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השבוע היתד! לי שעה של שירחה אמי
תית .קיבלתי את סיפרו של דויד ריבעגר40 ,
שחת צילום.
גס לולא היה ספר זה קשור בהשלם הזוז ובי,
היה גורם לי הנאה עמוקה .אני אוהב תצלומים
סוביגנ אני אוהב במיוחד תצלומי־עיתונות ,תצ
לומים של אירועים ואנשים ,תצלומים המקפיאים
את ההיסטוריה בהתהוותה.
בסיפרו של רובינגר תצלומים השייכים להיס
טוריה של סדינת־ישראל .תצלומים הגורמים ל*
התרוממות־הרוח ,לנוסטלגיה ,וגם לצער עמוק•
כמה מן התצלומים עוררו בי רגש נוסף .אני
זוכר אותם עם לידתם.
הם היו מונחים על ה
' שולחן שלי כשאר יצאו
בראשונה מן המעבדה,
כשעדיין היו .קונטק-
טים׳׳ ).תצלומי מגע
— השם הסיקצועי ל־
תצלש הקטן שנוצר תוך
.מגע" עם התשליל ,ר
הוא משמש לצורכי בחי
נה ,בחירה ותיוק באר
כיון(.
היה לי חלק כלשהו
ד ד גי ג ג ד
בדרכו של דויד רובינגר.
״ *י
הוא היה אחד מצלמי-המערכת הראשונים של
השלם הזה .בראשית שנות ה־ . 50ביסש ההם היה
העולם הזה העיתון היחידי במדינה שהחזיק
צלמי־מערכת קבועים .יותר מזוג היה זה העיתון
היחידי שבו תפס הצלם מקום חשוב בעבודה ,שבו
השתתף בעיצוב העיתון .זה נדיר מאוד גם בימים

אלי״

לצלם במימון — הוא צילם את הפוליטיקה ה
ישראלית דרך הדיוקנאות של הפוליטיקאים ורג
עיהם הקטנים.
.פעם ,שנים לאחר מכן ,כשנסע עם מנוס בגיז
לקמפ-דייויד ,וראה אותו עוזר לאשתו לשחז־ את
שרובי נעליה ,לא התאפק וצילם ,אף שהיה לו
הסכם בלתי־כתוב עם בגץ שלא לתפוס אותו
בחולשותיו .בגין ביקש שלא יפרסם ,וגם עליזה
ביקשה .רק מאוחר יותר אמרה בתו ,חסיד .כי חבל
שלא פירסם ,בי בשריכת הנעל היה אולי בגץ
אמיתי ולא פחות מהבעת ההדר והגאון.
,רובינגר למד בהעזלס הזר .להשנס לתוך המ
אורעות .להיות תמיד שם ,במקש .כבר אז ליוד
שלא לדווח בלבד ,אלא לתעד .לא להבליט את
הצלם שבו ,אלא את המצולם .הוא עשה היס
טוריה ,מפני שהוא צילם מאורעות ואנשים כאילו
היו היסטוריה .שכן ברגע התרחשותם איש אולי
לא חשב שזאת תהיה היסטוריה.
,.הוא צילם נהדר,׳ אומר עליו א מדי, ,שקט,
אמץ ,תרבותי ,אציל ,לא קיים בצילומש שלו.
הצילומש שלו מדברים בעד עצמם ,בתהודה של

הזמ!־"

צלם המביא צילומים ,אלא מי שעובד כצלם
במערכת ומכריע את צורת המאמר ותוכנו .כן־
נעשה רובינגר למה שהיה צפון מ מראשית דרכו,
עיתוגאי״צלם.
.השלם הזה היה ,לדעת רובינגר ,בית־ספר
מצויין .הצלם היה חבר־מערכת ,ולקח חלק בעי
צוב הכתבות ובעיצוב העיתון,

מיצעד
המוות

רובינגר משך אותי מהרגע הראשון בבד
אדם .איני דוגל כריעה שצלם־עיתוגות צריר
להיות בלתי-אנושי ,מנותק הרגש האנושי צרץ־
להתבטא גם בתצלום ,כמו שהוא צריך להתבטא
בכתבה) .עצם העובדה שרובינגר מזכיר ,אחרי

על ה ק צ א ת ה אופציו ת ה א לביניו ת
)״האופציונרים של מי קי אלבין״,
העולם הזה .(6.4.88
הרשימה של  150המאושרים שזכו במתנות-
הענק של מיקי אלבין המנוח באמת מעניינת
מאוד .כמה וכמה מבין הנהנים אפילו זכו
בסכומים המסתיימים בחמישה אפסים )ז.א.
במאות אלפים ,בלשון פשוטה(.
אבל רק אדם אחד זכה בסכום המסתיים
בשישה אפסים ,דהיינו מיליון אחד עגול .והאדם
הזה היה מיקי אלבין.
כלשון חז״לינו :המבקש על אחרים ,נענה
ישראל לבני ,רחובות
תחילה.

אין מספיק מאושרות

ת ר בו תי
בהקדמ 3לספר מספר יורם קנימר
.כאשר אורי אבגרי ,עורן־ העולם הזה .פגש
את תבינגר בראשית שנות ה־ ,50היה רובינגר
צלם של פזדושט לא היה כסף .הוא ואגני)אשתו(
חיו על רכוש מכור .אמה של אגני סייעת הוא מכר

רובינגר :ת מנ ה חרדית בירושלים1952 ,

על שיוויון״המינים בין מ קב לי האופ 
ציות של אלבין ) ״ 150המאו שרים",
העולם הז ה .(6.4.88
ניסיתי ,מתיר סקרנות ,לגלות עד כמה נטה
מיקי אלבין המנוח חסד למין הנשי ,עת חילק
מתנות של אלפים ורבבות לכל דיכפין.
התאכזבתי קשות .מתור רשימת  150המאוש
רים זיהיתי בקושי 35־ 37נשים )לפי שמותיהן
הפרטיים :ליאורה ,דליה ,הדסה וכוי(.
מזמן לא נתקלתי בקיפוח בולט כזה של בנות
רחל לוי ,חדרה
מיני.

מין וועדי אשת!

רובינגר :המישטרה מפזרת בגאז מדמיע הפגנה נגד השילומים )(1952
פגיונות של א 1שי ס־ס
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)המשך נועם 1ד (3
הרי לפניכם בדיחה המהלכת באחרונה בירוש
לים ,בירת ישראל ,והיא מתייחסת למצב בשטחים
הכבושים .באשר בכיר מודאג שואל את רעהו,
הבכיר המוטרד ,מה יהיה ,משיב לו הראשון :זה
מזכיר לי את המעשה ביהודי ברכבת הלילה
מוסקבה־אודסה!
ומעשה שהיה ,כר היה :בתא אחד יושב לו יהו
די בעל בעמיו ובתחנה הראשונה אחרי מוסקבה
הוא מופתע לא מעט כשלתאו נכנס יהודי מרופט
ועלוב־למראה .אבל מה ,שיהיה .ואז ,כעבור כמה
דקות ,נכנם מבקר־הכרטיסים ומבקש את הכרטי
סים לביקורת .ליהודי המרופט אין ,כמובן ,כר
טיס .בתחנה הקרובה נוטל אותו המבקר ומשליר
אותו מן הרכבת בצירוף בעיטה הגונה באחוריו.
להפתעת היהודי הראשון מופיע ,כעבור כמה
דקות ,היהודי השני שוב ומתיישב במקומו כאילו
לא קרה מאומה .ואז שוב נכנס המבקר ,שוב תופס
אותו בלי כרטיס ,שוב משליר אותו ,בתחנה
הקרובה ,מן הרכבת ,ושוב ,בליווי בעיטה הגונה
באחוריו.
כר חוזר המחזה על עצמו שלוש ,ארבע פעמים
עד שהיהודי הראשון כבר לא יכול להתאפק יותר
והוא שואל את היהודי המושלר ונבעט :רב ייד,
בשביל מה אתה עושה את זה?
עונה לו היהודי :אם הקדוש־ברוד־הוא ירצה
ואם האחוריים שלי יחזיקו מעמד ,אני עוד אגיע,
בכל זאת ,לאודסה!
אין צורר להרחיב על הנמשל.
מאיר דנקנר ,תל־אביב

המידי!! שר מיקי

;,שקט ,אמין,

בפרוטות צילומש לכסה עי תוני ט
״אבנרי לא ידע אז איזה צלם טוב יהיה רוביג-
גר .הוא הוקסם מן הזוג דויד ואנגי .לרובינגר היה
אז אופנוע ,ואבגרי סיגה אותו צלם־מערכת .לא

בזי סז בי ם

״רובינגר החל לפרוח .הוא צילם את מהוסות־
השילומש ,שער היום מעוררות צמרמורת .הוא
צילם את המהומות הראשונות של החרדים במ
דינה החדשה .הוא צילם ב מ נ ת — אז מותר היה

שנש כה רמת ,את התרומה שתרם השלם הזה
להתפתחותו מעידה על אופיו .השלם הזה לא
פונק במהלך השנים בגילויש רבים של הכרת־
תודה״(
רובינגר היה גם ״שפן גיסיוך .כעודר ,השתד
קקתי תמיד להפוך צלמים לכתבש ,וכתבש לצל־
מש .איחוד שני התפקידים באיש אחד)או באשה
אחת( יש מ יתרון רב .רק לעית ש רחוקות זה
מצליח ,כי זה מחייב מיזוג של כמה תכונות שד
גות .כשראיתי את רובינגר רוכב על אופנועו הכ
בד ,עלה על דעתי שהוא יכול להגשש רעיון זד״
וכר אכן הית הוא היה הראשון כשורה של כתנים־
צלמש בתולדות השלם הזה.
כיליתי לא־אחת בביתם של דויד ואנני רוביג־
גר .שמעתי את סיפוריה .אנני ואמה היו ניצולות־
שואה ,שהשתתפו במיצעו״המוות של הנשים כין
מועות־ההשמדה בסוף המילחמה .חוויות השואה
עוד ריחפו בבית .אנני אספה אז ״מזכרות" מימי
הנאצים ,פגיונות של אנשי ס״ס ובחמה ,ואלה
הישרו בבית אוחדה מיוחדת .אולי גם זה מוסיף
לאנושיותו של רובינגד ,המסוגל לצלם הפגנה
של פלססינש באותה הרגישות שנה צילם לפני
 35שנ ש את בואם של העולש ממארוקו .הוא לא
דחף את עצמו לתור התמונה ,אך בכל תמונה יש
משהו מאישיותו ~ .״

בילעם במיגדל־העמק
על פעילות חיו בי ת של רב)״כלב עו 
זר לקיוס״מיצווה" ,״תשקיף״ ,העולם
הזה .(6.4.88
בשבוע שעבר הזכיר לי השלם הזה את ביל־
עם ,שבא לאור )במובן של לקלל( ונמצא מברר.
השלם הזה הבליט ,במיסגרת על רקע לבן,
במרכז עמוד תשקיף האפור ,את הידיעה ,כי
מתפללי בית־הכנסת במיגדל־העמק גירשו
מבית־הכנסת עיוור שבא להתפלל בליוויית כלב־
ההנחייה שלו ,אר מייד נאלץ השלם הזה להוסיף,
כי רבה של מיגדל־העמק ,כבוד הרב דויד יצחק
גרוסמן שליט״א ,נחלץ להגנת העיוור ודווקא
ראה בהופעתו ,בבית־הכנסת ,בליוויית הכלב,
משה רוזן ,בני-ברק
קיום מיצווה•
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