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התקווה".אתשרהובסוףאיתה.ומצחקקתאיתה

שלא.אפשראיךכמובן,

אתאיתולפתוחטובהנקודההואהזה"האירוע

בספר,מגולליםשאנחנוהשניםמאהשלהסקירה
לנקודהעדאט־אטנבנההקשראיךמראההואכי
ונחלש".הולךהואנקודהמאותהואיךהזו,

עבודתקיבוצים,שלתרבותהייתההציונות

הוליוודעםשלוולצריףלבן־גוריוןמההארץ.

הדקדנטית?
החבר־ובעיקרהלאומישהחזוןצודק"אתה

תי

$TS1$החברתי$TS1$

$DN2$החברתי$DN2$מתנועתודאיהציונית,התנועהראשישל

הפופולרימהבירורמאודשונההיההעבודה,

הכוחאתלגייסנטוהייתההכוונההוליווד.של

הםבזהבציונות.תמיכהלגייסכדיהוליוודשל

ועדסוקולוב,דרךהרצל,בשםמאחדשוניםלא

בישראלשהתמיכהשהבינוובן־גוריון,וייצמן

חיהגםששםבארה"ב,ודאיהמערביבעולם

בעולםוהעשירההגדולההיהודיתהקהילה
פה,והביטחוןהקיוםלאבטחתמרכזינדבךהיא
לזה".חשובכליהיאוהוליווד

ה־05,בשנותמתחיללגיוסהמאמציםשיא

הראשוןבמיוחד:שמותלשניקרדיטנותןוגודמן
הראשוןצה"לדוברפרלמן,מוישהמוריםהוא

התמיכהלגיוסהכוחבראשלעמודהיהשתפקידו

הפקתדרךהשארביןתקופה,באותהבישראל
ומשק־שפםלו)"היוישראלעלהוליוודיסרט
פיים

$TS1$ומשקפיים$TS1$
$DN2$ומשקפיים$DN2$מארקס,גראוצ׳וכמולהיראותלושגרמו

תסריטאילהיותחלםשהואהיושרצווהשמועות

מספיקמקבללא"הואגודמן.מספרבעצמו",

לתק־העל׳כ׳דוברפועלועלעתהעדקרדיט
שורת

$TS1$לתקשורת$TS1$
$DN2$לתקשורת$DN2$השניימיה"(.בראשיתישראלשלהזרה

כשהיהעודוהמביא)"המוציאקולקטדיהוא

ממגייסיאחדהממשלה,ראשמשרדמנכ"ל

ישראל,בתולדותהגדולוהפילנתרופיםהתמיכה
מאודשאהבהאישוהחן.הקסםרבהגדולהשמוזר

גדוליםמפיקיםכמההיתרביןוהביאקולנוע

בארכיוןישירושלים.סינמטקבהקמתלתמיכה
שלוהתכתבויותשלתיקיםעלתיקיםהמדינה

דייויססמיקיי,דניניומן,פולטיילור,אליזבתעם

מביאהואירושליםעירייתכראשובסוףג׳וניור.

יוצרים"(.מלאשאנניםלמשכנות

שלמאמציועלמורכבתתמונהמספקהספר

שצלחוהולם,ציוניסרטהפקתלארגןפרלמן

הסרטהפקתלפנירגעפרשפרלמןחלקי.באופן

"אקסודוס"הזמנים,בכלוהמוצלחהגדולהציוני

המובטחתלארץנכנםשלאמשהכמוקצת

מפיקים,מעטלאהיוהזוההצלחהמולאלאבל
בנושאיםמעיסוקשהתרחקויהודים,גםבהם

לקונסולאמראחד"מפיקבמחלוקת.שנויים
׳אנילורך,נתנאלה־05,בשנותבלום־אנג׳לם

תורםכנסת,לביתבאאניכלומרבשבת׳.יהודי

?v''

מפגשזינקודתהפךשלוהביתוושינגטון.לדנז7?שלוםסיזיבןביןמפגישחיעצ׳ןארנון

קשהבמצב"ישראלגודמן:

כמוהצעיר,הדורעםיותר

ש׳תמידשאמררוגןסת׳

עלשקריםלוסיפרו

נמנעיםרקחלקםישראל׳.

בישראל,תמיכהמלהביע
מביעיםחלקםאבל

קשה׳ביקורת

בשורתרקתלויהסרטיםהפקתאבללישראל,

אנחנואקסודוסהצלחתאחריואכן,הרווח.

מבטנקודתעםנוספיםסרטיםשניעודרואים

ענק׳צלו׳הטללורןסופיהעם׳יהודית׳ציונית:
מבריקבאופןהצליחושלאדאגלם,קירקעם

כאלהסרטיםעלכשמסתכליםומאז,בקופות.

הרבההיולאהרבה.איןישראלעלשנעשו

אקסודוסים".
נמנ־מפיקיםשבהםבולטיםמקריביש

עו

$TS1$נמנעו$TS1$

$DN2$נמנעו$DN2$בגללאותהלהזכיראובישראלמלצלם
למהתהיתילמשלאניפוליטיות?רגישויות
בונד.ג׳יימסבסרטיהוזכרהלאמעולםישראל

וההפקותיש,מהשלהסקירהשלצדנכון"זה

ולמה.איןמהלשאולפחותלאחשובשהצליחו,

בוודאותלומריכולאנישכהיסטוריוןהיאהבעיה

שפורסמו.ודבריםמסמכיםבסיסעלקרהמה

הת־שיאשלהגדולותשבשניםמצאנולדוגמה

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$ברורלכאורהכשהיהה־07,בשנותבישראל

מלחמתעלסרטיפיקשמישהובהוליוודלכולם

החרםשלללחץנעשה.לאסרטאףהימים,ששת

יודהלאמפיקאףאבלהשפעה,הייתההערבי

מעיןהיהזהזה.נגדהיההאמריקאיהחוקכיבזה
בחרהרבותפעמיםהוליוודבסוף,אפוד.׳חרם

שלהמפיקכלכליות.מסיבותבישראללצלםלא

סרטלצלםרצהזלצמן,האריבונד,ג׳יימססרטי

הימים,ששתמלחמתאחריכתמיכהבישראל
כלכליות".מסיבותבספרדבסוףצולםהסרטאבל

אה"לבליתיפ1נדהג׳יין

כלבומהסבנטיז,הלבמחמםהאירועמול

מביאישראל,אתלברךהתייצבוהוליוודבכירי

במ־קורהמה"תראהנוסף.אירועבספרוגודמן

סיבת

$TS1$במסיבת$TS1$

$DN2$במסיבת$DN2$07ב־8102,מזמן,לאלישראל,שאירגנוה־

בילישלהיוהסיוםמילותכותרת.אותהעם

סלברי־שםוישלשיאו.מעברשכברקריסטל,

טאים

$TS1$סלבריטאים$TS1$

$DN2$סלבריטאים$DN2$פרייז׳ר(,גרמרקלסיכמובולטיםפחות(
יוצריםועודתשבינועהאתגםוישביאליק,מים

ישראלים".

מהאופנה.יצאהשישראלאומרתזאת

האהבהסיפורה־08בשנותתהליך.כאן"יש

עלביקורתניצניישאבלחזק,מאודעדיין
האינתיפאדה.ואזהראשונהלבנוןמלחמתרקע

רדגרייבונסהדרייפוס,ריצ׳רדמבקר,אלןוודי

אבלממש.פרו־פלסטיניתידועניתהיאהבריטית

ממשיכיםכוכביםמהרוב.מאודרחוקעדייןזה

בי־שהייתהפונדה,ג׳ייןאפילולפה.להגיע

קורתית

$TS1$ביקורתית$TS1$

$DN2$ביקורתית$DN2$במלחמתארצות־הבריתכלפימאוד

ביירותלידישראליםחייליםמבקרתויטנאם,

צה"ל".בליוויועודלבנון,מלחמתבזמן

ה־09"שנותזמנית.רגיעהמגיעהכךאחר

אוסלו.בעקבותהגדולההאופטימיותשנותהן

האינתיפאדהבעקבותלהופיעמתחילההביקורת

אתמייצגהכיספילברגשלו׳מינכן׳השנייה,

איתן""צוקמבצעהואגודמןשמצייןהשפלזה".
מאודמאודקולותשומעים"לראשונהב־4102:

חוויארהםמהםשנייםישראל.נגדבולטים

הספרדי־הפאוור־קאפלקרח".ופנלופהבארדם

הוליוודי

$TS1$הספרדיהוליוודי$TS1$

$DN2$הספרדיהוליוודי$DN2$אלמודובר,פדרושללהצהרהחברו
מאזהמבצע.בשיאישראלאתבחריפותשתקף

אנטי־ישראליםשהםהסלבסלרשימתהצטרפו

כלפיה,מאודביקורתייםלפחותאוחרם,ותומכי
ויגו"הנוקמים"(,בסרטי)הענקרפאלומארק

קט־)"נשקגלוברדניהטבעות"(,)"שרמורטנסן

לני"(,
$TS1$,)"קטלני$TS1$

$DN2$,)"קטלני$DN2$וגםחדירובלהג׳יג׳יהרשתמשפיעניות

נגדבחריפותשצייצהסרנדון,סוזןהאוסקרזוכת

עאקלה.אבושיריןהעיתונאיתהרגאחריישראל
העכשוויבהקשרגודמןמצייןהזההגלמולאל

אתלחברלאותללאשפועלים"טיטאנים"שני

המפיקיםהעולם:ולסלבריטאילהוליוודישראל

בלום־שלהםהבתיםסבן.וחייםמילצ׳ןארנון

אנג׳לס

$TS1$בלוםאנג׳לס$TS1$

$DN2$בלוםאנג׳לס$DN2$ליסטרס"ה"אייביןמפגשכמקוםמתוארים

וקיאנודיקפריוכמוהראשונה(מהשורה)כוכבים

בכיריםלביןסטון,ושרוןוושינגטוןדנזלריבם,

ומידידותםמהפוטו־אפשנהניםרביםישראלים

נטלינמצאתבאמצעאיפשהוהמגה־מפיקים.של

אבלגדולה,ישראללאוהדתשנחשבהפורטמן,

מדיניותעלכמחאה"בראשית"לפרססירבהגם

נתניהו.ממשלת

תמיכהלהםשישהכוכביםמילבדוק"מעניין

בעי־שתומכיםאלהכוללהיום,בישראלגדולה

דוד

$TS1$בעידוד$TS1$

$DN2$בעידוד$DN2$שוור־צה"לידידיבאגודתסבןחייםשל

צנגר,

$TS1$,שוורצנגר$TS1$

$DN2$,שוורצנגר$DN2$שלהימנימהצדהםסטאלון.סילבסטר

וברברהנירודהרוברטאתגםישאבלהמפה,

דהסטרייסטנד,הדמוקרטי.מהצדסטרייסנד

לשמעוןה־09לחגיגותהגיעוסטוןושרוןנירו
והמתק־המגלומניהאירועסבן".שאירגןפרס

תק

$TS1$והמתקתק$TS1$

$DN2$והמתקתק$DN2$201מ־2הזה רבהבמידהגודמןאצלנרשם3 נ

תמיכהמפגןשלוהמוצלחהאחרוןהגדולכאירוע

בישראל.הראשונהמהשורההוליוודי

בינתייםל-08.נושקיםנירוודהסטרייסנד

מקטריםסילברמןושרהרוגןסת׳במוצעירים
עם"בסדרשהיאאמרהסילברמןישראל.על

n־BDS"עלמבוססתשישראלאמרורוגז
יהודים.ושניהםשקרים.

הצ־הדורעםיותרקשהבמצבישראל"בהחלט

עיר.

$TS1$.הצעיר$TS1$

$DN2$.הצעיר$DN2$משתקפת.כברישראלמדיניותעלהביקורת
רוגןשלהאמירהובהחלטרוגן,סת׳פורטמן,נטלי
ישראל׳.עלשקריםלוסיפרוש׳תמידלאחרונה

עדייןהואב־4102הלחימהשבזמןלךמזכיראני

סחףלראותאפשראזבישראל.תמיכההביעה

מתבטאחלקווליברלים.יהודיםצעיריםבקרב

אקטיביתואי־תמיכהבאי־השתתפותבהימנעות,

קשה".ביקורתגםישמהמקריםובחלקבישראל,
היכולתזובהוליווד,כרגעזהאתשמאזן"מה

מסבירטוב",סיפורלספקישראליםיוצריםשל

יש־שלהנוכחותהיוצרותהיפוךאתגודמן

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$המסךעלבינלאומיותסדרותבאינספור
"ישלו.מחוצההכוכביםמתמיכתיותרחשובה

ישראליםיוצריםשלמשמעותיתפריחהעכשיו

שהםאובהייטק:אקזיטכמוממשבהוליווד

רי־להםועושיםאותםשקוניםאושם,יוצרים

מייק.

$TS1$.רימייק$TS1$

$DN2$.רימייק$DN2$אםגםלמסך,ישראליתנוכחותמביאזה

העולםעםישראלאתומזההביקורת,כוללזה
והדמוקרטי".המערבי

יכולהשתנתה:לאהתחתונההשורהאבל

גולדהעםבהוליווד,שהיהזהכמוששואולהיות

"כן,יותר.נראהלאבצוותא,מצחקקותוברברה
גודמן,מסכםבפתח",גדולששינוילהיותיכול
ויידע?"נביאמי"אבל

הערה



