
שליל דימויצעירחיובי דימוי מור:
 בלוחמות החל — השנה העלתה נשיות דמויות הרבה

בהנ גינקולוגים, של לאסיפה שפרצו שיחרור־האשה,
 באשת־הספורט וכלה פרידמן, מארשה ח״כ של הגתה

רוט־שחמורוב. אסתר השנה, של
 האשד. גליד, דורה היתד, ביותר הטראגית הדמות
 של המפוארות המישפחות אחת בת ,75,־ד בת התרבותית

 שנחטף, למטוס במיקרה שעלתה הראשונה, העלייה
 החיילים באו כאשר בבית־ד,חולים במיקרה ושנמצאה

מיסתורץ. אפוף נשאר האכזרי סופה החטופים. את להציל
 רעייתו רבין, לאה היתד, לגמרי שונה מסוג אשד,

 וקינאה שינאה שעוררה ראש־הממשלה, של הפעלתנית
המדינה״. את ״לנהל משתוקקת שהיא היה נדמה כאשר

 תשל״ו של בעולם ישראל של העיקרית השליחה
 ניצחונה (מסינגר). מור רינה זוהרת, צעירה היתד,

 באנטבה צד,״ל ניצחון אחרי מייד תבל, מים בתחרות
כללי. לסיפוק גרם עימו) פסיכולוגי קשר תוך (ואולי

 של הדימוי את בעולם ריעננה שפעולת־אנטבה בשעה
 לחדש ■מור רינה עזרה והיעיל, הנועז הישראלי, הלוחם

 מלאכה — והחיובית היפה הצעירה, ישראל דימוי את
אנ למדינה שיצרו השלילי הדימוי לנוכח מאד, חשובה

תשל״ו. של הצעיר כמו שים

 ארוכה שורד, ישבה בפראנקפורט ספסל-הנאשמים על
 באחד שעסקה רשת חברי מישראל, וצעירות צעירים של

 סמים הברחת :בעולם ביותר והרצחניים הבזויים הפשעים
 שהיה צעיר, בלט המיקצועיים הפושעים בין קשים.

רימון. (״כושי") שימעון אגדה: מעין
האי — ישראלי אידיאל של עיוות כולו היה כושי

מדי את המשרת הרפתקני, קצת אמיץ, לוחם של דיאל
 לסטייה: זה אידיאל הפך כושי אצל למוסכמות. הבז נתו,

 ״החברים״ יחושו שתמיד לו, מותר שהכל האומרת גישה
 הגויים, נגד מכוון כשהוא פשע אינו שפשע לחלצו,

ואנטי נאצי הוא עונש עליו להטיל שמבקש מי שכל
 שותפים רבים שישראלים היה נדמה השנה במשך שמי.

זה. נפשי לעיוות
 אחר, ישראלי אל הזרקור הופנה המישפט במהלך

הידו הישראליים האישים אחד של בנו דיין, אודי
 תשל״ו. של איש־העיתונות גם שהוא בעולם׳ ביותר עים

 ידיעות של זרם עם יחד בעולם פורסמה כך על הידיעה
 בהברחת החל רבות, בארצות ישראלים של מעשיהם על

 בלונדון, מעשי־שוד ביצוע דרך באמסטרדאם, הרואין
 חיי־הזנות בניהול שנאשם ישראלי של במישפטו וכלה

ציונית. למודעה התאים לא מהם איש קופנהאגן. של

אוו נקודות פלומין:הכנסתבוערים צמיגים אוו:מעופגו
 :נשאל טרוייה, למילחמת שגרמה היפה, הלנה על
 שופטת- על ספינות?״ אלף שהטביעו הפנים, אלה ״האם

 האשה, זוהי ״האם לשאול: היה ניתן אור רות השלום
צמיגים?״ אלף שהציתה
הבחי אבק־שריפה. של לחבית דמתה המערבית הגדה

 בקדום ההתנחלות המתיחות. את הגבירו המקומיות רות
 להביא כדי קטן, זיק רק דרוש היה הרוחות. את הסעירה

 תפילת שהתיר פסק-דין, על-ידי סופק הוא להתפוצצות.
 ברגשות ושפגע הר־הבית, של המיסגדים ליד יהודים

הערבי. הציבור של ביותר החזקים והדתיים הלאומניים
 כימעט שהיתר, שופטת, על־ידי ניתן זה פסק־דין

צעי מישפטנית — ישראל שופטי בקרב ביותר הצוערת
 במישרד מישפטית יועצת שהיתה מפ״ם, חניכת רה,

 לא כשופטת־שלום. מכבר לא ושנתמנתה מפ״מי, ממשלתי
שקיב האחריות גודל את המעשה בשעת הבינה אם ברור

 היה חברון, עד מג׳נין הגדה כשהתלקחה עצמה. על לה
 נהרגו וזקנים, ילדים ונשים, אנשים מדי. מאוחר כבר זה

 והאבנים ירו הרובים בחוצות! בערו הצמיגים ונפצעו!
 בנסיון עסוקה הממשלה היתד, עדיין השנה בסוף התעופפו.

העל בבית-המישפט שני בעירעור פסק־הדין את לבטל
 עוד נהרג השנה של האחרונים הימים ובעשרת — יון

 עם בהתנגשות אל־אקצה, מיסגד ממתפללי ערבי, נער
המישטרה.

 ישראל שופטי ונכשלו הצטיינו ישראל, אזרחי כל כמו
 פקד כאשר לצחוק, עצמו את הפך צבאי שופט בתשל״ו.

 לאחר־מכן בעיניו. חן מצא שלא יהודי עורד־דין לאסור
 שהיה מבלי דוקטור, בתואר ■השתמש זה שופט כי נטען

 אומץ־ גילה ייאלאן* דויד מחוזי, שופט לכך. מוסמך
 הלה כי שהשתכנע אחרי אסיר, לשחרר פקד כאשר לב

 הצבאיים השופטים ואילו במכות־חשמל. במישטרה עונה
 שניראה במישפט לווינגר, משה איש־השנה את ששפטו

למיקצועם. תהילה הוסיפו לא כפארסה,

 במשימה השמינית הכנסת הצליחה השלישית, בשנתה
יותר. עוד עצמה את לבזות בלתי-אפשרית: כימעט

 המאובנים סוגים: לשני התחלקו חברי־הכנסת מרבית
והתעלולנים.

 ,ד,וותיקים־ד,וותיקים מן מורכב היה הראשון הסוג
 כנסת בכסאותיהם, שדבקו האפורים עסקני-המיפלגות

 ידיים הרימו תמיד: שעשו מה עשו אלה כנסת. אחרי
 במקהלה נשאו במיזנון, בלי־סוף ריכלו פקודה, פי על

 חגיגיים, אירועים לכבוד באנאליים נאומים פטריוטית
 חשבון על הנסיעות ובאורך במיספר בזה זה התחרו

 קרגמן ישראל בין בקושי אך הבחין הציבור המדינה.
 אנקוריון. וארי שערי יהודה אדליד, ושימחה

 המליאה רקע על הטלוויזיה, מסכי על הופיעו כאשר
שיעמום. של בפיהוק הצופים פיות נפערו הריקה,

וד,פע התעלולים אנשי — השני הסוג הבריק מולם
 במייוחד. זו כנסת על חותמם את שהטביעו ,לולים
המאור בפשע רבת־מלל למילחמה יצאו חסמבה״ ״נערי

 אנשי- את רדפו שולחן, לכל מתחת פרוטקשן גילו גן,
 עובדות, הסיטוני. בשוק דרמאתית ברדיפה המאפיה

 ונשלפו על-ידם הופקעו העיתונים, בכותרות שהתפרסמו
 יוסי פרלמנטריים. מכובעי־צילינדר כשפנים היום למחרת
 אולמרט אהוד שחל, במשה התחרה שריד
עקי ואחיו־התאוכדהסיאמי, יריבו על לגבור ביקש
נוף. בא

ורצי צעירים חברי-כנסת כמה גם בכנסת היו אולם
 התע־ כמו בפירסומת, זכו לא הם השונות. בסיעות ניים׳

 הם אבל העסקנים. כמו בפירות, התחלקו ולא לולנים,
הלי ח״כ בלט אלה בין ואחראית. רצינית עבודה עשו
אח כלכלית ביקורת שהפעיל פלומין, יחזקאל כוד

 המערך, איש אמוראי, עדי עמיתו ונוקבת, ראית
והתחשבו דיעותיהם את החשיבו השרים אחרים. וקומץ

גמור. מניוון הכנסת את הצילו והם בהן,

עצורה נשימה עדי: יל גסלומדוזאחוות פנים אבידוו:דת
 בדמותו הישראלי הציבור לעיני הופיעה ישראל דת

 איש־ :הקנאים ועמיתיו לווינגר משה איש-השנה, של
 איש- קוק, הכהן צבי יהודה הרב תשל״ד, של הדת
וחבריהם. פורת, חנן תשל״ה, של הדת

 הדתי המימסד של בדמותו גם לעיניו הופיעה היא
 של המישפטי למאבקו תודות והמטריד. הבולם המאובן,

 בתשל״ו זו בחזית הושג זיכרוני אמנון עורך־הדיו
 את לבטל תבעה לוי מרגנית אחת חשוב: ניצחון
 היא כי שאמר שלה, לתעודת־ד,גירושין שנרשם הסייג

אי הדעת על להעלות קשה ולבועלה״. לבעלה ״אסורה
 המודרני, האדם של תפיסתו את יותר הנוגד דתי סור

 האחד לאדם דווקא להינשא מאשר, מונע הוא שהרי
מבעלה. נפרדה אליו אהבתה שביגלל

 לבקשתו נעתרו העליון ביודהמישפט שופטי שלושת
 המימסד בלחץ הרישום. את לבטל ציוו זיכרוני, של

 בפני חוזר לדיון בקשה המישפטי היועץ הגיש חדתי
 ההחלטה את אישר זה אך שופטים, חמישה של הרכב

הקודמת.
 ותואר — היהודית לדת אחרות פנים גם יש אולם

 למאות אותן שגילה לאדם מגיע תשל״ו של איש־הדת
ישראלים. אלפי

שו בן אורתודוכסי, רב הכהן־אבידור, שמואל
 לעיני הופיע מירושלים, אורתודוכסיים רבנים של שלת

שמו השעה אחרי ליל-שבת, בכל הישראלית הטלוויזיה
 הוכיח הוא דרכו. על-פי פרשודהשבוע את ופירש נה,
 וגם היחידה, היהודית הדת אינה הקנאים של דתם כי
 המקורות של הבלום האוצר מן דלה הוא העיקרית. לא

 שייכים שהיו ללא־ספור, ומסורות אגדות דיברי־חכמים,
 אוניברסלית. אנושית, סובלנית, —,אחרת יהודית לדת
היש ללב ולקירובה היהודית, הדת למען לבדו עשה בכך

 גם־יחד. והקנאים הרבנים מכל יותר ראלים,
, — — — — ___________________________*־ י

 הוכיחה כאשר גדולים, רגעים בתשל״ו לטלוויזיה היו
 תפקידה את ממלאת שהיא בשעה מתחרים לה שאין

 אמת של רגעים וכמה אנטבה, של היום היה כזה כראוי.
אינ שעות במשך אך המערבית. בגדה ההפגנות בסיקור
בנאליות. של תישפוכת הקטן המסך מן זרמה סופיות

החדשה, התוכנית היתה מתנשאת לבנאליות דוגמה
אב מעין שהפך לונדון, ירון של בניצוחו כותרת, עלי

העצ ביטחונם אשר צעירים, של שלמה לסידרה טיפוס
 במקום באה תוכניתו כישוריהם. על לאין־שיעור עלה מי

 לך שרתי עם יחד המסד, מן שירד המצויין, ניקוי־ראש
 תשל״ה, של אנשי-הטלוויזיד, של המלבבת סידרתם ארצי,

תוכ באה זו של במקומה בהן. ואליהו אלמגור דן
 סיד- ואילו שריף. נועם של ורבת-מלל יומרנית נית

 אחרי זמנית ירדה כל־בו־טק, החשובה, רת־השירות
חוסר־אחריות. של מידה שחשפה שערורייה־זוטא,

ביו הבנאליים שיגשגו בטלוויזיה, שהשתררה באווירה
ב בטלוויזיה המצויים הפישרוניים, הכוחות ואילו תר;

ונעצרו. עוכבו שפע,
הבי חוסר היד. זה לתהליך הבולטי׳ם הסימנים אחד

התרג לא ראש ניקוי מות אחרי הטלוויזיה. על קורת
 סביב ציבוריות סערות עוד היו לא הכנסת. עוד שה

 היו הכל הכל, את הרדימה הכללית הבנאליות הטלוויזיה.
 להסעיר, להרגיז, הכושר את איבדה הטלוויזיה מרוצים.

 הטוב במובן פרובוקטיבית להיות ויכוח, ולקיים לעורר
ומישקל. דיעות בעלי אנשים אליה למשוך המילה, של

 מילאה שבהם הטלוויזיה, של ביותר הגדולים הימים
 אח שיתקה כימעט כך כדי ותוך — בהצטיינות תפקידה את

האו ימי היו — נשימתה את שעצרה במדינה, החיים
האח הצוות את שהנהיג האיש במונטריאול. לימפיאדה

לעדי, אלכס ראי׳  איש־ לתואר זכאי ספק בלי היה גי
כולו. הצוות וכנציג עצמו בזכות השנה, של הטלוויזיה


