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 על מעריב זוצהרון הכריז שבועיים לפני
 ישראל, פועלי בין ישראל עובד תחרות

שהוכ — הבאה השנה במרוצת שיצטיינו
 ביעילותם, — פיריון־העבודה כשנת רזה

של העבודה פיריון ובהגברת בהתמדתם
 בגובה פרס הובטח בתחרות לזוכים הם.
לירות.״ ״רבבות של

 בשבועיים שאירע ימה לפי לשפוט אם
 אין הרי התחרות, הוכרזה מאז האחרונים

 מעריב ,של הלירות רבבות שפרס ספק
 המתחרה העיתון לקופת ישר ללכת צריך
חרי גילו שבעליו אחרונות, ידיעות שלו,
 שהוא איזה אם שספק ויתמה יעילות צות,
עימם. להתמודד יוכל פועל

 רעיץ את החשאי. במיכצע תקלה
 בשגת־הפיריון המצטיין העובד תחרות

ל הציעו הם מישרדי-פירסום. שני יזמו
 מעריב ועורכי שיתוף־פעולה, מעריב

 חודשים שלושה במשך היוזמה. על קפצו
 רתמו הם המיבצע. הכנת על שקדו הם

ההסתד את מישרד־העבודה, את לעגלה
 זד ואת התעשיינים התאחדות את רות,
 תקנון הכינו הם הייצור. לפיריון ׳מכון

 כדי המיבצע, לחשאיות גם ודאגו וסמל,
ה לידיעת ייסתננו לא אודותיו שפרטים

 מקביל. מיבצע ייזום שמא המתחרה, עיתון
 המיבצע, ׳בהכנת עבדו אנשים כתריסר
בהכ בינואר באחד להיפתח היה שאמור

 יצחק ראש־הממשלה, של הגיגית רזה
רביז•

 הוועדה בישיבת תקלה. אירעה פיתאום
 על הממונה הודיע ההסתדרות של המרכזת
ה המיבצע על העבודה לפיידיון המחלקה
 דובר מעריב. עם פעולה בשיתוף מתוכנן

 לעיתונות. קומוניקאט הוציא ההסתדרות
 על הודעה יכי כשגילו ׳נדהמו מעריב עורכי

 ב־ זמנה קודם פורסמה החשאי המיבצע
עיתוני־הבוקר.

 אדום אור נדלק ׳נדהמים, הם ׳בעוד
 החליטו אלה אחרונות. ידיעות בעלי אצל
 לפיריון יעשה מעריב שרק ייתכן שלא

 להרים עליהם גם וכי בישראל הייצור
 הם בישראל. התפוקה לעידוד תרומתם את

 דומה, מיבצע על מיד להכריז החליטו
 הראשונים שזכות כך מעריב, את להקדים

שלהם. תהיה המיפעל על
 ידיעות שלאנשי רק היתד. הבעייה
ה המיבצע על פרטים היו לא אחרונות

 שהצליחו מה כל מעריב. של מתוכנן
 במודעה לצאת עומד שמעריב הוא לדעת

 ושיש חמישי, ביום המיבצע על מקדימה
וסיסמה. סמל למיבצע

 משנתו גרפיקאי הוער הלילה באמצע
 סמל במקום אילתר הוא למערכת. והוזעק

 להבריז הצליח אחרונות וידיעות הדש,
ל מעריב. לפני אחד יום המיבצע על

 ה- על נוספים סרטים הובטחו קוראים
 תיקווה תוך שישי, יום בגיליון מיבצע

 המיבצע על פרטים יתגלו ■כבר אז שעד
מעריב. של

שבו לפני החמישי ביום השנה. קרה
 מיבצעו. פתיחת על מעריב הכריז עיים

 לעומת ישראל, עובד תחרות בשם שנקרא
אח ידיעות של המצטיין העובד תחרות
 בהכרזת-הפתיחה נמסרו לא אבל רונות.

 ה־ סיסמת מילבד נוספים, פרטים כל
 והפרס — ונחייה״ ״נעבוד — מיבצע

ל לירות״. ״רבבות של ׳בשיעור המובטח
 של למיבצע גם סיסמה היתד. כבר מחרת

 נעמוד״ — נעבוד ״אם — אחרונות ידיעות
 ״רבבות של בשיעור פרם של והבטחה —
״י.״ ל

 כבר לקבוע רצו אחרונות ידיעות בעלי
 יהיה סן חששו שהם אלא הפרס, גובה את

 יותר, נמוך או גבוה מעריב של הפרם
הס עוד לבאות. להמתין החליטו ולכן
 נעשה מעריב של המיבצע כי להם, תבר

 הקשורים הגורמים כל עם בשיתוף־פעולה
בל על התחייבו שכולם זה, מעין לעניין
 ידיעות בעלי של גיסיונותיהם עדיות.

 התאחדות את למיבצע גם לגייס אחרונות
 הם בתוהו. עליו וההסתדרות, התעשיינים

 מיב־ על נוספים פרטים לפירסום המתינו
 הכריזו שאלה אלא יריביהם, של צעם

 לא שלם שבוע במשך דממת־אלחוט. על
של אחת נוספת מודעה אף פורסמה

 נאלץ ולבן במעריב, ישראל עובד מיבצע
שתיקה. על לשמור המצטיין העובד גם

 עכשיו הראשון. הסיבוב רק היה זה
 העשוייה נוספת, מערכה פתיחת צפוייד.
 ישראל עובד בין החתמודדות את להפוך
 והארוך המרתק לקרב מצטיין לעובד
השנה. של ביותר
 מהצדדים אחד אף כי הוא שברור מה

 תחרות תקנון שכן זה. בקרב יפסיד לא
 הרוצה מיפעל, כל מחייב ישראל עובד

 ל- עובדיו את לרשום בתחרות, להשתתף
 ודמי־השתת- דמי־רישום תמורת •מיפעל

!כב בסכומים להסתכם העשויים פות,
 את שירשמו שהמיפעלים ספק אין דים.

 ירצו לא ישראל, עובד לתחרות עובדיהם
 גם אותם וירשמו הפועלים עם להסתכסד

 הבאה בשנה המצטיין. העובד לתחרות
 חלק להפוד דמי־הרישום עשויים כבר

שתי אם ספק הפועלים. של מתנאי-השכר

המצטיין ]העובד
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״ידיעות״ שד הסמל
הלילה באמצע קריאה

״מעריב״ של הסמל
היום לאור פירסוס

 אך התפוקה, להגברת יגרמו התחרויות
 ההכנסות להגברת תתרומנה שהן יספק אין

הצהרונים. שני של והמכירות

חיים דרכי
ם ד א עבר ה מ !,דרו ש
טוענת — לכדו המין על לא

אלא — אבידר תמר
הקטנים הרבריס על

האהבה ועל
 חולם הממוסד שד,נשוי משהו יש ״אם

חלומו כי משוכנע, והוא אודותיו על

1949 הזה העולס30


