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 עשויה שלום של למצב ״ההסתגלות
 מיל־ למצבי מהסתגלות יותר קשה להיות
 להם,״ הורגלו כבר ישראל שאזרחי חמה,

 פסיכולוגים, האחרונים בחודשים הזהירו
 על זאת חשנו כלכלה. ואנשי סוציולוגים

 כאשר שעבר, בשבוע זה בעיתון בשרנו
יוז תחילת מאז השנייה בפעם — נאלצנו

לד — אל־סאדאת הנשיא של השלום מת
 של הופעתו מועד את אחת ביממה חות

הזה. העולם גיליון

תמו זו היתד, העיתון. של האחורי שער
 מניף מהם שאחד צוהלים, צעירים של נה
 של כרזה נראים כשברקע המדינה, דגל את

ב שהורכבה ״שלום״, והמילה שלום יונת
צבעוניות. מנורות כיכר

 גין דצף
שערים שגי

מו זו תמונה נראתה ׳טכנו לוותיקים
 שראינו לנו היה נדמה כלשהו. ממקום כרת

משערי אחד על ודווקא פעם, כבר אותה

 המופיעות התמונות בשתי תתבונן אם
 ודאי תמצא הזה העולם שערי שני על
 בשער אומנם ביניהן. הדימיון את אתה גם

 דומה, (שער דגל מופיע אין 1947 משנת
 הופיע ישראל, דגל את המניפה נערה של
 הקמת על ההכרזה שאחרי בגיליון רק

 אינה שלום יונת וגם )1948 במאי המדינה,
 בני- של הצוהלים הפנים אבל בו. נראית
 עדשת מול אל ידיהם המניפים הנוער,

שהו אלה הפנים. כאותם נראים המצלמה
יכו שעבר בשבוע שצולמה בתמונה פיעו
ש אלה של ובנותיהם בניהם להיות לים

 אלה תמונות ושתי .1947 בנובמבר צולמו
 שבין הרצף את מכל יותר אולי מסמלות

השלום. ולידת המדינה לידת

שפר השימחה את להשוות ניסו רבים
 ,1947 בנובמבר 30ב־ הרחובות אל צה
 חתימת ביום ברחובות למצוא שקיוו לזו

 למרות דימיון כל היה לא הסכם־השלום.
 היה אז גם המאורעות. שני בין הזהות

שהת פורמאלית, החלטה השימחה גורם
 שעד ברור כשהיה נייר, על בחתימה בטאה

 מיכשולים עוד יערמו ומימושה להגשמתה
 גם נמהלו והחרדה החששות ספור. לאין

 השיט־ ביטויי היו זאת בצל בשימחה. אז
 ישראל ברחובות שנראו מכפי שונים חה

שעבר. בשבוע

 ב־ שהופיע מהדיווח קטעים מיספר הנה
שבוע: באותו הזה העולם

קונ יין, כמים נשפכו תל־אביב בחוצות
״מעו :אמר אחד חוץ עיתונאי ושיכר. יאק
 שיכורים הרבה כך כל ראיתי לא לם

 הטוב הסימן זהו העברית. העיר בחוצות
 הפכה העברית המדינה שהקמת ביותר

"לממשות . . .

 שערי נפתחו הלבבות, נפתחו זו בשעה
 ונפתחו דיכפין לכל והחנויות בתי־הקפה

שלו הישקה פילץ מר והבקבוקים. החביות
 חביות, מתוך חינם קוניאק איש אלפים שת

מש של תורם בא הקוניאק אזל ובאשר
מר הפופולארי, המוזג בעל צרפתיים. קאות

 הבחור(ת נשיקות. של גם אלא משקאות,
 ובייחוד שפגשו מי כל עם התנשקו שלנו

היפה אחת ובפארק. בפילץ הנשיקות רבו
 צווארה על נפל עורך־דין שפלוני פיות,

 ״הרי וצעקה: התלהבותו את עצרה לנשקה,
״לחלוקה מתנגד אתה  :דנן הבחור ענה !

מקו הייא לנו שנותנים המדיוה ״אומנם
שלמה.״ השם, ברוך את, אבל צצת,

 מאלו יותר נלבבים נקראים התיאורים
 לשאול אפשר אבל שעבר, בשבוע שהיו

 ,1947 בנובמבר 30ב־ אז, מתרחש היה מה
 העם וכל טלוויזיה, בארץ־ישראל היתה לוא
 בלייק־סאכסס ההצבעה אחרי עוקב היה
המסכים. דרך

 חוברת אומה
אדרת בשינוי

 שעבר, הגיליון ששערי ודאי לב שמת
 נייר על מודפסים זה, גיליון שערי כמו

 את כה. עד לו מורגל שהיית מכפי שונה
ה בכריכת תופס הדק, העיתון נייר מקום

ועבה. מבריק כרומו נייר גיליון
 חתימת לכבוד לקוראים תשורה זו אין

 מרית־ מתחייבת תוצאה זוהי הסכם־השלום.
 במשך הזה. העולם של המתמדת רחבותו

 שבועון- תחושת על לשמור ניסינו שנים
 כך משום בשערים. ומיידי טרי חדשות
 כפי צבעוניים, שערים מהדפסת נמנענו

 לעשות נמשיך אחרים. מאגאזינים שעושים
 יופיעו הזה העולם שערי להבא. גם זאת

 ואדום, לבן שחור, המסורתיים, בצבעים
 היחיד ההבדל חדשות. מצילומי ויורכבו

הנייר. בטיב יהיה
לגיל עמודים 60 בן מגיליון הקפיצה

כרי מחייבת ויותר, עמודים 80 של יונות
להת מבלי הגיליון את לשאת שתוכל כה

 עמודי אל גם שחדרו מודעות־הצבע פרק.
 טיב את לשפר לנו מאפשרות הזה העולם
 טיב ואת השערים מודפסים עליו הנייר

בהם. המופיעים הצילומים

 היא הזה העולם של לאור יציאתו שעת
להק משתדלים שאנו מכללי־הברזל, אחד
 קיומו שנות בכל יכולתנו. ככל עליהם פיד
 שחלו ומועדים, חגים רק גרמו העיתון של

 הופעתו. דחיית או להקדמת ההופעה, ביום
 לא מילחמה, פריצת כמו מאורעות אפילו
 הדפסת של הקבוע לוח־הזמנים את שינו

והפצתו. העיתון
 נאלצנו חודשים וארבעה שנה לפני

 לא ״המילחמות בצער: לקבוע לראשונה
 להופיע המשיך הוא הזה. להעולם יכלו

 אבל הקבוע. ובמועד סדירה בצורה בכולן
ש אחרי זאת קבענו לו.״ יכול השלום
 (העולם הגיליון הופעת מועד את דחינו

הרא קאהיר ועידת את שסיקר )2101 הזה
 תקלה בגלל .1977 דצמבר בחודש שונה

 בהעברת. בנו, תלויה היתר, שלא טכנית,
 הזה העולם שליח של והדיווחים הצילומים
 הזה העולם של גיליון אותו איחר בקאהיר,

אחת. ביממה קוראיו לידי להגיע
 לוח־ לנו ״התנכל״ שוב שעבר בשבוע

 הסכם־ חתימת טכס של השרירותי הזמנים
 בוושינגטון נערך אומנם הטכס השלום.
שכאי עיתוי — בשבוע השני היום בצהרי

 פי על אולם במייוחד. עבורנו תוכנן לו
 בערב. תשע כאן השעה היתה ישראל שעון
 יוכלו לא הטכס צילומי כי ברור היה

 היום של הערב לשעות עד לארץ להגיע
 הזה העולם גיליון עמד בו הזמן השלישי,

לאור. לצאת
 בלוח־הזמנים לעמוד כמובן יכולנו
 מאורע של מצולם כיסוי ללא ולהופיע
לעצ זאת הירשנו לא אולם זה. היסטורי

הר לחדש מה לנו היה שלא למרות מנו.
בטל הטכס של הישיר השידור אחרי בה

מאו הסכם־השלום חתימת טכס היה וויזיה,
 להופיע היה יכול לא הזה שהעולם רע

 נאלצנו שוב עמודיו. על שיונצח מבלי
או את ולאכזב כלל־הברזל את לשבור

ב להמתין הנוהגים מסורים, קוראים תם
 מדי הזה העולם גיליון להופעת רחובות

בערב. שלישי יום
 אי על לנו סולחים היו אולי הקוראים

 בתולדות ביותר המסוקר המאורע כיסוי
עמו גבי על הכתובה ההיסטוריה ישראל.

לא. — הזה העולם די

 הגיליון שערי את שעימדנו בעת
 בליל שצולמה בתמונה בחרנו הקודם,
 שנערכה השלום בחגיגת ההסכם, חתימת
ה עבור בתל-אביב מלכי-ישראל בכיכר

)1070( הסכם־השלום חתימת אחרי הזה״ ״העולם שער )1947( האו״ם החלטת אחרי הזה״ ״העולם שער
השלום ולידת המדינה לידת שבין הרצף

הר לחפש צריכים היינו לא הזה. העולם
 האסוציאציה. מקור את לאתר כדי בה

 הזה העולם גיליונות של המצהיב בכרך
 שהופיע הגיליון את מצאנו 1947 משנת

ש ההחלטה למחרת ,1947 בנובמבר 30ב־
 הקמתה את לאשר האדם במליאת התקבלה

ישראל. מדינת של
 קבלת בליל שצולמה תמונה זו היתה

אח בתל־אביב, מגן־דויד בכיכר ההחלטה
ספונ באופן יצאו העיר תושבי שהמוני רי

 אמנים מופע ללא בכיכר, לחגוג טאני
לכך. שנקראו ומבלי

הגי והתיצרוכת חינם בירה חילק חלפוס,
 בית־החרושת בעלי חביות... לשישים עה

 מי־ שעות במשך זלפו מהודר לתמרוקים
ב גלידה חנות החוגגים. קהל על בושם
 לשפת־הים, סמוך בתל־אביב, אלנבי רחוב

״המדי לכבוד חינם גלידה לנוער חילקה
 ניצה בית־הקפה של הראווה בחלון נה״.

ושו ממרציפן עוגה הוצגה אלנבי ברחוב
ה ותושבי ארץ־ישראל מפת בצורת קולד
גבו על והתווכחוו עמדו המבוסמיס עיר
העוגה. על... בהסתמכם החלוקה לות

של רק לא חלוקת־חינם היתה בתל־אביב

 ההיכר מסימני אחד יאבד מכך כתוצאה
 את שהכתים הטרי צבע-הדפוס :העיתון של
 העיתון את לרכוש שהקדימו הזריזים, ידי

 אבידה ודאי זוהי אבל הופעתו. עם מייד
עליה. מצטערים אינכם כמונו, שאתם,

21703 הזה העולם


