
 ראיונות יש מינוסים. יש אחד לכל
 ■שהוא כאלה יש מאוד, טוב עושה שהוא
ש הכללים בסך־הכל טוב. פחות עושה

 היא התוכנית עובדים. לעצמנו קבענו
 המיש־ לכל !תוכנית מרגיזה, לא פשוטה,

פחה.
 שהרגיזו ראיונות חיו האם •

? כמיוחד אותך
 על שלא שנעשו ראיוניות כמה היו
 שהיה זך, נתן עם הראיון כמו דעתי,
 זך נתן כי חשוב, מאוד ראיון אומנם
 יחד אבל לטלוויזיה. התראיין לא מעולם

מתאי ישראל ארץ על זאת׳'דיעותיו עם
 למיסגרת ולא בחדשות לנושא לדעתי מות
טובה. שעה של

 על לשאלתי כרשותך נחזור •
 הקריטריונים מהם ה״ספיישלים״.

 או זה זמר כי נקבע פיהם שעל
מיוחדת? תוכנית יקפל אחר

 שספיישל לציין לי הרשי קדום־כל
 כסף. נשאר כאשר רק מפיקים אנחנו
 נקרא הראשון ספיישלים. סוגי שני ישנם

קור אנו בארץ קונצרט״. ״אין באמריקה
 בזמר מדובר כאן בצוותא״. ״שירים לו אים

 להטוטי־טלוויזיה. מצריכה אינה שאישיותו
 ולשיר מיקרופון מול לעמוד שיכול זמר

 פשוטה הפקה כמובן זוהי שירים. 12
יקרה. ולא

הדרי על עונים זמרים אילו •
? הזאת שה

 יהודית אלברשטיין, חווה לביא׳ אריק
 יגאל ארצי, שלמה איינשטיין, אריק רביץ,
 כמובן, מתאימה, אינה הזאת התוכנית בשן.

 המסוגלים מאלה לא הוא פיק. לצביקה
 סיימון פול בסימון מיקרופון מול ׳לעמוד

 שבתוכנית חייב הוא טיילור. ג׳יימס או
טלוויזיוניים. פעלולים יהיו שלו

 הטלוויזיוניים הפעלולים •
7 התוכנית מאיכות לדעתך גורעים

 שהוא פיק, לצביקה הכבוד כל עם
 קהל להחזיק יכול לא הוא מצויץ, זמר
 מתאים לא גם הוא ופסנתר. מיקרופון עם

 הספיישלים, משודרים שבהן לתוכניות
 לאחוז משדרים אנו שבערבי־שבת מכיוון
 לו להכין צריך לכן הקהל. של מירבי

השבוע. באמצע שתשודר מיוחדת תוכנית
 מתאים אינו פיק צכיקה •

7 הקהל שד המירכי לאחוז
 כבר לו עשו לו? דואגת את מדוע

גדולים. ספיישלים שני
 פיק. לצכיקה דואגת לא אני •
 מחלקת־,הבידור אם תוהה אני

ערב־שבת. של הקהל את מכירה
 בצפייה. שעת־השיא היא ערב־שבת

 אנחנו ולכן רחב, לקהל משדרים אנחנו
 אף מרגיזים ׳שלא זמרים לשדר חייבים

 בשורה נמצאים זאת עם יחד אד אחד׳
הראשונה.

'שאי זמר הוא צ׳רצ׳יל האם •
ה השורה עם ונמנה מרגיז נו

7 ראשונה

 צ׳ר־ של משיריו ישירו ידועים שזמרים
 סמוך אך יפהפיים. שירים לו יש צ׳יל.
 טעות, שעשינו הבנו ההפקה למועד מאוד
 ואי־אפשר מראש נקבע השידור מועד אבל
 כמה טעות. שעושים קורה לשנות. היה

עשינו? כאלה טעויות
זמר הוא לוי אושיק האם • -

 הוא האם ז הראשונה מהשורה
?ו הציבור שכבות כל על מקובל

 סעופרה פופולארי יותר הוא האס
7 למשל חזה,
 עליו התוכנית את לבסס התכוונו לא
 יותר ׳תוכנית להיות צריכה היתד■ זו כזמר.

 ניתוחים לעשות אפשר תמיד לא בידורית.
 סיטואציות יש תוכנית. כל לפני ומחשבות
 נורמלית תחנה היינו שאם שנוצרות,

 בעיה. היתד, לא גבול ללא להפיק שיכולה
 עם הרעיון מוגבלים. כך כל אנחנו אבל

 לא שהוא נכון טוב. נראה לוי אושיק
 הזה הקריטריון על הראשונה. מהשורה

מודה. אני ענה, לא הוא
הנתו מהם אמרת לא עדיין •
 כדי לזמר להיות שצריכים נים

מיוחדת. כתוכנית להופיע
 אלה לאומית. והכרה טלוויזיונית נוכחות

 פנימה משתחלים לפעמים הנתונים. הם
מרשימים. פחות נתונים עם זמרים

 אטינגו עמוס בעיני,
 איעדהתחקיוים הוא

בעודם. בינתו השב

 והכרה טלוויזיונית נוכחות •
 מניחה. אני שנובעת, לאומית

 ברשותך ברדיו. גדודה מהשמעה
 המי־יודע־ כפעם לחזור לי הרשה

 עם מה :המוכרת הטענה על כמה
 כזמרת■ שנבחרה חזה, עופרה
 כינורות מיני ככל שזכתה השניה,

 מפופולא■ ונהנית כסף, וורדי דויד
 האוכלוסיה כקרב עצומה ריות

 מה המזרחית; דווקא לאו כולה,
 שירים לו שיש תגורי, שימי עם

הפופו ושגם הפיזמונים כמיצעד
 ץ להוכחות זקוקה לא שלו לאריות

 חדש זמר שהוא סיני, אריק מדוע
 7 לא והם ״ספיישל״ קיבל יחסית,

עופרה עם ספיישל תוכניות לנו יש

)1957( ז״ל הרניק ומאיר שימעוני צחי עם (באמצע) חסון
אותם!״ דופק שמישהו להבו נדמה מחלוז־רדיפה. יש בעולם־הבידור לאנשים

 ואני יוצא־מהכלל עשינו אחת פעם
 למשל, שאת, בטוח אני זד. על מצטער

מהתוכנית. נהנית מאוד
 כנראה אני אך נהניתי, אני •

 הקהל על מדבר ואתה כמיעוט,
חב... הר

 כששידרנו טעינו טעות. דיה צ׳רצ׳יל
 את ■כשביססנו ■וטיעינו בערב־שבת, אותו

היתד, שלי הכוונה כזמר. עליו התוכנית

 שימי עם לעתיד תוכנית לנו ויש חזה,
 לכל ספיישלים עושה לא אני תבורי.

 עוד לי לתת לא לך מציע ואני אחד,
כדוגמה. צ׳רצ׳יל את פעם

 יקבל מי שקובע האיש מי •
7 בטלוויזיה מיוחדת תוכנית

 הפוסק אני המפיקים. עם ביחד אני,
האחרון.

להיט״? כ״עוד מופיע מי •

 את ברדיו. שלאגר לו שיש מי כל
 מיצעדי- קובעים להיט בעוד ההופעה

 התוכנית, של ההפקה עוזרת הפיזמונים.
 המיצעדים רשימות את לוקחת בין, שושי

מדרדיו.
 פיק צביקד. שלמשל להבין מוכרחים

 יכול לא הוא במיצעד. הזמן כל כימעט
 אך להיט, עוד של תוכנית בכל להופיע

 יגאל כמו זמר גם מספיק. מופיע הוא
 נכנס בודד, שלאגר לו שיש בוטון, דה

 בקפדנות. נשמר הזה והעקרון להיט, לעוד
 מיצעד־הפיזמונים לפיסגת שמגיע מי כל

להיט. לעוד נכנס
ברכילות. לעסוק לי הרשה •

 צח שדמה שהאמרגן אומרים יש
לכל שלו אמן כל להכניס יכול

כז הטלוויזיה, של תוכנית־כידור
איתך, המצויינים קשריו כות

אבי אילנה רעייתו, — ולראייה
 אך בקנדה, מצליחה שאומנם טל,

זכ כישראל, כמעט עובדת אינה
 ארצה הגיעה עם מייד להופיע תה

טוכה״. ב״שעה
 בוויכוח איתי היה צח שלמה נכון. לא זה
 לאנשים דברים. כמה על מאוד ארוך

 הזמן כל מחלת־רדיפה. יש בעולם־הבידור
אותם. דופק שמישהו להם נדמה
 שקרוי מה של ברכילות מתעסק לא אני
ומה אצלי שקובע מה הבידור״. ״חוג

 מקבל. ישראל שעם מה זה לי, שחשוב
 חדשים שירים שני עם יצאה אביטל אילנה
נקודה. טיוב. מצטלמת והיא מאוד

 במחלקת־הבידור רציניים. נהיה בואי
 אחד אף מאוד. אחראים אנשים עובדים

 אחד אף פשלה. גבו על לשאת רוצה לא
 הסחורה אם צח ׳לשלמה טובה יעשה לא

 אני לשידור. ראוייה אינה מוכר שהוא
 ואני בעולנדד,בידור, שנים הרבה כבר
 לך יילד טוב אתה אם לך: להגיד יכול
 לא להגיד, מה לך אין אם דחיפות. בלי

דבר. שום לך יעזור
 אלברשטיין, לחווה ראשון צ׳אנס נתתי '

 ואמרו שבאו אחרים והיו עופרים, לאסתר
 להם, גם נתנו להופיע. מוכרחים שהם
 קורה אז היום? אותם מכיר מי אבל

 התחל- ויש מתפתים שמפיקים לפעמים
ב פה מדובר לא הכל אחרי קויות.

מחשבים. לא ואנחנו מתמטיקה,
 איך חשוב יותר למפיק לי, תאמיני

 התוכנית על אנשים יגידו ומה נראה הוא
 בשביל רק זמר אף יקח לא הוא שלו.

 אם ייודע לא אני למישהו. טובה לעשות
 לה הגיע אם או התאימה אביטל אילנה

 היא התוצאה. את יודע אני להופיע.
מצויין. והופיעה טוב הצטלמה

שעו נוספת נקודת־מחלוקת •
 כעניין היתח מחלקת־הבידור ררה

 הרומן התחיל איך שרון. שרה׳לה
7 איתה הטלוויזיה של

 עודדתי איני אייתה. רומן שום לנו אין
 הדשא, ועל ארצי לך שרתי התוכניות את

ו ארץ־ישראל אהבת שעיקרן תוכניות
 מזמן עוד זה את אוהב אני שיריה.

ברדיו. הזמר מועדון את שהפקתי
 בעמק-הירדן בחורה שיש לנו סיפרו

 שלה שערבי־השירה הקהל, את שמשגעת
 ושרים יושבים ׳שאנשים ערבי־תפילה, הם

 פגשנו אותה, לראות נסענו משוגעים. כמו
טלוויז נוכחות ובעלת יפת־תואר בחורה
ו תוכנית הקלטנו מהכלל. יוצאת יונית

 אחריה. משתגע שהקהל הוכיחו הסקרים
 עשרים בעדה, היו מהקהל אחוז שמונים

נגדה. אחוז

 אוהבי לשניים: העם התחלק לאט־לאט
 אחר- שרון. שרהל׳ה, ושונאי שרון שרהל׳ה

 רק תוכנית הרכבנו כאשר שגינו כך
 משילוב נבע זה תנועות־הנוער. משירי

 הטלוויזיה שידור. זמן ושל לחצים של
 והיא תוכנית זורקים — מולד כמו היא

 שגיאה היתד, שזו להיות יכול נגמרת.
 רוסיים ושירים ארץ־ישראל שירי לשדר
הת שאז להיות יכול ראש־השנה. בערב
המהומה. חילה
7 נבהלתם •
 הקיבוצניקים נבהלנו. אנחנו לא לא,

 ניידת- עם צוות־טלוויזיה מגיע היה נבהלו.
 טונות עם לקיבוץ, טכנאים וארבעים שידור

 חדר- של אולם-רגיל והופך חשמל, של
 שלוותם את הפר זה לאולפן־טלוויזיה. אוכל

 את להם ניטרלנו עמק־הירדן. אנשי של
 הסתובבנו ימים, חמישה למשך חדר־האוכל

מו כבלים, תולים מצלמים, במשק, להם
 הרגישו הקיבוצניקים — כבלים רידים
 הביקורת באה לכל נוסף ואז בלחץ.

הקוטלת.
בי מפני מה׳וסנים אינם הקיבוצניקים

 מהקיבוץ, הקטנה שהמיידל׳ה ברגע קורת.
 ביקורת, קיבלה שלהם, המתוקה שרהל׳ה

 להוריד שביקשו מיכתבים הגיעו ולמערכת
 עיתונאי של אחד, מאמר נבהלו. הם אותה,

 שירי בין השוואה ושעשה מקיבוצו שנזרק
 את וכינה עדות, ושירי שרון שדהל׳ה

 ההתבדלות, תוכנית ■שרהל׳ה של התוכנית
 הם עצמם. של מהצל להיבהל להם גרמה

 אצלם. התוכנית את שנצלם יותר רצו לא
מבוהלים. פשוט הם

לה? קורה ומה •
 יודעת את תוכניית. כל אחרי בכתה היא

עליה? עבר מה
ה את מורידים אתם אז •

 עמק־הירדן את ועוזבים תוכנית
7 לנפשו

לתו מצפים אנו מהתוכנית. ירדנו לא
 אם תקבענה והן האחרון, הסקר צאות

 את מבין לא אני לא. או תצולם התוכנית
 שרהל׳ה. ושל הקיבוצניקים של ההיסטריה

 את לקח התוכנית, מפיק מלובן, חיים
 איך יודעת את בכרם. לאכול שרהל׳ה

 הקיפו הכרמל ומשוק מהכרס ♦שהחבר׳ה
 להם עושה שהיא לה אמרו הם אותה.

ישראל. עם ויש ביקורת, יש אז חשבת. את
האירוויזיון. על נדבר כוא •

הבו הוועדה הרכב את קובע מי
ה על שיתחרו השירים את חרת
כתחרות? זכות
 ומנהלי־ הוועדה, חברי את מציע אני

מאשר. הטלוויזיה
קריטריונים? אילו פי על •
בשטח, המתמצאים אנשים מציע אני

 ניקח לא ממוסדים. אינם קשריהם אך
אמר או חברת־תקליטים בעל למשל

הנמ אנשים לבחור משתדל אני גן.
 ברשות־השידור הוחלט הבידור. יליד צאים

 אהוד למשל כמו הדשות, לאנשי לאפשר
 מנוע אני לכן לתחרות. לגשת מנור,

 ברשות העובדים בבעלי־מיקצוע מלהשתמש
 שנותרה היחידה האפשרות לכן כשופטים.

 במידת הרחוקים אנשים לבחור היתד, לי
 ועדה הקמנו לבידור. מיסחרי מיחס האפשר

 השפעה תהיה שלא כדי איש, שיבער, של
המשתתפים. אחד של אבסולוטית  של ועדה הקמת לא מדוע •

כלל מעורבים שאינם אישי־ציבור
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