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יום־המנו־ הוא כשבוע הרביעי יום

 הוצאת של המאמץ אחרי המערכת. של הה
לפ שלישי יום עד הנמשך השוטף, הגליון

מאוו ,מכונות־ד,כתיבה משתתקות ערב, גות
מש ומתרוקנים ,מעבדת־ר,צילום את ררים
ה,מערכת.רדי
 שתפקידו במערכת, עורך־תורן רק צאר נ

הש של תוכנית־ר,עבודה את להכין יותר
 ממש. של עבודה לבצע כאשר הבא בוע

 כל את להשיג היכן יודע ־א ה :והעיקר
ספורות. דקות תוך ולהפעילם חברי־ר,מערכת

 סידורי־הקבע. כל התהפכו שעבר בשבוע
קדחתנית. עבודה של ליום דפך יום־המנוחה

̂י׳ ̂י ־̂■ ■ ־׳
הי ר אז ה ל נ די מ  פטירת על נודע ה

קר מפי בבוקר, עשר בשעה ראש־ר,ממשלה
 המערכת גלגלי נעו כבר אז ישראל. קול יין

גבוה. בהילו־ שלנו
 אשכול לוי מות על דראשונה הידיעה

 רבע — 8.45ב־ שלנו התורן לעור־ הגיעה
הז אוטומאטי באופן הפטירה. אחרי שעה
 שני אליהם צירף המערכת, צלמי את עיק

לירושלים. אותם ושלה כתבים,
 חומר־ את לאסוף הוטל אחר צוות על
אשכול. לוי של ח־יו על הרקע

 נ־ זה חומר ייכנס האם : ודתה השאלה
 עתה מחזיק שאתה זה — שלנו הבא גליון

ה אחרי ימים שבעה יופיע ואש־ בידיך,
 מיוחד, גליון להוציא יש שמא או ? פטירה
 צמוד ושיהיה אשכול, ללוי כולי מוקדש

? עצמו למאורע יותר
בירו במקביל שהתנהלה בישיבת־מע־כת

ישיבת בגלל אבנרי, אורי שהה (שם שלים
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האחורי השער
 טלפוני קשר באמצעות וברל־אביב, הכנסת)

 מיוחד. גליון להוציא הוחלט רצוף,
★ ★ ★ מוד בו הדפום, כי הסתבר זו כנקודה

להת יוכל לא קבוע, באופן סזה העולם פס
 כל :הזאת המיוחדת העבודה לביצוע פנות

 בעבודה תפוסים היו והעובדים המכונות
 לדחותה. היה שאי־אפשר אחית, שוטפת

 לתוכן לדאוג רק לא כן, על צורך, היה
 אתי מיסודו לארגן גם אלא המיוהד, הגליון

המסועף. המינהלי הצד כל
 — מהם אלכסנדר דפוס — שנמצא הדפוס

 תהליך זהו אופסט. רוטציה במכונית מדפיס
 שלנו. הרגיל ההדפסה מתהליך לחלוטין שונה

 בראשותו הגרפיקאים, צוות : הדבר פירוש
 יוסי המערכת, של הקבוע הגרפיקאי של

לשיטות־עבודה להסתגל צריך היה שנון,

 היה שלא חדשות,
אליהן. רגיל

 תוך — זה וכל
 כי בלבד. שעות 36
 המועד הוא זה

 למיוחד, הגליון לתיכנון לעצמנו שקבענו
והדפסתו• צילומיו, הכנת כתיבתו,
 ימי־העבודה את הזוכרים המערכת, חברי

 היומי העיתון את הוצאנו בהם הקדחתניים
 לא ואחריה, מלחמודששת־הימים בימי דף,

 אינטנסיבי בקצב לעבוד שאפשר האמינו
להפתע גילו, השבוע אז. שהיה מזה יותר
אפשרי. שהדבר תם,

 ללכת יכולנו המיוחד הגליון כעריכת
ולהר — רבים בחרו בה — הקלה בדרך
 החלטנו היסטוריים. תצלומים בפירסום בות
 הדגש את לשים אלא בכך, להסתפק לא

 עוד מד, הגליון. של הכתוב החלק על דווקא
ל עלינו הטלוויזיה בעידן כי ברור, שהיה
מסו הטלוויזיה צוות שאין מה לקורא ספק

ואובייקטיבית. כנה פרשנות :לו לספק גל
 אמצעי־התיקשורות יתר כל שכמו מובן,

— והטלוויזיה הראדיו יומיים, עיתונים —

הקדמי השער
ה מתוך שלנו. בארכיון אנו גם השתמשנו

עבו שנות 50 במשך שהצטבר העצום חומר
 את דלינו אשכול לוי של הציבורית דתו

 את שתיארו ביותר, האופייניים הקטעים
 ראש־ של הרם התואר מאחורי אשכול האיש

הממשלה.
 היו זה גליון של תרומתו עיקר אב׳.

 אורי מאת האחד : מדיניים מאמרים שני
 ראשון סיכום ובו (״חאנטי־גיבור״) אבנרי

 והשני אשכול! לוי של ומעמדו פועלו של
האינפור על שהסתמך הירושה״) (״מלחמת

 לנתח כדי האפשרית, ביותר הרחבה מציה
המדינה. בצמרת הצפויים המהלכים את

הח ביום בתל־אביב, לרחוב, יצא הגליון
 שישי ביום הופץ הארץ ברחבי בערב. מישי

מ ידעו שלא הקוראים, מבין אלה בבוקר.
 — השבוע להשיגו יוכלו הופעתו, על ראש

 המפיצים עם שעשינו מיוחד הסדר פי ע׳,
 זה, גליון עם יחד — העיתונים ומוכרי

ובחו״ל. בארץ הקבועים, הקיוסקים בכל

מכתבים
ז השלום הגיע האם

! לא לצערנו
ה חיילינו גם הביתה הגיעו לא וכמוהו

! בגבולות יושבים
ה באליאנס, 3 ,ט כיתה תלמידי אנחנו,

לע שעלינו מרגישים בבית, עדיין יושבים
לחיי לשלוח שנוכל כדי מאמץ כל שות
ב לעמוד עליהם שיקל משהו לפחות לים

הקשה. תפקידם
 נוכל בה לכל־עבודה מוכנים נהיה ולכן

 משהו לקנות שנוכל כדי ככף, להרוויח
 הנאה שימחה, שבגבול העמדות אל שיביא

החם. מהבית אהבה והרבה ובידור,
 אותנו והזמינו זה במיבצע לני עיזרו

 במשק עזרה מכוניות, רחיצת עבודה. לכל
 וכל גננות שליחויות, בייבי־סיטינג, הבית,
אחרת• עבודה

ל נעשה אנחנו כ  מהר יותר, טוב ה
יותר. נקי יותר,
 :ובקשו 775994 לטלפון פנו ותיווכחו. נסו

באהבה. לצה״ל
 תל-אביב הכיתה, תלמידי

טוכמאייר לאן מהשטחים,
 אחרי בבית, מחופשת־שבת חזרתי היום

ש לאחר וזה בקווים. ישיבה של חודשיים
 הזה העולס בעיתון מאמרך את קראתי

 מה מספיק שלא טוענת את בו ),1640(
 רוצה אלא במלחמת־ששת־הימים, שנכבש

 לא שאת חושב אני שטחים. עוד שיכבשו
עליה. מדברת שאת הבעייה בקצה נוגעת

 שכבשנו, בשטחים יושבת היית אילו
 שכל הטובים, חבריך את מאבדת והיית

)5 בעמוד (המשך




