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גע״נו. הזה העולם : לאור המוציא
 .31 39 טל. ת׳׳א, בע׳׳נו, שהם משה דפוס

 תל־אביב. ובניו, טופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 המערכת: ראש
כהו שלום

 משנה: עורך
איתז דוב

כיתוב: עורך
קשת סילבי

בכיר: כתב
תבור אלי

 תבנית: עורך
וכי

 המערכת: צלם
קרו אריה

המערכת: חברי
 הורוביץ, דויר נלילי, לילי נלור, שייע
 מרגלית, רו אבו־חמדי, יוסף ורד, רותי

 קינן, עמום פרי, אבנר סטו, אביבה
קרו. שלמה
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 היה 1183 הזה העולם של הקדמי השער
 למאורע מוקדש היד, הוא להדפסה. מוכן

 נבחרת של הנצחון השבוע: של העיקרי
הצ אנגליה קבוצת על הישראלית הכדורגל

 מנצ׳ל אברהם החלוץ את הראה הוא עירה.
 אחרי האנגלי, השער בתוך משמחה קופץ

 רפי רץ לקראתו הרביעי. השער את שהבקיע
 כש־ שמחה, מרוב משתולל הוא גם לוי,

המום. האנגלי השוער
 ש־ אחרות עשרות מתוך נבחרה התמונה

 מפני עורך־התבנית, שולחן על הוערמו
 מצב־הרוח את מושלמת בצורה שהביעה

 היה השער בגודל פרסומה רגע. אותו של
 שלוש בהבעות היטב להבחין לך מאפשר
 שהתפרסם מאמר מכל יותר שאמרו הפנים,
זה. בנושא

 כאשר השני, ביום 16.35 היתר, השעה
 היה הקו על בביתי. הטלפון צלצל לפתע

 ידוע. איש־ציבור הזה, העולם מקוראי אחד
 את ״תפסו בהתרגשות, קרא ״שמעתי״

בישראל!״ נמצא הוא אייכמן!
הידי את שמע עתה זה כי סיפר האיש

 לחיילי ישראל קול של האנגלי בשידור עה
 שלנו, הקלסתר איש לב, יהודה האו״ם.

 מה־ של הטוב לעיתוי הודות לסקוס זכה
שלו. דורת־החדשות

 עברו השפופרת, את שהנחתי לפני עוד
 עבודתנו לגבי הראשונות המסקנות בראשי

ב־ הטיפול את להפסיק הוריתי השוטפת.

הופיזן שלא השער
 להכין לעבודה: מיד לגשת הכדורגל, שער
 חומר־הרקע את לאסוף אייכמן, של שער

שער. לכתבת
 באותו כך על שחשב היחיד הייתי לא
 לדפוס אלמוני קורא צילצל שעה כעבור רגע.

 שכבר לנו להזכיר המגיה מן וביקש
 ושהאיש אייכמן, על מקיף מאמר כתבנו

 ).1151( הזה העולם שער על הופיע כבר
ה הגלופות את שיחפשו לעורכים ״תגיד
אצל שהתפרסם החומר את ויקראו ישנות

 המגיה העביר כאשר הקורא. ביקש כם,״
 המתיחות שם הופגה למערכת, הבקשה את

 היו המערכת חברי כי כללי. חיוך על־ידי
זו. בפעולה בדיוק רגע אותו עסוקים

 של השבוע היחיד המקרה זה היה לא
 קורא הקוראים. מצד ידידותית התערבות

 אחד את תפס ישראלי, איקה הצייר אחר,
 על משאל־בזק מיד לערוך והציע הכתבים
קי לאייכמן?״ עושר. היית ״מה השאלה:

 שעה חצי ותוך בתודה, ההצעה את בלנו
 ברחובות, המשאל חוליות הסתובבו כבר

זו. לשאלה האנשים תשובת את לקבל
 היו הקוראים עצות כל לא המזל, לרוע

 הגיעו השבוע כל במשך שימושיות. כה
במכ אחת (וגם טלפוניות הודעות למערכת

 ״סודי הכותרת את שנשא אלמוני, של תב
ה כיד כוזבות ידיעות שהכילו ביותר״)

 השאר: בין אייכמן. חטיפת על הטוב, דמיון
ב לארץ והובא סעודיה, בדהראן, שנחטף

דייג. סירת
הרא ההודעה אחרי שעות 24ש־ מכיוון

הפ את הזה העולם עורכי ידעו כבר שונה
 הרגיזו אייכמן, לכידת על המלאים רטים
 כי לדמעות. עד אלה בדים סיפורי אותם

 לדעת מאשר לעתונאי יותר גדול סבל אין
 כל לו שתהיה מבלי — בינלאומי סקופ

לפרסמו. יכולת

1184 הזה העולם2


