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טניס בלי ״

 הזה העולם של השנתית הכתבה הופעת
 מתחום החורג עיתונאי, אירוע היא איש־השנה על

העיתונות.
 לכך להקדיש הואילו והרדיו הטלוויזיה

אינה הכתובה העיתונות חדשותיים. ראיונות

 לכך הקדישה העיר (רק כו כדי עד מפרגנת
מקום).
 הבחירה עוררה הזרים בלי־התיקשורת בין

 התקשרו רבים זרים כתבים רבה. תשומת־לב
לישכת אל תחילה שפנה סיפר מהם אחד עימנו.

סוזי ואשתו נודלמן יולי רפואי פרשן
קשה לידה

אבשלום וקריקטוריסט אנטלר כתבת עם גבאי חנה מזכירת־מערכת
ונחמד פנימי

 פרטים לקבל כדי ראש־הממשלה ממלא־מקום
 אמר ושם ראש־הממשלה־בדרך, על ביוגראפיים

 עליו טובה הכי ״הביוגראפיה הפקידים: אחד לו
הזה.״ בהעולס הופיעה

 הכוח ^
והדוח *

 הזה העול□ בהר מדוע השאלה נשאלה
למשל, באיש־רוח ולא פוליטי, באיש שוב

 במנהיגים בכוח, הזה העולם מאוהב האם
ובגנרלים?
הבחירה. של המטרה את מחטיאה השאלה
 במידה שהשפיע באדם בוחר הזה העולם

 המסמל או ואזרחיה, ישראל חיי על ביותר הרבה
 או האירוע או ההתפתחות את ביותר הרבה במידה

השנה. של ביותר החשוב התהליך
 המתאים באיש־רוח, לבחור היה ואפשר הלוואי

 איש־רוח בישראל אין שנים מזה אך זו. להגדרה
 על בובר מרטין השפיע !:שיאו-לא גם כזה.

 ישעיהו של ביותר הגדול המעריץ וגם המדינה,
 — הצער למרבה — לו ייחס לא ליבוביץ
כזאת. השפעה

נוימן גיורא ועווך־כיתוב שביט יפתח עורך־דםום
לפני אתנחונה

טובה ואשתו צמרת שימעון חדש״ ״דך של עורך־־מישנח
ץ לעבודה!

 לו אל בעיניו, חן מוצאת אינה זו שעובדה מי
 —הישראלי הציבור על שילין מוטב עלינו. ללין
עצמו. ועל

מטיבה ^
צגועה *

 קשה לידה תמיד יש איש־השנה על לכתבה
המערכת. חיי כל על משפיע זה וממושכת.

 השימ־ רבה סוף־סוף, מופיעה כשהכתבה לכן,
קט מערכתית מסיבה לערוך רגילים ואנחנו חה,
 סמוך תמיד חל שזה (מפני האירוע. לכבוד נה

יום־הולדת). חגיגת גם זו ליום־הולרתי,
ואין יחסי־ציבור, לצורך בזה משתמשים איננו

 זהו אילי־הון. של בכךכספים משקיעים אנחנו
 מוזמנים שאליו נחמד, פנימי אירוע הכל בסר

 לנוח לנו מאפשר הדבר בלבד. הזה העולם אנשי
 ניגשים שאנחנו לפני אתנחתה, לעשות לרגע,
הבאה. השנה באירועי לטפל

 דיפלומט במלון המסיבה את ערכנו הפעם
 המלון אנשי לכל מודים ואנחנו בתל־אביב,

שיטרית. רות המנהלת, וביחוד לחגוג, לנו שעזרו
 ראש־השגה. של בבוקר אלה דברים כותב אני
לעבודה! התחילה. השנה
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