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 לפרוץ הצליחו השניים משנית. היא רח
 מקונלים והם העדתיות, מחסום את

ביותר. רחב קהל על כיום
 תחרות מועד התקרב עם שנה, בל

 חסון. על ההשמצות גוברות האירוויזיון,
 הא* השנה ועקיפות. ישירות השמצות

 שנקבעו חברי״הוועדה שני פי אותו שימו
 שיתחרו השירים את לבחור כדי על־ידו

 קורן אבי — בשרים אינם בתחרויות
ה בהפקת מעורבים היו צרפתי וצדי

 ממש־ ששישה וחלומות, ברנשים מחזמר
 ולכן השירים, מבצעי בין הם תתפיו

 לא חסון חנוך אובייקטיביים. היו לא
ההשמצות. על להגיב אפילו טרח

 הוא ותיק• שועל״קרבות הוא האיש
 כקצין־הווי־ שלו הקאריירה את התחיל
 שבה בתקופה הנח״ל/ להקת של ובידור
 בנאי. ויוסי חבקין דרורה בה שירתו

 וביחד למוסיקה, האקדמיה בוגר הוא
 מחל* מקימי ביו היה ברתיני גארי עם

 מאיר עם יחד הרדיו. של קת־הבידור
 מועדון־ את הקים הוא ז״ל, הרניק
 הצטרף יותר מאוחר הפופולרי. הזמר

בצר טלוויזיה לימודי אחרי לטלוויזיה,
 מחלקת־ את הקים הוא 1974ב״ פת.

בטלוויזיה. הבידור
 פסטיבל־הזמר את מלווה חסון חנון

שהפס־ היום, ועד 1960 מאז הישראל

ב הטלוויזיה של הטכני הצוות ישל נושן
ה שתוכניות-הבידור הרוצה ירושלים,
ב באולפן ולא בירושלים יופקו יוקרתיות
ה של הגדולות השגיאות אחת הרצליה.
 הוכשר לא שמלכתחילה היתר״ טלוויזיה

 שבו הקטן האולפן בירושלים. גדול אולפן
ה אהבתי, ארץ כמו !תוכניות מוקלטות

 תוכנ־ להכיל יכול אינו הזמן, וזה מבדיל
 שעה כמו תוכנית או גדולות יות־בידור

שרו את לשכור נאלצים אנו לכן טובה.
 צוות־ כל ועם הרצליה, אולפן של תיו

 הצוות את מאוד מרגיז וזה שלו, העובדים
עו כרגע בירושלים. הטלוויזיה של הטכני

 בנייני־ ליד גדול אולפן בניה בשלבי מד
 מנהלי- בין שהדיונים מקווה ואני האומה,
 שירטון על יעלו לא וועדי־העובדים הרשות

בירושלים. יוקלטו ותוכניות־ד,בידור
להו איימו טכנאים כלומר, •
 אם סהאקרן מוכה״ ״שטה את ריד
בהפ להשתתף להם יתאפשר לא
ך התוכנית של הטכנית קה

 את מבססת שאת יודע אני כל, קודם
 שהופיעה ידיעה איזו על שלך השאלה

ה כי בזה מצהיר אני העיתונים. באחד
מהאצ מצוצה היתד, עיתון באותו ידיעה

 מזה לה וכאחראי התוכנית כמקים בע.
נאמ לך להבטיח יכול אני שנים, שלוש

 מכל !המסך מעל יורדת לא התוכנית : נה
הקרובים. בחודשים לא מקום

כלהקת־הנח״ל כקצין־הווי־ובידור מימין) (שני חסון
טובה...״ בשעה להופיע מוכן אמן ״כל

 קדם־אירוויזיונית. לתחרות הפך טיבל
מה יצר הוא לרדיו, 1957נ- כשהצטרף

 והבאריטון הטנור זמרי במקום — פיכה
 מדי עמי, חן בתוכנית שירי-עם שזימרו

 השמיע הוא וחצי, שבע בשעה ערב
 צדוק אהובה של הדודאים, של שירים

עופרים. אסתר ושל
 חורש שהוא השדה את מכיר חסון

 מכל יותר טוב אולי ולפנים, לפני בו
ם ד הלי־ איש הוא בארץ. אחר א ם־ עי  נ
 יש בהחלטותיו. ונחוש תקיף אן כות,

 שאינו מדי, שמרני הוא כי נגדו הטוענים
 יוצ- ובתוכניות בחידושים להסתכן מוכן

 עם בסדר להיות רוצה שהוא אות״דופן,
 ה״בסדר״. גבול על בינוני שהוא כולם•
גי עם רביץ יהודית את מעדיף שהוא
פעלולים. עם פיק צביקה פני על טרה

 עליו האהובה שהמוסיקה מודה הוא
 שאותה באן, של מוסיקה בעצם היא
 הדה, אשתו עם בשקט לשמוע אוהב הוא

שברמת-השרון. בביתם
באירו להיראות מרבה חסון חנון

 חלק זהו לדבריו נוצצים. חברתיים עים
 ב־ הכוללת שלו, המחלקה מהמיקצוע.

 ימים עובדת אנשים, חמישה סן־הכל
הבי את ישראל לעם לספק כדי בלילות

לו. זקוק שהוא דור
 תשובות לו יש פיקח. איש הוא חסון

 גם אותו. להכשיל קשה השאלות. לכל
 למצוא עלין יקשה ותחפש תתאמץ אם
 על לשמור מקפיד הוא לפגם. טעם בו

 שיש עליו לומר יבול אינו איש הגינות•
אי מאינטרסים הנובעים שיקולים לו

 להכשיל בדי סיבות חיפשו רבים שיים•
 אפילו נמצאה לא חיום עד חסון• את

אחת.
 עם־ של הבידור על האחראי האיש

 הקפדת־יתר המקפיד איש הוא ישראל
״בסדר״. תמיד להיות
 שתוכנית כשמועה האמת מה •

 הטלוויזיה, של המרכזית הבידור
 מל לרדת עומדת טובה״, ״שעה
? המסך

ישן מאבק ישנו בשמועה. אמת כל אין

 ב־ עברה הנכבדת העיתונאית כי יתכן
 ה- מהעובדים ואחד מיסדרונות־הטלוויזיה

 שעה כי עצמו דעת על לה אמר טכנים
 לא התוכנית בינתיים תשודר. לא טובה

דויד. בכינור זוכה גם אלא משודרת, רק
 על שהתחרות לומר קשה •

שה... היתה ״כינור־דויד״ ק
בטלווי ביותר הפופולריות היא התוכנית

שערכנו. סקרים פי על וזאת זיה,
הטכ הצוות לבעיית נחזור •

 משום תוכניות להוריד המאיים ני,
כ ולא אביב כתל־ מצולמות שהן

 להסיק אפשר מדבריו ירושלים.
 הטלוויזיה איננה הטלוויזיה באילו

הירו הטלוויזיה אלא הישראלית,
שלמית.

 עובדה. זו בירושלים. ממוקמת הטלוויזיה
 להקים אי-אפשר ירושלמיים. הם עובדיה

ה כל את ולעשות רציני, טכני צוות
 הצוות בתל־אביב. בצבע הגדולות תוכניות

לעבוד. כדי כאן נמצא הטכני
 היא שוושינגטון למרות •

 יחלוק לא הכרית, ארצות כירת
 4כירת היא שניו־יורק בך על איש

 עולם־הכי■ מתרכז בישראל הבידור.
נור זה אץ האם כתל-אכיב. דור

 מצולמות שתובניות-הכידור מאלי
בתל-אכיבז

 אך הטלוויזיה, מקימי בין הייתי לא אני
מלכ הוקמה שהטלוויזיה לומר יכול אני

כלו מקומית. טלוויזיה של בסיגנון תחילה
 תוכניות. כמה להן ומסביב חדשות מר,
 צריכה שהטלוויזיה חושבים ואני שאת זה

 אבל סוד. זה אין ידוע. זה אחרת, להיות
 את לצלם צריכה שהטלוויזיה העובדה

 לה עולה בהרצליה היוקרתיות תוכניותיה
 צריך זה בגלל רק ואפילו !תועפות, הון

ל ולא לטלוויזיה, השייך באולפן לצלם
 לומר יכול אני מזה. יותר פרטית. חברה

 שיש ובאמצעים הקיים שבציוד מלא בפה
מת לא שאני תוכניות עושים אנו לנו,

בהן. בייש
ז רציני אתה •

 בהולנד, טלוויזיה רואה אני איך! ועוד
 ואני הגדולה, בגרמניה אפילו בנורווגיה,

 שאתה לומר רוצה אתה •מתבייש. לא
ב תוכניות־הכידור ממצב מרוצה

? טלוויזיה
ב הבידור על משהו לומר רוצה אני

 בעייתי. הוא בטלוויזיה הבידור טלוויזיה:
 — מאוד בעיתיות שהן מחלקות שתי יש

 הדרמה, על אדבר לא אני והדרמה. הבידור
 הלוגיסטיות, הבעיות הבידור. על אדבר

 רק לא — כוח־האדם ;המשאבים הכספיות,
 את עולה? זה כמה יודעת את — הטכני
 הקיימים במשאבים חסר? זה כמה יודעת
ומעבר. מעל עושים אנחנו
 הישראלי. הקהל את לבקר מוכרח אני

 בעת שראה לזו הטלוויזיה את משווה הוא
 שוכח רק הוא ובלונדון. בניו־יורק ביקורו

עו והאמריקאיות האנגליות שהתוכניות
 מצפה הוא איך אז דולרים. מליוני לות

 שלא מציע אני רמה? לאותה מאיתנו
 במימדים הדברים על ושנסתכל נקפוץ

נורמליים.
 מחלקת־ את לנהל עצמי על כשלקחתי

 הייתי מחלקת־בידור. היתר. לא הבידור,
 ההפקתי, הצד את הן אותה. להקים צריך

 רק נמצא אני הכספית. המערכת את והן
 ארבע-חמש עוד לי יקח הדרך. באמצע

 של נכונה שבקומבינציה מקווה אני שנים.
 למחלקה יהיו וכסף, כישרוניים יוצרים

מתאימות. תשובות  שעל הקריטריונים מהם •
יז זמר איזה מחליטים אתם פיהם

בטלוויזיה? ל״ספיישל״ כה
ל יכול שאני סוכריה, הם הספיישלים

התוכנ כל את שגמרתי אחרי רק העניק
 פעם משודרת טובה שעה הלוח. שעל יות

 במיוחד, יקרה תוכנית לא היא בשבועיים.
 קבוע, אולפן לה יש ל״י. מיליון רק עולה

קטן לאמנים והתשלום קבועה תיפאורה

 מקבלים המרואיינים האם 'י*בי
? הופעתם עכור שכר
 בעולם. מקום באף מקובל לא זה לא,
 מקובל, לא זה קארסון ג׳וני אצל אפילו
שלו. מהתוכניות מליונים עושה והוא
 כארצות־הב־ שיש ידוע לי •
מהו חיים אשר מרואיינים דית

ה השבר בתובניות-ראיונות. פעות
נכוה. הוא להם משולם

משל שלא ידוע לי צודקת. שאת יתכן
 מועט שכר משלמים אנחנו לאמנים מים.

בפירסומת. זוכים הם כי
 חושב אתה כאילו נשמע זה •

 האט־ אולם הוגנת. עיסקה שזוהי
שלהם. מההופעה מתפרנסים נים

 שעה אמצעים. לנו שאין להבין מוכרחים
 מוכן אמן יוקרתית. תוכנית היא טובה

סימלי. בשכר בה להופיע
 של לוח־התוכניות אל ונחזור בואי אך

 את גם מפיקים אנחנו מחלקת־הבידור.
!שבת ,באה

 הזמרים יהיו מי קובע סי •
 והאם שכת״? כ״כאה שישתתפו

 היא מוכרים אינם שרובם העובדה
? מכוונת

מציע מפיק־התוכנית, גולדשטיין, דידי
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 זך, שן עול ד׳עותיו
 ככל געגתות תיזוי׳ור!

 מתאימות שתהיינה,
 למסגרת ולא לחדשות,

סונה״ ״שעה של

 אני ומחליט. מקשיב אני הזמרים. את לי
 בתוכנית שהשתתפה ארד, שחיה חושב

מאוד. נחמדה היתד. שעבר, בשבוע
 מחלקת■ מפיקה עוד מה •

? הבידור
החמישי שהוא מזה, צא השעשועון את

השעשועמים. בסידרת
 השע־ את הפיק עכשיו ער •

 אול■ מנכ״ל קול, איציק שועונים
 ״צא את מפיקה כעת פני-הרצליה.

 מפיקה שהיא בהן, נאווה מזה״
כ האמת מה רשות־השידור. של

 עכר קול ובין בינך בי שמועה
שחור? חתול

לו יש מעולה. מפיק הוא קול איציק

 בינינו היו אך לשעשועונים, מיוחד יחם
 השעשועונים. של ההומור רמת על ויכוחים

 אסור שלדעתי1 בדיחות סוג אוהב הוא
 תשבחי אל זה. מסוג בתוכניות לספר

 דודו של אביו־מולידו הוא קול שאיציק
 אותה בשחק שהושמע מההומור וחלק טופז
 לשידור ראוי ובלתי תת־רמה, לדעתי היה

בטלוויזיה.
 שהוא חושב אני טופז. את אוהב אני

 בצא הצפייה אחוז את מעלה הוא מצויין.
 מגבול לפעמים חורג שלו ההומור אך מזה,

 היטב, עליו שומרת כהן נאווה הטוב. הטעם
 אותו דירבן קול איציק כשצריך. וחותכת

 על חסרות־טעם, בדיחות לעיתים לספר
 לדעתי קול. עם חיכוכים לי היו זה רקע

 שמדובר הבין לא הוא מסויים בשלב
 ושהוא, הישראלית, הטלוויזיה של בתוכנית

 אותה מפיק מאולפני־הרצליה, קול איציק
קבלני. באופן עבורנו
 ה״ספיי- על אותך שאלתי •
מלענות. מתחמק אתה אך של״,
 פשוט אני מתחמק. איני וחלילה, חס
 הוא הספיישל מדוע לך להסביר מנסה

 כדי הרקע, את לך אסביר הסוכריה.
 תוכנית לעשות קשה בל־כך מדוע שתביני
 עלי קודם־כל שאמרתי, כמו ובכן, ספיישל.
 יש הלוח. של התוכניות כל את להשלים

 ׳תוכניות־ לשדר חייבים ובחגים חגים,
 ופעם אלתרמן, שירי זה פעם אז בידור.

 שירי וביזם־העצמאות מנגר, איציק שירי
 ולפני פורים. תוכניות ובפורים תש׳׳ח,

 עוד יש הנבחר לזמר שנותנים הספיישל
שכאלה. חיים ויש להיט
למחלו כנוגע עמדתך מהי •
 אטינגר עמוס של הופעתו על קת

שכאלה? כחיים
 התחקירים איש הוא אטינגר עמוס בעיני

 תחליף לו אין לדעתי בעולם. טוב הכי
ובעריכתה. התוכנית בהכנת
וכהגשתהץ •
 בין עמוק קשר קיים בעיה. כאן יש

 עמום הגשתה. ובין הזאת התוכנית עריכת
 צבע היד. מה שיודע היחידי הוא אטינגר

 קיבל שבו ביום המרואיין של הגרביים
שלו. תעודת־הבגרות את

 זה את להגיד יכול הוא •
התוכנית. למנחה
התוכנית. את להגיש חייב הוא לדעתי

 שכאלה, חיים להכין שניסו אחרים היו
 התוכנית עם נכשל אגמון יעקב ונכשלו.

 לשידור. ראויה היתד, שלא גולדמן. על
 יגאל על התוכנית עם נכשל קול איציק
 עמום של תוכניותיו זאת לעומת אלון.

 יוצאות היו גולדה ועל נבון על וייצמן, על
 קיימת בי לעובדה ער אני מעולות. מהכלל
 את סובל לא מהמבקרים וחלק בעיה,

 לדעתי אך עמוס, של החיצונית הופעתו
הזאת. בתוכנית תחליף לו אין

הו שאם סכור אינך האם •
טלוויז מנחה של החיצונית פעתו

להו הראוי מן לצופים, מפריעה יה
 מאחרי ולהשאירו מהמסך רידו

? הקלעים
 חשובה אומנם היא חיצונית הופעה

 והיכולת המנחה ׳של אישיותו אך מאוד,
פחות. לא חשובה המסר את להעביר

 פאר מני הצטלם אילולא •
 לו מאפשרים הייתם האם טוב,

? טובה״ ״שעה את להנחות
 שעה את להנחות נלקח לא פאר מני
יופיו. בגלל טובה
 לא החיצונית הופעתו האם •

תפקיד? כל שיחקה
 קלילה בצורה להנחות ויכולתו אישיותו

 המרואיינים, על ללחוץ בלי מחייבת, ולא
 במצב שקבעו. הם — ובהומור באלגנטיות

 אחד אף מכיר לא אני בארץ המנחים
 טוב יותר טובה שעה את להנחות שיכול
ממני.
אחר? מישהו ניסית •
 להחליף צריך שאני לי לרמוז רוצה את

אותו?
קריט אילו להכין מנסה אני •

 ראש־,מחלקת־ אצל קובעים ריונים
 האיש מיהו הטלוויזיה, של הבידור

 להנחות הלא־מתאים, או המתאים
בידור. תוכנית

 בצורה כותרת עלי את עשה שמני אחרי
 איתו לעשות אפשר ■שאולי החלטנו קלילה,

 אחד לאף תבלבל שלא תוכגית־בידור
 !תוכנית סלעים, תשבור שלא המוח, את

המח אנושיים. מאלמנטים מורכבת שתהיה
 בסיגנון תוכנית היתד. הראשונה שבה
עבד. לא זה אבל קארסון. ג׳וני

אמריקה. לא זה ישראל •
 שיטה לנסות החלטנו לכן להיות. יכול
לאמריקה. ולא לישראל שמתאימה אחרת,  כ־ פאר ממני מרוצח אתה •

? מראיין


