
גלי־צה״ל, של המ״סד האב כמו !(יגיש שהוא האומו ליבני, ■צחק
והראובנ׳, קוו את מפטר היה שהוא נןובע 1 התחנה, סיווס מטי חושש

1־51*1 1 להיות ־ גלי־צה״ל תשוב שנו מצב מבני ע תוי מ ו

 הצבאית, התחנה בחדשות. ה"ל״ צ ״גלי
הול התיקשירת, בעולם פנינה שהיתה

ה זוהרה• את ומאבדת כת  שמיב- התחנ
ו אובייקטיביים היו שלה זקי־הידיעות

ת כעת משרתת להפליא, מהימנים  א
 למורת״רוחם שר־הביטחון, של האינטרס

 בארץ העתונאים מיטב עובדיה. רוב של
ם הצבאית, בתחנה עבדו י־ ו במשכורת א

ם אבש פרשת אחרי אך כפרי-לאנס. א
ה הראובני ועימנואל קור לום ה התחנ

הפתוחה צעירה  שהיתה מה עוד אינה ו
הפרשה. לפני

תמו השביע אשר האיש  ״גלי על חו
 מפקד שהיה ליבני, יצחק הוא צה״ל״
תקופה התחנה ה הפכה שבה ב  מתחנ

ב שעות חמש המשדרת חסרת־חשיבות,
ה יום,  המשדרת במעלה, ראשונה לתחנ

ת בעל ליבני, שעות. 24 האינט התדמי
ת,  עיתונאים, יותר לגל״צ הביא לקטואלי

שעות. יותר אינטלקט, יותר מלל, יותר
 הוא כעת לראיון ביותר הנכון האיש

ה, מפקד שפירא, צביקה על אך התחנ
 להתראיין. רשאי הוא אין התקשי״ר, פי

לשוחח וביקשתי ליבני ליצחק פניתי לכן

 בזמנו, צה״ל״ ״גלי של מצבה על איתו
 צופה שהוא העתיד ועל כיום מצבה על

לה•
 אתי, אשתו, עם מתגורר ליבני יצחק

ט ילדיו ועם במיקצועה, עורכת-דין הק
ה. ויונתן, רמי נים, קוו  חדר בפתח־תי

עו שהיה האיש טפרים. עמוס עבודתו
 מנכ״ל צה״ל״, ״גלי מפקד ״במחנה״, רך

ה ״העולם מערכת וחבר רשות־השידור
או לא הוא מוקדמת. לפנסיה יצא זה״
תו כששואלים הב  עושה. הוא מה או

להסביר התנדב והוא זאת, בכל שאלתי

מניהולים. לחופשה לצאת החליט כי לי,
 מרשות״השי- כהגדרתו, שנזרק, אחרי

 שלא מודה הוא מתוסכל. הרגיש דור,
 שלא הרגיש הטלוויזיה, את לעזוב רצה
תפקידו. באמצע שסולק די, עשה

 זה שלו שהמיקצוע אומר, הוא כעת
ם קורא הוא ספרים• לקרוא ת  באופן או

 בין בוקר כל שולחן־עבודתו, ליד שיטתי,
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תחו בשלושה בו־זמנית, ספרים שמונה
ופוליטיקה. פילוסופיה ספרות, : מים

כמו- בליבני דובר שבה תקופה היתה
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