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ת התוכנית את הניסה ענייו״ .,*ש שתוכניתו גזית, גבי רוי ט ט  ה
 המובערים הטריט״ס הלחצים ער מסט־ בגרי־צה״ר, משת״ם״ ,,שעתיים

ת דונו וער מאזינות שר רומנטיות בניות ער עריו, מו צ הודי! ו

 לאומי. לננס הפו ״מעניין״
 מוצהלמתמחיקה

 ד סיפר באוניברסיטה
 תרגיל, מסביו שכשהוא

!־במקהלה״מעניין לו עונים

 במיקוה. לרדיו הגעת■
 חבר עם התערבתי

 דדיופוני, קול ל׳ שאין שאמד
 אות׳ יקבלו ושלא

קריינים לקורס

 החזק השטח לא זה קו״סת
 גרוע. קד״ן נחשב אני שלי.

 לי: אמרו קר״נזז בקורס
הזמו, על חבל

אחר מיקצוע תחפש אולי

 בלוג הפוליטיים הלחצים
 החוננית של עלי הגבוה
 הרדיו. משל אצל נעצרים

 הלחצים רק מגיעים אלי
עסקנים של בדרג

 בקוב פ7ב־ נפצעתי
 פרק ופיח. בצומת המפורסם
 טבת שבתאי של מסיפוו

 מוקדש בצריח״ ״חשופים
שלי הגבורה לעלילות

 שאני שבחוזה מקפיד אני
 חבוותיהפיוסום עם עושה
 שיחר האוסר סעיף יהיה

 בקוד הגיינגדם
שלי בחוננית

ר . 18 ה1ש חזני חו
ת עו י נ  מה זה אך מתכונותיו, אחת אינה ל

שהופך  ונחמד. שרמנטי לכל״כך אותו ^
 באלה יש עצמו. בערך מכיר בהחלט הוא

 זה את טבלו לא שמעולם השידור ברשות
 כי זה, את טובלים לא יותר עוד כעת אצלו.

 של הידיעה בה־א להצלחה נחשב גזית גבי
 וכל צה׳ל לגלי מתכוונת ואני - הרדיו

ישראל. קול רשתות

 עיתונאי״שדר, היה הוא שנה חצי לפני עד
 נשמע המיוחד קולו בחדשות. שעטק

 היום". ו״בחצי ׳ הבוקר ״יומן כמו בתוכניות
 .יש התוכנית את מגיש הוא שנה חצי מזה

 השעות את להחיות שהצליחה עניין",
 ב', ברשת בצהריים ארבע עד שתיים

 לעומת מתות, לשעות ומתמיד מאז שנחשבו
המשדרת צה׳ל, גלי של האדירה ההצלחה

 כעת, משתיים". ״שעתיים את אלה בשעות
 מאזינים לטחוב הצליח הוא אומרים, בך

 מה מתפתלים ובגל׳ץ משתיים" מ״שעתיים
 הוא גזית. גבי בעיית על להתגבר כדי עושים

 אני להצליח. אוהב הוא הזה. מהמצב נהנה
 הוא אם שלו בטביבה להיות רוצה הייתי לא
מצליח. היה לא

שנים במשך ירושלמי. ייבוא הוא גזית גבי

 שלושה בת דירה לו יש שם בירושלים, חי
 תקופה במשך טלבייה. בשכונת חדרים וחצי

 בשנה ורק בניו־יורק, שהה מטויימת
לתל״אביב. בא האחרונה
 שלו הראשונים בשבועות אותו פגשתי

 חושב הוא מה אותו שאלתי בעיר״האורות.
 המום. היה הוא אז הבירה. תל־אביב על

בהלם. עדיין שהוא לי אמר הוא השבוע


