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ארד: ה11נא
 - השביתה סוו ,,עד
ישיבות!״ נקיים רא

אור: שימרית
 אני שידים 200 ,.עבוד
ממוצעת!״ משמות מקבלת

נתן: אייבי
 הוווחת■ עכשיו ,,עד

דולו!״ אלו נ0ם מהשביתה

שהח היה נדמה ברשות״השידור השביתה בתחילת
 תפרו שכבר מי יש תאוצה. צוברת השני הערוץ בעניין קיקה

העכ בתיקשורת סיקור תמורת מינויים הבטיחו חליפות,
הכל. נדם לפתע-פיתאום חגיגה! - שווית

 הערוץ לענייני הוועדה חברת ארד, נאוה ח"כ אל פניתי
אירע. מה אותה ושאלתי המערך מטעם השני

 שהצטייר ממה יותר 11 — חברים 12 המונה ועדה אנחנו
 הובהר אולם בראש, עומד שהליכוד הסכם היה בתיקשורת...אומנם

 השבוע והנה, המערך. הסכמת בלי החלטה שום לקבל ניתן שלא
 גולדשטיין (פינחס מהיושב־ראש חמור מיכתב־נזיפה קיבלנו

 במשך ישיבות לבטל שנאלץ על בנו, נוזף הוא במיכתב מהליכוד).
שבועיים.

2 עדוץ
 בעצם או הזאת, הפעילות מאחורי מסתתר מה •
חוסר־הפעילות? —

 על השני הערוץ ענייני את נקדם שלא החלטנו המערך, אנחנו,
 הבעיות תיפתרנה שלא עד הראשון. בערוץ הסיכסוכים חשבון
ישיבות! נקיים לא — הראשון בערוך

 העוצר הוא למערך הליכוד בין המתח כלומר, •
כעת? השני הערוץ הקמת את

 הושג בזמנו הנה, אחת. שפה רק מבין שהליכוד למסקנה הגענו
 רשות־ חוק שינוי בדבר קורפו חיים לבין נבון יצחק בין הסכם

בוצע. לא הדבר הזה היום עצם עד חרש. ועד־מנהל והקמת השידור
 חברי־ על שליטה לנו הליכוד?.אין נציגי לנו אומרים מה

 בתקופת־ להיתקע מפחד הליכוד לכך, פרט שלנו...״ הכנסת
 שר עם — הזיכיון הוצאת לבין החקיקה שבין התקופה — המעבר
 את לבטל נציגיו מנסים ולכן יעקובי), המערך(גד מטעם ממונה

 המצב, זה זאת. בתקופת־ביניים העתידיים האקטואליה שידורי
ברק) (דפנה לעכשיו. נכון

 אמני כל מתחרים ברעיות״השידור השביתה בזמן
 צה״ל. גלי - אחת רשת על ומלחיניה פיזמונאיה ישראל,
 של שיריה את שעות שלוש במשך צה״ל גלי שידרו בשבת

 מה אותם. שמע עם-ישראל וכל אור, שימרית הפיזמונאית
 שימרית את שאלתי והסיפוק, הכבוד מלבד בשבילך, זה

פרגסה! גם בזה יש אור.
 של השמעה כל עבור כסף לי מעבירה אק״וס כן. תאורטי, באופן

שירים. הרבה זה שעות שלוש שלי. שיר
כפך? הרבה זה אז •

השתגעת?
סכומים? על קצת לדבר מובנה את •

 מה שיר. כל השמעת עבור משלמים כמה בדיוק יודעת לא אני
 צ׳ק בשנה פעמים שלוש־ארבע מקבלת שאני זה יודעת שאני

 השמעת עבור הה אחת, ממוצעת משכורת של בסכום מאקרם
שכתבתי. שירים 200כ־

 כשלוקחים לך שמשלמים או שלך, הרווח כל זה •
שיר? ממך

 השיר אם לי. משלם לא הוא שיר, ממני לוקח ידוע כשאמן
הרבה אותו משמיעים אז הזמרת, או הזמר של בעזרתו מתפרסם,

שירים
 לשלם לפעמים מוכנים לא־ידועים אמנים לי. משלמת ואקו״ם

 אחד כל ולכן מזה, להתפרנס אי״אפשר אחרות, במילים שיר. עבור
 עובד אחד מיסעדה, פותח אחד עבורה. באיזה עובד מאיתנו

 העמידו בכוונה, לא כך, במס־שבח. פקיד והאחר ברשות־השידור
 ממש צריך לא ולכאלה תחביב, לשם כותבים של בפוזה אותנו

לשלם.
 ומשמיעים ללהיט, הופך כששיר ובכל־זאת, •

 ואצל צה״ל ובגלי ג׳ ברשת ב׳, ברשת הרבה אותו
ביחד. משהו זה נתן, אייבי
(ל מלא. תעריף לאקו־ם שמשלמים היחידים הם ישראל קול
 אקס־ היותו בגלל נתן, ואייבי מחל, תעריף קיבלו צר,-ל

בכלל. משלם אינו טריטוריאלי,
 את שנה, כל ״ הללויה ״ לך אין שאם אומרת זאת •

עבודה? למצוא צריבה
 אפשר מה מושג לך נותן זה אחת, פעם הללויה לך וכשיש

מייאשת. די הזאת והשוואה לחו׳׳ל, להיט כותב כשאתה לעשות
שמי) (דניאלה

 הביאה והטלוויזיה הרדיו שביתת לפחות, אחד, לאיש
 התחילה מגלי-האתר, נעלם ישראל״ ש״קול מהרגע ברכה.

 מוצפת להיות השלום,״ ״קול נתן, אייבי של תחנת־הרדיו
בתשדירי״פירסומת.

 לרגע עד השביתה מתחילת הרווחים היו מה •
זה?

 בשנה תקופה אותה לעומת דולר, אלף 300ב־ גבוהות ההכנסות
שעברה.

למפרסמים? מצלצל אתה •
אליי! פונים כולם אחד. לאף מצלצל לא אני פיתאום? מה
השביתה... תום עם אותך יעזבו שהם לשער יש •

אשר חדשים, לקוחות כמה היכרתי אבל יעזבו. רובם בוודאי,
דואג. לא אני הבאה לשנה יישארו.

לנצח? להימשך יכולה הזאת השביתה מצדך אז •
איכפת לא לו, זקוק שהייתי הסכום את כשקיבלתי עכשיו, לא.

רדיו
מחר. תסתיים שהשביתה לי

הזה? מהשיגשוג עובדי־התחנה מרוויחים מה •
כפולה. משכורת כמעט לכולם, בונוס נתתי

בכפך? עשית בדיוק מה •
 אלף 25 שהפסדתי מכיוון אותי, הצילה ממש הזאת השביתה

 בית״ר נגד הבריטית אברטון מישחק באירגון השקעתי אותם דולר,
הזה. החוב את שילמתי כל קודם ■חשלים.

כזה? דבר לך קורה איך •
 בעיתונאי־ מדובר זה. על ללכת לי שהציעו באנשים, האמנתי

 40מ־ ליותר יגיעו לא שההוצאות אמרו הם בהם. שבטחתי ספורט
 איתס. אתחשבן עוד אני דולר. אלף 65ל־ הגיעו הן אבל דולר, אלף
מישפטית. לתביעה יגיע זה אולי

הכסף? יתרת עם עשית מה •
 וקניתי שנים, במשך גררתי שאותם נוספים, חובות שילמתי

|)1ר (נענו׳ ומכונת־צילום. פקסימיליה מחשבים, שני חדש, משדר
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