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 במרכז שזב קאהיר מלחמה... תהיה לא ישראל... בלב פידאיון
ת... יציבזת חרזת... של עליה לנשיא... ״בחר א״ק החדשות...  ממשלתי

בספנרט דלנת בקזלנזע... שפע !אינפלציה... שביתנת משפטיזת... סנסציות
 ר.דהל תשי״ז של הראשונה כמחצית •

 הערבים, הבד המרחב. פני על המלחמה חרב
על שיעלו הפידאיון, פעולות יתגברו מצרים. מצד ובעיקר

הפגיעה. בהיקף והן החדירה בעומק הן קודמותיהן בל
 תתקרב פעם מדי מוגברות. בפעולות־תגמול תגיב ישראל
תימנע המלחמה אולם מלחמה, של לשעת־האפס עד ישראל

מת,ך כאחד, והמזרח המערב בלחץ האחרון, ברגע העת רכל
 למלחמת־עולם בנקל תתפתח מקומית מלחמה כל כי חשש

מימנית.
 הראשונה במחצית גם יהיה, היחידי המתווך

 המתווכים שאר כל האמרשילד. דאג השנה, של
 ייכנסו לא באנץ׳, וראלף ניהרו טיטו, כמו הפוטנציאליים,

לפעולה.
 נסיון יעשה הבריטי החשאי השרות •

לפני אל־נאצר עבד גמאל את להפיל נואש
 הצבא בתוך מתחרים על הסתמכות מתוך סופית, שיתבסס
להצלחת רב סיכוי אין נגיב. מוחמו על ובעיקר המצרי,

אלה. מאמצים
 צפה מנצח, יישאר אל־נאצר עבד גמאל אם
 בסימן בולה תעמוד תשי״ז שנת בי לבך

 יתהדקו סוריה עם הקשרים במרחב. התגברותו
למחנה סופית יצטרף הירדני המלך לאיח,ד־למעשה. ויתקרבו

 עלול בעיראק סעיד נורי של המשטר גס יפול. או המצרי
זו. להתפתחות קרבן ליפול

המרחב, רחבי בבל הנפט בארות הלאמת
 שיתחיל תהליך הוא ועיראק, .בחריין כווית, סעודיה, כולל

סיומו. לידי יגיע שלא לוודאי קרוב כי אם השנה,
להתגבש ימשיכו אסיה־אפריקה מדינות •

 שניה ועידה המצרים. עורף את שיחזק דבר כעולם, בכוח
להדגיש כדי בקאהיר, כנראה השנה, תתקיים באנדונג בנוסח
 האפתעות: אחת אפראסיה. עמי של הניטראליות את מחדש
 מדרום־'אפריקה, המדוכאים הילידים של נציגות הופעת

שוב ישראל וטוניסיה. מארוקו אלג׳יריה, עמי והשתתפות
בחיץ. תישאר

דוייט ארצות־הברית: של הבא הנשיא •
 לא חריפה, תהיה לא הבחירות מערכת אייזנהואר. ד.

 זו, בתקופה זעזועים למנוע כדי לישראל. טובה תביא
נגד במרחב מערבית מ״חמתית פעולה כל למנוע אמריקה
בבריאותו נ!ספת פגיעה כל שניה: שלילית תוצאה מצרים.

 ריצ׳ארד סגנו, את לשלטון להעלות עלולה השנה אייק של
האנטי־ישראליות הנטיות את יותר עד שיחזק ניקסון,

האמריקאיים. ומשרד־הבטחון משרד־החוץ של

אייזנהאור
מאחור ניקסון

 דויד יתרחק השנה של השניה כמחצית •
המדינית הפעילות ממרכז כהדרגה כן־גוריון

 מהתפקידים חלק יועברו לכן קודם כבר היומיומית.
לתפקיד בהכנתו כשלב אבריאל, לאהוד המעשיים הפוליטיים

זמנו של והולך גדל חלק יבלה יג׳יב הבא. שר־הבטח־ן
ת־סרק הצע על־ידי משם פופולריותו את יגביר בוקר, בשדה

תשומת־לב יקדיש כן מחנה־הפועליס. לאיחוד חסרות־סיכוייס
 את יבטיח בהם היסטוריים, פרקים לכתיבת והולכת גוברת
הבאים. הדורות בעיני מעמדו
החזקתה את השנה תהזק מאיר גולדה •

ץ, חו ה די ר ש מ  אנשי- רוב את החורף עוד תחליף ב
.שדת של הדיפלומטי במנגנון המפתח

תהיה לא אך תימשך, בארץ האינפלאציה •
ת. ר ה יתרבו חדשה, התישבות כמעט תוקם שלא למרות דו
אינפלא הממשלתיים. ההיטלים ויגדלו הציבוריות ההוצאות

 הייצור כושר עודף במסחר, הרפתן בגלל תימנע דוהרת ציה
המחיה. במדד הממשלתי והטיפול

 כושר עודף בגלל הקיימת, בתעשיה הקצב יואט בייצור
 בגלל וכן הש!ק, של המוגבל הקליטה כושר לעומת הייצור
בשטחי ירידה תהיה בחקלאות גם הייצור. כדאיות ירידת

הסובסידיות קיצוץ בגלל וירקות, שדה גידולי של הגידול
 הזיפית. נזקי בגלל יצומצם הכותנה גידול המינימום. וקרן

 פשיטת־הרגל, סף על קיבוצים כמה יעמדו הראשונה בפעם
הרחב. בציבור רעש תעורר ומצוקתם

שיעזור בספרד הכפור בגלל החקלאי, הענף יגדל בייצוא
של הייצוא הגדלת בגלל כןו מישראל, הדר פרי לייצוא
 יפחת זאת לעומת אחרים. ופירות מלונים ביצים, פרחים,
 אחרי אפילו הפוחתת, הכדאיות בגלל התעשייתי, הייצוא
לייצואנים. הסובסידיה הגדלת

 המצרכים מחירי עלית בגלל לרדת, ימשיך הריאלי השכר
 ההיטלים מהעלאת כתוצאה המחיה, יוקר במדד כלולים שאינם

הייצור מהפחתת צאה כת תגדל האבטלה הממשלתיים.
 תשתנה היוקר ספתתו המפרנסים. מספר של המתמדת והעליה

שנה. לחצי אחת רק
ם סי מ  הבטחון גרעונות למימון ל״י, מליון ב־ססו יעלו ה

.הבינוניים למעמדות הקלות ינתנו רגילים. וגרעונות
 מרכז בשליש. תפחת והממשלתית הפרטית הבניה

 למרכז ורמת־גן תל־אביב מצפון יעבור הפרטית הבניה
יציבים. יישארו הדירות מחירי יפחתי, המפתח דמי בת־יס.
יקטן. המכירות מחזור

ר ח ס מ  החזרת עקב הגדול, המסחר רווחי יקטנו ב
 שטחי וריבוי ועורות, עץ כמו ייבוא, לשטחי התחרות
 הזעיר המסחר המונופוליסטי. הממשלתי המסחר של הפעולה

המצרכים מחירי הקניה. כוח ירידת בגלל ניכרת במידה יקטן
המוגדלות הוצאותיהם את לממן הסוחרים שעל מפני יעלו

 יותר טובים תנאים ינתנו זאת לעומת יותר. קטן ממחזור
בתשלומים. המחיר לסילוק

 מזון עודפי קנית בגלל ניכרת, במידה תרד לא הצריכה
בכל לקוחות למשוך היצרנים ונסיון מארצות־הברית

 יתחדש שכרה על האינטליגנציה מאבק •
הזמן יגיע כאשר החורף, באמצע החריפות בבל
 השכר הפרשי את לשלם אשכול של הבטחתו את למלא

 לפחות או ההקפאה. את להמשיך ידרוש אשכול שהוקפאו.
היכון הוקפאו. שכבר ההפרשים תשלום את לשנה לדחות

הפועלים. של והן האקדמאים של הן גדולית, לשביתות

חעליר. :דלה שנה זאת תהיה העליה כשטח •
 שום תהיה לא מהמערב ותצטמק, תלן מצפון־אפריקה

 למסך מעבר דווקא תהיה העליה של ניכרת הגדלה עליה.
.וברית־המועצות רומניה מפולין, בעיקר הברזל,

 מינהליים באמצעים תנקוט הממשלה •
השנה שתימשך הירידה, לצימצום יותר קיצוניים

המבוססים. החוגים מבין בעיקר
 ההש־ נסיונות יתגברו המפלגתי בשטח •

מפעם שיעוררו הדתיות המפלגות של תלטות
 אולם לחצן, הגברת לשם קטנים, ממשלתיים משברים לפיעם

גם אליציה. הק פיצוץ של האחרון באמצעי ישתמשו לא
 לסכן העלול צעד מכל יימנעו השמאליות הפועלים מפלגות

עד תהיה מכן כתוצאה הנוכחית. הקואליציה של קיומה את

ושלום ״מלחמה
בראש טולסטוי

 האחריות מושג של והולכת גוברת להתרופפות השנה
יציבה. תחיה עצמה הממשלה לס א בממשלה, הקולקטיבית

עת־החרות, תג בעיקר תשגשג כאופוזיציה •
 הכלליים, הציונים עם תתאחד לא אן ותתחזק, שתעלה

 עצמאית, חוץ מדיניות לנהל גם תנסה חרות לרדת. שיוסיפו
עם בגין מנחם של ישרים קשרים קיום על-ידי ביחוד

הצרפתי. משרד־החוץ
סנסציד במשפטים עשירה תהיה השנה •

ם, י  עתה. משנראה רחב יותר הרבה להיקף שיגיעו ני
 —המשפטי (היועץ קסטנר עירעור יעמוד הטבלה בראש

 ומשפט תמיר)—'(לויצק׳ לייבוביץ—רפאל משפם תמיר),
בשלושתם תמיר).—(כספי המתנדבים שורת—בן־גוריון עמוס

הארץ. עתונות את שירעישו סנסצייניים, גילויים היוי

נו סנסציונית שחיתות לפרשת היכון •
 תהיה כה ואשר הארץ, את שתרעיש ספת

 המרכזיות הפוליטיות הדמויות אחת מעורבת
כארץ.

 הבאה השנה של הקולנועי המאורע •
 יצירתו לפי ושלום״ ״מלחמה הסרט :בישראל

 האיטלקים של בהפקתם טולסטוי. של האלמותית
 האמריקאי וידור קינג של בבימויו ודה־לורנטיס, פונטי

 בראשות פיסגה, כוכבי ותריסר ניצבים אלפי ובהשתתפות
 ושלום מלחמה יעלה פרר, ומל הפבורן אודרי פונדה, הנרי
 האנושי האופי ניתוח גיבורי את הישראלי הצופה לעיני

הטולסטויי.
 יהיו: בישראל מיוחדת להצלחה שיזכו אחרים סרטים

 ציד על מלדוויל הרמן של ספרו הסרטת — דיק מובי
 — האומץ שכר פק; גרגורי בהשתתפות הלבן, הלוויתן

 מישל האנגלי ילד־הפלא עם ושור, ילד על ריאליסטי סרט
 החיים דרך על חברתית ביקורת — הנעורים מרד ריי;
 סרט — הירושימה דין; ג׳יימס עם האמריקאי, הנוער של

 סרט — עייפים הגיבורים האטום; פצצת זוועות על יפני
 האזרחיים, בחיים החזית גיבורי של השתלבותם אודות צרפתי

פליקס; ומריה מונטן איב עם
ב שתחל מלבורן, אולימפיאדת בי אם •

הספורט מאורע תהיה השנה, דצמבר חודש
 הישראלי הקהל ההתענינות במרכז יעמדו השנה, של

המש במסגרת תורכיה, נבחרת נגד הכדורגל משחקי דוקא
 באולימפיאדה ההתענינות חוסר העולמי. הגביע על חקים
 חסרת שהיא הישראלית, המשלחת של חולשתה בגלל יהיה

שהם. כל להישגים סיכוי כל

האמצעים.


