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הזיהבשחור־לבן
שלא

יסגרו את ערוץ  10כי אז

לא תהיה תחרותיות .הוא גם הזכיר את המילה ״דמוקר־
$TS1$״דמוקרטיה״$TS1$.

M$1ST$רפוס $1ST$סופר־
בישראל ,הפך למסורת שנתית .אגש־
$DN2$״דמוקרטיה״ $DN2$.רציתילומרלו שבעשר שנות קיומו של
טיה״.
M$2ND$רפוס■■^ $2ND$
הדמוקרטיה בישראל רק הידרדר ,אבל פחדתילדבר.
בראנרסעלו על צורך אנושי בסיסי :הצורך
איפה אני
בעלי המשכיר
במינגלינגשלפני פגשתי את רמי שביט,
ומנכ״לים קנית
כפרגון והוקרה .כשמדוברבבעלי חברות
התחרות
ואיפה
לצרכן ,שהיה אמור
עולמך :רק תן להם פרס והםשלך.
את
להפעיל גם הוא רשתםלולרית חדשה.
ליאור רייטבלט
והפסדתי
מהמכרז
״ירדתי
אמר:
שביט
את הערב ,שנערך במוזיאון תל אביב ,הנחהברישול
שהכניסו יותר מדי
מיליון שקל בגלל
חינני חייםיבין .הטקסהתחיל בקטע אמנותי שבו הופיעה
דב לאוטמן
מפעיל ויר־
$TS1$וירטואלי״$TS1$.
משתלם
זחרים .לא
להיות￼
זמרת,לבושה שמלה צמודה שהדגישה את חמוקיה ,ושלוש
שהוא
מספר לכולם
$DN2$וירטואלי״ $DN2$.אמרתי לו שרמי לוי
טואלי״.
רקדניות וזמרות
ליווי שנעו בתנועות ארוטיות .מיד אחר
קורע את השוק .״איזה קורע״ ,הוא אמר ,״הוא
פעל,ויבין,
כךהחלוהתקלות .הסאונד בקטעי הווידיאו לא
מפסיד כל יום כסף״.
מצטער על כל רגע .הוא
המורגל כנראה בתקלות מהערוץ הראשון ,אמר,״ובכן,
מכשיר
מכיסו
לוי,
אז
בדיוק
ישנהתקלה ,נמשיך הלאה ונקווה שהיא תתוקן בהמשך״.
של נוקיה
הוציא
הגיע
מתקופת האבן ,ואמר,״הנה ,זה של החברה החדשהשלי.
גם הניסיונות הבאיםכשלו,ויבין חזר ואמר״ובכן,תקלה״,
המוזיאון״ .שא־
$TS1$שאלתי$TS1$
במרתף
לו
שיש
אני
וסיפר שזו שהיתה אחראית על קטעי הווידיאונפלה למ־
$TS1$למשכב$TS1$.
של
פהקליטה,
היחיד
והוא
החדש,
האייפון
את
מוכר
לא
הוא
$DN2$למשכב $DN2$.כל מה שהיה חסר זה הפתיח של ״מבט״והשעון ההוא
שכב.
$DN2$שאלתי $DN2$למה
לתי
ענה,
רוצים
אבל
״רציתי,
או
נציגי
פרופסורים
שני
לי״.
למכור
איי־דיגיטל לא
ועדתההיגוי
נכבדים,
בשחור־לבן.
את אבי שומר,מבעלי צומת ספרים ,שאלתי למה הוא
להעניק פרם ,אבל נשארולעמוד כי יבין שכח
משהו,עלו
מוכר ארבעה ספרים במאה שקל במקום לתמוך בחוק
לומר להםלרדת .הם ירדו רק אחרישקול מאחוריהקלעים
שרוצה לקבע מחיר מינימום לספרות מקומית .״אני
ליביןלעשות זאת ,בצעקה שנשמעה בכלהאולם.
הזכיר
ולתחרותיות בענף .אנשים
לספרות
תרמתי
הז־
$TS1$הזמרת$TS1$
את
להזמין
שכח
שיבין
הטקס
כשהסתיים
הישראלית
התברר
קונים היום הרבה יותר ספרים״ ,ענה שומר .הסופרים
$DN2$הזמרת$DN2$ושלוש נערות הגוגו שלהלנאמבר הסיום.האומללה
מרת
כמעט פרצה בבכי .היא כבר היתה מוכנה ,בשמלה כסופת
הישראליםגוועים ברעב ,אמרתי .״הם סתםבוכים״ ,אמר
מעולה .בחייך,
שומר ,״יש סופריםישראלים שמרוויחים
נצנצים ,הדוקה עוד יותר מזו הראשונה.
רוב
הדבר הכי חשוב זה תחרותיות״.
המנכ״לים הזוכים בפרס ,שעוצב כפסל מוזר ,בחרו
עם חיים הורביץ שוחחתי על השפעת המיתון על צרי־
$TS1$צריכת$TS1$
רייטבלט,מנכ״ל סופר־פארם ,אמר
מילה.ליאור
שלאלהגיד
$DN2$צריכת $DN2$התרופות .הוא אמר שאנשים צורכים פחות ,ואני לא
כת
לי שהחליט לא לדבר כדי לאלעורר רגשי נחיתות אצל
שכשיש מיתון אנשיםחולים יותר.
הבנתי איך זה :הרי
המנכ״לים :״הרמה שלי גבוהה בהרבה מזושלהם״ .מי
שאר
תרופות
שבאמת ריגשו היו דב
נכון ,אמר הורביץ ,״אבל הם צורכים פחות
לאוטמן,שקיבל אות הוקרהעלמפעל
לייפסטייל
חייו ,וחיים הורביץ ,בנו שלאלי הורביץ ,שדיבר על אביו.
כאלה נגד התקרחות וכאלה שמעוררות
זקפה" .אחר כך דיברנו על מחדל מותו של אביו המנוח.
כחלון,
מסמר הערב היה ללא ספק שר התקשורת משה
לטיפול?״ ,הוא
שהתגלה
כסטנדאפיסט חובב.
״איך זה שאדם ממתין במשך תשע שעות
כחלון ,מסתבר ,סוגדלעק־
$TS1$לעקרון$TS1$
שאל .״אמרולי שהמחלקה הזאת בתל השומר לאמנוהלת
$DN2$לעקרון $DN2$התחרותיות.״הייתייכול
רון
להציע חוקשיגביל את מחיר
טוב״ .אמרתי לו שזה לאעניין שלמחלקה ,אלא של כל
לדקה״ ,אמר,״אבל אמ־
$TS1$אמרתי$TS1$,
הסלולריותל־  70אגורות
השיחות
׳לא ,אני פותח אתהשוק׳ ,והיום במקום  70אגורות
רתי,
$DN2$אמרתי$DN2$,
המערכת :כשאני הגעתי עםילדה בת שנה וחצי ,בוערת
שמישהו
לדקה ,רמילוי,
שנמצא פה ,מציע  20אגורות .התחרות
מחום של 40מעלות ,חיכיתי לילה שלם ער
מאיר ברנד,
בכלל דיבר איתי.
עוד תגדל והמחיר יירד ל־  10אגורות .וואי ,עכשיולוי
דני גילרמן
ari.libsker@calcalist.co.il
ירצהלהרוג אותי כי הורדתי לו עוד את המחיר״.
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