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ל ח רגל■ ת עגו ה ר ו סגו
 הסרטית חברתרהטדוויזיה

 סיפקה בישראל הראשונה
 תוכגיות את גתגיה לתושבי

הירדנית הטלוויזיה
יו לפגי בעיתונים שהתפרסמה הידיעה

 פרטית חברת־טלוויזיה על משנה, תר
 שידורי־טלוויזיה לשדר המתכוונת בנתניה

 עוררה חודשי, תשלום תמורת למנויים,
ציבורי. מאבק מייד

 תקום ״סוף־סוף בהקלה: שנאנחו היו
ה הישראלית לטלוויזיה מתחרה טלוויזיה

 ואנשי.מישרד־ בעיקר אחרים, משעממת.״
 בלהט יצאו השידור, ורשות התיקשורת

ו כהגדרתם, ה״פיראטית,״ התוכנית נגד
 הקטנה, התחנה אולפני את לסגור קראו

 ד,חופ- ״היוזמה נתניה. ,בעיבור שהתמקמה
 אחרי שטענו, היו שוב,״ הפסידה שית

 האוסר מישרד־התיקשורת של צו שהוצא
 שידור־טלוויזיה כל לשדר התחנה על

 בדרכים ניתן, שקודכדלכו למרות שהוא,
 חברת התחנה, לבעלי הרישיון עקיפות,

קו־חד.
ש אלא רדיו. - טלוויזיה כמקום

 טלווי־ תחת גוועה. לא החופשית היוזמה
 לפחות לעשות בעלי־התחנה החליטו זיה

שה אחרי בלבד. למנויים מקומי, רדיו
״להת הסכימה בנתניה המקומית בריכה
ה נתקלו לא הטלוויזיה, לאולפני חבר״

 ממיליון יותר בעסק שהשקיעו מממנים,
 אצל פירסומות להשיג בקושי לירות,

בעיר. בעלי־עסקים
 המתרחצים וקהל החורף, הגיע אולם
 בעיקר ששידרה הרדיו, תחנת נידלדל.
 צץ ואז נסגרה. ולהיטים, קלה מוסיקה
 כי בנתניה, פירסמה קו־חד החדש. הרעיון

ב שידורי־טלוויזיה לשדר מתכוונת היא
 האיסורים למרוח — זאת סגור. מעגל

הקודמים.
 היה החברה שהציעה התוכניות לוח
של ובידור, מתח תוכניות וכלל מגוון,
 אין בחו״ל. נרכשו החברה בעלי טענת
הח בנתניה רבים שתושבים איפוא, פלא,
ו הישראלית הטלוויזיה על לוותר ליטו

 תשלום תמורת כמנויים, להירשם ביקשו
לירות• 150כ־ של חודשי

 קו־חד אנשי מתרוממות. אנטנות
 שלהם, המנויים במיספר לנקוב מסרבים

מדו נתניה עיריית אנשי להערכת אולם
מר באיזור רק תושבים, 800 בלפחות בר
 בשכונות אחדות לעשרות נוסף נתניה, כז

 להגיע מיהרו החברה טכנאי שבסביבה.
אנ בהם ולהתקין החדשים המנויים לבתי
 הביתית לאנטנה החיבור מרכזיות. טנות

 אל הנמתחים חוטים באמצעות מתבצע
המרכזי. האולפן

 במשך הפיראטית הטלוויזיה פעלה כך
התוכ התלוננו. לא המנויים כחודשיים.

 ללא והתחרו גבוהה, רמה על עמדו ניות
היש הטלוויזיה שהציעה באלה קושי כל

והקרים. הארוכים החורף ללילות ראלית
 נפוץ התוכניות שמע ירדני. פלגיאט

לע ובמקביל במהירות, ובשרון בנתניה
 גם השמועה גונבה המנויים במספר לייה

 ב־ אלחוטי לפיקוח היחידה אנשי לאוזני
 לבדוק החליטו הללו מישרד-התיקשורת.

ה היחידה אנשי ולהפתעת הנושא, את
 ומהנדסים, אלקטרונאים רובם מנוסים;
 העתיקה פשוט קדחד חברת כי הסתבר

הירדנית. הטלוויזיה תוכניות את
 הסביר בפשטות,״ די נעשה ״הדבר

ב טכנאים ״ישבו היחידה. מאנשי אחד
 אנטנות בעזרת קלטו הטלוויזיה, אולפן

 הטלווי־ שידורי את טובה קליטה בעלות
 אותם, ושידרו וחזרו מרבת-עמון, זיה

 ,2 מיספר בערוץ בדזמנית מיתוג, בעזרת
 שלהם. המנויים של הטלוויזיה מקלטי אל

 שידורים תמורת מסתבר, כך שילמו, אלה
ספו ימים תוך הוחרמו. המשדריםירדניים.״

 אנ- פשטו שר-התיקשורת, בהוראת רים,
 אולפן- על אלחוטי לפיקוח היחידה סטי

ה את החרימו בנתניה, הפרטי הטלוויזיה
 החברה בעלי ונגד הפיראטיים, משדרים

 נוספת בפעם שיחנוק פלילי, תיק נפתח
 טלוויזיה להפעלת הפרטית היוזמה את

בארץ. נוספת
 לעשות נאלצו החברה, אנשי לטענת

וב ברישיון זכו שלא מאחר שעשו מד,
 בהתאם פרטית, טלוויזיה להפעלת אישור

השידור. רשות לחוק
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 היום, שהגעתי לאן .הגעתי 0 ^
י / איל הזה. העולם. בזכות רק זה ■ /
 רפתן לבטח עדיין הייתי העיתון מלא

 בחודש, ימי־ציור כמה המקבל בקיבוץ,
 להגיע אז מצליח. הייתי אם יודע ואיני

 העובדה בזכות הגעתי שאליהם להישגים
העולם.״ את לראות נפקחו שעיני

 עין- בן קיבוצניק־לשעבר, *שועלי, יואב
 ב־ שלו רחב־הידיים בסטודיו יושב שמר,

 עשרות תלויות כתליו שעל גיבעתיים,
 הריאליזם בסיגנון מרהיבות־עין תמונות

בתע להציג עומד הוא שאותן הפנטסטי,
הג באחת י כשבוע ■ בעוד שתיפתח רוכה

בתל־אביב. לריות
 אופךדיבור עירניות, עיניים לו יש

 וכל-כולו ג׳ינס לבוש הוא אינטליגנטי,
שלו. האמנות בתוך נתון

 הרפתן עדיין שועלי היה 1968 בשנת
המב הציירים כאחד ונחשב עין־שמר, של

 עמד הוא הקיבוצית. התנועה של טיחים
 בעיר, הראשונה תערוכתו את להציג אז

 מבט. בשם נפתחה, שאך־זה חדשה בגלריה
תו חדור שועלי היד, לציור שנוסף אלא
 היו הימים עמוקה. חברתית פוליטית דעה
 תרם כולו העולם בביאפרה, המילחמה ימי

 בבנגלודדש. הרעבים הילדים למען כספים
 ערך החיפושיות, איש האריסון, ׳ורג׳ג

 בסנטראל־ מיוחד קונצרט־פופ למענם
 החליט שועלי ויואב בנידיורק, פארק

 אחוזים 15 שביכולתו. המעט את לתרום
 יוקדשו הבטיח, כך תערוכתו, מהכנסות

ביאפרה. ילדי למען
 יצא עידשמר השומר־הצעיר קיבוץ
שהכנסו- חבר, מעז זה כיצד מגידרו.


