
 ומעשית. עיונית הוראה ומשוכלל, גדול לנהגות כי״ס
 מוסמכים. מורים ע״י הרכם, כלי סוגי לכל

אוטוכוסים. מכוניות, אופנועים, קטנועים,
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 5 מס׳ השומר רה׳ תל־אכים
12 נחלת־כנימין רה׳ פנת
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דה־שליט עמוסמדע

השדוס למען אטום
 התבלט השנה בראשית קדימה. השנה לצעוד הישראלי המדע, הוסיף רבים בשטחים

 )32( בארץ הצעירים הפרופסורים אחד פולין, יליד מאמריקה, דתי עולה לם, זאם פרופסור
 באדמת הארכיאולוגים חפרו ובדרום בצפון בעולם. שם לו שהיקנה' הכבדים המים במחקר
 — וחבריהם רוני אה יוחנן' ידין, יגאל — צעירים של שלמה שורה כאשר הארץ,

ארץ־ישראל. של הרב־גוונית ההיסטוריה את ובעקשנות בסבלנות שפים ח,
 את לנצל נסיון נעשה הראשונה בפעם

 רבת־נפץ, פוליטית בעיה לפתור כדי המדע
 אנשי על להסתמך הממשלה ניסתה. כאשר
 את שרירותי באופן לשנות במאמציה המדע

 אי־הכללת על־ידי המחיה, יוקר מדד יסודות
 מיסודות אחד שהיוד נקודות תריסר כמה

 לתת הסכימו לא המדענים כה. עד האינדקס
 שסתר זה, פוליטי למעשה וידם שמם את
המדעית. הכרתם את

 בעיני הישראליים, המדעים מלכת אולם
 ראש־הממשלה אשר זו היתד, הקהל, דעת

 הבלתי־ הקהל ואשר הזדמנות, בכל הזכירה
 העתיד. לגבי דדרודות תקוות בה תלה מדעי
 רבים אשר שלום, לצרכי האטום מדע זה היה

 להפרות העת בבוא יעזור כי קיוז בישראל
השממה. את

 כמה בישראל התכנסו השנה בראשית
 זה עטור־אגדות במדע האישים מגדולי

ממוצע. אדם של דמיונו את המשלהב
 נתקבלו ברחובות, התכנסו חבריהם׳ של נכבדה ושורה כור ני־לס אופנהיימר, רוברט

 ?}מום הפרופסור היה אלה בין הבולט צעירים. ישראליים מדעני־אטום של קבוצה על־ידי
בחיים. כיעוד למדע המתמסר הישראלי הנוער את שסימל הארץ, יליד ),36( דה־שליט

 הוא הישראלי. המדע בעולם ביותר החשובה אולי שהיא בעיה, עוד סימל דה־שליט אולם
 של גדול מחנה מבין המעטים אחד גם היה הוא — הצעירים בקבוצת המצטיין רק היה לא

 בארץ. שנשאר — וייצמן ומכון העברית האוניברסיטה כתלי בין שגדלו מבריקים פרחי־מדע
 כוח ידי על נמשכו שמותיהם את להכיר מעולם הספיק לא הרחב שהציבור מחבריו, רבים

 מידה דרושה היתה מזהירות• לקאריירות אנשי־המדע זוכים בה אמריקה, של העצום הספיגה
 וזה. אידיאליזם סימל דה־שליט עמוס בארץ. יישאר ומזהיר צעיר שמדען כדי אידיאליזם של רבה

ייעוד־חיים. במדע הרואה הישראלי הנוער בקרב

תונות עי

אחרי בילוש
תבור אלי

הבלש
 בישראל. כמו דעת־הקהל על להשפיע כזו רבה יכולת לעתונות יש בה בעולם ארץ אין
 לעסקנים הציבור שרוחש ואי־האמון טלביזיה העדר הממלכתי, הרדיו של האפסות נוכח

דעת־הקהל. עיצוב בשטח מתחרה, בלי למעשה העתונות נשארה מפלגתיים,
 שנמסר זה בפקדון העתונות השתמשה לא קודמות, בשנים כמו תשי״ח, בשנת אולם
גם דמיה. מלאכתם עשו מפלגתיים, באזיקים כבולים נשארו העתונים רוב לידיה.

הרו הרלתי־תלוייח־למחצד. הזיחוויח ןהאד וז
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 של פירורים תמורת בושה, ללא שלטון
 ביותר המכובד העתון ואילו אינפורמציה.

 של לשורה רבה במידה משועבד היה
פרטיות. וקינאות שינאות

 מסעי־ ללא כמעט השנה נשארה לכן
 העתונות של כתב שום מרעישים• גילויים
 לגלות כדי עצמו את סיכן לא היומית
 בה בשנה, לשלטון. בלתי־נוחות עובדות
 מראשות סהר יחזקאל של סילוקו הוכיח

ה של העצום הציבורי הערך את המשטרה
 מצאו לא בשחיתות, הבלתי־נרתעת מלחמה

 בדרך ללכת בלבם עוז היומיים העתונים
 עתונאי של זה מסוג קשר־השתיקה, זו.

 מצב היה טוקיו, שערורית סביב הספורט
רגיל.

 זכו ביותר הרבה הציבורית להשפעה
 התיאטרוני המבקר כמו אנשים אי־תלותם. את הזמן במרוצת שהוכיחו אישיים, טורים בעלי

 בשטחיהם. דיקטטורים כמעט הפכו קודצווייל כרוך הספרותי והמבקר גמזו חיים
הקהל. ארנקי על רבה השפעה לעצמם קנו ידועים פחות קולנועיים מבקרים

 רן של אלה כמו ההומוריסטיים, הטורים להצלחה זכו הביקורתיים הטורים עם יחד
ץ מו א ך ם כ רי פ א ץ. ו ש  לכתבי- ציבוריים מכלי־נשק בהדרגה הפכו עתונים כמה קי

מאמירים. מחירים של בשנה לקמץ שלמד בקהל, להחזיק זו בצורה ניסו בידור,
תכור, אלי הזה העולם כתב על־ידי בוצע השנה של ביותר הסנסציוני מסע־הגילויים

כשסירבה איש־העתונות. בתואר כך על זוכה המחתרת, מן הש.א. את ידיו במו שהוציא
 ראש- אחרי בלש האיש, זהות את תבור גילה הש.א., ראש שם את לגלות הממשלה
 החקירה זה). יום במשך מעשיו פרטי את הקהל להנאת (ופירסם שלם יום במשך הבולשת

עסקן עמד שבראשו־ זה, מנגנון של העבודה שיטות על מדהימים פרטים כמה גילתה
 יפה דוגמה — הש.א. ביטול על להחליט הממשלה נאלצה מכך כתוצאה פעיל. מפלגתי
נועז. עתונאי מיבצע של החיובי לערכו

 תפקיד מילא בו ממיבצע כתוצאה בארץ, תבור אלי של שמו התפרסם קצר זמן כעבור
 ולעתוני לכנסת הגיעה כולה, הארץ את שהרעישה המסתורית, החטיפה פרשת קרבן: של

 החטיפה כי לדעה הצטרף הקהל שרוב בעוד יריבים. מחנות לשני הציבור את חילקה חוץ,
ביום. זה היד, בעקשנות'כי לטעון השלטון חסידי המשיכו מנגנון־החושך, על־ידי בוצעה

 של 'הסופי וחיסולו תפוצתו התמוטטות היה העתונאית השנה של אחר גדול מאורע
ציבוריות מקרנות לירות אלף 400מ־ למעלה הושקעו בו פרי־באושים רימון, השבועון
 זדוניות השמצות להפיץ היתד, העיקרית ושמטרתו והמשטרה, הש.ב. מתיקי שניזון סודיות,

הציבור. של הבוז ענני תחת נקבר הוא השלטון. יריבי של ארוכה שורה נגד וחסרות־שחר
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