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ה דבר. משנה זו התעקשות אין שוב
קיימת. עובדה היא בישראל טלביזיה
 פועלים הארץ, קצות בכל בתים, באלפי

ב טלביזיונים. קליטה מכשירי יום מדי■
 בידור ומקומות מסעדות בתי־קפה, עשרות
 להנאתם כאלה מכשירים הותקנו אחרים

 אלקטרוניקה טכנאי עשרות המבקרים. של
מכשירי מהתקנת פרנסתם מוציאים כבר

 אילנות עתה משגשגים בישראל, הגגות על
 אלה השאר. מן ומבריקים גבוהים חדשים,

 האלומיניום, עשויות הטלביזיה, אנטנות הן
 נוף ראש. חסר דג עצמות לשלד הדומות

 מנוף שונה אינו למשל, חיפה, של הגגות
 בה ממוצעת אירופית עיר כל של הגגות
הטלביזיה. פועלת
 כבר פועלים ושקולה, זהירה הערכה לפי

ביש טלביזיה מקלטי אלפים חמשת כיום
ה־ קטנים, מסכים אלפים חמשת — ראל

ישראל גגות שער ה
ש ידעו שלא מהם, כמה שלהם. ביזיה

 טלביזיונית, שידור תחנת אין בישראל
תמו לקלוט ניסו המכשירים, את התקינו

ה מתחנות שידורים קלטו להפתעתם נות.
 טווח כי אם בארצות־ערב. הפועלות טלביזיה
קילו 150 הוא טלביזיה משדר של השידור

תמו בישראל לקלוט הצליחו בירוב, מטר
זה. מטווח כמה פי המרוחקות מתחנות נות

 המדינה אזרחי הגילוי את ניצלו תחילה
 וקשר אשנב להם פתחה הטלביזיה הערביים.

 מכשירים השכנות. ערב בארצות למתרחש חי
 המשולש בכפרי■ בבתי־קפה הותקנו רבים

 משיכה מוקד הפכו הערביות, הגליל ובערי
ההת גאתה קצר זמן שתוך אלא לקהל.

 הערבי המיעוט של מהתחום זחרגה עניינות
בלבד.

ה מכשירי בעלי את כיום לחלק ניתן
קבוצות: לכמה טלביזיה

 המהווים הערביות, מהארצות העולים •
הטל מקלטי בעלי רוב ספק ללא כיום

 את הטלביזיה מספקת להם בארץ. ביזיה
מסו בישראל והרדיו העתונות שאין מה

לספק. גלים
ה מושבעים, אלקטרוניקה חובבי •

למק והכנה כתחביב בטלביזיה מתעסקים
בעתיד. צוע

ותי מקרב אמצעים בעלות משפחות •
 תל- בצפון בעיקר רבים, בחוגים הארץ. קי

 חברתי, מעמד לסמל הטלביזיה הפכה אביב,
משפ הפאר. מכונית היתד, שבעבר כשם
 שאינן למרות מכשירים, רוכשות רבות חות

 יש ש״לשכנים משום רק ערבית, מבינות
כזה.״ מכשיר כבר

 מארצות בעיקר חדשים, עולים •
אירופה.

בקפריסין...״ ״ראיתי
 הוצאה אינה טלביזיה מקלט תקנת

 היה ניתן הפיחות לפני כך. כל זולה | |
ב חדיש טלביזיה מכשיר בישראל להתקין

 מחיר היה זה ל׳׳י. 800ב־ של ממוצע מחיר
חדשים, עולים על־ידי שהובאו המכשירים

 רבבות של חייהם אורח ותיקונם. טלביזיה
 אם כיום, כבר מושפע ישראליים אזרחים

 האזנתם ממנהגי יחסית, מועטת במידה כי
בטלביזיה. וצפייתם

 חיפה תל־אביב, ברחובות כיום לעבור די
 גגות אל הראש את להרים ירושלים, או

 כבר הצליחה כיצד להיווכח כדי הבתים,
העי הנופים את אפילו לשנות הטלביזיה

המתנוססים הרדיו אנטנות ביער רוניים.

 צופים. רבבות יום מדי אליהם מרתקים
★ ★ ★
טלביזיה - המכונית אחרי

 קלי- היתד. שלוש שנתיים לפני וד **
 בבחינת׳ בישראל טלביזיה שידור טת
 מסגרת לה הקדישו שהעתונים סנסציה,
 מאירופה העולים זו עובדה גילו נאימה.
הטל־ מקלטי את עמם שהביאו . ־>■

 כבר מרותקים בישראל ושלוש שנתיים בגיל זאסוסיםמחר שד חינוך
הערביות. התמנות של הטלביזיה שידורי פל־ידי היום

וקלוקלד זול בידור סבשיק או בישראל חיונוכי אמצעי זה מדיום יהפון האם היא, השאלה

 מכס עליהם והוטל בקפריסין שנקנו או
גבוה.

 הן המוגבר, הביקוש בגלל הן כיום,
 הגבוהים המסים בשל והן הפיחות בגלל

 ארצה, המובאים המכשירים על המוטלים
 מאלפיים טלביזיה מכשיר התקנת עולה

 ולמרות זו עובדה למרות ומעלה. לירות
 ליבוא רשיונות מוציאה אינה שהממשלה

אר לזרום הם ממשיכים טלביזיה, מכשירי
 גם נמכרים לשבוע, עשרות של בקצב צה

 בהמבורג הערים. במרכזי הרדיו בחנויות
 עסק ישראלי יורד הקים למשל, שבגרמניה,

 מכשירי הספקת על בעיקרו המבוסס מפותח,
 כזה מכשיר לישראל. משומשים טלביזיה

 כולל דולר, 75 של במחיר לישראל מסופק
והאנטנה. ההובלה
 כנהג עובד הארץ, יליד ),36( כהן דויד

ב הגר ילדים, לשני אב דיסקונט, בבנק
 בעל הוא בתל־אביב, ישראל מלכי כיכר

 מספר מספר. חדשים מזה טלביזיה מקלט
לק מצליחים שהם מחברים ״שמעתי הוא:
 וממצריים. מסוריה טלביזיה שידורי לוט
 התעניינתי ולא ערבית יודע איני עצמי אני

 של הכדורסל שחקני עם יצאתי אבל בזה.
 טלביזיה מכשיר שם ראיתי לקפריסין, הבנק

והח בארץ לקלוט שאפשר נזכרתי בחנות,
 שטרלינג 70 שם לי עלה זה לקנות. לטתי

מכם.״ לירות אלף זה על ושילמתי
 טוע־ רב״עיית איש שפר, ראובן מסביר

מוש טלביזיה צופה שהוא התיאטרון, דון
 להת־ צריך זה, ״ככה שנה: חצי מזה בע
 שבגללה העיקרית המטרה אבל בחיים. דם

 תמיד שאני העובדה היא מכשיר רכשתי
 שיש מכיוון בבית. לא פעם אף בהופעות,

 תהיה שהטלביזיה חשבתי אשה, בבית לי
 אנטנה אחד גג על ראיתי פיצוי. עבורה
 ראיתי העניינים. מה לשאול ועליתי בודדה

מכשיר.״ לקנות ורצתי קולטים מה
ש ילדים, לחמישה אם הדוש, אלגרה

של אשתו שנד״ 13 לפני ממצריים עלתה
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 מתון אימתנית דמות ח ■1141171
| /1 •1* ״1  אודות מצוייר סירטון ״

 סירטונים של מסידרה אחד המלח, פופיי
וקהיר. ביירות בתחנות המוצגים אמריקאיים,

רואים גה

ה הטלביזיה תראה כך[סיתות
ל זה צילום ישראלית.

 חברת של הניסיונית הטלביזיה מתון קוח
המזרח. יריד של בגניו שהותקנה אמרון,

|1ד71 | | של הצרפתי הגל קריינית 7|
תח הלבנונית. הטלביזיה 111111 111

 העומדת המרחב מתחנות היחידה היא זו נה
מעם. בטוב ומוגשת אירופית רמה על

1 0*1 4 1  ה־ גמר משתק מתון תמונה 1
1^  בין בכדורגל העולמי גביע 0 11)

 טל־ידי שנקלטה כפי וצ׳כיה, ברזיל נבחרות
מצרית. תחנת של משידור בישראל צופה

 לדירתו טלביזיה מכשיר שרכש רחוב, צלם
 ״אני אומרת: בתל־אביב, עזרא שברחוב

אנשים ראינו טלביזיה?! קנינו למה יודעת


