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התנגדנו המעוררת המוכשרת, המניקה של וההשמצות ההתקנות

ץ פי ן מפו את ג מכאן עו
ת //■ ר מ  צעק מהטלוויזיה!״, ■.
מחלקת־ על האחראי חסון, חנוך

 של לעברה בטלוויזיה, הבידור
דיין• אהרונה המפיקה

 שבו היום בצהרי אירע המיקרה
 בהיכל טלתרום התוכנית שודרה

בתל־אביב. התרבות
 בהיכל שנכחו האנשים עשרות

עיסוקם. את נטשו רגעים באותם
 הביטו הכל במקום, השתרר שקט

 וביקשו הוותיקה המפיקה לעבר
 דיין אהרונה תגיב. כיצד לראות

בכעס. האולם את עזבה
אח כלפי הוטחו רבות טענות

ה הנהלת מטעם שמונתה רונה,
אומנים, המופע. כמפיקת טלוויזיה
 פסקו לא ונגנים אמרגנים מפיקים,

 את ניהלה שבה הדרך על מלרנן
התוכנית. הפקת

בטל תוכנית• מפיק של תפקידו
 עליו ואחראי. חשוב הוא וויזיה

המש של אומנותי הרכב, לקבוע ^
 החומר יהיה מה לקבוע תתפים,

יהיו•המעב מי שיוגש, האומנותי
והמעצ התפאורנים הנגנים, דים,
בים.

 כמחצית לפני הוחלט, כאשר
הח המיבצע, של קיומו על השנה,

 להציע הנהלת־הטלוויזיה ליטה
ב המופע, מפיק של התפקיד את

 גילע- גילעדי. לאלכס טבעי, אופן
 הפיק הטלוויזיה, מפיקי בכיר די,

 ילדי למען המופע את אשתקד
 של אחרים ומופעי־ראווה קמבודיה

 הטלתרוס לגבי אולם הטלוויזיה.
ה תנאים. של סידרה העמיד הוא

הסמ נטילת היה העיקרי תנאי
 ליהוק בדבר האמנותיות, כויות

מח־ מידי ההופעות, וסדר המופע
לקת־ה,בידור.

 קיבלה לא הטלוויזיה הנהלת
 התפקיד את והציעה אלה, תנאים
מוכן היה לא מלובן מלובן. לחיים

נז פתאום אהרונזז. נגד השמצות
 המפיקה לתפקיד מונתה שלא כרו
 מפיק שעל הקובע החוק, פי על

 המרננים רישמי. מיכרז לעבור
 בטלוויזיה המפיקים שרוב שכחו

 ריש־ מיכרזים על־ידי מונו לא
 כעוד דרכם את החלו רובם מיים.

 ובתפקידים מנהלי־הפקה רי־הפקה,
 קיבלו נסיון שצברו אחרי דומים.

 נס־ למופע מפיק של המינוי את
 עצמם את שהוכיחו ולאחר יוני,

זה. בתפקיד נשארו —
 שאהרונה היו שהועלו הטענות

 כ־ רישמית הכשרה כל עברה לא
ב לעבודה מאחרת שהיא מפיקה,

 ואינה מסודרת שאינה חולני, אופן
ה ומילוי הדיווחים בנטל עומדת
 הוא גם היווה דיין השם טפסים.

 טענו, שמה, להתקפה.'ביגלל עילה
 מי לפני רבות דלתות נפתחות
 ובשל דיין, משה של כלתו שהיתה

 הבמאים בקרב מבוקשת היא כך
וההנהלה.
 אה־ הפיקה ההשמצות גל למרות

 האמנותית התוכנית את דיין רונה
מא עמדה ההנהלה הטלתרום. של

 תוכניותיה את לה וזכרה חוריה,
 שמר, נעמי עם אלה כמו הטובות,
 שבהן התוכניות ,2צוותאצ תוכניות

 אריק חנוך, כשלום אמנים אירחה
גיל אהרונה אחרים. ורבים לביא

 גלרון, נורית הזמרות את תה
ו מקטורה רונית שרון, שרל׳ה

 נכתבו בקשתה בעיקבות אחרים.
מנ והולחנו לתוכניותיה, שירים
גינות.

ב תוכניותיה לוו תמיד אולם
הס לא מעולם אהרונה מריבות.

 והיו עמדותיה, על לוותר כימה
תפ על ויתרה אף שבהם מיקרים

דרישותיה. על לא אולם — קידה
 הית־ הטלתרום תוכנית לקראת

 מסויים. אמנותי קו אחרונה וותה
יש־ אמנים של רשימה הכינה היא
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 את האחריות. את עצמו על ליטול
 יוסי עצמו על קיבל המופע הפקת

 בהפקת התנסה טרם הלה משולם•
 ונסיונו כזה, בסדר־גודל תוכניות
רב. אינו תוכניות־בידור בהפקת

בטל דרכו את התחיל משולם
הת אט־אט כמנהל־ייצור. וויזיה

 בעצם מפיק. לדרגת והגיע קדם
שההת לכך החיה הדוגמה הוא
לפיסגה. מובילה מדה

 נסיונו לחוסר מודע היה הוא
 ודרש גדולות, ,בתוכניות־בידור

 הפקת על תמונה דיין שאהרונה
ב שתשודר האמנותית, התוכנית

 מנהל חסון, חנוך התרבות. היכל
 הסכמתו את נתן מחלקת״הבידור,

 שאה־ הסכימה ההנהלה גם לכך.
 ל־ המתאימה המסיקה היא רונה

מיבצע.

 בגלל ריב
שימלה

 מזה עובדת דיין הדונה
 ולרוב בטלוויזיה, שנים 12

 ובשי- בהצלחה .תוכניותיה זוכות
חוזר. דור

המי לגבי ההנהלה החלטת אך
 אחרים, למפיקים אכזבה גרמה נוי

ש למינוי, רבה בתיקווה שציפו
 בהמשך לקידומם לתרום היה יכול

 קשריהם ולקידום כמפיקים, דרכם
רבים. אמני־צמרת עם

 בין הרינונים. החלו מינוייה עם
ה־ גל החל בנין־הטלוויזיה כותלי

 על לממונה אותה והגישה ראליים
 אישר הוא חסון• חנוך מחלקתה,

 להוסיף ממנה ודרש הרשימה את
ש מאחר ישראליים, אמנים עוד

 מידגם לתת הצליחה לא לדעתו
 אה־ ישראל. אמני כל של ייצוגי
לבקשתו. נענתה רונה

 המופע, תאריך שהתקרב ככל
שו גורמים בהחלטותיה התערבו

 פירסומיים גורמים וביניהם נים,
 של דיברי־הקישור ומיסחריים.

 הזמנים מידיה. הוצאו התוכנית
 ומיבנה ולקישור, לשירה שקבעה

 צצו רבות בעיות שונו. התוכנית,
זו. אחר בזו

 אל- חווה שהזמרת קבעה דיין
ב התוכנית את תפתח ברשטיין

 משולם יוסי נפשך. שיטרי שיר
 ואל- בכך מעוניין שאינו החליט

 התוכנית. את פתחה לא ברשטיין
 כאריק ישראל, של זמרי־הצמרת

 הופיעו, לא כספי, ומתי אינשטיין
 זמן להם להקציב אפשרות מחוסר

 מכשירי של (באלאנס) איזון לשם
ש רבים, אמנים באולם. ההגברה
 מסיבות נידחו להופיע, התנדבו
 התחילה דייו אהרונה שונות.

 על כאחראית השליטה את לאבד
ה עם הישיבות באחת התוכנית.

מתחי שהיא טענה עליה ממונים
ו בתוכנית, מיותרת להרגיש לה

השי נערכה שבו החדר את עזבה
חה.

ה בין התנהלו רבות מריבות
 המופע, במהלך השונים גורמים
דיין אהרונה זה. במדיום כמקובל

ש עקרונות על להתעקש ניסתה
 הצליחה. לא אולם מראש, קבעה
 היתה שהקימה המהומות אחת
תו ירקוני שיפה ההחלטה סביב

ש גוטקם, של בשימלת־ערב פיע
הת אהרונה המנחים. יכריזו עליה
 אינה שזו בטענה נמרצות, נגדה

יר יפה אולם תוכנית־פירסומת.
 מראש, שנקבע כפי הופיעה קוני

והמנ השמלה, את לובשת כשהיא
על־כך. הכריזו חים

 בגלל הכל
פון סו ק קטן ס

ם ן* י ו פנ  התוכנית שידור ל
 אולם כללית. חזרה נערכה

 כלי- מצלילי המה התרבות היכל
 החזרה. לקראת שכוונו הנגינה
 המנהל מוכיח, אילן הבחין לפתע

 אחד כי המופע, של המוסיקלי
הסק נגן נעדר. מנגני־התיזמורת

 היה שאמור שול, אילן סופון,
הצליח לא לואיס, ג׳רי את ללוות

 את הרגיע מוכיח לחזרה. להגיע
 הסקסופון את לידיו נטל הרוחות,
כסידרה. התנהלה והחזרה

 ספורות שעות היום, למחרת
ה החזרה נערכה השידור, לפני

 נגך־הסקסו- הופיע הפעם אחרונה.
סי מוכיח אילן אולם לחזרה, פון
 אינו שהנגן טען הוא לשתפו. רב

 קודמת, חזרה ללא להופיע יכול
 לו־ ג׳רי את בעצמו ללוות ורצה
קו יום שנערכה החזרה לפי איס
 לא דיין אהרונה המפיקה לכן. דם

הסכימה•
שב ויכוח, התנהל השניים בין
 מתפטר. שהוא מוכיח צעק סופו
האולם. את לנטוש כדי קם הוא

 במקום שנכחו האנשים עשרות
אח דקות במשך ממקומם. זעו לא

 זה ברגע אם ברור היה לא דות
כולה. התוכנית מתבטלת

ב הדממה את קטע חסון חנוך
 דיין, אד,רונה אל פנה הוא צעקה.

ו האולם את לנטוש ממנה דרש
החזרה. למהלך להפריע להפסיק

 א< מהאולם, יצאה אהרונה
בסקסופ ואחז למקומו *שב מוכיח

 היתד, אמורה שבו זה, ברגע
 המארג! הבחינו להימשך, חזרה

 1 לוח־המופע פירוט ובו הדף כי
 אח דיין. אהרונה של בידיה תר

 ה* אל אהרונה שבד, דקות כמה
נמשכה. והחזרה לם,

 גדולוו תוכניות מתנהלות ״כך
 ״כשכוכב חסון, חנוך מסביר
 מו אחד ולכל מופיעים, גדולים

 לחוצו כולם משלו, שיגעונות
 באה נשכחו שאמרתי הדברים
 אהדו נאמרו. הם שבה מהירות

 * כועס. איני ואני כועסת אינה
 שאמ את שאמרתי לטעותי, מודע

רבים.״ אנשים בנוכחות תי,
 לאהרו] הוצע התוכנית אחרי

 שקו מה לגבי לחופשה. לצאת
 ״מה להגיב. סירבה בתוכנית

 וש קודם היה אחד ששיר חשוב
 די! שאלה כך?״ אחר היה אחד

 הש! וכל קדושה היתה ׳׳המטרה
ןן מאנה נורית !״קישקוש זד,

כ״טלתרום״ דיין מפיקה
ויכוחים המעוררים עקרונות
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