
 נפטר בן־צבי, יצחק מר המדינה, ״נשיא
 78ה־ בשנה וחמש, שבע בשער, הבוקר
שע סיבוכים, מלווה ממארת, מחלה לחייו.

 בבוקר, בשבת לראשונה לציבור נודע ליה
 על־ידי ראשין רפואי ביולטין פורסם כאשר

״כוחותיו את כילתה רופאיו, . . .
 ה־ מות על סיפורו את מעריב פתח כך
 ידוע שהיה אחד, חסרון רק בו היה נשיא.
אמת. היה לא הוא לכותביו: היטב
לרא לציבור ״נודע לא הנשיא מחלת על
 הביולטין. כשפורסם בבוקר,״ בשבת שונה

 לפני ימים שלושה עליה שמע הציבור כל
 מכשיריה־ אולי — הזה העולם כאשר כן,

 מעל קרא — במדינה ביותר החזק פירסום
 ״מחלתו אילת: עד ממטולה הקיוסקים, אלפי

 — המדינה על מעיבה בן־צבי יצחק של
הנשיא״. פרישת

 שעות כעבור זה. שער ראו אלפים מאות
 שלא במדינה אזרח כמעט היה לא מעטות

אנוש. חולה הנשיא כי ידע
 חזה להעולם ניתן מדוע היא השאלה

 שלוי בילעדי כסקופ זו עגומה ידיעה לפרסם
 מאות זו שאלה עצמם את שאלו השבוע

 מעריב כתבי וראשונה ובראש עתונאים,
עצמו.
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 שידע היחיד כמובן, היה, לא הזה העולם

 יודעי־דבר של הקטן החוג הידיעה. את
 כן, אם אחרים. עתונאים כמה גם כלל

פירסמוה? לא הם מדוע
 ממשלתית. התערבות כל היתד, לא הפעם

 את כינס לא הקטן״ ״האיש של יורשו
 לסודיות, אותם השביע לא העתונים, עורכי

שתיקה. של קשר עימם קשר לא
 ועתון עתון בכל מעצמו. נולד הקשר

הידב שום בלי פנימית. התייעצות נערכה
 החליטו ממש, אוטומטי באופן הדדית, רות
 החשובה הידיעה את להשתיק העתונאים כל

 על הרבה המלמד דבר — במדינה ביותר
התיי היתה במעריב גם המקצועית. תפיסתם

ההחלטה. אותה והוחלטה כזאת, עצות
 כרגיל, הקשר, את הזה העולם שבר כאשר

 אין עצמם. על רק להתרגז העתונאים יכלו
 בידיעה יקדים, ששבועון בעולם רגיל זה

 הארץ היומית. העתונות כל את זה, מסוג
 על ראשון רמז יום כעבור הגניב ניכנע,
הפחות־חשו־ מידיעותיו לאחת הנשיא מחלת

 בהחלטתם דבקו העתונאים שאר בות.
המקורית.
 בעצם, מדוע, להסביר איש ידע לא השבוע

 לא עתונאי לשום המקורית. הידיעה נגנזה
 בארץ עתונאים מאות ״שש הסבר. היה

 התרתח הזה!״ העולם למען עובדים הזאת
פת שלו המערכת ואילו מעריב. של כתב
 כולו, העניין העלמת על־ידי הבעיה את רה

.״ מגוחך: פסוק באותו לצי נודע .עליה .
״בבוקר בשבת לראשונה בור . . . 
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 ובמיוחד לעיתונאי, מזדמן יום בכל לא

 ישר ליפול מצלמה, עמו נושא כשהוא
להתרחשות.

 הזה, העולם כתב נסע שעבר שלישי ביום
כ המרכזית. לתחנה באוטובוס אלוני, אורי
 מכיודן צעקות לפתע שמע בתחנה שירד
 פתח־תיקתה. שבכביש חברת־החשמל חצר
 אנשים בכתריסר הבחין למקום, חש הוא

ה החשמל עמודי לעבר שהצביעו נרגשים,
 נראה מהם אחד על החצר. בתוך בנויים

 בחגורת־הבטחון תלוי כשהוא העובדים, אחד
אח ששניות התברר בוערים. ומכנסיו שלו,
תי לבצע כדי האיש טיפס לכן קודם דות
מכת־חשמל. קיבל רשלנות ומחמת קון,

 עם הגדר על לעלות מיהר שהכתב כמובן
 ההצלה פעולת את מצלם החל מצלמתו,
 עובדי בו הבחינו שלפתע אלא המהירה.

 אותו! ״תפסו בצעקות: פתחו החשמל, חברת
 אף מהם אחדים כאן!״ לצלם לו תתנו אל

לעברו. אותם ידו וקרשים, אבנים הרימו
 לקצה מיהר הוא ברירה. היתד, לא לכתב
לרג שניצבו הבחורים, מאחד ביקש החומה,

 לרדת שיוכל כדי מצלמתו, את להחזיק ליה,
 אולם המצלמה, את תפס הבחור הגדר. מן

 ניסה לגדר, מעבר אלמוני הופיע רגע באותו
 הדבר הבחור. של מידו המצלמה את לחטוף

מרודפו. נמלט הבחור בידיו. עלה לא
 להתפרסם זוכות היו שהתמונות ספק אין

 נעלם לולא — הזה העולם של זד בגליון
חזר. ולא המצלמה, עם האלמוני

 המצלמה את תחזיר אולי — יקר אלמוני
המערכת? למשרד
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לחתפתגות הבינלאומי חמכוו

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לסי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיב,
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חשבונך,
 פרע נא

בהקדם. אותו

מכתבים
לאן?

 מה שכל סופית מתברר אלה בימים
 ישראל־ ויחסי המרחב ענייני על שאמרתם

 נכו!. היה שנה, שלוש־עשרה במשד ערב,
מ הולכים ואנו מתנשמות, נבואותיכם כל

 שד האחורי לשער נועדה העיקרית התמונה
 מפאת האחרון ברגע הוחלף אשר הגליון,

 תל־אביב. בתוף הטביעה ואסון הנשיא מות
המקורית: תמונת־השער

נניע? לא: דחי. אל דחי
. . צודקים! להיות הפסיקו השם, למע: .

ירושלים אלדר, שרה
האסורה זיוה

 הזה (העולם זיוה״ את פסל ״הצנזור
למה? )?1337
אי: שפירסמתם, התמונות לפי לדו: אם

 נם הפכתם שמא או במיוחד. נועז סרט זה
ה התמונות את ושוטרים פוריטאנים אתם

 לעצמכם? עיקריות
גם. לראות רוצים אז

רמת־נן אביבי, אהוד

 יון בז־גוו כמו זה שערוריות, בלי זיוה
 הדבר. אותו יהיה לא כבר זה שערות. בלי

שהיא. כמו אותה אוהב אני
ירושלים סגלוביץ, דויד

בלי? או עם
טיפות שתי
 ט״לור ליו ביז דמיו! שיש טוענים אתם

 הזה (העולם טולצ׳ינסקי רות וטנדמישנה
כלום! זה )?1335

הדומה אחת, נערה בצעדה צילמתי אני

1358 הזה העולם2


