
אני מקווה שלאפרים לפיד שנמצא על הקו שלנו; רעיה אדמוני  

.שלום אפרים. יש בהחלט דברים טובים לומר

קודם כל ישר כוח גדול. לילה טוב. שלום וברכה; אפרים לפיד  

קלוד ודליה גם על היוזמה וגם על הדרך שבה אתן,רעיה , לכן

,עשרות אלפי המאזינים, כי אני בטוח שאלפי. מזכירות את דמותה

מרגישים הזדהות כל כך'', וגם רשת ג'' כרגע זה גם רשת ב

,אתן השמעתן כרגע את הימנון הפלמח. עמוקה עם אישיותה

הפלמח הוא כל כך מאופיין גם. כמובן שנתיבה היא אשת הפלמח

,את גם הזכרת את זה רעיה,אני חושב שהרעות שהיתה . ברעות

הרעות שהיתה לכן בתוכנית הזו כל כך לא. בתחילת התוכנית

וכל כך לא אופיינית לדרך המיוחדת שנתיבה. אופיינית לתקשורת

אני חושב שאחד המסרים שזה. ביקשה להשרות בתוכנית הזאת

באמת השיתוף של זה מרשת גם, מרשת משקף בעשיה שלו

בנתיב של נתיבה
31/03/2011

01:09:00
רשת ב

אפרים לפיד על נתיבה בן יהודה וייחודה
של התכנית שהגישה

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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אני, אני חושב שאם הרדיו יאמץ. בתוכנית כאן יש בו ערך רב

חושב שזה נראה כמו משימה בלתי אפשרית גם את הרעיון

יש יותר מאזינים מכפי, שתהיה תוכנית שתשדר דברים חיובים

.שמנהלים לעיתים חושבים לתוכניות מסוג זה

גם הדרך שבה היא, נתיבה היתה באמת מיוחדת שנתנה ביטוי

,מאד עממית, היא ראיינה בדרך מאד בלתי אמצעית. ראיינה

וגם, יצא לי הרבה לעלות לשידור אצלה. כמובן בלתי פורמלית

כאנחנו, אני חושב שהיום אנחנו מדברים על רשת חברתית. לרבים

אני חושב שהתוכנית של, מדברים על פייסבוק כרשת חברתית

זו היתה תוכנית של. נתיבה היתה הרשת החברתית בהתגלמותה

,של אנשים שאהבו גם את נתיבה כאישה משדרת,מועדון מאזינים 

.גם כמי שחורטת על דגלה את הזמר העברי האמיתי. כאשת רדיו

כל הזמן היתה תוכנית, בהקשר הזה. היה לה קהל שבוי ונאמן

אפילו הדוגמא שהיתה. מאד בלתי אמצעית, מאד פימיליארית

במהלך השנים הרבות שהתוכנית שודרה של מנהלי הרדיו חשו

אני יכול לומר את זה כמי שגם ניהל תחנת, באיזה שהוא שלב

מנהלי הרדיו. החשיבות הרבה לזהות את טעמם של מאזינים, רדיו

בתקופה מסויימת טעו פה בהחלטה שהיתה אז לבטל את השידור

תהיה רשת של צעירים שיאזינו'' כי חשבו שרשת ב'', ברשת ב

אני שמח שאחר כך הבינו שצריך להחזיר את. בשעות האלה
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.כולל מאזינים צעירים, היפות שבהן היא היתה שם דבר למאזינים

היא התפעלה. אני זוכר שמפעם לפעם עלו גם מאזינים צעירים

.מאד מכך שיש לה גם מאזינים צעירים

המסר. אנחנו הרבה פעמים מדברים ברדיו על מסר. היה מסר

על אירועים שהיו לא. כאן  מדברים רק על דברים חיובים-היה 

אנשים שיתפו. שם יכלו לדבר על אירוע שהיה. רק אירועי עבר

לא, גם על נפטרים. על כנסים שהם השתתפו בהם בשבוע אחרון

בשום דרך אחרת אין יכולת להביא. מעט נפטרים זכו להוקרה 

אבל אנשים לאו דווקא, בעיתונות זה גם כן חלקי, ברדיו לפחות

..העובדה שהיא נתנה במה גם ל. מהמפורסמים ביותר

..לעמך; רעיה אדמוני  

אני חושב שכך. לעמך אמיתי היה שם דבר, כן; אפרים לפיד  

אם הרדיו גם, אם זה ברשת בצד של הזמר. אנחנו נזכור אותה

בדרכים אחרות יתן ביטוי לדברים החיובים שמאזינים יוכלו להביע

אני, את רגשותיהם על מעשים שונים שנעשים במדינה היפה הזאת

.חושב שבכך אנחנו עושים כבוד גדול לזכרה המבורך של נתיבה

.אפרים לפיד תודה רבה; רעיה אדמוני  

!!יישר כוחכם; אפרים לפיד  
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