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 דוד פח־פ׳ יושבים: ניומן. פרס של חבר-השופטים מטעם שמיר למשה מגילת-הכבוד מגיש פלג עוזי ד״ר
משמאל. סדן, רב ופרום׳ מימין, המסיבה, יו״ר דודבסקי,

שמיר למשה ניומן פרס הענקת מסיבת
 שנה שנה ניתן ניומן ובלהה ישראל פרס

 ישראל במדינת או באמריקה, עברי ליוצר
 של עברית ותרבות לחינוך המכון על-ידי

אוניברסיטה. ניו־יורק
 תשכ״ג. בשנת לראשונה הוענק הפרס
 ש״י היו: בפרס שזכו הראשונים ארבעת

 גרינברג צבי אורי סק; דב ויבל״א עגנון
הזז. וחיים

גיוסן ישראל

 משה למספר ניתן תש״מ לשנת הפרס
 העברית. לספרות תרומתו כלל על שמיר

 אדר בכ״ו נתקיימה הפרס הענקת מסיבת
 של בקמפוס בלגיה, בבית תשמ״א ב׳,

 כשלוש בירושלים. העברית האוניברסיטה
 ומהמדינה ירושלים מיקירי אורחים מאות
 מוסדות נציגי מחנכים, סופרים, — כולה

 וחברי ממשלה שרי אקדמאים, תרבות,
 הפרס מתן במעמד השתתפו "כנסת"

 הנוכחים בין המדינה. נשיא של בנוכחותו
 מהם אוניברסיטה, ניו-יורק מסיימי היו

 בה שביקרו תיירים ומהם בארץ שהשתקעו
לחגיגה. ושהוזמנו
 רעים ושיחות חגיגית קבלת־פנים לאחר

 המסיבה, יושב-ראש פתח המזנון, על-יד
 בדברי התכנית את רודבסקי, דוד פרום׳
 נבק, יצחק מר ישראל, מדינת לנשיא ברכה
 דבריו בתחילת חתן־הפרס. את לכבד שבא
ש ציין א ר ב- ש ה, את היו ד ב עו  ה

ה ט י ס ר ב י נ ו א ה ש ל ו ד ה ג ד ב כ נ  ו
 והערכה הוקרה יחס מגלה בארצות־הברית

 הסופרים לטובי שניתן הפרס עברי. ליוצר
 העברית ליצירה מוניטין מוציא העברים

 דבריו בהמשך באמריקה. האקדמי בעולם
 היחס בין הניגוד על היושב־ראש עמד

ת שמעניקה חופש, במדינת לעברית  אפורו
 ערכי את ולספח ולהפיצה ללמדה

 של והדיכוי האיבה מסע לבין תרבותנו,
שועו את באף הרודף הסובייטי, השלטון  ל
 .פרס — רוחנו. קנייני את ומחרים ולומדיה

 וכל ספרותנו בעולם למסורת נעשה ניומן
 עד הראשונים מן ממקבליו, אחד

וחשיבות. יוקרה לו מוסיפים האחרונים,
 האוניברסיטה מן דן, יוסף פרום׳
 מר המוסד, נשיא ברכת את הביא העברית,

להשתתף ממנו שנמנע הרמן, אברהם
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 פרופיסור הראל, מנשה ד״ר בטקס.
 אביב, תל באוניברסיטת לגיאוגרפיה

 יושב-ראש של ואיחוליו ברכתו את הקריא
 המשורר בארץ, העברי□ הסופרים אגודת

 הזוכים בין לשעבר היה הוא שאף שלום, ש.
 דבריו את קרא שינדלר פסח הד״ר בפרס.

 שני האוניברסיטה. של בפועל הנשיא של
 הם ושינדלר, הראל הד״רים האחרונים,

 ניו-יורק. של האוניברסיטה ממסיימי
 חתן־הפרס, של הענין רבות הרצאותיהם

 דוד הידוע, המספר שמיר,ושל משה מר
הזה. בגליון מופיעות שתיהן — שחר


