
2098 וחזה״ ״העולם גיליון של האחוריים השערים שני
האלוף עם מוקדנזת פגישה

 של שביקורו ברור היה כבר מכירה,
 כמה תוך להיערך עומד בישראל סאדאת

 לכך מודעים היו לא הקוראים אבל ימים.
 העיתון, הדפסת בעת בוקר, באותו שעוד
 מוקדמת, התראה ורק בספק הביקור עמד

 הופעת לפני ספורות שעות אלינו שהגיעה
ה להיות הזה להעולס איפשרה העיתון,

 ההכנות ״החלו כי שבישר הראשון עיתון
סאדאת.״ ביקור לקראת

 שעבר בשבוע האחורי השער הקדשת
 יכלה סאדאת של הצפוי לביקורו דווקא

 המצרי, הנשיא אצל תמיהה לעורר בוודאי
 נאלצנו רבים. קוראים בקרב שעוררה כפי

 מחשיבות למעט רצון בגלל לא כן לעשות
 בגלל אלא חלילה, סאדאת, של ביקורו
טכניות. סיבות

 לא עדיין הגיליון שערי תוכננו כאשר
כממשי. בישראל סאדאת של ביקורו ניראה

)1425 (ה.ה. שרת־נאצר פגישת
סוכלה ש יוזמה

 לגבי שהספקות מישאלה בגדר היה הוא
 צייר הכין כאשר גם רבים. היו מימושה

 השערים שני את שנון, יוסי המערכת,
 ניתן לא עדיין שעבר, השבוע בתחילת

 יהפוך סאדאת של ביקורו כי לחזות היה
על שיאפיל השבוע, של המרכזי הנושא

 התחלק האחורי השער ואילו שרון חוות
 סביב המתרגשת הסערה :נושאים שני בין

 הקאמרי התיאטרון להעלות שעומד מחזה
 ח״כ של הפרטיים חייה על השלכה בו ויש

שדה. מרקו האמרגן ופרשת נמיר, אורה
 השערים את פלטו כבר הדפום מכונות
 הבוקר בשעות העיתון, של המודפסים
 הגיעה כאשר השלישי, היום של המוקדמות

 עומד סאדאת :מוסמך ממקור ידיעה אלינו
השבוע. עוד ייתכן לישראל, להגיע
 מרגשים רגעים מאותם אחד זה היה

ההו ־ניתנת כאשר העיתונאי במיקצוע
 המכונות המכונות!״ את ״לעצור ראה:
 ניתנה המערכת ולצייר נעצרו, אומנם
 כיוון חדש. שער מייד להכין הוראה
 הידיעה אם ברור -היה לא שעה שאותה
ול להסתכן שלא בחרנו תתאמת, אומנם
 ״הפצצה מחייבת: בלתי כותרת הדפיס

סאדאת.״ של
תמו הודפסה שעליו הקידמי, השער את

 להחליף. עוד ניתן לא שרון, אריק של נתו
 אדומות אותיות צויירו זה שבשער כיוון

 מודפס הזה העולם של ההדפסה ובתהליכי
 עוד אפשר היה לא מראש, האדום הצבע

 את לדהפיס העדפנו השער. את להחליף
 ובלבד האחורי, בשער סאדאת תמונת

בשער. שתופיע
 בדוכני הופיעו שעבר שבשבוע קרה כך

 :הזה העולם של שערים שני העיתונים
 ומרקו נמיר אורה של תמונותיהם עם אלה
 המכונות, שנעצרו לפני שהודפסו שדה
 של תמונתו את עליהם שנשאו ואלה

סאדאת.
ל הזה העולם גיליונות יצאו כאשר

 כיהן שרת משה כאשר ,1954 בשנת כבד
 לפגישה היוזמה ישראל. כראש־ממשלת

 המצרי, הנשיא מצד עתה, כמו אז, באה
 דחה בגין, למנחם בניגוד אולם, נאצר.
 העביר הוא ההצעה. את ימים באותם שרת

 המצרי לנשיא הודעה מתווכים באמצעות
 בגלל להתקיים, תוכל לא הפגישה כי

 הישראלית רשת־הריגול אנשי שני תליית
 בקהיר קודם־לכן חודשים כמה שנתפסה

הביש.״ כ״עסק שהונצחה הפרשה בגלל
 לפגישה שסוכלה האפשרות על הידיעה

 הזה העולם ב פורסמה המנהיגים, שני בין
 הגיעה היא .1958 בשנת לראשונה )1115(

 שיחות של בשורה אבנרי אורי לאוזני
 צרפתים אישים עם שנה אותה שערך

 מי פאניקאר, בק.מ. אבנרי כשפגש והודים.
 האישי וידידו בקהיר הודו שגריר שהיה

 ממנו ביקש הוא אל־נאצר, עבד של הקרוב
 עד־ראיה שהיה פאניקאר, לידיעה. אישור
 תקופה, אותה למאורעות במעלה ראשון
 לדבריו הסתייגות. ללא הידיעה את אישר
 שלום בהדרגה ליצור אל־נאצר עבד רצה
 בכיוון צעדים כמה נקט ואף ישראל עם
 הגדול המיפנה מתווכים. באמצעות זה
 את צה״ל תקף כאשר ,1955 בשנת בא

 הסתיר לא פאניקאר בעזה. הפליטים מחנות
 לפגישה ההצעה את שרת של דחייתו כי
 למעשה וכי תירוץ על התבססה נאצר עם
 שרת על שאסר בן־גוריון, דוד זה היה

להזמנה. להיענות
 ב־ הידיעה פירסום אחרי שנים שש
 מפי נוסף אישור קיבלה היא הזה העולם

 המדיני כמזכיר אז עד שכיהן פלד, נתן
 וכשגריר בסופיה ישראל כציר מפ״ם, של

בווינה. ישראל
מורים לו סיפר 1957 בשנת כי סיפר פלד

 שערי על סאדאת-שרון פגישת
 הראשונה הפגישה. היתה לא הזה, העולם

בנסי ישראלי מנהיג עם מצרי נשיא של
 שאדם לפני שנים שלוש־עשרה אלה. בות

 שנשיא דעתו על העלה כלשהו שפוי
 ישראלי, ראש־ממשלה עם ייפגש מצרי

שהנ תמונה, )1425( הזה בהעולם פורסמה
כזו. פגישה כביכול ציחה

 שהופיע גיליון אותו של הקידמו בשערו
 בה תמונה פורסמה 1964 בדצמבר 30ב־

 אל- עבד גמאל דאז, מצריים נשיא נראים
 ראש־ממשלה שהיה מי שרת, ומשה נאצר

 בלבביות ידיים לוחצים כשהם ושר־חוץ,
 נאצר.״—שרת ״פגישת הכותרת: ליד

 הרכבת — פוטומונטאז׳ כמובן, זה, היה
 מעין שפגישה כיוון — תמונה על תמונה

 פורסמה התמונה מעולם. נערכה לא זו
 שיכלה פגישה בדבר לידיעה כהמחשה
טורפדה. אבל השניים בין להיערך

 בין השבוע שנערכה זו מעין פגישה
להתקיים יכלה סאדאת לבין בגין מנחם

 :ה ל והפיגה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 .130תא־דואר.03-243380טלפון,3גורדוןרחובאביב.:תל

 תל־בע״מ,החדש״ב״הדפום!מודפס♦״עולמפרס״מברקי:מען
 צינקוגרפיה:גלופות♦כע״מ״גד״:הפצה. בן־אביגדוררה׳אביב,
 עורך♦תבוראלי :העורך .אבנריאורי :הראשי העורך . בע״מז,פםפי

 : המיגהלהראש♦יהודאינורית:כיתובעורכת♦שנוןיוסי:תבנית
כע״מ.הזההעולם :המו״ל .זכרונירפי:המודעות מה׳ .סיטץאברהם

 התעניין ז״ ישנו שרון אריק ״האם
 כאשר אל־סאדאת, אנוואר מצריים נשיא

 בך בנמל־התעופה לנחות עמד מטוסו
 האלוף עם הצפויה הפגישה דווקא גורית.
 בממשלת כשר־ד,חקלאות כיום המכהן
אותו. סיקרנה ישראל

 עם נפגש כבר הוא כי ידע לא סאדאת
 ביקורו שהחל לפני ימים כמה שרון אריק

 הזה העולם גיליון שערי על — בישראל
 אומנם, שעבר. בשבוע שהופיע )2098(

 השערים על השניים של הופעתם סדר
 על הופיע שרון — מהמקובל שונה היה

 השער על סאדאת ואילו הקידמי השער
 א־ לנושאים בדרך־כלל המוקדש האחורי,

יחד. שם היו הם אבל — פוליטיים

 אחר עיתונאי סיפור כל וידחוק נושא כל
ההתעניינות. לשולי
 סגירת בשעת בלילה,השניביוםעוד

 היה לא לדפוס, השערים והורדת הגיליון
 לפיכך המרכזי. הנושא סאדאת ביקור

פרשת לסיפור הקידמי השער הוקדש

 פ־ימ מטעם בריטי פרלמנט ציר אורבך,
 מרכזי תפקיד מילא שהוא העבודה, לגת

 אורבך לשרת. נאצר בין הפגישה באירגון
 נאצר. אצל לראיון 1954 בשנת התגןבל

 מכיר הוא אם נאצר שאל פגישתם בעת
 נאצר לו אמר אורבך, לדיברי שרת. את

 מנהיג מכל יותר שרת את מחשיב שהוא
 את אורבך שאל כאשר אחר. ישראלי

 שרת, עם להיפגש מוכן יהיה אם נאצר
 נתן ואף בחיוב המצרי המנהיג השיב

 את יארגן שאורבך לכך הסכמתו את
הפגישה.

 עם אורבך התקשר זו שיחה סמך על
 בלונדון. ישראל שגריר אז אילת, אליהו

 יש ישראל ממשלת בקרב כי הסתבר
 הפגישה כמקום כזו. פגישה לקיים נכונות
 לכת איש הרחיק לא אז איטליה. נקבעה

 זו מעין פגישה לקיים ניסיון כדי עד
במצריים. או בישראל

 שפורסמה לידיעה פלד שנתן האישור
 הוא הזה בהעולס קודם־לכן שנים שש

 הפגישה־שלא- תמונת יצירת את שהוליד
ונאצר. שרת בין התקיימה
 מילחמת אחרי שפורסמו שרת יומני

 הסופי האישור את העניקו יום־ד,כיפורים
ש הפגישה בדבר ידיעה אותה לנכונות
 את לפלס כדי אולי בה ושהיה הוחמצה,

 לפרוץ, ובגין סאדאת עתה שמנסים הדרך
שנה. 23 של באיחור

■ ■ ■

 הערבי בעולם הנזעמות התגובות
 בישראל סאדאת של ביקורו על בתגובה

 כי החשש את הפרשנים בקרב עוררו
 בידי להירצח עלול אל־סאדאת אנוואר
הביקור. שוללי

 כמה אלינו פנו אלה פרשנויות בעקבות
שבגי לנו הזכירו הם מודאגים. קוראים

 פיר- )2088 הזה (העולם ראש־השנה ליון
כינאמר,בהאסטרולוגיתתחזיתסמנו

השנה. להירצח עלול סאדאת
 פנה החדשה היהודית ראש־השנה לרגל
 נודעים, אסטרולוגים לשני הזה העולם
 לקבל ביקש תמיר, ומרים ליפשיץ הרצל

 מהנ־ כמה הקרובה. לשנה תחזיותיהם את
הת כבר כתבה באותה שפורסמו בראות
 ליפשיץ הרצל צפה למשל, כך, ממשו•

 על ״יעברו השנה ספטמבר בחודש כי
 ימים עשרה בגין מנחם ראש־ד,ממשלה

ל העלולים גבוה נפשי מתח של קשים
 ליפשיץ בריאותי...״ ממצב כתוצאה היווצר

 לצפות ״יש נובמבר בחודש כי גם צפה
 לא שכמותן מהפכניות תוכניות למימוש

בעבר.״ ידענו
 ״מנהיג כי בכוכבים ראתה תמיר מרים

 מצריים נשיא הוא לסכנה הצפוי ערבי
 בני על־ידי יירצח אשר סאדאת, אנוואר
עמו.״

למהפ לצפות אץ ישראל, ממשלת לגבי .
הצלנחולימשיך׳בגיןדרסטיות.כות

הלקראתנוספיטצעדיםננקטיםלחות.
עזרבולטת.בהצלחהיזכהדייןשלום.
שיתרמורצינייםשינוייםיחוללוייצמן

הביטחון. מערכת לשיפור
 בברית- דראסטיים שינויים רואה אינני

לקאר־קשהדישנד,צופהאךהמועצות,
מלךלחוסייןגםצפויהקשהשנהטד.

בוייתקלקשהמחלהיעבורהואירדו•
 פיסית־אישית, מבחינה הן רבות בעיות

לאומית־ביטחונית.מבחינהוהן
לסכ לדבריה, שצפוי, אחר ערבי מנהיג

 סאדאת, אנוואר מצריים נשיא הוא נה
עמו.בניעל־ידייירצחאשר

קשיי■.ל־ מחלה צפוייה הבריאות בתחום

תמיר האסטרולוגית נסואות
כוכבית תחזית

האח הנבואות התגשמות נוכח כי מובן
 לדאגה מקום היה תחזית, באותה רות
 כך משום סאדאת. של עתידו בדבר גם

 ליפשיץ הרצל מד,אסטרולוג שוב ביקשנו
ה הנשיא של מדוייק הורוסקופ לערוך
 את הכוכבים האירו מסתבר, הפעם, מצרי•
 שום על הצביעו לא הם לסאדאת. פניהם
 ללמוד שתוכל כפי לו, המצפה רצח סכנת

).39 (עמוד ליפשיץ של מחיזויו
 הכוכבים, שאומרים מה גם כי ללמדנו

 תלוי מיבטחם, את בהם הנותנים לאלה
בהם. צופים שממנה בזווית רבה במידה
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