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 המסורות אחת הופרה שעבר כשכוע
 להווי הזה העולם שתרם האותנטיות

הו לא בערב השלישי ביום הישראלי.
דיזנגוף. ברחוב השבועון גיליונות פיעו

 מכיוון הבחירות. עיתוי בגלל קרה הדבר
ב השלישי ביום תמיד נערכות שאלה
 את לדחות אלא ברירה היתד. לא שבוע,
 לא אחרת שעות. 24ב־ הגליון הופעת

ביו החשוב המאורע את לסקר היה ניתן
לכנסת. הבחירות :(והשנה) השבוע של תר

 כבר קיימת בערב ג׳ יום של המסורת
 הזה העולם היה כן לפני שנה. 30 מזה

 וסיסמתו בשבוע, החמישי ביום מופיע
 הזה״. העולם יום הוא ה״א ״יום היתה

 דיזג־ ברחוב אז נמכרים היו' הגיליונות
בערב. הרביעי ביום גוף

 היום ממסורת חריגים בעבר היו כבר
 הקודמות מערכות-הבחירות ברוב השלישי.

 כמו שעות, 24ב- הגליון הופעת את דחינו
סי שעליו אחד, חשוב ובמיקרד הפעם.
 למהו־ הזה העולם גרם מכבר, לא פרתי

במו- מיוחד גיליון הוציא כאשר מודרחוב

 העיר של ההווי מן חלק שהפכה מסורת
רבות. מישפחות של בחייהן מוסד וגם

 באיזור מישפחות של רבות מאות יש
 אוחזת ג׳ יום של הערב רדת שעם דן

 המיש- אבי על סתומה. אי־מנוחה בהן
מ מישהו או כולה, המישפחה או פחה,
 העולם את להשיג :משימה מוטלת בניה,
 את לוקחים אז עמודיו. על לעבור הזה,

 אף או אחר, כלי־תחבורה או המכונית,
 כדי דיזנגוף, אל ויורדים ברגל, הולכים
 רבות מישפחות אצל הגיליון. את לרכוש
 ב״יציאה״ רבות שנים מזה הדבר קשור

לבילויים. המישפחה של השבועית
 פעם לי סיפר חולה,״ הייתי ״פעם

 כדי לדיזנגוף לנסוע יכולתי ״ולא קורא,
מש שאני חשבתי העיתון. את להשיג

 ממנו שלקחו נרקומאן כמו הייתי תגע.
הסם!״ את

 שלוגסקי גס
ואלתרמן

 המקיימות האלה, המישפחות אחוז
 מיש- היא רבות, שנים מזה המסורת $ת

 ואשתו, בן־הרצל יעקוב איש־הרדיו פחת
גל. נירה הזמרת

שלישי כיום כמכונית ולקוח ישראלי מוכר
.פעם שהיה מה לא זה ״דיזנגוף . ״ .

 הד״ר של מעצרו סיקור לשם צאי־שבת,
 בדגוריון, דויד של יועצו בר, ישראל

 בריגול הורשע) (ולאחר־מכן שהואשם
 מאות המתינו אז ברית־המועצות. לטובת
 דיזנ- רחוב של בקטע אזרחים של רבות
 וחיכו ופרישמן, גורדון רחובות בין גוף,

 אחת דקה בדיוק במקום שהופיע לגילון
 הצנזורה שאיסור מאחר — חצות אחרי

הס ההמונים לילה. אותו של בחצות פג
נמ והמהומה מוכרי־העיתונים, על תערו
- רב. זמן שכה

 שנה, אחרי שנה השבועות, שאר בכל
— בערב השלישי היום של המסורת קיימת

 למערכת, גל נירה הצטרפה בינתיים
 במרכז העומד האיש עם שוחחה והשבוע
 דיזנגוף. ברחוב ג׳ יום של המסורת

 :גל נירה מדווחת
הסס דיזנגוף רחוב בלילה. 2 השעה

 כדי לבתיהם שחזרו ממבקריו, שומם גוני
 בתי-הקפה עובדי הלילה. תנומת את לנום

 הפסולת, שאריות את מנקים והמיסעדות
הרחוב. מבקרי שהשאירו

 את הסופר בית־קפה בעל נראה ושם פה
 לשוטט שיצא שכן או עמל-יומו, פירות

 מוניות ונהגי קצר, לילי לטיול כלבו עם
צפורי־לילה. המחפשים

 עדיין וגורדון פרישמן שבין הרחוב בקטע
 היחידה הפעילות שעה באותה מתרחשת

 נסית, קפה ליד נעצרות מכוניות הלילה. של
 דוכן- את המאיר האור, עדיין דולק שם

מולו. הממוקם האדום העיתונים
 צועק הזרר-החדש,״ העולם את לי ;״תן
העי מוכר המכונית. מתוד צעיר בחור
למכו ומביאו גיליון לוקח הצנום תונים

 סקרנים, כמה נאספים הדוכן ליד נית.
בשקי בו ומעלעלים העיתון את פותחים

 האחרונות. החדשות את לקרוא כדי קה,
 מברכים האלה הנאמנים מהקוראים אחדים

לשלו ושואלים הצנום מוכר־העיתונים את
ב עונה וזה ותיק׳ חבר היה כאילו מו׳

בחיוו. ונותן גיליון שולף ברכה,
יש השם יצחק ניצב שנים 35 מזה
 מול עיתוניו דוכן ליד מישמרתו על ראלי

 מג׳י- לישראל עלה 69ה־ בן האיש כסית.
באפרי (דאז) הצרפתית המושבה בוטי,

.1924ב־ קה,
רשיון. ללא עבד שנים ארבע י לפני עד

 רפורטים לשלם נאלץ היה יומיים כל
בהכנסתו. שכירסמו שמנים,

 בתל-אביב עובדים מוכרי-עיתונים 40
 סוף־סוף קיבלו שנים ארבע לפני ורק

תל-אביב. מעיריית דוכנים
יושב הוא שעליו היחידי הכסא את

 קהל־הקור־ כי פתוחים, העיתונים ״אצלי
 כשהוא העיתון את לקבל אוהב שלי אים

להת בלי בו לעלעל מייד ואפשר פתוח,
 כשהוא מגיע העיתון אחרים אצל אמץ•

ה הגיליונות את חותכים בדפוס סגור.״
השם. יצחק אצל למכירה מיועדים

 לפתוח
ולקלל פה

 בעיתון, בכתוב לפעמים מעיין יצחק
 שראייתו מכיוון אותו, קורא אינו אולם

 ונאמן קבוע, הוא שלו הקונים קהל חלשה•
 למישהו פעם אף ילכו לא ״הם לו. רק

 לכן שנים. של מסורת אצלם זה אחר.
 לא כדי ובקור, בגשם להם מחכה אני

 המקוריים מקוראיו רבים אך לאכזבם.״
מהארץ. ירדו ואחדים בינתיים, מתו
 באים ״הם העיתון? קוראי הם ומי מי
 מבוגרים, צעירים, שיכבות־הציבור. מכל

 מכיר אני מאוד. טוב קהל חיילים, זקנים,
העוב בין אותם ומזהה הפנים, לפי אותם

 הם שלי הקונים בדיזנגוף. והשבים רים
 עליהם.״ זה את רואים בעלי־רמה.

 דוכנו, על העיתון את תולה השם יצחק
״השע- לדבריו, כי, השערים, שני את פותח

דיזנגוף כרחוב שלו העץ ליד ישראלי מוכר־עיתונות
הידרדר...״ הנוער השתנו, ״הזמנים

 כיום הממשיך איש־כסית, משה לו נותן
אביו. של במסורת
 בשבוע ימים שלושה עובד השם יצחק
 שעות־ הזה. העולם להופעת בהתאם בלבד,

 אח- 2 עד אחרי-הצהריים 6מ־ ׳עבודתו:
רי־חצות.

 יותר. לעבוד כוח לי אין ״הזדקנתי•
 הוא פעם,״ שהיה מה לא כבר זה היום

 במקום נשאר הוא השלישי ביום נאנח.
הקבו לקליינטים מצפה בלילה, מאוחר עד

 מראה־פניהם לפי מכיר הוא שאותם עים,
 הוא זוכר. אינו הוא שמות כי בלבד,

 הגיליון הופעת את יחמיצו לא שהם יודע
בלילה. שעה בכל ושיגיעו
אב אנשי־הבוהמה. כל אצלו קנו פעם

 פוקדים היו אלתרמן ונתן שלונסקי רהם
קבוע. באופן הזה העולם את וקונים אותו,

 השבועונים, כל את מוכר השם יצחק
 העולם על מבסס הוא פרנסתו את אולם
נחטף. ממש הוא שאצלו הזה,

 הוא זה,״ את להסביר יכול לא ״אני
 קונים שלי הקליינטים רוב ״אבל אומר,

 עם מזוהה ממש ואני הזה, העולם את
 יצחק שאצל יודעים כולם הזה• העיתון

 עם מייד העיתון את להשיג אפשר השם
מהדפוס.״ יציאתו
 הגיליון, של יציאתו עם השלישי, ביום

 ומביא לדפוס אופניו על השם יצחק רוכב
רא גיליונות 100כ־ אופניו, על בעצמו,
 לו מביא הנותרים העותקים את שונים.
 הרביעי וביום ערב באותו מהדפוס. המפיץ

הגיליונות. כל את מוכר הוא

 העיתון.״ את שמוכרים הם רים
 לא זה שדיזנגוף על-כך הלב לו כואב

שהי כסיה, השתנה. הקהל פעם. שהיה מה
נס בבוקר, 4 השעה עד פעם פתוחה תר■

 הבוהמה אנשים. אין באחת. כיום גרת
בצהריים. השישי ביום רק מגיעה

 איש־ מוישלה על מדבר השם יצחק
 כום. לו לתת דואג ״הוא באהבה• כסית
 ביריו־ מפני עליו ושומר בחינם חם קפה
 להטרידו. פעם לא המנסים ופירחחים, נים

 לא עדיין מוישלה כאן, לעבוד ״כשהתחלתי
 אביו של המסורת את ממשיך הוא נולד.

 זהב.״ של לב לו ויש
 ירגיש שהוא עד לעבוד מתכוון יצחק
 קהל את לאכזב לו קשה עוד. יכול שאינו

 על שנים מזה הבאים הקבועים, הקונים
 עובד הוא כיום לו. נאמנים ושנשארו שנים,
 ילדיו, לחמשת זמנו את מקדיש פחות,

 מספיקה הפרנסה ולאשתו. נכדיו לתישעת
 ״האמת מהמכירה. 150/0 — השם ברוך לו,

ה יותר. לעבוד כוח כבר לי שאין היא
 אנשים יש הידרדר, הנוער השתנו, זמנים

 פעם ולקלל. פה לפתוח לעצמם המרשים
 אחת מישפחה כמו היו כולם היה. לא זה

 בריאות יש עוד כל דבר. אין אבל גדולה.
מבליג.״ אני לעבוד, להמשיך ואוכל

ם ל עו ה ה 22883 הז


