
תשכ״ח השנה איש
בן־גוריון מפא״י מפלג

תשי׳׳ט השנה איש
דיין סופרת

הכאות: ההבחנות מכין נבחר
מ על כיותר השפיע האיש •

בישראל. החולפת השנה אורעות
 יותר בדמותו המסמל האיש •
 העם של מצבו את אחר אדם מכל

שחלפה. כשנה כישראל
שהש למאורע הקשור האיש •
ישראל. על כיותר פיע

★ ★ ★
 נוספו למשל, האחרונים, כימים
 איש־ לתואר המועמדים לרשימת

 אנשים של ניכר מיספר השנה,
 ביניהם החדשות. כמרכז שעמדו
 הא־ ליילה את למצוא היה אפשר

 שנעצרה המטוסים חוטפת לד,
 ״אל־ מטוס לחטוף שניסתה אחרי
 של המאבק את ושייצגה על״,

ביש הפלסטינים הטירור ארגוני
מנ חבש, ,ג׳ורג הד״ר את ראל;

לשחרור העממית ״החזית היג

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן

״ך תש השנה איש
א״כמן שואה רכז

לק ישראל את שדחף פלסטין״,
 מביכה לעמדה השנה סוף ראת

 את או שלו, הטירור בשיטות
שי חוסיין, המלך ירדן, של מלכה

החבלנים. אירגוני נגד לקרב צא
ב לשמור נוהגים שאנו למרות

 איש־השנה של זהותו את סוד
ה הגליון הופעת רגע עד שנבחר,

 אני בשוק, ראש-השנה של ראשון
 אחד שאף הפעם לך לגלות יכול
 נכנם לא לעיל, שנזכרו אלה מבין

ל איש-השנה. מועמדי לרשימת
תה בהם קשורים שהם מאורעות

ודמו ישראל על השפעה אולי יה
 איש־ה־ אולם הבאה, בשנה תה

מאו את לסמל נועד תש״ל שנה
הכאה. ולא שחלפה השנה רעות

 את לסקור כדאי זו בהזדמנות
 הזה״ ״העולם של אנשי־השנה 19

את והמייצגים כה עד שנבחרו

תשכ׳׳ז השנה איש
דיין משה שר־הביטחון

תשי׳׳ז השנה איש
דיין סיני מצביא

תשכ׳׳ג השנה איש
בן־גוריון מתפטר

תשכ״ד השנה איש
אשכול יורש

 ספורט: למעין הפך ככר הדבר
 בהתקרב שנה, מדי לנחש הנסיון

 על-ידי ייבחר מי ראש-השנה,
 באיש־הש־ הזה״ ״העולם עורבי

 הכרי-כנסת ידידים, עתונאים, נה.
 כוחם את מנפים ציבור, ואישי

הנבחר. של זהותו בניחוש
 משום הסבורים, באלה ישנם

 הוא איש־השנה תואר כי מה,
 תפיסה בכור. תואר או פרם מעין

בטעות. מקורה זו
 האיש דווקא אינו איש-השנה

ש השנה במשך ביותר שהתבלט
 גם בהברה חייב אינו הוא חלפה•
 מיון תוך מפורסם. אדם להיות
הוא המועמדים כל מבין קפדני

תשי״ג היטנה איש
כהן משפטי יועץ

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

תשי״א השנה איש
החדש העולה

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשי״ח השנה איש
חכם תנ״ך חתן


