
תי שנה חצי ך1ת לסטאר.מענ״ן! הפכ
)34 מעמוד (המשך

 ראשון, ממבט בתל־אביב התאהב בי דומה
 בכל ונראה שלה, החברה בחיי היטב התערה

בעיר. נוצצים והפחות הנוצצים האירועים
 להניח יש אבל מבוקש. רווק נחשב הוא

 ועל מבוקש, הוא הזו בעיר 35 בן רווק שכל
 ועם אישי קסם טונה עם וכמה כמה אחת

 - אומר שהוא כמו ברדיו. מצליחה קאריירה
 זאת את מגדיר הוא קבועה. חברה לו אין

 נשים." עם ואחרים כאלה קשרים לי כ״יש
 את עדיין מקשט לא הפלא למרבית שמו
 יהיה שבקרוב להניח יש הרכילות. שורי

לזה. גם סיפתח
 ללא רבה, בהערכה עצמו על מדבר הוא

 מרוצה הוא במה עד להסתיר נסיון של שמץ
 של נסיון שום עושה. שהוא וממה מעצמו

 הוא שאלה. שום היסוס, שום הצטנעות,
 רם. בקול זה את אומר והוא טוב שהוא יודע
 שזכה לי לספר אלי, לטלפן היסס לא הוא

 שאכתוב ולבקש תוכניתו, על הרדיו בפרס
בושה. לו אין בעיתון. כן על

 העצמי הביטחון מאחורי הטוב, למזלו
 בהחלט ויש כישרוגי, אדם מסתתר הזה

 על חושב שהוא לדברים מיקצועי כיסוי
שני בדירת בבלי, בשיכון מתגורר הוא עצמו.

 הזמן על חבל אבל לקורס, אמנם הגעת תהיה.
 שהגעתי עד ואני, אחר. מיקצוע תמצא אולי שלך.

 חבל לי היה .25 נשארנו איש 100 מתוך לקורס!
 נהייתי. לא וקריין נשארתי טוב, נו, להפסיק.

 של כקריין והועסקתי כתבי־חדשות קורס גמרתי
 לפני שאומרים אלה — האזנתס״ ״האזינו

אל״ף. ברשת האזנתם ואחריו האזינו הקונצרט
 כתבי־ קורם את כשעברתם •

עבודה? לכם הבטיחו החדשות
 הקורס את שגמרו אלה שלא! בטח הבטיחו?

 לשם הגיעו לקודש־הקודשים להיכנס והורשו
 והיום היום בחצי ו.971ב־ היה זה ורעדה. בחיל
 היינו אנחנו הפופולריות. בשיא אז היו הזה

 היו ואז היום. בחצי לבה״ד שהגיעו הטירונים
 לצקת אמורים והיינו הדגולים השמות כל שם
 היה זה לונדון לירון קפה להביא ידיהם. על מים

 מלונדון אז הורכבה המערכת גדול. כבוד
 אלימלך ליפשיץ. ואיתן בן־ישי ורון ואחימאיר

המחלקה. מנהל אז היה רם
 נתנו ולמי לשם? להגיע היה זה מה יודעת את

 שהיום מה לאט, לאט הלך הכל כתבה? לעשות
 יכול קורס שגומר מי היום, ברדיו. קיים לא כבר

 אותנו שר־התחבורה. את ולראיין לרדיו להגיע
 של סטנד של תקן על להיות קודם שלחו

 החזקנו חודשים שלושה־ארבעה מיקרופון.

 שלנו. הקול את שמעו לא בכתבות מיקרופון.
לא ״כתבנו״. היינו שנה, חצי במשך אחר־כך,

#.מרו 11 'ייו4ו

בתל־אביב בדירתו גזית גבי
לבד!״ במגורים מאוד טוב המסתדרים אנשים .יש

 מעניין, בבית״מגורים קטנטנה חדרים
 בניו״יורק. המגורים בנייני את קצת המזכיר

 רווקים חמישים בו שמתגוררים בניין זהו
 הוא להשכרה. המיועדות בדירות ורווקות

 לי מבטיח אך בבניין, מעניין הווי על מספר
 לא שהוזמן למרות בהווי, מעורה אינו שהוא
 הוא כך עסוק, הוא ממנו. חלק להיות אחת

 לראש, מעל עד שלו החברה בחיי מספר,
 במיסגרת גם חברה לחיי זקוק ואינו

שכונתית.

 הקאריירה התחילה מתי •
שלך? הרדיופונית

באוניבר סטודנט אז הייתי שנים. 12 לפני
 שהלך לי שסיפר מישהו הכרתי העברית. סיטה

 אם לו: אמרתי בקול־ישראל. קריינים לקורס
 קול לך אין לי: אמר הוא איתי? מה אז הלכת אתה

 יש. לי גם אז יש לך אם לו: אמרתי רדיופוני.
התקבלתי, עברתי, לבחינות, הלכתי התערבנו,

באפלה. ונעלם התקבל לא איתו שהתערבתי וזה
בקורס? איתך היו אנשים כמה •

גבי ברדיו היום עובדים מתוכם איש, 25 היינו
 לקורס התקבלתי אחר־כך ואני. אתגר אבי ינון,

 שלהיות אינטואיציה לי היתה כי כתבי־חדשות,
 הלאה? ומה שנה־שנתיים, של עניין זה קריין
לקורס. נרשמתי בעיתונות. טמון שהעתיד הבנתי

 נדב אמנון גולדשטיין, אורי אז היו איתי יחד
פרנקל. ושרה
 הקריינים שלקורס נכון האם •

איש? 12 רק נרשמו הנוכחי
 שדרים לקורס לי, שידוע כמה עד מאמין. לא

 שאת כפי כי איש, 1000 נרשמו עכשיו המתנהל
 מתוסכל. קריין הוא בארץ אחד כל — יודעת

 אני שלי. החזק השטח לא זה בכלל קריינות
 מדריכה שהיתה אלון, מרים גרוע. לקריין נחשב
לא קריין ״אתה לי: אמרה קריינים בקורס שלי

- 34 —

 יוצא כבוד שזה תפיסה היתה שמנו. את הזכירו
 זה שהרדיו הרדיו של בחצר להסתובב מהכלל

מיקצועי. כבוד ושצריך וחשוב גדול דבר
להיות? צריך שכך חושב אתה •

מיומנות לרמת להגיע כדי מיקצוע. זה רדיו
 לעשות יכול אחד כל לא ולהתנסות. ללמוד צריך

 המיקצוע את ללמוד שנים הרבה לוקח זה. את
 בעיות של ענין יש בטלוויזיה אותו. לבצע ולדעת

 את להכיר ללמוד צריך אתה ברדיו טכניות,
 יודע טוב, נראה אתה אם בטלוויזיה, המיקרופון.

 ולהעזר פילם לערוך ולמדת נכון להתלבש
 הסרטים כי חשוב, לא היתר — הטכניים בעזרים

 מתמודד אתה ברדיו עצמם. בעד מדברים שלך
 לדבר צריך אתה ויזואליות. חסר מדיום עם

 אני יתעצבנו. ולא אותך שישמעו כך למיקרופון
 שהיה — המיקרופון כלפי המקודש שהיחס טוען
 המקודש היחס — לעבוד התחלתי שאני בזמן
 אשכח לא השנים. במשך נעלם המדיום כלפי

 אחד יום צילצל הבוקר יומן את שכשערכתי
 אומרת: והיא בחורה, היתה הקו ועל הטלפון
 והיא את? מי אמרתי מוכנה. שלי הכתבה שלום,
 שאלתי השרון. ככתבת מוניתי אתמול אמרה:
 לי השיבה והיא לרדיו? כתבות כבר עשית אותה:

 הכתבה את לשדר הולך לא אני לה: אמרתי לא.
כזה! דבר אין הזאת.
הכתבה? את שמעת שלא למרות •

 מישהו הרי יתכן. לא שזה וחשבתי שמעתי
 אינו בית־ספר בעלון חיבורים שלושה שכתב

 נכון? העיתון, של המרכזי בעמוד לכתוב יכול
 פריחת בגלל אולי למיקצוע, כבוד אין כיום

 נדחק שהרדיו מפני אולי המקומיים, העיתונים
 הכבוד שפחת חושש אני השני. למקום

המיקצועי.
הקהל? של או בו העוסקים של •
 זה הקהל ואצל עצמם. כלפי בו העוסקים של

 אוהב כשקהל לרמות. אי־אפשר סלקטיבי. עניין
 של שמץ ללא אומר אני זה ואת — תוכנית
יקנה לא הקהל לה. מאזין הוא — צניעות

 מישהו לשמוע כדי רדיו יפתח לא הקהל בלופים.
סתם. שהוא

 הטלוויזיה שבעידן סבור אינך •
 בוחן את ברדיו המלל תוכניות איבדו
 המשדרות לתוכניות לעבור הזמן והגיע

חדשות? ומיבזקי מוסיקה רק
 רק משדרת הטלוויזיה עובדתית, טועה. את
 קשה בעיה תהיה שבעתיד יתכן שעות. ארבע
 שעות כל במשך תשדר כשהטלוויזיה לרדיו,

 חדשות של תוכניות בה ויהיו והלילה היום
 של אפשרות תהיה אירוח. ותוכניות בהרחבה

 להאזין במקום בטלוויזיה יצפו ואז עצומה, בחירה
לרדיו.

 לרדיו שקרה מה למרות תתפלאי, אבל
 פשט לא הרדיו הטלוויזיה, בעיקבות האמריקאי

 בארצות־הברית וגם באנגליה גם כיום הרגל. את
 מדיום הוא הרדיו הרדיו. של מחודשת תחיה יש

 משדר אני היום. של המסויימות לשעות הנכנע
 קריינים יש — דבר עוד וזה למשל. למכוניות,
 משדר אני בעצם. משדרים הם למי השוכחים
 במקומות תלכי לחנויות. למוסכים, לפקידים,

 שכולם ותשמעי בצהריים וחצי 2ב־ האלה
לי. מאזינים
 שומעים שכולם משוכנעת אני •
 מאזינים שהם להניח יש אך רדיו,

 כדי מוסיקה. המשדרות לתחנות
 להתרכז צריך שלך לתוכנית להקשיב

לעבוד. להפסיק צריך להתרכז וכדי
 כולם עובדים. שכולם משוכנע לא אני

 עובדים? שהם לך אמר מי אך העבודה, במקומות
 ראש־ במישרד אותי ששומעים יודע אני

למשל. הממשלה
 אותך ששומעים יודע אתה איך •

ראש־הממשלה? במישרד
 שידור כדי תוך לא אם תגובות, אלי מגיעות כי

 שלבגין בתוכנית אמרתי אחד יום אחרי. יום אז
 שוקל הוא אך הרופאים, את לקבל זמן אין

 תהילה. כוכבי את לפגישה לקבל אפשרות
 ראש־הממשלה מישרד מול אז הפגינו השובתים

 לקבל זמן אין שלבגין כך על התרעמתי די ואני
 תוך תהילה. בשביל זמן לו יש אבל הרופאים את

 הגיע שאמרתי מה שאמרתי מרגע דקות שלוש
ושערוריות. צעקות והיו קדישאי מחיליק טלפון
התנצלת? עשית, מה •
 אבל במידע, טועה אני אם רק מתנצל אני לא.
 היה שלהם הטיעון מתנגד. לא אני ויכוח כשיש
 של עניין לא וזה רוצה שהוא מי עם ייפגש שבגין
נפגש. הוא מי עם הרדיו

לחצים? עליך מופעלים •
 של לזכותו משהו להגיד צריך אני ככה: אז
 הגבוה בדרג הפוליטיים הלחצים הרדיו. מנהל

 השני, בדרג לחצים מגיעים אלי אצלו. נעצרים
 קשים דברים אומרים ואנחנו עסקנים. של

 אחד, אף עם צרות היו לא היום עד אבל בתוכנית.
 חנן כאשר התרגז מודעי מודעי. עם מאשר חוץ

 לו ויש המדינה למדעי מרצה שהוא קריסטל,
 אני תרגיל: עושים אנחנו שבה אצלי קבועה פינה

 וחנן, פוליטית אישיות הוא כאילו אותו מראיין
 הישראלית בפוליטיקה רגיל לא מומחה שהוא
 את מכיר והוא מצויינים מידע מקורות לו שיש

 אמר בוריין, על העבודה מיפלגת ואת הליכוד
 9051, לי שיש זוכרים ״אתם מודעי: של בשמו

 וניסים ושוסטק ושריר שר־החוץ? להיות כישורים
 לתפקידים כישורים של 10* אפילו להם אין ופת

 טוב, אפורים.״ קטנים, אנשים הם ממלאים. שהם
 סרט־ את קיבל התלונן, הוא התרגז. מודעי

לבסוף. מזה ירד אבל להגיב, היה ואמור ההקלטה

 לחצים עליך שמופעלים אמרת •
דוגמה. לי תן עסקנים, של בדרג

 לנשיאות מועמד שהיה בורג, את עשינו
 זה אחרי דקות חמש קשים. דברים עליו ואמרנו
יועצו-. לאולפן התפרץ
שירה? בן־ציון •
 אומר וכשאני מיועציו. אחד נגיד אמרת. את

 על קצף בשצף חלף שהוא מתכוון אני אז התפרץ,
 ואני לאולפן, הגיע קול־ישראל, של המחסום פני
 ״אוי שרמזו הנואשות ידיו תנועות את ראיתי רק

לך.״ ואבוי
בורג? על נאמר בעצם מה •

 באמת, נשיא להיות רוצה לא בעצם שבורג
 מעמדו את לחזק כדי פוליטי תרגיל מבצע אלא

 היועץ אחרים. איזכורים מיני כל והיו במפד״ל,
 שאני כזה, דבר שאין לו אמרתי שאתנצל. דרש

ויגיב. שיבוא רוצה בורג אם מתנצל. לא
 שלי התוכנית כי לחצים, שיש בטח לחצים,

 של ערימות לך להראות יכול אני מרגיזה.
 עוד יש אם יודע לא אני מקבל. שאני מכתבים

 מקבל. שאני כמו מיכתבים המקבל ברדיו מישהו
 שאני מה את קשה לוקחים אנשים — וטלפונים

מבדר משהו לעשות מתכוון בסך־הכל ואני אומר,

 לשמוע אוהב הזה העם לעשות, מה אבל ומהנה.
 אומר שאני אימת וכל לו. מסכים שהוא מה רק

 הם שאם חושבים הם אז מסכימים, שלא משהו
 להשפיע, להתערב, זכות להם יש אגרה משלמים

 מקבל אני דעתם. את להכתיב הערות, •להעיר
 מנהל העצני אליקים מהגדה. מכתבים עשרות

דיבה. הוצאות על איומות התכתבויות איתי
 . מתנחלי את עליך קוממת איך •

הגדה?
 של מנתז שנפצעה ילדה על הערה הערתי

 מה יודע אני בקריית־ארבע. תושבים של יריה
 בשביל דברים אומר במודע אני עושה. אני

להרגיז.
מזה? לך יוצא מה למה? •

 סימפטי שברובו והמידע, התיקשורת ים בתוך
 עיתון קוראים בבוקר, אנשים קמים ונעים,

 הרוגז את לחלק מי עם להם אין ומתעצבנים.
 משהו, להגיד הלשון קצה על להם עומד שלהם.

 עוד להיות עניין לי אין בשמם. זה את אומר ואני
 __ משמיצים אם בשלווה. שמראיינת בסדר תוכנית

 צריך עקרוני באופן קינאה. מתוך רק זה אותי,
 יותר הרבה להאזנה. קלה שאינה תוכנית שתהיה

 שהקו ברגע קו. לה שיש לתוכנית להאזין קל
 דברים 23 תראו העיתון, את תפתחו הוא:

 למפד״ל, רק לא — הזאת בארץ שקרו מגעילים
 אז — לרק״ח ואפילו למערך גם לליכוד, גם

בתוכנית. נאחזים אנשים
׳ משהו ואמרתי התוכנית את פתחתי אתמול

 נהרג אחד ״חייל להיום: נכון המצב ״תמונת כזה:
 ובמה סוריה עם מילחמה תהיה אולי בלבנון,

 בשבת טסו וציפורי שרון האם מתעסקים? אנחנו
 שבת מחלל שר האם באל־על, או בסוויס־אייר

 *־־! אלי בוא אמרתי, שפירא, אברהם מר בפרהסייה.
טלוויזיה המדליקים שרים על לך אספר ואני

 שהשיקול ד התבדו בדיעבו
 כמנחה ני לבחור לא

 ודה לא טובה״ .שעה
 מתון־ אלא מיקצוע׳
מ׳ עם של שיקולים

 יקבל לא ומי לעבוד נוח
ויסתמוו מניק של מוות

 בשבת הנוסעים שרים על במסתרין, ולא בשבת
 אמנם, אם אז במכוניתם. הווילון את מגיפים ולא
 האוסר הקואליציוני בהסכם סעיף יש שפירא, מר
 שלא זה איך בפרהסייה, שבת לחלל שרים על

מהקואליציה? היום עד פרשת
 — צילצלו באולפן אצלי הטלפונים ששת ואז

 השני גבי! הכבוד כל שאומר: אחד אחת. בבת
 לא השבת אפילו לך? יקר לא דבר שום אומר:
 רוצה אתה מה אומר: ושלישי לך? יקרה

 נטפלת שוב אומר: והרביעי מאגודת־ישראל?
הלאה. וכן הלאה וכן לליכוד?
 גם מקום יש נבון: על פרס אמר קודם שבוע

 , שלי התגובה העבודה. במיפלגת נבון ליצחק
 עם במיפלגה מקום. יש יופי, באמת היתה: ברדיו

 . מקום מספיק בה שיש אוויר, כיווני חמישה
 לנשיא גם מקום יש ופרס רבין בין להתכתשויות

הפורש. המדינה

 לך מניח המנהל שהוועד זה איך •
 אינם הם האלה? הדברים את לומר

לתוכנית? מקשיבים
 מאושרים אינם הם יודע, שאני כמה עד

 קשים דברים אומר שאני למרות אבל מהתוכנית,
לב. רוע בלי מכובדת, בצורה אותם אומר אני

 לב רוע בלי — הלב על יד עם •
לשמו?
 שבטוחים כאלה יש תראי, המיקרים. ברוב

רפול. נגד מסע־צלב מנהל שאני
רפול? נגד מסע־צלב וניהלת •

 ואני יום״, של ״פסוקו לי יש התוכנית בפתח
 והיתה כולם. את שיעניין טכסט איזה כך מוצא

 שהוא החמשירים, פרוץ לפני עד לרפול, תקופה
 לשתף צריך שאני וחשבתי פורה מאור היה

 מנהל שאני החליטו ואז המאזינים, את בחווייה
 אחד דבר אמרתי לא פעם אף מסע־צלב. נגדו

 שאני זמן וכל שחשוב. מה וזה אמת לא שהיה
 אלי לבוא קשה האמת במיסגרת מתנדנד
בטענות.


