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 ראובן פרשת התעוררה אך כאשר

 העולם של צוות יצא הסרטן, קורבן מעיין,
 של והרפואי האנושי הצד לסיקור הזה

הפרשה.
 אותו הכרנו זר. לנו היה לא מעיין

 בשעתו הקדשנו המשמר. בעל בעבודתו
 בפעולה שנספה חגי, לבנו, ארוכה כתבה

).1859 הזה (העולם בלבנון
בהת נתקל לעבודתו, הצוות כשיצא אך

 להטריד רצתה לא היא המישפחה. נגדות
הפרטי. לתחומו לחדור החולה, את

במאבק מוטעה. יחם זהו כי סברתי

<■ 1 
מעיין קורבן

מדי מאוחר

 להשתמש מעיין של זכותו על הגורלי
 עמודים (ראה בה חפץ שהוא בתרופה

 לדעת- מכרעת חשיבות היתד, ),8—10
 דעת־הקהל את להביא היה אפשר הקהל.

 פיר־ על־ידי רק ותגובה התעוררות לידי
 האומלל. האיש של המלא הסיפור סום

 מדובר כאשר אחרת מגיבה דעת-הקהל
 ולשמוע לראותו שאפשר וסובל, חי באדם

 בבעייה מדובר כאשר מאשר קולו, את
מופשטת. עקרונית
המישפחה. החלטת את כיבדתי אולם

 יקבל מי וכי עליה. ללחוץ ניסיתי לא
 כזה, במצב מישפחה להטריד עצמו על
לה? לעזור היא הכוונה כאשר גם

 האיש מעיין שראובן היתד, התוצאה
 הסופי בשלב רק הציבור לעיני הופיע

 בטלוויזיה. מוקד בתוכנית הפרשה, של
 בית־המישפט מדי. מאוחר זה היה כבר אז

 מתנגדי־ד,רפואה הרופאים דברו, את אמר
 לא שוב דעת־הקהל בעמדותיהם, התבצרו
 ולהזיז תנופה לקבל להתעורר, הספיקה

המימסד. את
 לי נדמה אך שהיה, מה לשנות אין
 אנשים העתיד. למען לקח להסיק שיש

 מפני טיבעי באופן נרתעים בצרה הנתונים
אמו בדל״ת להסתגר נוטים הם פירסום.

 תגובה זוהי עצמם. בתוך להתכנס תיהם,
ל אך בהחלט. מובנת אינסטינקטיבית,

ה את נוגדת היא מאוד קרובות עיתים
בעליה. של האמיתיים אינטרסים

לשרת יכול זה כוח כוח. יש לעיתונות

 לבוא יכול הוא אין אך טובה. מטרה
 לפעול לה מניחים אין כאשר ביטוי לידי

 של צעדיה את שמצר מי חופשי. באופן
ולעניינו. לעצמו פעם, לא מזיק, העיתונות

אינו ״הדובר
מעוניין״

 ביותר החשובים התפקידים אחד
 קורבנות על להגן הוא העיתונות של

 לאותם היחס על עין ולפקוח החברה,
 זה עצמם. על להגן יכולים שאינם אנשים

 לנכים. לחולים, לקטינים, לזקנים, נוגע
 אותם — לאסירים נוגע זה לכל מעל אך

 המופקרים ובריח, סוג אחרי המוחזקים
 אותם, הכולא המנגנון לעוצמת לחלוטין

קול. להם שאין
 הפרשה מאוד אותי מרגיזה זה רקע על
:הבאה

 לאחרונה מפעילה בתי־הסוהר נציבות
 כדי יחסי-ציבור, של מסועפת מערכת
 הד״ר הנציב, בחברה. תדמיתה את לשפר
 ימים כמה לפני נפגש ורטהיימר, מרדכי

 וערך מישפט לענייני העיתונות כתבי עם
 התראיין השבוע בבתי-הכלא. סיור להם

בממלכתו. המצב את וסקר ברדיו
לחוד. מציאות לחוד, תדמית
 לענייני־מישפט, הזה העולם כתבת

 דובר אל פנתה אלון, אילנה עורכת־הדין
 וביקשה זילברמן, דויד בתי־הסוהר, שרות
 נגר. אבישי אסיר־העולם אצל לבקר היתר

הביקור. את לאשר סירב הדובר
 באשמת- למאסר־עולם נדון נגר אבישי

 לא הקורבן של שהגופה למרות רצח,
 ).50—51 עמודים (ראה מעולם נמצאה
 אסיר מידי מיכתב במערכת התקבל כאשר

 וביקש עוול לו נעשה כי טען שבו זה,
 בתי־ שרות עם התקשרנו על־כך, לשוחח
פגישה. לתאם כדי הסוהר

 זילברמן, הדובר, כי התברר תחילה
 לתאם יהיה ניתן וכי בשווייץ, נמצא

 ינואר. בסוף שובו, אחרי רק פגישה
 אחרי לתפקידו, הדובר משחזר אולם

 היתד, מקווה), (אני הנעימה החופשה
מאשר!״ אינו ״הדובר לאקונית: תשובתו

ה היתד, הסירוב, לנימוקי כשנשאל
הת אחרי מזכירה מפי שנמסרה תשובה,
 יותר: עוד ונמרצת קצרה עימו, ייעצות
נימוקים!״ לתת מעוניין אינו ״הדובר
ל המסרב פקיד־ממשלה, מחייב החוק
בתשו לכלול אזרח, של לבקשתו היענות

 בפנייה מדובר כאשר נימוקיו. את בתו
ו כמה אחת על אמצעי־התיקשורת, של

כמה.
 את השבוע סיים זה דובר כי לי נמסר
 ברמלה. בית־המעצר מנהל ונתמנה תפקידו.

 להשלים אין הסתיימה. לא הפרשה אך
 בתי- בשרות זה לנוהל ואופן פנים נשום

 את מעורר שהוא מפני דווקא, הסוהר
 להסתיר. מה לו שיש המובהק הרושם
העיתו חובת — להסתיר מה יש וכאשר

 ובבתי־הסוהר, מקום. בכל לגלות. היא נות
 לא חסרי־אונים, אנשים יושבים שבהם

שכן. כל
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 מה - מע״ן בושת
.איוו קווה היה . .

 התרופה מסרטן. מת מעיין ראו,בן
 הזה״ ״העולם צוות לו. גיתגה לא

ההי את ומסקר כהלווייה, היה
הר האנושיים, בטים

 והפילוסופיים פואיים
נג האם הפרשה. של
ץ למות עליו זר

שער הוו׳בת ;הויתור■ ת

מתנחלת הייתי
!בימית

 שהתחזתה הזה״ ״העולם כתבת
 הנסיגה לעצירת התנועה כהכרת

 כימית. שבוע כמשך שהתה כסיני
ה יש מדווחת: היא

משי בטריפ אחוזים
לא המאיימים ויש חי,
כנשק: חוז

לדמשק! ישראלית משלחתישלום
 ופלסטינים, ישראלים בהשתתפות 1981 שנת בראשית : מגלה אמרי אורי
 ישראלית. נזשלחת־שלוס בדמשק אש״ף למועצת לשגר הרעיון נדון

 יש־ יש ישבה במישלחת להשתתף שסירבה רק״ח על־ידי טורפד הרעיון
סרטאווי. עיצאם את לטרפד רק״זז מנסה עכשיו !ראלים־ציוניים

הזזיים על לדווח מוסיף הזח ד,עולם כתב
 שתי בארגנטינה: למגף מתחת
 של בתא־מיטען נמצאו גוויות

ואש יהודי נשק סוחר מכונית.
? מדוע ? מי על־ידי נרצחו, תו

והזונה הפרקליט
 עורך־הדין :במיט מיוחד ישראלי רומן על

 הביא ביצאנית, התאהב הנשוי
העבו למקום בוקר מדי אותה

עומ הס ועכשיו — שלה דה
!להתחתן דים

!״היסוד <ן1תעלומת
האבודה יזה ו המ

 לענייני הכתבת מנתחת בצד״ ״חוק במדורה
 שבו רצח, של מיקרה הזה העולם של מישפט

 נוהגת כיצד הגווייה. נמצאה לא
ה מבססת מה על ? המישטרה
 כיצד טיעוניה? את פרקליטות

? בית־המישפט יפסוק

ב חושך שיטרית מאיר ״כ הה
 האני את הזה״ ל״העולם ראיון

 שלו. והפוליטי האישי מאמין
 טוען לממשלה, להגיע רוצה הוא

 למיפלגה מדי נאמן לוי שדויד
 שבמדינת ואומר

ל צריך ישראל
 מן דברים שנות
:היסוד

 ושידוכים, מציאות
 וברכות שיקוצים

ומשו שונות ועוד
החדש. במדור נות

החיבאיח׳ .המאנ׳ה
 מקנאים התל־אכיכיים הברוקרים

 הם אלה :מהם וחוששים בהם
 שניהלו חיפאיים שותפים שלושה

 בכורסה השקעות תיקי שנה לפני
לי מיליון 50 כסך
 הם והיום — רות

 מיליארד שני מגלגלים
0:ורבע

וחימשים ריבעים על
 גם נכדה, גם לה יש כת. יש 06ה־ כת גרוברג לאנה
 שיניה משקפיים, בלי קוראת עדיין היא חימש. וגם נינה

שמיעה. של בעיות לה ואין כפיה,

 55 החי ככשר לחתוך :למיסעדה הכלכלי מהמיטכח שעבר העיתונאי
57 חורף ליל חלום כיותר: הטובה הידידה היא הפרווה
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