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625581 טל. ת״א, ,37 בנימין נחלת רח׳

 נושנה, עיתונאית אימרה טוענת מילים,״ מאלף יותר אומרת אחת ״תמונה
 אבל ומצולמים. מצויירים ושבועונים עיתונים של לקיומם בסיס המשמשת

יותר. קצת שתגיד כדי מילים כמה של לתוספת טובה תמונה גם זקוקה לפעמים
 הקורא, שאתה, כפי הזה העולם עמודי מעוצבים עליו העימוד, שולחן ליד

 כל עבור שבוע. מדי בכך נוכחים אנחנו מודפסים, כשהם לבסוף אותם רואה
 עשרות מצלמים מצולמת כתבה

 מהן קטן חלק שרק תמונות,
 התמונות אבל לבסוף. מודפס

אינ בתוספת כולן, המצולמות
הנמ נוספות תמונות של סוף

 גם והמשמשות בארכיון צאות
 היומיומיות העבודות את הן

 וממש לעינינו עוברות בעיתון,
קל. לשיפוץ מתחננות

 של התמונה את למשל קחו
 (למטה) ספיר פנחס שר־האוצר

 תל־ ראש־עיריית בין הניצב
 לבין רבינוביץ׳, יהושע אביב,
 כשמאחוריו אלמוני, עסקן
 השר סגן של גופו חצי מציץ

 מיוחדת תמונה דינשטיין. צבי
כ ספיר נראה בה זו, במינה
 אל אצבעותיו את תוחב שהוא

 מכנסיו, של הקטן הכיס תוך
העי שולחן על מונחת היתד,

 כשהיא רבים, חודשים מוד
 הגאולה גאולתה. את מחפשת
 כשאורי שעבר, בשבוע נמצאה
 באמצעותה לאייר בחר אבנרי

 הופיעה אז גם אבל הנידון. את
 כותרת כשמתחתיה התמונה
 התמונה היתד, לא האם רגילה.
 ה־ בתוספת יותר טוב נראית
? כאן לה שהודבק ״בלון״

 הדוגמנית של תמונתה או
שבו שלושה לפני שהדגימה

ה בגדי־הים אופנת את עות
 מתבקש זה אין האם — סרוגים
 המילים את לה להוסיף מאליו

 מעידה הנערה פני שהבעת
? עליהם
 של השעשועים אחד זהו
 במקצת להפיג מנסים באמצעותם העבודה, של הלחץ בשעות המערכת חברי

 נפסקת לידינו, מתגלגלת זו מעין טובה עיתונאית כשתמונה העבודה. מתח את
להמציא, ומנסים לתמונה סביב מצטופפים המערכת כשחברי לרגעים, העבודה

תד־אכיב בחוה מתרחצת

דינשטיין וצבי דבינוכיץ יהושע עם ספיר פנחס

 האנשים לזה זה שאמרו הדברים להיות יכלו מה הפרוע, לדמיונם דרור מתן תוך
 בתמונה אדם של פניו הבעת מאחורי המסתתר המשפט מה או בתמונה, הנראים

אחרת. או זו
 אל הנוספת התיבה נקראת (כך ״בלון״ להגניב מצליחים אנחנו לפעמים

 כמו לעיתון. אחרת או זו בצורה האיש) מפי היוצאים הדברים ובה התמונה
 לאיבוד. ילכו אלה ש״בלונים״ לי שחבל מפני רק אותה מנצל שאני זו הזדמנות

 שגם ספק אין זה. חביב בשעשוע הקוראים את גם נשתף שלא סיבה כל אין אבל
 ושואל הזה בהעולם המתפרסמת תמונה למראה פעם מדי מוטרד הקורא, אתה,

להד מתאים ״מה או: שצולם?״ ברגע לומר האיש היה יכול ״מה עצמך: את
 הנראים רעיונות בך צצים אם בתמונה?״ הנראית הזו המיוחדת להבעה ביק

 אלינו. ושלח שלך, ה״בלוך את אליה צרף מהעיתון, התמונה את גזור כמוצלחים,
 שאר לידיעת גם להביא מתחייבים אנחנו ביותר המוצלחים ה״בלונים״ את

הקוראים.
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