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תשי״ג השנה איש
כהן טישפטי יועץ תשי׳׳א השנה איש

החדש העולה

״ך תש השנה אי
אייכמן שואה רכז

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן

תשל״א השנה איש
בן־אהרון ההסתדרות מזכיר

 ״העולם כהר שנים צ6 לפני
שלו. באיש־השנה לראשונה הזה״

 עיני לנגד שניצבה הדוגמה
 זו היתה הזה״ ״העולם עורפי

 האמריקני החדשות שבועון של
 שבו־ של מודל אז שהיווה ״טייס״,

 כמעט חדשני, דינמי, עון־חדשות
״העו העיתונות. כתחום מהפכני

הסיגנון את לחקות ניסה הזה״ לם

11(51 דו״ש של הציור
ביותר השמור הסוד

 מאמץ תוך ״טייס״. של העיתונאי
שהל הישראלית למציאות ליישמו

הראשו בשנותיה והתגבשה כה
 אומץ השאר כץ המדינה. של נות
 איש-שנה, בחירת של הרעיץ גם

ה מאורעות את כדמותו שיסמל
שהלמה. שנה

ני מאז שחלפו השנים כמרוצת
 שליווה מהדגם הזה״ ״העולם תק

המסו אולם דרכו. כראשית אותו
 ערב איש־שנה, בחירת של רת

 עיכרית, שנת־לוח בל של סיומה
עי את המאפיינים לאחד הפכה

זה. תון

תשל״ב השנה איש
המלכה גולדה

תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשכ״ה השנה איש
בן־גוריון מפא״י מפלג

תש״ל השנה איש
דיין לוחם־שלום

תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

 כאיש־השנה נבחר 1(!51כ־
 שמו שאפילו אלמוני, עולה תשי״א

 את שהסבירה ככתבה פורסם לא
 כסך־ הוכרז המיכצע על בחירתו.

 וקריקטורה קודם־לבן, שבוע הכל
 המערכת) צייר אז (שהיה דוש של

 לקראת המתח את ליצור נועדה
הבחירה.
 על השתרעה איש-השנה כתבת

 לא היא כלבד. עמודים שני פני
שחל השנה מאורעות את סקרה

בהי את להסביר רק נועדה פה,
 הוא השנה ״!איש : איש־רשנה רת

האמי המהפכה את המסמל האדם
המיל העולה :המדינה כהיי תית

כי מאז לארץ־ישראל שהגיע יון
 איש התורכים; מידי הארץ בוש

 ה־ העולה הוא תשי״א של השנה
 מאז לישראל, אלך שכע־מאות

 איש ;השבוע ארצה הבא הקמתה,
 אזרח כל הוא תושי״א של השנה

ב ה׳ אחרי שעלה כמדינה שני
תש״ח.״ אייר
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 מאז אנשי-השנה, של בחירתם
כשל שנבחר הראשן איש־השנה

 ככתכות-ענק לוותה תשי״א, הי
 כשהן •שנה, מדי והתרחבו שהלכו
 תחומים יותר להקיף .מנסות

 השטח, לפני מתחת אל ולהעמיק
והתפת תהליכים אחר לעקוב כדי

 הפך אלה ^.*בות כזכות חויות.
 הזיה״ ״העולם של השנה גיליון

 לסיכום ר-אש־השנה ערב המופיע
 כיותר והנקרא המוכר העיתונאי

 פרט שחלפה. השנה מאורעות •טל
 למשל, שעברה, כשנה פיקנטי;

 על אישיהשנה כתבת השתרעה
כשנב ,11(51כ־ עמודים. צ0כ- פני
גי הכיל הדאשץ, איש-השנה חר

עמו 16 כולד הזה״ ״העולם ליון
כלבד. דים

כמים• 27ה- איש־השנה יהיה מי
ץ הזה״ ״העולם של פר

ה הסודות אחד זהו תמיד, כמו
 מדי המערכת. של כיותר שמורים

 אנו הבחירה, מועד בהתקרב שנה,
ל מועמדים של כהצעות מוצפים
תואר.

כלתי־תלוייה היא ׳הבחירה אולם

תשל״ג השנה איש
שרון הליכוד מקים


