
תשי״א השנה איש
החדש העולה

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשי״ג השנה איש
כהן מישפטי יועץ

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

*

ומדינה, עם חיי עד המשפיעים ותהליכים מאורעות של הדינאמיקה
 תשל״ו, ראש־השנה ערם אלה, ימים כעצם השנה. כלוח מתחשכת אינה

 תיזכר שחלפה תשל״ה ששנת והכרעות, מעשים ונחתכים מתהווים
אחר. עניין מכל יותר אולי כיגללם

 גם הסיכומים, עיתוי את מכתיכים מהלוח הנתלשים הדפים אכל
 של הכא לגיליון כלכד. מאזן־כיניים ככחינת והם מסכמים אינם אלה אם

 כתכת־ תעמוד שכמרבזו המסורתי ראש־השנה גיליון הזה״, ״העולם
זה. מעין גורל נועד תשד״ה, השנה איש על הענק

 מתנשא הוא מאליו. לכחירה מתכקש איש־השנה בהן שנים יש
 אירועי את שסימלה אחרת כודדה דמות לכל מעל ומעלה משיכמו

 כשנים אזרחיה. כחיי שהתחולל מה עד השפיעה או כישראל, השנה
 מאמץ דרוש ואפורים, שיגרתיים מאורעות של מרצף השזורות אהרות,

 כלתי־מודע, כאופן אולי שייצגה, יוצאת־דופן דמות אותה את לגלות כדי
השטח. לפני מתחת עדיין המסתתרות תמורות

תשי״ח השנה איש
חכס תנ״ך חתן

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

תשכ״ג השנה איש
בן־גוריון מתפטר

תשכ״ד השנה איש
אשכול יורש

 כפעילות עשירה היתה היא מאלה. אחרת שנה היתה תשל״ה
 השפעה היתה מהם אחד שלכל נושאים, שד נרחב כתחום מגוונת
 תפקיד שמילאו אישים, של שלמה שורה כמדינה. אזרח כל חיי עד ישירה
 האחרונה, השנה כמרוצת העם של וגורלו תכנית־חייו כעיצוב מרכזי

איש־השנה. כתואר לשאת הטבעיים המועמדים כין הם
 אישיות שמא או הביטחון, מתחום דמות איש־השנה יהיה האם

 איש־מוסר? או מדינאי זה היהיה ץ והכלכלה המשק מענפי מאחר
ככותרות? שוכן־קכע או אדמוני

 הזה״. ״העולם מערכת של כיותר השמור הסוד זהו שנה, ככל כמו
 עכודת■ את לאפשר כדי שבועות, מיפפר לפני ככר נפלה אומנם הכחידה
 אכל זו. מסורתית כתכת־ענק כהכנת תמיד הכרוכה העיתונאית המחקר

 יצא כאשר רק תיפתר ניחושים, של גל שנה מדי המעוררת התעלומה,
הכא. הרביעי כיום לאור, ראש־השנה גיליון

 עיתונאי מאורע הפכו שככר הזה״, ״העולם של השנה סיכומי
 מאורעות על המסך את יורידו המדינה, מגבולות הרחק מגיעה שתהודתו

 עוסק כה ממש שעה באותה כי כילכד. להפסקה — לסיום לא השנה.
 במירוץ האחד חלקה נמצא ראש־השנה, גיליון בהכנת מהמערכת חדק

 של איש־השנה את אולי שיולידו אלה — השוטפים המאורעות לכיסוי
הכאה. השנה

תשל״א השנה איש ״ל תש השנה איש
בן־אהרון ההסתדרות מזכיר דיין לוחס־שלוס


