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 ,און-שרון נריה בר

 , שדרן הרדיו והמאבחן, בן דודי

 

 ,שרון היקר

 4444שאתה , ואני שמח לכתוב לך, שמחתי להתארח בתוכנית הרדיו שלך

 

  בעולם התקשורת  חוויה מרעננת

אינני יודע אם רבים יודעים כי מקור הפסוק "4 אין נביא בעירו"ינו מוכרת האמרה במקומות

 נִָביא ֵאין: יֵׁשּועַ  ָלֶהם ָאַמר"כפי שכתוב בספר הבשורה על פי מתי , בכלל בברית החדשה

ִעירֹו ֵביתֹו בְּ  ג"י פרק מתי פי על הבשורה" )ֱאמּונָָתם חֶֹסר ִבגְַּלל ַרִבים נִִסים ָׁשם ָעָשה וְֹּלא, ּובְּ

 (854פסוק 

מסתבר )את הפסוק מהברית החדשה  תשציטטכ, היקר בן דודי, מךוגם את זה למדתי מ

 (4שנתיים נצרות תלמדגם שחוץ מלימודי יהדות מעמיקים 

  4היו אחיות ךאמא שלי ואמא שלהרי 4 שנים רבות  יםמכיראנחנו 

 4כל אחד מאיתנו לכיוונים שונים , אותנו החיים לקחו

 

 4עד כמה שאפשר, עימי קשר ומאז אנחנו משתדלים לחדש ימינו כקדם תזמן מה יצר לפני

 4ית לעולם הרוח והיהדותפנששמחתי לראות 4 כל אחד מאיתנו פנה לדרכו שלו, כאמור

היה 4 ועוד היד נטויה( ברור שמייד קניתי)עד כה שלושה ספרים  מתפרסשמחתי לראות ש

 4ספר חמישייהיה הרביעי ובהמשך  ךאור ספרעד יולי השנה יוצא לכיף לשמוע ממך ש

 !איזה יופי 4עיתונאי ושדרן רדיו יתנהי , ובכן

כי התארחו כבר בתוכנית הרדיו  תיהנרחב והמקסים שבנ ךלראות באתרולבקר נהניתי 

 4  מאות אורחים וביניהם אורחים מפורסמים" אות לאות תביע אומר" ךשל

אחרי 4 הסכמתי לחוויה החדשה אותי להתארח בתוכנית הרדיו שלו הזמנתכאשר 

הגיעה להפתעתי הרבה הזמרת אילנית שהתארחה , שהתארחתי בתוכנית למשך שעה

פשוט ישבתי 4 אותה היו מקסימים נתאותה וראיי תארחבה הדרך והאופן 4 לשעתיים

  4איתה והתענגתי למשמע שיריה ךנהניתי משיחת, באולפן

ם המצוי "רדיו קס -לאולפן קול ישראל הרשת החינוכית  הגעתי, ני בבוקרבאותו יום ש

 HIT4במכללה הטכנולוגית , באמצע פינה ירוקה בלב העיר חולון

מכשירי הקלטה , מיקרופונים, מוזיאון המציג מכשירי רדיו ישניםמצאתי , במבואה לאולפן

 (ואני פריק של נושאים בתולדות המדע ) 4 ועוד פריטים שונים

 4נכנסתי לאולפן444 ו



4 נגמרו החדשות4 בכסא השדרן ךל תשרון התיישב ,אתה4 המרואיין בכסאהתיישבתי 

-ON -נדלקה מנורת ה, את המיקרופונים תפתח4 הושמע הפתיח המוזיקלי של התוכנית

AIR 44בוקר טוב  " רתלמאזינים ואמ יתפנ, את השידור , שרון, תבקול מרגיע ונעים פתח

השעה אחת , 0.40במארס   .4ו "תשע'ה' באדר ב'   יום שני ד, היום, מאזינים יקרים

אותי בברכת  כתעלי מעט ובר תסיפר"FM 4 4.0עשרה וחמש דקות ואתם מכוונים ל 

 יתכיב, לאחר הפתיח"4 בוקר טוב לך שרון ולמאזינים" ךעניתי ל"4 בוקר טוב וברוך הבא"

את  הורדת , ד השיר מתנגן לובעו4 את שיר הפתיחה שבחרתי עתאת המיקרופונים והשמ

 תהשב" אל תדאג4 "עניתי" קצת מתוח" "?מה שלומך"ושאלת חייך באלי  יתפנ, האוזניות

 "4 אני מבטיח לך שתיהנה"לי 

במהלך השיחה 4 ובפירוט נשאלתי שאלות ועניתי עליהן בהנאה מרובה, השידור זרם

 4היה ממש כיף4 לשירים שבחרתי את דברי תקישר

הפעם "4 אין נביא בעירו"מרה שמקובלת במקומותינו הא 4מתלי שאיהנה ואכן קיי תהבטח

 4ועוד איך יש4 יש נביא בעירו, כי לעיתים ךאני שמח לספר ל

 4444מסתבר ש

טחה את המנווט בב4 רדיופוני נעים ומרגיעבעל קול , שדרן, שרון נריה בן דודי היקר, אתה

המשלב  ברמה גבוההאדם מקצועי אתה הייתי מאושר לראות ש4 ךתוכנית הרדיו של

לגמרי , האמת4 גם את מפת עץ החיים הקבלית" אות לאות תביע אומר" ךבתוכנית

לי  תאך הדברים שאמר, אנחנו מכירים מילדות, כן4 לי תהופתעתי מנכונות הדברים שאמר

 4היו מאד עמוקים ובעיקר מאד נכונים

 4מרתקו, מעניין4 הקבלית מפתים החבויים ב"יגם על הענקים התנכי הוספת וסיפרת

נופל משדרנים  ךאינ ,שרון נריה , אתהשגיליתי לשמחתי הרבה , מה אומר ומה אגיד

ערוצים , ל"גלי צה, ומגישי תוכניות וותיקים וידועים המשדרים בערוצי קול ישראל

 4מסחריים ועוד

, שרוןך לשאני שמח לשלוח , מי שקורא מכתב זהמאד נהניתי מהחוויה ואני ממליץ לכל 

 ,לבוא ולהתארח אצלו באולפן

 4ל-ו-ד-ג-אתם הולכים ליהנות וב

 ,יישר כוח וכל הכבוד לך על עשייתך

 בן דודך הנרגש

 ,בן אהרן איציק

 ,רהדח

.8.-80.8425 


