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)47 מעמוד (המשך
 מיזרחי בצלאל הקבלן שהגיש במישפט העיקרי הנתבע

 של שיטות־העבודה נחשפו מישפט באותו הארץ. נגד
 לוויכוח גרם והדבר מגדלת, לזכוכית מתחת עיתונאי

 לעיתונאי מותר מה :כגון שאלות־יסוד, על ומוסרי ענייני
 לוודא יש איך לא, ומה לפרסם מותר מה אסור, ומה

 העורך, של השיקול טיב מהו הפירסום, לפני ידיעה ולאמת
 בבית־המישפט במערכה הפסידו ועיתונו ולנטין ועוד.

 לרבים מקום היה שאמנם קבעה כשהשופטת המחוזי,
 שהכתב אך ולנטין, של בכתבותיו שהועלו החשדות מן

 דוכן־ עלה לא עצמו ולנטין הוכחו. שלא למסקנות הגיע
שיטות־עבודתו. על להעיד כדי העדים,

 ועל העליון, בבית־המישפט לעירעור צפוי פסק־דין
 ואם בפיצויים, חייב הארץ אם לקבוע המחוזי השופט

 ביותר חשובות קביעות הן אלה כל גובהם. מה — כן
 על במישרין שישפיעו הישראלית, העיתונות לעתיד
 שר־המישפט־ם, פתח שעה אותה תפקידה. את למלא כושרה

 חופש- על שיטתית אך איטית בהתקפה תמיר, שמואל
 המחמיר חוק בכנסת השר העביר השאר בין העיתונות.

 נגד פלילי מישפט הגיש חוק־לשון־הרע, את יותר עוד
 איש־מילואים של למערכת מיכתב פירסום על הזה העולם
הכבושים. בשטחים לשרת המסרב

ה י ז י ו ו ל ש;>01$01*1;>אעז חרבי:ט
 היא מאורעות. בסיקור השנה הסתפקה לא הטלוויזיה

רבים. מאורעות לשנה סיפקה עצמה
 הטלוויזיה שימשה במדינה, אחר שטח מכל יותר

 שהיושב- אחרי הישראלי. החומייניזם של למיתקפה יעד
 איש ירון, ראוכן הפרופסור רשות־השידור, של ראש

 תקיף שולחיו בעיני נראה לא השלמה, ארץ־ישראל
 חדש, מנכ״ל ברשות־השידור שולח צורכו, די ותוקפני

 מדוברי אחד נבחר במיקרה לא המלאכה. את שיעשה כדי
 לגוש־אמונים המקורב במדינה, ביותר הקיצוני הימין
לפיד. (״טומי״) יוסף העיתונאי :לליכוד מאשר יותר

 אחיזת- של בגינונים לעסוק ,מבלי ברוטאלית, בצורה
 על- התמנה למענו אשר התפקיד את לפיד מילא עיניים,

 מאמצעי־התיקשורת לסלק המר: וזבולון בגין מנחם ידי
 שכונו והקידמה, השלום אנשי את במדינה ביותר החשוב
במקו ולשים השמאלנית״, ״המאפיה בשם יריביהם על־ידי

 הלאומנות חסידי הישראליים, החומייניסטים את מם
 ״המאפיה צדק של יותר רבה במידה להיקרא שיכלו הדתית,

 מיוחדת מילה בשעתו המציא השלישי הרייך הימנית״.
 חיבור שפירושה ,010101150113.11:11118 :זה תהליך לציון

אחיד. לזרם המכשירים כל
ועריפת־ראשיב. הדחות של בסימן כולה עמדה השנה

 מרשות־השידור לסלק צורך היה לפיד, את להביא כדי
 דבר ליפני, יצחק הבלתי־מיפלגתי, הקודם, המנכ״ל את

 אנשי- בין הישנות המריבות ביגלל לבצעו קל שהיה
מתרחש. מה עדיין תפסו שלא עצמם, השידור

 זה אחר בזה הטיהור. של המומנטום גבר מכן לאחר
 עלי — תוכניות־ראיונות משתי אגמון יעקב סולקו

 קיר־ .מוטי ברדיו, ונזצב־רוח ובירה בטלוויזיה כותרת
 הטלוויזיה, ומנהל בטלוויזיה, התוכניות עורך שנדאום,

 לעצמו, לפיד הפקיע התפקידים רוב את צוקדמן. ארנון
 היעד מושלמת. דיקטטורה לבסס כדי ״זמני״, באורח
 שתחת האיש יכין, חיים היה תש״ם, בפרום הבא, הסביר

 להצטיין הטלוויזיה של מחלקת־החדשות הוסיפה הנהגתו
 שהצטיין לונדון, ירון היה אחר יעד מאורעות. בסיקור

כותרת. עלי המחודשת בתוכניתו
 אנשי- של ציבור עמד זו, דורסנית התקפה מול

 שהפך זה, במוסד מיקרי באורח שהתקבצו טלוויזיה,
 כתבים, עורכים, הדמוקרטיה. של חיוני מיבצד לפתע

 לוחמים־בעל־כורחם, לפתע, עצמם, את מצאו קריינים
 לתיפ- חיונית שהיא חרות־המידע, על להגן נקראים כשהם

 לא השקפת־עולם שום דמוקרטי. מישטר של התקין קוד
 פעלו הם אותם. הדריך לא פוליטי גוף שום אותם, איחדה
מת כשהם אינסטינקטיבית, כימעט מיקצועית רוח מתוך

ומש ההדחות, על מוחים נסיונות־הצנזורה, נגד קוממים
ובנאמנות. ביושר היומיומית במלאכתם להמשיך תדלים
 של איש־הטלוויזיה להיות היה יכול מהם אחד כל
ששי חלפי, רפיק המצטיין הכתב ייצג כולם את השנה.

 שרון אריאל השר של פרועה להתקפה אישי יעד מש
 ביותר ונוח חשוף שהיה מפני אולי — הכנסת דוכן מעל

 במיבחן עמד חלבי הדרוזית. העדה בן בהיותו להתקפה,
 — כראוי תפקידו במילוי המשיך התכופף, לא באומץ־לב,

מרשימה. אישית דוגמה עמיתיו לכל נתן ובכך

ת ו נ מ שנס:א
 בתשל״ט הישראלית לאמנות מכל יותר שתרם האיש

 האיש, תל־אביב. מוסיאון מנהל שפס, .מארק היה
 הצליח וחצי, כשנה לפני המוסיאון הנהלת את שקיבל
 בילבד, ופיסול ציור לתצוגות ממוסד — אופיו את לשנות

 מרכז כמו תרבותי למרכז ומסווגים, מעטים אמנים של
 סן־פרנסיסקו. של סנטר הסיביק כמו או בפאריס, פומפידו

 הצגות־תיאטרון, בו־זמנית נערכות המוסיאון כתלי בין
 קאמרית, מוסיקה של קונצרטים סרטי־איכות, הקרנות
 לילדים יצירתיות ופעילויות שונים בתחומים הרצאות
ולנוער.
 מתן היתה שפס מרק פעילות של גולת־הכותרת אך

 התערוכה במיסגרת הוא, באשר אמן לכל לתצוגה אפשרות
 בל למנהל היה לא זו בתערוכה אמנים. בוחרים אמנים

 לאגודת־ חופשית יד ניתנה להיפך. אלא באירגון, וחלק יד
אמנים המוסיאון כתלי בין להציג היה אפשר כך האמנים.

טמפיז

 מצליחים היו לא אחרת צורה שבשום וחדשניים, צעירים
ומימסדית. מכובדת כה במיסגרת להציג

 :אמנים וכמה כמה השנה בלטו זו ברוכה פעילות לצד
 ,ורבי־עוצמה מקוריים פסלים שהציגה מאירי, דליה
 שלו לפאזוליני מחווה שהתערוכה תרמרקין, יגאל
 ויינפלד, יוככד הישגיו, בשורת נוספת פנינה* היתה

 עצמית בחשיפה יצאה ישראל במוסיאון שבתערוכת־יחיד
 אמנותית, ליצירה אישיות אובססיות להפוך וידעה אכזרית,
 את הציג לא־ידועה בגלריה שבתערוכה לאלוש, ועופר

מעולה. כרשם עצמו
 האמן מעורבות של חדשה נורמה השנה קבע תומרקין . 1,

 המוחזקים, בשטחים תצוגות־מחאה הציג הוא דורו. במאבקי
 רבי- פוסטרים והפיץ צייר מעשי־עוולה, נגד להפגין כדי

 דוגמה בכך ושימש הישראלי החומייניזם לגינוי עוצמה
לאחרים.

 היחידי הוא המדע בישראל, שטחי־החיים שמכל יתכן
בהנ וייצמן, מכון בלתי־מעורערת. לגאווה מקור המשמש

 ושאר סלע, מיסאל הפרופסור הנשיא־המדען, הלת
 בשקט, השנה גם פעלו בארץ, והיצירה החקר מוסדות
 לטובת בינלאומית, ברמה אך פירסומת, בלי כימעט

 וגם יוקרה כבוד, למדינה רכשו הם האנושית. הקידמה
משאבים.

 תשל״ט. של איש־המדע לתואר רבים מועמדים היו
 מדען משטראסבורג, דתי יהודי ראוול, מישל פרופסור

 את פיתח בארץ, שנים שבע רק הנמצא עולמי שם בעל
 חומר וירוסים. נגד הפועל אינטרפרון, הקרוי החומר

 ברור וטרם יהודי-אנגלי, על־ידי שנה 30 לפני הומצא זה
שלו. מנגנון־הפעולה מהו

 מחלות נגד פועל בטבע, קיים שאינו האינטרפרון,
 המנה עלתה כה עד ומחלות־עיניים. הסרטן וביניהן רבות,
המח איש ראוול, הפרופסור דולר. אלף 80כ־ אחד לאיש
 להגיע כדי פעיל לביולוגיה, בפקולטה לווירולוגיה לקה

באמ תרבית על־ידי מיוצר החומר זול. תעשייתי לייצור
 חומד שהן עורלות, של למשל — חיים תאים צעות

 באופן אותו לייצר יהיה שניתן היא, התיקווה מועדף.
חיידקים. של לגנים הכנסתו על-ידי סינתטי,

המח ראש פרס־ישראל, חתן ליגדנר, הגס פרופסור
 בחקר הצטיין לביולוגיה, בפקולטה ההורמונים לחקר לקה

 לו שהוצעו אף והעקרות. הפוריות מבחינת ההורמונים
 ופעל נשאר בעולם, רבוודיוקרה באוניברסיטות מקומות

בישראל.
 ב- אכרון מרדכי הפרופסור עסק האנרגיה בחקר

 אנרגיית את לרתום איך תשל״ט: של המרכזית בעייה
 לחום, תירגומה — הרגילה הדרך האדם. לצורכי השמש

 להפוך ניתן אם ביותר. בזבזנית היא — לחשמל ואחר־כך
 הניצולת תהיה כימי, לחומר במישרין השמש אנרגיית את
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דגים, בו אין אמנם ים־המוות. לגמרי אינו ים־המלח

 לפתח אלה אצות נאלצות לחיות, כדי אצות. בו יש אך
 באגם גליצרין. הוא זה חומר המלח. מפני העומד חומר

 לשם אלה אצות אברון מגדל מי-מלח, המלא אילת, ליד
 במישרין לייצר יהיה שניתן היא והתיקווה גליצרין, ייצור

השמש. של האנרגיה מן נוספים כימיים חומרים גם
 בין פורה שיתוף־פעולה של ביותר הטובה הדוגמה

 המקומית, התעשייה שיתוף תוך שונים, לשטחים מומחים
 העצמות, התפוררות נגד העוזר ד/ ויטאמין יצור הוא

 האדם גוף קאלציום. קליטת על־ידי זקנים, אצל בייחוד
בעצמו. זה חומר מייצר אינו

בפ האורגנית הכימיה איש .מזור, והודה הפרופסור
הפקול איש אדדשטיין, שמואל וד״ר לכימיה, קולטה

 איכילוב, בית־החולים עם בשיתוף־פעולה לביוכימיה, טה
 על- ד' ויטאמין לייצור שיטה הכינו הבדיקות, את שביצע

 לחוד, פועל מהם אחד שכל חומרים, שני חיבור ידי
 נמסר החומר מסויימות. מטרות בנפרד לשמש ויכול

כולו. לעולם עתה אותו המייצר ישראלי, במיפעל לייצור

חוש שלם נוצץ:ספרות
 שדומה חדש, שם הישראלית הסיפורת הצמיחה השנה

 של שמו זהו האחרונות. בשנים מתרדמתה אותה ניער כי
בהוצאת אור ראה יעקב חיים שני שסיפרו דוצץ, יעקוכ
פועלים. ספריית

 מזכיר הוא מאד. חושפני הוא בוצ׳ן של כתיבתו סיגנון
 כמשל, בהחיים שדה פינחס של הכתיבה עוצמת את

/50ה־ שנות בסוף שפורסם
 מעולמו בסיפרו להביא הצליח יעקב חיים שני מחבר

 עשה והוא היום, של בישראל המתבגר החדש, האיש של
מרשים. ובסיגנון משכנע, באופן זאת

 וכתיבת־המאמרים, הספרות גבול על מעניין, ספר
 את הממשיך עוז, עמוס מאת העזה התכלת באור היה

היומ בפוליטיקה העברי הסופר של מעורבותו ממורת
 טען לה אשר הזעקה״, ״זכות על שמירה תוך יומית,

ברנד. י״ח זו, מסורת אבי
 וספרותית ציבורית מחלוקת שעורר חושפני, ספר
 כן־אמוץ, דן המיומן הסופר של סיפרו היה גדולה,
 אידיאולוגי — מישורים בשני המתנהל הכל, לא זה זיונים
 לעורר בכוחם שיש — איכותיות בעל וספרותי למדי דליל

 של תגובות מעורר הוא ואכן, סופר. כל של קינאתו את
קינאה.

 ריגשה עורר פלונטר, ■כן, .מ;חפ המשורר של סיפרו
לעולם הביא שהוא תוך המשוררים, של בעולמם רבה
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