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 3071059זיהוי:

 גל"צ -בוקר טוב ישראל תוכנית:

 04/02/2010תאריך:

 07:52:00שעה:

 גלי צה"לרשת:

 לחץ כאןלקובץ:  קישור

"מי אתה  -תכנית חדשה בערוץ הראשון  -ענבל גזית 
שפחתיים של אנשים. חיפוש שורשים מ -חושב שאתה" 

 גבי גזית. אתמול החלו האודישנים ל"כוכב נולד". 
 
 
 

היא  -מיכה פרידמן;  שאלתי את ענבל גזית עורכת פינת התרבות מה יש לה בפינה הבוקר 

 אמרה לי: מי אתה חושב שאתה. מי את חושבת שאת?

תוכנית חדשה ענבל גזית; לא התכוונתי לזה באופן הזה. אני בסך הכל באה בטוב. מדובר ב

קח מזוודה, תתייצב בשדה  -. תאר לעצמך, מיכה, שיום בהיר אחד אומרים לך 1-בערוץ ה

גם די מעורפלת. כל זה קרה לשישה מפורסמים ביניהם  -לא ידוע. הסיבה  -התעופה. היעד 

אפשר למצוא את טל פרידמן, גבי גזית ומיכל ינאי, במסגרת הסדרה הדוקומנטרית הזו שעולה 

רוץ הראשון, מנסים לעזור לאנשים הללו להתחקות אחרי השורשים שלהם. דרך הערב בע

שאלת השאלה הזאת ''מי אתה חושב שאתה''. התשובה מתברר אגב, לא צפויה בכלל, נועם בן 

 ציון כתבתנו עם הפרטים;

 נועם בן ציון;

ד הסדרה מי אתה חושב שאתה מבוססת על הנחת יסוד פשוטה מאד. העבר האישי של כל אח

מאיתנו נושק להסטוריה הלאומית. וכל אחד מאיתנו מושפע בסופו של דבר מעברו, 

מההסטוריה האישית שלו, בין אם הוא מכיר אותה ובין אם לא. השחקן והבדרן טל פרידמן 

למשל, גדל עם הידיעה שהוא ממוצא אשכנזי, אבל בתוך תוכו הוא תמיד הרגיש שיש כאן 

 טעות.

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3071059&CID=102703
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עשות איזה מהלך של לבדוק אם אני באמת ספרדי כמו שאני מרגיש. טל פרידמן; אני ניסיתי ל

כי אני מרגיש תמיד ספרדי דפוק. גיליתי דבר די מדהים שאני לא אספר פה. זה מי שיצטרך 

 יגלה בסוף. -לראות 

נועם בן ציון; אבל הרעיון של הסדרה הוא מעבר מלספר סיפור קטן ואישי. המטרה היא 

מי אתה חושב שאתה. והשאלה הזו, מספר צפריר  -עצמו לגרום לכל אחד לשאול את 

 כוחונובסקי, מפיק הסדרה היא משנה חיים.

צפריר; אתה מגלה שאנשים בעצם לא יודעים על עצמם שום דבר. בכל משפחה יש סודות. 

האנשים שמשתתפים בסדרה כולם אומרים שזה האירוע המשמעותי ביותר בחיים שלהם, כי 

 זה בעצם התחברות עם השורשים.

. נועם בן ציון; אחד המשתתפים שמעיד על עצמו שהסדרה ממש שינתה את חייו הוא גבי גזית

 המסע הזה, הוא מספר, שינה את כל מה שהוא חשב שידע על עצמו, בעיקר על הוריו.

גבי גזית; זה כמו סיפור בלשי. מה שיפה בזה ששלב אחרי שלב אתה בונה לך תשבץ של 

 החיים שלך שעד היום רק ידעת פרטים קטנים.

ומסע סבוך של נועם בן ציון; כמעט שלוש שנים שתחקיר מסביב בעולם, נבירה בארכיונים, 

התחקות אחר השורשים . כל העבודה הזו תגיע לשיאה בסדרה ''מי אתה חושב שאתה'' בשעה 

 תשע וחצי בערוץ הראשון.

ענבל גזית; זה ערוץ ראשון. אנחנו עוברים לערוץ השני, אנחנו לא מסמסים כנראה מספיק 

ן משמעותי כנראה את היא תגדיל באופ 2לאח הגדול, בקרוב חוזרת לחיינו כוכב נולד. בערוץ 

חשבון הסלולרי. אתמול החלו האודישינים לעונה החדשה, השמינית במספר, וכמו תמיד היו 

שם אלפי אנשים , עשרות גיטרות, וכמובן לא מעט בכי ושמחה. נועם בן ציון היתה גם שם , 

 היא שמעה איך המתמודדים נרגשים, ואת אלה שבטוחים בעצמם. וצביקה הדר עדיין מתרגש,

 מסתבר.

צביקה הדר; בשש בבוקר הייתי בחוץ, ישבתי בצד. אמרתי אף אחד לא יבוא, אף אחד לא 

יבוא. אז התחילו לבוא אנשים. אז אני אומר אולי זאת עם הגיטרה. לא, זה נראה מגניב. זה 

 זה מה שעושה את הדבר.-לא.ה דברים האלה 

ו עכשיו אני נשמעת ככה מאד דוברת; אני מקווה שיצא לי קול, כי כשאני מתרגשת, זה כמ

 הקול חסום. אבל בסדר. אני מקווה שאני אפתח אהיה משוחררת.

שלי. הפעם אני מקווה לזכות במקום הראשון. מקווה להצליח עם  4-דובר; אני פה זה הפעם ה

 המזל שלי.

 ענבל גזית; נקווה עם המזל שלו, אולי גם עם המזל שלנו, כאן אנחנו מסיימים.

 

 


