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איתי: ורדה
שהשירים צפיתי ,.לא

ל יהפכו היווניים !״ל\
 כלכלי מצב עלומות, פרשיות־רצח של אלה בימים

 או כפיים האומה כל שרה מעורפל, פוליטי ומצב מדאיג
 הבראזילי. הגל את כבר עברנו יווניים. בסילסולים עיניים
 היווני - וכעת המדינה, את הספרדי הגל שטף אחריו

בעיצומו.
 מי אולם למיכרה״זהב, זה את הפן פוליקר יהודה
 הקלעים, מאחורי כי אם הזה, החדש הגל מאחורי שעומדת

בקול־ישראל. מוסיקליות תוכניות עורכת איתי, ורדי היא
 בסימון שירים נוספים זמרים מקליטים שבה בתקופה

 טריפונס של הקרוב ביקורו על ומדברים ארזי), (ירדנה זה
 האופנתי השיגעון של בעיצומו בארץ, הופעות לסיבוב
איתה. שוחחתי התורן,

הנוכחי? היווני הגל נולד איך זוכרת את •
 לבין ביני שנים, ארבע לפני שנוצרה, בהיכרות התחיל הכל
 שהפגישה תוכנית־רריו אז עשיתי גילעד. ויעקב פוליקר יהודה

 אחר־כך ותיסלם. בנזין דאז: ■הלהקות־הכוכבות בין לראשונה
הופעות. מבחינת קשה תקופה היתה ולבנזין תיסלם, התפרקה

 הביתה, וחזר בתל־אביב, שהייתו את לממן היה יכול לא פוליקר
 נולד ואז הבידור. תחום את לנטוש אפילו שקל הוא חיפה. לאיזור
 של המוצא זהו יווניים. שירים של תוכנית לעשות — הרעיון
 במישפחתי קורפו. היווני האי ילידת אני ואילו פוליקר, של הוריו

שהתלהבתי. וברור גן־עדן, כעל קורפו על מספרים תמיד היו
 בקסטות עמוס בשבוע, פעם מחיפה, לביתי עולה היה פוליקר

 ומאזינים. שלי במיטבה יושבים היינו בקריות. שכניו אצל שאסף
 העלות בגלל כזאת. לתוכנית הצעת״תקציב הגשתי זמן־מה אחרי

 התחילו אז בדיוק אולם פומביות. הופעות שתי לקיים שקלנו
 בלית־ לדבר. מי עם היה ולא ופיטורין, קיצוצים על ברדיו לדבר
 דיסקונט, בנק כגון חיצוניים, גורמים לכמה פניתי ברירה

שלילית. היתה והתשובה
 החומר על נדלקו אלה סי־בי־אס. לחברת מיואשים, הגענו, אז

 קול־ישראל, של לשותפות נזקקו לא מכאן להפיקו. והחליטו
וגילעד. מפוליקר נפרדתי ומיקצועית

לאופנה? החומר מהפיכת הופתעת •
 עורכת אני מצויין. להיות צריך שזה שחשבתי היא האמת

 — אופנתי גל של — כאלה למימדים אבל ותיקה. די מוסיקלית
 שנים, לפני בארץ יווני גל היה כבר שניה, במחשבה פיללתי. לא,

מההתפתחות. הופתעתי מאוד אבל
זה? את מסבירה את איך •

 קרוב קצת זה הרגש. אל רחב, קהל אל שפונה מוסיקה זאת
 פוליקר. יהודה של הכישרון כמובן, וגם, המיזרח־התיכון — אלינו
 כך הספרדי, הגל את בכישרונו הכתיב ברוזה שדייוויד כשם

מזוייף. לא אצלו דבר שום שלו. בכנות פוליקר
י? הבא הגל יהיה מה צופה? את מה •

 קשה והלונדוני. האמריקאי הגל אל נון־סטופ עוברים אנחנו
 ויעביר מהכלל יוצא כישרון יקום אם לצפות. קשה מאוד לדעת.
יעבוד: זה — מהלב הברים

רובין!״ תשובת■ את

 רק זהו בטיח!" ולא ביטחון לא - באריאל ״הביטחון
 שר־הביטחון, של בנאומו שנכללו מחידודי״הלשון אחד
 מיפלגת־ של פנימי פורום לפני החמישי, ביום רבין, יצחק

 והפכו למצודת־זאב, עד כנפיים להם עשו הדברים העבודה.
 לשיחת־ ועידת־חרות, לקראת הקרבות של בעיצומם שם,

לגנותם. התלכדו הצדדים כל היום.
 נחמן, רון היה הדברים, מטבע הראשיים, המגנים אחד

 בגלי־ להגיב אץ נחמן אריאל. ההתנחלות ראש״מועצת
 מה רבין. של דבריו את ותקף ארוכות התראיין צה־ל,

 ומקוצץ־היטב נבחר לקט ושמע הרדיו את כשפתח הופתע
המ השר על החריפות התבטאויותיו הארוכים. מדבריו

בלקט. נבללו לא המשדרת התחנה על מונה
הפסיד? עם־ישראל מה •

 של בעיות שאין סבור ששר־הביטחון שמח שאני אמרתי
 גלי־האתר, מעל השר, לפני המלצתי לכן באריאל. ביטחון

 מישמר־הגבול ייכנסו אצלנו, המפטרלים כוחות״הצבא, שבמקום
 ברמת־גן פעם ראית הארץ. בכל פועלים שהם כפי והמישטרה,

צנחנים?
 מאשר יותר טוב אותך תשרת המישטרה כיצד •

הצבא?
 הוא רבץ צבאי. מישטר אנו כיום האזרחי! הסממן שזה מפני
שהתבטא. כפי התבטא שהוא שמח דווקא אני הריבון.

הצבאית? בתחנה בראיון אמרת זה כל ואת •
 אמרתי יפה. מקום היא שאריאל — דבריו על הגבתי וגם כן,
כאורחיי. המוני־ישראל ואת אותו לראות רוצה שאני
 יקוצצו שר־הביטחון נגד שדבריך האמנת ולא •

לו? הכפופה בתחנה
 הוויכוח אישית. להתקיפו שלא הקפדתי לא! בפירוש לא!
 הדראסטי מהקיצוץ הופתעתי ולכן אישי, ולא עקרוני, הוא בינינו

 להוכיח יכול אינני מישפטים. ישני נותרו מפורט ראיון מתוך —
הופתעתי. באמת אבל מיקצועיים, שיקולי־עריכה כאן היו שלא
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המדינה!״ את אשתק

 בטלוויזיה הטכנאים ועד בין מאבק־האיתנים במשך
 שמו פעם מדי נזכר - קוקה חזי של בכיכובו הנהלתה, לבין

 וההנדסאים. הטכנאים הסתדרות מזכיר שנקמן, זלמן של
 אומנם הקפיד בחוטים, והמושך קוקה חזי של הגב שנקמן,
 שנים, כמה לפני אולם נמוך, פרופיל על הפעם לשמור

 את במקצת המזכירה חריפה, להתבטאות תודות התפרסם
 לשנקמן, זאת הזכרתי כיום. קוקה של התבטאויותיו

האחרונות. ההתפתחויות על דעתו מה וביררתי
 הצדדים בין שהושגה הפשרה על דעתך מה •

הלוחמים?
 לי, נראה בינתיים, רשות־השידור. על דעתי מה לדעת קל יותר

 קוקה נהג אם עדיין יודעים איננו יותר. או פחות בסדר, שהפשרה
 כשמנסים פרובוקטיבית. די בצורה נהגה ההנהלה אולם כשורה,
 לא — האי-אג־גיי ציוד בעניין — בכתובים להסכמים להגיע

 אבל להם, עוזר הייתי אליי פונים היו אילו פקודות. להוריד נהוג
 ההם הצעירים של הפזיזות את לנצל כוונה יש שלמישהו נראה

 של הזאת הכתבה את מכניסים היו לולא קורה היה ומה בוועד.
אה? שניות? 25 — אני־יודע־כמה

 בבית־ הפסיקה לפני יומיים משוחחים אנחנו •
אותה? תקבל הדין.

 כעת מקיימים אנו להשעות. יכול בית־דין אם בכלל יודע איני
 הרי, מעניין. מאוד תקדים היא ההשעיה זה. בעניין התייעצויות

 שלא היה פורת מאורי ביקשנו ואני הברפלד שחיים מה בסך־הכל,
 בית־דין יהיה אם עדיין יודע איני זה ברגע קוקה. את ישעו

 הפר קוקה האם כאן, אירע מה לברר צריכים אנחנו מישמעתי.
 מה תעשה רשות־השידור שהנהלת — חושבים מה מישמעת.
לה? שמתחשק

 יתעקשו — רשות־השידור הנהלת — הם ואם •
לדין? קוקה את להעמיד

 צד שנוציא להיות יכול אז לדעתנו? בניגוד יתעקשו? הם
מניעה!
 אדיר. כוח בעלת קבוצת־עובדים מייצג אתה •
 אחד שבסוויטץ׳ בטלוויזיה פעם שהתבטאת לי זכור
המדינה... כל את לשתק יכול אתה
 נבזי, מעשה בטלוויזיה, פעם, עשו הם המנוולים! לך? סיפר מי
 ועידת־ לקראת עזרן חנן אותי ריאיין שנים ארבע לפני שפל!

 על אותי שאל שאלות. אותי לשאול התחיל הוא ההסתדרות.
 את להשבית באמת כגוף, שביכולתנו, אמרתי אז רגישויות.

 את חתכו בטלוויזיה? לי עשו מה זאת! עושים איננו אבל המדינה,
 לא חיוני. שרות הפסקנו לא מעולם לך: ואומר חוזר אני הסוף!
אחראי! גוף אנחנו הנהלתה. אלא הטלוויזיה, את השבתנו אנחנו

בדק דפנה

נחמן: רון
קיצצו שבגל״ץ ..הופתעתי

שנקמן: זלמן
אחו שבסוויטץ׳ אמות■ ..רא


