
 הוא באשר טוביה, של הבייתי התענוג זהבבית ■פ י פ
 הפייפ את השבוע. בסופי לתל״אביב מגיע

לסיגריות. עבר לכן מדי. גדול הוא המתח במישרדו, מעשן הוא אין

 1956 בשנת סער
1\  בחיל־ סרן היה כאשר 1/

 לגלי־צה״ל עבר 1958 בשנת הים.
עיתונאית. בקאריירה החל ואז

 קפץ ׳58 בשנת הישראליים. שורת
 הרדיו. של הסוער לים לראשונה

 ובקול־ישר־ בגלי־צה״ל עבד הוא
 והוא לטלוויזיה עבר כך אחר אל.

•בביטחה. שוחה עדיין
 בירושלים נולד 45ה־ בן טוביה
עו אביו פולני. ממוצא להורים

 אחרי בקופת־חולים. כפקיד בד
 לבית־ספר עבר בבן־שמן שלמד

 הסוחר. לצי — ומשם לקציני־ים
וב לימור במיכה פגש אז כבר

 כיב- עברו ויחדיו צוקרמן, ארגון
הטלוויזיה. עד — ארוכה דרך רת

 הקאריי־ את בחיל־הים ״ראיתי
 מרתק דבר היה לא לגבי שלי. רה

 באחת בים. להפליג מאשר יותר
 של כתב אלינו הצטרף ההפלגות
הת ריבלין. דויד בשם גלי־צה״ל

 בעבודתו. והתבוננתי איתו יידדתי
ש לי ואמר ריבלין בא אחד יום
 גלי־צה״ל את לעזוב רוצה הוא
ב אך למישרד־החוץ, לעבור כדי

שיביא ממנו תבעו הצבאית תחנה

שו ; מפקח תמ ג ד ב
ארוכות שעות סער טוביה טבלה בטלוויזיה החדשות

 בבית־המלון או בבית בירושלים. הטלוויזיה בבניין
 שלו ההערות ואת בקביעות בשידורים מתבונן הוא

הטלפון. באמצעות לעובדיו מעביר הוא השידורים על

שר ף* לתפקיד, נכנסתי א
• / שבועות, שלושה לפני /

ב אני מעתה כי לאשתי הודעתי
סער, טוביה מספר הקבע,״ צבא

מחלקת־התד־ של החדש המנהל
רא יום ״בכל בטלוויזיה. .שות
לירושלים, נוסע אני בבוקר שון

היחי ההבדל השישי. ביום וחוזר
שה הוא, קבע איש לבין ביני די

ב ואני שלו ליחידה יוצא קצין
שא וכאשר למילחמה. יוצא אמת

מזה, לי יוצא מה אשתי אותי לה
 דרגת לקבל כמו שזה לה, עניתי

סגן־אלוף.״
מחלקת־ד,חד של החדש הבוס

בכלי־התיק־ ותיק שועל הוא שות

ל'1^" ) ב ישראל מישלחת דובר בהיותו ¥111 1|
רבים. תיקשורת אנשי פגש או״ם 1111 #111 #111 1^1 !

וולטרס. וברברה הרצוג חיים עם הקוקטייל ממסיבות באחת :בתמונה

ש מה  חד
סד אצד  מו
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שות 9 החד

ה עלי. חשב הוא תחתיו. מחליף
 קצין יהיה שהמועמד דרש תפקיד

אמנם שאני ליו אמרתי ועיתונאי.

 אני זאת לעומת אך עיתונאי לא
 בתחילה לי נראה הרעיון קצין.

)44 בעמוד (המשך

 אמנם ״אני שלו. התחביבים אחד הוארבת מוסיקה
מר זה אך בתי, גלי כמו טוב מנגן לא

לידי.״ עומדת כשגלי בעיקר ולנגן, הפסנתר ליד לשבת אותי גיע

ני עצמות חילוץ
לי היה מוקד, את והגשתי

 שלו נוסף תחביב בעירת עושה הוא
 ערכתי ״באשר הטניס. מישחק

הימן.״ לי אין היום לשחק, זמן


