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 יופיע הזה השלם של הבא הכליון בשער

 העולם של איש־השנה — 37ה־ הפעם זו —
הזה.

 פתח איש־השנה בחירת של המסורת את
 כאשר תשי״א, ראש־השנה בגליון הזה השלם

 עליית־ של השנה את שסימל החדש, בעולה בחר
 35 בעוד הזה השלם בחר מאז לארץ. ההמונים

 שלפניך) דים1עליהם(בעמ אחד ומבט אנשי־שנה,
 מדינת־ישראל, של ההיסטוריה כל את פורש

איש־השנה. ממוסד שנים בשלוש אך המבוגרת
 אבני־הדרך כל על המדינה, של ההיסטוריה

 בה שפשתה בשחיתות המילחמה מן שלה,
 עד תשי״ב), שמורק, (מבקר־ד,סוכנות בראשיתה

 בגין, (ראש־ממשלה לשילטון הליכוד עליית
 הפאשיזם של המבחילה צמיחתו ועד תשל״ז)

תשמ״ד). היהודי(כהנא,
מאותה
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 כאיש־השנה פעמים שלוש נבחר אחד איש
 כשר־ בתשל״ג, כמקים־הליכוד שרון, (אריאל

 בתשמ״ב). וכפולש־ללבנון בתשמ״א הביטחון
 ומנחם דיין משה בן־גוריון, אנשים(דויד שלושה

 גם מצויים אנשי־השנה ובין פעמיים, נבחרו בגין)
דיין). ואסי יעל אחת(משה, מישפחה בני שלושה

 (גמאל לא־ישראלים היו אנשי־שנה חמישה
 אייכמן, אדולף סובלן, רוברט עבד־אל־נאצר,

 שלושה ורק חומייני) ורוח־אללה קיסינג׳ר הנרי
כהן). וגאולה מאיר גולדה דייו, (יעל נשים היו

 שהיה מי כל אנשי־השנה: של אחר איפיון
 שרת) משה ממשלת־ישראל(מלבד ראש אי־פעם

 הזה השלם של איש־השנה להיות זכה
 מי כל וגם פעמיים). אף כאמור, ובגין, (ובן־גוריון

 ארנס) משה אחד, מלבד שר־ביטחון(ושוב, שהיה
הזה. השלם של איש־השנה היה

 איש־השנה של ביותר השכיח האיפיון אגב,
 בממשלה שר בעבר) או היותו(בהווה, עובדת הוא
 מאותהשני). איש־שנה (כל

מחתרת
 הקריירה במהלך היו אנשי־שנה שלושה

 ברלב); רבץ, (דיין, רמטכ״לים שלהם הציבורית
 לבון, (בן־גוריון, ההסתדרות מזכירי היו שלושה

 (האיית־אללה כוהני־דת הם ושלושה בן־אהרון)
כהנא). והרב לוינגר הרב חומייני,
 הצבאי האירגון חברי היו שניים רק אבל
 תמיר (שמואל שנה 40 לפני (האצ״ל) הלאומי
 מחתרת חברי היו שניים ורק בגין) ומנחם המנוח

 ויצחק כהן גאולה (לח״י): לוחמי־חרות־ישראל
שמיר.

 מלבד הארץ, ילידי הם מאנשי־השנה עשרה
 מלבד אשכנזים, כולם הלא־יהורים, שלושת
כהן. וגאולה חכם עמוס שניים:

 נתלה ומהם לעולמם. הלכו כבר אנשי־שנה ז 3
 (ישראל אחד נרצח אייכמן): (אדולף אחד

 נפל ואחד סובלן) (הברט אחד התאבד קסטנח,
רגב). (אריק בקרב

 במסיבת לערוך, ניתן עוד השבוע ולבסוף:
 קוראי על המקובל המישחק את ליל־השבת,

 באיש לבחור — ראש־שנה כל ערב הזה השלם
 מאורעות את מסמל המסובים שלדעת באשה) (או

 וגם לרעה, או לטובה אחר, אדם מכל יותר השנה
 כאיש־השנה הזה השלם על־ידי ייבחר מי לנחש

תשמ״ז.
הפעם? ייבחר מי ובאמת,
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תשל״ד השנה איש

קיסינלר מסדיר־בינ״ם

תשכ״ח השנה איש
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תשל״ה השנה איש
רביו ראש־ממשלה
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