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 שבועות מאותם אחד המערכת עבודת לגבי היה שעדר השכוע
 מסירתה לרגע עד הזמן עם מירדן מנהלים אנו בהם אופייניים,

מוכרי־העתונים. לידי הראשונה העתונים חבילת של
 למעין לגבינו כבר שהפכה התופעה, על פעם לא עמדנו

 מנהל- בשבוע. שלישי בימי דווקא חשובים מאורעות של התרחשותם טפלה: אמונה
 הוא שכן עצבינו, את במובחן להעמיד רוצה או איבד״ לנו נוטר כנראה העיתים

 שהיה מי בשבוע. אחר יום מלסל יותר שלישי לימי מרעישות חדשות להועיד בוחר
 , זו. התרשמות מאשר היה ודאי סטאטיסטיים, חישובים לערוך עצמו את מטריח
 מתח של בסימן הזה, העולם הופעת יום ■שעבר, בשבוע השלישי יום גם עמד וכך
 לאישור רק המתינו פועלי־הדפוס לדפוס. ומוכן מסודר ערוך, כתוב, הקד, העמק וציפקה.
לבוא. התמהמה והאישור בהדפסה. להתחיל

 המאמצים כל את לאל לשים כדי בו שיהיה להתחולל, עלול משהו כי באוויר חשנו
אקטואלי ולבלתי למיושן אותו ולהפוך האחרון, בשבוע העתה בהכנת שהשקענו
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1903 הזה״ ״העולם שערי שני
עצבים מיסזן

 מתרחשים מסעירים מאורעות באשר אחת לא קורה שזה כשם לשוק, יצא בטרם עוד
הזה. העולם גיליון סגירת אחרי אחרי־הצהריים, שלישי בימי דווקא

 אנשים שני אלה היו הסכנה. נשקפת מאין להריח לפחות יכולנו שד,פעם אלא
 משח ושר־הביטחון מאיר גולדה ראש־הממשלד, שוב: זאת לנו לעשות שאיימו

 אנשים במערכת אצלנו יש אבל מודע, באופן זאת עושים לא שחם להיות יכול דיין.
 ומהלכיהם צעדיהם סל את שומרים הם במיתסוץ. זאת עושים שהם להישבע המוכנים

 אתת: פשוטה מסיבה דק זאת עושים שהם וכמובן דווקא, שלישי לימי המפתיעים
הזה. העולם את לדפוק

להם.״ יילך לא זה ,,הפעם שעבר, בשבוע לעצמנו אמרנו לא!״ ״או,

נוי? את סידר נוי ^
 סמך על להעריך היד, ניתן הגיליון, הכנת הסתיימה בטרם עוד השבוע, מראשית

 בתחום הפנימי, הפוליטי במישור להתרחש העשוי המרכזי המאורע כי שהצטבר, המידע
 אחת דיין. במשה או מאיר בגולדה או קשור יהיח החדשח, הממשלה הרכבת

 קואליציה עבורה להרכיב ספיר פנחס של מכישלונו מיואשת גולדה, כי טענה חגירסות
 המדינה לנשיא להחיזיר עתידה רחבה,

 תיאוריה הממשלה. להרכבת המנדט את
 שינקוט הוא דיין משה כי אמרה שניה

 לזרוק עתיד הוא וכי המפתיע, המהלך את
 רקע על מרעישה הודעה הפוליטי לחלל

 וחששו נגדו המופנית הציבורית הביקורת
ה עתידו לגבי ועדת־אגרנט ממסקנות

פוליטי.
 שני הכנו אלה הנחות שתי סמך על

שנו פדי אלטרנטיביים, קדמיים שערים
 איזה לבחור מנדנו, האחרון ברגע כל,

 השערים אחד הגיליון. בשער להדפיס מהם
 גולדה. של הצפויה להתפטרותה התייחס

 נוסח דייו, במשה קשור היה שני שער
 שבו הטקסט שינוי את שתאפשר בצורה

 אם לחדשות, להתאימו כדי האחרון ברגע
שוב. בנו להתעלל דיין ינסה אומנם

השלי יום של הצהריים שעות לקראת
 השי״ן שעת מועד התקרב כאשר שי,

 שיהיה כבר ברור היה הגיליון, להדפסת
הש חדשות במרכז שיעמוד דיין משה זה

 אם לחלוטין ברור היה טרם אולם ביע•
סי על ויכריז הצעד את ינקוט אומנם

 של החדשה לממשלתה להצטרף רובו
 העתון להדפסת האישור ניתן כך גולדה.

דיין. של הקדמי השער עם
עמד לרוץ, הדפוס מכונת התחילה רק

אכ מרוב ראשינו שערות את למרוט נו
 דיין של כוונתו על הידיעה הגיעה : זבה

? שוב אותנו סידר הוא האם הבאה. לממשלה להצטרף שלא
 בתוכן הדפום. מכונות את עצרנו הפעם. לא לעצמנו. זאת להרשות יכולנו לא
 לשנות — שלישי יום של אלה אחרי־הצהריים בשעות — היד, ניתן לא כבר הגיליון

 דיין. של הזה צפוי הבלתי מהלכו על להכריז היה ניתן הגיליון שער על לפחות אבל דבר.
בתמונה). דיין של השערים בשני הנוסח שינויי את (ראה

 הראשון העתון הזה העולם היה שעבר, שלישי יום של הערב שבשעות קרה כך
 ברדיו, הידיעה את שמעו שלא רבים, דיין. של מהלפו על הידיעה עם לציבור שהגיע

הזה. העולם משער כך על התבשרנו
ה את כך. על לנו יסלח לא שדיין אחוז מאה
 יום באיזה רק ודאי יז*וק הוא שלו הבאה סנסציה
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