1970-1979
תנועת האסט ,שהטיף למאמיניו שהם "מושלמים כמות
שהם" .הסיבה לכך הייתה אולי התחושה ש"הימים
היפים" עלולים להיגמר .מעולם לא חשו אנשים בצורה כה
מוחשית שאוצרות הטבע מוגבלים.
יתרה מזאת ,שיבושים בכמה כורים אטומיים המחישו את
הסכנה שבאנרגיה זו .ההבטחה לחיים טובים יותר,
באמצעות המדע והכימיה המודרנית ,התגלתה כגורם חמור
לזיהום הסביבה .הטכנולוגיה אכן שיפרה את רמת החיים,
אבל בו זמנית גם גברה החרדה מהשתלטות מוחלטת על
חיי הפרט באמצעות המחשב ומאגרי המידע.
בשטח זכויות הפרט התרחב מושג השוויון גם לנשים,
להומוסקסואלים ולקבוצות מיעוטים  -כולל זכותה של
האישה על גופה )הזכות להפסקת הריון( .התנועה
הפמיניסטית גרמה לשינויים מכריעים בשטח האמנות,
והשאלה ,האם יש אמנות נשית ,לא ירדה מהפרק .בעוד
אמני שנות הששים הצטיינו בקור רוח צורני ,הרי שבשנות
השבעים פנו חלקם לאפיקים יותר אוטוביוגרפיים,
פוליטיים ,חברתיים וסביבתיים  -אולי כתוצאה מנוכחותן
של יותר נשים באמנות.
אמנות המיצג ,הפעולה והגוף  -כולם ארועים אוטו-
ביוגרפיים  -הפכו לגורם חשוב .ניתן לכנות עידן זה כעידן
האמנות ה"בלתי מוגדרת" ,כפי שקרא לה הרולד רוזנברג.
אבל ,אולי חשובה עוד יותר התופעה שכמה אמנים גילו
רתיעה מיצירת תמונות ופסלים כחפצים למכירה בגלריות
או לתצוגה בבית ,מה שמסביר חלק ניכר מהתופעות
מעשור זה ואילך; ביניהן כמה מהיצירות החשובות של
שנות השבעים ,כגון המזח הספירלי של רוברט סמיטסון
ועבודותיו של כריסטו  -עטיפת הסלעים באוסטרליה והגדר
המתמשכת בקליפורניה )בערך  41ק"מ(.
שנות השבעים הן עשור הפלורליזם וה"ניאו" ,דהיינו
חידושים של זרמים מן העבר .באדריכלות גברו הספקות
לגבי עקרונות התנועה המודרנית ,המקבלת את השם
הכולל "מודרניזם" ,דבר שלא היה מקובל עד כה.
אדריכלים רבים פנו לכיוון הנוסטלגיה ולצורות מסורתיות
כמטאפורה )מליצה שאולה( ומאנייריזם ,המהווים חלק
מהתנועה הקרויה על-ידם ה"פוסט מודרניזם"
בארכיטקטורה .גם אמנות הצילום  -לאחר שנים  -הגיעה
למעמד שווה לפיסול וציור.
האמנות הייתה למסע פופולרי נוגה אל העבר  -אולי בניגוד
להווה חסר הטעם .האמנים פעלו במגוון אמצעים וכיוונים,
החל מחיפוש אחר "האני" ועד לאמנות סביבתית ויצרו
מסגרות חדשות לעתיד שהוא עדיין בערפל.
התגובה לתחושת חוסר הודאות התבטאה לא רק בקניה
מבוהלת של זהב ,אלא גם של יצירות אמנות ,שמחירן
במכירות פומביות הרקיע שחקים .תערוכות ענק ניידות של
יצירות אמנות עברו מארץ לארץ ומשכו קהל עצום.
תערוכות אלו הקיפו נושאים שונים :מצרים העתיקה ,סין,
כתבי יד עתיקים ,תכשיטי כסף סקיתים ועוד.

כאשר חגגה ארה"ב ב 1976-את שנת המאתיים להיווסדה
היתה זו מדינה שעברה בפעם הראשונה בתולדותיה את
חווית הכשלון הצבאי )וייטנאם( .המפלה סימלה את
תחילת שקיעתה של ארה"ב כשוטר העולם .הדולר
האמריקאי ,שהיה מאז מלחמת העולם השניה המטבע
הבינלאומי ,ירד בערכו כתוצאה מפיחות נמשך.
המערב כולו היה תלוי ,מאז  ,1973במדינות יצרני הנפט
להמשך קיומו התעשייתי  -מדינות שהיו עד כה גורם
פוליטי חסר ערך .אירועים נוספים בתקופה זו היו חתימת
חוזה הכרה בין הרפובליקה הסינית ובין ארה"ב וגמר עידן
הדיקטטורה הצבאית )משנות העשרים והשלושים( בספרד
ובפורטוגל.
מלחמת השחרור ברודזיה ,המאבק והטרור בצפון אירלנד
ומלחמת יום הכיפורים בין ישראל ושכנותיה היו חלק
מהארועים המזויינים ,עליהם יש להוסיף את רצח הנבחרת
האתלטית הישראלית באולימפיאדה של מינכן  .1972שנה
לאחר מכן ארעה הפיכה צבאית ימנית בצ'ילה ,במהלכה
נרצח הנשיא הנבחר סלבאדור איינדה .ארה"ב הואשמה
בתמיכה במהפכה זו וכן בתמיכה במשטרי הדיכוי של
איראן והפיליפינים .בגרמניה ואיטליה נרצחו תעשיינים
ואנשי מימסד ע"י ארגוני טרור.
בעידן זה הרגישו אנשים רבים צורך לחזור לשורשים
בחיפוש אחר הערכים הישנים של המשפחה ,העם
והמדינה .בעוד האמונה במדע ,בטכנולוגיה ובהגיון היתה
מוטלת בספק ,ניכרת חזרה לדת ככוח אלטרנטיבי
)בארה"ב בלבד הגיע מספר החוזרים לכנסיה הנוצרית ל50-
מליון איש( .במקביל ,התחילה נהייה לאמונה בריפוי ,כגון
והמדיטציה
הבודהיזם
קרישנה,
הרי
תנועות
הטרנסנדנטאלית .הביטוי הקיצוני ביותר לתופעה זו ארע
כאשר הכומר ג'ים ג'ונס ו 909-חברי "כנסית העם" שלו
הרעילו והרגו את עצמם ואת ילדיהם בג'ונגל של גואיינה
)דרום אמריקה(.
גם לאיסלאם הייתה תחיה ,שהביאה לעליית חומייני
לשלטון באיראן ולמלחמת אזרחים כנגד הצבא הסובייטי
באפגניסטן.
בשנות השבעים נבחר הקרדינל של קראקוב בפולניה
לאפיפיור ,לאחר  460שנה של אפיפיורים ממוצא איטלקי
בלבד .יש לזכור כי אחד הסופרים החשובים ביותר
בתקופה זו ,אלכסנדר סולז'ניצין ,הוא נוצרי אורתודוקסי
שאמונתו והמוסר הדתי שלו מהווים חלק נכבד מיצירתו.
ההדוניזם )הנהנתנות( גם הוא מסימני ההיכר של שנות ה-
' ,1970הקרויות לעיתים "עשור האני" .הרדיפה אחרי
תענוגות ומודעות גופנית עמדו בראש מעייניהם של בעלי
האמצעים ,כולל הרחצה באמבטיות חמות לאחר משחק
טניס ,ריצה או הליכה .סיפוק מיידי נראה עדיף על עבודה
וחסכון בחברה ,שכלכלתה מבוססת על עקרונות
"הצרכנות"; והברכה "שיהיה לך יום יפה" באה במקום
"שלום" .ברוח זאת ניתן להבין גם את וורנר ארהרד ,מיסד
*

*

* *
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ארה"ב  -צמצום חיל המשלוח בוייטנאם ל-
400,000.
 448אונ' ומכללות נסגרות בגלל הפגנות
סטודנטים.
המשמר הלאומי יורה בסטודנטים המפגינים נגד
מלחמת וייטנאם ,באונ' קנט ,אוהיו 4 :הרוגים.
–
גאמביה
רפובליקה במסגרת חבר העמים הבריטי.
–
ניגריה
כיבוש ביאפרה ,לאחר  25שנות מלחמת אזרחים.
ירדן – נכשל נסיון התנקשות במלך חוסיין.
חיסול כל ארגוני המחבלים בממלכה )ספטמבר
השחור( .אלפים נמלטים לסוריה וללבנון.
פיגי )איים( מתקבלת לאו"מ.
צ'ילה –
איש השמאל סלבאדור איינדה נבחר לנשיא.
נפטרו -
שארל דה גול ) .(80נשיא צרפת לשעבר
)(De-Gaulle
גמאל עבדול נאצר ) .(80נשיא מצרים.

ציור :צרפת -
ואסארלי מיסד "מפעל" ליצור תמונותיו.
פיסול :ארה"ב -
הסגנון "הרך" בתערוכה במוזיאון היהודי בניו -יורק.
אדריכלות:
ארה"ב  -ג'והאנסן :תיאטרון באוקלאהומה )התחלה
.(1966
בריטניה  -לאסדון" :התיאטרון הלאומי" לונדון )התחלה
.(1967
הולנד  -הרצברגר :בי"ס מונטסורי ,דלפט.
ספרות:
ארה"ב –
המינגווי )מהעיזבון(" :איים בזרם" )סיפורת(.
נפטרו -
א.מ .פורסטר ) .(91בריטי .מחבר "המעבר להודו"
).(Forester
פרנסוא מוריאק ) .(85צרפתי .חתן פרס נובל
) .(1952נחשב לממשיך דרכו של פרוסט .מספריו
תורגם" :תרז דסקירו" ).(Mauriac
ארל סטנדלי גארדנר ) .(81אמריקאי .יוצר דמות
העו"ד פרי מייסון ).(Gardner
נלי זקס ) .(79משוררת ומחזאית יהודיה -גרמנית.
זכתה בפרס נובל ) (1966ביחד עם ש"י עגנון
).(Sachs
ז'אן ז'יונו ) .(75צרפתי .חסיד החזרה לטבע.
מספריו תורגם" :שירת העולם" ).(Giono
ג'ון דוס פאסוס ) .(74אמריקאי .זכור בזכות
הטרילוגיה  A.S.Uמשנות ה ,30'-המתעדת את
המאבקים החברתיים בארה"ב ).(Dos Passos
אריך מריה רמארק ) .(72גרמני .מחבר "במערב
אין כל חדש"" ,שער הנצחון" ועוד ).(Remarque
טלוויזיה :הצלחה עולמית לסידרת הC.B.B.-
"ההגדה לבית פורסייט" עפ"י ג'ון גאלסוורתי.

הטרור:
מחבלים ערבים חוטפים  3מטוסים בדרכם
מאירופה לארה"ב.
התקפת מחבלים על אוטובוס שהסיע נוסעי אל-
על בנמל התעופה במינכן .נוסע ישראלי נהרג11 .
נפצעו ,ביניהם השחקנית חנה מרון.
אוכלוסיה )במיליונים( :סין  ,760הודו ,550
בריה"מ  ,243ארה"ב .205
כלכלה:
נפילת ערך הזהב מתחת לשער הרשמי )35$
לאונק'(.
יצור הפלדה העולמי  595 -מליון טונות.
ארועים :יפן  -פתיחת היריד הבי"ל באוסקה )ר'
אדריכלות(.

סרטים:
איטליה -
"נקודת זבריסקי" )אנטוניוני(.
"הקונפורמיסט" )ברטולוצ'י(.
ארה"ב -
"הגן של פינצי קונטיני" )דה סיקה(.
"מילכוד ) "22מייק ניקולס( עפ"י ג'וזף הלר.
"וודסטוק" )מייקל וואדליי(.
"טופז" )היצ'קוק(.
) M*A*S*Hרוברט אלטמן(.
יפן -
"דודסוקאד" ו"אידיוט" )קוראסאווה( ע"פ
דוסטוייבסקי.
צרפת -
"סטאבסקי" )רזנה(.

חידושים:
בריה"מ -
החלליות לונה  16ולונה  17נוחתות על הירח
וחוזרות עם דוגמאות קרקע .החללית וונרה 7
נוחתת על כוכב נוגה )ונוס(.
 231מליון מכשירי טלויזיה בעולם.
נמכר הבול היקר בעולם' ,גינאה הבריטית  1סנט
 ,'1850תמורת  $280,000במכירה פומבית בניו-
יורק.
אמנות :מכירות פומביות -
פסל מאת ג'אקומטי  ,$150,000דיוקן מאת ולאסקז
 .$5,540,000סה"כ מכירות אמנות בסותסבי לונדון
.$37,500,000

796

אריה ואלדר שרון :בית ישראל אמריקה ,שד' שאול המלך.
עם טיטנר.

"ילד פרא" )גודאר(.
הגות:
ארה"ב  -חנה ארנדט" :על האלימות".
בריטניה  -נפטר ברטראנד ראסל ) .(98פילוסוף
ולוחם למען זכויות האדם ).(Russell

ספרות:
פרס ישראל  -אבא קובנר ולאה גולדברג.
נפטרו -
ש"י עגנון ) .(82בעל פרס נובל ) .(1966מגדולי
הסופרים העבריים.
אביגדור המאירי ) (80משורר וסופר :תחת שמים
אדומים ,בגיהנום של מטה ,המשיח הלבן ועוד.
נתן אלתרמן ) .(60יליד בפולין .עלה עם הוריו
בהיותו בן  .(1925) 15בוגר גימנסיה "הרצליה"
בת"א והמכון לחקלאות בננסי ,צרפת .היה
מעורה במאבקים הפוליטיים של הישוב ומקורב
לתנועת הפועלים )מפא"י( .בעל "הטור השביעי"
בעתון "דבר" מ .1943-פרס ישראל ).(1968
לאה גולדברג ) .(59משוררת ,מתרגמת ומרצה
באונ' העברית ,ירושלים" :טבעות עשן"" ,מוקדם
ומאוחר"" ,בעלת הארמון" ועוד .פרס ישראל
.1970

) (1970ישראל
נוב' :השלמת התעוזים ,עפ"י תכנית שרון ,לאורך
תעלת סואץ .סה"כ הושקעו בביצורי תעלת סואץ
 2מיליארד ל"י ,מתוכם  150מליון בבניית
התעוזים.
כלכלה:
חוב לאומי חיצוני  3,307מליון .$
המדד .(100=1969) 106.1
אבטלה חודשית  23,887איש.
בניה למגורים  4,670,000מ"ר.
ההון בבורסה  402מליון שקל.
מועסקים מיהודה ושומרון  15,000 -איש .מעזה
 6,000 -איש.

תיאטרון:
תיאטרון לילדים ולנוער  -הוקם ע"י אורנה פורת.
פתיחת המוזיאון הישראלי לתיאטרון ברח'
מלצ"ט  ,3בהנהלת השחקן יהודה גבאי והציירת
ג'ניה ברגר.
הבימה )האולם המחודש( -
"החגיגה" מאת דוד סטורי" .חברים מספרים על
ג'ימי" .מאת בן ציון תומר" .יהודי הדממה" מאת
אלי ויזל" .עקידת יוסף" מאת יורם קניוק.
"הקיץ" מאת רומן ויינגרטן" .הלוך וחזור" מאת
ישראל אלירז" .השחף" מאת א' צ'כוב" .ארתור
אוי" מאת ב' ברכט" .חג הסנדלרים" מאת ת'
דקר" .אמילי" מאת ג' פורדו; "איזון עדין" מאת
א' אלבי; "השקרן" מאת ק' גולדוני" .הכסאות"
מאת א' יונסקו )תפאורה :בוקי שווארץ(.
הקאמרי -
"מלכת אמבטיה" מאת ח' לוין )תפאורה :בוקי
שוורץ עם ויולט(" .חתונת הדמים" מאת פ'
לורקה" .ק .ד .דאפורד" מאת ד' האליוול" .מלון
פלזה" מאת נ' סיימון" .חלום ליל קיץ" מאת
שיקספיר" .הביקור" מאת ל' קסלר" .בשפל"
מאת מ' גורקי" .הנסיכה איבון" מאת ו'
גומברוביץ" .החטא ועונשו" עפ"י דוסטויבסקי.
בימות -
"נפוליאון חי או מת" מאת ניסים אלוני" .בוסתן
ספרדי" מאת יצחק נבון.

תחבורה :תחנת רכבת חדשה בדרום ת"א.
אמנות:
בינאלה בונציה  -מיכאל ארגוב ,רות צרפתי )פיסול( ,עמיחי
שביט )פיסול( .אוצר :אברהם רונן.
תל-אביב -
פסיפס "תולדות ת"א-יפו" של גוטמן בכיכר ביאליק.
מוקמת "קרן תל-אביב לספרות ולאמנות".
במוזיאון :שאגאל )גרפיקה(; אמנות נאיבית; הסתיו;
כהנא )מקפת(; נתון )מקפת(.
גורדון :שתי התערוכות האחרונות של " :+10עולים על
ונוס"; גרבוז; סטימצקי; לביא.
דוגית" :מזרונים"; דנציגר )רישומים(; שלזניאק.
בינט :פלדי; לילאן קלאפיש.
תכנון ערים :תל-אביב -
טיילת חוף הים .אדר' :זרחי רכטר.
אדריכלות:
באר-שבע -
יסקי גיל סיון :ביה"ס להנדסה ומדעים מדוייקים ,אונ' בן
גוריון.
זרחי רכטר :קונסרבטוריום ב"ש.
ירושלים -
נדלר נדלר ביקסון :בי"ס "אורט".
רזניק ספקטור עמישא :בית החיל.
רמת-גן  -זרחי רכטר :מרפאת קופ"ח.
תל-אביב -
אבא אלחנני :בית כנסת ,רח' יהושע בן נון.
אריה אל-חנני" :גן העיר",רח' אבן גבירול.

מוסיקה:
פרס ישראל  -יוסף טל.
מוקמת רשת הקונצרטים של "אמנות לעם".
פרטוש" :שילובים" לויולה ותזמורת קאמרית.
"נתיבים" ,אלגיה סימפונית.
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ארה"ב  -מוזיאון מטרופוליטן ניו יורק משלם 5,544,000
דולר עבור דיוקן מאת ולסקז.

ספורט :מדלית זהב לאצנית אסתר שחמורוב
במשחקי אסיה בבאנגקוק.

1971

אירלנד  -החמרת המאבק בין הקאתולים
והפרוטסטנטים.
אלג'יר  -הלאמת חברות הנפט הצרפתיות.
ארה"ב -
מלחמת וייטנאם מתפשטת ל-קאמבודיה ו-לאוס.
האמריקאים מנסים לעצור את הוייטקונג ע"י
הפצצות מאסיביות.
מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר מבקר בסין בחשאי
על-מנת לארגן ביקורו של הנשיא ניקסון.
אוגנדה  -אידי אמין תופס את השלטון.
יוגוסלביה  -אוטונומיה למחוזות .מתיחות בין
הממשלה המרכזית וקרואטיה :מעצרים
ומשפטים.
סין מתקבלת לאו"מ במקום ממשלת טיוואן
)בניגוד לעמדת ארה"ב(.
נסיכויות המפרץ )קאטאר ,עומן ,בחריין ועוד(,
מתקבלות לאו"מ.
צ'ילה  -הנשיא סלבאדור איינדה מלאים את
החברות והמפעלים הגדולים במדינה.
שויץ  -זכות בחירה לנשים ולבני ) 18במקום .(21

אדריכלות:
ארה"ב  -פורטמן :מלון "הייאט" שיקאגו )התחלה .(1967
בריטניה  -סטרלינג :בנין "אוליבטי" ב-מילטון קיינז.
יפן  -איסוזאקי :מוזיאון לאמנות מודרנית ב-טאקאסאקי
)התחלה  .(1974מוזיאון לאמנות מודרנית ב-קוטאקיושו
)התחלה .(1972
ספרות:
ארה"ב -
אריך סגל" :ספור אהבה".
הרמן ווק" :רוחות מלחמה".
ברנרד מלמוד" :הדייר" )סיפורת(.
בריה"מ  -סולז'ניצין" :אוגוסט ) "1914סיפורת
הסטורית(.
בריטניה  -א"מ פורסטר" :מוריס" )סיפורת
מהעיזבון(.
מוסיקה:
נפטרו -
איגור סטארבינסקי ) .(89מלחין רוסי .לואי
ארמסטרונג ) .(71נגן ג'ז אמריקאי.

טרור:
הוקם ארגון ספטמבר השחור לביצוע פעולות נקם
נגד ירדן .עד תחילת  1973בוצעו כ 13-פיגועים
עיקריים.
נחטף ונרצח אפרים אלרום ,קונסול ישראל
באיסטנבול .שלשה מחבלים ערביים נתפסו
והועמדו לדין.

סרטים:
ארה"ב -
"התפוז המכני" )קובריק(.
"סרט הקולנוע האחרון" )בוגדנוביץ(.
"ידע הבשרים" )מייק ניקולס(.
בריה"מ " -סולאריס" )טראקובסקי(.
מחול :ארה"ב -
אלווין ניקולאיס :סורראליזם-פאנטסטי.

כלכלה :ארה"ב  -לראשונה פיחות הדולר.
חידושים:
ארה"ב  -אפולו  14נוחתת על הירח עם צוות של
 15אנשים .החללית האמריקאית מארינר 9
מקיפה את המאדים.
בריה"מ  -חללית סובייטית נוחתת על המאדים.
יפן  -מיכלית הדלק הגדולה ביותר עד כה
) 372,4000טון(.
מדע:
מתחזקות ההוכחות
השחורים" באסטרונומיה.

לתאורית

הגות:
ג'רמן גריר "אשה מסורסת" )פמיניזם(.
נפטר גרגורי לוקץ ) .(86פילוסוף ומבקר ספרות.
מעמודי התווך של ההומאניזם וחופש האמן
והיצירה .התייחס לתופעת הניכור בחברה
המתועשת .נולד בבודפסט למשפחה יהודית
אמידה .הצטרף למפלגה הקומוניסטית של בלה
קון ששלטה  100ימים בהונגריה ) (1919ושימש
בה כשר התרבות והחינוך .לאחר מכן נמלט לוינה
והצטרף למחתרת שביקשה להפיל את המשטר
הימני בהונגריה .לעת זו גיבש את תפיסתו
המיוחדת לפיה קיימת זיקה בין המאבק החברתי
והצורה הספרותית .בהיותו בן  (1929) 34עבר
לברלין .עם עליית היטלר לשלטון מצא מקלט
במוסקבה .לאחר מלחמ"ע (1945) IIחזר
להונגריה .כאן שימש כחבר פרלמנט ומרצה
לאסתטיקה באונ' בודפסט .תמך )(1956

"החורים

בריאות :ארה"ב -
איסור פרסום סיגריות בטלוויזיה.
אמנות:
האמנות הקונספטואלית )מושגית( זוכה להצלחה בארצות
המערב.
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מאת ז' אנואיי" .הכל יחסי" מאת א' אייקבורן.
"קליגולה" מאת א' קאמו" .תיאודור" מאת א'
שיינדר" .משחק החלומות" מאת סטרינדברג.
"הארכיטקט והקיסר" מאת פ' אראבל )תפאורה:
בוקי שווארץ(.

בהתקוממות ההונגרית ושימש שר התרבות של
הממשלה הזמנית .לאחר דיכוי המרד על ידי
הצבא הסוביטי ,הוגלה לרומניה לשנה ).(1957

בהמשך הורשה לחזור ,אבל נאסרה עליו כל
פעילות ציבורית .לוקאץ הקדיש את  14שנותיו
האחרונות לכתיבה ).(Lukacs

הקאמרי -
"שלמה המלך" )חידוש( מאת סמי גרונמן" .יום
אחד מתעוררים"" ,ההודי רוצה לברונקס"
ו"התור" מאת י' הורוביץ" .המלך אובו" מאת א'
ז'ארי" .הבכחאי" מאת אוריפידס" .ביוגרפיה"
מאת מ' פריש" .מדיאה" עפ"י סנקה )תפאורה :י'
תומרקין ור' דר(" .משפט הסופרים" מאת ס' הוד.
"ללא דמעות" מאת פ' דירנמאט" .הפקודה" מאת
ס' לויט" .החשבון" מאת ג' .הרברט" .הן לא
תקחהו עמך" מאת ג' קאופמן ומ' הארט.

) (1971ישראל
אמנות:
פרס ישראל :אריה ארוך.
בינאלה סאו פאולו  -גרוס ,הופשטטר ,מוכה.
תל-אביב -
במוזיאון )הבנין החדש ,שד' שאול המלך( :אמנות
ישראלית; ציור צרפתי במאה העשרים; ז'ק ליפשיץ;
אמנות ומדע; הדפסים של קוקושקה.
בביתן הלנה רובינשטיין :שטיחי קיר צרפתיים; לבנון
)מקפת( ,קטה קולביץ; פנסון וגרובמן.
ביתן האגודה" :אמני המופשט" )ש' אבני ,אזן ,חיותה,
בהט ,זריצקי ,לאה ניקל ,סטימצקי ואחרים( ו"דצמבר
) "1971אולמן בר-אל ,גרשוני ,דנציגר ,לביא ,תומרקין(.
דבורה שוקן :עמוס קינן וזיוה ליבליך.
גורדון :פ' עשת )פיסול(.
הדסה ק' :בק; רות צרפתי )פיסול(.
בינט :ציונה שמשי.
מבט :מיכה אולמן.

מוסיקה:
בפילהרמונית " -קולאז" מאת צבי אבני.
בית החייל " -הגזרות הישנות" מאת אורגד.

1972

פיסול :תל-אביב -
תומרקין" :יכין ובועז" ,בפארק הירקון.
עיצוב נוף :תל-אביב -
גדעון שריג" :גן הרפתקאות" בפארק הירקון.
אדריכלות:
חיפה  -יער :המכון להנדסה ביו-רפואית בטכניון )פרס .(1
ירושלים  -אבא אלחנני :משכן הנשיא )פרס .(1
תל-אביב -
אריה אל-חנני :ביהכ"נ הגדול ,רח' אלנבי )סטו עמודים
סביב הבנין(.
מרדכי בן-חורין :בנין אסיה ,רח' וויצמן.
נדלר נדלר ביקסון" :המכללה למינהל" ,בקרית חינוך.
ספרות" :קטף שירים מכאן ומכאן" מאת אמיר
גלבוע.
תיאטרון:
הבימה -
"הצוענים של יפו" מאת נסים אלוני )תפאורה :י'
ברגנר(" .מעבר לגבולין" עפ"י י"ח ברנר" .פר
גינט" מאת איבסן" .השושנה המקוקעת" מאת ט'
ויליאמס" .ז'אן דארק" מאת ג"ב שאו" .קולומב"
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ארה"ב -
הנשיא ריצ'רד ניקסון )רפובליקני( נבחר מחדש
לנשיא ברוב של  .61%מבקר בסין ובבריה"מ.
 5אנשים נתפסים במרכז המפלגה הדמוקרטית ב-
וושינגטון בבנין "ווטרגייט" .הפרשה תביא
להתפטרותו ) (1973של הנשיא ניקסון.
רוב הצבא האמריקאי מפונה מוייטנאם .הנרי
קיסינג'ר ,מזכיר המדינה ,מצהיר על הסיכוי
לשלום מיידי בשיחות השלום בפאריז )נוב'(.
ביטול ההוצאה להורג ,לפי החלטת בית המשפט
העליון )חודשה בסוף שנות ה 1980'-בכמה
מדינות(.
בריטניה  -שלטון ישיר על צפון אירלנד .במשך
השנה נהרגו  467איש במלחמה בין הקתולים
לפרוטסטנטים.
בנגלה דש  -רפובליקה עצמאית בנפרד מפאקיסטן
 מתקבלת לאו"מ.סרי לאנקה )צילון(  -עצמאית.
פיליפינים  -הנשיא פרדיננד מרקוס מצהיר על
מצב חרום צבאי לדיכוי "מהפכה קומוניסטית".
קמבודיה  -גנרל לון נול תופס את השלטון בסיוע
ארה"ב.
טרור:
גרמניה  -מעצר מנהיגי הטרור מקבוצת באדר-
מאיינהוף )יוני(.
 :22.2נחטף מטוס לופטהנזה ע"י מחבלים
ערביים .המטוס ונוסעיו שוחררו תמורת כופר של
 5מליון דולר .המבצעים נמלטו לירדן.
 :2.5נחטף מטוס 'סבנה' בדרכו מבריסל ללוד .כח
צה"ל פרץ למטוס בלוד ושחרר את נוסעיו .נוסעת
אחת נהרגה 2 .נפצעו 2 .מחבלים נהרגו2 .
מחבלות נתפסו ונדונו למאסר עולם.

ז'ול רומן ) .(86סופר צרפתי .זכות בזכות המחזה
"ד"ר קנוק" ).(Rumains
הנרי דה מונטרלאן ) .(76סופר צרפתי .התאבד
מחשש לעיוורון ).(Montherland

 :16.8פיצוץ במטוס אל על בקו רומא-לוד .מספר
נוסעים נפצעו ).(16.8
 :5.9מחבלים ערבים רוצחים  11ספורטאים
ישראלים באולימפיאדת מינכן.
 :10.9נרצח איש המוסד צדוק אופיר בשגרירות
ישראל בבריסל.

מוסיקה:
ארה"ב -
ליאונארד ברנשטיין" :מיסה".
נפטרה מאהלייה ג'קסון ) .(60זמרת "הנשמה".
בריה"מ  -שוסטקוביץ :סימפוניה מס' .15

 :19.9נרצח ד"ר עמי שחורי ,הנספח לחקלאות
בשגרירות ישראל בלונדון ,ממעטפת נפץ.
 :13.11נרצח עיתונאי סורי שנחשד כסוכן ישראל.
 :29.10חטיפת מטוס לופטהנזה .נחת בטריפולי,
לוב .לפי דרישת החוטפים שוחררו  3המחבלים
שהשתתפו בטבח במינכן.
 :28.12השתלטות על שגרירות ישראל בתאילנד.
 6עובדים ובהם השגריר נלקחו כבני ערובה
ושוחררו לאחר  19שעות .המחבלים הוטסו
לקהיר.

סרטים:
איטליה " -רומא" )פליני(.
ארה"ב -
"הקשר הצרפתי" עם ג'ין הקמן.
"קברט" עם ליזה מינלי.
"הסנדק" )קופולה( עם מרלון בראנדו.
"שחק אותה סם" )וודי אלן(.
צרפת " -קסם הבורגנות" )בונואל(.
שבדיה " -ידיעות ולחישות" )ברגמן(.

חידושים:
ארה"ב -
אפולו  16ואפולו  ,17נוחתות עם צוותי
אסטרונאוטים על הירח.
נפטר איגור צ'יקורסקי ) .(83מהנדס אמריקאי
ממוצא רוסי ,חלוץ פיתוח ההליקופטר.
בריה"מ  -החללית ונוס  8נוחתת על כוכב נוגה.

) (1972ישראל
ליל דמים בלוד 25 :נהרגו ו 75-נפצעו בהתקפת
מחבלים יפניים .בין הנרצחים פרופ' אהרון קציר
מבכירי המדענים בישראל.

ארועים:
סיירה ליאונה  -גילוי היהלום הגדול ביותר
בעולם 969.8 :קארט.

אוכלוסיה 1,182 :יהודים ביו"ש.
עלו .56,000

חברה :ארה"ב -
ביטול )בשלבים( של שרות החובה החובה בצבא.

לוחמה בטרור:
הקמת מערכת אבטחה לנציגויות ,מטוסי אל על
וספינות ישראליות.
 :7.7נהרג דובר החזית העממית בבירות.
 :25.7נהרג האחראי להסברה של החזית
העממית.
 :16.10נהרג האחראי על התארגנות "ספטמבר
השחור" באיטליה.
 :8.12נציג אש'פ בפאריז נפצע למוות.

אמנות :איטליה -
פסל ה"פיאטה" של מיכלאנג'לו בכנסיית ס' פטר ברומא
חובל בפטיש ע"י מטורף )תוקן(.
אדריכלות:
אוסטריה  -פייכל :תחנת השידור בזאלצבורג .בסגנון "היי
טק".
ארה"ב  -ונטורי" :ללמוד מלאס ווגאס" )תאוריה(.
פוסטמודרניזם.
גרמניה  -פריי :מבנה "אהל" לאיצטדיון האולימפי במינכן.
הוליין :מוזיאון מינכנגלאדבאך )עד  .(1982פוסטמודרניזם.

כלכלה:
חוב לאומי חיצוני  5,413מליון .$
המדד .(100 - 1969) 134.1
אבטלה חודשית  18,530איש.
בניה למגורים  9,627,000מ"ר.
ההון בבורסה  742מליון שקל.
מועסקים מיהודה ושומרון  35,000 -איש .מעזה -
 17,000איש.

עיצוב :גרמניה -
אוטל אייכר :סמלי ספורט לאולימפיאדה במינכן.
ספרות :נפטרו -
עזרא פאונד ) .(87אמריקאי .מאבות השירה
המודרנית בשפה האנגלית .נידון למאסר בסוף
מלחמ"ע ,2עד  ,1958ואח"כ במאסר בית ,באשמת
שיתוף פעולה עם מוסוליני ).(Pound

חידושים:
הפעלת רכבל באתר החרמון.
תחנת תקשורת לווינים בעמק האלה.
אמנות:
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)" ,(1939מראות בכחול" )" ,(1941שנים מרבבה"
)" ,(1945אדם ובהמתו" )" ,(1946בעל יצרים"
)" ,(1946יום ולילה" ).(1952
נפטר אלכסנדר פן ) .(66זכור בזכות שירים כגון:
"שייח אברך"" ,הבו לבנים"" ,כנרת כנרת"
ותרגום שירי מאיאקובסקי .היה מקורב לתנועת
הפועלים )מק"י(.

ביאנלה בונציה  -טוביה בארי ,מנשה קדישמן.
תל-אביב -
במוזיאון :פוליאקוף; ראטנר; נייזבסטני; שביט; 50
אמנים מפריס; פיקאסו; דאדא; איזיס )צילום(; זאדקין
)פיסול(.
ביתן הלנה רובינשטיין :פלדי; ארגוב; גרבוז; אלימה.
ביתן האגודה" :סמלים ודמיון"" ,נוף כנקודת מוצא",
"דמות וצורה"",בקו ישר".
גורדון :סטימצקי; אורי ליפשיץ; אריכא; קופפרמן;
גרבוז.
דבורה שוקן :ארוך.
דוגית :מירית כהן; כהן-גן )רישומים(; שלזינאק.
גלריה  :220מיכל נאמן )ראשונה(.
צ'ימרינסקי :פקר.
מבט :גודוביץ; גרינברג; קינן.
יודפת :נוישטיין.

תיאטרון:
הבימה -
"הבית" מאת דוד סטורי; "ליל העצמאות של מר
ישראל שפי" מאת אברהם רז" .מזל בתולה"
מאת אריה חן" .הכנסת כלה" עפ"י ש"י עגנון.
"בקץ הימים" עפ"י חיים חזז" .סטמפניו" עפ"י
שלום עליכם" .הורדוס ומרים" מאת פ' בל.
"משפחת רוקפלר" מאת ר' דה אובלדיה;
"צוואתו של הכלב" מאת א' סואסונה" .פיקניק
לשניים" מאת א' ניקולאי" .משוגע מי שלא
משוגע" מאת ג' ואורטון.
הקאמרי -
"חגיגת קיץ" מאת נ' אלתרמן" .בוא יבוא
המלאך" מאת משה בן שאול" .הסוחר מונציה"
מאת שייקספיר" .השבוי בקומה ה "14-מאת נ'
סיימון" .השפעת קרני גמה על צפורני החתול"
מאת פ' זינדל" .אלופי העונה" מאת ג' מילר.
צוותא -
"יעקבי ולידנטל" מאת חנוך לוין" .חברים
מספרים על ישו" מאת עמוס קינן.
התיאטרון העממי -
"נישואין נוסח גירושין" מאת ניסים אלוני.
מופעים -
אורי זוהר .מיקיס תיאודוראקיס.
סרטים:
"השוטר אזולאי" מאת אפרים קישון ,עם שייקה
אופיר.

פיסול:
תומרקין" :התרחשות" ,בקמפוס אונ' ת"א.
כתבי עת" :ציור ופיסול" ,רבעון לאמנות
פלאסטית ,בהוצאת אגודת הציירים והפסלים.
עורכים :אמנון ברזל )גליונות  ,(1-2דן צלקה
)גליונות  ,(13-17;3-8ניסים מבורך )גליונות (9-12
ואילן תמיר ) 18ואחרונה.(1979 ,
"סימן קריאה" ,רבעון מעורב לספרות ,בהוצאת
אונ' ת"א .עורכים :מנחם פרי ומאיר ויזלטיר.
תכנון ערים :ירושלים -
קרית הממשלה .אדריכלים :ברוצקוס ורזניק.
אדריכלות:
האונ' בהר הצופים -
יסקי גיל סיון :בי"ס לארכיאולוגיה; מרכז הסטודנט;
מועדון בית הלל; מרכז לחנוך מבוגרים.
רזניק ספקטור עמישא :פקולטה לחינוך.
צפת  -פרנקל :מתנ"ס "הסאריה" ,עד .1976
עיצוב נוף :תל-אביב -
הלל עומר :גן הפסגה ביפו העתיקה )שלב ב' .שלב א'
אברהם קרוון(.

1973

ספרות )מקור(:
פרס ישראל  -יוכבד בת מרים.
"הדוד פרץ ממריא" מאת יעקב שבתאי.
"כל משבריך וגליך" מאת דליה רביקוביץ.
איורים :תומרקין.
נפטר יוסף אריכא ) .(66יליד אוקראינה .למד
באודסה ב"חדר מתוקן" ובגימנסיה עברית .עלה
לארץ בהיותו בן  (1925) 19ועבד בסלילת כבישים,
בבניין ובחקלאות .השתלם בארה"ב ).(1929-32
הועסק כמזכיר המחלקה הווטרינרית בעיריית
ת"א ,ועורך בספריית "שער ציון" .מספריו" :לחם
וחזון" )" ,(1933כנפי הכסף" )" ,(1937בסנוורים"
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ישראל " -מלחמת יום הכיפורים" )ר' להלן(.
"משבר האנרגיה"  -ארצות ערב מטילות חרם על
משלוח נפט למערב ,בגלל תמיכתן בישראל.
ארה"ב  -הסכמי שביתת נשק עם צפון וייטנאם
אבל המלחמה נמשכת עד .1975
ארגנטינה  -הנשיא פרון לשעבר ואשתו )השניה(
מריה נבחרים לנשיא וסגנית הנשיא.
בהאמה )איים( -עצמאות לאחר  300שנות שלטון
בריטי  -מתקבלת לאו"מ.
גרמניה -
כינון יחסים דיפלומטיים בין מזרח ומערב
גרמניה.
שתי הגרמניות מתקבלות לאו"מ.

משורר בריטי-אמריקאי .זכור בזכות ביטוי "עידן
החרדה" ).(Auden
ויליאם אינג' ) .(63זכור בזכות מחזות שהופקו
בסרטים :שובי שבע הקטנה ,פיקניק ,תחנת
אוטובוס וכן תסריטים מקוריים כגון :זוהר
בדשא ).(Inge
בריטניה  -ג'.ר.ר .טולקין ) .(81יוצר דמות ה-
הוביט ).(Tolkien
נואל קאווארד ) .(74מחזאי ושחקן .ממשיכי דרכו
של אוסקר ווילד .זכור בזכות המחזה ובסרט
"פגישה קצרה" המלווה בקונצ'רטו לפסנתר מס'
 2מאת רחמנינוב ).(Coward
צ'ילה  -פאבלו נרודה ) .(69מגדולי המשוררים
בשפה הספרדית .פרס נובל לספרות ).(1969
מקצת שיריו תורגמו לעברית ).(Neruda
סרטים:
איטליה -
"הזלילה הגדולה" )מרקו פרארי(.
"הטנגו האחרון בפאריז" )ברטולוצ'י(.
ארה"ב " -מגרש השדים" )פרדקין(.
צרפת " -אדל ה'" )גודאר(.
הגות :נפטר ז'אק מאריטן ) .(85פילוסוף צרפתי
ברוח הנצרות של תומאס איש אקוינאס .בין
כתביו" :אמנות וסכולאסטיקה" ).(Mafritain

ירדן  -הפסקת פעולות הנקם של ארגון "ספטמבר
השחור") .לאחר ההתפייסות המלך חוסיין חנן
 754מחבלים(.
צ'ילה  -כת צבאית תופסת את השלטון ומודיעה
על "התאבדותו" של הנשיא סלבאדור איינדה.
טרור:
 :26.1נרצח איש המוסד הישראלי במדריד.
 :1.3השתלטות על שגרירות סעודיה בסודן8 .

מחבלים תפסו  5דיפלומטים כבני ערובה ודרשו
את שחרור חבריהם שנדונו למוות בירדן .במהלך
המיקוח רצחו את השגריר והמזכיר הראשון של
ארה"ב ואת מיופה הכוח.
 :3.3טיבוע אניית נוסעים יונית "סוניון",
שהובילה צליינים לישראל.
 :12.3נרצח סוחר ישראלי שזוהה בטעות כאיש
המוסד בקפריסין.
 :27.4נרצח עובד איטלקי במשרד אל על .המחבל
נעצר אך שוחרר לאחר שנתיים.
 :30.6נרצח הנספח האוירי הישראלי בוושינגטון,
אל"מ יוסף אלון ,בביתו.
 :20.7חטיפת מטוס חברת התעופה היפנית בדרכו
מפאריז למזרח הרחוק .המטוס נחת בדובאי
ואח"כ בלוב ,שם פוצץ ) .(24.7המחבלים שוחררו
לאחר זמן קצר.
 :5.8תקיפת קהל נוסעים בשדה התעופה באתונה.
 5נוסעים נהרגו 54 .נפצעו .רובם ממטוס TWA
שהגיע מישראל 2 .מחבלים נעצרו ושוחררו ללוב.
 :28.9חטיפת  3פליטים יהודיים מרוסיה ,בנסעם
ברכבת לוינה .נחטף גם קצין מכס אוסטרי.
ממשלת אוסטריה נכנעה לדרישה לסגור את
מחנה המעבר בשנהאור .לרשות  2המחבלים
הועמד מטוס שהוציאם מאוסטריה.
 :17.12שריפת מטוס אמריקאי שחנה ברומא ,על
נוסעיו 37 .איש נהרגו 20 ,נפצעו .לאחר מכן
השתלטו המחבלים על מטוס לופטהנזה ,ולבסוף
נחתו בכויית.

) (1973ישראל:
פגישת ראש הממשלה גולדה מאיר עם האפיפיור
בואתיקן.
תחילת השידורים מ"ספינת השלום" של אייבי
נתן.
שיפור הביצורים בקו תעלת סואץ )עד ספטמבר(.
מטוס בואינג של חב' נתיבי האויר הלובים חודר
לסיני .נורה ע"י חיל האויר הישראלי והתרסק.
נהרגו  110נוסעים ונפצעו .3
מלחמת יום כיפור ) (6.10ר' להלן.
בחירות:
מערך 51-ר"צ 3-מפד"ל 10-אג"י 5-ליכוד 39-ל"ע-
 4מוקד 1-מיעוטים.7-
נפטר דוד בן גוריון ) .(87ראש משלת ישראל
הראשון .נולד בפלונסק ,עבר לורשה ) .(1904פעיל
"פועלי ציון" בפולין .עלה ) .(1906התישב בסג'רה
) .(1907חבר מערכת כתב העת "אחדות" של פועלי
ציון עם יצחק בן צבי ורחל ינאית ) .(1910למד
משפטים בסלוניקי ובאיסטנבול .ציר בקונגרס
הציוני ה 11-בוינה ) .(1913גורש למצרים ע"י
הטורקים ) .(1915הגיע לניו-יורק באותה שנה.
ארגן את ההתנדבות לגדודים העבריים והתגייס
) .(1918הגיע עם הגדודים לארץ ישראל .פעיל
איחוד תנועות הפועלים העבריות ) .(1919מיוזמי
כללי
ומזכיר
העובדים
הסתדרות
) .(1921-35יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית בי-ם
) .(1933-1984ראש מינהלת העם ואחראי לעניני

כלכלה :אירופה -
אירלנד ,בריטניה ,דנמרק ופינלנד מצטרפות
לאיחוד הכלכלי )איטליה ,בנלוקס ,גרמניה(.
פיסול :צרפת -
פאול בורי :עמודים מסתובבים ) 3מ' גובה משקל  2.5טון(.
ספרות:
ארה"ב  -נפטרו:
פרל בק ) .(81מספריה תורגם" :האדמה הטובה"
על חיי האיכרים בסין ) .(Buckוו.ה .אודן ).(66
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חיל משלוח ירדני מתרכז בדרום סוריה.
ארה"ב מפעילה רכבת אווירית לישראל.
 - 0100 :16.10ראש גשר של צה"ל ממערב
לתעלה .מצרים דוחה שוב את הצעת בריה"מ
להפסקת אש.
נהדפת התקפת נגד סורית-עירקית בגולן.
 - 0100 :17.10יחידת צנחנים תוקפת את ה"חוה
הסינית" ממזרח לתעלה ונהדפת באבדות כבדות.
נכשל המאמץ המצרי לחסל את ראש הגשר
הישראלי ממערב לתעלה - 1800 .השמדת חטיבת
שריון מצרית באזור האגמים המרים.
 :18.10צליחת צה"ל ממערב לתעלה .נפרס גשר
גלילים למעבר צה"ל ממזרח למערב התעלה.
 :19.10צה"ל תוקף את ראשי הגשר המצרים
ממזרח לתעלה.
נהדפת התקפה סורית-עירקית בגולן.
ארצות ערב מטילות אמברגו על משלוחי נפט
לארצות המערב.
 :20.10סאדאת מסכים להפסקת אש.
 :21.10קיסינג'ר מתאם במוסקבה הסדר
להפסקת אש.
 :22.10צה"ל ליד איסמעליה ,ממערב לתעלה.
חסימת הכביש סואץ-קהיר בקילומטר ה101-
)מקהיר(.
כתף החרמון בידי צה"ל.
מועצת הבטחון מחליטה על הפסקת אש.
קיסינג'ר מגיש לישראל תביעה אולטימטיבית
להפסקת אש.
 :23.10צה"ל במבואות העיר סואץ.
סאדאת מבקש מארה"ב כפיית הפסקת אש על
ישראל .בריה"מ פונה לארה"ב ומבקשת כינוס
דחוף של מועצת הבטחון.
 - 1800הפסקת אש בכל החזיתות.

הבטחון ) .(18.4.48הכריז על הקמת 'מדינת
ישראל' .14.5.1948-כהן כראש ממשלת ישראל
).(1955-63 ;1948-54
אוכלוסיה :עלו  55,000 -איש.
לוחמה בטרור:
 :25.1נרצח נציג אש'פ בקפריסין.
 :5.4נרצח קצין המבצעים של ארגון החזית
העממית באתונה.
 :6.4נרצח קצין המבצעים של החזית העממית
בפאריז.
 :9.4נרצח איש הקשר של אש"פ באתונה.
 :10.4נרצח ראש מנגנון המודיעין ואת דובר
אש"פ ,בלבנון.
 :28.6נרצח רכז קשרי החו"ל של ארגון ספטמבר
השחור ,בפאריז.
 :21.7נרצח ב-לילהאמר ,נורווגיה ,מלצר מרוקאי
שזוהה בטעות כמפקד המודיעין של ספטמבר
השחור.
מלחמת יום כיפורים:
 :1.10הסורים והמצרים עוברים למצב הכן.
הצבא המצרי פותח בתרגיל שחרור סיני.
 - 1405 :6.10תחילת ההתקפה של צבאות מצרים
וסוריה.
 :1600נלכד מוצב צה"ל בכתף החרמון.
 - 0200 :7.10הבקעה סורית בדרום הגולן0500 :
 צה"ל מפנה מוצבים .נפגע  3/2מכוח השריוןהישראלי .המאמץ העיקרי של חיל האויר מופנה
צפונה.
 - 1200חטיבות מילואים ראשונות בקו סיני.
המצרים שולטים ברצועה של  4קמ' ממזרח
לתעלת סואץ .חיל האויר הישראלי תוקף את
הגשרים והצליחה נפסקת ל 24-שעות.
 - 0500:8.10מתקפת נגד של צה"ל בגולן נהדפת
באבדות כבדות.
 - 1700הדיפת התקפות של שריון מצרי.
 - 1100 :9.10בלימת מתקפת שריון סורי בגולן.
חיל האויר תוקף בעומק סוריה ובמפרץ סואץ.
 :10.10כל הגולן בידי צה"ל .צבא סוריה מותיר
 900טנקים בשטח .שתי מעצמות העל מציעות
הפסקת אש הנדחית ע"י הערבים וישראל .תחילת
הרכבת האווירית הסובייטית לסוריה- 1100 .
הבקעה לשטח סוריה ע"י צה"ל.
רכבת אווירית הסובייטית למצרים.
ארה"ב מציעה הפסקת אש .ישראל מסכימה
ומצרים דוחה .מינוי בר-לב מונה למפקד חזית
התעלה.
 :12.10חיל משלוח עירקי מגיע לגולן.
 :13.10צליחת התעלה ע"י שריון מצרי.
תבוסת העירקים ברמת הגולן.
מעצמות העל מציעות ,שוב ,הפסקת אש .מצרים
מסרבת.
 :14.10עדיפות לשריון צה"ל בסיני.

אמנות:
פרס ישראל  -ראובן רובין.
תל-אביב -
במוזיאון :אמנות שויצרית; לוטרק )גראפיקה(; מירו
)גראפיקה(; אגם; אלברס.
ביתן הלנה רובינשטיין :אריכא; לאה ניקל; שמעון אבני.
גורדון :קרוון; קופפרמן; אפרת.
גלריה הקיבוץ :הלר.
מבט :קורן ,כהן-גן.
רנה דרום :דוד.
בית סוקולוב :בישופס.
פיסול :תל-אביב -
"ורמונט  "1972,1971,1970מאת קנט נולאנד מוצב בפארק
הירקון ו"עקידת יצחק" מאת ג'ורג' סיגל בהיכל התרבות
)כיום במוזיאון ת"א(.
אדריכלות:
פרס ישראל  -אריה אל חנני.
גוש עציון  -ריטה דונסקי :ישיבת עציון ,עד .1980
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מחול :פרס ישראל  -שרה לוי תנאי) ,מייסדת
להקת ענבל(.

רחובות  -זרחי רכטר :בית חולים קפלן.
תל-אביב -
אריה אל חנני :בנין "אליהו" ,רח' אבן גבירול.
גמרמן לופנפלד :הספריה העירונית "בית אריאלה" שד'
שאול המלך )פרס  .(1עם אזמנוב ושקד ,עד .1976

1974

עיצוב נוף :תל-אביב -
הלל עומר :גן צ'ארלס קלור ,בחוף מנשיה.
ספרות )מקור(:
פרס ישראל  -ש .שלום.
"האשה הגדולה מן החלומות" מאת יהושע קנז.
"מות העיר" מאת יורם קניוק.
נפטרו -
חיים הזז ) .(75מספריו" :בקץ הימים"" ,היושבת
בגנים"" ,דלתות נחושת".
אברהם שלונסקי ) .(73משורר" :לאבא ואמא",
"על מלאת"" ,מיק מריו" .זכור גם כמתרגם
מחזות שייקספיר .פרס ביאליק )תשי"ט(.

מצרים  -שביתת נשק עם ישראל ,תחילת
העבודות לקראת פתיחת תעלת סואץ.
ארגנטינה  -מריה פרון ,נשיאה )לאחר מותו של
חואן פרון(.
ארה"ב  -ניקסון מתפטר ,בעקבות פרשת
ווטרגייט .סגנו ,ג'רלד פורד מתמנה במקומו
לנשיא ארה"ב.
אתיופיה  -היילה סלאסי ,קיסר אתיופיה )מאז
 ,(1916מודח במהפכה ללא שפיכות דמים.
הודו  -ניסוי פצצה אטומית.
יוון  -ביטול ממשלת הקולונלים לאחר  7שנות
שלטון.
פורטוגל  -משטר דמוקרטי לאחר  50שנות
דיקטטורה.
קפריסין  -טורקיה פולשת לקפריסין ומשתלטת
על צפון האי.
הטרור:
 :3.8פיצוץ מכונית תופת ליד משרדי הקהילה
היהודית בפאריז ע"י החזית הערבית העממית.
לונדון  -פעולות טרור של הקתולים מצפון
אירלנד.

תיאטרון:
פרס ישראל  -חנה מרון.
הבימה -
"הו הו יוליה" מאת אפרים קישון" .שלום ואין
שלום" מאת יהשוע בר-יוסף" .תפוס את הגנב"
מאת יוסף לפיד" .למות מצחוק" מאת אמנון
ז'אקוב; "רק אתמול" מאת ה' פינטר; "מכתבים
מונציה" מאת מ' רדגרייב עפ"י הנרי ג'יימס" .כל
מה שבגן" מאת א' אלבי" .דוקטור פאוסט" מאת
כ' מארלו" .כך אוהבים אחרים" מאת א'
אייקבורן; "חתולה על גג פח לוהט" מאת ט'
וויליאמס" .נשי וינדזור העליזות" מאת
שייקספיר" .הבעל הנצחי" עפ"י דוסטוייבסקי.
"ליל מרצחים" מאת ח' טריאנה; "בוסמן ולנה"
מאת א' פוגארד; "תמונות במבוא" מאת ש'
אוקייסי.
הקאמרי -
"הם יגיעו מחר" מאת נתן שחם" .שעיר אחד
לעזאזאל" מאת ניסים אלוני" .השיבה" מאת מ'
קייני" .יחי החופש" מאת ת' סטופרד" .כטוב
בעיניכם" מאת שייקספיר" .מאורע מוצלח" מאת
ס' מרוז'ק" .התאווה לזהב" מאת ב' ג'ונסון.
"מלון פלזה" )חידוש( מאת נ' סיימון.
צוותא -
"הדה גאבלר" מאת ה' איבסן
בימות -
"לוקש  "73ו"המלחמה האחרונה" מאת אפרים
סידון ,קובי ניב וב .מיכאל.
מופעים -
"סיפורי פוגי" של להקת "כוורת".

אוכלוסיית העולם 3.782 :מיליארד נפש.
כלכלה:
נמשך משבר האנרגיה .עלית מחירים ,אינפלציה
ונפילות בבורסות ברחבי העולם.
אפריקה  -תחילת היובש והרעב מדרום לקו
המשוה.
מדע :בריטניה -
נפטר המדען יעקב ברונובסקי ) .(66זכור מסידרת
הטלוויזיה "מותר האדם".
אדריכלות:
לואי קאהן :קרית הממשלה ,דאקה ,בנגלה-דש )התחלה
 ;(1962הצעה לבית הכנסת "החורבה" בירושלים )לא
בוצע(; בנין מעבדות ע"ש וולפסון באונ' ת"א.
אוסטריה  -האנס הוליין :חנות תכשיטים ,וינה )התחלה
.(1972
ארה"ב -
בונשאפט ) :(SOMמוזיאון הירשהורן ,וושינגטון.
ריצ'רד מאייר :מכון "אתנאום" ,ניו הארמוני ,אינדיאנה.
הולנד  -הרצברגר :בית הורים באמסטרדאם )התחלה
.(1972
ספרות:
בריה"מ  -סולז'ניצין" :גולאג
) 1918-1956נמלט למערב בשנה זו(.

סרטים :פתיחת הסינמטק בבית עובדי העירייה
)אדריכל א' אלכסנדרוני(.
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ארכיפלג"

ביתן הלנה רובינשטיין :תומרקין; דוד; הופשטטר.
גורדון :מיכה לורי.
יודפת :שטרייכמן; גרשוני; אביטל גבע; ג'ון בייל.
דבורה שוקן :גבעתי.
הסדנה להדפס בביתן האגודה בהנהלת אלימה.
פרסומים  ,Art in Israel -מאת רן שחורי )טקסט( וישראל
צפריר )צילום(.

שבדיה  -נפטר פר לגרקויסט ) .(83פרס נובל
) .(1951מקצת כתביו תורגמו לעברית
).(Lagergvist
צרפת  -נפטר מרסל אשר ) .(75נודע בזכות
קומדיות קלילות ).(Achard
מוסיקה :נפטרו -
דאריוס מיו ) .(82מלחין צרפתי-יהודי .חיבר 400
יצירות .מהחשובים במאה העשרים .שייך
לקבוצת השישה ,שכללה בין השאר את פולן,
הוניגר ואוריק .פעל גם בשיתוף עם משוררי זמנו
כגון :קלודל ,קוקטו ועוד ).(Milhaud
דיוק אלינגטון ) .(75נגן ג'ז ומלחין אמריקאי.

פיסול :תל-אביב -
קדישמן" :התרוממות" ברחבת היכל התרבות) .המודל
משנת .(1967
דנציגר" :עקלתון" בפארק הירקון.
רות צרפתי" :הלויתן" בגן קלור.
תכנון ערים:
תל-אביב  -מכלול ככר נמיר ,כולל בנינים ,רח' הירקון ,עד
 .1976התכנון :זרחי רכטר.
חיפה  -רובע מגורים ,שער עליה ,כולל בנינים .אדר' :אל
מנספלד ,עד  .1978עם ד .חבקין.

סרטים:
איטליה -
"אני זוכר" )פליני(.
נפטר ויטוריו דה סיקה ) .(72שחקן ובמאי
ממייסדי "הריאליזם החדש" ביחד עם רוברטו
רוסליני ולוצ'ינוויס קונטו .מסרטיו" :מצחצחי
הנעליים" )" ,(1946גונבי האופניים" )" ,(1948נס
במילאנו" )" ,(1950אומברטו די" ),(1952
"אתמול ,היום ומחר" )" ,(1963הגן של פינצ'י
קונטיני" ).(1970
ארה"ב " -צ'איינה טאון" )פולנסקי(.
בריה"מ " -הראי" )טראקובסקי(.
צרפת " -פאנטום החופש" )בונואל(.

אדריכלות:
באר-שבע  -יסקי גיל סיון :אולמות הרצאות וכיכר
מרכזית ,אונ' בן גוריון.
ירושלים  -ציפור :מגדל מים ותצפית ,האונ' ,הר-הצופים.
תל-אביב  -יסקי גיל סיון :בית הלוחם.
כתבי עת" :קולנוע" דו-ירחון מטעם המכון
הישראלי לקולנוע.

) (1974ישראל

ספרות) :מקור( -
יאיר הורביץ" :שירים ."73-60

יסוד תנועת "שינוי".
ראש הממשלה גולדה מאיר התפטרה ,יצחק רבין
מרכיב ממשלה חדשה.
הסכם הפרדת כוחות בין סוריה לישראל .צה"ל
מסר את מוצבי שיא החרמון ואת קונטרה.

תיאטרון:
הבימה -
"חתונה" מאת יוסף בר יוסף".יום אחד לפני"
מאת מוטי בהרב" .כמו דמעה בים" מאת מ'
ספרבר" .משחק החתולים" מאת א' אורקני;
"מות דנטון" מאת ג' ביכנר; "דלתות דופקות"
מאת מ' פרמו" .מי הוא מת" מאת א' צ'כוב.
הקאמרי -
"נעורי ורדה'לה" מאת חנוך לוין" .כי עודני
מאמין בך" מאת עמוס קינן" .השחף" מאת א'
צ'כוב" .שלוש מסיבות" מאת א' אייקבורן.
"בקור הגברת הזקנה" מאת פ' דירנמאט" .חיים
חיים" מאת א' שרייבר.
מופעים " -קצת אחרת" :להקת זמר של שלמה
גרוניך ,שם-טוב לוי ושלמה יידוב.
מוסיקה:
פרס ישראל  -ידידיה אדמון.
"סדנת המלחין" במוזיאון ת"א במסגרת
הפסטיבל :יצירות של סדאי ,שידלובסקי ,ארליך,
מעייני וברולסקי ).(24.7

אוכלוסיה:
 2,000יהודים ביו"ש.
עלו .32,000
כלכלה:
פיחות ) 6לירות = .($1
ביטול סובסידיות למצרכי יסוד ,הפגנות אלימות
בתל-אביב.
המדד .(100 = 1969) 224.8
אבטלה חודשית  16,875איש.
בניה למגורים  5,863,000מ"ר.
ההון בבורסה  1.734מליון שקל.
מועסקים מיהודה ושומרון .42,000
מעזה  26,000 -איש.
אמנות:
תל-אביב -
במוזיאון :אורי ליפשיץ; אנה טיכו.
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צרפת  -אמיל אז'אר" :כל החיים לפניו"
)סיפורת(.
נפטרו -
פ"ג וודהאוז ) .(94בריטי .נודע בזכות סיפורי
הומור ).(Wodehouse
רקס סטאוט ) .(88אמריקאי .יוצר דמות הבלש
נירו וולף ).(Stout
טורנטון וויילדר ) .(78אמריקאי .זכור בזכות
"גשר ס' לואי ריי" )סיפורת( ,והמחזות" :העיירה
שלנו"" ,השדכן" )הלו דולי(" ,בעור שינינו"
).(Wilder
קארלו לוי ) .(73איטלקי .רופא ,סופר וצייר
ממוצא יהודי .נרדף בגין דעותיו האנטי
פאשיסטיות .מאבות הריאליזם החברתי החדש
באיטליה שלאחר מלחמ"ע.II

ארה"ב  (30.4) -סיום מלחמת וייטנאם )התחלה
 .(1965נמשכה לסירוגין כ 30-שנה .הקומוניסטים
שולטים בהודו-סין :וייטנאם ,לאוס ,קאמבודיה.
אבדות :אמריקאים  56,000הרוגים304,000 ,
פצועים .דרום וייטנאמים  .185,000הרוגים;
 500,000פצועים .צפון וייטנאמים 940,000
הרוגים  400,000 +אזרחים הרוגים )בהערכה(,
 935,000אזרחים פצועים.
העלות לממשלת ארה"ב  110מיליארד דולר.
פיחות נוסף של הדולר )השני תוך שנתיים(.
אתיופיה  -מרד אריתריאה )מוסלמים(.
מצרים  -פתיחת תעלת סואץ לאחר  8שנים.
קפריסין  -הטורקים מיסדים מדינה נפרדת בצפון
האי.
פורטוגל  -עצמאות למושבות אנגולה ומוזאמביק.
נפטרו -
אמין דה ולרה ) .(93אבי הרפובליקה האירית.
צ'אנג קאי צ'ק ) .(88שליט סין הלאומנית
)טייואן(.
פרנסיסקו פרנקו ) .(83שליט-דיקטטור ספרד מאז
.1939

הגות :ארה"ב  -נפטרה חנה ארנדט ) .(69יהודיה
ילידת גרמניה .השתקעה בניו-יורק ) .(1940נודעה
בזכות כתביה על נושאים יהודיים ומשטרים
טוטאליטרים .זכתה לביקורת קשה על ספרה
"אייכמן בירושלים" בו טענה שהתנהגות
המנהיגות היהודית בגרמניה הקלה את מלאכת
הנאצים ).(Arendt
סרטים:
גרמניה " -הכבוד האבוד של קתרינה בלום"
)שלונדורף(.
איטליה " -סאלו" )פאזוליני(.
"הנוסע" )אנטוניוני(.
ארה"ב " -נאשוויל" )רוברט אלטמן(.
"קן הקוקיה" )מילוש פורמן(.
"מלתעות" )סטיבן שפילברג(.
יפן " -דארסו אוזאלה" )קוראסאווה(.
עיור :ארה"ב -
עיריית ניו-יורק מקבלת סיוע על-מנת למנוע
פשיטת רגל.

הטרור:
 :13.1שני מחבלים מהחזית הערבית העממית
יורים שתי פצצות נ"ט לעבר מטוס אל-על בנמל
התעופה אורלי בפאריז .הפצצות פגעו במטוס
יוגוסלבי שחנה בסמוך 3 .פצועים .המחבלים
נתפסו ושוחררו.
 :21.12מחבלים מהחזית הערבית העממית
ובראשם הטרוריסט "קארלוס" משתלטים על
ועידת שרי אופ"ק בוינה .תופסים  20בני ערובה,
מטיסים אותם לאלג'יר ואח"כ משחררים אותם.
במהלך התקרית נהרגו ארבעה ואחד נפצע.
כלכלה :מדינות הנפט מעלות את המחירים ב-
 .10%אינפלציה במרבית מדינות המערב.

אדריכלות:
ארה"ב  -צ'רלס מור ושות' :מכללת קרוז ,קליפורניה;
פיאצה ד'אטליה )עד  ,(1980ניו-אורלינס.
סעודיה  -בונשאפט ) :(SOMשדה התעופה ג'דה) .עד .(1985

ארכיאולוגיה :סין -
גילוי  6000דמויות ממשמר המלך ,מהמאה
השלישית לפנה"ס.
מוסיקה:
חגיגות המאה למלחינים צ'ארלס אייווס וארנולד
שנברג.
בריה"מ  -נפטר דימיטרי שוסטקוביץ ).(69
מגדולי המודרנים ביחד עם סטראווינסקי
ופרוקופייף.

) (1975ישראל
חוליית מחבלים נחתה בחוף ת"א ,ותפסה בני
ערובה במלון סבוי .בקרב עם המחבלים נהרגו 3
חיילי צה"ל ובני ערובה נפצעו ,נהרגו  7מחבלים
ואחד נלכד ).(5.3
עצרת האו"ם מגדירה את הציונות כתנועה גזענית
).(1.7
יצחק רבין ראש הממשלה הראשון המבקר
בגרמניה ).(8.7
הסדר ביניים בין ישראל ומצרים ,בתיווכו של
הנרי קיסינג'ר ).(1.9
אוכלוסיה :עלו .20,000 -

ספרות:
ארה"ב  -סול בלו" :מתנתו של הומבולדט"
פיטר שאפר" :אקוס" )מחזה(.
ג'יימס קאלוול" :שוגון" )סיפורת(.
אדוארד אלבי" :על החוף" )מחזה(.
בריטניה  -ריצ'ארד אדאמס" :ספינת ווטרשיפ".
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פרס ישראל  -מרים ברנשטיין-כהן.
הבימה -
"אדי קינג" מאת נסים אלוני )תפאורה :שלמה
ויטקין(" .האוצר" עפ"י שלום עליכם" .מסע יום
ארוך לתוך הלילה" מאת י' אוניל; "דרייפוס"
מאת ז"ק גרומברג" .מקבת" מאת י' יונסקו; "בני
ערובה" מאת ע' רובלט; "אמא קוראז'" מאת ב'
ברכט" .היום בו חטפו את האפיפיור" מאת ג'
בטנקור" .על קלות דעת וצביעות" מאת ר"א
וולפסון.
הקאמרי -
"מושל יריחו" מאת יוסף מונדי" .חיי קליגולה"
מאת יעקב שבתאי" .קומדיה של טעויות" מאת
שייקספיר" .מחוש קל" מאת ה' פינטר.
"קוריולנוס" מאת שייקספיר" .הקרנפים" מאת
י' יונסקו" .חיי חזיר" מאת ג' ארדן.
מופעים -
להקת "כוורת"" :צפוף באוזן".
להקת "תמוז"" :סוף עונת התפוזים".

כלכלה:
חוב לאומי חיצוני  1,164מליון .$
המדד .(100 = 1969) 313.1
"כפיר" ,מטוס קרב ראשול מתוצרת ישראל.
הנהגת שיטת "הפיחות הזוחל" של הלירה ביחס
לדולר.
עיור :חוק בחירה ישירה של ראשי ערים ומועצות
מקומיות.
אמנות:
תל-אביב –
במוזיאון :שטרייכמן )מקפת(; קארטייה-ברסון )צילום(.
ביתן הלנה רובינשטיין :טולקובסקי; בן-שאול; רות
צרפתי; מסג; יוסל ברגנר )מקפת(; פיינגרש.
ג'ולי מ' :מיכאל גרוס; "מחווה לארוך".
יודפת :דן בן-אמוץ ומיכאל הקר ,גדעון גכטמן ,יוסי אשר
ומיכל נאמן.
גלרית הקיבוץ :קופפרמן ,חפץ ,ידיד רובין.
בית ליוויק :רייכוורגר.
גורדון :לביא ,גרבוז ,דרוקס.
ריכטר :כהן-גן.
מבט :דורצ'ין.
התחלת המכירות הפומביות )גלריות שוקן וגורדון(.
פיסול :תל-אביב -
תומרקין :האנדרטה לשואה ולגבורה ,בכיכר רבין.

מוסיקה :במוזיאון -
יצירות מאת יוסף טל ,גדעון לוינסון ,ג'ואן פרנק-
וילאמס ,יעקב גלבוע ומרק קופיטמן.

1976

תכנון ערים :ירושלים -
ת' בנוי שכונת גילה :אדריכל י .רכטר.
אדריכלות:
פרס ישראל  -יעקב רכטר.
ירושלים  -רכטר :מלון הילטון.
האונ' הר הצופים -
כרמי :בית הכנסת.
מנספלד :בית צרפת.
ציפור :מדעי הטבע ,משפ' סטודנטים ומכון קזאלי.
רזניק ספקטור עמישא :בית הפקולטה.
צמח  -גודוביץ :היכל הספורט.
תל-אביב -
גמרמן לופנפלד" :מכון לבון" רח' נהרדעא ) 3פרס .(1
ויטקובר :המועצה הבריטית ,רח' הירקון .140
רכטר :בנין חברת הביטוח "מגדל".

אנגולה  -תחילת מלחמת האזרחים.
לבנון  -מלחמת האזרחים בלבנון .הסורים
מתערבים ומשתלטים על ביירות ,טריפולי
וסאודה.
ספרד  -עצמאות למושבות באפריקה )דרום
מרוקו ומאוריטניה(.
פורטוגל  -בחירות ראשונות לנשיאות.
נפטר מאו טסה טונג ) .(80מנהיג סין העממית.
אלמנתו ושלושה מראשי המפלגה נאסרו באשמת
קשר לתפיסת השלטון.
הטרור:
 :10.7הנחת פצצה ליד משרדי בני-ברית בפאריז
ע"י אנשי החזית הערבית העממית.
 :25.1שלושה ערבים וזוג גרמנים מנסים להפיל
בטילי כתף מטוס אל על שעמד לנחות בניירובי.
המחבלים הועברו לישראל ונשפטו לתקופות
מאסר ממושכות.
 :27.6החטיפה באנטבה .ר' ישראל.
 :11.8שני מחבלים תוקפים את נוסעי מטוס
אל על באיסטנבול 4 .נהרגו )מתוכם  2ישראלים(
ו 2-נפצעו .המחבלים נעצרו.

כתבי עת" :מושג" ירחון לתרבות ולאמנות,
בהוצאת אמנות לעם .העורך :אדם ברוך )13
חוברות( ,עד .1976
ספרות:
פרס ישראל  -שמעון הלקין.
"השבר הסורי אפריקני" מאת אבות ישורון.
"ציפור" מאת אריה גלדמן.

כלכלה:
פיחותים משמעותיים בשער המטבע של איטליה,
בריטניה ואוסטרליה.
חידושים :ארה"ב -

תיאטרון:
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היידגר ,כגון "תחושת מקום" ,היתה השפעה על
האדריכלות הפוסט מודרנית.
ארנולד טוינבי ) .(87הסטוריון קנדי ,מהאחרונים
שניסו לתת תמונה היסטורית מקפת.

שתי חלליות אמריקאיות נוחתות על מאדים:
הניסויים לגילוי חיים ללא תוצאות.
ארכיאולוגיה:
תחילת חפירות העיר אבלה בצפון סוריה )פרחה
 2400לפהנ"ס(.

) (1976ישראל
מוסיקה:
ארה"ב  -מייקל בנט" :שורת המקהלה" )מחזמר(.
בריטניה  -נפטר בנג'מין בריטן ) .(63מגדולי
המלחינים המודרנים.

 :27.6נחטף מטוס "אייר פראנס" בדרכו מלוד
לפאריז .הונחת באנטבה .הדרישה :שחרור
המחבלים הכלואים בישראל ,בשוויץ ובקניה
תמורת  100ישראלים שבידיהם.
 :3.7מבצע יונתן  -כח משימה מוטס של צה"ל
משחרר כמאה נוסעים ושנים עשר אנשי צוות.
חוטפי המטוס חוסלו ,שלושה מהחטופים וסא"ל
יונתן נתניהו נהרגו.
נפטרו -
פנחס לבון ) .(71ממנהיגי תנועת העבודה ,ח"כ
ושר הבטחון בממשלת ישראל.
דוד אלעזר ) .(51הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל.
כיהן במלחמת יום הכיפורים .נפטר מהתקף לב.

ספרות:
ארה"ב  -אלכס היילי" :שורשים".
ונצואלה  -גבריאל גארסיה מרקס" :הסתיו של
הפטריאך".
נפטרו -
אגתה כריסטי ) .(85סופרת בריטית ,מלכת המתח
והמיסתורין ).(Christie
ריצ'ארד יוז ) .(76משורר בריטי ,נודע בזכות
סדרת "העורב" ).(Hughes

אוכלוסיה:
יהודים ביו"ש  .3,180עלו .20,000
ארועים:
רינה מור-מסינגר מלכת היופי של ישראל ,נבחרה
למיס תבל לשנת .76
חינוך:
נפתחה הרשמה מחזור ראשון של האונ' הפתוחה.

סרטים:
איטליה ) "1900" -ברטולוצ'י(.
" 7יפיפיות" )וורטמולר(.
ארה"ב " -כל אנשי הנשיא" )אלן קאפיטה(.
"נהג מונית" )מרטין סקורסיזה(.
"רוקי" ,עם סילבסטר סטאלונה.
נפטרו-
פריץ לאנג ) .(86במאי ,יליד וינה ,כאן למד
אדריכלות )לא סיים( וציור בפאריז .יצר סרטים
בגרמניה )עד  (1933ובהמשך עבד בהוליבוד.
מסרטיו" :המוות העייף" )" ,(1921ד"ר מאבוז"
)" ,(1922מטרופוליס" ),(1931) "M" (1926
"צוואתו האחרונה של ד"ר מאבוז" ),(1932
"זעם" ).(1936
לוצ'יאנו ויסקונטי ) .(70איטלקי .מאבות
'הריאליזם החדש' ביחד עם דה סיקה ורוסוליני.
מסרטיו" :הארץ רעדה" )" ,(1948היפיפיה"
)" ,(1951אנו הנשים" )" ,(1953רוקו ואחיו"
)" ,(1960ליאופרד" )" ,(1963הזר" ו"הארורים"
)" ,(1967מוות בונציה" ).(1971

אמנות:
בינאלה בונציה  -דני קרוון )פיסול( .אוצר :אברהם רונן.
תל-אביב -
במוזיאון :הונדטוואסר; גריסהאבר; ואסארלי; ארוך;
אמנות צרפתית ).(1960-75
בביתן הלנה רובינשטיין :קלאפיש; גליקסברג )מקפת(;
ברמן; פימה )מקפת(.
ביתן האגודה" :מיצג  ,"76בעריכת גדעון עפרת :מרקס,
גרשוני ,קלזמר ,יוני שור ,מרוז ,אסתר שוורצמן ואחרים.
גורדון :זריצקי; נתון; יחיאל שמי; מאירוביץ.
ג'ולי מ' :רומברג ,אבנר כץ וציונה שמשי.
שרה לוי :קופפרמן )רישומים(.
רנה דרום :ארגוב )" 10שנים בפאריז"(.
גבעון :אורי ליפשיץ.
ריכטר :דן בן-אמוץ.
תכנון ערים:
לוד ,העיר העתיקה ,כולל מתנ"ס החאן )לא בוצע(.
אדריכל :פרנקל.

פיסול :ארה"ב -
אולדנברג" :אטב".
כריסטו " -הגדר".

אדריכלות:
באר-שבע ,אונ' בן-גוריון -
כרמי :מעונות סטודנטים )שלב א'(.
ניב :בנין מדעי הרוח )שלב א'( .עם א' שוורץ ו-ד' שוורץ.
גבעתיים  -פולאצ'ק :בית אבות ,כיכר שביט.

הגות :נפטרו -
מרטין היידגר ) .(87גרמני ,מחשובי האקזיסטנ-
ציאליסטים .מתלמידיו של אדמונד הוסרל ,אבי
הפנומנולגיה :שילוב הרוח והחומר .לדעותיו של
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ערבים ,בדרישה לשחרר את חברי כנופיית באדר-
מיינהוף מכלא שטוטגארט .המחבלים רצחו את
קברניט המטוס .המטוס נחת במוגאדישו,
סומליה .חמישה ימים לאחר מכן הסתערה יחידת
קומנדו גרמנית ושחררה את  86הנוסעים.
החוטפים נהרגו.

חיפה  -רכטר :בית חולים "כרמל".
ירושלים -
ציפור :אתר הנצחה "גבעת התחמושת".
רכטר :בי"ח הדסה ,הר הצופים )הבנין המקורי א'
מנדלסון(.
רמת-גן  -עינב :ביהכ"נ התורני אונ' בר אילן.
תל-אביב -
רכטר :מלון שרתון רח' הירקון/גורדון .עם וויטקובר ורוגן.
רכטר :מלון דן "פנורמה".

תחבורה :אירופה -
המסע האחרון של רכבת הפאר "אוריינט
אכספרס" לאיסטנבול.

כתבי עת" :פרוזה" ,עתון לספרות .עורך :יעקב
בסר )מגליון  :5-4יוסי קריים(
ספרות )מקור(:
"שירה" מאת יונה וולך.
"תהום קורא" מאת דליה רביקוביץ.
"שקיעה כפרית" מאת יצחק בן-נר.

ארכיאולוגיה :יון -
התגלה קברו של פיליפ  ,IIאביו של אלכסנדר
הגדול.
תכנון ערים :צרפת -
טולוז-לה-מיראיי :תוכנית עיר ובניינים )התחלה .(1962
אדריכלים :קאנידליס ג'וסיק וודז

תיאטרון:
הבימה -
"הגג" מאת הלל מיטלפונקט" .עץ הגוייבה" מאת
מוטי אוורבוך" .מי מפחד מווירג'יניה וולף" מאת
א' אלבי" .המלך ג'ון" מאת פ' דירנמאט" .אוייב
העם" מאת ה' איבסן; "ריצ'ארד השלישי" מאת
שייקספיר" .קדיש" מאת א' גינסבורג" .כובע
הקש האיטלקי" מאת א' לאביש ומ' מישל.
"הטירה" עפ"י קאפקא ,מאת מקס ברוד.
הקאמרי -
"כולם היו בני" מאת א' מילר" .דון קרלוס" מאת
פ' שילר" .מנהל הבית" מאת ה' פינטר" .שלוש
אחיות" מאת א' צ'כוב" .אקוס" מאת פ' שפר.
"הפותחן" מאת ו' לנו" .ילדי הירח" מאת מ' וולר.
צוותא " -יומן נוכחות" מאת יוסף מונדי.

אדריכלות:
צרפת  -רוג'רס פיאנו :מרכז פומפידו ,פאריז )התחלה
.(1971
ארה"ב  -כריסטופר אלכסנדר.PATTERN LANGUAGE:
)תאוריה(.
ספרות:
ארה"ב  -יז'י קושינסקי" :פגישה עיוורת".
נפטרו -
ולאדימיר נאבוקוב ) .(77סופר ממוצא רוסי.
התפרסם בזכות הרומן "לוליטה" ).(Nabokov
ז'אק פרבר ) .(77צרפתי .נודע בזכות שירים כגון
"עלי שלכת".
אנאיס נין ) .(74אמריקאית ממוצא צרפתי -
ספרדי .ידידתו של הסופר הנרי מילר .מראשי
הגולים האמריקאים בפאריז בשנות ה.1930'-
זכורה בזכות יומני זכרונות אינטימיים שפורסמו
לפני ואחרי מותה ).(Nin
מוסיקה :ארה"ב -
נפטרה מאריה קאלאס ) .(54זמרת אופרה
אמריקאית-יוונית.
נפטר אלביס פרסלי )" .(42מלך הרוק אנד רול".

מחול :בת דור " -פריזמה" :כוריאוגרפיה מיר'לה
שרון ומוסיקה מאת מרק קופיטמן.
מוסיקה :האנסמבל הקאמרי -
אופרות קאמריות מאת אבידום ומר-חיים.
סרטים:
פרס ישראל )טלוויזיה(  -מרדכי קירשנבאום.
תחבורה :תל-אביב –
"גשר השלום" )הראשון של חב' "נתיבי איילון"(.
ספורט :כדורסלני מכבי ת"א זוכים בגביע
אירופה.

1977

פיסול :פאריז -
אולדנברג" :מאפרה" ,בכיכר פומפידו.
סרטים:
ארה"ב -
"שלוש נשים" )אלטמן(.
"מלחמת הכוכבים" )לוקאץ(.
"אני הול" )וודי אלן(.
"מפגשים מן הסוג השלישי" )שפילברג(.
"שגעון המוסיקה" עם ג'ון טרבולטה.
צרפת " -פרובידנס" )רזנה(.
נפטרו -

ארה"ב  -ליל העלטה בניו-יורק :הפסקת חשמל
של  25שעות כתוצאה ממכת ברק .נזקי ביזה ,שוד
והצתה ,נאמדים במיליארד דולר .נעצרו 3700
איש ופרצו  500דליקות.
הטרור:
 :13.10מטוס "לופטהנזה" גרמני בדרכו ממיורקה
לפרנקפורט ובו  87נוסעים ואנשי צוות נחטף ע"י
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ביתן הלנה רובינשטיין :מוראנדי )תחריטים(; הצלמים:
יוזף קודלה ויוסף כהן; המעצבים דן רייזינגר ,מילטון
גלייזר ומאריוס בישופס;
ביתן האגודה :סימון )זיכרון(.
גלריה רוס :דגנית ברסט; תמר גטר; גריפית; טבת;
מזרחי; אפרת נתן.
ג'ולי מ' :מיכל נאמן; בוקי שוורץ; ודוד אבידן
)"תקרינים"(.
גורדון :לינדה זנדהאוז ,ברנהיימר ותמרה ריקרמן.
ריכטר :אירה רייכוורגר )פיסול רך(; שלי הררי )קרמיקה(.
שרה לוי :לארי אברמסון.
מבט :תומרקין )שטיחי קיר(.
יודפת :כהן-גן.
שולמית :מריאן )זיכרון(.

צ'רלי צ'פלין ) .(88במאי ושחקן .יוצר "הנווד
הקטן" ,דמות מרכזית בתולדות הקולנוע.
גראצ'ו מארקס ) .(87שחקן ובמאי יהודי-
אמריקאי .מגדולי הקומיקאים )האחים מארקס(.
נודע גם בזכות חדות לשונו.
רוברטו רוסיליני ) .(71במאי איטלקי .מאבות
"הראליזם החדש" ביחד עם וטוריו דה סיקה ו-
לוצ'ינו ויסקונטי .מסרטיו" :רומא עיר פרזות"
)" .(1945פאיזה" ) .(1946סרטו "סטרומבולי"
) (1950גרם לשערוריה הוליבודית באשר נתגלו
היחסים בינו לבין השחקנית הראשית אינגריד
ברגמן )השנים התגרשו מבני זוגם ,התחתנו וחיו
יחד עד .(1958
הנרי קלוזו ) .(70במאי צרפתי .מסרטיו "שכר
האימה".
הגות :ארה"ב -
ברונו בטלהיים" :אגדות ומשמעותן".

פיסול:
אילנה גור" :אשה ברוח" ,בכיכר לונדון ,ת"א.
ישראל גודוביץ :אנדרטה לחללי ששת הימים ב-ימית
)נהרס(.

) (1977ישראל
 :2.1מעבר ספינת השלום של אייבי נתן בתעלת
סואץ.
 :17.5המהפך הפוליטי בבחירות לכנסת .הליכוד
בראשות מנחם בגין זכה ב 45-מנדטים לעומת 32
למערך )ראה להלן(.
 :19.11נשיא מצרים אנוואר סאדאת מבקר
בישראל.
 :13.12ועידת קהיר בנושא שלום בין ישראל
ומצרים.
בגין בביקור בארמון הנופש של הנשיא סאדאת
באיסמעיליה.
בחירות :מערך 32-ר"צ 1-מפד"ל 12-אג"י -פג"י5-
ליכוד 45-ל"ע 1-פלאטו שרון 1-ד"ש 15-שלי2-
רק"ח 5-מיעוטים.1-
אוכלוסיה :עלו .21,000

אדריכלות:
ירושלים  -רזניק ספקטר עמישא :בית "יד לבנים".
תל-אביב  -ישר :בית התפוצות ,באונ' ת"א .עם גבירצמן.
כתבי עת" :עיתון  "77לספרות ולתרבות ,עורך
יעקב בסר.
ספרות:
"הו עיר הו אם" מאת שלמה שבא.
"זכרון דברים" מאת יעקב שבתאי.
תיאטרון:
הבימה " -שמו הולך לפניו" מאת אפרים קישון.
"מי תהום" מאת הלל מיטלפונקט" .והיה העקוב
למישור" עפ"י ש' עגנון" .אדיפוס" מאת
סופוקלס" .החולה המדומה" מאת מולייר.
"הנפש הטובה מסצ'ואן" מאת ב' ברכט" .שבת
ראשון שני" מאת א' דה פיליפו; "הידעת את
שביל החלב" מאת ק' ויטינגר; "ארבע נשים"
מאת פ' ג'ימס" .פנשן" מאת ד' הר" .אבירי
היגון" :עיבוד וביצוע ש' פינקל" .משורר על
מזוודה" :עיבוד וביצוע ש' עצמון.
הקאמרי " -כרגע לא פנוי" מאת ס' גריי" .אילוף
הסוררת" מאת שייקספיר" .יוליוס קיסר" מאת
שייקספיר" .שלושה הוצמך" מאת א' מנגר" .מה
עושים עם ג'ני?" מאת ד' ויילד.
מופעים  -שלום חנוך" :אדם בתוך עצמו".

כלכלה:
חוב לאומי חיצוני  1,345מליון .$
המדד .(100=1969) 553.5
אבטלה חודשית  18,765איש.
בניה למגורים  2,673,000מ"ר.
ההון בבורסה  5,595מליון ש"ח.
מועסקים מיהודה ושומרון  35,000איש .מעזה -
 27,000איש.
אמנות:
פרס ישראל  -יונה פישר )מבקר ואוצר( דני קרוון )פסל(.
תל-אביב -
במוזיאון )מרק שפס מנהל ,עד  .1990שרה ברייטברג
אוצרת לאמנות ישראלית ,עד  :(1989הנס הופמן )על נייר(;
אוסף זקס; אביבה אורי; קארו; "רישום עכשיו";
נוישטיין; גרוס.

מוסיקה:
בפסטיבל ישראל -
"קינה על מות משה" ,אורטוריה מאת יוסף טל.
"לדה והברבור" מאת צבי אבני" .יומם ולילה
יעלו בשחק" מאת מרק קופיטמן" .המוות בא
לסוס העץ מיכאל" מאת בן ציון אורגד.
נפטר המלחין עדן פרטוש.
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ספרות:
איטליה  -נפטר אייגנצו סילונה ) .(78שמו
הספרותי של אחד מחשובי הפעילים כנגד
מוסוליני בשנות ה .1930'-נולד בדרום איטליה
למשפחת איכרים עניה .החל בפעילות פוליטית
במלחמ"ע ) Iסוציאליסט( והמשיך כאחד ממיסדי
המפלגה הקומוניסטית ) ,(1921אבל התאכזב
ופנה לספרות .בגלל הסכנה לחייו נאלץ לגלות
לשויץ ) .(1930חזר עם תום המלחמה ) (1945וייצג
את המפלגה הסוציאל-דמוקרטית )עד .(1950
לאחר מכן החל לחפש גשר בין הצרכים הרוחניים
והממסד הדתי-נוצרי .סילונה זכה להצלחה
בינלאומית בזכות שני ספריו על חיי האיכרים
בדרום איטליה "פונטאמרה" )" (1930לחם ויין"
) (1937שתורגמו לעשרות שפות כולל עברית
).(Silone
ארה"ב  -ברברה טוכמן" :מבט מרחוק"
)הסטוריה(.
פרס נובל לסופר האידי-אמריקאי יצחק בשביס
זינגר.
בריטניה  -גרהם גרין" :הגורם האנושי" )סיפורת
מתח(.

סרטים" :אסקימו לימון" )בועז דוידזון(.

1978

אירן  -התפרעויות ומהומות בטהראן .המוסלמים
הקיצוניים דורשים את הדחת שאה ,לאחר
שהנהיג משטר צבאי.
אפגניסטן  -כת צבאית תופסת את השלטון.
ארה"ב  -ג'ים ג'ונס ,מנהיג כת "מקדש העם",
אשתו וילדיו ,התאבדו יחד עם כ 900-חברים
בג'ונסטאון בגויאנה.
לוחמה בטרור:
ראש ממשלת איטליה לשעבר ,אלדו מורו ,נחטף
ונרצח ע"י הבריגאדות האדומות.
 :19.2מחבלים תוקפים מטוס קפריסאי בניקוסיה
ובו נוסעים מצריים .קומנדו מצרי נוחת בשדה
התעופה ומותקף ע"י המשמר הלאומי
הקפריסאי 15 .חילים מצרים נהרגו 15 ,נפצעו.
בני הערובה שוחררו.
 :20.8מחבלים תוקפים אוטובוס של חב' אל על
בלונדון .דיילת נהרגה ושלוש אחרות נפצעו.
אוכלוסיית העולם  4.4מיליארד נפש200.000 .
נוספים כל שנה.

מוסיקה :בריה"מ -
נפטר אראם חצ'אטוריאן ) .(75מלחין ארמני .יליד
גרוזיה .פעל לשמירת פולקלור עמי הקוקאז .זכור
בזכות הבלט "גאייאן" ) (1932הכולל את "מחול
החרבות".

כלכלה:
פיחות הדולר לעומת הין היפני ,המארק הגרמני
והפרנק השויצרי.
עליה במחיר הזהב  $243.65לאונקיה.
חברה :ארה"ב -
נפטרה מרגרט מיד ) (77אנתרופולוגית וכלוחמת
זכויות האדם ).(Mead

סרטים:
איטליה " -יום מיוחד" )אטורה סקוואלה(.
ארה"ב " -דירה לשניים" )הרברט רוס(.
"רוקמת התחרה" )קלוד גורטה(.
"צייד הצבאים" )מייקל צ'ימינו(.
צרפת " -דודי באמריקה" )רזנה(.
שבדיה " -סונטת סתיו" )ברגמן(.
הגות:
חנה ארנדט )מהעיזבון(" :חיי החשיבה".
נפטר אטיין גילסון ) .(94פילוסוף צרפתי ברוח
הנצרות של תומאס איש אקוינאס .בין כתביו
"ציור ומציאות" ).(1957

חידושים :נפטרו -
אומברטו נובילה ) .(93איטלקי .חוקר הקוטב
הדרומי והצפוני.
וילי מסרשמידט ) ,(80חלוץ התעופה הגרמני.
תכנן מטוס קרב הקרוי על שמו.
הממציא השבדי ויקטור האסלבלד ) .(73פיתח
את המצלמה הקרויה על שמו.
רפואה :תינוק מבחנה ראשון.
אופנה :מוסיקת "דיסקו" לריקודים.

עם ישראל:
בית המשפט במוסקבה דן את אנאטולי
שצ'רנסקי ל 13-שנות מאסר באשמת ריגול
לטובת ארה"ב ).(15.7

אקולוגיה :מיכלית נטרפה בסערה מול חופי
בריטני בצרפת 220,000 .טון נפט מתפשטים
לאורך החופים.
אמנות:
צרפת  -תערוכת "פאריז ברלין" במרכז פומפידו פאריז.

) (1978ישראל
 :11.3אוטובוס הדמים  11 -מחבלים ,מדרום
לבנון נחתו במעגן מיכאל .השתלטו על אוטובוס
של מטיילים ואילצו את הנהג להסיעם לת"א.
בדרך עצרו אוטובוס נוסף ,רצחו כמה מנוסעיו
והמשיכו בדרכם .במחסום שהוקם בצומת גלילות

אדריכלות:
וושינגטון  -פיי :הגלריה הלאומית אגף מזרח )התחלה
.(1971
הולנד  -הרצברגר :מרכז מוסיקה ,אוטרכט.
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פתיחת "הגלריה הלבנה" לאמנות הצילום .תערוכות
ראשונות :מיכאל רורברגר ,כומר ומלמד ,מיכה קירשנר.

התפוצץ

התפתח קרב יריות ,שבמהלכו
האוטובוס 34 :בני אדם נספו 74 ,נפצעו.
" :15-21.3מבצע ליטאני" בדרום לבנון .הופעלו
כ 7,000-חילים ,במטרה לסלק כ 4,000-מחבלים
שהתבססו באזור .נהרגו  18חיילי צה"ל ונפצעו
 .13אבדות המחבלים 300 :איש וכמה מאות
פצועים.
 :19.3מועצת הבטחון מחליטה להקים כוח שיטור
לוודא את נסיגת צה"ל ,ולפקח על הפסקת האש.
 :17.9הנשיא קארטר ,הנשיא סאדאת וראש
הממשלה מנחם בגין ,חתמו בקמפ דיוויד על
הסכמים רישמיים הסטוריים לשלום במזה"ת.
ראש הממשלה מנחם בגין ונשיא מצרים אנואר
סאדאת חתני פרס נובל לשלום לשנת .1978
יצחק נבון נשיא חמישי של מדינת ישראל.
נפטרה גולדה מאיר ) (80ראש ממשלת ישראל
) .(1969-74נולדה ברוסיה ,היגרה עם משפחתה
לארה"ב ) .(1906למדה בסמינר למורים .נבחרה
לראש תנועת העבודה בעירה .עלתה לארץ עם
בעלה מוריס מאירסון ) (1921והשתקעה
במרחביה .מזכירת ארגון נשים עובדות )(1928-32
וחברת ההנהלה ) .(1934-39נפגשה עם עבדאללה
מלך ירדן בסמוך לפרוץ מלחמת הקוממיות,
במטרה למנוע השתתפותו במלחמה ,אבל ללא
הצלחה .חברת כנסת ).(1948-74
אוכלוסיה :עלו .26,000
יהודים ביהודה ושומרון .7,360
חינוך :תיכון חינם משנת תשל"ט.
חידושים :מטוס זעיר ללא טיס לצורכי ביון
)מזל"ט(.
תחבורה :כביש חדש בין ת"א לירושלים.

תכנון ערים:
ירושלים  -שכ' מעלות אלרם ,תלפיות מזרח .אדריכל
רכטר.
תל-אביב  -ככר דיזינגוף .אדר' :לישר) .התחלה .(1970
אדריכלות:
ירושלים ,האונ' בהר הצופים -
כרמי :הפקולטה למדעי הרוח ותיאטרון ניסויי.
רכטר :ספרית האונ'.
תל-אביב  -נדלר נדלר ביקסון :ספריה למדעים ,אונ' ת"א.
כתבי עת" :מוניטין" .מגאזין בעריכת אדם ברוך.
ספרות :פרס ישראל  -נחום גוטמן ,אנדה עמיר
ולוין קיפניס.
תיאטרון:
הבימה -
"הלוויה חורפית" מאת חנוך לוין" .מוסה
והפרעונית" מאת מתי רגב; "ניקול" מאת יצחק
בן נר; מחזור אלכוהולי מאת יוסף מונדי" .דייר
משנה" מאת ראחב עוואדה" .הביתה הביתה"
ו"ליל כלולות" מאת יהשוע סובול; "המטבח"
מאת א' ווסקר" .וודק" מאת ג' ביכנר" .חלום ליל
קיץ" מאת שייקספיר" .תיבת הצלילים" מאת מ'
כריסטופר.
הקאמרי -
"ישה גורן" מאת יהושוע בר יוסף" .סוחרי גומי"
מאת חנוך לוין" .צייד יצא לצוד בצד" מאת ג' פדו
"אדם הוא אדם" מאת ב' ברכט" .הדוד וניה"
מאת א' צ'כוב" .כטוב בעיניכם" מאת שייקספיר.
"רביזור" מאת נ' גוגול" .מחסן קרור" מאת ר'
ריבמן.
צוותא -
"המטפס על העץ" מאת תאופיק אל-חכים.
מופעים -
מתי כספי" :איך זה שכוכב אחד מעז".
מוסיקה :פרס ישראל  -גארי ברתיני.
מוסיקה )פופ(:
יזהר כהן ,במקום הראשון בתחרות האירוויזיון.
מחול :רינה שיינפלד" :חוטים של סולו".

אמנות:
בינאלה בונציה :מנשה קדישמן .אוצר :אמנון ברזל.
תל-אביב -
במוזיאון :כהן-גן ,קופפרמן ,לובין ,אנה טיכו ,להמן;
"אמן-חברה-אמן";
)צילומים(,
ניומן
ארנולד
"הקונסטרוקטיביזם באמנות במאה ה" ;20-הרצל
בפרופיל".
ביתן הלנה רובינשטיין :נועה אשכול )שטיחים(; רישומים
לתיאטרון הבימה.
גלריה הקיבוץ :דליה מאירי.
שרה לוי :קופפרמן; בן-ז'נו.
ג'ולי מ' :מישורי ומירית כהן.
ריכטר :רומברג.
רוס :אברמסון ,מיכל נאמן ,תרזה גאייר; שפיצר.
גבעון" :ציירי א"י עבודות על נייר."1926-45:
שרה לוי" :ניירות שוליים" )אברמסון ,לאה ניקל ,קדישמן,
קופפרמן ,קלאפיש(.
גורדון" :ששה אמנים ישראלים" )אלחנני ,בן-חיים,
דוקטורי ,כהן-גן ,שמש ,אפרת(.

1979

צילום:
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אירופה  -בחירות ראשונות לפרלמנט המשותף.
מהפכה באיראן :השאה נמלט למצרים.
האיאטולה ח'ומייני בראש ממשלה איסלאמית.
 100עובדי שגרירות ארה"ב נתפסים כבני ערובה.
אוגנדה  -קץ שלטונו של אידי אמין.
אפגניסטן  -הסובייטים פולשים לאחר הפיכה
צבאית.
הודו סין -
בקמבודיה מתגלים קברי אחים של קורבנות
שלטון הקמר-רוז'.
סימון הגבול בין סין לויטנאם הופך למלחמה.

) (1979ישראל
נחתם חוזה השלום עם מצרים ).(26.3
השלמת טנק "המרכבה".
התפטר שר החוץ משה דיין ).(21.10
אוכלוסיה :עלו .37,000
פיזור האוכלוסיה -
בתל-אביב1,000,000
במרכז 770,000
בצפון 600,000
בדרום 470,000
בירושלים440,000
כלכלה:
חוב לאומי חיצוני  19,291מליון דולר.
המדד .(100=1969) 1486.1
אבטלה חודשית  20,290איש.
בניה למגורים  3,844,000מ"ר.
ההון בבורסה  15,000מליון שקל.
מועסקים מיהודה ושומרון  39,000איש.
מעזה  34,000 -איש.

הטרור:
פיצוץ מסעדה וחנות בבעלות יהודית בפאריז בידי
המחבלים.
פיצוץ בית כנסת ומרכז קהילתי יהודי בוינה.
 :16.4מחבלים תוקפים את אולם הנוסעים בשדה
התעופה בבריסל .נפצעו  12נוסעים .שני מחבלים
נתפסו בקרב בהשתתפות אנשי בטחון ישראלים.
 :13.7מחבלים תוקפים את השגרירות המצרית
באיסטנבול ותופסים בני ערובה .נהרגו  5אנשים,
בהם דיפלומט מצרי ושני שוטרים טורקים .נפצעו
 2אנשי בטחון מצריים .המחבלים נכנעו.
 :12.11נסיון התנקשות בחיי השגריר הישראלי
בליסבון .שומר ראשו נהרג ,השגריר ועוד שלושה
אנשים נפצעו.
 :11.12מטען חבלה נמצא בשגרירות ישראל בסאן
סלבאדור .אין נפגעים.
אמנות :פאריז -
תערוכת "פאריז מוסקבה" במרכז פומפידו.

אמנות:
 8,330,000מבקרים בכל המוזיאונים )ב.(1,740,000 1960-
תל-אביב -
במוזיאון :אפרת; מנדלסון )רישומים אדריכלים(; מריאן;
מאירוביץ' )מקפת(; "אמנות שנות השישים" מאוסף
מוזיאון לודביג ,קלן; "חדשות" :אברמסון ,בן-דוד ,גינתון;
ליבנה.
גורדון :אריכא.
ג'ולי מ' :גרשוני ,ציונה שמשי ותומרקין )ה"שיר על
האדמה"(.
רוזנפלש :אייזנשר; בזם.
ריבנפלד :שטרייכמן.
שרה לוי :קדישמן )"כבשים"( ויוסי אשר.
ריכטר :אסתי שוורצמן.
גבעון" :ת"א בציור הא"י".
גורדון" :ת"א  -מטרופולין קטנה".

אדריכלות:
ארה"ב  -תערוכת "שינויים באדריכלות המודרנית"
במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק  -מבשר ה"פוסט
מודרניזם".
בריטניה  -ריצ'רד רוג'רס :בנין "לוידס" לונדון )עד .(1985
גרמניה  -קאנדיליס ג'וסיק וודז" :אונ' חופשית" ברלין
)התחלה .(1963
יפן  -ארטה איסוזאקי :מרכז אזרחי טסוקובה )עד .(1982
ספרות:
ארה"ב  -הנרי מילר" :מכתבים לאנאיס נין"
)אוטוביוגרפיה(.
פיטר שאפר" :אמדיאוס" )מחזה(.
בריאן קלרק" :של מי החיים האלה ,לעזאזל?"
)מחזה(.

צילום:
גלריה הלבנה 19 :צלמי פולארויד; יגאל חביליו.
בית אריאלה :בוריס כרמי )ת"א שלי(.

סרטים:
איטליה " -פאדרה פאדרונה" )טביאני(.
ארה"ב " -הזר" )ריידלי סקוט(.
"הסינדרום הסיני" )ברידג'ס(
"אפוקליפסה עכשיו" )קופולה(.
"בחירתה של סופי" )סטיורון(.
"מנהטן" )וודי אלן(.
"קרמר נגד קרמר" )בנטון(.
"להיות שם" )אשבי( עפ"י קושינסקי.
בריה"מ " -הרודף" )טארקובסקי(.
צרפת  -נפטר ז'אן רנואר ) .(85במאי .בנו של
הצייר פייר רנואר .מסרטיו המפורסמים" :נשף
בכפר" )" ,(1936האשלייה הגדולה" )" ,(1937חוקי
המשחק" ) (1939ועוד .המשיך ליצור סרטים עד
לשנות ה'.60

אדריכלות:
זכרון יעקב  -סלו הרשמן :בי"ס אורט.
ירושלים  -רכטר :משרדי הג'וינט; מלון "המלך שלמה".
חיפה  -פנחל :מלון ומרכז קניות פנורמה ,עד .1986
תל-אביב -
גמרמן לופנפלד :מתנ"ס "בית דני" ,שכ' התקוה.
יסקי גיל סיון :בית י.ב.מ .שד' המלך שאול.
עליזה טולדו" :דיזנגוף סנטר" .עם ישר.
ספרות:
"עיר חולות וים" מאת נחום גוטמן.
"צפונית מזרחית" שירים מאת נתן זך.
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תיאטרון:
הבימה -
"הכתובה" מאת אפרים קישון" .מצבים" מחזה
שירה בעריכת דוד אבידן" .סיפור פשוט" עפ"י
ש"י עגנון" .כמו ציפור בודד על גג" מאת גורן.
"תעלולי נישואין" עפ"י יהודה סומו איש
מאנטובה" .הדיבוק" עפ"י ש' אנסקי" .האב"
מאת סטרינדברג; "עלי כינור" עפ"י שלום עליכם.
"הטיול" מאת מ' פולדש" .טרוילוס וקרסידה"
מאת שייקספיר.
הקאמרי -
"הוצאה להורג" מאת חנוך לוין" .נפוליון חי או
מת" מאת ניסים אלוני )תפאורה :ש' ויתקין(.
"כותרות נזכרות" מאת ר' זיו-אייל" .פאולה"
מאת ע' פרייס" .פרק ב'" מאת נ' סיימון" .מותו
של סוכן" מאת א' מילר" .כל ילד טוב ראוי לקצת
חסד" מאת ט' סטופרד" .הגברת הזאת
ממקסים" מאת ג' פדו.
* *

מופעים -
"ערוץ שניים" מאת ב .מיכאל וא .סידון ,במאי:
מוטי קירשנבאום ,משתתפים :טוביה צפיר ,ספי
ריבלין ,אפי בן-ישראל ואח'.
בובות העץ של אריק סמית ב"איטלקיה מאלג'ר"
של רוסיני.
מחול :ענבל -
"שיר השירים" כוריאוגרפיה :שרה לוי-תנאי,
מוסיקה :שלמה גרוניך.
מוסיקה :הטסטימוניום במוזיאון ת"א .מוקדש
ליהדות ספרד.
מוסיקה )פופ(:
תחרות האירוויזיון ) 1979בבניני האומה
בירושלים(  -ישראל במקום הראשון עם השיר
"הללויה" ,בביצוע גלי עטרי.
*
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