
שיחר
צר־ג

ה על סגל, ישראל לבתב־הטלוויזיה
ששו רטוש, יונתן המשורר עם ראיון

 יומן־ — השבוע התוכנית במיסגרת דר
 לפני להציג הצליח לא סגל אירועים.

 ולהגותו ליצירתו ברורים קווים הצופים
רטוש. של

לג עיקש, פרד מעשה ניסה, זאת תחת
הכ ההסכמה תוך אל מרואיינו את רור

וחר כפירה הירהורי מפיו ולסחוט ללית
 מורכבת רטוש של שאישיותו נראה טה.
ל לרדת כלל ניסה שלא סגל, עבור מדי

עומקה.
הרא פגישתם להם הייתה שזו הצופים

 מן לקבל יכלו לא המשורר, עם שונה
 ש־ ה״כנענים״, על ברור מושג הראיון
 צדק, בלא״מעט שנאמר, וכפי מורם, רטוש

היחידי.״ תלמידם ״גם
 כדי היה הראיון קיום בעצם אולם,

 שגעשה העוול את במשהו, ולו לתקן,
 אלב־ המשורר דוגמת ולדומיו, לרטוש
 בעוון הוחרמה שירתם אשר פן, סנדר

הפוליטיות. השקפותיהם
והכיבודים הפרסים אורגיית שוך עם

רטוש משורר
מדי מורכבת אישיות

 היה גרינברג, •צבי אורי על שהורעפו
ורי אחר, משורר להציג כדי זה בראיון

ה בשירים מייוחד קסם יש אחרות. עות
 ריג־ אומנם היו ואלה כותבם, בפי נקראים

 של בדבריו שגם הבודדים, ע־י־ההנאה
מהם. לגרוע כדי היה לא ילין־מור נתן

וא עצמם, בעד מדברים ושירתו רטוש
רדודים'. לניסיונות־הצגה זקוקים נס

תוכניות
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ש הסכום היה זה ל״י, אלף מאות שש
 ■שידור לשם הישראלית הטלוויזיה הוציאה
 קבוצת־ של ומלאים חיים מישחקים עשרה

 במיסגרת תל־אביב מכבי של הכדורסל
 בעשרה לאלופות. אירופה גביע מישחקי

 המיגר־ מן ישירות שהועברו השידורים,
במ צפו ובחו״ל, בארץ נערכו שבהם שים

 לצורך שנערך מייוחד סקר על־פי מוצע,
איש. אלף 800ו־ כמיליון זה,

 כרטיס־מנוי כי מדאה פשוט חישוב
 תל־אביב מכבי של המשחקים לעשרת
 הישראלי הטלוויזיה לצופה עלה ששודרו

 או אגורות, 30 האגרה) את שמשלם (זה
 לכל זול מחיר — למישחק אגורות 3

הריעות.
הישי שלשידורים ספק עור אין כיום

 ב״ הציבור בהתעניינות נכבד חלק רים
 שממנה העצומה ובאהדה אלה, מישחקים

 מכבי של קבוצת־הכדורסל עתה נהנית
תל-אביב.

פס גם הטובים, הדברים כל כמו אבל,
ה הישראלי הכדורסל של החורף טיבל

 כאשר אוקטובר, לחודש עד לסיומו. גיע
 הביניבשתי, הגביע מישחקי בספרד ייערכו

מכדור הישראלים צופי־הטלוויזיה ינוחו
סל.

 מחלקת״ לאנשי טובה הזדמנות זוהי
הטעו את ולתקן לקחים להפיק הספורט

 הכדורסל השידורים. במהלך שהתגלו יות
 עינו אין ולעיתים מאד, מהיר מישחק הוא
המת שונים במהלכים מבחינה הצופה של

 בלתי־נראות עבירות כמו במהלכו, רחשים
מיבצעי־בזק. או

 — ריפליי״ ה״אק-שן קיים זה לצורך
 קטע- של איטי בקצב החוזר השידור
 תשומת־ את להסב רוצים שאליו השידור

 להרבות חייב הספורט שידורי צוות הלב.
 באירו־ שמקובל כפי זה, מסוג בצילומים

וארצות־הברית. יפה
במחלו השנוי נושא הצעקנות. כעד

 בשידורי־הטלווי־ ההנחייה צורת הוא קת
 זה בתחום ספורט. אירועי של החיים זיה

 כי גורסת האחת אסכולות. שתי קיימות
אי לגלות השדרן על בשידור־טלוויזיה

 לצופה להניח וקור־רוח, סולידריות פוק,
 את להסיח מבלי ממראה־עיניו ליהנות

 ראש גם גורם כך מייותר. במלל דעתו
 את שליווה גילעדי, אלכם המחלקה,

השידורים. מרבית
הת מחייבים השנייה האסכולה שדרי
 בסופרלטיבים שימוש ציעקנות, להבות,

 שמטרתם ציבעוני ובתיאור ספורטאיים
 המיכתבים לאווירה. הצופה את לסחוף
 מעידים הספורט למחלקת המגיעים הרבים
 הישראלי שהציבור כך על עדים כאלף

השנייה. האסכולה את דווקא מעדיף
 לצפות רבים, צופים להם עשו מינהג

ל להאזין ובד־בבד בטלוויזיה במישחקים
ב הוד גירעון של העסיסיים שידוריו

רדיו.
 מחלקת־הספורט עמדה בסך־הכל אולם.

 גביע־אירו־ במיבצע בכבוד הטלוויזיה -של
 ברודי טל אחר הרבה פיגרה לא היא פה.

וחבריו.

המסך מאחרי
רית3ת־ה1לארצ שילון
 דן בטלוויזיה, מחלקת־החדשות מנהל
 כתב לתפקיד הנראה ככל יתמנה שילון/

 את יחליף הוא בוושינגטון. רשות־השידור
 לדיברי אשר, ניסן, אלי הנוכחי, הכתב
 גדולה ״ושינגטון ברשות־השידור, חוגים
 מיספרים.״ בכמה עליו

סו גובשה ניסן את להחזיר ההחלטה
 ש־ דיניץ־בז׳ז׳ינסקי, פרשת בעיקבות פית

 -שגרירות בין היחסים התחדדו בעיקבותיה
גיסן. לבין בעיר ישראל

 על ייערך זה בהקשר האמיתי הקרב
 מחלקת־החדשות. שילון, של ,,ירושתו״

 הכתב יהיה בו הצפויים הלוחמים אחד
 מאז אשר כן־ישי, רון ל*שעבר, הצבאי

 במערב״אי״ הרשות ככתב מכהונתו שובו
מקומו. את מצא לא עדיין רופה

 מועמד בעבר היה שכבר עצמו, ניסן
 הוא אף מוזכר מחלקת־החדשות. לניהול

שילון. של אפ-שרי כמחליף
 נוסף סיבוב במשך להמתין שייאלץ מי

 — בכישוריו כלשהו חסרון משום ולא —
יכין. חיים יהיה

נלשו־ר !,?רפ
 לכתב־ אושר לא ארוכה תקופה במשך

 קר־ מיבאל המערבית, בגרמניה הרדיו
 וזאת בטלוויזיה, גם כתבות להעביר פין,

 באחרונה מתאים. קורס עבר שלא משום
 שהעביר הראשונה והכתבה האיסור, הותר

 מיידאנק, רוצחי -של מי-שפטם על קרפין,
אנ לשני ביונדה-שואה, במישרין, גרמה
בתל־אביב. הגרמנית לשגרירות לפלו-ש שים

 ל־ הפקולטה ״בוגר -שאינו למרות אגב,
 בביקורות קרפין זוכה כתבי־טלוויזיה,״

במחלקת־החדשות. טובות

רשדו־ש־דור
 טוענת ברשת,״ תמיד — ברשת ״פעם
 במיקצועה סוציאלית עובדת רז, דורית

 לענייני־ לשעבר הכתב של ואשתו־לשעבר
 וזוהי רז. נפתלי הטלוויזיה, של תחבורה

 דורית נישאה השבוע שכן מבוססת, טענה
 עקיכא רישות־השידור, של אחר לעובד

ש לענייני־מי-שטרה, כתב־הרדיו אלדד,
לילד. ואב גרוש הוא

 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

ת קו יר
עגבניות
 ק״ג 2 של כאריזה עגבניות

 ר ז ג
ק ל  ס
יבש כצל
 בשקיות ארוז יבש בצל

תפו״אד
ק״ג 2 של בשקיות ארוזים תפו״אד

 לק״ג לצרכן
בל״י
5.70
7.10
3.50
1.75
3.90
4.30
3.90
4.30

ח פי רו
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
ת ו נ נ ג

6.90
7.60
5.25

ם רי ד ה
2.50 וארוזות בתפזורת — אשכוליות

230 וארוזים בתפזורת תפוזים
410 לימונים

ת פו בשקיות קפואים פטמים ;!ו
 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
וגידים עור ללא הודו כשר

ם דגי
יף כס

 ק״ג /נ2 קפוא בפרוסות כסיף
חי קרפיון

מ.ע.מ.
ל״י 1.04 + 12.96
אד 97 + 12.13
אג׳ 91 + 11.39
אג׳ ג• + 10.32
ל״י 1.7• + 22422

אד •4 + 10450
ל״י 1.84 + 23.00
ל״י 1.29 + 16.11

■!ס■ הזה העולח


