצאות זאת בכל הביאו אנשים לכמה

 אלה היו לאכזבה: ולא להקלה השבת טל
צרי היו אותו הזכיות סיכום הטוטו. מנהלי

בהרבה. קטן לשלם כים

שחמק הניצחון
ב שחזה מי כל את במיוחד שהרגיז מה

הלאו הנבחרת של האחרונים מישחקיה שני
 עמדו המיקרים בשני כי היה בכדורגל,• מית

 המיקרים ובשני ניצחון, סף על הישראלים
מדוע? מהם. חמק הוא

 עשרות להמציא יכלו לנבחרת האחראים
ה נראתה לצופים אך מסובכות. תשובות
קט חשבונות יותר. הרבה פשוטה תשובה
הנב הרכב את קבעו האחראים של נוניים
 המישחקיס בשני שותף לא למשל, כך, חרת•

 שמולביץ, (״שמילו״) דניאל החיפני החלוץ
 הוחלף מיכאלי מיכאל הרחובותי והשוער

 מאוחר כשהיה רק שוהם יואל ברמת־גני
מדי.
 בשל שותפו לא שוהם והן שמולביץ הן

 הנבחרת. מאמן עם שלהם אישיים סיכסוכים
 מצדיקים כאלה סיכסוכים אם היתה השאלה

הכדורגל. נבהרת של הטוב שמה סיכון

מדד האחי□ אגדת
 צפון בית״ר קבוצת שיחקה שעבר בשבוע
 גבעת־השלו־ הפועל נגד ג׳ מליגה תל־אביב

 לכך, לב שם היה לא איש .0:3 וניצחה שה
 כי השבוע, לטעון המפסידים החלו לולא

 במישחק דקות עשר למשך שיתפו מנצחיהם
ה הליגה קבוצת של הוותיק הקפטן את

בדר. יאיר תל־אביב, שמשון לאומית
 העונש היה מוכחת, זו עובדה היתד, אם

 לוזצי־שנה איסור מדר על המוטל המינימאלי
 שלא שמשון, קבוצתו במישחקי להשתתף

 לחובת נרשם שהיה טכני הפסד על לדבר
המנצחים.

 האם חשובה. להיות השאלה הפכה לפתע
 טען המישחק שופט לא? או מדר שיחק

מדר. את זיהה לא הוא כי שהגיש, בדו״ח
ל סביר הסבר נתנו בית׳׳ר ואנשי צופה

 את במישחק שיתפה צפון בית״ר תעלומה:
עבירה, כן גם זו מדר. ברוך יאיר, של אחיו

.0:2( רומניה ונגד )0:0( פולין נגד ♦

״הלאומי״. אחיו הענשת את תגרור לא אך
כ שתדון ההתאחדות, של המשמעת ועדת

יוענש. מהאחים מי לפסוק תצטרך עניין,

חדשה במהדורה
 נגדנו ממרידים הם נגדנו. מסיתים ״הם

 יכול לא אחד אף הזה במצב השחקנים. את
להתק יכולה לא והקבוצה לעבוד להמשיך

 חברי על־ידי השבוע הועלו אלה טענות דם•"
תל־אביב. הפועל של ההנהלה

 תפקיד שתפסו אלה אל מופנות היו הן
ה הכדורגל עונת בתום שנה. לפני רק זה

 הכל־יכולה הפועלים מועצת החליפה חולפת,
 הכפופה האגודה הנהלת את תל־אביב של
 חברי של בליבם אחת שאיפה יש מאז לה.

הישנים. לתפקידיהם חזרה הקודמת: ההנהלה
 מה שכל אומרים מאד: פשוטה השיטה
 ושהכישלונות כישלון, זה עושה שהקבוצה

בהנהלה. אינם עצמם שהם מכיוון באים
 קל זה היה עתה עד וגכזןות. הרים

מ־ שכמה משום תל־אביב, בהפועל למדי

שמולביץ כדורגלן
אישיים סיכסונים

 זו הקבוצה. מהרכב נעדרו המפתח שחקני
ש כך כה, עד מישחקיה במרבית הפסידה

בקלות. נמצא לעזאזל שעיר
הס לא ישתפר, לא שהמצב להבטיח כדי
 בדיבורים הקודמים ההנהלה חברי תפקו
 ורפי קרייזברג שמעון מהם, שניים בלבד.
 עם קרובות לעיתים להיפגש נוהגים ללקין,

 אם וגבעות הרים להם להבטיח השחקנים,
הקבוצה. להנהלת להחזרתם יביאו
ה של המוכשר למגן הסבירו למשל, כך,

 ימנע כי בן־יהונתן, (״שים״) שמעון קבוצה,
שאר־ישוב הקבוצה לרץ כדורים מלמסור
 את המשבשת פעולה — בן־ברוך (שאבי״)

 צופה ואשר הקבוצה, של המישחק מהלך כל
בדרך־כלל. אליה לב שם אינו רגיל

 תגובה ללא עוברות אינן אלו פעולות
 תל־ הפועל של הנוכחית ההנהלה חברי בין

 חברותם בזכות שם הנמצאים אלה, אביב.
 מישהי יקום פן פחדו הפועלים, במפלגות

בעצם. עושים הם מה וישאל מהשחקנים
 ועדה של הקמתה לדרוש החלו מהם כמה

 מירמוביץ׳, יוסף המאמן של לצידו מייעצת
 המיקצועית הרמה את כביכול להרים במטרה

הקבוצה. הנהלת של
 בינתיים, נדחתה זו טעם חסרת פעולה
 היא מקום, מכל המאמן. של עמדתו בעקבות

 כמה הכדורגלנים. בין תגובה ללא עברה לא
קבוצתם. גורל על לשיחות התכנסו מהם

שעב העונה סוף של הגדולה השביתה
חדשה. במהדורה לחזור עשויה רה,

1528 הזה העולם20


