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 בבית- מתאשפזים רגילים בני־תמותה כאשר
 מרגישים לפחות או חולים שהם סימן זה חולים,

 כנראה, המצב, פוליטיקאים, אצל בטוב. שלא
 מוסרים לבית״חולים, נכנסים שהם ברגע הפוד,

ומרגי בריאים נורא שהם אמצעי״התיקשורת בכל
 פעם בכל בגין, למנחם קרה כך הכלל. מן יוצא שים

 לראש־ גם קרה וכך לבית־חולים, נכנס שהוא
שעבר. בשבוע שמיר, יצחק הממשלה

 בבית- התאשפז שראש״הממשלה שדווח ברגע
 בריאותו מצב על בהצהרות כולם יצאו החולים,
הנפלאה. הרגשתו ועל המצויין
 בטוב, שלא להרגיש גדולה בושה זאת האם
 לענייני- ראש־הממשלה יועץ פזנר, אבי את שאלתי

תיקשורת.
לא. בהחלט לא,
 כמה ברדיו לעם הודעתם שעה בכל למה אז •

נפלא? מרגיש ראש־הממשלה
של במיקרה בגין. מנחם של בזמנו היה מה יודע לא אני

 מקיים אף״אוזן״וגרון, רופא נגריס, ישראל הד״ד
 לחבר*- ובגרון. במיתרי״הקול נכון לשימוש סדנות
 שכן בנושא, ללמוד מה הרבה כנראה, יש, הכנסת

 להם, להעביר מתכוון הוא שלו הבאה הסדנה את
דווקא.

מדובר. סדנה באיזו אותו שאלתי
 ראשונה ולעזרה נכון לדיבור למיתרי־הקול, סרנה זוהי

 להפעיל איך בקול, להשתמש איד מלמד אני צרידות. בזמן
 נכון. לנשום ואיך אותו
בעבר? קיימת סדנות אלו •

 להם הסברתי רשות־השידור. של לקריינים סדנה קיימתי
 המצלם מכשיר ברשותי יש ומיתרי־וזקול. הגרון מיבנה על

 לקריינים הראיתי מסדוידיאו. על מיתרי־הקול את והמקרץ
מהם פועל, זה איך מסו־וידיאו, על שלהם מיתרי־הקול את

 הסטודנטים הסתדרות יו״ר ליסובסקי, נדב
 בחיים מוזר עוף הוא ירושלים, באוניברסיטת

 מזוהה הוא ראשית, הסטודנטיאליים. הפוליטיים
 המיפלגות אחת עם ולא ״צומת", קטנה, תנועה עם

 בחיי- כלל מעורה אינו הוא שנית, הגדולות.
 הסתדרות את שניהל כמי יצא גם שמו המיפלגה.

 ולא- מיקצועית, בצורה הירושלמית הסטודנטים
פוליטית.
 הסטודנטים להסתדרות הבחירות ייערכו השבוע

יש מי לקבוע עשויות בה שהתוצאות בירושלים,
האר הסטודנטים בהסתדרות הבאה בשנה לוט

צית.
 לראשות מועמד שאתה להניח יכול אני •

 תנצחו אם הארצית, הסטודנטים הסתדרות
- בבחירות. השבוע

מועמד. לא אני לא,
סליחה? •

הממשלה ראש
 זאת כי בטוב, מרגיש שהוא הודענו שמיר, ראש־הממשלה

האמת. היתה פשוט
 נהוג לא אז בטוב, מרגיש בן־אדם אס •

בבית־חולים. אותו לאשפז
 בלתי־ עייפות בגלל אושפז ראש־הממשלה נכון. זה

 החליטו והרופאים עייפות, על התלונן פשוט הוא רגילה.
 לאשפז החליטו למה הבנתי לא בעצמי אני אותו. לאשפז

 בשמם. מדבר ולא בשיקוליהם, מתערב לא אני אבל אותו,
 במשך שמיר מר עם עובד אני מצויין. הרגיש שהוא יודע אני

 מרגיש. הוא איך ויודע מבט עליו מעיף ואני שנים, שמונה
 היא לכך הטובה וההוכחה עייף, רק אלא חולה, היה לא הוא

לעבודה. חזר ומייד יומיים, אחרי שוחרר שהוא
 את להרגיע כדי הן הללו ההצהרות אולי •

ראש־הממשלה? לגורל שחרד הציבור,
 לי וסיפרו בקריאות־טלפון, מוצפים היינו אנחנו כמובן,

 אזרחים של שיחות־טלפון הרבה התקבלו שם שגם מהרדיו
 היינו לכן ראש־הממשלה. של מצבו מה בדיוק לדעת שרצו

בטוב. מרגיש שראש־הממשלה ברבים להודיע צריכים
שמי) (דניאלה

הכנסת
 בין ההבדל את להם הסברתי ונמוכים. גבוהים טונים

 להם נתתי ובס. באריטון טנור, אלט, מצו״סופראנו, סופראנו,
 של עצמי מסג׳ של בשיטה שידור, לפני תרגילי־התעמלות

 לפני או הופעה לפני לאכול מותר מה והמלצות המיתרים,
שידור.
במיתרי־הקול. נבון לטיפול דוגמה תן •

 בסיס על כימי, חומר ללא בדורי־מציצה נכונה. נשימה
 חום. יוד של טיפות כמה עם מלח לגרגר גם אפשר מנסה.

 סודה עם קר בחלב להשתמש אפשר ליחה, של במיקרה
לשתייה.

 סדנה מדוע בבקשה: לי תסביר עכשיו •
ח״כים? אבל זמרים, או קריינים מלא, לח׳׳בים?
 איר אותם ללמד צריך בעיקרון, דומה. די היא השיטה

לדבר.
 מתכוון אתה נוספים מיגזרים אלו ועל •

להשתלט?
 כבר ואלה ולרופאי־תיאטרון, לשחקנים סדנה עשינו כבר
 כנראה, תהיה, הבאה הסדנה יותר. רציניות סדנות

זרזבבל) (אורית לעיתונאים...

סטודנטים
 שסיכויי למרות מועמד, לא אני לחיים. לפנות צריך זהו,

מועמדותי. את מגיש הייתי אילו מאוד, טובים דווקא היו
 של ומוכר בטוח מסלול כאן קוטע אתה •

פוליטית? התקדמות
 בכלל, אס לפוליטיקה, לפוליטיקה. הולך לא אני תשמע,

 שאוכל וכשארגיש כלכלית, מבוסס שאהיה אחרי רק אלד
 פעילות של שנים חמש אחרי שחוק אני מזה חוץ לתרום.

סטודנטיאלית.
להמשיך? מפתה לא •

 אחרי כך, גם מהתמכרות. נזהר אני אבל כן, — מפתה
 זוהי שנתיים, אחרי נפילה. זו לשוק לצאת כזה, בתפקיד שנה

 גדול, כסף עם מתעסק שרים, עם נפגש אתה התרסקות.
 זה הארצית ההתאחדות יו״ר תיקשורתיים. פיד־בקים מקבל

 מועדות לא שפני אמרתי וכבר פרופר, פוליטי תפקיד כבר
לפוליטיקה.

לאן? אז •
 אני אחר־כד במינהל־עסקים. השני התואר באמצע אני
 פירסום שיווק, בתחומי עבודה ולחפש לשוק לצאת מתכוון

סער) (גירעון וכלכלה.




