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 קארלו) (מונטד, אחד מספר אירופה בתחנת
המטמון. את גילו

 שנכתב, כתב־חידה, על מסת מבי התוכנית
 כל נתונים אלמוני. אדם על־ידי כביבול,
 — מסויים למקום להוביל העשויים הפרטים

 בתוכם מסויים, רהיט או בית הדר, או חצר
 מטמון מיוחדת בתיבה יום, באותו הוטמן
פתק. בצורת — לירות אלף השוות

 ל־ המטמונאי רשאי קשה, שהחידה מאחר
 המטמונאי, המאזינים. ציבור בידע להיעזר

 במשך החידה בכתב ועיין שקרא לאחר
 מציג מלון, בבית סגור בחדר שעתיים,
 כתב- לפרטי הנוגעות שאלות למאזינים

 התשובה את מטלפנים המאזינים החידה.
 המחיר ונוקבים בירושלים, לקול־ישראל

התשו את למכור כנים מ! הט תמורתו אשר
ברצו אם להחליט חייב הלה נאי. למטמ בה
לאו. או — לקנות נו

ה של הלירות מאלף יורדים הקניה דמי
 המירופון ליד האיש מאתר כאשר מטמון.

 אל פונה הוא המטמין, מחבוא מקום את
 למטמון, למקום ביותר הקרובים המאזינים,

 ולמצאו. המקום אל מהר להגיע מבקשם
 תמורת עצמו את הציע שטילפן, מאזין רק

 על־ נתקבלה הצעתו ואשר מסויים, מכוס
המט למקום לצאת רשאי המטמונאי, ידי
 לאחר המאותר, במקום אותו ולחפש מין

המטויון. שומרי בפני שהזדהה
.״ . ם• — ש קיים, אתה ׳האם חיים, .

 ערב למירה, טוב ערב צחי, טוב ״ערב
 כרגיל, שם ואני קיים, אני לנזאזיניס. טוב

 הפעם המיוחד ׳הדבר בירח. ומסתכל יושב
בן — המטמון למקום  דברים אגלה שלא כמו

 דבר שוס אין שבעצם הוא — ערך בעלי
 אנו בו בשטח חוץ, כלפי לפחות מיוחד,

ת, את עצרנו כאשר נמצאים.  היום המכוני
 בתמיהה הטכנאי עלינו הביט אחר־הצהריים,

׳המקום!״ זהנ נבכן המקנס? זה — רבה
 עליו המטמון. שומר הוא יבין חיים
 או בו שירגישו מבלי היום, במשך להגיע
הת כאשר המטמון. למקים אותו, יכירו

 על־ידי שהוצב השני הכתב אני, ייצבתי
 התחל־ התוכנית, לכיסוי הזה העולם מערכת

 כדי והסחה, הסתתרות במסע חיים עם יחד
 או עיקוב כל ללא המטמון למקים להגיע

כלשהי. זיהוי אפשרות
★ ★ ★

את ״תפסו
האוטו בתחנת אירעה הראשונה התקרית

 משיפם נהג בירושלים. אגד של בוסים
 נוסעיו, את זנח מושבו, ממקום לפתע קפץ
 במנקב מנופף כשהוא המשרד, לעבר ורץ

 יום חצי רוצה ״אני שבידו. הכרטיסים
 שלו, העבודה מנהל בפני התנשם הופש,״

״ בבוקר. מחר עד ״מעכשיו
הת פתאום?״ לך דחוף כך כל ״י:ד,

העבודה. מנהל פלא
 ״זהו חיים: על והצביע הסתובב הנהג

 למנהל, הסביר ישראל,״ מקול יבין חיים
 אני המטמון. את להחביא ■ כעת נוסע ״הוא
אחריו.״ לנסוע רוצה

 ניגש הנהג החופשה. זזת אישר לא המנהל
 כרטיס. חיים קנה לאן לברר ניסה לקופאי,

ה אותו איכזב לאן,״ לי אמר לא ״הוא
ושמו בלירה כרטיס ביקש ״פשוט קופאי,

נים.״
 דאגו התוכנית מארגני כי ידע לא הוא
 כזאת. אפשרית פוריות פירצת גם לסתום

 וחצינו בבית־דגון, מהאוטובוס ירמו אך
 מכיוון ממול, הופיעה הסואן הכביש את

 בידי נהוגה אדומה, ריאד מכונית תל־אביב,
 איפ־ ,לידנו האיטי הוא וממושקף. קר־; נהג
 איטית, נסיעה אגב למכונית לזנק לנו שר

אפשריים. מע־קבים כך, על־ידי להי־ילט,
 ציוד אביזרי מלבד הכילה, המכונית

מהנ נוספים: צוות אנשי שלושה גם טכני,
ה וילקר; אוטו מתל־אביב האולפנים דס

 את להפעיל שתפקידו רוברמן, אמנון טכנאי
 בתל־ והאולפן המטמון מקים בין הקשר
 שתפקידי ישראל, קול מעובדי ואחד אביב,

 למקום עד מהעמוד הטלפון קו את למתוח
ממש. המטמון

מעצמיו עצם★ ★ ★
.״. עכשיו? עד ׳הבנת מה מירה, עכשיו .

 צדדי. כתחביב רק הארץ של בהיסטוריה
 היא לקריאה,״ לי שיש המועט ״בזמן
 ולאו אחרים ספרים קוראת ״אני מודה,
ישראלית.״ היסטוריה דווקא

 בתינוקות לטיפול מוקדש זמנה עיקר
ש תפקידים ולמילוי נחשון, קיבוץ של

ב היתר, למשל, כך, הקיבוץ. עליה מטיל
 בתקיפה הקיבוץ. מזכירת וחצי שנה משך

 שלו התרבות ועדת מרכזת היתד, אחרת
 היא במקום. החברים ועדת מרכזת או

 נש־ המטמון. את למחפשים תמיד מאזינה
ה רזי בפיענוח כליל שקעה במלון, נסגרנו
בה. לעיין למרפסת ציאנו ואני צחי חידה.
 התוכנית מנהלת מקום הממלא ),35( צחי

 כיום השוהה פורת, לאה ישראל, ל ק של
 לראשונה דיבר בארצות־הברית, בהשתלמות

ה בין הקשר .13 בגיל המיקרופון לתוך
 צחי למד כאשר מה לזמן נפסק שניים

 מלחמת אך באוניברסיטה, ,מתמטיקד,־פיזיקה
 חזר ואחריה לימודי• את קטעה השיחרור

 התוכניות לעורך הפך קצר זמן תוך לרדיו.
ביותר. הפופולאריות

דון כמו תוכניות סיקלי, החי  שלושה המו
 שלוש רק הן המאזין אשרי אחת, בסירה

ה כל עליו. החביבות התוכניות ממבחר
 הרגנו ״אנחנו מכבר. חיים שבקו שלוש
 אני ״אבל צחי, מודה בעצמנו,״ אותן

שהתוכ ,הבל אומרים אנשים לשמוע מעדיף
 מתלוננים אנשים מאשר התבטלה,׳ נית

הזאת׳!״ המשעממת התוכנית ,אוף,
 מתחיל החידה, את קראה שמירה לאחר

 ,מי הן: העיקריות ״השאלות להדריכה: צחי
 הכרח שום אין זהי׳ איפה זה? מתי זה?

 עליה האישיות גם יהיה החידה שמחבר
 ואת הקו את לך להכין צריכה את מדובר.

המטמון.״ את תמצא־ בעזרתן השאלות
.השאלה . .  מכריזה שלי,״ הראשונה ״

 יתרו תוכנית ״מהי המיקרופון, אל מירד,
מאחוריה?״ העומדים האנשים הם ומי

היודעים מהמאזיניס, מבקש ״אני צחי:
שיו, אלינו. לצלצל השאלה, על לענות  ועכ
לפניך?...״' השאלה את רשמת האס נקדי,

 אנשים 25 שקט. עדיין התיקשורת במרכז
 וסביבם, הטלפון מכשירי ליד הבן עומדים
 המשופם נקדי הראשון. לצילצול דרוכים

 הפתוח המיקרופון לפני יושב הפנים, ועגול
השאלה. על וחוזר
של מעצמיו עצם היא וחידה חידד, כל
חיבר אותה, הרד, הוא ימים חודש נקדי.

בעש עיין וניסח, וחזר ושינה ניסח אותה,
 לנוסח שהגיע עד ומקורות ספרים רות

ד,הידד״ של הסופי
 כדי תוף הגעתי הנוכחית החידה ״אל
 ״קראתי נקדי, מספר הקודמת,״ החידה הכנת
 מסופר עליו הארגון שונות הערכות שלפי

התאר כל של הרוחני אביה הוא בחידה
 בר־ ארגון כולל שלאחריו, מזויינת גנות

להשומר״. שקדם גיורא,
 נקדי פחדו הראשונה החידה שידור לפני

 מספיק. במספר תשובות יגיעו שלא וצחי
המאר את הפתיע הנכונות התשובות מספר
במס העשירית הנוכחית, בתוכנית גנים.

 שטרחו ראיתם מאזינים, 365 טילפנו פר,
העומ תקוים 18מ־ אחד את להשיג והצליחו

השידור. דקות 70ב־ התוכנית לרשות דים
 קשר מערכת הוקמה התוכנית לצורך
 שחולקו הקוים, לכל מרכזיה עם מיוחדת,

הארץ. כל פני על
 לרישום מתנדבים לשדל צורך היה לא

ב לנקרי שיימסר מיוחד, בטופס התשובות
ועובדו קול־ישראל עובדי כל רצים. ידי
תוכ ועורכי בקריינים החל לדגל. נזעקו תיו

 טכניים בעובדים וכלה סופר, כאסתר ניות
ומזכי התחנה של המשפטית היועצת .כמו
למיניהן. רות

 לתוכניות אחראי שהיה ),37(. רוגל נקדימון
 למנהל שהפז־ לפני ישראל בקול הסיקיר
התוכ ארגון כל את מרכז והביצוע, ההדרכה

 למטמונאי המוכר הקריין גם והוא נית
המגיעות. התשובות את

★ ★ ★
כדרכים מוקש

תשו שלוש בידי נאספו כה ״עד נקדי:
ה על המסתמך מהנדס, מאת אחת בות.

 מפקיד ספר, על מסתמכת שניייה זיכרון.
. מבאר־שבע . ת. שי לי ש ו

מן שעתיים לך היח שעתיים, במלון ישבנו  ז
 את לך לחבר עליו, לחשוב בכתב, לעיין

הראשו המסקנות מה הראשונות. השאלות
שלך?...״ הראשונה השאלה ומה שלך נות

 לבית־ מירה הגיעה ורבע חמש בשעה
שלוש נסגרנו בירושלים. אור־גיל המלון

 קול־ישראל מעובדי שאחד לאחר בחדר, תנו
 מעטפות. בשתי החתומה החידה את הביא

החל. הגדול והמשחק
 קיבוץ חברת תל־אביב, ילידת מירח׳

עוסקת שנים, 12 לפני היווסדו מיום נחשון

שובה ״מירח: תי!״ מעניינת השנייה ״הת  או
בכן נקדי:  היאינ־ את קנית את מירה, ״ו

ציון של פורמציה  על המסתמך בארי, בן־
 10 במחיר הארץ, את הידעת ברסלבסקי

תן לירות  פוליו. לאילנשיל תורם הוא או
ת כי מספר הוא תו היא יתרו תוכני כני  תו
 יליד פרידמן, פאול ושל מומר יהודי של

 בארץ יהודית למדינה יסוד ליתניח ברלין,
העתיקה.״ מדיין

טרנ מוצבים הטלפוניסטיות חדרי בכל
החי־ יום לאחר עייף דורון, גי* זיסטורים.
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