
חםוןדודייחיאל,ינאידואניאנס,אילניתצילומים:ו״עזכונה"גלים""עזובריגניולטת","מטפחההעזעון:ובכיווןמימין

יהיהגדולהמסךזה

והבוערהילדיםסדרותהטלוויזיה,תעשייתלטולנדחקושבהןשניםאחרי

שחקניםאליהןומושכותיותרמתוחכמותיותר,מושקעותהןהבמה.למרכזעוברות

איתן"?ל״צוקקשורזהואיךלכךהסיבהמההראשונה.מהשורה

איזיקוביץגילי איזיקוביץגילי

ומרכזיארוךייטם

בתו־באחרונההוקדש

/ץ
$TS1$בתו/ץ$TS1$

$DN2$בתו/ץ$DN2$פינםגיאשלכניתו

״מש־הסדרהלהשקת

פחה

$TS1$״משפחה$TS1$

$DN2$״משפחה$DN2$.תשומתעיקראתשולטת״

כוכבתבנאי,אורנהמיקרההלב

אח־הבמהלמרכזשחזרההסדרה,

די

$TS1$אחדי$TS1$

$DN2$אחדי$DN2$בעק־בקיץשספגההביקורת

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$״צוקבתקופתהתבטאויותיה

לילדיםקומדיההסדרה,איתן״.

רגילהבמשפחהשעוסקתולנוער

דודלשושלתנצרהיאכיהמגלה

המלוכהלמשפחתונהפכתהמלך

המוד־בעתהראשונההישראלית

רנית,

$TS1$,המודרנית$TS1$

$DN2$,המודרנית$DN2$״משפחתעלביקורתמציגה

מולואמנם,הישראלית.המלוכה״

סיפקהוצוהל,צווחילדיםקהל

שלההניתוחאתהסדרהכוכבת

ההשראהמקורותעלכשסיפרה

נתניהו.משפחתמקרב

עולםעלנוצצתלתוכניתמה

המשו־לילדיםולסררההבירור

ררת

$TS1$המשוררת$TS1$

$DN2$המשוררת$DN2$לכאורה,הילדים?בערוץ

נו־אינןולנוערלילדיםסדרות

שא

$TS1$נושא$TS1$

$DN2$נושא$DN2$זמןשזהאלאבמיוחד,חם

מקדישיםהבירורשבתוכניתמה

ליל־תוכניותלסיקורמקום

דים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$,הצעיריםולכוכביםולנוער

הכוכביםענייןבהן.שצומחים

לראש.שעולהנוסףנושאהוא

אבלאנונימיים,צעיריםמילא

שלהעלבליגתשםלבנאי,מה

הבירור,בתחוםישראלמפורםמי

סדרותכברואםילדים?ולסירות

שולטת״שב״משפחההריילדים,

כמעט,חתרניביקורתי,מסריש

לקבלמצפיםהיינושלאמהסוג

לילדים.תמימהבסדרה

היחי־אינההזאתהדוגמה

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$מהעתונוערלילדיםלסדרה

בקריצותשמצטיינתהאחרונה

״שכונה״,מעניינות.ריאליסטיות

חמיצרגיוראשלהחדשההסדרה

ניקו־בערוץבאחרונהשעלתה

לוריאון,

$TS1$,ניקולוריאון$TS1$

$DN2$,ניקולוריאון$DN2$מציאותהיאגםמביאה

שכונהבהישלמסך.מתוחכמת

יוקרה,לשכונתהסמוכהעממית

עממיים,מולמפונקיםנוערבני

שמג־ילדיםמרובתומשפחה

דל

$TS1$שמגדל$TS1$

$DN2$שמגדל$DN2$אחריותחסראלמןבקושי

הכוכבתמרשק(.יוסי)שמגלם

הבכורההבתהיא״שכונה"של

מוטרדתוהיאמשפחהלאותה

הקרי־פרנסה.מקשייבעיקר

צה

$TS1$הקריצה$TS1$

$DN2$הקריצה$DN2$העיסוקכמובושה״,ל״חסרי

)בשונההיפר־ריאליסטיבנושא

עתי־הרפתקאותבזמן,ממסעות

דניות

$TS1$עתידניות$TS1$

$DN2$עתידניות$DN2$נוערבניביןכאלהסתםאו

ותע־ערפדיםמחנה,אובפנימייה

לומות

$TS1$ותעלומות$TS1$

$DN2$ותעלומות$DN2$חביביםנושאיםמיסטיות

כש־מעניינים.זה(מסוגלסדרות

מעמידים

$TS1$כשמעמידים$TS1$

$DN2$כשמעמידים$DN2$הענייןמידתלצראותם

מעוררותוילדיםנוערשטרדות

מבוגר,בקהלגםהאחרונהבעת

לשחקניםגםמהוותשהןהמשיכה

שמו־הראשונהמהשורהמבוגרים

פיעים

$TS1$שמופיעים$TS1$

$DN2$שמופיעים$DN2$מוכנותשהןוהנושאיםבהן

תופעה.מתבררתבהם,לעסוק

הןשולטת״ו״משפחה״שכונה״

לקהלסדרותממבולשתייםרק

בש־באחרונה.שהושקוהיער

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$הצפון״,״כוכבתצטרףהבא

ואליהלרשימהריםני,ערוץשל

גלים״״שובריאתלהוסיףיש

שלהעונה)ועורבקיץששודרה

שעו־״החממה״,בקרוב(,תופק

נה

$TS1$שעונה$TS1$

$DN2$שעונה$DN2$בחו־תשוררשלהשלישית

רף

$TS1$בחורף$TS1$

$DN2$בחורף$DN2$בקיץשיצא״גאלים״,והסרט

סדרהעלומבוסםהקולנועבבתי

שם.באותומצליחה

גםתחזורהקרובבינואר

תשי־לעונהלמסך,״הפיג׳מות״

עית.

$TS1$.תשיעית$TS1$

$DN2$.תשיעית$DN2$מתחושהלהימלטאפשראי

ששניםבמהקורהתוססשמשהו

תעשייתשלהאחוריהמגרשהיה

ב״שכונה״,נתבונןאםהטלוויזיה.

שסטנדרטיםהריהדוגמה,לצורך

ישהפרק:עלעומריםמשופרים

מגיעככולושרובוטכניצוותבה

שב־ונראהקצביתהיאמקולנוע,

עריכתה

$TS1$שבעריכתה$TS1$

$DN2$שבעריכתה$DN2$רבותשעותהושקעו

ההשקעהועלבז׳אנרמהמקובל

צולמושבהםהימים15יעירו

המ־תוכניותריבוילילה.סצינות

קור,

$TS1$,המקור$TS1$

$DN2$,המקור$DN2$ומידתוגדלההולךהתחכום

מפורס־לשחקניםשלהןהמשיכה

מים

$TS1$מפורסמים$TS1$

$DN2$מפורסמים$DN2$מהאבלתופעה.עלמעידים

קורהזהכלואיךאותה?מסביר

עכשיו?דווקא

ליל־בסדרהלהשקיע״שווה

דים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$מס־סיבות״,כמהלזהויש

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$התוכןסמנכ״לאורן,שירלי

ג׳וניורניקניקולוריאון,בערוצים

טלוויזיהכיכל״קורםואם־טי־וי.

עמוד 1



למש־משמעותיגורםהיאלילדים

פחות

$TS1$למשפחות$TS1$

$DN2$למשפחות$DN2$ושניתליס.הוטביןבבחירה

וסדרהמתחלפיםתמירילדיםכי

רלוונטיתלהיותממשיכהטובה

על״במלחמהבווי־או־רי״.ולחיות

הםהילדיםוהלקוחותהצופיםלב

חורבהיליגםמחזקתחשוב״,יעד

וע־הילדיםערוץמנהלתקםוטו,

רוץ

$TS1$וערוץ$TS1$

$DN2$וערוץ$DN2$.שינוי״.סוכניהם״ילדיםלוגי

שמ־היערלקהלמסדרותחוץ

פיק

$TS1$שמפיק$TS1$

$DN2$שמפיק$DN2$למשלערוץלפעמים(

כיום(,המשודרתבמים״״עמוק

תוכןשמפיקיםהיחידיםהגופים

בארץלילדיםומתוסרטמקורי

אתמפיקותשתיהןוהוט.יםהם

בסיםעלולילדיםלנוערהתוכן

אותןהמאלצתרגולטוריתנוסחה

הכ־מסךמינימליסכוםלהשקיע

נסותיהן

$TS1$הכנסותיהן$TS1$

$DN2$הכנסותיהן$DN2$חורבהצעיר.היערבקהל

כךכלשההשקעהטוענתקסוטו

שימורבידול,במונחימשתלמת,

שהפלטפור־ומשיכתם,לקוחות

מות

$TS1$שהפלטפורמות$TS1$

$DN2$שהפלטפורמות$DN2$בילדים.השקעתןאתחיזקו

מתו־גםמושפעשהשגשוגייתכן

ספת

$TS1$מתוספת$TS1$

$DN2$מתוספת$DN2$לחינוכית.שהוזרםהתקציב

סמךיחידתשהואשהערוץ,אף

בילדיםעוסקהחינוך,משרדשל

שתקציבייתכןעשר,ערארבעבני

שהוזרםשקלים,מיליון35נוסף,

לת־הביאהאחרונה,בשנהאליו

נופה

$TS1$לתנופה$TS1$

$DN2$לתנופה$DN2$נוספים.בעולמותגם

קרני,גיאטועןההסבר,אבל

טמוןישראל,ריםניערוץמנהל

כמהלפני״עראחרים:במחוזות

היחידהיההילדיםערוץשנים

זהמקור.הפקותושידרשהפיק

ארבעיותראיןוהיוםתהליךהניע

יוםכלשמשדרחיאולפןשעות

נהוג״.שהיהכמו

קרה?מהכי

והבחי־כסףהרבהעולהזה״כי

נו

$TS1$והבחינו$TS1$

$DN2$והבחינו$DN2$ערוץשלא.ובמהשעוברבמה

וכמוהובלעדילאכברהילדים

להשקיעהחליטוהערוציםרוב

מתום־בתוכןהגדולהכסףאת

רט.

$TS1$.מתוםרט$TS1$

$DN2$.מתוםרט$DN2$והיאמסודרתאבולוציהזאת

שתוכניותראינולכולם:נכונה

ואםיותר,טובעוברותמתוסרטות

יהיהשזהרוציםאנחנועושיםכבר

לאלמבוגריםסדרהומצליח.גדול

אופןבאותוקהללמשוךממשיכה

להןישמושכות.ילדיםשטרדות

וסדרהלור־יאו־דימוסףערך

גםנצפיתלהיותממשיכהטובה

הראשון״.השידוראחרישנים

מתביישיםלאכבר

אינםבבירולוערךכסףאבל

בת־לתופעה.היחידיםההסברים

עשייה

$TS1$בתעשייה$TS1$

$DN2$בתעשייה$DN2$לעולםוקורצתשהולכת

נמכרותלילדיםסדרותגםהגדול,

״כוכבהעולם.ברחביומשוררות

בריםניבקרובשתעלההצפון״,

ואימלוטשמלוקנהניתישראל,

"כשאנחנואורן:

סדרתעלעובדים

אנחנוטלוויזיה

משהומחפשים

וילדיםשהורים

ביחד"ממנויצחקו

כךזהכמהערלתהותשלאאפשר

בערוץ,הקודמתלהפקההורות

שנמכרההגדול״,החופש״יומני

יוצריגםהעולם.ברחביושוררה

בעולםמהצלחתהנהנו״גאליס״

״שכונה״.יוצרימכווניםולשם

כלליאתהפנימונרמה,כךכולם,

להפקותבנוגעהחרשיםהמשחק

לילדים.

מתבססותשלנובחירות״הרבה

מס־בינלאומיים״,מחקריםעל

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$.מהםיודעים״אנחנואורן

והפוםט־מילניוםהמילניוםשדור

עםמענייניםביחסיםמתאפיין

חב־אותםלכנותשאפשרהוריו,

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$.הצ־לשניענייןישקרובה

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$לעשותביחד,זמןלבלות

שישהדימוילמרותביחד.דברים

עלהורים־ילרים,יחסיעללנו

מהמחקריםקרייריסטים,הורים

מחפשיםוילדיםשהוריםעולה

כשאנחנולכן,יחד.לבלותאיך

אנחנוטלוויזיהסדרתעלעוברים

וילדיםשהוריםמשהומחפשים

יודעיםאנחנוביחד.ממנויצחקו

קסוטו:חורב

היוםצופים"ילדים

בפריים־טיים.גם

לתתאפשראיכבר

מונוטונישידור

שעות״במשך

בס־ביחדצופיםוילדיםשהורים

דרות

$TS1$בסדרות$TS1$

$DN2$בסדרות$DN2$,ו׳שכונה׳.׳החממה׳שלנו

מצ־הזאתההתייחסותמבחינתנו,

ליחה

$TS1$מצליחה$TS1$

$DN2$מצליחה$DN2$להפקותעובריםלנולגייס

יותר,גבוההברמהשהםהשונות

מבוגריםשחקניםוערמצלמים

ומפורסמים״.

)מימין(הצפון""כוכבמתוך

)למטה(ו׳׳גאליס"

כהןג'ואיסילוק.פיניצילומים:

גםהיוםצופיםונוער״ילדים

שלאבטלוויזיהבפריים־טיים,

מציעהבהכרח״,להםמיוערת

גו־״זהנוסף.הסברקסוטוחורב

רם

$TS1$גורם$TS1$

$DN2$גורם$DN2$התו־בסרנררט.לעלותלנו

כן

$TS1$התוכן$TS1$

$DN2$התוכן$DN2$אבללילדים,מותאםעדיין

שהםכמוטובלהיראותחייבזה

יותרלתתאפשראיכברמכירים.

במשךאולפני,מונוטוני,שידור

של־האולפןתוכניותגםשעות.

נו

$TS1$שלנו$TS1$

$DN2$שלנו$DN2$עורכיםיריעלהיוםנעשות

שלבפריים־טייםשעבדווכותבים

עלומופקותהמסחריים,הערוצים

שמ־מקצועניותהפקהחברותירי

תמחות

$TS1$שמתמחות$TS1$

$DN2$שמתמחות$DN2$.במבוגרים״

למחש־מובילההזאתהנקודה

בות

$TS1$למחשבות$TS1$

$DN2$למחשבות$DN2$הילדיםעולםשלהרווחעל

הטל־בתעשייתהמשברלנוכח

וויזיה

$TS1$הטלוויזיה$TS1$

$DN2$הטלוויזיה$DN2$.נמצא10ערוץלגדולים

מגירתולקראתעמוקבקיפאון

חובותבשלבקרוב,האפשרית

אותוהמרחיקיםכוסו,ולאשצבר

והעררשידור,לרישיוןמזכאות

החו־אתלכסותשיסכיםמשקיע

בות

$TS1$החובות$TS1$

$DN2$החובות$DN2$לאאבללעתידו.ולהתחייב

זכייניותכלבצרות.10ערוץרק

זכייניותגםהמסחרית,הטלוויזיה

הפס־ספגווקשת,רשתערוץ

דים

$TS1$הפסדים$TS1$

$DN2$הפסדים$DN2$בע־שקליםמיליוניבעשרות

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$התוצאהאיתן״.״צוקמבצע

ביטולאוהקפאההיתההמיידית

הדרמהמתחוםרבות,הפקות

והפ־שפיתוחמאחרהבירור.או

קה

$TS1$והפקה$TS1$

$DN2$והפקה$DN2$נמשכיםלמבוגריםבדרמה

בתעשייהרביםנותרוכשנתיים

המהירהעבודהקצבעבורה.ללא

למשל)שמתאפייןהילדיםבעולם

לעונה,עונהביןכשנהשלבפער

כשלוששלממוצעפערלעומת

בסדרהלעונהעונהביןשנים

שההפקותוהעובדהלמבוגרים(,

מהירההפקתןולכןיותרזולות

להש־הזדמנויותמאפשרותיותר

תלבות

$TS1$להשתלבות$TS1$

$DN2$להשתלבות$DN2$כוחוכך,מהז׳אנר.בסדרות

שחקניםלרבותשהתפנה,האדם

הפריחהאתלהסביריכולמוכרים,

בהמבחינהלמשלקסוטושחורב

)״התפנואולפןבתוכניותבעיקר

מנוסיםובמאיםתוכןעורכיהרבה

גדולות״(.הכיבתוכניותשעברו

שו־״משפחהיוצררואניאס,

לטת״

$TS1$שולטת״$TS1$

$DN2$שולטת״$DN2$שכןבעניין,סקפטינשמע

תוכניותגםשעושהמי״בתור

למבוגריםתוכניותוגםלילדים

לינראהלאשנים,עשרותלאורך

מפו־שחקניםעמוק.שינוישיש

רסמים

$TS1$מפורסמים$TS1$

$DN2$מפורסמים$DN2$בתפקידיהשתתפותמיר

מציגשהואשנרמהאלאאורח״.

״כששחקניםפופולרית.לאדעה

נראהפתאוםלהוריםנהפכים

שלהםשהילדיםמאורנחמדלהם

אורן.אומרתבבית״,אותםיראו

בענף,עכשיועבורהפחות״יש

לעבודה,מסרביםלאושחקנים

איכותית״.היאאםבטח

כלהתגאולאשחקניםפעם

לילדים.בסדרהבהשתתפותכך

בסצי־שקורהמשהואכן״יש

נה

$TS1$בסצינה$TS1$

$DN2$בסצינה$DN2$והואונוערילדיםשלהזאת

יותרלמתוחכמיםנהפכנומשמח.

״כמהקרני:ומסכםוהתמקצענו״.

שנה?מרימופקותדרמהסדרות

הג־אפילושחקנים,מאור.מעט

דולים,

$TS1$,הגדולים$TS1$

$DN2$,הגדולים$DN2$לשבתולאלעבוררוצים

האיכותיתלדרמהלחכותבבית

שנתיים״.בעורשתצולם
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