
 צולע, לעבודה אבוא מחר ״אם
 השדר אמר אותי,״ להביו תצטרך

 במחלקת־ שלו לבוס ארבל יורם
בטל ספורט מבט של הספורט

גלעדי. אלכס וויזיה,

 מחלקה איזה רואה כבר ״אני
אלכס. השיב מחד,״ לי תהיה

ב התייצבו ספורט מבט אנשי
 של הכדורגל במיגרש מלא הרכב
לשחק כדי קריית־שלום, מכבי

 בעוד הקולנוע. שחקני ניבחרת נגד
בבדי העניין את לקחו השחקנים

 הספורט אנשי התייחסו הדעת, חות
ב הם מלאה. ברצינות למישחק

עמם הביאו הם לשחק. באו אמת

 ובאמצע ראשו על שלו הטי חולצת את חבשדיין אתי
 הבמאי השופט, עם להתווכח החליט המישחק

 גרטל, משה השדר בוויכוח צופה מימין בתמונה ברקיו. עקיבא
לשופט. אסי קרא אותנו,״ לסדר תנסה ״אל מעולה. שחיין שהוא

כדור: של בידור
קולנוע נגד טלוויניה

 צירפו הם עליז. במצב־רוח עו
שלהם. לניבחרת שחקניות שתי

 בכדור,״ נגעתי לא פעם ״אף
 אך פוקס, מרים השחקנית הודתה

המיגרש. על לעלות הסכימה

המיקצוען
היחידי

 אמרה בדם,״ זה ספורט ״אצלי,
״נו לנגפורד. קרוליין השחקנית

 מודעות יש ושם בברייטון, לדתי
 אוהבת שאני נכון לספורט. רבה

איכ לא אבל וקריקט, טניס לשחק
אמרה. כדורגל,״ גם לנסות לי פת

שח הצטרף הקולנוע שחקני אל
ש היחידי המקצועי הכדורגל קן

 תורק, (ג׳ימי״) ריפעת בשטח, היה
 ומאז השחר כוכב בסרט ששיחק

 כשחקן גם עצמו את רואה הוא
קולנוע.

הת ורבים רטוב, היה המיגרש
עליו. חלקו

תרגיל
בריאות

לטו ארבע שלוש היא ״התוצאה
הטלוויזיה. אנשי טענו בתנו,״
ה שחקני תמהו פתאום?״ ״מה

 שתיים תיקו, היא ״התוצאה קולנוע.
!״שתיים
הס העליז, המישחק סיום עם
 היה ״זה פה־אחד': כולם כימו

בריאות!״ תרגיל
 סבר בהם, שחזה המצומצם הקהל

ב המוצלחת הקומדיה היתה שזו
 ותרגיל הקולךע שחקני של יותר

 כתבי של ביותר הטוב ההתעמלות
 כלל בדרך היושבים ספורט, סבט
 לצופים ומדווחים מיקרופון לפני
גופם. את שיניעו מבלי

 נבחרת היתהשכזאת תנודה
הקול שחקני

ם נוע. טל צ אוינ  אמיתית,״ כדורגל קבוצת במו ״בו
הסתדרו השחקנים גולדבלט. חנן השחקן הציע

קס, מרים כשמימין ארוכה, בשורה  ליבה, יואל פו
 ואבינועם לנגפורד קרוליין עמרני, גבי גולדבלט, חנן

 ריפעת ומלבד בסרטים השתתפו כולם הנדלסמן.
כדורגל. לשחק ידע לא מהם אחד אף תורק

מז את ואפילו הכתבים,' כל את
שלהם. ההפקה כירת

 במכנסיים שהגיע גלעדי, אלכם
קצ מכנסיים ללבוש טרח ארוכים,

 ניצב הוא ונעלי־התעמלות. רים
 ״אני לשחקניו. הוראות ונתן בצד,
 אלכם. הודה כדורגל,״ שונא

הגי־ לעומתם, הקולנוע, שחקני

תיק, הספורט שדרקיוויתי ניסית  אלוף פעם היה הוו
 המישחק אחרי ארוכות. בריצות הארץ

 הכבוד כל הזה. המישחק אלוף ״היית :לו אמר גילעדי כאשר נח.
ם הרגיע לך!" תי ניסי תו את קיווי מר: התלהבו א שטויות.״ ״עזוב ו

ספורט״ ״מבט של ההפקה מזכירתנד ר ייקי ד
 שיראו ״כדי בשער, לעמוד נתבקשה

 אלרואי. יואש המפיק כדברי בקבוצה,״ נשים יש לנו שגם
בו. בעטה בדור, כשהגיע בשער, לעשות מה ידעה לא ריקי

גלעדי אלנס
 ספורט׳ ״מבט של יכול

מגחכים אשר קניו,

 הבוס
הכל־

 שח־ את מתדרך
ההערות. לשמע
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