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חדשים קורסים
 4_7 בבוקר; 1—9 בשעות והרשמה פרטים

 פתח־ דרך תל־אכיב, :טכניכץ אחה״צ,
 הרכבת). רח׳ פנת מרכזית, (תחנה 44 תקוה

 (מול 126 בתה־תקוה דרך תל־אכיב,
הטכניון). ל(מול בלכור רח׳ חיפה, הקריה).

תל-אביב-חיפה טכניכון

 הגליון שלו. בבית־הדפום המכונה כפתור על שהם משה לחץ שבועות 1567 לפני
העולם. לאור יצא הזה• העולם של הראשון

 שהם. משה של לבו נדם ,1568 מספר גליון בהדפסת עסוק היה שלו הדפוס כאשר השבוע,
 הגיעה הידיעה איננו.״ ״הזקן הבשורה: עברה הדפוס עובדי בין נפסקה. ההדפסה מלאכת

העבודה. נדמה בה וגם למערכת, גם
 של והבניין המתכתי, מירוצן את חידשו המכונות רגעים. לכמה רק היתד, ההפסקה אבל
 הגלגלים. של סיבוב כל עם רעד שהם דפוס

הדפוס. את שיפד האיש של פעלו את להנציח ביותר הנאותה הדרך זו היתד,
★ ★ ★ ביותר הוותיק העברי הדפום הוא שלו הדפום כי בכך, היתד, שהם משה של גאוותו

 אותו יסד הוא בארץ. כיום הפועל
ה מלחמת־העולם לפני ביפו, בעצמו

ראשונה.
— נפסקה במדפיס שלד הקאריירה

 גורש כאשר — קצר לזמן רק אך
ב התורכי, השלטון על־ידי מהארץ

לקא־ עבר הוא רוסי. נתין היותו של
ארץ־יש־ גולי יתר עם יחד היר,
לדפוס כשותף מייד ונכנס — ראל

הארץ, את האנגלים כבשו כאשר ~
 הם בעברית, עתון להדפיס והחליטו

לשד,ם. ביותר הטבעי באופן פנו
מ בקאהיר, הודפס מהארץ חדשות

 בישוב והופץ הבריטי, הצבא טעם
אז. של הקטן העברי

 המערכת חברי אנו, נכנסנו כאשר
 לדפוס הזה, העולם של הנוכחית

ירו מתחילים היינו לראשונה, שלד
 שצבר הנסיון שנות לעומת קים

במקצוע.
 ליד בעצמו עמד לא כבר הוא

 אליהו בניו, שני מכונת־ההדפסה.
 בדם מהול שצבע־דפוס מי רק מסוגלים שלה ובמסירות ביעילות המלאכה את עשו ודוב,
 שלהן. להמולה מעל התרומם קולו ממכונותיו. ניתק לא שהם משה אבל בעורקיו. הזורם

 מכונותיו את לראות המאוחרות הלילה בשעות מופיע היה חייו, של האחרונים לשבועות עד
הזה. העולם גליונות את פולטות

★ ★ ★
ם ה, פע שנ  של עבודתו כדרי מתערערים ראש־השנה לפני שבועות כשלושה כ

מיוחד. סדר לתוקפו ונכנס הזה, העולם
ראש־השנה. לגליון ומאמציו זמנו כל את ומקדיש הסדירה, העבודה מן פורש אחד צוות

 לכל המספק מיסמך — למיסמך ראש־השנה גליון את להפוך משתדלים אנחנו כי
שנה. באותה העתונות שיא את המהווה מיסמך רבים, ימים למשך מזון'למחשבה אותו הקורא

 מכל פרש אבנרי אורי המיוחד. הגליון להכנת בעבודתו זה מיוחד צוות התחיל השבוע
השנה. של כתבת־הענק את בעצמו לכתוב כדי שנה, בכל כמו עיסוקיו,
 מלחמת־ — השנה של המרכזי המאורע מהו לגמרי ברור כי מיוחד. אתגר זהו הפעם

שפות. במאה מילים מיליוני עליו נכתבו וכבר — ששודד,ימים
 תחת בחיפזון, כה, עד שנכתבו המאמרים לאלפי דומה תהיה לא זו כתבת־ענק אולם

 — מאוזנת שלמה, אחרת, תמונה לתת הזה העולם ישתדל הפעם גם והזמן. המאורעות לחץ
הידועות. העובדות של חדשה ראייה ובעזרת כה, עד נתפרסמו שלא חדשות, עובדות בעזרת

 איש־ של דמותו כמובן, תעמוד, הכתבה במרכז
^ — במינה מיוחדת כתבה זאת תהיה הפעם השנה.
 הקודמים. אנשי־השנה 17 על לכתבות בד,שתאה אפילו

 יכול אני אבל איש־השנה. הוא מי לך לגלות יכל איני
חדש. עולם לך יגלה אישיותו ניתוח כי לגלות

^קיסרי. אורי של בעריכתו בערב, תשע אז שנקרא

מכתכים
השנה איש
. .  רבת־מימ־ לפירסומת דאג שדיין נכון .

 לעומת מגיע, לרבין לו. מגיע לא אך דים,
ה את עשה רק הוא אך הכבוד: כל זאת,
עליו. מוטל

 ישראל אזרח אחר: לגמרי הוא השנה איש
בצה״ל. חייל גם שהוא —

אחרים: מועמדים
 לברוגז שהגיע דה־גול, בינלאומי: מדינאי

העולם. כל עם
טופול. חיים השנה: שחקן

 הוא כה עד חוסיין. המלך שחקן־חוץ:
מאוד. יפה משחק
כרגיל. אבנרי. אורי השנה: ח״כ

 ששת־ מלחמת השנה: של החשוב המאורע
ותוצאותיה. הימים

הרצליה גלעדי, גדעון

 שהועלה דיין, משה את לבחור מציע אני
והעיתונות דעת־הציבור בלחץ

 ברגע ממש המערך, צמרת התנגדות למרות
האחרון.

ה על וצרות־העין הלחישות הוזיכוחים,
 — דיין?״ או רבין לנצחון, תרם ״מי נושא

להיסטוריון. נשאיר
 קדמו רביעי. שר־בטחון הוא דיין משה

 דיין הכושלים. אשכול ולוי לבון פינחס לו
 תלמידו בן־גוריון, דויד של ממשיכו הוא

יורשו. אפילו ואולי
נליל-יס יעקובוביץ, דרור

. .  אשר את לשכוח אין מלחי. השופט .
במדינה, מוחלט צדק שיש הוכיח עשה:

כש למשפט, ונישא רם שופט אף המעמיד
השוד. הוא

 מעינינו ששת־הימים מאורעות ישכיחו אל
המוחלט. הצדק את

 תל-אביב נוף, כרמלה
. . כקולקטיב. צד,״ל, אלופי .

אי-שס כסיני, חייל
. . . העברי. הלוחם .

 חיפה אבינועם, שמואל
. .  רעיון של התגלמות זוהי גורן. הרב .

השלמה. ישראל מלכות
בני-ברק כהן־צדק, משה

1 ספחת ספק
 ח״כ הגזים לדעתי

 הזה (העולם אבנרי
 את בהערכתו )1566

 מן הצפויות הסכנות
הער ומצד הסיפוח,

הפלשתינאים. בים
 של דינו דומה אין

ע לדין ישראל עם
בגור אחרים. מים
בהיס המיוחד לנו

נצחו־ גם כן טוריה,
הגדול. ננו

אב למר מציע אני
לקבר שישאיר ,נר

 לדאוג האומה ניטי
ארץ־ישראל. לעתיד

יפה, זאב
מנדל

ה העולם2 1568 הז




