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 להם זקוקים איננו בחשבון. אותם ניקח
 עומדים. אנו היכן נראה הבה ובכן, אפילו.

 דולר. 50,000,000 :כרומו רווחים
:תשלומים

 דולר. 10,000,000 — הסרט הוצאות
 .1,000,000 — ומקווין לרדפורד אחתים
 .10,000,000 — היריבים ל״קניית״ אחוזים
מההוצאות) אחוזים 25( לאולפן תשלום

— 2,500,000.
.1,000,000 — מישפט הוצאות

 אנשי־ 200 סחו
 קשוחים, קומנדו

מוז פלישה ובצעו !לנזו

 .500,000 — לגמרי) ממנו (שכחתי מפיק
 .21,500,000 — אחוזים) 5( במאי

דולר. 31,500,000 — (בינתיים) סך־הכל
נטו:
 18,500,000 — ישראל) למדינת נשאר (מה
דולר.

 שאולפן- חשבתם באמת מהר. לא־כל־כד
!וכ לחבורת יניח הזה ההוליוודי הסרטים

 כסף? של כזה סכום עם להסתלק רים
? הכסף ם ה ל ש

 הסיבה את לכם לגלות השעה הגיעה
סר עושים האולפנים שבגללה האמיתית

 לעשות חשק שום להם אין בעצם, טים.
 להתעסק עליך סרטים לעשות כדי סרטים.

 שחקנים במאים, כמו יוצרים אנשים עם
 כמו בדיוק הם יחד שכולם ותסריטאים,

 סרטים עושות חברות־הסרטים בתחת. קוץ
. להיות שתוכלנה כדי ת ו צ י פ מ ה

 את שלוקח האיש זהו ? מפיץ זה מה
 בתי- לבעלי אותו ומוכר המוגמר, הסרט

אחוז 35 המפיץ מקבל זה תמורת הקולנוע.

 אחוזים 45 ועד המקומיים, הברוטו מדיווחי
 שלנו מהסרט בחוץ־לארץ. הברוטו מדיווחי

 דולר, מיליון 50 שגרף אנטבה, פשיטת על
 דולר. מיליון 20ל־ 17 בין המפיץ יגרוף

 רק ייקח שהוא ונאמר הוגנים נהיה הבה
 ובכן: מיליון. 17

 דולר. 50,000,000 — ׳רווחים
:תשלומים

 דולר. 31,500,000 — לעיל נרשמו
 17,000,000 — מפיץ

 דולר. 48.500,000 — (בינתיים) סך־הכל
 אבל מי־יודע־מה, לא זה מיליון 1.5 טוב,

 בכלל זאת מי אבל משהו. בכל־זאת זה
? כזה סכום מאיתנו שתקבל ישראל,
 להיראות עשוי להלן שיבוא מה ובכן,

 על להיות שחייבות כהוצאות להדיוטות
 17 גרף הכל, ככלות אשר, המפיץ חשבון
 ברדס אותו הוא המפיץ זיכרו, דולר. מיליון
 באמת הזד. החלק (את הסרט. את שעשה
 יש לעייסקי־הקולנוע זיכרו, מבין.) שאינני

 מקבלים הם שבזכותן מיוחדות, הטבות־מס
 דולר כל על דולר ארבעה של פטור־יממיס

 כך משום הסרט. בעשיית מפסידים שהם
 מאד, כבדה זרוע זרוע־הפצה, להם יש

 מקום, מכל הפסד. יראה שהסרט המוודאת
 100 את שימחקו ההוצאות רשימת הרי

 לעולם- ישראל מדינת של הרווח־ניטו אחוזי
ועד:

ת .הפצה מי קו ה מ כ מו כ חי ( וו די מ
: ( ו ט ו ר כ  דולר! 5,000,000 — פירסום ה

— וביטוח מיטען ! 1,000,00־3 — עותקים
— מה?) (על תשלומים דולר! 100.000
— בדיקה ! 100,000 — מיסים ! 100.000
 ! 20,000 — קול) (התאמת דאבינג ! 50.000
 — סך־הכל !60 — באמת!) (נו, זכויות

דולר. 6,370,060
 הרווחים הוא עכשיו לנו שיש מה ובכן,
בסך ותשלומים מיליון, 50 של ברוטו

 הזה האחרון התשלום ועוד 48.500.000
מיליון. 9 של

 דולר. 50,000,000 — רווחים
 .57.500,000 — שולם
דולר). 0( - אפס - לישראל נשאר

■ ■ ■ י
־ אפילו אטרח א עייו  רשימת את ל

 אלה, סעיפים על בחו״ל ההוצאות /
)42 בעמוד (חמשך

בוזומריו
 פרוטה אפילו מזה תראה לא ישראל דות?
אחת.
 בהוליווד בכיר מנהל כל פועל. זד, כך
 שיהיו מוכרח שובר-קופות ■שסרט יודע,

 נאמר הבה ובכן, ראשיים. כוכבים שני בו
 מקווין סטיב עם יצולם אנטבה שפשיטת

 או ממש של בורים (רק רדפורד. ורוברט
 נראים אינם שהם לציין יטרחו אנטישמים

 מיליון 3 היום עולה מקווין סטיב יהודים.)
 רו־ ברוטו. .מהרווחים אחוזים 10ו- דולר,
 אחוז 10ו־ מיליון 2 עולה רדפורד ברט

 דולר. מיליון 5 לכם הרי ברוטו. מהרווחים
 צנועים, נהיה הבה דקי־הרקק. גם וקיימים

 גוספים. דולר במיליון שהמדובר וגאמר
 הראשי. הבמאי את גם לזכור יש אבל
 מן אחוזים 10 בתוספת מיליון. עולה הוא

 להשיג נצליח אולי טוב, ברוטו. הרווח
 (שימו מהברוטו. אחוזים 5 תמורת אותו

״נטו״.) לוקח אינו אלה מכל איש לב,
״העליו ההוצאות כל עם סיימנו בכך
 כותבי- עבור כמאה־אלף להוציא נות״,

ב מביאים איננו אפילו שאותם התסריט,
טו בתסריטאים צורך יהיה לא חשבון.

 הוא שנחוץ מה כל מוכן. הסיפור בים.
הגונה. ״עבודת־ת&ירה״
■ ! 1■ 1■

 ה- ההוצאות קיימות לאלה וסף ן*
הצל צוות הטכנאים, ״תחתונות״: שי

 פ־ית נסיעות, תילבושות, איש־הקול, מים,
 בהפקה מדברים אנו וזיברו, וכד. אורות
 המון ציוד, המון פיצוצים, המון גדולה.

 ואעריך מאד־מאד, צנוע אהיה ימי־צילום.
 מיליון 10ב־ ההפקה של ההוצאות סך־כל

האולפן. שהבטיח כפי דולר. )10,000,000(
 על ההוצאות טוב. נראה זה עכשיו עד
ברו הרווחים מיליון. 10ל* מגיעות הסרט

 ל־ שיישארו מכאן מיליון. 50 יהיו טו
 עכשיו, אבל נטו. דולר מיליון 40 ישראל
 הזה. האדיר הסכום נמס כיצד וראו הביטו

 מהוצאות־ההפקה אחוזים 25 גובה האולפן
 25 עצמו: האולפן עבור סרט כל של

 חיכרו, מיליון. 2.5 הם מיליון 10מ- אחוזים
 מהברוטו. אחוזים 10 יש ולמקווין לרדפורד

מיליו 10 מהם. אחד לכל מיליון 5 כלומר,
מיליון. 12.5 ה״כ:0 נעלמו. נוספים נים

 שעל הראשון הדבר כזה, בסרט אבל
 היריבים. את לחסל הוא לעשות האולפן
 ה- חברות־ההפקה שבע שאר את זוכרים

 אתם ? אנטבה על סרטים לעשות מתכננות
 שליד מקומן על תוותרנה שהן חושבים
 להניח סביר ובכל-זאת, ? מאבק ללא האבוס

 יוכל לא אנטבה כמו גדול סיפור שאפילו
 כך, משום שונים. סרטים בשמונה לעמוד

 הוצאות- זה. את זה לתבוע יתחילו כולם
 לפחות יהיו שינצח האולפן של המישפט

 בבית- לנצח אי-אפשר אבל דולר. מיליון
 צריך אתה עניין של בסופו המישפט.
תת ה״קנייה״ עיסקת כולם. את ״לקנות״

בהת שונות, בדרגות בריווחי־ברוטו בטא
 אין השונים. היריבים של לעוצמתם אם

 האלה לברנשים לתת לנסות אפילו טעם
 חיקוי- למכור לנסות כמו זה הרי ״נטו״.
לצורף. יהלום

 היריבות החברות בידי יינתנו בסך־הכל
נעל מיליון 5 עוד מהברוטו. אחוזים 10כ־

מו.
 נקווה הבמאי. את גם כמובן, לזכור, ויש

 הברוטו אחוזי את לו לקצץ שהצלחנו
 2.5 עדיין בכל-זאת זה אבל בלבד, 5ל-

 הוצ- הדולר מילית :שכחתי כמעט מיליון.
 ומכאן הסרט, להוצאות נוספים אות-מישפט

 האולפן. לזכות נרשמים מהם אחוזים 25ש־
לא אפילו נוספים. אלף 250 רק זה אבל
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