
מכתבים

תשי״ז השנה איש
דיין סיני מצביא

תשכ״ב השנה איש
סובלן קורבן

תשכ״ז השנה איש
דיין שר־הביטחון

השנה איש יהיה מי
 איש־השנה מיהו לדעת ״מת״ כבר אני

 אחד. בדבר ספק לי אין הזה. העולם של
 שעברה בשנה בוחרים הייתם לא אילו

 כאיש־השנה, קיסינג׳ר בהנרי (תשל״ד)
ז נכון תשל״ה. בשנת בו בוחרים הייתם

ש רבין, יצחק הוא איש־השנה לדעתי,
 (בהיותו מאוכזבים שונאיו כל את השאיר

 זבהפתיעו השנה), סוף לקראת אמיתי, יורש
 ציפו שהם (שעה בהצלחתו ידידיו כל את

המוחלט). לכישלונו
 שהיתר. השנה, של הטלוויזיונית התוכנית

 של ניקוי־ראש, :ביותר והמובחרת הטובה
 תוכנית זוהי הזה. בהעולם הארץ״ ״זו צוות

 הראשונה הפעם זו כי היסטוריה, שעשתה
 אפרים ניב, כקובי כישרוניים שצעירים

 זוארץ, מלכיאל ■וד״ר מרמרי חנוך סידון,
 שהצטבר הליכלוך את יסודית בצורה ניקו

השילטון. צמרת בראשי שנים 28 במשך
תל־אביב סופר, א.

 עם ישרים תהיו אם אבל דם. לכם אין
 אידי הוא איש-השנה :קוראיכם ועם עצמכם

 את אחר אחד מכל יותר המייצג אמין,
חיים. אנו שבו המטורף העולם

בת־ים משיח, אסתר

 ירד הסתלקותו שעם ספיר, ...פינחס
 על המדינה, בחיי שלמה תקופה על הגולל
שבה. והרע הטוב

תל־אביב הירש, יורם

 מדינת־ישראל על השפיע לא אדם שום
 סאדאת. אנוואר מצריים נשיא כמו השנה

 המבריק כמדינאי התגלה הוא השנה גם
 מעשיו אשר האיש במרחב, ביותר והשקול

ישראל. מדינת של עתידה את עיצבו
ירושלים הלוי, כ.

חמתכם. ועל אפכם על דיין, ...משה
רחובות גדכוע, חגית

בד המסמל צור, מיכאל הוא איש־השנה
 המישטר של המוסרית שקיעתו את מותו

החב של והשחיתות הניוון ואת הישראלי,
הישראלית. רה

־אביב תל זליקוביץ׳, רפאל

 לאנשי-השנה שלי ההצעות רשימת הנה
 ;קיסינג׳ר הנרי — השנה איש :שלכם

 הכלכלה איש :שרון אריק — הביטחון איש
 אסא — הצעיר האיש ;רוזנבוים טיבור —

 ח״כ !המר זבולון — הדת איש ;קדמוני
 — השנה אשת אולמרט; אהוד — השנה
בוכמן־לוי. גילה

קריית־חייס הוכברג, אלכסנדר

הנא הנציג אשדוד, מנמל פרץ ...יהושע
 הדיכוי מישטר נגד הפועלים מאבק של מן

הסוציאליסטי.
אשדוד בבר, ר.

 הפרם את תעניקו כי שמגיע חושבת אני
 ניסים הנערץ לזמר איש־השנה של הראשון
הנו ריגשות את משקפת ששירתו סרזסי,

הישראלי. ער
באר־שבע מועלם, יפה

 יותר המתאים שאיש־השנה לי נדמה
 ברוך דווקא הוא הכלכלה בתחום מכולם
 להביא כדי הרבה עשה לא שאולי נאדל,

 היום, שהיא למה הישראלית הכלכלה את
בעתיד. ישפיעו שמעשיו להניח יש אבל

נתניה כן־עזר, רפי

 זה :ספק לי אין לאיש־השנה, ...אשר
 יותר שהשפיע האיש עראפאת, יאסר יהיה
 המהלכים דמות על האמת) על (תודו מכל

ב איש־השנה כיום. המתנהלים המדיניים
בעק לתהילה שזכה גל, דובי טלוויזיה:

ראש. בניקוי הופעותיו בות
נווה־אביבים גבידק, הרצל

 יצחק להיות צריך לדעתי, איש־השנה,
 משה ד״ר בסיפרות: השנה איש רבין.
 הראש. על המדינה כל את שהעמיד קרוי,

 ביכונסקי. יורם :השנה של איש־הצדק
 צמרת, רב־פקד השנה: של איש־הכישלון

ש אחרי ביכונסקי של בחקירתו שנכשל
רוח. עשה

תל־אביב פרום, רכקח

 כפרצוף שפרצופו כמובן, אמין, ...אידי
בכל איש־השנה סביבנו. שמתחולל מה כל

ל האחראי בן־שחר, חיים פרופסור כלה:
הר עוד להישפך עתידות שעליה רפורמה

מזה. למעלה לא אם דמעות׳ בה

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן

תשט״ו השנה איש
תמיר פרקליט

״ך תש השנה איש
אייכמן שואה רכז

תשכ״ה השנה איש
בן־גוריון מפא״י מפלג

תשב״א השנה איש
לבון מודח

תשט״ז השנה איש
עבד־אל־נאצר מצריים נשיא

רחובות מוראד, רותיתשל״ד השנה איש תשל״ג השנה אישתשל״ב השנה איש
קיסינג׳ר מסדיר־בינייםשרון הליכוד מקיםהמלכה גולדה


