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קרא בעיון את הידיעה שלעיל .היא הו 
פיעה במדור תצפית של גליון השבוע ש
עבר — חמישה ימים תמימים לפני שהודיע
קול ישראל על התפטרותו של דויד בן־
גוריון.
בשעה שיתר עתוני המדינה היו מלאים
דיווח עיוור על המהלך היבש של משפט
בן־גל בבאזל ,כבר ידע העולם הזה להודיע
לך ,מעל עמוד השער :״משבר חדש בממ
שלה — פרם נעץ סכין בגבו של בן־גל.״
ואילו הידיעה הראשונה במדור תצפית
של אותו גליון אמרה:
 9פרשת בן־גל תשוב ותזעזע את צמ
רת השלטון במדינה .הפעם יגרמו להתפו
צצות שני הצדדים כאחד :בן־גוריון־פרס
וזקני מפא״י .הרקע :הקו שבו נקט בן־גל
במשפטו .פרס רצה שבן־גל יטול על עצמו
בשקט את האחריות למעשה ,מבלי להבהיר
את המניעים שגרמו לכל הפעולה נגד ה
מדענים הגרמניים .אן אוהדי הממונה המודח
קבעו אחרת ,ונראה כי גם גייסו חלק מן
המנגנון הממלכתי לצרכי ההגנה על ברגל.
כמר ,מאויבי העולם הזה ,ושמעון פרס
בראשם ,ניסו בכל כוחם לנתק אותנו מ־
׳מקורות האינפורמציה הכמוסים והגבוהים
ביותר במדינה .לפעמים השלו את עצמם
שהצליחו בכך .אבל העולם הזה ידע ,יודע
ויידע מה מתרחש בתוך־תוכה של צמרת
המדינה .על כן היה העתון היחידי שיכול
היד ,להודיע לך ,בעצם הרגעים בהם התגב
שו ההחלטות ,כי מסתמן סופה המהיר של
הקאריירר ,הפוליטית של בן־גוריון.
כיצד מגיעים אנשי העולם הזה אל ה 
מקורות האלה? זאת ,לצערי ,איני יכול ל
גלות לך .אבל אוכל ,לעומת זאת ,לספר לך
כיצד מגיעות הידיעות הסודיות אליך.
★
★
★
במערכת העולם הזה עובד נביא .כך ,על־
כל־פנים ,אנו מכנים את עורך מדור תצ
פית• אך בניגוד לנביא הרגיל ,עליו לעבוד
קשה מאוד לפני שהוא משמיע את נבואו 
תיו .החומר שהוא מוסר לדפוס הוא החומר
האחרון הנכתב בכל גליון .עד לאותו רגע
הוא מקיים מגע עם המקורות שלו :ראשי
מפלגות ואישי־ציבור ,מודיעים — שרק הוא
יודע את זהותם — וחברי־המערכת שבמרו
צת עבודתם השוטפת נפגשו עם עשרות
אגשי־מפתח בשטחים שונים.
לפעמים הנבואה גדולה וחשובה מכדי ש
תישאר בתחום המדור שלו — כפי שקרה
עם הידיעה על מצב בריאותו של הנשיא
בן־צבי המנוח .הידיעה ,שהגיעה לעורך
זהו חלק מן הנבואות שהתגשמו בצורה
תצפית מכמה מקורות ,בבית־הנשיא ובבית-
בולטת .אך למדור תצפית תפקיד חשוב לא
חולים הדסה ,הופקעה ממנו .היא עברה
פחות מפירסום ידיעות מסויימות מראש.
בדיקות נוספות■ ,ולבסוף הופיעה ככתבת־
תפקיד זד ,הוא לנתח מראש ,על סמך נתו 
שער )העולם הזה  .(1336היה זה שבוע
התפתחותם של
ראשון ,את
נים ממקור
לפני מות הנשיא ובטרם פורסמה ידיעה
עניינים גדולים ,במשך החודשים הקרובים.
כלשהי על הנושא בכל עתון אחר.
כך ,למשל׳ דיווח מדור תצפית ברציפות,
מדור זה הוא אשר הודיע מראש ,לפני
משך שלושה חודשים אלה ,על התעצמותו
כל יתר העתונים ,על כמה וכמה מאורעות.
של שמעון פרס ,על נסיון המרד של זקני
בשלושת החודשים האחרונים ,למשל ,ניבא
מפא״י ,על דעיכתו ועל התלקחותו המחודשת.
כי:
אותו טיפול עצמו הקדיש לתהליך אחר:
 9שלום שטארקס ,דודו־חוטפו של יו־
שיחות האיחוד בין מפא״י לאחדות־העבודה.
סלה שוחמכר ,יקבל חנינה מהנשיא וישוח
בשני ד,מיקרים הוכח כי הניתוח היה
רר מכלאו ערב חג הפסח )העולם הזה
ה״נבואות״ שלתצ 
נכון ,ועתה משמשות
 .(1333רק מחלתו האנושה של הנשיא בן־
פית כהנחיות למאמרי העתונות היומית.
צבי לא איפשרה לו לחתום על מיסמך ה
מובן שלא בל ידיעות תצפית מתאמתות.
חנינה• שטארקס שוחרר בכל זאת זמנית
לא מפני שמתפרסמות במדור זה ידיעות
ערב חג הפסח ,ורק אחרי שהנשיא חתם על
המצוצות מן האצבע — אלא מפני שההת 
מתן החנינה יצא החודש סופית מבית־
פתחויות ,שעליהן פורסם ,שינו את כיוזנן;
הכלא.
או ששר מסויים ,שבתחילה התכוון לעשות *
 9קיימים סיכויים ,שבקרוב ישוחררו
צעד מסויים ,שינה בינתיים את דעתו )אולי
ממאסרם חלק מן האשמים ברצח קסטנר —
כתוצאה מפירסומו המוקדם במדור( ,וגנו
)העולם הזה .(1334
ואולי אפילו כולם
את הרעיון .אך אם לשקול את הדברים ש
זה היה שמונה שבועות לפני שהידיעה
התאמתו ,כנגד אלה שהתבטלו או התבדו —
יתרהעתונים.
אושרה על־ידי
הרי שהמאזן הסופי חיובי מאוד .על כן:
חנינה אחרת שהעסיקה את המדור כמה
 9צפה לכן ,כי גס להבא ימשיך מדור
וכמה פעמים ,היא זו של אהרונצ׳יק כהן.
תצפית להגיש לן את הידיעות הנסתרות,
לפני ארבעה חודשים ניבא מדור תצפית כי:
הנוגעות למה שעתיד להתרחש בשטחים
 9תיתכן בכל זאת חנינת לאהרון כהן.
שונים.
שהוגשה על־ידי כמה
הבקשה הראשונה,
קבנצנת של ■אנשי־רוח ,נדחתה אומנם על־
ידי הנשיא ,בהשפעתנ הישירה של דניד
בן־גנרינן .אנלס קיימים סיכנייס שאם אהרנן
כהן יגיש בעצמנ בקשת חנינה — ייענה
בחינב .עד כה סרב כהן לבקש חנינה ,אן
עתה יועבר אליו רמז שכדאי לו לעשנת
זאת )העולם הזה .(1329
במשך שבועות אחדים המשיכו הדברים
להתנהל מאחורי הקלעים עי שלפני חמישה
שבועות יכול היה עורך המדור לפרסם את
התצפית הבאה:
 9גברו סיכוייו של אהרון כהן להש 
תחרר לפני תום תקופת מאסרו .אחת מ
נקודות ההסכם בין מפא״י ומפ״ם ,במיקרה
שזו תבטיח להצביע בעד מועמד מפא״י ל
נשיאות ,נוגע למתן חנינה לכהן ')העולם
הזה .(1338
השבוע משתחרר אהרון כהן ,אחרי ש 
חתם בעצמו על בקשת חנינה ,ואחרי ש־
מפ״ם הצביעה בעד זלמן שזר.
 9ייוודע לך ,כי בהתערבותו האישית
של שר הפנים הסכים היועץ המשפטי לסגור
תיק פלילי שנפתח נגד אחד החברים הבול
טים במפד״ל ,העומד בראש מוסד חינוכי
בשרון )העולם הזה  .(1338למחרת הופעת
הגליון התקשר אתנו האיש ,שזיהה את
עצמו בניסוח הזהיר של התצפית .״אתם
יודעים ,כנראה ,יותר ממני,״ הודיע .בעבור
יומיים טילפן :״צדקתם ,התיק נסגר.״
 9ראש שרות התעסוקה של משרד ה
עבודה ,זלמן מילשטיין ,שנעצר בשעתו ו
הושעה מתפקידו ,לא ישוב לעבודתו )העו
לם הזה  .( 1338הידיעה פורסמה ביתר ה־
עתונים רק אחרי הופעת העולם הזה.
 9ממשלת ישראל תגיש לארצות־הברית
את הצעותיה לגבי פיתרון המצב במרחב . . .
הדרישה הממשית :ציוד צה״ל בנשק אמרי
קאי חדיש ,תון מתן אפשרות לארצות־
הברית לפקח על השימוש בנשק זה .בן־
גוריון אף יהיה מוכן להציע לארצות־הב־
רית לשלוח יחידות צבא )העולם הזה .(1338
ראש הממשלה בחר להעלות הצעה זו ב
ראיון שהעניק כעבור כמה ימים לעתונאי
אמריקאי.
 9נשקלת ברצינות האפשרות לבטל כל
פיקוח על מטבע תוץ )העולם הזה .( 1339
תוצאת שיקולים אלה פורסמה רק כעבור
שבועיים ,כאשר הודיע משרד האוצר כי
ביטל את הפיקוח על מטבע זר הנכנס ל
יצואנים.
 9שלום שטארקס ,שנחון על־ידי הנשיא,
יקבל צו־גיוס לשירות סדיר בצה׳׳ל )העולם
הזה  .(1343רק כעבור שבועיים ,ביום שי
הגיעהידיעהעל כך לעמוד
שי האחרון,
הראשון של מעריב.
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