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גזשי״א, גזאו שגה בכר כגזו השגה,
 השגה איש אה הגה״ ״הנגגרב נגגרכי גגיגג

הגזאגרנג אה שס־יגזר הארב — השגה,) אשה ואו
— ררגגגז או רבוובה — דגגזגוג אה הבובינג אשר

מכתבים
השגה איש

 המנח איש תואר מניע מלכולם יותר
שהעובדים,הסתדרותמזכיר?בוז, לפנחס

ההסתדרותי,התמנוזשלגידולואתעצר
האזרחחייעלישפיעושתוצאותיהפעולה

הבאות. בשנים הישראלי
חיפה תלמי, שמעון

ה העולמי, התנ״ר אלווי חכם, עמוס ...
שלהאפורהמהשינרההחריגהאתמסמל
חיינו.

תל־אביב גרודצקי, נחמן
 שהוא מפני וייסגאל, מאיר ורנן או ...

שהשמיובגללהעשורחגיגותאתלנו נתן
דבר. לא על אותו צו

תל־אביב קורבמן, יוסף
— השנה איש היא: המפורטת הצעתי

 השנהאישבנציוני;ישראלהנוצץהפורץ
עבד— במרחבדה־נול:שארל— בעולם

מאירגולדה— במדיניותקאסם;אל־כרים
ביהבניז:מנחם— בכנסתפרם:ושמעון

 ב• ונהרגו שנחטפו השליחים שני — דות
במוסינזון;ינאל— בתיאטרוןאלנ׳יר;
רומי— בקולנועחודורוב;יעקב— ספורט

דר. שניי
ירושלים אלקיים, עמנואל

חדי  הקומיסאריות את שהכניס קולק, ...
המדינה. חיי להווי והאטנותית הרעיונית

תל־אביבשיפמן,ירדנה
 תואר מגיע לו אדם שיש סבור אינני

ה-סהר,ליחזקאלמאשריותרהשנהאיש
 לשעבר, ישראל משטרת של הכללי מפקה

מבבושת־פניםוסילוקומהשרותשהדחתו
ההבראתותחילתבמשטר,מפנהסמנים

במדינה. החברתיים חיים
באר־שבע סראוב, צבי

דגדשיגג. ג2 בגזשך ישראל אדרח־י שר גזייגזגג ער
 בנגגזגגגגז גגיגדד גזעגזד רגז גןגגזגז גג בגזירגז

גזגגאגרעגגז. גרגשגגז וזאגזרגגגוג, גזשגיגג בשבע גזישראריגז
גזארגגגגי, גזגזדש גזעגרגז זגז גזיגז גזשי״א בשגג!

גבעיגגזיגז. גזרגריגז גזארץ, גגף אגז בגגגזירגגז ששיגגז
 גזסגכגגגז \ר2גזב ן,2שגגגרא אגגיר גזיגז גזשי״ב איש

גזגגביגג. ער-ירי בבגשגז גסגרגן גזשח־יגזגגז את שוגשף
כהן, ח־ייגז שר גזפסגרגז פעגרתג בס־יגזן עגזדה תשי״ג

ררשגת. האגרגז את עבד רש שגיסגז הגזשפבגי גזיגנגץ
— גזדגגגז רשגי כגרה הגזדיגה התגזרגזה שגה כעבגר

גזכאן. תרשיעיג גגכאן, גזסבגגד רגדגרף ישראר ר ד״ וזס־ירי
 ההיבובגגרי, רפעגן־הדין עד \ם־בגכד.2 גזשפבג התפתגזגת עגג

תשבג״ג. ער גדגתתג את תתיר שגגגאר גזפתןריבג הבגביע
 אר־גאצר עבד גגזאר — גזבזזגץ העכגה גבדה ג בג״ בתש

גזשגגז. תאגדעגת ער שרבג הגזדגזב. עתי גיבגד הפך
 רשגה עיפגן אשד סייגי. רתיבצע תשי״ו בראשית שהביאג

דיין. תשה דב־ארגף .•שרה איש-השגה את
 י תשי״גג שר השגה.) אשת !יאג איש-השגה הגא תי

י עתה וה שגגרפג הזזדשית ו2 ער גגגתתג את התביע תי
— תשי״גג שגת שר האתדגן — הבא השבגע בגריגן

השתיגית. בח־ידתת תגצאגת את הגה״ ״העגרת עגרכי יגדיעג

ז ״ שי תשי״חת

במדי לה שקדמו השנים בכל כמו השנה,
הקובעהאדםהואהשנהאישישראל,נת

בן־דוד— המדינהשילנורלהאתלבדו
גוריון.

ירושלים מלאכי, צ.
.  לבנון, חיים תל־אביב עירית ראש אולי ..

הירקון? את לנו שהסריח
תל־אביב הירקון, בקרבתהגראזרח

 ראש בלוי, עמרם הרב — השנה איש
שפינם,עמנואלהשחייןאוקרתא;נטורי
אתכם.וגםהמדינהכלאתלרמותהצליח

ירושליםדויטש,מאיר
מ הפריצה ספק ללא היה השנה מאורע

האישהואהשנהאישכדמשוםשטה,כלא
המשטרהשרביותר:זהמאורעהמסמל

בתי־הסוהרשרותנציבאושיטרית,בכור
חרמון. צבי

חדרה פורת, אלי
 אותו לשים דם לכם יהיה שלא בטוח אני
יכעסוכולםהפעםשעודמפניהשנה,כאיש
בשעראל־נאצרעבדאתששמתםכמועליכם
 דואק, משה להיות צריד זה שלכם. העתון
לכנסת. רימוז שזרק המשוגע האיש

לוד ק״ב.
חכם. עמום ...

תל־אביב שממלר, מ.
שר ל הממשיד אשכול, לוי האוצר ...

משלםכלבעיניביותרהחשובהאישהיות
ישראלי. מיפים

חיפה קורנפלד, מנחם
 לסערת שנרם הגיורת בן הוא השנה איש
ישראל. בממשלת ולמשברים רוחות

תל־אביב צור, חיה
 בנציוני ישראל הנוצץ הפורץ ספק, ללא

ש-השנהשלביותרהמפורסםהאישהוא
לפחותהשנה,אישלהיותלולתתצריר
כליאתו. על פיצוי בתור

צפת אורן, פ.
ש שטה, מכלא האסיר מרחבי, יעקב ...

מאשרלמדינהונאמןלויאלייותרהיה
שהפידאיוןמפניבפחדשנמלטוסוהריו,

בשטה. התקוממו
נהריה באום, אילנה

מתנה השבת
ידי הופיעה ד)090 הזוז והזוולס בנליונכם

 המחזה את שכתבתי הוא אני כאילו עה
 בהתי•שישימערבישאחדשהוקראפייטה
אנישלאלהעירברצוניהקאמרי.אטרוו
אותוכתבתיולוהנ״להמחזהאתכתבתי

באותולהמיתלקאמרימרשההייתילא
קריאה.
 שלי, מחזות לגבי אפילו להוכיח לי קשה
שעלימעליליםאויבימחברם.הואשאני
המופיעיםמסו״מיםמרעיונותחלקגנבתי
 בשלמות. אותם שננבתי — וחברי אצלם,

הריאלה,בטענותמסויימתאמתישאם
לגממילדעתלדעתיהואהחכמהשעיקר

 של ברגע בדעתי, מעלה הייתי ואילו נוב,
מושיט'הייתיישראלי,מחזהלגנובחולשה,

אלולאקופתייםסיכוייםבעלאחדאליד
ספרורמהעלהעומדפייטה,כמומחזה
 לגנוב, יהודי נאלץ כבר אם נאותה. תית

שכרו... על שיבוא לפחות
תל־אביב מטמור,יורם

 להגיש היוזה כוונתו שכל הדפום, עורך
 מתנצל חתונתו, ליום מתנה מטמור ליורם

 לבעליה ומחזירה הבלתי־נכונה המתנה על
גלאי. בנימין —
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