אנשי תשי־ב
כחירת האנשים שכלטו כיותר כמקצועות השוגים משך
שנת תשי״כ לא היתה מן הקלות .היו שטחים כהם היתה
קשה הכחירה כין במה מועמדים ,והיו שטחים אחרים כהם
לא כלט ככלל איש.
דוגמה כולטת לכף  :הנשים .מי היתה האשה של תשי״כ?
לא שרת העכורה ולא הכרות הכנסת התכלטו כמיוחד .אחרי
שיקול רכ החליטה המערכת לא לכחור ככלל באשה לשנה
זו .בן לא נכח ר גם האמן של תשי״כ  -קשה היה למצוא אמן
שמעשיו משד שנה זו היו מזכים אותו כתואר.
אחרי מכתכו של יהודה פראג ,ראש המחלקה הפלילית
של משטרת ישראל )העולם הזה  ,(776כיטלה המערבת גם את
תכניתה המקורית לכחור בפושע של השנה ,כקכלה את
הנימוק בי בחירה בזאת עלולה להפוך פושעים לגיכורים,
לעודד את הפשיעה כישראל.
בשעת הבחירה לקח העולש הזה בחשכון לא רק אח
חשיבותו של כל מאורע ,אלא גם כמידה שהמועמד היה
אחראי לו .בך ,למשל ,היה המו״מ על השילומים מאורע חשוב
כיותר ,אולם יטוס אישיות ישראלית לא יבלה לזקוף על
חשבונה חלק מכריע במאורע זה.
הצד המעודד כיותר כרשימת הנכהרים הוא בי כין n
אנשי השנה רוב של אנשים צעירים .לא היה זה מקרה ,גם
לא ביטוי של מגמה מערכתית .היתה זאת ,פשוט ,עדות
לעלייתם המתמדת של הכוחות הצעירים ברוב ענפי היצירה

• ו ס ר ■דין
הבחירה בין השחקנים וה
שחקניות היתד ,הקשה ביו
תר• רבים השחקנים שקבעו
השנה שיאים חדשים לעצמם.
שמעון פינקל שיחק תפקיד
מונומנטלי בפר גיננו .אורנה
פורת כבשה את הלבבות
כצעירה הסינית באהבתה
של יובל אור .אולם אחרי
שיקול רב ניתן התואר ל
יוסף ידין על ביצועו המצויין
של תפקיד לני במחזה הא
מריקאי על עכברים ואנשים.
אין ספק שידין נכנם לשורה
הראשונה של השחקנים.

| האיש הצעיר

נ מ דו ד

א שר

הקצין שהיה האיש
יות המרכזית בשביתת
הימאים ,אשר נמשכה
חודש וחצי ,נסתיימה ב־
כשלון מוחץ אחרי מא
בק חסר־תקדים .במאבק
זה נתגלה נמרוד ,יליד
שכונת בורוכוב ואיש
הפלמ״ח ,גבה הקומה
ויפה התואר ,כנואם מז
היר וכמנהיג שהיחד ,לו,
לדברי אויביו ,״השפעה
מאגית על ההמונים״ .אם
כי חסר לו השיקול הקר
)ואולי דוקא בגלל זה(
יכול הוא לד,חשב לדוג
מה של מנהיג ישראלי
צעיר ,יוזמתני ופעלתני.

שני ספרים תחרו על התואר  :במו ידיו
של משה שמיר ושמעון צהמארא שלימידד
איש הספחת
שיף .מן השניים ראוי השני יותר להיחשב
לרומן הישראלי המקורי האמיתי הראשון.
הסיפור אודות בן תערובת עברי־ערבי ,הנע ביו שני העמים מבלי
למצוא שרשים גם באחד מהם ,אינו רק יצירה ספרותית ,אלא ג_,
נסיון רציני ראשון להתמודד באופן אומנותי
עם הבעייה המרכזית של הארץ  :היחס בין
מ רד ש ר
שני העמים בארץ — העם העברי והעם הערבי.

איש המריני1ח

כאלוף מלידה ,בעל כושר טבעי בלתי-
רגיל ,עבר טבק שרשרת ארוכה של נצחונות
איש הספ1רט
בריצות קצרות ,וללא הטיפול הראוי לו הפך
למהיר רצי הארץ ,קבע שיאים בריצות 100
ו־ 200מטר .בהלסינקי לא הצליח לחזור על שיאיו הישראליים ,שהגיע
אליהם בהשפעת מאמנו אירוינג )מון( מונדשיין ,זכה בכל זאת למקומות
ראשונים בריצות מוקדמות ,צויין לשבח בע־
תוני העולם כספורטאי ישראלי ויחיד שייצג
ד 1ד ט  3ק
באולימפיידה את ישראל בכבוד בל שהוא.

פעולתו של סנה היתד,
הדגמה מבריקה של פעו־
לת־יחיד  :הוא הפיל
את מרותו הרוחנית על
אחת משלוש המפלגות
החשובות בארץ ,פיצל
את יךיביו בתוך המפ
לגה ,נתן לחלק מהם
לפרוש והפך את האח
רים לחסרי־אונים .הוא
קירב את המפלגה עוד
יותר למחנה הקומאיג־
פורמי ,דבר שהיו וש
תהיינה לו השפעות מכ
ריעות בעתיד ,ושהיה
בלי ספק המעשה החשוב
ביותר של שנת תשי״ב.

