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לעיתים קרובות ,אולי קרובות מדי,
נראים כמד ,מעמודי העולם הזה כמו ביול-
טין רפואי על מצב בריאותם של גדולי
האומה.
בשנתיים וחצי האחרונות בילבד ,פירסם
העולם הזה ארבעה סקופים עצובים בתחום
זה .ערב הבחירות הכלליות של חודש
מאי  ,1977גילה העולם הזה את שניסו
להסתיר מנהיגי הליכוד :שמנחם בגין,
אשר אושפז בבית־החולים איכילוב בתל־
אביב ,עבד התקף־לב קשה ושרק כפסע
היה בינו לבין המוות ,על־פי עדותו.
בשבועות שקדמו למותה של ראש־המכד
שלה לשעבר ,גולדה מאיר ,היה זה העולם
הזה שגילה כי גולדה חלתה בסרטן .רופ
איה של גולדה ניסו משום מד ,לטשטש
עובדה זו ,גם אחדי מותה ,ורק הדיווח
הרפואי המוסמך של העולם הזה ,על נסיבות
פטירתה ,אילץ אותם לבסוף להודות ב
אמת.
לפני פחות מחודשיים פירסם העולם הזה
לראשונה את העובדה שהניתוח שנערך
בגופו של שר־החוץ ,משה דיין ,היה ניתוח
להרחקת גידול סרטני .הוויכוח ,שהתפתח
בעקבות פירסום זה ,סביב השאלה ,האם
היה מקום למסור לציבור דו״ח רפואי
מלא על מצבו של שר־החוץ ,גווע מאליו,
כאשר משה דיין עצמו מיהר לפרסם
)תמורת תשלום( בגילוי-לב נדיר את אשר
עבר עליו בעת מחלתו.
בשבוע שעבר שוב נפל בחלקו של
העולם הזה להיות אמצעי־התיקשורת הרא
שון במדינה ,שבאמצעותו יוודע לציבור כי
הגברת הראשונה של המדינה ,רעיית ה
נשיא ,אופירה נבון ,עברה ניתוח להר
חקת גידול סרטני מגופה.
זכות הראשונים המפוקפקת הזאת כמעט
ונכפית עלינו .בניגוד למה שאפשר אולי
ל ד מו ת ,אין כתבי העולם הזה נוברים בתי־
קיר,ם הרפואיים של ראשי המדינה ,כדי
לחשוף פרטים כמוסים על מצב בריאותם.
מקורות המידע המצויינים של העולם הזה,
בקרב הקהילה הרפואית בישראל ,מבטי 
חים אומנם זרימת מידע מיידי על כל
מנהיג לאומי או איש ציבור המאושפז,
אולם יש להניח כי גם לכמה מאמצעי-
התיקשורת האחרים במדינה יש מקורות
דומים.
הבלעדיות של העולם הזה ,בפירסום
מידע מסוג זה ,נובעת בעיקרה ממדיניות
הפירסום הברורה של העיתון הקובעת ,כי
אין להעלים מידע על מצב בריאותם של
ראשי המדינה .זכותו של הציבור לדעת
על פרנסיו ומנהיגיו גם בכאבם וביגונם,
אינה מוטלת לגבינו בספק.
ההתלבטות היחידה במערכת במקרים
עגומים מסוג זה היא בדרך כלל בקשר
לצורת הפירסום.

מעורבות אישית
ויחסים חמים

התלבטנו בכך גם בבוקר היום השני
העולם הזה 2191

בשבוע שעבר ,כאשר הגיעו אלינו הידי
עות על מהות הניתוח שעברה רעיית ה
נשיא ועל תוצאותיו והשלכותיו.
הרמז היחידי ,שהופיע על כך באותו יום
בעיתונות ,היה ידיעה קטנה במעריב,
שסיפרה על אישפוזה של אופירה נבון
לבדיקות .ערב לפני כן פורסמה ידיעה זו
לראשונה במהדורת־החדשות של שידורי
ישראל .אותה שעה כבר הסתיים הני
תוח ובידי מנתחיה של אופירה כבר היו
התוצאות.
הפעם היתה לכמה מאיתנו מעורבות אי
שית יתירה בידיעה ,שיכלה אולי להש 
פיע על השיקול העיתונאי שלנו .יש
לנו יחס אישי מיוחד אל אופירה ,שהוצ
גה לראשונה לפני הציבור באמצעות עי 
תון זה ,בעת שנבחרה על-ידינו כצברית
 .1957היחסים החמים עימד .נשמרו לאורך
כל השנים שחלפו מאז .גם לעובדה ,ש 
הפעם מדובר במצב בריאותה של אשד.
צעירה ויפה במלוא פריחתה ,ולא במג־

בשער העיתון .לפני הפירסום התקשרנו
עם לישכת הנשיא והבהרנו כי העולם הזה
מתכוון לדווח דיווח מלא ומהימן על הני
תוח שעברה אופירה .צורת הפירסום תו
אמה עם מקורבי הנשיא כך ,שהפגיעה
ברגשות הנוגעים בדבר ,ובמיוחד ילדי ה
זוג הנשיאותי ,תהיה קטנה ככל הניתן,
כמו במקרים דומים בעבר ,כך גם הפעם:
הפירסום בהעולס הזה העניק מעין הכשר
לידיעה ואיפשר גם לאמצעי-תיקשורת אח 
רים לפרסמה .שעתיים אחרי שיצאו גיל
יונות העולם הזה הראשונים לאור ,שוד
רה ידיעה על הניתוח שעברה אופירה
במהדורת החדשות של שידורי ישראל.
ארבע שעות אחר־כך שידרה על כך גם
הטלוויזיה )שדיווחה בטעות כאילו הני
תוח בוצע ביום השלישי ,יום שידור
הידיעה ,ולא יומיים קודם לכן( .אף אחד
לא טרח כמובן להזכיר כי הסיפור המלא
פורסם לראשונה בהעולם הזה.
אין אנו ששים על סקופים מעין אלה.
נשמח ככל שימעטו .אולם גם כאן שמור
להעולם הזה תפקיד מיוחד בעיתונות ה־
ישכאלית  :ניפוץ המסורת העיתונאית הצד
קנית ,שעל פיה מחלותיהם של אישי־צי-
בור הם בבחינת טאבו .אין ספק ששורשיה
של מסורת זו אינם ראציונאליים והם
נעוצים באמונות תפלות הגורסות שככל
שימעטו לדבר על מחלה .כך ייטב לחולה.
יחד עם הפירסום אנחנו מצטרפים בכל
לב למאחלים לאופירה נבון רפואה שלמה
והחלמה מהירה.

תקרית
במלון
לעולם אין עיתונאי יכול לדעת היכן
אורבת לו הסכנה .משימות שיגרתיות

ובנו לא נרגעו .בעזרת אניקזיהם גברו על
צוות העולם הזה והוציאו מידיו את
המצלמות.
מייד אחרי התקרית ,הזמין כתב העולם
הזה את המישטרה ,שהגיעה בייללת־
צופרים .השוטרים ,שראו את הציוד ה 
הרוס ואת סימני המאבק ,ביקשו מטייג
ומבנו להתלוות אליהם לתחנת־המישטרה.
אולם פרקליטם ,עורך־הדין דן עופר ,ש 
נכח במקום לצורך המשא־והמתן עם ה 
עובדים ,לא הסכים שלקוחותיו יובלו ל-
מישטרה .הוא דרש כי גביית העדויות
תיעשה במקום .השוטרים הסבירו לו ,כי
בהתאם לחוק הם צריכים לקחת אותם
לתחנה ,אך עופר לא השתכנע ,המשיך
להתווכח עם השוטרים ולהפריע למהלך
עבודתם.
עופר הודיע לשוטרים ,כי הוא מכיר
אישית את מפקד מחוז תל־אביב ,ניצב
משה טיומקין ,ואיים כי יצלצל אליו ויו
דיע לו מה מעוללים השוטרים .השוטר
השיב לו ,כי הוא יכול לצלצל ואף נתן
לו את מיספר הטלפון בלישכתו .עופר
עשה מאמצים ארוכים להשיג את טיומקין
בטלפון ,אך לא הצליח .כל אותו זמן
נאלצו השוטרים להמתין.
לבסוף שוחח עופר עם מזכירתו של
טיומקין ,שאמרה לו כי הניצב נמצא ב
ישיבה ,וכי לא יוכל לדבר עימו .אז ניסו
השוטרים שוב לקחת את האב והבן טייג,
ושוב מנע זאת מהם הפרקליט המסור.
הוא טען ,כי אין זה נאה ללקוחותיו
להימצא בתחגת־מישטרה ,וכי השוטרים
לא יודעים מי הם ,ואילו ידעו — לא
היו לוקחים אותם.
אחרי ויכוח ארוך עם השוטרים ,הס 
כים לבסוף שמרשיו יובלו למישטרה ,אך
טען ,כי סיכם עם מזכירתו של טיומקין
שייסעו במכוניתם הפרטית ,ולא בניידת
המישטרה .השוטרים הודיעו לו ,כי אינם
מכירים את מזכירתו של טיומקין ,וכי
אינם מקבלים הוראות ממנה .אולם עופר
התעקש ,ולבסוף ,בלית ברירה ,הסכימו
השוטרים ,כי הטייגים ייסעו במכוניתם
הפרטית .אחד השוטרים נסע עימם ב
מכונית .גם כתב העולם הזה וצלמו באו
למישטרה.

מי שולט
במישטרה י

פרקליט עופר
תקיפה וחבלה
ופשוטות לכאורה ,עלולות להיות לעי
תים הרות סכנה ,יותר מאשר מיבצעים
מיוחדים ומסובכים .בכך נוכחו בשבוע
שעבר כתב וצלם העולם הזה ,בעת שיצאו
לכסות את סיכסוך העבודה שפרץ במלון
פורום־פאלאס בתל-אביב ,בין בעלי המלון
ועובדיו המפוטרים )הבדואים של פורום־
פאלאם ,העולם הזה .(2190
שוטר כרמלי
צוות העולם הזה שהגיע אחר־הצהריים
לבית־המלון כדי לסקר את המתרחש ,נת
אין זכויות מיוחדות
קל בעובדים הממורמרים ששהו בטרקלין
המלון .הם סיפרו לצוות על פגישה ,ש
היג קשיש בערוב ימיו ,יכול היה להיות התקיימה באותה שעה בקומה הראשונה
של המלון .הכתב יוסי היימן ,ביקש לאפשר
מישקל בשיקולי הפירסום.
לצלם המערכת לצלם את הפגישה ,ושניים
הדוגמה של מהעובדים הורו להם את הדרך לחדר
המיפגש.
בטי פורד
כאשר הגיעו למקום ,דפק הכתב על
הדלת והמתין .אחד מנציגי־העבודים
'למרות זאת לא עלה בדעתנו לגנוז את פתח את הדלת לרווחה וניכנס חזרה פני
הידיעה ,הגם שהעדר כל הודעה רשמית מה ,כשהוא מורה בידו לכתב העולם הזה
מבית הנשיא על מצבה של אופירה ,העיד ולצלם להיכנס אחריו .הצלם צילם תמו
כי הנטייה הרשמית היא להצניע את נות אחדות ,והשניים יצאו.
העניין .הדוגמה של בטי פורד ,אשתו של
דויד טייג ובנו ד,נרי ,בעלי מלון
ג׳ראלד פורה שעברה ניתוח של כריתת
פורום־פאלאס ,יצאו אחרי הכתב וה
שד ,בתקופת כהונתו של בעלה כנשיא
צלם ,התקיפו אותם ,חטפו את המצ
ושסיפרה על כך מייד בגלוי לעם האמרי למה ואת שאר ציוד־ד,צילום והוציאו ב
קאי ,נראתה לנו ראויה לאימוץ.
כוח את הסרט ושברו את המצלמות בזדון,
מאידך ,לא רצינו להעניק למחלה ממד בחימה שפוכה .הכתב ביקש להפסיק את
סנסציוני .לפיכך החלטנו שלא לפרסמה המריבה ולקרוא למישטרה .אולם טייג

כתחנת־המישטרה המשיך עופר
להתנהג כבתוך שלו .הוא ישב בכיסאו של
החוקר ,וכשזה העיר לו כי אין יושבים
שם,1! ,שיב עופר :״מה ,גם לעורכי־דין
אסור ד׳ עופר שוחח במשך כל הזמן ב
טלפון והפריע לשוטרים בעבודתם .ה
שוטרים העירו לו מדי פעם על התנהגותו
זו ,אך לשווא.
הכתב והצלם הגישו תלונה נגד
שני הטייגים על חבלה ברכש ב
גוף .טייג ובנו הגישו להגנתם תלונה נג
דית על הסגת־גבול.
הנזק שנגרם לציוד הצילום נאמד בכ
מה אלפי לירות .את הפגיעות בגוף אין
להעריך בכסף.
עופר המשיך להעמיד פנים כמי ששו
לט בתחנת המישטרה .כאשר יצא כתב
העולם הזה מהתחנה ,אחרי שמסר עדות,
הודיע עופר לשוטרים כי לכתב אסור
לעזוב את התחנה .בכך הגדיש את הסאה.
אחד השוטרים איבד אוד סבלנותו וצעק
על הפרקליט :״תסתום את הפה! אם
עוד פעם אחת תגיד פה למישהו מה
לעשות ,אני אזרוק אותך החוצה !״
כל השוטרים ,שנגעו בפרשה ,התייחסו
בשאט־נפש לניסיונותיו של עו״ד עופר
להכתיב את נוהלי עבודתם .רס״ל נתן כר
מלי אף רשם בזיכרון־דברים את ניסיונו
של עופר לגייס בטלפון את טיומקין ,כדי
להכתיב לשוטרים הוראות מגבוה .גם
רס״ר עינבר וסמ״ר אלים סווייד ,שהגיעו
למלון יחד עם כרמלי ,נתנו לעופר להבין,
באופן טיפולם בפרשה ,כי לו ולמורשיו
אין זכויות מיוחדות.
צריו לקוות כי המשך טיפולה של ה-
מישטרה בתלונה ,שהגישו כתב וצלם העו
לם הזה נגד תוקפיהם ,יהיה אף הוא
ברוח זו.

$
3

