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פורסם בחותם 17.4.1973 

בעת לימודי הדוקטורט שלי בפאריס בשנים 1974-1972 נתבקשתי על ידי קול ישראל – זאת כדי לחסוך הסעת עובד של 

הרדיו לשם – לייצג את ישראל בפאריס פעמיים: פעם אחת ברוסטרום הבינלאומי ליצירות קונצרטיות, ופעם שנייה 

בארוביזיון של 1973 שנערך בלוקסמבורג. נקדימון רוגל, מי שהיה אז נציג הרדיו שלנו בצרפת, שלח את בנו כצעיר ואותי 

!כמבוגר, לפי כללי התקנון של חבר השופטים. 
לארצות קטנות יש דרכים משלהן להתעשרות. לוקסמבורג היא מן הקטנות במדינות אירופה, אף כי שמה המלא 

הוא "הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג". שדה התעופה היחיד שלה הוא בסדר גודל של עטרות או מחניים. שטחה 

כשטח הגליל ומספר תושביה כזה של חיפה והקריות. עם זאת, היא יצרן הפלדה החמישי בגודלו באירופה; אך 

עיקר יתרונה נובע מהיותה נתונה בין הענקים. בכל נקודה בה אתה נמצא כך וכך ק"מ מן הגבול הצרפתי או 

הגרמני או הבלגי, ובדרך כלל אינך מרוחק במיוחד משלושת הגבולות גם יחד, מה שמאפשר לך לשדר בלי בעיות 

אל שלושתן, כשאתה פטור מן האחריות ה"ממלכתית" הרובצת על אלה. כך הפכה תחנת הרדיו והטלוויזיה של 

לוקסמבורג RTL לעסק השידור המכניס ביותר באירופה, וזרועותיה פרושות עד פאריס ועד בון ועד בריסל. היא 

משדרת בעיקר פרסומות בגרמנית ובצרפתית, שלא לדבר על השפה המקומית, שעות רבות ביום, וגורפת הון לארץ 

הקטנה הנהנית מיתרונה הגיאוגרפי והלשוני.   

אשתקד זכתה לוקסמבורג בפרס הגדול של הארוויזיון, שבו ייצגה אותה זמרת יווניה בשיר צרפתי. אי לכך נערכה 

התחרות של השנה בלוקסמבורג. כיוון שהיתה לי ה"זכות" להיות אחד משני המייצגים את ישראל בחבר 

השופטים, אביא להלן כמה רשמים משוק הבידור הלז. למעשה, תחרות זו היא מעין "פסטיבל זמר" אירופי שבו 

מתחרות כעשרים מדינות החברות בארגון הרדיו האירופי. השנה הצטרפה ישראל אל מועדון זה והיא הארץ 

היחידה שמחוץ ליבשת המשתתפת בו. לאן פנינו מועדות? היכן אנו רוצים להשתלב? שאלות רציניות מכדי לענות 

עליהן במסגרת זו. מכל מקום, מי שמדבר על תופעות של לבנטיניות בארצנו, יהא לבו סמוך ובטוח כי בלבנטיניות 

האירופית אנו משתלבים ללא קושי.  

מה מטרתה של תחרות כזו? האומנם להעלות את רמת השירים המתחברים ומשודרים? האומנם לגלות יוצרים 

חדשים ומקוריים? לא מיניה ולא מקצתיה. מטרתה פשוט "להחזיק את העסק" הגדול הזה. שירי עם, שהם כיין 

המשומר, מקומם לא יכירם כאן, ומה להם ולגורם התחרותי? שירים "נושכים" של אנשים שאיכפת להם ודאי 

וודאי שאין הם עסק לארבע מאות מיליון צופי טלביזיה. אלה יכירם מקומם בקובות הגדה השמאלית של פאריס 

או במועדון של יעקב אגמון ודומיהם. מה נשאר, אם כן? השיר המפוברק, המחניף לאוזן, המרוח על חיוך עשוי 

היטב וכן כמוהו הנכנס לאוזן ויוצא ממנה באותה קלות, הנשכח לאחר כמה ימים, שכן כבר יש לו מחליף. זו 

תעשיה ענקית: יש לה צרכנים ויש לה יצרנים ופועלים בה חוקים של שוק ואין בלתם. מה לשוק זה ולתחנות רדיו 

ממשלתיות? אלה שותפות לשוק הגדול בצורה גלויה או סמויה, כשבנוסף למסחר יש כאן גם נימה של גאווה 

לאומית ו"ייצוג". מבחינה זו של פרסומת בינלאומית, אין ספק שזה הישג לישראל. השידור הטלביזיוני מגיע אל 

שלושים ושתיים ארצות מרוסיה ועד איסלנד וברדיו אל כמה ארצות נוספות, ביניהן אף יפן. גם ארצות צפון 

אפריקה וירדן שדרוהו ישירות...  

הגבולות העדינים בין המסחר הטהור לבין עלה התאנה הציבורי שלו רחוקים מעין הציבור, ואין זה מעניין אותו 

כלל כל עוד הוא מקבל "לחם ושעשועים", ובמערב אירופה השבעה והמדושנת הוא מקבל את שניהם בשפע. יש 

לשיר כזה כללים משלו, ואין כל קושי להזין מחשב בנתונים ולקבל מוצרים כאלה בשרשרת: לא יותר משלוש 

דקות, כלומר לדגדג אך לא לומר דבר; קצב "מרובע" ככל האפשר עם גירויים קלילים פה ושם; תבנית אחת 

בפזמון, הכובשת את האוזן מיד, וזאת משום היותה דומה לקודמותיה ככל האפשר, ומכאן – שום מקוריות, חס 

וחלילה; תזמור סטנדרטי שהפך לקלישאה – פתיחת תרועה בטרומבונים, כמה השתוללויות של התופים וכל 

היתר כבר מרוח ומשומן היטב; הרמוניות קצת מדגדגות אך פשטניות ביותר. אשר למלים – מה זה כבר משנה. 



בדרך כלל – סנטימנטליות מפוברקת. השירים דומים זה לזה עד בלבול ובעיקר הם דומים למה שכבר שמענו: 

קצת סיימון וגרפונקל (שוודיה), קצת גרשווין וברנשטיין (אירלנד), קצת וודי גאטרי ורוקנרול (אנגליה), קצת 

צ'ייקובסקי (שווייץ). ואם היה שיר אחד שחרג מן השגרה (של נורבגיה; מודה ומתוודה – נתתי לו מקום ראשון, 

אך ברור שבהצבעה לא קיבל אפילו מקום חמישי) – משחק משעשע וחביב במשקל מחומש, גם הוא הלך בעקבות 

ה"קח חמש" (Take five) של דייב ברובק, אך מוטב כך.  

אשר לשיר הישראלי, מקצועית הוא היה עשוי היטב והופעתן של שתי בנות ישראל היפות – אילנית כזמרת ונורית 

הירש כמנצחת – הייתה מרשימה ומעוררת אהדה. השיר עצמו היה לפי המתכונת הכללית ולא היה בו שמץ 

ישראליות, דבר שאכזב כמה מן השופטים, אשר ביטאו בדבריהם ציפייה למשהו ייחודי ישראלי ולא לסתגלנות 

לקו הכללי. אולי זה חומר למחשבה למעצבי השיר של השנה הבאה.  

כיוון שהשיר הזוכה "עושה" בדרך כלל שלושה מיליון תקליטים, יובן שזהו עסק גדול בקנה מידה אירופי והוא 

מספק את השוק הצמא לחדשות. בקבלת הפנים שלאחר התחרות יש אפשרות לפגוש מנהלי חברות תקליטים 

ה"מחשלים את הברזל בעודו חם" וקונים בו במקום את מה שנראה להם כדאי. והאמינו לי, אוזנם מאומנת 

לשמוע את השוק טוב יותר מאוזניהם של השופטים. בתוך שוק זה, מה הנחה אותי לנקד כך או אחרת שירים אלה 

או אחרים? ניסיתי לשקול את איכותם קודם כול מבחינת המלים, ושנית מבחינת המוזיקה. לחלקם הגדול רציתי 

להעניק אפס עגול, שכן היו אפסים, אך כללי השיפוט מחייבים לתת לפחות נקודה אחת לשיר, מה שמשטיח לא 

מעט את התוצאות.  

השיר הנורווגי הרב-לשוני "זה רק משחק" גם ביטא במילותיו יחס בריא אל העסק כולו והיה היחיד שלא ניסה 

לטפס בדבקנות על "רגשותינו", שכן התכונה הדוחה והנלעגת ביותר של רוב השירים היא הסנטימנטליות 

הדביקה שלהם. לזה של אנגליה היה אופי של המנון לחיים. שמענו כבר כאלה למכביר בעבר, אבל זה דווקא נושא 

שתמיד טוב לחזור עליו, ואם המלה power החליפה כאן את המלה glory, זה רק מסימני הזמן... לא הפריע לי 

שקליף ריצ'רד נענע כהלכה את ברכיו (הוא עושה זאת כבר חמש-עשרה שנה), שכן יעד כוח לדיבורים ולרוקנרול 

שווה בשווה. למה לא? לפחות הגישה הייתה חיובית ולא סנטימנטלית. לשיר של לוקסמבורג היה רעיון קטנטן אך 

חביב – "הכר את עצמך" בילד, בנער, באדם אשר סביבך... לשיר של שלוש דקות זה בהחלט מספיק כרעיון. אם 

זכה שיר זה במקום הראשון, ייתכן שהדבר היה בעיקר בזכות הזמרת שלו, צעירה יהודייה מדרום צרפת, 

שהפנטה את צופי המסך הקטן בעיניה השחורות והיפות וכן בכוח הרצון העצום שהשקיעה בהגשת השיר. ואולי 

גם כאות תודה ללוקסמבורגים, שהיו מארחים למופת. מכל מקום, הוא גם היה מן הטובים בין השירים.  

צוות השופטים היה מורכב מנציגי הארצות המשתתפות, שניים מכל ארץ – האחד בן לא יותר מעשרים וחמש 

והשני בעשר שנים לפחות מבוגר ממנו – אשר נתנו בין נקודה אחת לחמש נקודות לכל שיר, פרט לשיר של ארצם, 

שעליו לא הצביעו כלל. כדי לנתק את השופטים מן המסחרה הגדולה של עסקי השעשועים, הם בודדו לפני 

התחרות בבית מלון חביב בעיירת נופש ומרחצאות במרחק כעשרים ק"מ מן העיר עצמה, ונעשו תוך יומיים וחצי 

של שהות בצוותא לחברה נחמדה כשלעצמה. 

אם לחזור אל תושבי לוקסמבורג, דומני כי היתרון העיקרי שהם מפיקים מהיות ארצם קטנה הוא היותם 

תלת-לשוניים לפחות. הם דוברים עגה מקומית ממשפחת השפות הגרמניות, עם הרבה מלים צרפתיות, אך זו שפה 

ללא כתב ואם כותבים אותה, הרי כל אחד כותבה פונטית כרצונו. בבית הספר מתחיל כל ילד ללמוד קרוא וכתוב 

בגרמנית ובגיל תשע גם צרפתית. שלוש שפות אלה יודע כל אזרח לוקסמבורג. כשליש האוכלוסיה יודעים גם 

אנגלית ורבים רבים שפות נוספות. אין בלוקסמבורג אוניברסיטה, אך החינוך התיכון נמשך עד גיל תשע-עשרה 

וכיוון שאין בארץ זו שירות צבאי, יוצאים בניה ללימודים גבוהים לארצות חוץ ומסתדרים בקלות בארצות רבות: 

גרמניה, שווייץ, בלגיה, צרפת וכן אנגליה וארה"ב. הגמישות הלשונית של נוער זה והקלות שבה הם עוברים משפה 

לשפה בהיגוי מושלם, אלה נכסים בפני עצמם. המנטליות שלהם, הפתוחה והמשוחררת אופיינית לארץ קטנה בין 



ענקים: ללא יומרות של "גדולה" לאומית, ללא עומס של היסטוריה מחייבת, הם פשוט חיים להם כבני אדם, 

!!חרוצים ועשירים ופתוחים אל העולם כולו.  


