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בשבוע שעבר שוב הפר העולם הזה
קשר של שתיקה ,שהקיף את כל העתונות
הישראלית .הנושא :מחלת הנשיא.
ערב הופעת הגליון ,כבר היה ברור לחוג
המצומצם של יודעי־דבר כי קיים חשש
רציני לחייו של יצחק בן־צבי .אולם בגלל
הרוח המוזרה השוררת בעתונות ,ירושת
הגטו המזרח־אירופי ,נחשב הדבר כפסול
לפירסום .באופן אוטומטי ,גם ללא הידברות
בין העורכים ,ניגנזה הידיעה החשובה.
היה לנו ברור כי על העולם הזה להכין
את אזרחי המדינה לכל אפשרות .במדינה
מתוקנת ,מהודה מצב בריאותו של הנשיא
עניין ציבורי ממדרגה ראשונה ,בגלל ה
תוצאות המדיניות הכרוכות בו .להעלים
ידיעה כזאת מפני האזרחים ,בעוד שאחרי
הקלעים כבר החלה התרוצצות מפלגתית
ובין־מפלגתית בקשר עם הירושה — אין
זה נוהל התואם חברה דמוקראטית.
אולם אחרי שהחלטנו ,באופן עקרוני,
לפרסם את הידיעה ,ואף להקדיש לה את
השער הקדמי ,נתעוררה השאלה :איך לנסי
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רכוש תעודת בגרות .תעודה
זו תפתח בפניך כל הדלתות :
 .1רשות כניסה לשם לימודים ,לכל
המוסדות להשכלה גבוהה.
 .2סכויים מצוינים להתקדם בדרגה.
 .3אפשרויות רבות לזכות בחופשות־
לימודים.
 .4אפשרות כניסה לחברה המודרנית
והמשכילה.
תעודה נכספת זו תשיג בבי״ס תיכון
״ ר י \ ״ )לימודי בקר(
אלנבי  , 113בכל יום בשעות לפנה״צ.

,לויד״
חמכון הבינלאומי להתכתבות

אלפי מכתבים
לסי שיסד .אמריקאית

פרוספקט חינם
תל־אכיג ,ת .ד4185 .
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פנה לסוכן הנסיעות שלך.
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שער ״העולם הזה״ 1336
הה ? הוכנו גירסות שונות ,ביניהן הגירסה
המפרטת את מהות המחלה ואת החשש
החמור לחיי הנשיא.
לבסוף הוחלט לטפל בעניין בטאקט מכסי
מלי ,להשמיט כל פסוק המזכיר בפירוש
הדאגה לחיים ,להסתפק במינימום הדרוש
כדי להעמיד אותך על רצינות המצב .ה־
גירסה הסופית :״מראשי המפלגות לא נעלם
כי  . . .בן־צבי לא יוכל עוד לשאת במלוא
נטל התפקיד ימים רבים  . . .החלו מדברים
על האפשרות כי הנשיא יצטרן לפרוש,
מטעמי בריאות.״
סמכנו עליך כי ניסוח זה בתוספת עצם
העובדה כי הקדשנו את השער הראשי ל
מחלת הנשיא ,ימריצו אותך להסיק בעצמך
את המסקנה הנכונה לגבי המצב ,אף מבלי
שייאמרו דברים מפורשים יותר.
למהרת הופעת הגליון החלו גם שאר ה־
עתונים לפרסם רמזים על מחלת הנשיא.
ז ★ 4י ★
באותו שבוע נתעוררה בעייה שניה ,ה
נוגעת אף היא לשיקול .ולטאקט .היא נגעה
למעשה־הזוזעה באשדוד.
חולית־הכיסוי של העולם הזה הופיעה ב
מקום ,יחד עם המישטרה ,חיכתה יחד עמה
לבוא החוקרים ,שהיו צריכים לגלות את
הגופה המכותרת׳ של אסתר אוחיון .כאשר
החלו החוקרים לחפור בחול ולהוציא את
הבתרים ,הנציח הצלם את המראה הזוועתי
לפרטי פרטיו.
תצלומים אלה היו מונחים לפני העורכים,
כאשר היה עליהם להחליט אילו תמונות
תיכללנה בכתבה .אחרי דיון ,הוחלט כי
תפורסם רק תמונה אחת של הגופה עצמה,
הפחות זוועתית .התצלומים היותר נוראים
נגנזו ,כדי לחסוך את המראה המבחיל.
העולם הזה אינו מהסס לפרסם גם תמו־
נות־זוועה ,אם הדבר דרוש כדי להעמיד
את הציבור על מאורע ציבורי בעל משמעות
מדינית )כגון במיקרה חמשת הצעירים ה
ערביים שנקטלו בגבול עזה( .אך במקרה זה
לא היה צורך כזה .שום עניין ציבורי לא
חייב להציג בפניך תמונות ,שהיו עלולות
לגרום לך סיוטים ליליים.

