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 בישראל סאדאת ביקור בגלל

 העיתונות לשכת מנהל היה
ש מדזיני, מירון לשעבר,

הלי עלות עם מתפקידו פוטר
 שאיש כיוון לשילטון. כוד

 מנהל במקומו, שמונה הליכוד
 זאב החדש העיתונת לשכת
 המיכרז את עבר טרם חפץ,

 התק- שמחייב כפי לתפקיד,
 לשכת אנשי נאלצו שי״ר,

 חתימתו את להטביע העיתונות
 אלפי על קודמו של האישית
 המיוחדות העיתונאי תעודות
 של ביקורו לתקופת שהוצאו
בישראל. סאדאת

 ללחוץ פסק שלא מי 0!
לאפ ראש־הממשלה משרד על
 הנשיא עם פגישה . לו שר

 השלום״ ״ספן היה האורח
כי י תן. אי  מאמצים ״עשיתי נ

להי אחר ישראלי מכל יותר
אמר מצריים,״ נשיאי עם פגש

 אריאל שר־החקלאות 01
לאח הוריד שרון (״אריק״)

 ממיש- קילוגרמים כמד. רונה
 אריק כשנשאל העודף. קלו
״תש : השיב זאת, עשה איך
 האחראית היא לילי. את אלו

שלי.״ הדיאטה על הישירה
במסי פגש שרון אריק ■1
 אל־ גילה השחקנית את בה

 למה ״גולה, לה: ואמר מגור
בקבי אותי לבקר תבואי לא

 מבודחת: גילה השיבה נט?"
 אני בקבינה אבל לא, ״בקבינט
מוכנה.״

 התקיימה שעבר בשבוע ■
ה ראשי בין ישיבה בירושלים
 קופת־חולים, ראשי הסתדרות,

 וראשי מישרד־האוצר ראשי
ה כל במשך מישרד־הבריאות.

ההסתד מזכ״ל סיפר ישיבה
 בדיחות משל, ירוחם רות,
הוד האווירה את תאמו שלא

 הישראלית הריגול רשת מנידוני אחדדאסה הברט
 בכלא ארובות שנים שישב בקהיר,

 אל- אנוואר של נשיאותו בתקופת חבריו עם יחד ושוחרר המצרי
היש הטלוויזיה בכתב המצרי הנשיא פני' את לקבל בא סאדאת,
 בן״גוריון לנמל־התעופה בבואו בסאדאת צפה דאסה ראלית.
דאסה. אמר הזה,״ ליום שאגיע האמנתי ״לא מעורבים. ברגשות

כש שדווקא יתכן ״לא אייבי,
 לא בישראל מבקר מצרי נשיא
 אייבי כאן.״ לראותו לי יתנו

 ברכה מודעת לפרסם מיהר ^
ש המיוחד בגיליון לסאדאת

 במוצאי- פוסט הג׳רוזלס הוציא
 אחד משפט שהכילה שבת
 החלום את ״לחלום :בלבד

 :אייבי אמר הבלתי־אפשרי...״.
 שאני חשבו שנה ״שתים־עשרה

משוגעים.״ כולם עכשיו משוגע.
 צה״ל פעולות מתאם 11

פ אכרה האלוף בשטחים,
 קבלת־ לטכס הגיע אורלי,

 כשהוא בלוד לסאדאת הפנים
 חברון עיריית ראש את מלווה

 ע־זג מוחמר השייך לשעבר
 דבר, כתב כך על העיר כרי.
 הביא ״אורלי ג כרגע נחום

מהשטחים.״ דוגמה לסאדאת
 מעריב שהצהרון אחרי 0,

 שלו שישי יום בגיליון פירסם
 לנשיא בערבית ברכה כותרת

 הצהרון עובדי הציעו סאדאת,
ל אחרונות, ידיעות המתחרה,

להד מוזס, נוח עיתונם בעל
 בפולנית... ברכה בעיתונם פיס •

כגין. מנחם עבור
האח הממשלה בישיבת 0
 בין חילוקי־דברים פרצו רונה
 ייגאל ראש־הממשלה סגן

 שר־הבריאות לבין ידין,
 ידין קרא שזסטק. אליעזר

״כולנו שוסטק: של לעברו
לממ ד״ש שהצטרפות יודעים

בבריאות!״ לך עלתה שלה

 לבסוף בישיבה. ששררה מורה
 חיים הפרופסור היה יכול לא

 קופת־חו־ מרכז יו״ר דורון,
 ״משל, :לו ואמר להתאפק לים,
אחד?״ לרגע רציני תהיה אולי

 ראש־הממשלה, ליועץ 0
 על הממורמר כץ, שמואל

ש הבכירות העמדות מיעוט
 מייחסים לאנשי־חרות, ניתנו

 יריבו על הבאה האימרה את
 משה שר־החוץ ומתחרהו,

: ן י  במיכרז, זכינו ״אנחנו די
העבו את מבצע ונזולל־בונה

דה.״
 גרשון התיאטרון במאי 0!

אנק השבוע סיפר פלוטקין
 של בדמותו הקשורה דוטה
ה באחד :ז׳בדטינפקי זאב
פו בכנס ז׳בוטינסקי נאם ימים
 מוגרבי באולם שהתקיים עלים

 בעברית לדבר ״באתי ואמר:
מ לבן.״ כחול תל־אביב בעיר

 ״רד! צעקות: נשמעו האולם
 ״מדוע ז׳בוטינסקי: תמה רד!״

 הוא באידיש?״ צועקים הם
 — ״רעד!״ לו שצועקים חשב

 שפירושה האידישית המילה
!״״דבר
מת במישרד־האוצר 0
״מי הבאה: הבדיחה הלכת

 הראשון? המודרני הכלכלן היה
ו קולומבוס. (כריסטוף)

לד מבלי הפליג הוא מדוע?
 שהגיע לאן והגיע לאן, עת

 — שם לעשות מה לדעת מבלי
מלא. ממשלתי במימון זה וכל

2099 הזה העולם

עתה נמצא סאדאת של הגונבים מעון

 האססוולו* עונע , ביותר הטוב במצבו

מזהיר עתיד לו התווה )1חד1< ליפשיץ הראל

ם ו ל ש א ה ו ב ״ י 1ב 9 7 9
 סמר, אשר ליפשיץ, הרצל אסטרולוג ף•

 (העולם השנה בגליון שפורסמו מתחזיותיו, 1 י
 סאדאת של ביקורו את ניתח התגשמו, )1988 הזה

 השבוע. שנערכה־ קוסמית מפה בעזרת בישראל
ליפשיץ: קבע

 שיעה לבחור היה יבול לא סאדאת ״הנשיא
 שמונה השעה מאשר !לישראל להגיע יותר מוצלחת

 הטובה לתקופה נוסף כי מטוסו. נחת ־שבה בערב,
 בשעה מגיע הוא בראשיתה, עתה נמצא שסאדאת

 ביותר המוצלח הוא שלו הכוכבים מערך ישבה
הבחינות. מכל

 מנסה הוא שבו במצב כעת נימצא ״סאדאת
 יועד בנובמבר 17ב־ החל חייו. חלום את ׳להגשים

 ועד באוגוסט 15ה־ בין ולאחר-מכן, 31.1.1978ה־
 יכול הוא שבו במצב ׳נמצא הוא באוגוסט, 30ה־

 שבהם הנושאים את ולקדם קשיים על להתגבר
 ניתוק של במצב עכשיו נמצא הוא מעוניין. הוא

 של אחרת, מערכת אל וקפיצה מסויים ממצב
 פשרניים יותר חדשים, ׳ניסיונות של חדשה, ׳תפיסה
חומרניים. ופחות

 הוא שביו במצב היום נימצא סאדאית ״הנשיא
 נוח ויותר השני מד,צד דברים לקבל נוטה

לשיכנויע.
 ■בהצלחה לזכיות חזקות אמביציות יש ״לסאדאת

אבל ׳להמר, ונוטה דחיות סובל לא הוא במהירות.

 המקבילה, !בתקופה ישראל של המפה לגבי
 עד תימשך החיובית התקופה כי ליפשיץ סבור

 החלטות לקבל ישראל צריכה אז עד בדצמבר. 5ה־
 שתציע רעיון וכל ישראלית פעולה כל הישובות.
 ישראל על אך חיובית. ובצורה בברכה יתקבלו

 אירגוני עם חריפים עימותים על להתגבר יהיה
 של ביקורו תוצאות־ אית ׳לטרפד שינסו המחבלים,

שיג עזים קריבות יהיו השטח. את זלחמם סאדאת
קשיות. אבדות למחבלים רמו

 ליפשיץ חוזה צבאית מתיחות ישל דומה מצב
 במצב ישראל נמצאת זה בחודש ׳.78 יוני בחודש

 יזם- במילחמת היתד. שבו למצב ההומה מעורפל,
 הפעם, זהירות. מישנה הדורש מצב הכיפורים,

 ישראל בי הסיכויים כל קיימים הכוכבים, מראים
מסוכן. ממצב להיחלץ ותדע תופתע לא

 מבחינת ביותר מעניין גם יהיה מאי ״חודש
 תחילת תהיה ישראל. של הביו־לאומיים הקשרים

מדי עימותים, ׳יהיו במקביל אך כלכלית פריחה
 ישראל ידידותית. מדינה עם באו״ם, ייתכן ניים׳
פני בעיות ויהיו מסויים, במתח שתייה תהיה
 זה שבחודש הוא מעניין דבר בבית. גם מיות

 קריטית תקופה בגין עיל עוברת אפריל, ׳ובחודש
חז ללחצים נחון יחיה הוא בריאותית. מבחינה

על דגש לשים חייב הוא אלד, בחודשים קים•
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ה כ מ ת ת מי ס הו אד1א של ה ד ו ת □א א א ד
בציו ללכת מובן לא ה!ויא בטוחים. דברים על רק
 או בתחרות נתון סשחוא מחיר. בסל עיוורות ריה

 ׳באמצעים להשתמש מסוגל הוא אתגרים, מזיל ניצב
הצלחה. להבטיח כדי קיצוניים
 סא- של באישיותו הפולט ׳נוסף מעניין ״דיבר

 כוח כבעל יריבו את להעריך הנטייה הוא דאת,
 קרדיט לו נותן הוא הראשון ברגע משלו. ריב
 הבה. לזהירות נוטה זאת עם יאך מהמגיע, יותר חב

 הוא בעייה, לפתור מצליח לאי ׳שהוא נוכחי כשהוא
 נמצא הוא ׳ממינה. זזמתעלם הגב יאת מפנה פשוט

 רעיונות לקלוט פתוח הוא שבו ׳במצב עכשיו
חדשים.
 שפד, תהיה ׳ובגין סאדאת שיבין ספק, לי ״אין

 ״סא־ :׳ומוסיף ליפשיץ, קובע מצויינת,״ משותפת
בלתי-רגילים. הישגים עם מישראל ייצא דאת

 גם ייווצר הזום הקיים לזה דומה כוכבים ״מצב
 אני זו בתקופה גם .1978 ׳במאי 16ל- 1ה־ בין

 אותם חזו שלא מפתיעים, חיוביים מגעים חוזה
קודם.״

 !ולא להתרגז לא הרבה, לנוח הבריאות, שמירת
 מדי מרובה חשיבות היום ׳לייחס אין ללב. לקחת

הקרו בשנתיים שיהיו קטנות וידידות לעליות
 לאורך שיפורים של היא ר,בלילית המגמה בי בות,

.1980 שנת עד הדרך, כל
 השגשוג תחילת תהיה '80 נובמבר בחודש ״החל
 עצום, משהיו ישראל, במדינת ביותר הגדול הכלכלי

 דומיננטית סל-יכך תהיה התפנית ענק. גקנה־מידד,
 והמדיניות הביטחוניות הבעיות שכיל וומוחשית,

 ■ להבין קשה אחרת להיפתר, חייבות ישראל של
;* שתתחולל. הדראסטית ההתפתחות את

 ״ יהיו 1979ב־ כי משוננע אני זאת, ״בעיקבות
י' נבדוק אם בר־קיימא. לשלום הממשיים הצעדים
ובגיו- מנחם של האישית מתתו את תמוהה .מאותה
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