
ט ה אי טנ תסול״ז ה

 השאלה על טוסו תשל״ז בתשרי בא׳ געי״ד ידו
י1\ ט  מת- הקולות היו ז״ תשל׳׳ז של איש־השנה יהיו־, .

 ממש- אחד כל שמות. וכמה כמה בץ הסתם, מז חלקים,
 תחזית* פי על שלו המועמד את מציג היה הטוטו תתפי

בעיניו. שהצטיירה כפי מאורעות־השנר*
תשל״ז, באלול בא׳ שני טוטו נערך אילו

 אחד שם מזכירים המשתתפים מן 99$ חיו
 בטוטו בדל הוזכר שלא איש של שמו :בילבד

הראשון.
 לשיאם שהגיעו הדרמאתיים, המאורעות שרשרת כי
 לתלוטץ שונה היתר, — במאי 17ה־ הוא — באייר בכ״ט

והמצופה״ החזד מכל
 השגה על שהאפיל המרכזי, המאורע שגם כך כדי עד
 בלתי- היד, שלה, איש־השנה את לד, ושהעניק כולד.
אמו היו התשיעית לכנסת הבחירות שאירע. במועד צפוי
תשל״ח. בראשית רק הטבע, ׳בדרך להיערך, רות

לאמ הבחירות להקדמת שהביאו האירוסים
 הדרמתית ההתפתחות מן חלק היו תשל׳׳ז צע
 כיותר חדרמאתיות השנים אחת — תשל״ז שד

המדינה. בתולדות

איו! סינוו־ ונין: #
 בדי- רבין יצחק ישב 1976 בדצמבר הערכים אחד ך*
וני רגוע בירושלים, ראש־הממשלה של רת־השרד ^
 שלו האיסטדטגיד, את רסקי פו• על לאוחז וגילה נוח,

 טופוגרפיה של מפה בדבריו צייר הוא הבאות. לקראת
שלו. הוכנית־המיבצע את עליה ושרטט פוליטית,

 מקציני-. אחד תמיד שהיה דרמטכ״ל כיאה
 חיבר הוא צה׳׳ל, של ביותר ׳חטובים המטה
ני על מבוססת מפוכחת, פקודת־מיבצע לעצמו
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ת בהנהגתו, מיפלגת־העבודד* ניצהון המטרה: רו ח ב  נ
 מזה חליכוד :העיקריים הריבים שגי הבסת תוך הבאות,

מזה. החדשה ד״ש ומיסלגת
 המעניק שדה־הקרב, את מראש בוחר טוב מצביא
שאפ כמד, עד והמצמצם האפשרויות, מירב את לכוחותיו

 שדד,־הקרב כי הבין רבץ האויי׳ב. של האפשרויות את שר
 הוא הפנימית. הזרה חוא המערך לכוחות ביותר הגרוע

כראוי, מתפקדת אינה שממשלת־המערך לעובדה מודע היד,

 הבאישו הגדולות שפרשות־ד,שחיתות רע, במצב שהמשק
 כך שלו האיסטרטגר, את בגר. כן על מיפלגתו. ריח את

מדיניות־ההוץ. — אחרת בזירה ייערך המכריע שהקרב
עומ עני״ני־החוץ כאשר לבחירות להתייצב ביקש הוא

הלאומית. התודעה במרכז דים
 הבוחר יצטרך תיבנן, בך הבחירות, ביום
 — כולדות אלטרנטיבות שתי בין להחליט

וממשלת-מילחטה המערך של ממשלת-שדום

וד״ש. הליכוד של
 לוח־זמנים פי על המהלכים, את תיכנו זה לצרך

 עם להיפגש רובין עמד 1977 מארס בחודש מדוקדק.
 שחיה קארטר, קארטר. ג׳ימי החדש, האמריקאי הנשיא

ביש יותר נאמן ידיד לארצות־הבר״ת שאין לדעת צריך
להע אטור היה רבין, מאשר כולו התיכון ובמיזרח ראל
 לגיבור אותו שיהפוך מזהר, מדיגי הישג לרבין ניק

הישראלי. הציבור בעיני
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