
תשי״א השנה איש
האלמוני החדש השלה

תשי״ב השנה איש
שמוראק מבקר־הסוכנות

תשי״ג השנה איש
כהן ׳ועץ־מישפט׳

תשי״ד השנה איש
קסטנר עסקן־שואה

תשי׳׳ט השנה אשת
דיין סופרת

תשכ״ו השנה איש
ספיר כלכלן
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 הזה השלם בחר פעמים ושבע שלושים

תמו את רואה כשאתה השנה. באשת) או (באיש
 פאנורמה לפניך פרושה אלה, בעמודים נותיהם

 סוף ועד הראשונים מימיה ישראל, תולדות של
שעברה. השנה

 האיש(או זאת לפאנורמה יצטרף הבא בשבוע
 להיסטוריה חדשה חוליה ותתווסף ,38ה־ האשה)

 ומרגשת מרעישה רבגונית, מדינה של הססגונית
זו.

 ימים, שבוע עוד לך נותר היא)? (או הוא מי
 המקובל השנתי למישחק לנצל יכול אתה שאותו

 יום בכל או הקרוב בליל־שבת האחרון. השבוע של
 באיש־השנה חבריך, עם יחד לבחור, תוכל אחר

 לטוב המסמל, האשה) האיש(או — לכם הנראה
 השנה, של ביותר החשוב המאורע את לרע, או

 אחר. אדם מכל יותר חיי־הארץ על ושהשפיע
לבחי בחירתכם את להשוות תוכלו הבא בשבוע

 ומי שישלם מי יהיה התערבתם, ואם המערכת. רת
שיקבל.

שעד־כה? האנשים היו מי
 י יותר שהופיעו אחדים היו אנשי־השנה 37 בין
 בגין ומנחם דיין משה בן־גוריון, דויד אחת. מפעם

 פעמים. שלוש אף שרון ואריאל פעמיים, הופיעו
 רצופות. שנים בשתי שהופיע היחיד היה גם הוא

 שאיישו איש 33 רק למעשה שהיו איפוא, מסתבר,
השנים. 37 את

 היו 28ה־ שאר זרים. היו חמישה אלה, מבין
ישראלים.

 אחד בחיים. עוד אינם 13 האנשים, 33 מבין
 (רוברט התאבד אחד אייכמן), (ארולף נתלה

 של גורלו רגב). בקרב(אריאל נפל אחד סובלן),
 האלמוני(כלומר, החדש העולה אחד, איש־השנה

 לא מעולם ידוע. אינו בשער) שהופיע האלמוני
הוא. מי ידענו

 אנשי־מערך הם 11 הישראלים, 28 מבין
 למיפלגת־ ועד (ממפא״י השונים בגילגוליו
 היו שישה אנשי־הליכוד. חמישה ורק העבודה)

 רבי־אלופים שלושה מהם בכירים, אנשי־צבא
ושרון). (וייצמן אלופים ושני ובר־לב) רבין (דיין,

 אשכול, (בן־גוריון, ראשי־ממשלה היו שיבעה
 ראש־ רק למעשה, שמיר). פרס, בגין, רבין, גולדה,

לאיש־השנה. היה לא (שרת) אחר ממשלה
 אשה, או גבר תשמ״ח איש־השנה יהיה האם
אחר? או פוליטיקאי חייל, או אזרח זר, או ישראלי

תש׳ך השנה איש
א״כמן רם־שואה

תשכ״ז השנה איש
ד״ן ן1שר־ביטח

תשכ׳׳א השנה איש
לסן מזרח

תשכ״ח השנה איש
תב לוחם־בפידאיון

תשל״ג השנה איש
שחן סקים־ליסד

תשל״ד השנה איש
קיסינג־ר מסריר־בינ״ם

תשל״ה השנה איש
רבץ ראש־נונזשלה

תשל״ו השנה איש
לזזינגר אמונים״ ״גוש מנהיג
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