
תשי״א השגה איש
החדש העולה

תשי״ב השנה איש
שטוראק הסוכנות סבקר

תשי״ג השנה איש
כהן טשפנוי יועץ

תשי״ד השנה איש
קסטנר עסקן־השואה

תשט״ו השנה איש
תסיר פרקליט

תשי״ז השנה איש
דיין סיני מצביא

השנתית: השאלה את להציג הזמן הגיע
 שעמד האיש היה מי י השנה איש יהיה מי

 לטובה — ביותר החשוב המאורע במרכז
 התשובה את תשכ״ג? שנת של — לרעה או

 הזה, העולם של הבא בגליון כמובן, תדע,
 ראש לקראת הרגיל, מן מוקדם יופיע אשר

השנה.
 מסויימות שנים

ב מצטיינות אינן
הבו מרכזי, מאורע

ל מעל כך כל לט
 השנה, אירועי יתר

 וויכוח ייתכן שלא
 אז חשיבותו. לגבי

ה מערכת יושבת
המדו על הזה עולם

 בוחרת שוקלת, כה,
היסו אחרי ורק —

 מגיעה רבים סים
החלטה. לידי

מצ אחרות שנים
 בשניים־שלו־ טיינות

מרכ מאורעות שה
 חשיבות בעלי ,זיים
יו או פחות שחיה

 המקשה דבר — תר
ה את למאוד עד

 היתה כזאת בחירה.
 תש־ הקודמת, השנה
 מאורעות שני כ״ב.

 את הסעירו גדולים
 יום־ החזרת :הארץ

 וגירוש שוחמכר, לה
 שניהם סובלן. רוברט

 מבחינה חשובים שניהם ציבורי, עניין בעלי
 עקרוניות בעיות מעוררים שניהם לאומית,

עמוקות. ומצפוניות
 על להכריע. יכולנו לא האחרון לרגע עד

 שני סביב שלמות, כתבות שתי הוכנו כן
 כאשר ממש, האחרון ברגע רק שנה. אישי

 סובלן של התאבדותו על הידיעה הגיעה
 השנת איש בתואר להכתירו הוחלט בלונדון,
תשכיב.
 זוהי רבים. חשובים מאורעות אירעו השנה

 וההאשמות הגילויים מסע את שראתה שנה
 שנה זוהי במצרים, הגרמניים המדענים נגד
קובה משבר בגלל העולם התפוצץ כמעט בה

 הגרעיניים, הניסויים איסור חוזה ונחתם
שירותי על הממונה סולק בה שנה זוהי

 הקאריירה לשיא הגיע פרם ושמעון הבטחון
 שבה שנה זוהי לפתע, שנעצר לפני שלו

 השלטון מן להרפות בן־גוריון דויד נאלץ
דורות. שני מזה החזיק בו

 איזה יותר? חשוב אלה ממאורעות איזה
ואז המדינה חיי על יותר השפיע מהם

רחיה?
ומס זה, מאורע במרכז שעמד האיש ומי

אחר? אדם מכל יותר אותו מל
 שנבחר זה, איש
העו מערכת על־ידי

 על יופיע הזה, לם
 הבא הגליון שער

גל־ זה יהיה שלנו.
מוגדל, חגיגי, יון

ו סקירה שיכלול
 השנה של הערכה

ה־ בצירוף החולפת,
ו הקבועים ,מדורים
ש מגוזנות, כתבות
ל חומר לך יספקו
ב ולמחשבה קריאה

החג. ימי
הש איש בחירת

 של המצאה אינה נה
בשטח הזה. העולם

ב צועדים אנו זה
שבו־ שהיתווה דרך

 הנפוץ עון־החדשות
 טייס בעולם ביותר

ש וכשם האמריקאי.
מצ לעולם מסביב

 רבים קוראים פים
 להופעת בסקרנות

ה איש של הגליון
 של האזרחית שנה

 לעולב, מסביב רבים אלפים מצפים כן סיים,
השנה איש לבחירת בישראל המתעניינים

הזה. העולם של העברית
 מדווחים ארצות בתריסר יהודיים עתונים

הקט עירעור. או הסכמה תוך הבחירה, על
 אחדים. שבועות משך אלינו מגיעים עים
מדי. יותר לא אך — אותנו מעניינים הם

 והערכת בכיסוי עסוקים כבר אנחנו אז כי
שא המאורעות,

 יספק מהם חד
 השנה איש את

הבאה.

ד1ה0הוווב

תשכ״ג השנה איש

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר עבד מצרים -נשיא
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תשי׳׳ח השנה איש
חנם התנ״ך חתן

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

תשכ״ב השנה איש ״א תשב השנה איש תש״ד השנה איש
סובלן קורבן לבון מודח אייכטן השואה רכז




