
תשי״ד השנה איש
קסטנר שואה עסקן

תשי״ב השנה איש
שנזוו־אק הסוכנות מבקר

תשי״ג השנה איש
כהן מישפטי יועץ

תשי״ט השנה איש
דיין סופרת

תשד״ב השנה איש
המלכה גולדה

״ף תש השנה איש
אייכמן רכז־שואה

תשג״ו השנה איש
ספיר כלכלן

תשל״ג השנה איש
שרון מקיס־הליכוד

תשל׳׳ד השנה איש
קיסינג׳ר מסדיר־ביניים

תשפ״ה השנה איש
בן־גוריון מפלג־מפא״י

 יהיה הזה העולם של הכא הגיליון
 29 מזה המוקדש, ראש־השנה, ערב גיליון
 עורכי שלדעת האיש — לאיש־השנה שנים,
חו את החולפת בשנה הטביע הזה העולם

 אותם שיקף או השנה מאורעות על תמו
בדמותו.

 העולם עורכי בחרו תשי״א שנת מאז
ש כפי תמונותיהם, אנשי־שנה. 28 הזה

 איש־השנה, גיליונות בשערי והופיעו עוצבו
 לסקור כדאי אלה. בעמודים מתפרסמות

 בתוכם המקפלים אלה, דיוקנות עיון ביתר
 מאז ישראל מדינת של ההיסטוריה את

הקמתה.
 הזה העולם של הראשון השנה איש רק
 ממרוקו, חדש עולה זה היה אלמוני. היה

 מה יודעים אנו אין סדום. בכביש פועל
 המזהה מישהו יש אם מאז. בגורלו עלה

 לשמוע נשמח פרטים, עליו יודע או אותו,
כך. על

מוכרות. דמויות הם אנשי־השנה שאר כל

תשכ״ז השנה איש
דיין שר־הביטחון

נב דיין, ויעל חכם עמום מהם, שניים רק
 בחיי־הרוח הקשורים אירועים בזכות חרו
 קסטנר ישראל אחרים, שניים המדינה. של

 1 השלכות את מציינים אייכמן, ואדולף
 ז נו־ שניים ואילו המדינה, חיי על השואה
 | שמו־ אמיל הד״ר הסוכנות, מבקר ספים,
 סובלן, רוברט האמריקאי והמדען ראק,

 עמדה שהמדינה מוסריים מאבקים מייצגים
בהם.

 אלוף- דיין, (משה אנשי־שנה שלושה
 בר־ חיים והרמטכ״ל רגב אריק מישנה

בבי הקשורים מאורעות בגלל נבחרו לב)
 וייצ־ ועזר דיין (אסי שניים ישראל. טחון
 אנשי- שני לשלום. המאבק בזכות מן)

 בתו- זכו תמיר, ושמואל כהן חיים שנה,
 ואילו ומישפט, חוק מאבקי בשל אריהם

תהפו את ומשקפים מייצגים האחרים כל
ישראל. של הפוליטיים החיים כות

 ומשה בן־גוריון (דויד אישים שני רק
 השנה. איש בתואר פעמיים זכו דיין)

 :נוסף נכבד הישג יש דיין למישפחת
 28 מתוך ארבעה על מתנוססים בניה שמות
אנשי־השנה. שערי

 סובלן (אייכמן, אנשי־שנה שלושה
 שלא אחרי זה בתואר זכו רגב) ואריק

 הדמויות 25 ומתוך החיים, בין כבר היו
 נותרו כאנשי־שנה, שהתפרסמו המוכרות,

.15 רק החיים בין כיום
 כאנשי־שנה, זרים נבחרו פעמים ארבע

 על השפיעו אך ישראל, אזרחי היו שלא
 מאשר יותר שנים, באותן המדינה, חיי

 מצריים, נשיא אלה היו מקומיים. אישים
 אייב- אדולף הצורר עבד־אל-נאצר, גמאל

 רוברט לארצות־הברית המוסגר המדען מן,
 קי- הנרי האמריקאי ושר־החוץ סובלן

סינג׳ר.
 באיזו תשל״טז השנה איש יהיה מי

 יכלל? הוא לעיל שנמנו מאלה קטיגוריה
 או מדען פוליטיקאי, צבא, איש יהיה האם

י איש־רוח
 כבר ואחרות אלו לשאלות התשובות

 המדפיס הדפוס, למכבש מתחת מתגלגלות
 הכולל הזה, העולם של הבא הגיליון את

תשל״ט. השנה איש על ענק כתבת

תשד״ה השנה איש
רבין ראש־ממשלה

1.


