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המסת ננוו שילנסקי:כנסת
מקוד לטובה השתנתה לא השנה, שנבחרה ,12זד הכנסת

 כמעט בלט לא פרלמנטרית, פעילות של שנה אחרי גם מתה.
 את לרענן אמורים שהיו החדשים, הח׳כים עשרות מבין איש

המוסד.
 קיומה שעצם בממשלת־האחדות, היתה העיקרית האשמה

 שתי בכלל. הדמוקרטיה ואת הכנסת את מתוכנן מרוקן
 פרלמנטריים במישחקים לעסוק רק יכלו הגדולות הסיעות
 עצמה, על חזרה הצדדים משני הקטנה האופוזיציה עקרים.

 כהן שגאולה נדמה היה עייפה. והיתה פוחתת, ביעילות
 חידוש נותר ולא עצמן, את גם משעממות אלוני ושולמית

 מכני, היה הכל איתן. ורפאל שריד יוסי של בהודעות
שות של זה מצב אל התייחס הציבור מכל: וגרוע אוטומטי,

נורמלי. מצב כאל יעילה אופוזיציה והיעדר כוללת פות
 הפגינו שבה מוקיונית, בישיבה דרכה את התחילה הכנסת

 איש שפרינצק, יאיר זקן־חברי־הכנסת, נגד השמאל אנשי
(״גנרחבעם בהנהגת שוחרי־הטרנספר, של החדשה הסיעה

 כהנא מאיר של גירושו אחרי ימני סמן שהפך זאבי, רי״)
מהבית.

 דוב שערורייתית, ישיבה באותה שנבחר החדש, הידר
הקי הלאומנית עמדתו בגלל חששות הרבה עורר שילנסקי,

וש הוגן היה הוא תפקידו. במילוי לטובה הפתיע אך צונית,
 למרות הבית, רמת את להעלות היה יכול לא הוא גם אך קול.

 לבוא חברי־הכגסת את להכריח הניסיונות נכשלו שהבטיח.
 דרכי־ להנהיג הניסיונות גם נכשלו ולאולם־המליאה. למישכן

להת מחברי־הכנסת למנוע ההחלטה יעילות תרבותיות. ויכוח
מוט היא גם היתה מעמדם, ניצול תוך פרטיים, מעסקים עשר

גובר. בספק לת
 כישרונו, מיטב לפי איש־איש חברי־הכנסת, עסקו מזה חוץ

 הפרלמנט של העיקרי המוצר שזהו נדמה עצמית. בפירסומת
הישראלי.

בדימונה נועלת קדוש:עיתונות
 מיכל להיות צריכה היתה השנה של שהעיתונאית יתכן

 אש את שהזינה בדותה הפיצה מבאר״שבע הצעירה קדם.
 עורכות האינתיפאדה של שוועדות־ההלם בארץ: השינאה

 עובדים שבעליהן כך על כעונש ערביות, לנשים קבוצתי אונס
 שמפקד אחר: סיפור בפיברוק הואשמה זמן כעבור בישראל.
 איש־ציבור, של קרובו נגד עבירה העלים באר־שבע מישטרת

מזוייפים. שהמיסמכים העלתה החקירה טובת־הנאה. תמורת
 בגן שגדלו השוטים העשבים על אור הטילו אלה פרשות
 תחרות עיקרון, בשום דבקות בלי כאסח של סיגנון העיתונות:

 במקום גימיקים נבראו, ולא היו שלא סקופים על פרועה
שליחות. ללא עיתונות רציניות, חקירות
 ארוכה בשורה קדוש, אורנה נתנה ההפוכה הדוגמה את

 שהלכה אחרי שכתבה כתבה כולן על עלתה כתבות. של
 את תיעדה שם בדימונה, בבית־חרושת פשוטה כפועלת לעבוד

 הסולם של ביותר הנמוכה לשיכבה השייכות הפועלות גורל
 יוצא־ ולאב יוצאת־עיראק לאם בת צעירה קדוש, החברתי.
 לחשוף הבסיסית: העיתונאית המשימה עם הזדהתה מארוקו,

 זה: ובמיקרה עוולות. נגד דעת־הקהל את ולעורר האמת את
האבטלה. נגד

 הכלכלי: בשטח היתה העיתונות בתחום העיקרית התופעה
 מקנדה רדלר ודייוויד בלייק קונרד אילי־ההון

מק■ רוברט פוסט. לרוסלם את רכשו ומבריטניה
 את קנה גנגר אריה מעריב. מחצית את קנה הבריטי סוול

 את הפכה אלבין גליה ואילו הזה. העולם מניות מחצית
האמרי פנטהאוז עם הדוק קשר תוך לערוותון, מוניטין הירחון

קאי.
העי של הרעוע הכלכלי הבסיס על הצביעו אלה עיסקות

 חדשות סכנות מול תשמ׳׳ט בסוף שעמדה החופשית, תונות
הממוסחרת. הטלוויזיה בדמות

קבורים ספרים שטיימלץ:דת
 איש־הספרות רושדי, סלמאן פרשת על פארודיה זאת היתה

 ושריפת־ הספרדית האינקוויזיציה מעשי על וגם תשמ״ט, של
אימת אסוציאציות לכך היו אבל הנאצית. בגרמניה הספרים

 גם ישרפו דבר של בסופו ספרים, ששורפים ״במקום ניות.
 ניתן היינה. היינריך הגרמני-היהודי הסופר ניבא בני־אדם,״

ספרים. קוברים שבו מקום על גם זאת לומר
 לא שטיינזלץ. עדין הרב של לספריו השנה קרה זה

 אורתר רב אלא כופר־בעיקר, לא קונסרבטיבי, לא רפורמי,
החילוני. לציבור הדת את להסביר כדי הרבה שכתב דוכסי,

 הנושבת החומייניסטית, לרוח קורבן נפל באיחור, השנה,
 הברורות נקודות, העלה בספריו מסויימים. חרדיים בחוגים

 לאשתו משועבד היה אבינו שאברהם למשל, תנ״ך. קורא לכל
 שדויד למשל, וישמעאל. הגר לגירוש שגרמה המירשעת שרה,
 זה כל בךבליעל. גם אלא לאומי, גיבור רק לא היה המלך
פקודה יצאה ברב. פגע הקדוש הזעם אך עצמו, בתנ״ך נאמר

 חטא, על היכה עצמו שטיינזלץ מכל: וגרוע ספריו. את לקבור
לתקנם. והבטיח ספריו לקבורת הסכים פומבית, התנצל
רא סימנים השנה ניכרו החרדית־אשכנזית, הקנאות מול
 יותר, סובלנית אך אורתודוכסית אחרת, דתית לגישה שונים

 עובדיה הרב אותה ייצג הספרדית. הגלימה את שלבשה
 לפחות דרעי. אריה הרב איש־השנה של פטרונו יוסף,
 הרב גם אליו הצטרף — הלאומי התחום — אחד בתחום

 התערבותו נגד שהתקומם הליטאי, הזרם איש שך, אליעזר
 בענייני־ מלובאביץ׳ הרבי של המאסיבית הפוליטית

המדינה.
 שנחל הכביר הניצחון היה הדתי במחנה המרכזי האירוע

שתוצ פוליטי־חילוני, אירוע היה זה אך — לכנסת בבחירות
הדת. למוסדות נוספים כספים הזרמת היתה העיקרית אתו

באגצאר לחיות פלג:כמעגפגן
 החליטה ,51 בגיל לפתע, פסיכולוגית. היתה פלג תמר

 לפני היה זה כעורכת־דין. יותר לבני־אדם לעזור יכולה שהיא
 האנודה של החיה הרוח פלג תמר היתה השנה שנים. 10

 זכו- על במאבק הקידמית בחזית שעמד גוף האזרח, לזכויות
האינתיפאדה. בימי הפלסטינים של יות־האדם

להג דאגה אנצאר(קציעות), במחנה ימיה את בילתה פלג
סימ היא חשובים. ניצחונות בכמה וזכתה לבג״ץ עתירות שת
 על ולהגן הצדק את לשרת חייב שהמישפט האמונה את לה

 מעורכי־הרין רבים אצל שכבתה אמונה — זכויות־האדם
 לחשבון־ נתונה היתה היחידה שדאגתם בישראל, ״החשובים״

שלהם. הבנק
 שר־המיש־ בתשמ״ט. שהצטיינו רבים מישפטנים היו לא

 כבוד לעצמו קנה הימין, איש מרידוד, דן פסים■החדש,
 רבין, יצחק שר־הביטחון, של לחציו בפני עמד כאשר ואמינות

 גם הוא בתקופת־האינתיפאדה. גם מערכות־המישפט על והגן
 בייניש דורית את למנות האמיצה ההחלטה את החליט

פרקליטת־המדינה. לתפקיד
 השנה. עלתה לא חריש, יוסף המישפטי, היועץ של קרנו
 הסופר־ את לדין להעמיד החלטתו היתה העיקרית תרומתו

 השופט נגד בחריפות שהתבטא על קינן, עמוס העיתונאי
 להסיק ניתן שממנה אומללה אמירה שהשמיע בנאי, יצחק

ערבי. מדם יקר יהודי שדם
 מאבק שניהל רייכמן, אוריאל הפרופסור חי אחר בעולם

בש בעולם נרד ואף בישראל, חוקה חקיקת למען דון־קישוטי
זו. ליחות

 ש־ בג״ץ, של החלטה השיג ליבליך עורך־הדיןישלמח
 פעולות על ידיעות לפסול הצנזורה זכות את בהרבה צימצמה

עק שאלה בבג״ץ עורר פלדמן אביגדור המוסד־למודיעין.
 שבידי עצירים עם להיפגש פרקליט של זכותו לגבי רונית

 לזכויות האגודה מטעם היא גם דונביץ, שירה השב״ב.
 בחברו־ להכיר שתבע אדעל, דייל של זכותו על הגנה האזרח,
 את הקלעים מאחורי ניהל זיכרוני אמנון כבבן־זוג. לחיים

 סובייטי, כמרגל שהורשע קלמנוביץ, שבתאי של מישפטו
בעיתוני־העולם. ידיעות התפרסמו הקרובה החלפתו ושלגבי

דיבורים הכל בוקאי:ש<דור
המסכות. כל השבוע נפלו הממלכתיים בכלי־התיקשורת

 מכשיר המדינה: ימי בראשית הרדיו שהיה מה והיו חזרו הם
 מישרד מנכ״ל על-ידי המנוהל ממשלתית, שטיפת־מוח של

 של ראש־הממשלה מטעם קולק טדי היה זה אז ראש־הממשלה.
הליכוד. של ראש־הממשלה לישכת זאת עכשיו מפא״י,
 היה ניתן פורת, אורי ברשות־השידור ששלט זמן כל
 של המחוספס אופיו על־חשבון השערוריות מן הרבה לזקוף
 והשקט, האדיב מקל אריה השנה, במקומו, בא כאשר פורת.

 הכל רגש־הבושה. נעלם שיטה. אלא איש, זה שאין ברור היה
ובמופגן. בגלוי נעשה

 מחלקת־ שטיפת־מוח. של למכשיר בגלוי הפכה הטלוויזיה
 התקפלה הישראלית, הדמוקרטיה פאר פעם שהיתה החדשות,

 למסור כלל התיימרה לא היא הממשלה. של שיפחה והפכה
 ציוץ להשמיע אמיץ שדר העז ושם פה אובייקטיבי. מידע

 גם הממשלתית. בקאקופוניה טבע כזה ציוץ כל עצמאי.
לת דאגו קירשנבוים מוטי כמו מדופלמים ״שמאלנים״

הימנית. המאפיה זעם את יעוררו שלא כך כתבותיהם את פור
 יותר חופשי פעם שהיה זה, מכשיר ברדיו. קרה הדבר אותו

 הסובייטי הרדיו כמו לכלי־תעמולה, הפך הטלוויזיה, מאשר
 ממשלתיים, ביטאונים הפכו יומני־החדשות סטאלין. בימי
 ירע נאמן שדר כל השני. הצד תיאור וללא אחרת דיעה ללא

ממשלתי. ג׳וב אף ואולי בחו״ל, שליחות פרס: לו שמחכה
 של החדשה התוכנית אחד: חריג בלט המתפשט, במידבר

 עסיסי חי, רדיו רק לא זה היה דיבורים. הכל ברהאי, רזי
 אמיץ, ששדרן לכך הוכחה יחסית, חופשי רדיו גם אלא ותוסס,

 במצב גם ביטוי לידי להגיע יכול עדיין עצמאית, אישיות בעל
ולהזדקף. להסתכן מוכן הוא אם זה, עגום
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