עמוד 1

מימין

גילי

בינואר

איזיקוביץ

ייטם

ומרכזי

ארוך

הוקדש באחרונה בתו־
$TS1$בתו/ץ$TS1$

/ץ
ץ$DN2$

של

כניתו

גיא

פחה
שפחה$DN2$שולטת״ .את עיקר

מיקרה

הסדרה,

די
די$DN2$

אורנה בנאי,

זה

המסךגדול

תשומת
כוכבת

שחזרה למרכז הבמה אח־
$TS1$אחדי$TS1$

בות
קבות$DN2$

איתן״.

ולנוער

הסדרה,

שעוסקת

שמשהו
היה

בתקופת ״צוק

אפשר להימלט
תוסס

קורה

במה

שחקנים

הדוגמה ,הרי

משופרים עומרים

שסטנדרטים

על

חם במיוחד,

אלא

שזה זמן

הדוגמה

היחי־
$TS1$היחידה$TS1$
אינה
הזאת

הפרק :יש

מקולנוע,

היא קצבית ונראה שב־
$TS1$שבעריכתה$TS1$

הושקעו

שעות

מהמקובל בז׳אנר ועל
לאותה

ששנים

בה צוות טכני שרובוככולו מגיע

עריכתה
$DN2$שבעריכתה$DN2$
משפחה

מתחושה

המגרש האחורי של תעשיית

לצורך

קומדיהלילדים
$DN2$נושא$DN2$
שא
במשפחהרגילה

הקרוב

הטלוויזיה .אם נתבונן ב״שכונה״,

והבוער

הביקורת שספגה בקיץ בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$
התבטאויותיה

יהיה

$DN2$תשיעית $DN2$.אי
עית.

הטלוויזיה ,סדרות הילדים
אחרי שנים שבהן נדחקו לטול
תעשיית
מתוחכמות יותר ומושכות אליהן
מושקעות יותר,
עוברות למרכז הבמה .הן
מהשורה הראשונה .מה הסיבה לכך ואיך זה קשור ל״צוק איתן"?

תחזור

גם

״הפיג׳מות״ למסך,לעונה תשי־
$TS1$תשיעית$TS1$.

פינם

להשקת הסדרה ״מש־
$TS1$״משפחה$TS1$

הלב

ובכיוון

העזעון:

"מטפחה גניולטת"" ,עזוברי גלים"

ו״עזכונה"

צילומים :אילנית

דואניאנס,

ינאי

יחיאל,

דודי

חםון

$DN2$שמופיעים $DN2$בהן והנושאים שהן מוכנות
והיא
מוטרדת פיעים

יעירו 15

הימים

רבות

ההשקעה

שבהם צולמו

סצינותלילה .ריבוי תוכניות
$TS1$המקור$TS1$,
המ־

הקרי־
פרנסה.
מקשיי
דה
מקדישים
שבתוכנית הבירור
מה
המגלה כי היא נצר לשושלת דוד
$TS1$הקריצה $TS1$לעסוק בהם ,מתבררת תופעה.
בעיקר
$DN2$היחידה $DN2$לסדרהלילדים ונוער מהעת
$DN2$המקור $DN2$,התחכום ההולךוגדל
קור,
״שכונה״ ו״משפחה שולטת״ הן
צה
בקריצות
שמצטיינת
האחרונה
מקום לסיקור תוכניות ליל־
$TS1$לילדים$TS1$
המלך ונהפכת למשפחת המלוכה
$DN2$הקריצה$DN2$ל״חסרי בושה״ ,כמו העיסוק
המשיכה שלהן לשחקנים מפורס־
$TS1$מפורסמים$TS1$
רק שתיים ממבול סדרות לקהל
ולכוכבים הצעירים ריאליסטיותמעניינות .״שכונה״,
דים
$DN2$לילדים$DN2$
הישראלית הראשונה בעת המוד־
$TS1$המודרנית$TS1$,
בנושאהיפר־ריאליסטי (בשונה
ולנוער,
$DN2$מפורסמים $DN2$מעידים על תופעה .אבל מה
מים
בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
באחרונה.
שהושקו
הרפתקאות
בזמן,
חמיצר
גיורא
של
החדשה
הסדרה
הכוכבים
בהן.
שצומחים
רנית $DN2$,מציגה ביקורת על ״משפחת
רנית,
היער
ממסעות
עניין
עתי־
$TS1$עתידניות$TS1$
$DN2$בשבוע $DN2$הבא תצטרף ״כוכב הצפון״,
בני
בין
כאלה
סתם
או
ניקו־
$TS1$ניקולוריאון$TS1$,
באחרונה
נוסף
נושא
מול
ואמנם,
הישראלית.
המלוכה״
מסביר אותה? ואיך כל זה קורה
דניות
$DN2$עתידניות$DN2$
לראש.
הוא
נוער בוע
בערוץ
שעלתה
שעולה
$DN2$ניקולוריאון $DN2$,מביאה גם היא מציאות
קהלילדים צווחוצוהל ,סיפקה מילא צעירים אנונימיים ,אבל לוריאון,
של ערוץ ריםני ,לרשימהואליה
דווקא עכשיו?
בפנימייה או מחנה ,ערפדים ותע־
$TS1$ותעלומות$TS1$
״שווה להשקיע בסדרה ליל־
$TS1$לילדים$TS1$
יש להוסיף את ״שוברי גלים״
נושאים חביבים
$DN2$ותעלומות $DN2$מיסטיות
מתוחכמת למסך .יש בה שכונה לומות
כוכבת הסדרה את הניתוח שלה
מהלבנאי ,שם בליגת העל של
$DN2$לילדים $DN2$ויש לזה כמה סיבות״ ,מס־
$TS1$מסבירה$TS1$
ששודרה בקיץ(ועור עונה שלה
לסדרות מסוג זה)מעניינים .כש־
$TS1$כשמעמידים$TS1$
עממית הסמוכה לשכונת יוקרה,
מפורםמי ישראל בתחום הבירור,
ההשראה
כשסיפרה על מקורות
דים
$DN2$מסבירה$DN2$שירלי אורן ,סמנכ״ל התוכן
בירה
ולסירותילדים? ואם כבר סדרות
משפחת נתניהו.
מקרב
$DN2$כשמעמידים $DN2$אותם לצר מידתהעניין
מעמידים
בני נוער מפונקים מול עממיים,
תופק בקרוב) ,״החממה״ ,שעו־
$TS1$שעונה$TS1$
ג׳וניור
ניקולוריאון ,ניק
תשורר בחו־
$TS1$בחורף$TS1$
$DN2$שעונה $DN2$שלישית שלה
נה
ומשפחה מרובת ילדים
מהלתוכנית נוצצת עלעולם ילדים ,הרי שב״משפחה שולטת״
שמג־
$TS1$שמגדל$TS1$
בערוצים
שטרדות נוערוילדים מעוררות
טלוויזיה
ואם־טי־וי .״קורם כל כי
״גאלים״ ,שיצא בקיץ
$DN2$בחורף $DN2$והסרט
רף
אחריות
$DN2$שמגדל $DN2$בקושי אלמן חסר
הבירור ולסררה לילדים המשו־
$TS1$המשוררת$TS1$
בעת האחרונה גם בקהל מבוגר,
יש מסר ביקורתי ,חתרני כמעט ,דל
הקולנוע ומבוסם על סדרה
בבתי
המשיכה שהן מהוות גםלשחקנים
הכוכבת
וררת $DN2$בערוץהילדים? לכאורה,
ררת
מהסוג שלא היינו מצפים לקבל (שמגלם יוסי מרשק).
מצליחה באותו שם.
מבוגרים מהשורה הראשונה שמו־
$TS1$שמופיעים$TS1$
של ״שכונה" היא הבת הבכורה
לילדים.
בסדרה תמימה
ולנוער אינן נו־
$TS1$נושא$TS1$
סדרות לילדים
ומידת

עמוד 2

"כוכב

מתוך

הצפון" (מימין)

ו׳׳גאליס" (למטה)
צילומים :פיניסילוק.

ג'ואי

כהן

״ילדים ונוער צופים היום גם

שלא

בפריים־טיים,בטלוויזיה
מיוערת להם בהכרח״ ,מציעה
חורב

הסבר נוסף .״זה גו־
$TS1$גורם$TS1$

קסוטו

רם
$DN2$גורם $DN2$לנו לעלות

בסרנררט .התו־
$TS1$התוכן$TS1$

עדיין מותאםלילדים ,אבל
חייבלהיראות טוב כמו שהם

כן
$DN2$התוכן$DN2$
זה

מכירים .כבר אי אפשר לתת
במשך
שידור מונוטוני,אולפני,
שעות .גם תוכניותהאולפן של־
$TS1$שלנו$TS1$

יותר

נו
$DN2$שלנו$DN2$

על

נעשות היום

ירי עורכים

וכותבים שעבדו בפריים־טיים

הערוצים
ירי

ומופקות על

המסחריים,

חברות

של

הפקה מקצועניות שמ־
$TS1$שמתמחות$TS1$

$DN2$שמתמחות$DN2$במבוגרים״.
תמחות

הנקודה הזאתמובילה למחש־
$TS1$למחשבות$TS1$
בות
$DN2$למחשבות $DN2$על הרווח שלעולםהילדים
לנוכח המשבר בתעשיית הטל־
$TS1$הטלוויזיה$TS1$
וויזיה
$DN2$הטלוויזיה$DN2$
לגדולים .ערוץ  10נמצא
בקיפאון עמוק לקראת מגירתו
האפשרית

בשל

בקרוב,

שצבר ולא כוסו,

חובות

המרחיקים אותו

מזכאותלרישיון שידור ,והערר
משקיע שיסכים לכסות את החו־
$TS1$החובות$TS1$
לעתידו .אבל לא
בות
$DN2$החובות$DN2$ולהתחייב
רק ערוץ  10בצרות .כל זכייניות
הטלוויזיה המסחרית ,גם זכייניות
רשת

ערוץ

נכונהלכולם:

לילדים היא גורם משמעותי למש־
$TS1$למשפחות$TS1$

$DNלמשפחות $DN2$בבחירה בין הוטליס.
פחות
כיילדים תמיר מתחלפים
טובה ממשיכה להיותרלוונטית
ולחיות
בווי־או־רי״ .״במלחמה על
לב הצופיםוהלקוחותהילדים הם
ושנית

וסדרה

יעד חשוב״,

גםהילי

מחזקת

חורב

קםוטו ,מנהלת ערוץהילדים וע־
$TS1$וערוץ$TS1$

לוגי.״ילדים הם סוכנישינוי״.
רוץ
$DN2וערוץ$DN2$
מסדרות לקהל היער שמ־
$TS1$שמפיק$TS1$

חוץ

פיק
$DN2שמפיק $DN2$לפעמים

(למשל

ערוץ

שתוכניות

המשחק

מתוסרטות עוברות טוב יותר ,ואם

לילדים.

ראינו

״הרבה בחירות שלנו

כבר עושים אנחנו רוצים שזה יהיה

וקשת ,ספגו הפס־
$TS1$הפסדים$TS1$

מיליוני שקלים
דים
החרשים בנוגע להפקות
$TS1$בעקבות$TS1$
בע־
$DN2$הפסדים $DN2$בעשרות
$DN2$בעקבות $DN2$מבצע ״צוקאיתן״ .התוצאה
קבות
מתבססות

בינלאומיים״ ,מס־
$TS1$מסבירה$TS1$
מחקרים

הקפאה

המיידית היתה

אוביטול

ומצליח .סדרהלמבוגרים לא
גדול
מאחר שפיתוח והפ־
$TS1$והפקה$TS1$
או הבירור.
$DN2$מסבירה $DN2$אורן .״אנחנו יודעים מהם
בירה
ממשיכה למשוך קהל באותו אופן
נמשכים
$DN2$והפקה $DN2$בדרמהלמבוגרים
קה
והפוםט־מילניום
שדורהמילניום
שטרדותילדים מושכות .יש להן
וסדרה
ערך מוסףלור־יאו־די
כשנתיים נותרו רבים בתעשייה
מתאפיין ביחסים מעניינים עם
ללא עבורה .קצב העבודה המהיר
שאפשר לכנות אותם חב־
$TS1$חברות$TS1$
ממשיכה להיות נצפית גם הוריו,
טובה
$TS1$הצדדים $TS1$בעולםהילדים (שמתאפיין למשל
$DN2$חברות $DN2$קרובה .ישעניין לשני הצ־
רות
שנים אחרי השידורהראשון״.
דדים
לעונה,
בפער של כשנה בין עונה
$DN2$הצדדים $DN2$לבלות זמן ביחד ,לעשות
דברים ביחד .למרות הדימוי שיש לעומת פער ממוצע של כשלוש
כבר לא
מתביישים
בסדרה
אבל כסף וערךבבירול אינם לנו על יחסי
שנים בין עונהלעונה
הורים־ילרים ,על

על

לתופעה .בת־
$TS1$בתעשייה$TS1$
ההסברים היחידים

הורים

רבות,

הפקות

מהמחקריםלמבוגרים),

קרייריסטים,

הדרמה

מתחום

שההפקות

והעובדה

מחפשים זולות יותרולכן הפקתן
$DN2$בתעשייה $DN2$שהולכת וקורצתלעולם עולה שהוריםוילדים
״עמוק במים״
המשודרת כיום),
עשייה
$TS1$להשתלבות$TS1$
להש־
יותר
כשאנחנו
איך לבלות יחד.לכן,
שמפיקים תוכן הגדול ,גם סדרותלילדים נמכרות
הגופים היחידים
מאפשרות הזדמנויות
$DN2$להשתלבות $DN2$בסדרותמהז׳אנר .וכך ,כוח
טלוויזיה אנחנו תלבות
עוברים על סדרת
העולם .״כוכב
ומשוררות ברחבי
בארץ
מקורי ומתוסרט לילדים
שחקנים
האדם שהתפנה ,לרבות
מחפשים משהו שהוריםוילדים
הם ים והוט .שתיהן מפיקות את הצפון״ ,שתעלה בקרוב בריםני
מוכרים,יכוללהסביר את הפריחה
התוכןלנוערולילדים על בסים ישראל ,נהנית מלוק מלוטש ואי
יצחקו ממנו ביחד .אנחנו יודעים
רגולטורית המאלצת אותן
נוסחה
שחורב קסוטו למשל מבחינה בה
מינימלי מסך הכ־
$TS1$הכנסותיהן$TS1$
להשקיע סכום
בעיקר בתוכניותאולפן (״התפנו
הרבה עורכי תוכן ובמאים מנוסים
$DN2הכנסותיהן $DN2$בקהל היערהצעיר .חורב
נסותיהן
שעברו בתוכניות הכי
שההשקעה כל כך
גדולות״).
קסוטו טוענת
״משפחה שו־
$TS1$שולטת״$TS1$
רואניאס ,יוצר
בידול ,שימור
משתלמת ,במונחי
בעניין ,שכן
$DN2$שולטת״ $DN2$נשמע סקפטי
לטת״
לקוחות ומשיכתם ,שהפלטפור־
$TS1$שהפלטפורמות$TS1$
שעושה גם תוכניות
״בתור מי
מות
בילדים.
פלטפורמות $DN2$חיזקו את השקעתן
לילדים וגם תוכניותלמבוגרים
שהשגשוג מושפע גם מתו־
$TS1$מתוספת$TS1$
ייתכן
לאורך עשרות שנים ,לא נראה לי
לחינוכית.
$DN2מתוספת $DN2$התקציב שהוזרם
ספת

מהירה

אף שהערוץ,

של

שהוא

משרד החינוך,

סמך

שיש שינוי עמוק .שחקנים מפו־
$TS1$מפורסמים$TS1$

עוסקבילדים

בתפקידי

יחידת

בני ארבע ער עשר ,ייתכן

רסמים
$DN2$מפורסמים$DN2$

שתקציב

מיליוןשקלים,
נוסף35 ,
$TS1$לתנופה$TS1$
לת־
אליו בשנה האחרונה ,הביא

נופה
$DN2לתנופה$DN2$

גם
בעולמות

אבל
במחוזות
שנים

אחרים:

ערוץהילדים

שהפיק

ושידר

היה

עובדים על
טמון
כמה טלוויזיה אנחנו

היחיד

הפקות מקור .זה

הניע תהליך והיום אין יותר ארבע

שעות אולפן
כמו

"כשאנחנו

ההסבר ,טוען גיא קרני,

מנהל ערוץ ריםניישראל,

חי

שמשדר

כל

יום

שהוא מציג

״כששחקנים

נהפכים להורים
להם נחמד מאורשהילדים שלהם
פתאום

אורן:

״ערלפני

שנרמה

פופולרית.
דעה לא

שהוזרם

נוספים.

תמיר

אורח״ .אלא

השתתפו

סדרת

מחפשים

משהו

שהוריםוילדים
יצחקו ממנו ביחד"

שהיהנהוג״.

חורב קסוטו:

"ילדים
גם

צופים היום

כבר אי

יראו

״יש

בפריים־טיים.
אפשר

לתת

שידור מונוטוני

אומרת אורן.

פחות עבורה עכשיו בענף,

ושחקנים

לא

מסרביםלעבודה,

בטח אם היאאיכותית״.

פעם
כך

במשך שעות״

שחקנים
בהשתתפות

״יש אכן

נה
$DN2$בסצינה$DN2$

לא התגאו כל
לילדים.
בסדרה

משהו שקורה בסצי־
$TS1$בסצינה$TS1$

הזאת של ילדים ונוער והוא

אפשר שלא לתהות
כי מה קרה?
$DN2$בסדרות $DN2$שלנו ,׳החממה׳ו׳שכונה׳ .והתמקצענו״ .ומסכם קרני :״כמה
דרות
הורות להפקה
״כי זהעולה הרבה כסף והבחי־
$TS1$והבחינו$TS1$
הקודמת בערוץ,
מבחינתנו ,ההתייחסות הזאת מצ־
$TS1$מצליחה$TS1$
שנמכרה
והבחינו $DN2$במה שעובר ובמה שלא .ערוץ ״יומני החופשהגדול״,
סדרות דרמה מופקות מרי שנה?
נו
מעט מאור .שחקנים ,אפילו הג־
$TS1$הגדולים$TS1$,
$DN2$מצליחה$DN2$לגייסלנו עוברים להפקות
העולם .גם יוצרי ליחה
ושוררה ברחבי
הילדים כבר לאבלעדי וכמוהו
$DN2$הגדולים $DN2$,רוציםלעבור ולא לשבת
השונות שהם ברמה גבוהה יותר ,דולים,
רוב הערוצים החליטו להשקיע ״גאליס״ נהנו מהצלחתהבעולם
האיכותית
בבית לחכות לדרמה
שחקנים מבוגרים
את הכסף הגדול בתוכן מתום־
$TS1$מתוםרט$TS1$.
ולשם מכוונים יוצרי ״שכונה״ .מצלמים וער
שתצולם בעור שנתיים״.
אבולוציה מסודרת והיא כולם ,כך נרמה ,הפנימו אתכללי ומפורסמים״.
$Dמתוםרט $DN2$.זאת
רט.
ער כמה זה כך

שהוריםוילדים צופים ביחד בס־
$TS1$בסדרות$TS1$

אותם בבית״,

נראה

משמח.

נהפכנולמתוחכמים

יותר

