גוני מרדור ז"ל
בתו של מוניה מרדר חלוץ קובלאי מבכירי "ההגנה" ומנכ"ל רפא"ל הראשון.
עיתונאית ושדרנית רדיו בכירה ,כתבה שירה וספרי ילדים.
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השדרית גוני מרדור מתה בגיל 26
מרדור ,מגישת חדשות בכירה בקול ישראל ובגל"צ וגם סופרת ,היתה ממובילות המאבק להחזרת נשים לשידור
במלחמת המפרץ .ציפי גון גרוס" :היא היתה פמיניסטית ודעתנית".
שדרית הרדיו הוותיקה גוני מרדור מתה היום בגיל  26לאחר מאבק ממושך במחלה קשה .היא הותירה אחריה שתי
בנות .הלווייתה תתקיים מחר בשש אחר הצהריים בכפר שמריהו .מרדור ,בתו של מוניה מרדור ,מבכירי "ההגנה" ומי
ששימש כמנכ"ל הראשון של רפא"ל ,היתה אחת המגישות הבולטות בגלי צה"ל וקול ישראל.
זבין השאר הנחתה את התוכניות "הכל דיבורים" בקול ישראל ואת "ערב טוב ישראל"" ,יומן הערב" ו "707-בגל"צ.
בשנת  6002החלה לשדר תוכנית אקטואליה ברדיו  FM, 301שם ראיינה בין השאר את ראש הממשלה נתניהו ,את
אהוד ברק ,אהוד אולמרט ופוליטיקאים בכירים אחרים ,בגישה ביקורתית וסקרנית שלא הקלה על המרואיינים לחמוק
מן השאלות הקשות.
מרדור היתה דמות מובילה בגלי צה"ל בתקופת מלחמת המפרץ ,אז הוליכה יחד עם כרמית גיא ,בגל המשותף לגל"צ
ולקול ישראל ,מאבק להחזרתן של השדרניות — זאת לאחר שהוחלט כי רק שדרנים גברים דוגמת דן שילון ורפי
רשף יוכלו לשדר בעת מתקפת הטילים מעירק .מרדור וגיא יצאו כנגד ההחלטה הסקסיסטית ,ובגיבויה של אורה
הרצוג ,אשת הנשיא באותה תקופה ,חזרו מגישות התחנה לשדר גם בשעות החירום .ככלל ,מרדור היתה אחת
המגישות הבודדות בגל"צ בתקופה שבה חלשו על עמדות השידור בעיקר מגישים גברים.
בעלה הראשון של מרדור היה רוני סביר ,ששימש כתב בקול ישראל ,והוא גם אבי שתי בנותיה ,דנה וענת .לאחר
גירושיהם עבדה בין השאר עבור מגזין "את" ,ובמסגרת זו יצאה לראיין את איש העסקים שרגא בירן ,שעימו
התחתנה לאחר זמן קצר והם חיו יחד כעשור.

מלבד פועלה כשדרנית ומגישה ,כתבה מרדור כמה ספרים ,ובהם ספרי ילדים הקרויים על שמות בנותיה" :מלאך
הקסם של דנה" ,שעסק בקשיי ההירדמות של ילדים ,ו"ענת קיץ חורף" על העצמאות שרכשה הבת הפעוטה
בהתלבשויות הבוקר.
ציפי גון גרוס ,שהכירה את מרדור מעבודתן בגל"צ ,סיפרה היום" :היא היתה פמיניסטית ודעתנית .בחורה רגישה עם
שתי רגליים על הקרקע .היא היתה מחוברת מאוד לאקטואליה ,וממה שאני זוכרת לא היו אצלה יותר מדי ראיונות
נפש עמוקים אלא יותר אקטואליה קשה ונוקבת ,שהתבססה על הרבה ידע .דווקא בספרה 'פרקי מסע לשומקום' היא
סיפקה הצצה לפגיעות ולגעגועים שהיו בה תמיד אל הוריה".
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שדרנית הרדיו הוותיקה גוני מרדור הלכה לעולמה בגיל 26
מרדור הגישה בעבר את "הכל דיבורים" הרשת ב' ,ואת יומן הערב בגלי צה"ל .ב 6002-עברה לשדר ב"רדיו
ללא הפסקה" .הלווייתה תיערך בבית העלמין בכפר שמריהו
שדרנית הרדיו גוני מרדור הלכה בסוף השבוע לעולמה בגיל  26לאחר מאבק במחלה קשה .מרדור שידרה ברשת ב',
שם הגישה את תכנית הדגל של התחנה" ,הכל דיבורים" .בנוסף ,שידרה מרדור בגלי צה"ל ,שם הגישה את "ערב
טוב ישראל" ,יומן הערב ואת "."707
ב 6002-עברה לשדר ב"רדיו ללא הפסקה" .שם הגישה את "שש בערב עם גוני מרדור"  -יומן אקטואליה וחדשות
לסיכום אירועי היום ואת התכנית "חמש בערב" עם עמנואל רוזן ,ואף פרסמה ספר שירה וארבעה ספרי ילדים,
שלושה מהם בסדרת "ענת ,קיץ וחורף" .מרדור היתה נשואה בעבר לאיש העסקים שרגא בירן .
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שדרנית הרדיו גוני מרדור הלכה לעולמה
מרדור שידרה לאורך שנים בגלצ ,בקול ישראל וברדיו  ,301והגישה שורת תוכניות אקטואליה.
היא נפטרה בגיל  26ממחלה קשה
שדרנית הרדיו הוותיקה גוני מרדור הלכה לעולמה בגיל  26לאחר מאבק במחלה קשה .מרדור שידרה לאורך שנים
בגלצ את תכניות האקטואליה "ערב טוב ישראל"" ,יומן הערב" ו ."707"-בנוסף ,שידרה מרדור גם בקול ישראל שם
הגישה את "הכל דיבורים" וברדיו  ,301שם הגישה את התוכנית "שש בערב עם גוני מרדור".
האזינו לראיון של גוני מרדור עם נתניהו ברדיו 0/9069600/ - 301
(נתניהו בטוח בנצחונו ומתכוון לתקן את כל מה שקדימה נכשלה בו בממשלת אחדות שיקים
בנימין נתניהו ,מועמד "הליכוד" לראשות הממשלה פותח באמונתו השלמה בנצחונו בבחירות .בהמשך דבריו נתניהו מדגיש את יכולתו
להציל את הכלכלה הישראלית ללא קשר למיתון העולמי .את ממשלת קדימה הוא מגדיר ממשלה כושלת .אהוד ברק לעניות דעתו הוא
מועמד ראוי ביותר לכהן לצדו כשר הבטחון .לדבריו המנהיגות החדשה צריכה להכיר באיום הטרור על ישראל ולפעול בראש ובראשונה כדי
למגר אותו).

