
נפלר, בחוץ־לארץ ביותר הרבה ההצלחה אולם לוי. שמעון ]ין,3אר ג׳וקי זראי,
מי הארץ. מגבולות כלל יצאה שלא ישראלית של בחלקה ע ר, נ מ  שגם פזמונאית ש

 פזמונה, גדול. בינלאומי נצחון לישראל השיגה ללא־תקדים, היתר. המקומית הצלחתה
 הפזמונים בתחרות ראשון למקום זכה אורגת, זימרה הזמרת בפי שהושר היי, הופה

איטליה. בפיזארו, הבינלאומות
 הצטיינה למוזיקה, הירושלמית באקדמיה הפסנתר מחלקת בוגרת כנרת, בת נעמי,

להקת למען היי הופה את חיברה חמש, בחמש זראי יוחנן של לצדו הראשונה בפעם
 כעבור במקרה, בו שהשתמש ישראל, בקול נגנז התקליט שנתיים. לפני המרכז פיקוד

ישראלי. שלאגר הפך מאז שנה. חצי
 השנה נבחרה כאשר שריף, נועם הצעיר המלחין זכה אחרת ברמה מוסיקאי לכבוד

ביותר. הטובה המקומית כיצירה מהולל איטלקי מנצח על־ידי יצירתו
יוצרים של שלמה שורה השנה. החיים שקטו לא הפלאסטית האמנות בשטח גם

בראשם ארצות. בכמה יפות הצלחות השנה השיגו המופשט, בשטח כולם כמעט ישראליים,
קו הצעיר הצייר צעד ע ם, 2י  רב הד שעוררה חדשה, אסכולה •המציא שלמעשה אג

 ציור של סוג המציא פרדסנים, משפחת בן ראשון־לציון, יליד )31( צעיר אגס, בעולם.
או היצירה הנעת על־ידי בעצמו, בה להשתתף רוכש־היצירה יכול בו ארבע־ממדי,

בלתי־מוגבל. צירופים במסטר מישטחיה החלפת
 פרחי, יעהום טומארמיו, ינאד ״ל:1בח לחיל מחיל השנה שהלכו אחרים ישראלים

 צעירים. לפסייים הניתן ביותר החשוב הפיסול בפרס זכה חאכר שמאי בק. שמואל
 המוחלט, הריאליסטי בציור גת ומשה קניספל גרשון הצליחו השניה ובקיצוניות

בדרום־אמריקה. שניהם
 דאגו לכך בעולם. הרשמית ישראל את לייצג נועדו האלה הרעננים הכיחות לא אולם

 ישראל זכתה להם הודות ישראל. בממשלת זה ענף על שהשתלטו אמנותיים, קומיסארים
 צייר רדון, א מרדכי כי נתגלה כאשר שלה, הראשונה האמנותית לשערוריה בתש״ך

 מקומות השמרניים ולאנשי־שלומו לעצמו הבטיח ממשלתי, אמנותי פקיד גם שהוא
 עברו בהם קודמים, למקרים בניגוד בפאריס. הישראלית האמנות בתערוכת שמורים
 האמנים בין חריף מאבק והתפתח בעתונות, הפעם הדבר התפוצץ בשקט, כאלה קנוניות

והק־מיסארים.
 מוסר החל משרד־העבודה הארכיטקטורה. צעירים: כוחות השנה בלטו בו אחר שטח
 דן יסקי, אברהם זולוטוב, נחום ביניהם צעירים, לאדריכלים חשובות עבודות

 הגדולות הערים נוף את משנים החלו חבריהם עם יחד אשר ישר, יצחק שחור,
 מאז בינלאומית. לרמה במהירות שהתקרבו בבנינים לפארם כולה, הארץ נוף ואת

 של המתוכננים מגרדי־השחקים — החדשות ליצירות ועד ההסתדרות ותיקי שיכוני
גדול. צעד האדריכלות צעדה — באר־שבע של המודרניסטיים והשיבונים תליאביב
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שתק רא היועץ
 משנים הסנסציות יוצרי תש״ך. בשנת בתי־המשפט את זיעזע לא סנסציוני משפט שום

 פעם אחרי פעם ישן. לא הישראלי המשפט אולם האחרים. בענייניהם עסוקים היו עברו
במדינה. ביותר היקר הנכם עודנו הבלתי־תלוי המשפט כי הוכיח ראשו, את הרים

 הדתי- סבו על־ידי שהועלם שוחמכר, יופלה לילד נגעה ביותר המוזרה הפרשה
כמה של מיזמוו אחרי להוריו. להחזירו המשטרה על ציווה בית־המשפט הקנאי.

 שום המשטרה עשתה לא בהם חדשים,
חס־ בקשה המשטרה הגישה יעילה, פעולה

ביק היא המשפטית: בהיסטוריה רת־תקדים
 מן אותה לשחרר העליון מבית־המשפט שה

ההאביאס־קורפוס. צו את לבצע החובה
 עתון אף קם לא הזה, העולם מלבד
 מחפירה בקשה נגד להתריע כדי בישראל

 תהליכי־המשפט את לצחוק ההופכת זו,
לבירור, הבקשה הגיעה כאשר אולם במדינה.

 החלטתו בשוט העליון בית־המשפט הצליף
 בה לחזור אותה אילץ המשטרה, גב על

בבושת־פנים. הרשמית, מבקשתה
המש מנהגי את כמובן, שינה, לא הדבר

 עשתה לא התקיפה, ההחלטה לאחר גם טרה.
הסבי הסיבה הילד. את למצוא כדי מאימה

 מגבוה פוליטית הוראה למחדל: ביותר רה
הו הדבר הדתיים• החוגים את להרגיז שלא
 הערך את ליטול יבולה המשטרה כי כיח
הבלתי־תלוי• המשפט מקיום גם

 בית־ פהר. יחזקאל פרשת על־ידי סופקה היא נוספת, הוכחה לכך דרושה היתד. אם
 בן־ עמוס את שטיהר המחוזי פסק־הדין על העירעור את חלקית קיבל העליון המשפט
 סהר, יחזקאל ונגד עמוס נגד מאד חריפים דברים בית־המשפט השמיע כך כדי תוך גוריון.

פן־גוריון עמום את גחמיאם יוסף הכריח לא מכן לאחר גם כשקרן. הגדיר אותו
מהעמדת מנוס היה לא שוב אולם חל־אביב. במחוז המשטרה כמפקד מתפקידו להתפטר
שבועת־שקר. באשמת לדין סהר יחזקאל

 סהר, של ושותפיו־לשעבר פיקודיו־לשעבר הראשון. הרגע מן לפארסה הפך זה משפט
היועץ טיהורו• את מראש להבטיח כדי הכל את עשו נגדו, החקירה־כביכול את שניהלו

הוא שתק. לא הוא אך זו. מזימה נגד חסר־אונים היה האוזנר, גדעון החדש, המשפטי
 לא עצמו המצב חבלתם. על אותם ייסר החקירה, למנהלי ביותר חריפים מכתבים שיגר

 בית־המשפט גם חשוד, להרשעת להביא רוצה אינה המשטרה כאשר מכן. לאחר גם השתנה
לפעול. מסוגל אינו ביותר ההגון
 איני החדש המשפטי היועץ כי הוכיחה היא זו: עכורה בפרשה היתד. אחת ברכה אך
 השינוי רב מה הוכיחה זו עמדה חובתו. את למלא מתכונן השלטון, חוגי של נרצע עבד
 שחדל תשי״ג, של השנה איש כהן, חיים של התפטרותו אחרי המשפט במערכת שתל

 לאיש־המשפט האוזנר את הפכה היא עליון. שופט והפך משפטי ביועץ מלכהן השנה
השנה. של

 ביותר, מוזר חוק — אשר גרטה חוק בפרשת האוזנר של תפקידו היה ברור פחות
 ידידה שהיתה זה׳ בשם בעלת־פנסיון של ליורשות אישית טובה להביא בפירוש שנועד
 זה חוק־הפקעה העביר רוזן רוזן. פנחס שר־המשפטים, של והן האוזנר של הן אישית
 הח״כים. חב למצפון ובניגוד הקואליציונית המשמעת הפעלת תוך ממש, בכוח בכנסת

 האוזנר, בידי נתונה שהיתר, הראשית, לרבנות הבחירות סביב המשפטית בתסבוכת גם
חריפה. מחלוקת פעולתו עוררה

 שנאסר כהן, אהרון רדום. השנה גם נשאר שעברה השנה מן אחד סנסציוני משפט
 סוף־סוף השנה עבר חופשי, מאז והמתהלך ראשונה׳ ממדרגה בינלאומי כמרגל שנתיים לפני
 את לזרז במיוחד השתדל לא איש המוקדמת. חקירתו של הראשונים התהליכים את

במדינה. סנסציוניות האשמות מטיחי של לחוסר־האחריות נוספת עדות — משפטו
 צ׳רניאק, גרשון בחייו. עבורו ששילם זה היה בתש״ך המשפט של הטראגי האיש

 בית־המשפט בקירבת נרצח ואגואיסט, אידיאליסט של מזיגה רביד,פנים, החיפאי הפרקליט
 על שרגז קליאנם־לשעבר הרוצח, המדוכאים. למען מנצחונותיו רבים חגג בו החיפאי,
מקום• באותו התאבד האישית, בבעייתו טיפולו
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קו בום החרטה
 נשואי־ מגיפת המדינה. של העיקרי מוצריו־,ייצוא תש״ך בשנת היתד, הישראלית האשה

 המרץ. במלוא נמשכה תשי״ט, של האשה פילצר, נורית נשואי עם שהחלה הפספורט,
לנשואין. אידיאלי מועמד אמריקאי״, ל״מיליונר אוטומאטית הפך אמיד־בקושי, זר, תייר כל

 חיים חי חלקן התגרש, שחלקן — כלות־הפספורט של גורלן על מחוץ־לארץ הידיעות
 הכרות אחרי זר, תייר עם נשואין בארץ. חברותיהן את הרתיעו לא — תוכן מכל ריקים

 בחוגים נפרץ. חזיון הפכו שוב שבוע, של
 של ייבוא האמריקאית׳ היהדות של, מסויימים

 מעמד של לסמל כמעט הפך ישראלית כלה
חברתי•

 מנערות־ ניכר חלק ישראל איבדה כך
 החל — שלה מפורסמות היותר הזוהר

שש לכיא, בדליה וכלה ארקין בגליה
עשירים. לצרפתים נישאו תיהן

 כוכבניות של זה היה אחר מסוג ייצוא
 באירופה, מכן ולאחר בהוליבוד, ישראליות.

 השנה. לאופנת הישראליות הכוכבות הפכו
 רודן, זיוה רבתי לפרסומת זכו בהוליבוד

עדן הגה עדן. אילנה הררית, היה
 טלביזיה בסרטי להופיע הוסיפה (מסינגר)

 שתק־ סוכר, שהגיה בשעה אמריקאיים,
 צרפתי. בסרט הופיעה לשעבר, נית־הבימה

 רבה הצטיינות ללא ששיחקה לכיא, דליה
בעולם לפתע התפרסמה לוהטים, בחולות
 שהתכנית אף ב.ב. ליורשת להפכה החלים בארדו, בריג׳יט יוצר הצרפתי, ואדים כאשר

אירופה. כוכבות של א׳ לליגה לביא את להכניס הידיעה הספיקה לפועל, יצאה לא
 יותר שהפכו ד,כוכבות, של הקאריירות אחרי עצורה בנשימה עקבו ישראל נערות

 זו ,הערצה הגיעה לשיאה הנשי. הצעיר בדור רחבה שכבה של האידיאלי לטיפוס ויותר
 ששום המונית לקבלת־פנים בנמל־ד,תעופה זכתה לביקור־מולדת, רודן זיוה כשחזרה
כמוה. ראה לא ישראלי או מדינאי

 היתד, השנה של החידוש בתש״ך. חדשים טיפוסים היו לא והכוכבת כלת־הפספזרט
 נשדד שם אפל, למקום חבר־משק שמשכה גולדמן, ז׳נט הפיתוי. נערת של הטיפוס
הישראלי. הדימיון את שבועות כמר, למשך ריתקה חבריה, על־ידי

 הראשונה האוטנטית נערת־ר,סטריפטיז אלקיים, תמר היתד, נערת־הפיתוי של חברתה
 את שקנתה זו, אמנות של מוסריותה על חריף ויכוח התלקח סביבה אשר ישראל, של

ישראל. של במועדוני־הלילה אחיזת־קבע השנה
 דרוזית נערה מעדי, הדיה — יותר רציני טיפוס בלט הנשית הזירה של השני בקצה
 רמת־החיים נגד התמרדה מימיה, ראתה לא אותו צעיר לשאת כדי לישראל מלבנון שחזרה

 לו בנו החתן הורי בזעיר־אנפין: מהפכה שחוללה לאחר רק נישאה הגלילי, מראר בכפר
 הרי בישראל, והדרוזים הערבים בנות שאר מכל יותר נועזת היתד, שהדיה אף נפרד. בית

 לקידמת ללחום המוכנה ר,ערביה הצעירה :לה זקוקה הארץ אשר חברתית תופעה סימלה
הערבי. בציבור ההתנוונות את המציינות הכלח, עליהן שאבד מסורות נגד להתקומם האשד״

 בחירות־לבם, את לשאת צעירים ערבים רבבות בעד המונע המוהר, מינהג נגד המאבק
זה. בכיוון סימן־דרך השנה הוא גם היה אביה, בידי לסחורה הערבית הצעירה את והופך

 או ערבית עברית, ,היתד, לא תש״ך בשנת ישראל שראתה ביותר המושלמת האשד.
 הצלחה וקצרה ישראל במות על הופיעה דיטריד מארלגד! גרמנית. דווקא אלא דרוזית,

אידיאליס נבונד״ כאשה — כאדם אלא כאומנת, לא הארץ את הקסימה היא חסרת־תקדים.
 הנוגה המחשבה את העלה נוכחותה עצם ואמיצת־לב. מהירת־מענה בעצמה, בטוחה טית,

בישראל. זה מסוג נשים מעטות כמה עד
 מרים השנה. בראשית קיומה על ידע לא שאיש צעירה היתד, תש-ך של האשה אולם

 בלתי־מוצלחים, נשואין אחרי גרושה ברמלה, עני סנדלר של בתו חדשה, עולה היתד, סבאג
 לנושא־ שהפכה הנועז המעשה את עשתה כאשר בארץ, ביותר המקופחת השיכבה בת

.80ה־ בן טולידאנו, לרב נישאה 20ה־ בת תש׳׳ך. בשנת בישראל העיקרי השיחה
 כלה היתה לא היא החלטתה. את החליטה כאשר ילדה היתה לא טולידאגו הרבנית

 היחידה בדרך בחרה היא צלולה. בדיעה קר, בדם שהחליטה^ כפי החליטה היא מכורה•
 הראשונה. ישראל של החברתית לצמרת אחת להגיע'במכה השניה ישראל בת יכלה בה

בהחלט. פרטי ענין שהיתה בהחלטתה, להתערב הזכות היתה לא לאיש
 הבלתי־ספורים מותחי־הביקורת מבין מעטים רק מוזרה. הציבור הגבת היתד, כן על

 השאר, כל גדול. כה פער־גילים עקרוני באופן פסלו ממש, של השקפה על־ידי ד,ומרצו
 תאוות־רכילות על־ידי רק ד,ומרצו פוליטיות, למטרות המעשה את ניצלו שלא במידה

 בדיחות במאות פורקן לה שמצאה מובהק, ופורגוגראפי וזלגארי גזזן בעלת חסרת־תקדים,
בטלה. שיחד, לכל כמעט תש״ך של האחרונים בחודשים השתרבבו הן מבחילות.

 בירושלים, הכשר המלכים במלון נפרדת בדירה טולידאנו הרבנית גרה עדיין תש״ך בסוף
 הציבורית שר,התעניינות חיכתה בעלה, כמו יצאה. ולא כמעט בחדרה, סעודותיד, את סעדה

 שר־החינוך- על־ידי כעת התפוסה רשמית, לדירת־שרד לעבור בינתיים התכוננה תשכך,
הציבורית. בתודעה נכבד מקום למלא תמשיך הסימנים, כל לפי ארן. זלמן לשעבר

גצ׳גויגו פיגזגי וגהר, גנגרגגז כגזג-כן .־ארגןייגו גובגריפבגיואיגז


