
תשכ״ד השנה איש
אשכול יורש

תשכ״ט השנה איש
בר־לב נויבצר־ישראל מפקד

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תש״ד השנה איש
אייכמן שואה רכז

״ל תש השנה איש
דיין לוחס־שלום
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י תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

 — הטביע הזה״ ״העולם עורכי
חות את — אחר אדם מכל יותר

 שחלפה, השנה מאורעות על מו
ה את שייצג או אותם שסימל
שבהם. והמשמעותי חשוב

 את לארגן מבקשת זו כתבה
משמעו בתמונה מאורעות־השנה

 — והיגיון סדר בעלת אחת, תית
 ליחידה שהיתה השנה את להפוך

והפרט. המדינה כחיי משמעותית
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 פרס. אינו איש־השגה התואר
באמצ ולשקף, לנסות נועד הוא
 אדם של ופעלו אישיותו עות
החשו התהליכים את אחד, בודד
מחו או כמדינה שהתחוללו כים
מכר השפעה להם ושיש לה, צה

 מה על סמוייה, או גלוייה עת,
 מה על או במדינה כאמת שאירע

כה. להתחולל עתיד שעוד
 מאשר פחות לא כך, משום

 נודע איש־השנה, בחירת כעצם
 ׳7הזח ״העולם של גיליון-השנה

 * והמעמיקה המקפת הסקירה כשל
ל תשקיף הכוללת כו, הנכללת

 שחלפה, השנה מאורעות על אחור
להת שעתיד מה אל תצפית תוך

הקרוב. כעתיד רחש
 אנשי־השנה וחמישה עשרים

נשק שהם בפי הזה״, ״העולם של
 שערי מעל אלה בעמודים פים

 עשרים רק אינם גיליונות־השנה,
מנ של אישיים סיפורים וחמישה

 מצביאים של פשוטי-עם, או היגים
אנשי־כלכלה. או

 ההיסטוריה את משקפים הם
ה 25כ־ מדינת-ישראל של החיה
 מבט להעיף די האחרונות. שנים

לק כדי אנשי-השנה של כפניהם
ה את בחטף, גם ולוא לוט,

המ על שעברו והמורדות עליות
 את אלה, בשנים ואזרחיה דינה

כ שעמדו וריגעי־השפד השיאים
• הלאומית. ההתעניינות מרכז

ה שחוקרי לקוות רק אפשר
 השנים כרבות משיבואו ימים,
כ כישראל שהתחולל מה לבדוק
 לא לקיומה, הראשון המאה רביע

 ההיסטוריה סיפרי אד רק יתייחסו
״ה של סקירדת-השנח היבשים,

תשי״א השנה איש
החדש העולה

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

תשכ״ה השנה איש
בן־גוריון מפא״י מפלג

תשי״ג השנה איש
כהן מישפטי יועץ

ומנהי מכוננה טסה-דונג, מאו
 לעד שהלך העממית, סין של גה

 נבחר, היה תשל״ו, כשילהי למו
נמ אילו כאיש-השנה, ללא-ספק,

 שהיה סיני, שכועון־חדשות צא
 שכועוני■ של זו מסורת מחקה

המע בעולם הגדולים החדשות
 מאו, היושכ-ראש של מותו רבי.

 בילכד ספורים ימים שאירע אף
 להיות אמור השנה, תום לפני
 — סינים מיליון יותר או 900 לגבי

 של כיותר המשמעותי המאורע
 ישירות השלכות לו שיהיו השנה,

כעתיד. שלהם היופ-יום חיי על
צרי היו הסינים רק שלא יתכן

 השנה כאיש כמאו לבחור כים
 של שלמותו לוודאי קרוב תשל״ו.

 מרחיקות־לבת השפעות יהיו מאו
הו רוסים, מיליוני מאות על גם

 על גם ואולי אמריקאים, דים,
ישראלים. מיליון שלושה
 את לנבא ניסיון שבל אלא

גור על מאו של מותו משמעות
פלי יהיה ישראל, תושבי של לם

 בך העתידנות. למיקצוע שה
 המנהיג של הסתלקותו כי שאף

המאור אחד היתה הישיש הסיני
 אני השנה, של החשובים עות

 עתה ככר לגלות לעצמי מרשה
א ו ה  של איש־השנה יהיה לא ש
הזה״. ״העולם

 עורבי בחרו כמי לדעת כדי
 תשל״ו, כאיש-השנה הזה״ ״העולם

 סקרנותך על להתגבר עליך יהיה
 אשר עד בילכד, אחד שבוע עוד

 של המייוחד הגיליון אור יראה
 מזה מסורת ככר שהסך השכועון,

מיו ככינוי אף ושזכה שנים, 25
 המערבת לחברי הן המוכר חד,
השנה״. ״גיליון :לקוראים והן

 ״העולם של האחד הגיליון זהו
 שאר מכל כתכלית השונה הזה״,

 במרוצת המופיעים הגיליונות
 שערו שעל משום רק ולא השנה.

שלדעת האיש, דמות מתנוססת

תשל״ב השנה איש
המלכה גולדה

תשל״א השנה איש
בן־אהרון ההסתדרות מזכיר


