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 הנחתם. ממקום ויותר מטר שרה
 ששי־ בכך היא אלה מכשירים של היחידה הבעיה

 או בתדר משודרים אינם ה״פישפשים״ של וריהם
 המפעיל האיש על־ידי רק להיקלט הניתן סודי, ל

 יכול אותה, ומשדרים שיחה קולטים כשהם וותם.
לקלוט ביותר׳ הפשוט טרנזיסטור מכשיר בעל ל

ו גה על ב ו "*,יתכן* עיתונאים. עם משוחח אבן אבא שר־החו׳ןאבן? ג
ל־'״:£ ״לא משהו להם אומר הוא כזו שבהזדמנות

 משמש בעצם והוא חשד, כלי מעורר אינו מושחרים) (פנים הצד מן העומד אדם פירסוס״.
פון משמש בחולצתו כפתור מהלכת. כתחנת־שידור קרו רב. למרחק המשדר משדר, של במי

ב נמצא שהוא בתנאי — השידורים את
 כך הותקן שלו ושהמכשיר המתאים טווח

המתאים. התדר את לקלוט שיוכל
 מעניין ניסוי גרמני עיתונאי ערך מזמן לא
 מכשיר בעזרת גרמניה. של בירתה בבון,
המופ אייבה, מדגם יפאני טרנזיסטור רדיו

 אינו ושמחירו וולט 6 של סוללה על על
ש אחרי — לקלוט יצא ל״י, 85 על עולה

 הקליטה כושר את הרחיב שלו הרדיו טכנאי
 של במחיר מגהרץ 170 עד מכשירו של
שהות ״פישפשים״ של שידורים — ל״י 10

הגרמנית. בבירה מרכזיים במקומות קנו
 הממשלה מבנין מטר 200 של במרחק
 את לקלוט עיתונאי אותו הצליח הגרמנית
הגר הממשלה בישיבת שהתנהלו השיחות

הת־ שמישהו ״פישפש״ בעזרת וזאת מנית׳

״:״ בכפתור מיסוופוו
פון תקן זעיר רו ר המו מ החולצה, בכפתו
ם צורך אין לעניבה. תחת טי מחשידים. בחו

 הביטחון וששירותי הישיבות בחדר קין
עי אותו לגלותו. הצליחו לא הגרמניים

 למשנהו, אחד ממשלתי ממוסד סבב תונאי
 ״פיש־ קיימים המוסדות במרבית כי גילה

תל ושכל סודיות שיחות המשדרים פשים״
בעצ שיבנה רדיו בעזרת לקלטן יכול מיד
ל״י. 50 על יעלה לא חומריו ושמחיר מו

ד (המשך )20 בעמו
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ת עלול מהם אחד כל פשוט. עור מכשיר או האזנה מכשיר להיו

ס לגלות העשוי שידוד, כן את בכך למעונייני  שר־ של שיחתו תו
טחון אי עם דיין משה הבי תונ ה אלמוני. עי  נראה משמאל בתמונ

תקן זעיר שידור מכשיר (למעלה). תיק של כפולה בקרקעית המו

ח1 ח  סיגריה לעצמו מדליק פרס שמעון השר עם ו
תכן £שוט.  ולא במתנה, לו ניתן רגיל מצית שאותו יי
 היכול (משמאל), סיגריה מגודל הקטן משדר, ־ותקן

קטנים. למרחקים מאוד, קצרים בגלים־ שידור על־ידי

הוהארון גייס ל הכינוי ז
פון קרו ה זה, מי

 עשרות כמה ממרחק שיחות לקלוט מסוגל
הקול. מקור ביוון אל מכוון הוא אס מטרים,

בב שכל פשוט, ציוד בעזרתשד? מגלח סוליו  יכול אלקטרוניקה חו
תן להתקינו, ת לקלוט ני אטו קירות מאחורי שיחו

פון בעזרת למשל, כך, מים. קרו מין המי לשי להאזין הליברלית המפלגה מנהיגי יכולים מי
ת ר חו ציונ פוזי ה (נראה סרלין יוסף המפלגתי האו ת עם בתמונ קשת). סילבי העיתונאי
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