
)55 נזעמת־ (המשך
סי הצטרפה אלד. ם, צי  באר־ היאסרו! את שהסכר. מינ
 כשסילקה עיירה, של לתיאטרץ עיר של פתיאסרץ שבט

 כלשהו תוכן להעניק בידה שיעלה סבלי ותיקים, שחקנים
מנהלת. שהיא לתיאטרון

 הת- הישראלי התיאטרון של דמויות־הפסתח כל מבין
 והטנוונת הטחרידה לרדידות מעל אחת דטוח רק רוממה

 לשעבר ר, ומל ק עודד הבימאי זה היד. זה. תיאטרון של
 נווה־צדק״. -פרוייקט את שהקים היסה, תיאטרון מנהל
 ובימה ופסובטד ממוסד תיאטרון של תערובת מעין

 בעירים לאנשים אופקים והסותחת סיכוי, שמעניקה
תר שנה 20 מזה שהוא קוטלר, הישראלי. בתיאטרון  דו

 בתפקידו השנה הבליח הישראלי, בתיאטרון דמות־םסתח
 השחקן היה השנה, שנכשל אחר, מורד ממוסד״. כ.םורד
המד שתיאטרון תשמ״א, איש־התיאטרון צרפתי, אשר
םםילחםת־הלבנון. כתובאה התמוסס שלו רגות

 לשר- מאוד טובה שנה היתה תשמ״ב שנת־התיאטרץ
 סיבסוד על המופקד הפר, זבולון החינוך־והתרבות

 סקנדא- לו הביאו! לא זו שנה הציבוריים. התיאטראות
 הישראלי, התיאטרון כי לו והוכיחה יובאי־דוסן, לים

 שמייבג לשילטון עבמם להתאים הבליחו מנהליו, ובעיקר
המר.

 דבר לפתע קרה תשפ״ב, של האחרונים בימים ואז,
 מוחות לביקורת המועצה כך: הדבר שאין שהוכיח

 נפש סובול, יהושע של החדש מחזהו הבנת את אסרה
 ההיסטוריה שורשי אל לחזור נסית נעשה שבו יהודי,

 היהודי הגאץ של נפשו למעמקי בלילה על-ידי הביונית
 תורת את שדחה שעברה, המאה סוף של בווינה הבעיר
 אנטי־שמי. ספר שכתב אתרי להתאבד, והעדיף הרבל

ש פלא זה ואין בעיות, עם להתמודד אפיץ נסית זהו
המימסד. את החריד

החולה זכות מעיין:רפואה
ונפל נסים השנה הרפואה חוללה מילחמה, בכל כפו

 עזרה להגיש הזכות על ביניהם לחמו בתי־החולים אות.
למוסת. פעלו והרפואה ההבלד. ושרותי לסבועים,

 העמוקים הרגשות את שעוררה הרפואית הפרשה אך
 במרכזה המילחפה. לפני דווקא אירעה בתשמ״ב ביותר

 בן מעיין ראובן וחבר־קיבוץ העיתונאי אדם: עמד
החולה. של זכויוודהאדם :ובעייה ,54ה־

 למאמצי- אובייקט במחלה, הלוקה אדם, 'הוםך האם
 חכות־ רבון כל נטול כשהוא הרופאים, של החבלה
חופשי! אדם נשאר שהוא או משלו, החלטה

 שלקה מעיין, ראובן עמד כאשר התעוררה הבעייה
 חייו, על המאבק של האחרונים בשלבים ושנמבא בסרטן

 את עדיין עברה שלא בתרופה להשתמש זכותו על
 תרופה כל של והפובדקים המקובלים תהליכי־הבדיקה

, -תרופת זאת היתד, חדשה. ץ' ב שהומ די־אס־בי־נ׳י, רו
 אדי אחיו בעזרת רוב?, רדד הרופא על־ידי צאה

שחלו• ישראל הריר לכימיה והפרופסור רובץ
 להסכים נסה מורן, ברון* מישרד־הבריאות, מנהל

 — והמישפטי הרפואי המימסד לחץ תחת נסוג אך לכך,
 שלא מפני אלא תזיק, התרופה שמא החשש בשל לא

 פנה מעיין לאישורה. הדרושים התהליכים את עדיין עברה
 לבדק, הגבוה בית-ד.םישפם אל חסרת־תקדים בעתירה

 דרמאתי ראית החולה. נגד המימסד את הבדיק זה גם אך
 ובבוקר בטלוויזיה, שודר זכותו, את תבע שבו מעיין, עם

נישמתו. את נסח למחרת
תו!' רבחי -הם  שהשתתפו הגשים אחת זעקה או

 הוסיף כנגדה רבים. של דעתם את וביטאה בהלווייה,
 לשפוט לחולים להגיח אין כי לטעון הרפואי המיפסד

 הליכי את לעבור חייבת תרופה כל וכי תרופות, על
ואשליות. לרעה שימוש למנוע כדי הקפדגיים, האישור
הרפואה, של לאתיקה הנוגעות השאלות כל כימעם כמו

 בסוף הפיקצועי. לשטיח מתחת אל טואטאה זו גם
מעולם. מעיין ראובן חי לא באילו נשכחה, תשמ׳׳ב

לנינה הזוה מנדלבאוס:כלכלה
 ארגנטינה אחרי — בעולם השני למקום חזרה ישראל

 נדמה חודשים כמה במשך האינסלביה. שיעור מבחינת —
 השיא פן ולהתרחק הסולם במורד לגלוש עומדת שהיא היה

על־פיה. והתהפכה הקערה ששבה עד הזה, הבלתי-מכובד
 מילחמת־הלבנון, את בכד להאשים היה שאפשר יתכן
הת שהיא לפגי רב זמן הללו התהליכים התחילו אלמלא
 מנדלבאום פשה הדיר התמנה שבו למועד בסמוך חילה,
בנק־ישראל. כנגיד

 מנדלבאום חשב שעליה המישרה זו אם לדעת קשה
 מיפלגת-העבודה של ההתמודדות בוועידת ביר היה כאשר

 בקולו מכריע הוא כי לו היד, נדמה כאשר ,1977 בתחילת
 או פרם שיפעון ישראל, של הבא ראש-הסמשלה יהיה מי

 למהפך הסתגל שמגדלבאום ספק אין אך רבץ. יצחק
 את נטש ראשו, על כישר, לחבוש שב הוא רבה. במהירות
 צעירי- של חביבם והפך שבאוסוזיביה, העבודה מיפלגת

 נגיד של הרמה המישרה אל דרכו את שפילסו המפד׳׳ל,
הבנק.

 דויד ישראל בנק של הראשץ מנגיד שבץ המרחק
בץ הזהכיץ,  היה הוחביץ מאוד. רב הוא דהיום מנגיד ו

 מול גם שלו על לעמוד וידע כלכלי, תיאורטיקן תקיף, איש
 שהיה משום התמנה מנדלבאום ושרים. ראשי-פמשלות

 יורם שר־האובר, של עושה־דברו יהיה כי מראש, ברור
מר נאמנותו את להבטיח כדי מכזיב. אינו והוא ארידוד,

 פקיד שהיה פלסגר, יקיר הפרופסור כמישגד,-לנגיד נד.
שראל בנק הפך כך מינויו. לפני במישרד־האוצר  לאגף י
האוצר. של כלב־שמירה מעין שיהיה תחת במישרד־האוצר,

שראל ובנק מישרד־האוצר שמנהלים המדיניות תוצאות  י
 מיליארדי 5.5 למשק הוזרמו אוגוסט בחודש מזהירות. אינן

 ועד ינואר מאז האינפלציה תקדים. ללא סכום — שקלים
 והתוכנית ,850/0נד ביותר הסתכמה ספטמבר חודש לאמצע

 ששר־האובר בשעה לבלימתה, פלסנר שהציג המשונה,
רבים. סיכויים בעלת נראית אינה בחו״ל, שהד,

 בצורה מתחלק אינו הכספים בשוק הנמצא הממון שפע
 לכיסי זורמים רבים שמיליארדים בשעה ביותר. שוויונית

 הליכוד. של והסרוטקציונרים מרוויחי־מילחמה ספסרי-הון,
 הכלכלנים החיוניים, לפיצרכים בסובסידיות האוצר מקצץ

 אי־השיוויון התרחבות היא שמשמעותם מיססרים מציגים
שראל בנק לנגיד אך הישראלית, בחברה  די לא ולסגנו י

 השכר את אחוזים בכמה לקצץ שצריך טוענים הם בכך:
במשק. השכירים של הריאלי

 שבת- בעוד :ישנה אמת על מורים והמגמות המיספרים
 חוזרים הפוליטיקאים, את הכלכלה משרתת קוסת־בחירות
 ואילי- הבנקים הגדולות, החברות את לשרת הפוליטיקאים

 הבנקים מאזני לבחירות. בחירות שבין בתקופה ההון
 וקוג־ בריולחיות. עלייה על שוב סורים השנה, שהתפרסמו

 מסים שילמו וכלל, ההסתדרותי כור כסו ענקיים, צרנים
 כאשר אינפלציוניים. מיפלטי־פס ניצול תוך מגוחך, בשיעור

 האלה, מיפלטי-המם את לחסום מבקש ששר־האוצר נדמה
 כדי מילחמת־חורמד״ המשוריינים האינטרסים בעלי מנהלים

 ממנו ולהוציא האינפלציוני, המיסוי חוק אישור את לעכב
עוקצו. את

 של הכלכלית הבדיחה את שעברה בשנה שסיפק מי
 בעיות- בדיחה. אותה של הפואנטה את השנה הנפיק השנה

 עדיין לפתור, מרידוד יעקב הבטיח שאותן האנרגיה,
 שר־ של רוחו את לדכא כדי בכך היה לא אך נפתרו, לא

 עיסקד. עשה הוא כי התברר השנה לענייני-כלכלה. העל
 את במחיר־מציאה, הסובנות, פן רכש כאשר פצויינת,

 מישפחתו שבבעלות אחרת וחברה רסקו, הבנייה חברת
 השוות הטבות־מס המדינה מן לקבל תזכה — וטיק אסל —

 הפרוטקציונרים מן שהיה מרידוד, יעקב רבים. מיליונים
 שאול*נחמיה כחבריו כמוהו שיטת-ספיר, של הגדולים

ה משילטון פחות לא נהנה גאון, וניסים אייזנכרג
ליכוד.

בינלאומית הכוה קליין:\7ספור
 מענפי- באחד שעוסק פי אינו בספורט איש־השנה

 החיפאי, קליין פ אכרה שופט-כדורגל. אלא הספורט
ב מרשימה בהכרה זכה ובינלאומי, ותיק שופט-כדורגל

האחרון. קיץ
 במישחקי מיוצגת היתה לא בכדורגל ישראל נבחרת

 של ששמה לכך גרם קליין אך בכדורגל, גביע-העולם
 נבחרות בין במישחק שפט הוא מספרד. ייעדר לא ישראל
 מצויי- סיכויים לו היו בבית-הגמר. שנערך ואיטליה ברזיל

 פוליטיים, גם שונים, 'משיקולים אך בגמר, לשפוט נים
 גרמניה נבחרות בין במישחק-הגמר בלבד כקוץ שפט הוא

 נערך והיה בתיקו, זה מישחק הסתיים אילו ואיטליה.
ראשי. כשופט קליין בו שופט היה חוזר, גמר

 לכך הוכחד. היא קליין זכה שבה הבינלאומית ההכרה
 דבר עדיין הם מיקצועי וכושר הגינות רצינות, שד,תפדה,

מחפ עדיין בעולם ושסומחים בספורט, לסכור שאפשר
אותו. שים

 העולמי, בגביע קליין של המרשימה הופעתו לעומת
 הליגה ומשעמם. עלוב הישראלי הספורט השגה נשאר

 מהמיגרשים. האוהדים את הרחיקה בכדורגל הלאומית
 כספי חוזה יקבל ,מי ביניהם התחרו הקבוצות שחקני

הכדו במיגרש תחרות על בחו״ל. או בארץ יותר, שמן
 לא לחובבי־המישחק לדבר. מה היה לא מזמן כבר רגל

 לפתיחת ולהמתין מספרד בשידורים לצפות אלא נותר
בטלווי משודרים סמישחקיד, שחלקים האנגלית, הליגה

הירדנית. או הישראלית, זיה
כשב חזרו לא תל-אביב מכבי וכדורסלני קליין ,דדן*
 היתד. בכדורסל הלאומית בליגה אירופה. גביע ידיהם

 של התגיירותו הוא מסימניה שאחד מוחלטת, אמריקאניזציד.
 חברו יוכל מכך כתוצאה ויליאמס. ארל מכבי, כוכב

 לשחק יהודי, אינו שפו שלמרות צימרמן, ג׳ק לקבוצה,
 תשס״ג השנה ערב-ראש עוזר. תמיד לא זה גם אך בליגה.
 הפתעת- את שחוללו חיפה, למכבי התל-אביבים הפסידו
הליגה. בתחילת כבר השנה

 הגיעו הם ביותר. מאכזבים היו בכדורסל הנוער שחקני
 הצדקה ונתנו אירופה, באליפות 12 מתוך התשיעי למקום

זרים. כדורסלנים ולייבא להמשיך לעסקנים
 השגה ספורטאי גליקשטיץ, שלמה הטניסאי

 ומרכז שעברה. מהשנה הישגיו על חזר לא תשמ״א,
 בקנה־ נוסף מוכשר טניסאי גילה לא ברמת־השרון הטניס
גליקשסיין. של מידה

 הישראליים השייטים השנה גם הצילו שנה, בכל כמו
 ו- פרידלנדר איתן בספורט. ישראל של כבודה את

 אירופה באליפות השני במקום זכו כרוקמן שמשץ
.470 מדגם בשיט־מיפרשיות

 פעם בכל עצמה על חוזרת השאלה ז אסיה או אירופה
 הם- למרות מאירופה. חלק ישראל היתד, השנה גם מחדש.

רי את ישראל מחפשת עדיין מצריים, עם כם־השלום י
 לכך היחידה ההוכחה מהמרחב. הרחק הספורטיביות בותיה

 מישחק־ידידות, היה באירופה ולא במרחב נמצאת שישראל
 כדורגלנים של ונבחרת שעדיים מכבי בין מאוד, מפוקפק
 של בעיצומה שנערך ממרג׳-עיון, חדאד סעד מאנשי

מילחמת-הלבנץ.
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