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לממשלה? בווו ידיו:מדיניותההחלטות
 ה״ועץ־המישפטי־לממשלה היד׳ הבריטי המנדאט בימי

׳בברי לעמיתיו בדומה שר־המישפטים, של מעמד בעל
 שר־ קיים שבמדינת־יישראל למרות ובארצות־הברית. טניה

אלה. בסמכויות להחזיק היועץ ממשיך מישפטים,
 הקתדרה מאחרי כרין אהרון הפרופסור נלקח כאשר

 את יפעיל שהוא איש חלם לא העברית, באוניברסיטה
 רבים כי עד רבה, כה בתקיפות האלה הסמכויות כל

בתו קרה, כך אך המדינה. של דיקטטור כימעט בו יראו
הכלים. אל הנחבא לאינטלקטואל הנסיבות, קף

 ידלין אשר את ששלחו ההחלטות את קיבל הוא
 אברהם את שדחפה המישפטית הדעה את חיווה לכלא:

מרא להתפטר רביו יצחק את הכריח להתאבדות: עופר
 ראש־המנד מתפקיד לחופשה ולצאת רשימת-המערך, שות

 ידץ ייגאל ׳נגד פלילי מישפט הגשת -נגד הכריע שלה;
הפו החיים במרכז שוב עמד השנה בסוף אבן. ואבא

 של למסקנותיה ביותר חזק גיבוי ■נתן כאשר ליטיים,
 מעסקיהם להיפטר שרי־הממשלה יעל כי שקבעה ועדה,

למעשה. גם אלא להלכה רק לא הפרטיים
 המיש־ ריבוי היתה השנה של אחרת מעניינת תופעה

 שתישעה אחרי לשון־הרע. לאיסור החוק פי על פטים
 ישראלי־פלסטיני ׳שלום למען הישראלית המועצה ראשי

 אותם שהשמיצה הספרדית, העדה ועד נגד במישפט זכו
 מיישפטים. ישל מטר המדינה על ירד כ״אנטי־ציונים״,

אז ומישפט פליליים מישפטים ארבעה הגיש ידיו ייגאל
 תמיר. שמואל עשה וכך וזזה, העולם נגד אחד רחי

 אול- אחוד ח״כ נגד מישפט הגיש זאבי (״גנדי״) רחבעם
 של אייש־הפנסת נגד מישפט הגיש אמיר ז׳ק ח״כ מרט,

 מיש- הגיש מצירו וזה פלאטדישרון, שמואל ח״כ תישל״ז,
 על הארץ סידרת בן־פורת. ישעיהו העיתונאי נגד פט

 ונראה מישפטים, של שורה לו הנחילה המאורגן״ ״הפשע
 שנים, תריסר של באיחור בתשל״ח. ׳תתארך זו שורה כי

משמעותו. את הדראקוני החוק קיבל

 לחיים השנה נוספו חדשות אותנטיות תוספות שתי
 מצד לשינוי הדמוקרטית התנועה ישראל: של המדיניים

 מזו זו שונות היו השתיים שני. מצד שלי ומחנה יאחד,
 אריה מכאן, ידיך ייגאל הפרופסור :ראשיהן שני כמו

מביאן. אליאב (״לובה״)
בו. מרדו שניהם הקודם. המימסד ממרכז באו שניהם

 בכמה כפריו וחבריו אליאב :שונות מרידות אלה היו אך
 שילמו כך ■ועל הישראלית, המדיניות של ממוסכמות־היסוד

 הקלה, בדרך הלכו וחבריו ידין ׳בבחירות. יחסי בכיישלון
 סידרי- של ומכניקה בחירות של טכניקה על רק דיברו

 בסוף אך מרשים. להישג בבחירות הגיעו כן ועל שילטון,
 הזה ההישג משמעות לגבי חמור ספק קיים היה תשל״ז
הארוך. בטווח

מהו השנה עוררה לא בישראל פוליטית תופעה ׳שום
 ד״ש. של ׳והתפתחותה הקמתה כמו וממושכת רבה בה מה

 הרבה והעיתונות הטלוויזיה על־ידי פונקה החדשה המיפלגה
 אולם שלי. ממחנה יותר שיעור ולאין הליכוד, מאשר יותר

אמיתי. פוליטי להישג תחליף אינם שיחסי־ציבור נסתבר
שאיר הפוליטית במהפכה חשוב תפקיד מילאה ד״ש

 רצתה שהיא התפקיד זה היה לא אך — במאי 17ב־ עה
 העבודה ממיפלגית ההמונית העריקה לולא כי יתכן למלא.
 שלו מעמד־הבכורה את מאבד המערך היה לא לד״ש,
 מנחם של לשילטון ועלייתו בכנסת, ביותר הגדולה כסיעה
נמנעת. היתד, בגין

 הם הניצחון, מפירות ליהנות ד״ש ראשי קיוו אם
האי מיקומם ולמרות הפרלמנטרי כוחם למרות אוכזביו.

 עם ברית לכרות להם שאיפשר הפוליטית, המפה על דיאלי
 הם באופוזיציה בחוץ. נשארו הם הימין, ועם השמאל

 היה שלדבריה הקטנה, שלי לעומת עלוב. גורם היוו
 היה לא אלטרנטיבית, פוליטית גיישה של סגולי מישקל

 כמי- ובל האמיתיות, לביעיוודהיסוד שנגע דבר ד״ש בפי
ממשלתיים. בכיסאות לזכות היתד, תשל״ז, בסוף התה,

תהנפילה וביו: לאהאשה מנו הקווש הנוףונציגו:א
 המפורסם. לבעלה צרות אשד, עשתה הרחוקה בקנדה
 בעלה, את ינטשה כאשר סנסציה גרמיה מרודד מרגרט

 מפורסם. זמר בחברת בחו״ל לבלות כדי ראש־הממשלה,
 הראו הסקרים יאך גירושין. על ודיברה נפרדה חזרה, היא

הבעל. של לקאריירה נזק גרמה לא כי
 של אשתו רכין, לאה של קורותיה היו לגמרי שונות

 ני- של הארוכות השנים כל במשך ישראל. ראש־ממשלת
 עד ליצחק, והתמדיץ הדחיפה את לאד, סיפקה נואי׳הם
לנפילתו. במישרין גרמה השינה הרם. לכס שהגיע

 רבין לאה שיגרתי. כימעט קטן, היה עצמו המעשה
 כדי דומה. במצב רביות ישראליות שעושות מה עשתה
 ׳באמריקה החזיקה בחו״ל, קטנות וקניות נסיעות לממן

 שאזרחים בעוד אך לחוק. בניגוד הייה זה חשבונות־בנק.
 כשיש כזה, חוק קיום על ביותר מקפידים אינם רגילים

 מיישפחת על-ידי הפרת־חוק הרי בחו״ל, הכנסות להם
שטות. זוהי :מזה וגרוע חמור. מעשה היא ראיש־ד,ממשלה

 לאה הוכיחה הרי בימי־צרה, ׳אדם ישל אופיו ניבחן יאם
במע נשברה. לא היא איתן. מחומר עשוייה היא כי רבין

 הקשים ובימים בכבוד, נהגה בבית־המישפט המשפיל מד
 בעלה, עמדת בכך לה עזרה חזקה. כאישה נהגה ביותר
 בדברים רבה אהדד, ושרבש הסתייגות, בלי לצידה שעמד

 מראשות פרישתו על הכריז שבהם והכנים הגלויים
בראש־הממשלה. מתפקידו לחופשה יציאתו ועל הרשימה

 דנציגר, יצחק ניספח שבה הקטלנית, תאונת־חדרכים
 שיעיור־קומה יבעל אדם בקירבו חי בי לציבור הזכירה
 ואמני החולפות האופנות בין ■נשכח שכימעט אמנותי,

יחסי־ד,ציבור.
 מאשר יותר הרבה היה פרם־ישואל, חתן דנציגר,

 אמנותי. ויהוגה-דיעות יוצר היה הוא אדריכל. או פסל
 הם אחרות, !ובארצות בארץ הנוף בלב העומדים פסליו,

 כי לעין. ׳נראית אינה שברובה מיצירתו, קטן חלק רק
 שחלקיה ממערפת־החיים, חלק דק באמנות יראה דנציגר
 והכלל, הפרט והאמנות, חיי״ד,ציבור — בזה זה קשורים

 זמניו את הקדים הוא והצומח. החי והסיגנ׳ון, הפוליטיקה
 של המרכזיות המשימות אחד את הנוף בהצלת שראה בכך

 למד נשר, במחצבות פיציעי־הכרמל לריפוי פעל הדור,
 לגלות שבא למחקר, האחרונים חודשיו יאת ׳והקדיש גננות

 נוף שימור ׳ובין הקדום השמי המיתוס בין הקשר את
רענן. עץ כל ׳ותחת במה כל על — והמלחב הארץ

ה ציג  בנוף מושרש היה ויפה־׳נפש, יפר,־תואר מ
 תקופותיה בל על הארץ של להיסטוריה קשור הארץ,

 הטוב במובן אזרודהעיולם היה ישעה ובאותה ותרבויותיה,
 הכפריים על הגן פוליטי כאקטיביסט המילה. של ביותר

 אדמותיהם. את להפקיע ביקשו שהשילטונות הערביים,
ביש אדם היה לא אדריכלים. של שלם דור חינך כמורה,

תשל״ז. של איש־האמנות לתואר יותר ראוי שהיה ראל

אמריקאי חשבון מרגלית:עיתונותחסינות פלאטו־שוון:הכנסת
 גרועה התשיעית הכנסת רעה. היתד, השמינית הכנסת

 תו־ להיות צריכה שהיתר, תופעה, עומדת במרכזה יותר.
החסינות. :■הפרלמנטריים בחיים שולית פעה

 בהצגת מטרה כל ליו היתד, ■שלא האייש זו בעייה מסמל
 פלא־ (״סמי״) שמואל בחסינות. לזכות אלא מועמדותו,
 לכנסת אישית רשימה הקים כי בגלוי הודה טו־שרון

 אינטרפול של הבינלאומית פקודת־המעצר את לסכל כדי
 אותו שהאשימה צרפת, ממשלת של בקישת־ההסגרה ואת

במה בי טוען פלאטו פליליים. מעשים של ארוכה בשורה
לפי גם לפעול הרצון בו התעורר מערכת־הבחירות לך

לאומיות. בעיות תתן
 (שרובם קולות של עצום במיספר פלאטו, של בחירתו

שנש ובאמצעים ברשימה), שני מועמד העדר בשל אבדו,
 הפוליטיים בחיים סימן־דרך היא שנויים־יבמחלוקת, ארו
להש יכולת בלא החדיש הח״ב יושב בכנסת ישראל. של
 העיברית, השפה אי-ידייעת ביגלל אחת, מילר, אף מיע

 על הנערך סימולטאני לתירגום באוזניות מאזין כשהוא
 מקשיב הוא שבעצם אומרת ■אופיינית (בדיחה חשבונו.

מוסיקת־פופ.) של לקאסטות
 אול■ אהוד ח״כ החסונות את ניצל אחרת בצורה

 ישראלי, מק־קארתיזם של מקורית שיטה שהמציא מרט,
 ׳תוך באזרחים, שוניות פליליות האשמות מטיח כשהוא
 איים הכנסת ׳בבניין שנערכה בשיחה חסינותו. ניצול

תר והמישטריה הצבא של מיייוחדת יחידה כי אולמרט,
התח העולם כאנשי על־ידו המוגדרים האנשים את צח

 לכנסת אופייני במעשה ינגדו. לקום יעזו אלה יאם תון,
 ח״ב של מזכירו על־ידי בחשאי זו שיחה הוקלטה זו,

 ביטון, הפלילי. בעברו המתפאר כיטון, צ׳רלי אחר,
 הביר בקוליות נבחר לשעבר, השחורים הפנתרים מאנשי

הפעילים. הח״כים כאחד ונתגלה רק״ח, של הערביים חרים

 תחת החדשות, את ליצור הוא עיתונאי כיל של חלומו
זה. חלום עיתונאים כמה הגשימו השנה בילבד. אותן לסקר

שהט לפיט, יגאל הזה, העולם כתב כולם עיל עלה
 שתי בחשיפת הפוליטיים המאורעות יעל חותמו את ביע

 עופר, אברהם ופרשת ידלין אישר פרשת :גדולות פרשות
 באיזו השאלה על בדיעיותיהם חלוקים עדיין הפרשנים

מיסלגת־ד,עבו התמוטטות על אלה פרשות השפיעו מידה
 בתשל״ז, לביב על־ידי שנחשפה שלישית פרשה דה•

 ובוודאי לבית־המישפט הגיעה ידין, ייגאל עמד ושבמרכזה
בתשל״ח. הדים תכה

 איש־העי- תואר את מעניק הזה העולם ׳שאין המסורת
 למועמד הדרך את פינתה עצמו, שלו המערבת לחברי תונות
מאו על במישרין השפיע הוא זה. לתואר אחר חשוב
השנה. רעות

 את שפירסם האיש היד- מרגלית, דן הארץ, כתב
 בארצות- רביו הזוג •של חשבונות־הבנקים על הידיעה
 רביו יצחק של לפרישתו במישרין גרם ׳ובכך הברית,

בבחירות. המערך רשימת מראשות
 ישראל שערים, כתב השפיע לגמרי אחרת בצורה
 קלמן פא״י, לח׳זכ בעל־פה שהודיע האיש קצוכר,

 עומד 15ד,אף־ מטוסי פני לקבלת הממלכתי שהטכס כהנא
 של הפתיל את הדליקה זו הודעה שבת. לחילול לגרום

בחי לעריכת ושגרמה ממשלת־רבין את שפוצצה הפצצה,
 חילול־השבת, על מראש מחה כיד,נא כי מוקדמות. דות

 דרך- את לה סתמה זו מאזהרה הממשלה והתעלמות
הנסיגה.
 דווקא: צלם על־ידי שהושג אחר, מסוג עיתונאי סקופ

 מתוכם בתכסיס שהסתנן פן, פיטר הזה, העולם איש
לרא מפיו וששמע בבית־החולים, ׳בגין מנחם של לחדרו
המוות.״ לבין ביני ״כפסע ושהיה בהתקף־לב שלקה שונה
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