
ברעמי ותמי לו, של אשתו סילבר, מיכל
 צמודות ישבו אולסי, של ידידתו בן־עמי

המירקע. מול ונרגשות
 במיש־ להפסקה השריקה למכבי. 34:40

 להוסיף כדי לצאת, לתמי איפשרה חק
מהמיטבח. ודיברי־מתיקה בוטנים עוד

 המישחק של ההקלטה אם בדקה מיכל
 השאיר לו כשורה. פעלה הווידיאו בסרט

לברי שיצא לפני מדוייקות, הנחיות לה
 גבי על ההתמודדות את שתנציח כדי סל,

הסרט.
שתקניו את שלח המאמן, דמיקו, רודי

 החלו סילבר ולו בוטרייט וג׳ים אזורית,
יותר. משמעותי ליתרון להוביל
 המיש־ במהלך צפתה לא בוטתייט כריס

 העדיפה היא חי. בשידור שהועבר חק
 לא אני מתח ״מרוב במיטבח. לשבת
רעיי סיפרה בטלוויזיה,״ להסתכל יכולה

 רק מקשיבה ״אני ג׳ים. הקפטן של תו
 יכלו שלא חברותיה, הסופית.״ לתוצאה

 כדי פעם מדי אליה התקשרו להתאפק,
מובילה. שמכבי לה לבשר
 הנקודות שתי את שקלע סילבר, לו

אר עם פרי, ואולסי במישחק, הראשונות
 על להיאבק המשיכו לחובתו, עבירות בע
כדור. כל

ותמי לו, של אשתו סילבר, מיכל

 לכולם- כוס. שברה ותמי למיגרש, חזרה
 תביא המנופצת שהכוס ההרגשה היתה
מזל.

קריאות
עידוד

כושרו. בשיא היה לא ויליאמם רל
■  מתוח ישב כולבוטק, מפיק גינת, רפי י
 צפו איתו יחד הטלוויזיה. מירקע מול

 ובת כולבוטק, צלם מולה, יוסי בשידור
 מזכירת גם שהיא לונגר, תמי זוגו

 יום־הולדת ערב באותו חגגו הם ההפקה.

לי- התחקירנית ישבו מאחוריהם משותף.
 ה פתיר ודן יעלהמיקצוענים

 גופ לחינוך המכון
מבעד לשחקנים טקטיות עצות ״נתנו״ ספורט,

ו ואשחתעי
דן, הבכור, בנו טס

 שבבניין במישרדו הערב לשעות עד טרוד שהיה להט, שלמה
 יחד המישחק. שידור לתחילת לביתו לחזור מיהר העיריה,

צסק״א. לסל קליעות החמיצה כשמכבי ומתוח נרגש שב

סי להשתחרר,״ מצליח לא וא ך*י
' /  בשקט. ארואסטי נורית ננה י /

 לנצח,״ מוכרחים אתם !מכבי ״קדימה,
 הסלון מתוך השחקנים את לעודד ניסתה

 בלטו וצהוב כחול־לבן צבעי שבביתה.
ונו בטלוויזיה, הציבעוני בשידור היסב
 בבריסל. המתרחש אחר במתח עקבה רית
 רכז ארואסטי, שמוטי לרגע המתינה היא

הגדו המיבצעים את יציג מכבי, קבוצת
 המיגרש. על שלו לים

לשמירה המכבים התשיעית.עברו בדקה

פו כן־ ת צ חו שפ ם מי השחקני

}

אש בוטרייט, כריסבוטו״ם
העדי ג׳יס, של תו

בשידור. לצפות ולא במיטבח לשבת פה
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בבריסל יומיים שהתוחשה בדראמה


