
׳צ״־׳/מממציי־, ד,^ח- ד*גמוק

תשי״א השנה איש
החדש העולם

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשי״ג השנה איש
כהן משפטי יועץ
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תשי״ז השנה איש
דיין מיני מצביא

תשכ״ג השנה איש
בן־גוריון מתפטר

תשי״ח השנה איש
חכם תנ״ך חתן

 ש־ מי צ׳יזס, לא־־שבע משותף מה
 משה שר־הביטחון של מאהבתו היתה

 יהודה הרב לישראל, הראשי ולרב דיין
 ח״כ את מאחד מה !אונטרמן איטר
 המלאך! מור, רוג׳ר עם האוזנר גדעון
 ישראל לשגריר יש משותף מכנה איזה

אוגנ נשיא עם רביו, יצחק בוושינגטון,
 קוזו בין הדימיון מה ן אמין אידי דה

ב שהשתתף היפאני, הרוצח אוקאמוטו,
 לבין בלוד, התעופה בנמל שנערך טבח
 של לפיצוצה שגרם הגיאולוג ניב, דוד

!נפט נתיבי פרשת

:אחת היא אלה לשאלות התשובה
 במרכז עמדו לעיל המוזכרים האישים כל

בשנת שאירעו והתרחשויות מאורעות

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

 אירוע בכל היחידים. היו לא הם תשל״ב.
 לסמל שיכלו אנשים כמה היו ואירוע
 את מסמל ניב שדוד מידה באותה אותו.
השע במרכז שעמדה נפט, נתיבי פרשת
והס בתשל״ב בישראל הכלכליות רוריות

 חודשים במשך דעת-הקהל את עירה
 אלפרד העליון בשופט לבחור ניתן רבים,

 ויתקון הפרשה. את שמייצג כמי ויתקון
 ועדת־החקירה, בראש שישב האיש היה

 השחיתות האשמות את לחקור שמונתה
 נוספת פרשה הולידו ומימצאיו בחברה

 היה אולי או שכר״הפרקליטים. פרשת —
 שפירא, שמשון יעקב שר־המישפטים, זה

 חלקו בגלל כהונתו על לוותר שנאלץ
 אחר אדם מכל יותר הראוי בפרשה,

 של הנכתבת מההיסטוריה זה פרק לייצג
2 ישראל

 אחת תופעה רק היו השחיתות פרשיות
 תשל״ב פני את שעיצבו המאורעות בים
הש את איפיין מה ישראל. אזרחי לגבי

תר נה  הכלכליות, השערוריות :מכל יו
 החריגים דיין, משה של העתיקות שוד

ה תושבי נגד צה״ל בפעולות המוסריים

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן

תשכ״ז השנה איש
דיין שר־הביטחון

תשב״ח השנה איש
רגב משנה אלוף

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

״ך תש השנה איש
אייכמן שואה רכז

 ובירעם איקרית פרשת הכבושים, שטחים
אזר נישואין להתרת הצעת־החוק או

ן חיתון לפסולי חיים
לשא רבות תשובות להיות יכולות

 העולם עורכי של תשובתם אלה. לות
 האיש — איש״השנה בחירת היא הזה

 שיקפו או על השפיעו ופעולותיו שמעשיו
יש לאזרחי שאירע מה את מכל יותר
תשל״ב. — אחת חיים בשנת ראל

 איש- הוא ״מי לשאלה התשובה את
״הזה העולם של השנה  למצוא תוכל !
 השנה ראש ערב גליון ;הבא בגליון

 תתפרסם בו הזה, העולם של המוגדל
 השנה, איש על המסורתית הענק כתבת

 הנבחר במספר, 22ה״ איש-השנה שיהיה
הזה. העולם על-ידי

תשכ״ט השנה איש
בר־לב ישראל מיבצר מפקד


