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תשט״ו השנה איש
תמיר פרקליט

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר עבד מצריים נשיא

תשכ״א השנה איש
לבון מודח

 שלהן הקאריירה את ישראל של הזוהר
 כך הזה״; ״העולם עמודי על בפירסום

 זו במיסגרת הופעה מהווה עתה, גם
 הסמכה תעודת או ביקור כרטיס מעין

יפהפיות. של חדש למחזור חברתית
מהצל כמה זה במבצע שיתפנו השנה

 שסייעו ישראל, של ביותר הנודעים מים
תוכ זו בחירה תוצאות את בבחירה. לנו
העמו 24 בן המיוחד במוסף לראות לו

 השנה ראש בליון במסגרת שיכלל דים
!הצילו יתפרסמו בו הזה״, ״העולם של

 שכל בצורה משובח, כרומו נייר על מים
זו פלקאט מעין להוות יוכל מהם אחד
טא.

$

תשכ״ט השנה איש
בר־לב ישראל מיבצר מפקד

 סובלן קורבן
תשכ״ב השנה איש

תשכ״ד השנה איש
אשכול יורש

״ל תש השנה איש
דיין שלום לוחם

מכתבים
המלחמה להרחיב ■ השנה איש ■

ש בושינגטון, שגרירנו רבץ, ...יצחק
יש בממשלת היחיד כאיש השנה התגלה

 עצמאית, מחשבה בעל שהוא (!) ראל
 כמה לכפות הפומביות בהצהרותיו הצליח

ישראל. ממשלת על מדיעותיו
 תל-אביב חד־זהב, עוזי

 לא שאיש ספיר, פנחס ...שר־האוצר
 במשך כי הפיחות אחרי לו להזכיר העז
 פיחות, יהיה שלא ונשבע צעק השנה כל

 !לו מאמינים לא כבר שממילא מפני
 מוסר שארית את לחסל שהצליח האיש

 הלוקח האיש בארץ; נותר שעוד העבודה
ב שהצליח לעשירים, והנותן מהעניים

 כל את להפוך שליו המיסים שיטת עזרת
ועבריינים. לגנבים המדינה אזרחי

מיפים משלם שכיר
 רמת־גן ברירה), (בלית

 יותר השנה את איפיין לא דבר שום
שהו השחורים״, ״הפנתרים מרד מאשר

לה ניתן אלימות של בדרך רק כי כיחו
 מגיע כן על הזאת. במדינה זכויות שיג
 אנשי יהיו השחורים״ ״הפנתרים שכל

השנה.
 תל־אביב קביולי׳ו, עובדיה

 גרי־ את השנה כאיש להציע לי הרשו
המס מרוסיה, החדש העולה פייגין, שא
האח בשנה שהתחוללה התמורה את מל

 העשויה המועצות, מבריית בעליה רונה
רבות. שנים עוד המדינה על להשפיע

וחובות פרידמן, ש.
לנסקי. מאיר ...

 חיפה קנטור, מרים
 רב־אלוף הרמטכ״ל הוא השנה איש

 על לשמור צה״ל את שריסן בר־לב חיים
הפסקת־האש.

 תל־אביב מונדל, אליעזר
 דרך שמצא היחיד גורן, שלמה ...הרב

המצי לבין ההלכה חוקי בין פשרה של
ימינו. של אות

 חדרה אדציאלי, ברמלה
 הביקורות כל שלמרות מאיר, גולדה

היו העם בעיני 1 מספר עדיין היא נגדה,
 מלחמה, ללא בציון אדמתו על שב
 מתמוטטת? הכלכלה שבעה. בטן ועם

 לממדים גדלים העולם למדינות חובותינו
להי יוכל לא השלום ? אסטרונומיים

 מסוגל מי הנוכחיים? בתנאים משך,
 הכל היום' כך. כל רחוק לטווח לחשוב
גולדה. ׳תחי אז — בסדר

ירושלים טזנץ, אפרים
 ישראל לעם שהביא אל־סאדאת, אנואר

 דבר היה לא בחזית. שקט של שנה
שחלפה. בשנה מזה, חשוב

 תל-אביב ברון, מדתה
בתעלה. המשרת לבן אם

 יותר שקרע בן־אמוץ, ח —השני! קרען
 המזוייפת ■התדמית את אתר אחד מכל
 במדינה וטובים רבים של פרצופם מעל
הקורעת. ידו תחזק הזו.

חולון. ניא, נוח
ש האיש ביגלמן, צבי — השנה איש

 קצת והחדיר ארוס, מפעל את לארץ הביא
ה בארץ משיבת־נפש סקנדינבית רוח

הזאת. מחניקה
 יפו גזע, זאב

 במדינה היחידי האיש כהן, שלום ...ח״כ
 לדפוק שהצליח שנים, הרבה במשך הזאת

 אותו דפקו שלא כפי הזה העולם את
לפניו.

 פתח־תקוה אלקיים, ח.
אמור■ — אנטישמיות 8

? מותר — חפתה
 בעולם כלשהו במקום מתפרסם כאשר

עול ישראל מרעישה — אנטישמי •מאמר
 ׳מתנהלת ישראל בעתוני כאשר אך מות.

הערבי העם נגד פרועה לאומנית הסתה
במאמ ביטוי לידי לאחרונה שבאה כפי —
 למדבר, שלום אין בר־יוסף יהושע של רו

 נכבדים בשטחים קלות רגליים ובמאמר
אחרונות בידיעות שניהם אלדד, ד״ר של
אצלנו. פה פוצה אין אז או —

 של מציאותם לא הוא החמור הדבר
הת הוסר של אלא — חשוכים לאומנים

מצ בעלי אנשי־עט מצד המתאימה גובה
 נבלה, למעשי עד שהנהו ימי לדעתי, פון.

 הוא, גם אחראי — עליהם מגיב ואינו
 מדהים זו. לנבלה אחרת, או זו במידה
 הוא גם הגיב לא הזה שהעולם לדעתי,

זו. זוהמה נגד במישרין
עמיר קיבוץ תל, רבקה

בשחיתות
ה העתונאים, זכו האחרונים בשבועות

 נחת למעט בטחנות־רוח, כרגיל לוחמים
 הזה העולם אנשי בייחוד ידיהם. במעשה
 ועדת הוקמה מאמריהם שבעקבות והארץ.
בספורט. מהשחיתות חלק שתחסל עציוני,
 דומות ממלכתיות שוועדות לי נראה
 גם שחיתויות לחקור כדי לקום חייבות

 שחיתות — מקום מכל אחרים. בתחומים
עיתו של בעזרתה ורק אך לעקור אפשר

 גילתה לא המודרנית המדינה לוחמת. נות
 המשיכו כן, על לכך. תחליף כל עדיין

בגילוייכם.
חיפה גדעוני, יצחק

 דומה למי ■

? פטאשר
ה הגליון בשער שלכם, העולמי הסקופ

הפשע איש של הראשון תצלומו — אחרון

שר... סטא

רוכינזץ ג׳יי ואדוארד
 איננו — סטאשר גץ המאורגן, הבינלאומי

בלוף. אלא
 הכל ■בסך שזהו לראות יכול אחד כל

 באחד רובינזון, ג. אדוארד הנודע השחקן
 תם שהדבק זה קשוח. כגנגסטר מתפקידיו

אותי. מטמטם לא סטאשר של שמו את לו
 חיפה הטלינגר, מיכאל

 רו־ לשוא. ׳משמיץ הטלינגר הקורא •
 סטאשר זה וסטאשר רובינזון, זה בינזון
תמונות). (ראה

 של המחילה ■

קינן עמום
 בפני ׳מחילה קינן עמוס ביקש מדוע

 הזאת? העצמית ההשפלה מדוע שופטיו?
 כאשר בבית, אוכל לאשדי נשאר לא האם
 נתונים ילדיו היו האם בכלא? יושב הוא

 בחודף השמיים, כיפת תחת לינה בסכנת
 תדמית על הבל אותנו? הפוקד הקשה

ואיננה. שהיתה
מי, פ. מ. ראשע־לציון כר
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