
המזהיר: הטלוויזיוני המיבצע מאחרי ביותר השמור הסוד
גדודים למיפעלים האספקה הפסקת עדיז־י הושג החיסכון מן שליש
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 למק- מרותקת ישבה כולה מדינה ך*

 סטא- סקר פי על הטלוויזיה. לטי 1 י
 בתוכנית צפו בחופזה, שנערך טיסטי,

מיל כשני החשמל צריכת על הכלבוטק
 מגיש המדינה. מאזרחי אלף 200ד יון

 לפני הציג פאר, (״דני״) דניאל כלבוסק,
 חברת של מרכז־השליטה את הצופים
 כי הראה הספרות לוח בחיפה. החשמל

ה באותו במדינת־ישראל צריכת־החשמל
 הגיעה הישיר, השידור נערך שבו רגע,

מגוואט. 1610ל־
אפ לקרות. שעומד מה על רמז פאר

 תבקש שהטלוויזיה ממנו להבין היה שר
 נקודווד כל את לכבות מציבןר־הצופים

 החמים המים דוודי את ולכבות החשמל
 עברה זאת, ביקש שפאר עד אולם בארץ.

 מפיק אל חי, בשידור שוב המצלמה,
 מכשירי- מול שניצב גינת, רפי כלבוטק

 החשמל, חברת של מומחים ומול חשמל
 היקר, בחשמל לחסוך ניתן כיצד שהסבירו

ביתי. חשמלי מכשיר כל צורך וכמה
 את לסגור מהצופים פאר דני כשביקש

הטל מקלטי מלבד בבתיהם, החשמל כל
 המצלמה, עצומה. ההצלחה היתה וויזיה,

 צריכת־ את המראה לוח גבי על שמוקדה
הצרי יורדת כיצד הראתה בארץ, החשמל

 צריכת הגיעה ספורות דקות תוך כה.
ירידה — מגווט 1460ל־ במדינה החשמל

 בכך בהתחשב אדיר הישג מגוואט, 150 של
 מגוואט 300ל־ מגיעה הביתית שהצריכה

.1610ה־ מתוך
האו את להדליק פאר דניאל כשביקש

 ביזבוז, וללא בקימוץ הפעם אך רות,
 למצבן חוזרות אינן שהספרות היה ונראה
 שהמיב־ ברור היה מגוואט, 1610ל־ הרגיל

הצליח. צע
 כ־ית החשמל שחברת ידעו מעטים רק

 ה- של ההצלחה מידת את מראש ננה
 מהנדס את גינת רפי ראיין כאשר מיבצע.
 תנורים מקררים, ליד שהסביר החברה,
 הוא בחשמל, לחסוך אפשר כיצד ונורות
 על הופיעה שלא בתמונה תדהמתו, הבחין,

 1610מ־ ירד הספרות שמונה המירקע,
 שפאר לפני עוד היה זה מגוואט. 1570ל־

 החשמל נקודות את לסגור לצופים קרא
 שחברת התברר אחר־כך רק בבתיהם.
הצ את מלאכותית בצורה יזמה החשמל

 את ניתקו זו חברה אנשי :השידור לחת
בי גדולים, מיפעלים מכמה החשמל זרם

 מצר- אחד שהוא הארצי, המוביל ניהם
בארץ. הגדולים כני־החשמל

 שאירע. למה לב שם לא איש כימעט
 עבר שלו, הראיון את סיים שגינת אחרי

 את לסגור שקרא פאר, לדני השידור
ה החמים. המים ודוודי מפסקי־החשמל

ת. את הראתה לא מצלמה ״יי ״ די ת מ
השידור בעת פאר מגיש

מראש הוזמנו המודעות

 הוא בתוכנית מראיין היותו שמלבד גינת,
לד רגע, באיתו מיהר שלה, המפיק גם

להח החשמל חברת מאנשי בטלפון רוש

ה למתכונתה החשמל תיצרוכת את זיר
 רק יצליח שהשידור ידע הוא אמיתית.

מש־ כיצד עיניו במו יראה הציבור אס

ופאר) אורגד (גינת, השידור אחרי ההצלחה חגיגת
ידעה לא הטלוויזיה

יו וכיצד הלוח, גבי על הספרות תנות
בהדרגה. החשמל צריכת רדת

למו הזרם את חידשה החשמל חברת
 הציבור המיפעלים. וליתר הארצי ביל
המ החשמל חברת אנשי אך ונהנה, ראה

 הזרם עם לשחק הנראה, ככל שיכו,
 תהיה השידור שהצלחת כך אותו, ולווסת
מלאה.
 ״טריק״ על אנשיה את להאשים קשה

 כן השידור, שיצליח שככל ידעו הם זה.
 — בחשמל לחיסכון הציבור מודעת תגבר
 בתקופה ראשונה, ממדרגה לאומית מטרה
בדלק. חמור ממחסור המדינה סובלת שבה

 הפרשה את תחילה, הכחיש, גינת רמי
 אליו פנה הזה שהעולם אחרי אך כולה.

 ״זה שוב: הנושא את בדק הוא בשאלה
 את הורידו החשמל חברת שאנשי נכון

 הם ״אבל אמר, מלאכותי,״ באופן המתח
 מתקלה חששו שהם משום רק זאת עשו
 יפול המתח אם החשמל מערכת בכל

בבודאחת.״
עוב להכחיש היה יכול לא גינת אולם

הז השידור לפני ימים כמה אחת: דה
העי בכל החשמל חברת פירסומאי מינו

עמו על המשתרעות מודעות־ענק, תונים
 חברת קראה אלה במודעות שלמים. דים

בחש בחיסכון להמשיך לציבור החשמל
 להזמין יכלו לא החברה פירסומאי מל.

 ב־ בעיתונים גדולות כה מודעות ולנסח
 9 השעה אחרי להם, שנותר פרק־הזמן

העי סגירת מועד לפני קלה שעה בלילה,
לחצות. סמוך שהוא תונים,

 כלבוטק של ההפקה צוות אנשי בעוד
 יכלו השידור, הצלחת את באולפן חגגו
 בהנאה. ידיהם לחכך החשמל חברת אנשי
 שלהם, הקטן הטריק את תפס לא איש

בחשמל. לחסוך שוכנע והציבור
ן■ ינאי יוסי
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