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שנת עטורות הזכויות 5כתשי׳יח ל

 מברית עליה תהיה לא המרחב... במרכז סזריה ם...1של של וטנה
 בחזך מאבק חרושצ׳וב... במקום דוקוב בישראל... גרמני ציר המועצות...

ליריבים בית־סוהר העשור... שנת אחירת אינפלציה... החצר... קבנצת
ויותר יותר ייעלה זה גל הסטאליניזם. חיסול תהליך התגבר לא מלחמה שום שלום. שנת תהיה תשי״ח •

שלו בשותפות יותר החזק כצד שיתגבר ז׳וקוב, המז־של את לא הגבול יעל המתיחות גם ושכנותיה. ישראל בין תפרוץ
 הבינלאומיים, התנאים לכן יגרמו הגבול. את תעבור
 בשקט ישראל של ורצונה הערבי בעולם הפנימי המאבק

 ופעולותיה תוכניותיה את הפועל אל להוציא לה יאפשר אשר
שנת־העשור. לקראת

 המצור כי הנמנע מן לא לרעה: אחד אפשרי שינוי
 הנושאות האניות לכל ביחס יתחדש אילת על

ישראל. דנל את
בהדרגה תעבור הערכי בעולם המנהיגות •
יעבור אולם יתבסם, שם החרש המשטר סוריה. לידי

ברית־המועצות. עם קשריו את וירפה יותר ניטראלי לקו
 שחוסיין בעוד סעוד, המלך של משקלו שוב ירד זאת לעומת
לשחק יוסיף אל־נאצר עבד קיומם. עצם על ייאבקו ופייסל
במרחב. מרכזי תפקיר

התקוות מברית־המועצות. עליה תהיה לא •
 ברית• של איירצונה בגלל הן יאוכזבו, זה בשטח ׳המנופחות
קשיי בגלל והן עוינת, למדינה עולים לשלוח המועצות
אחרי להסתכן, שוב תרצה שלא עצמה, בישראל הקליטה

 שאוכזבו לאחר מוצאם לארץ חזרו פולין מעולי ניכר שחלק
בארץ. להיקלט מחוסר־חאפשרות

 שונות, מארצות יותר קטנה עליה תבוא זאת לעומת
המזרחי. הגוש ארצות כולל

אלם!״ איבר דויטשלאנד ״דויטשלאנד, •
לארץ. הראשון הגרמגי הציר יבוא כאשר כישראל, ינוגן
 למדינה, אדנואר קונראד של הסופית תרומתו זאת תהיה
קשירת השילומים. הסכם של קפדני לביצוע דאגתו אחרי

בארץ. חמור זעזוע בלי תעבור היחסים

כרושצ׳וב. עם

 בסימן השנה תעמוד הפנימית החזית •
 הבחירות אווירת התגברות תהליכים: שני

 של קבוצת־החצר התבססות הקצר, בטווח
הארור• בטווח ביג׳י

 השמאל עם משברים יונצרו הבחירות: לקראת
איזה תעשה אחדות־העבודת ולא מפ״ם לא אן בקואליציה,

יגבר הממשלה; מן לגירושן לגרום העלול שהוא מעשה
 הכפיה על הויכוח ויחריף. תביעותיהם למילוי הדתיים לחץ

במדינה. הדתית
 וחדיפה, גלויה לתעמולת־בחירות תצא תנועת־החרות

שנת־העשור אווירת את ינצל בן־גוריון כי חשש מתון
מן יצאו לא הכלליים לעצמו. מפלגתית אהדה לצבירת
עליהם. שהשתרר הקפאון
 אחריו יחזרו המפלגות שכל הערבי, המיעוט הנהנים: אחד

 חלק רק מצבו. להקלת הצעות עליו ימטירו רבה, בשקידה
לפועל. יצא האלה ההבטחות מן קטן

 בן־ דויד של רדתו לקראת הירושה על במאבק
 הניגודים יתגברו השנה, תחול שלא הבמה, מן גוריון

 לעמוד כדי יותר יתלכדו מפא״י עסקני כי אף הפנימיים.
תהיה זו קבוצה הרי ביג׳י, של קבוצת־החצר נגד במשותף

חבריה בין הניגודים שיחריפו יעד בנצחונה בטוחה כה
עצמם. לבין

אדנואר קאנצלר
למעלה גרמניר,

סופרמארקט, לחנויות קונים נהירת תהיה המיצרבים. מחירי
 כלל לגבי הן — תעלה הצריכה הגדולות. בערים שיוקמו

הפרט. לגבי והן העליה, עקב האוכלוסיה,
6/״0ב־ לפחות השנה במשן תעלה היוקר תוספת

האבטלה יתחדש. שכרת על האינטליגנציה מאבק נוספים.
תגדל. הסמויה יציבה, תהיה ׳הגלויה הראשונה הפעם וזו יוחמרו, חוקי־החירום

אף תחלש, וצרפת ישראל בין הידידות •
 יחדלו המדינות שתי של האינטרסים לגמרי. תנותק לא

 הצלחה ללא — לב בחצי תנסה שישראל בשעה מלהזדהות
תנסה שצרפת בעוד אסיח, עמי עם יחסים לקשור — מרובה

ערב. עמי על במקצת להתחבב

יתחסל כאשר יורעו האמרשילד עם היחסים •
ומזכיר ומצרים, ישראל בין החוצה האו״ם כוח סופית
 עברי משני משקיפים להצבת שונות הצעות יעלה האו״ם
אלה. הצעות תדחה ישראל הגבול.

ישתפר באמריקה ישראל של מעמדה •
ה, רג ד ה  אייזנהואר של כהונתו תקופת סיום לקראת ב

 בבחירות. המפלגות שתי בסיכויי שיווי־המשקל והחזרת
,.1960 בשנת לשיאו יגיעו בתשי״ח, במקצת יורגש הדבר

 למישחק ואפשרויות מחודשים סיכויים לישראל ייפתחו בה
'חופשי.

יעם הזעזועים, יימשכו בכרית־המועצות •

ז׳וקוב מרשל
־׳! .,.*יי למטת כרושצ׳וב

קבוצת־ להתבמסות כשלב במלואם, להפעילם נסיון ייעשה
 בהם סנסציוניים, משפטים בסימן תעמוד השנה החצר.

המשפט את להפעיל בנסותו היוזם, הצד השלטון הפעם יהיה
והחוגים האנשים נגד יופעל הראשונה בשורה .יריביו לדיכוי

 של הדיקטטורה נגד המאבק את המנהלים הבלתי־תלויים
השנה ילכו מהם אחדים כי הנמנע מן זה אין קבוצת־החצר.
לבית־הסוהר.

ממאירים, בממדים החברתי המשבר יחריף בקיבוצים +
 את למעשה שיכבול דבר והתפוררות, רפיון סימני יתגלו
לחופש־ האפשרויות כל את מהן יטולו השמאל מפלגות שתי

פוליטי■ פעולה

צנו כמידה יצליחו שנת־העשור חגיגות •
העצמאות. ליום מסביב חז־פעמי בשיא יצטמצמו אן עה,

 לא התוכניות מן קצר,'וחלק זמן כעבור יתרופף המתח
 אן המקווה, לשעור יגיע לא התיירים מספר לפועל. יצא

׳הארץ. חיי על חותמן את יטביעו החגיגות
להתקדם, תמשיך הזוחלת האינפלאציה •

 בהדרגה, יעלו והמחירים שכר־העבודה דוהרת. תהיה לא .אן
תביא לא אן ,ביותר הנמוכות לשכבות סבל שתגרום בצורה

הוותיק. ׳הישוב בני של מצבם להטבת •לכאורה

 תזדקק הוצאותיה, את להגדיל תוסיף הממשלה
החוץ מן כספים של והולך גובר זרם אן נוסף, ׳לתקציב

 וכספי אמריקאיים עודפי־מזון של מאד גדולה כמות ׳(כולל
 במאזן־התשלומים לשיווי־משקל ידאג וייבוא) לייצוא והבנק

המשק. ׳׳של
״ יעלו המסים הרכוש. על בעיקר יחולו /10ס/סב

ם פי ענ ו ה ג ש ג ש  ׳הבידור התיירות, הבניה, ענף :שי
הכלכלית הפריחה מן שירוויחו הענפים שאר וכל זזהפירסום,

תהיה לפרדסנים שנת־העשור. חגיגות על־ידי שתיגרם
התיבה; במחיר האחרונה העוניה מן שתפול טובה, עונה
 הייצוא יעלה שער־המטבע. בהטבות פיצוי יקבלו הם אולם

 מכריע, גורם מהווה שכר־העבודה אין בהם הענפים באותם
זהורית. ייהלומים, ׳כגון

 שאר והמזון. חומרי־הבנין יעלו התעשייתי כייצור
בהקמת יושקעו ניכרים כספים שינוי. ללא יישארו !הענפים

מפעלי־ענק. כמה

כוח־הקניה עלית נוכח התעוררות, תהיה במסחר
עליית למרות רבים, תיירים ונוכחות המקומי הצרכן ישל

אינה אן כחשבון, באה המטבע ערף הפחתת
 על־ידי סמויה, הפחתה תהיה כי בטוח זאת לעומת בטוחה.
וכ״ו. לייבוא, מונופולים הענקת לייצוא, הפרמיות הגדלת

 הבנקטיס ולחץ הממשלה הלוואות עקב יגדל, האשראי
 להם גרמו החדש הריבית וחוק האשראי שהגבלת ׳הקטנים,

אשראי. והטבות מענקים ויקבלו ידרשו הקיבוצים נזקים.

 השנה: של הספורט מאורעות מרכז •
 למשחקי• הישראלית הכדורגל נבחרת נסיעת
שיתקיימו בכדורגל העולמי הגביע על הגמר

 בשלבים ישראל של יריבותיה שכל אחרי בשטוקהולם.
 תגיע מדיניים, מטעמים עמה מלהתמודד ימנעו המוקדמים

יעל הצלחות לה צפויות אין שם למשחקי־הגמר, ישראל
המגרש.

 בכדורגל הלאומית הלינה ראשות על הפנימי המאבק
וידידתה פתח־תקוה ׳הפועל של עליתה בסימן ויעמוד יחריף

 מארצות־ מעולות זרות קבוצות ביקורי תל־אביב. מכבי של
 הבריטית הקבוצה ביקור יעמוד כשבמרכזן השנה, יתרבו חוץ

לפני ששרר הקפאון, ימשך הקלה האתלטיקה נףבע ארסנל.
 ולהתגלגל לרדת תמשין הכדורסל רמת ואילו ׳המכביה,
לעשות. החלה שכבר כפי במדרון,

טובים. סרטים של שפע שנת תהיה •
 מסביב יום 80ב־ טוד מייק של סרטו הצגת תעמוד במרכזה
גם אלא הכמות, את רק לא תספק ארצות־הברית לעולם.

קופר, גרי עם ידידותי שיכנוע כמו סרטים עם האיכות, את
 המתוק ריחה הפבורן, וקתרין לנקסמר ברט עם הגשם מוריד

 אנשים 12 ההוליבודית, עתונות־הרפש (אודות ההצלחה של
 אוגוסט, ירח של התה בית חבר־המושבעים, שיטת על נרגזים

בראנדו. מארלון עם
 לארץ: להג״ע יספיקו אם להצלחה, שיזכו אחרים סרטים

 האחים מורנינגסטאר, מארג׳ורי הדיברות, עשרת ד׳ארק, ז׳אן
 לשורת תתרום בריטניה איגלס. ג׳ין והים, הזקן קרמזוב,

 או־ לורנס עם השעשועים, ונערת הגסיך את השנה סרטי
 בניו־ מלך צ׳אפלין של סרטו ואת מונרו, ומרילין ליביה
 קאפור: ראג׳ של סרטים שלושה לפחות יגיעו מהודו יורק.

 דוקומנטרי סרט יגיע מצרפת הפרוטה. אחיות, שתי האמיץ,
 המצויין סרטו על נוסף נינוק, פילים, גור של חייו על נפלא

אוילנשפיגל. טיל פילים, ג׳ראר של
בלתי־מקוצציס, בסרטים ישראל תזכיה השנה כי סיכוי יש
 הנעשים קיצוצים האוסר חוק יוצא דעת־הקהל שבלחץ אחרי
 בעלי־בתי־הקולנוע,'למטרות בידי אלא הצנזורה בידי שלא'

מסחריות.


