
 ואחת עם־ישואו שד הבידור עד האחרא■ האיש חסון, חנון־
 בעיותיו על מסכו הבידור, בשטח ביותו הגושגצות הדמויות
1*18 אינו ׳שואל שעם וטוען לתוכניות ומנחים אמנים בבחירת

 הזה טו הסי את עישר אזי
 יש תמיד שזה. כל

 ישמיציט, ממורמרים.
דו ונילאיס,  קש ■ש וי

חפי להטיל נדי בו רהאחז

 צדפת צדי את להשמיץ
 ישב ׳האש מגוחך. זה

שכחוה כוועדה1
המבצעיס והללויה״.

 חבו■ להיות אשדים היו
 חביבי׳, עובר ..יחבל
 שחום, אביהם שהוא

נגד הצביע הוא ואת ובכל

 ״שעה התוכנית כמקים
 מזה לה זכאהואי שפה״,
 מבטיח אני שנים, שלוש
 התוכנית :נאמנה לך

!מהמסר יורדת לא

 ברכילות, מתעסק לא אני
 שלשלמה שאומרים ואלה
 אצל׳ מעוד יחס יש צח

 ארוך ויכוח ל׳ יש טועים,
דברים חובה על איתו

 בכתה. שחן שרהילה
 היא תוכנית כל אחרי

 אבל לגומר׳, נהרסה
 לאסל הלכה כשהיא

 אנשים אותה הקיפו בכרם,
 שוהילה לה: ואמרו

 אז השבת! את לנו עשית
עם־ישדאל ויש ביקורת יש

היו קול איציק ובין ביני
 ההומוו ומת על ויכוחים

הטלוויזיה. שעשועת׳ שר
 אביו הוא קול איציק
ח של מולידו טופז וז

 בכור־ בנוחיות המתרווח ישראל, עם
 לו שובב או שלו, חדר־האורחים פות
 בתובניות״הבי- וצופה בחדר־השינה בכיף
 חנוך 1או מביר אינו בטלוויזיה, דור

בדר זמרים, ישראל, אמני אולם חסון•
היטב. אותו מבירים ושחקנים, נים

 על הממונה האיש הוא חסון הנין
ה הוא הטלוויזיה. של מחלקת־הבידור

האח הוא דבר. ישק פיו על אשר איש
על מזה, צא על טובה, שעה על ראי

מה״ אמנים דווקא לא תי״מרוצים. להרוס או לבנות אחת, בהחלטה יבול, הזמרים, צמרת של ה״ספיישל״ תוכניות
מ־ אמנים גם והשלישית, השנייה שורה בתוכניות- ישתתף מי קובע הוא זמר. תוב- בל שבת. באה התוכנית על ואפילו

שהם אחת לא הרגישו הראשונה השורה יקבל זמר איזה הקובע הוא הבידור, תובניות״הבי- בל ערב-חג; של נית-בידור
הסוו. על-ידי קופחו תוב- הנכספת. ה״ספיישל״ תוכנית את אחריותו בתחום הן להיט, עוד במו דור
ב- שנשא פיק, צביקה זה היה בעבר זמר שאפילו נכספת, כה היא כזאת נית חסון. של

״המקופח תואר את ארוכה תקופה משך אייג־ אריק במו פעולה, משתף שאינו הדמויות אחת הוא חסון חנוך לבן,
הזמרת מקומו את תפסה בעת התורן״. מעולם. לקבלה סירב לא שטיין, הישרא- בשוק-הבידור ביותר החשובות

 הזמר של לצידו חזה, עופרה הפופולרית אחד גם הוא תפקידו שבתוקף ברור של אחד ערוץ יש שבה במדינה לי.
העוב־ תבורי. שימי פחות, לא הפופולרי בעולם־הבי- ביותר המושמצים האנשים הבי- על האחראי האיש הופך טלוויזיה,

עדות״המיז- יוצאי זמרים שניהם כי דה ובל- ממורמרים אמנים יהיו תמיד דור• חסון חנוך לבל-יבול. הזה בערוץ דור


