
ה לפעום. פוסק אינו הזמן דופק
 בקצב זה את זה רודפים מאורעות

ב משנה זה ואין מאורע, לכל מטורף.
 פני על מקום באיזה או תחום איזה
 כלשהיא השפעה מידת יש !התרחש, תבל
 השפעה זיו לפעמים כולה. ׳האנושות לגבי

מצ השפעה זו אחרות לעיתים מיידית.
ארוך. לטווח טברת

בהיס אחרת שנה כל כמו תשל״א,
תה רבת שנה היוגה המודרנית, טוריה
 עולם תפיסות זועזעו. משטרים פוכות.

 התמוטטו. בכלכלה יסוד :אבני התהפכו.
התרחבו. האנושי המידע תחומי

תשי״ב השנה איש
שנזוראק הסוכנות מבקר

תשי״ח השנה איש
חכם תנ״ך חתן

תשי״ז השנה איש
דיין סיני מצביא

תשב׳׳ה השנה איש
בן־גוריון מתפטר

מן מינו

תשי״ג השנה איש
כהן משפטי יועץ

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

 על עקיפה השפעה ודאי יש אלה לכל
 אולם הישראלי. האזרח של ועתידו חייו
 של עולמו תדמית על ביותר שהשפיע מה

בסביב שאירעו המאורעות הם הישראלי
 במשפחתו, בביתו, שהורגשו הקרובה, תו

וברמתם. חייו באורח
 מעצמם. נוצרים אינם המאורעות

אנו כוחות אותם ומפעילים פועלים
אנ עומדים ובשוליהם במרכזם שיים.
 איש יש חשיבות בעל מאורע לבל שים.

משמעותו. ואת אותו המסמל
 החשוב המאורע את שסימל האיש

 או השנה, הישראלי האזרח בחיי ביותר
והתה המאורעות את בדמותו ששיקף
 על השנה שעבר מה את שאיפיינו ליכים

 של השנה איש הוא הישראלית, החברה
תשל״א. שנת

 כך ׳הקודמות, !השנים בעשרים כמו
 את הזה״ העולם עורכי בחרו השנה, גם

ש עתונאי וניתוח במחקר השנה, איש

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

תש״ד השנה איש
אייכמן שואה רכז

 יה־ בחיי עצמו בזכות למוסד כבר הפך
הישראלית. עתונות

ז תשל״א של השנה איש יהיה מי
ב רק לדעת תוכל לבך ׳התשובה את

 שיופיע בעת הבא, בשבוע השלישי יום
 של והמוגדל המורחב ראש־השנה גליון

הזה״. ״העולם
¥ * ¥

 את המלווה נוספת עתונאית סורת
ה ״העולם של השנה ראש גליון

 נערה השנה, נערות 12 תצלומי הם זה,״
 זה. בגליון המתפרסמים חודש, לבל

החמי השנה זו המתקיימת זו, מסורת
 •הזה״ ״העולם לעורכי מאפשרת שית,

 את ובחירתם) שפיטתם לפי (שוב, להציג
לגלר שחלפה בשנה שנכנסו הנערות 12
 ונע- ישראל יפהפיות של המתמשכת יה

שלה. רות־הזוהר
גערות מתחילות ישנה 20 שמזה כשם

תשכ״ד! השנה איש
בן־גוריון מפא׳י מפלג

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן

תשכ״ז השנה איש
דיין שר־הביטחון

״ח תשב השנה איש
רגב משנה אלוף


