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תשי״א השנה איש
החדש העולה

תשי״ז השנה איש
דיין סיני מצביא

תשב״ג השנה איש
בן־גוריון מתפטר

מ׳ן מ מ מ מ

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשי״ח השנה איש
חכס תנ״ך חתן

 הזת״ ״העולם שערי 22ל- משותף מה
 המכנה מה !אלה כעמודים המופיעים
 חכם עמוס התנ״ך חתן בין המשותף

 ואדולף דיין משה בין או דיין, אסי לבין
!אייכמן

אנ היו כאחד כולם לנחש. קשה לא
 במרוצת הזה״ ״העולם של השנה שי
לתו נבחרו כולם האחרונות. השנים 22
 עורכי לדעת שהטביעו, משום זה אר

 את אחר אדם מכל יותר הזה״, ״העולם
ב בישראל השגה מאורעות על חותמם

 התנוססו תמונותיהם נבחרו. בה שנה
 שהופיעו החגיגיים הגיליונות שערי על

מגל הם יחד העברי. ראש״השנה ערב
ש ובמעשים באישיותם, בדמותם, מים
 שעבר מה את ולרע, לטוב מייצגים, הם
האחרונים. העשורים בשני זו מדינה על

 גיליון יוקדש השנה, גם כן שנה, כבכל
ב שיופיע הזה״, ״העולם של השנה
 לדמותו, בערב, א׳ ביום כבר הבא שבוע
לייצג שנבחר האיש של והשפעתו פעלו

תשי״ג השנה איש
כהן מישפטי יועץ

תשי״פז השנה איש
דיין סופרת

 החשובה המשמעות בעל המאורע את
 מי ישראל. בחיי השנה שהתרחש ביותר
ז זה איש יהיה

בדמו המסמל האיש זה יהיה האם
 נגד במילחמה החדש השלב את תו

 על האחרונה בשנה שהתפרשה השידור
 השנה, איש יהיה האם 1 כולה תבל פני

 ואת המעמדי הקיטוב את המייצג האיש
 בשנה והעמיק שהתרחב החברתי הפער

 ידעה לא שישראל למימדים החולפת
האנ אחד זה יהיה שמא או ו כמותם

ה אך המאורעות, בשולי שעמדו שים
 תרבותית או חברתית מהפיכה מאפיינים

 מנהיג יהיה האם ן בישראל המתחוללת
ן מגרוזיה אלמוני עולה או ידוע

ההכ והולכות נשלמות כבר זו בשעה
 ראש גיליון של להדפסתו האחרונות נות

 עדיין הסוד אבל נפלה. ההחלטה השנה.
ש הגיליון, של להופעתו עד — נשאר
 אחת בלעדי, מעמד כבר לעצמו רכש

הישראלית. העיתונות בנוף לשנה,

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

תש״ף השנה איש
אייכמן שואה רכז

תשפ״ד השנה איש
אשכול יורש___


