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טלוויזיה
הקלעים מאחורי

 ברל של עולמו
לעולמו הלך
ה הטלוויזיה עמדה הקרוב השישי ביום

ש מצולמת בידור תוכנית לשדר ישראלית
ה ברל. ז׳אק של עולמו בהצגת צולמה
תשו לא התוכנית בימות, בתיאטרון מוצגת

צולמה. לא שהיא הפשוטה מהסיבה דר
בע־ בשל ההצגה את לצלם היה ניתן לא

זכו עבור לתשלום בקשר שהתעוררה ייה
 המפיק בימות, תיאטרון מנהל ההצגה. יות

 את לטלוויזיה למכור הסכים אגמון יעקב
הסכ סמן ועל ההצגה, את לצלם הזכות

 שלחו כאשר אולם השידור. תוכנן זו מה
 הוחזר הוא לחתימה, החוזה את לאגמון

 לא המפיק שבידי בהדגשה חתימה ללא
 עבור ההצגה. של היוצרים זכויות נמצאות
ב לשלם הטלוויזיה צריכה אלה זכויות

בידיו. שהזכויות למי נפרד
הזכו את לרכוש כדי התרוצצות החלה

 אמדורסקי, בני הזמר־מפיק כי הסתבר יות.
 להסתפק מובן הזכויות, נמצאות שבידיו

פזמו לגבי המקובל וסביר רגיל בתשלום
 את המייצגת אקו״ם, אבל בודדים. נים

 מהסל תבעה בחו״ל, הזרים הזכויות בעלי
 כולה. ההצגה זכויות עבור תשלום וויזיה

למרות לעמוד. הטלוויזיה יכלה לא בכן

קפליוק עודד מפיק
 בשלבים רבים אמצעים הושקעו שבבר

ה נאלצה התוכנית של הקדם־הפקתיים
השבוע. ההצגה צילומי את לבטל טלוויזיה
ה מנהלי צריכים אותו שהלקח ייתכן
להפ שלא הוא זו מפרשה ללמוד טלוויזיה

עת. בטרם ומשאבים אדם כוח עיל

כועס
חגיס ת בו כליו

 כשראה ביותר מופתע ודאי שהיה האדם
ב שהוצג אירועים, יומן — השבוע את
ה המפיק־במאי היה האחרון, השישי יום

 לעסוק עמד יוסי גודארד. יוסי מוכשר
 המחסור בבעיית דגש של הבאה בתוכנית
ש הקטע והנה בארץ. מלאכותיות בכליות

המלא הכליות על האירועים ביומן שווי
הנושא. את לו גמר כותיות,

 שמספר גודארד יוסי טען כן לפני עוד
 של לתוכנית לרשותו העומדים הנושאים

ב ביותר. מוגבל הוא תיעודתיים סרטים
 בנושא נוגע בטלוויזיה אחר שמישהו רגע

 שתיים־שלוש למשך אפילו ומציגו מסויים
 אפשר פעמים כמה גמור. הנושא — דקות

בטלוויזיה? ניתוח אותו את לראות
 יוסי של בחלקו תיפול מספת הפתעה

 קפליוק עודד של תוכניתו את יראה כאשר
 בתוכנית בחודש. 21ב־ שתשודר ודעת, מדע

 בגופו כליה השתלת של ניתוח יוצג זו
ה בבעיות הפוזה הצצה תוך אדם, של

בע אנשים עם ושיחה המלאכותיות כליות
שתולות. כליות לי

מו ודגש ודעת מדע התוכנית כי מעניין
 אינה השאלה עצמה. מחלקה באותה פקות
 שעושה מה יודעת שמאל יו אין מדוע

 את המפעיל הראש היכן :אלא ימין, יד
הידיים? שתי
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