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ת1\3ה ו
 הדרוש הנמלים

 כאשר לפרסום.
 מכיב זזה חרות.

 הגד בית־הכנסת
 צ׳ נוכחו )5—3

 1 עבודה לפניהם
 ’לצועד להמתין
 בראש הולכים

 1הכ רוחב מלוא
 ה: הדוחק בחון

 הראשונ השורה
 לבנין. להתקרב

 1 זאת, בכל תר,
 אג אורי העורך,

 1 מחוליות חת
 הצועדים מול

 אע עד ההפגנה
 א הצלם יגמור

ביעיל מלאכתו

ריצות
 1כל של צילום
 בגל? כי לנחש

 צילו משלושים
 הצל כי כלבים.
 כלשהו צילוס
 ן מסוייס, צילום
 הקש! את יימת.

 לו! יכול זה בר
 מז אותו. ניסח
 פא| הצלם עבר

 יחידו של לכלב
 צי רץ, משטרה,

 כשהוא 'כלבים
 ש ההבעה את

 נחוצה שהיתה
 נו רדיפה קלה,
 1זיקה'עת חסרי
 הצלם־העו יודע

 מצילומו להפיק
ר את משביע

המקצועי. צונו

מכל יותר
ה דינ מ אחר דבר ב

של פירושה -------------------
 ככל לראות הוא עבודת'העתונאי

 דבר כל לשמוע הרבה, האפשר
 פעם לפחות דבר כל ולנסות

 בשנה הוביל זה עקרון אחת.
 הזה העולם כתבי את החולפת.

ביו המשונים למקומות וצלמיו
 לידת על למשל, נודע, כאשר תר.
ל והוחלט הממשלה לראש נכד

 אהרן את ההחלטה הוציאה צלמו,
 לשיחה ג׳י, בי. בית אל דולב

 (למעלה פולה רעייתו' עם ארוכה
לתצלו סדרים ולקביעת משמאל)

 רו־ דוד של בחלקו ,ואילו מים.
לע יצא משמאל), (למטה בינגר

 את לצלם — גבוה יותר .עוד לות
משט כרוזי פיזור

הישר התנועה רת,
,מהליקופטר. אלית

ik u t ie —

 אין לכאורה
 של תפקידו .

 מדור עורך
 : במיוחד קשה

 לש־ זה לעשות
 מההצ־ לההנות

ה תמורת כסף.

ע ו נ ל ו ק

 תפקיד קולנוע
 עליו אשר כל
 בקולנוע, בת
 אין חינם גה

 כמה לשבת רק הוא חייב תענוג
ולתק מכונת־כתיבה ליד דקות

 על כך מהסרט. רשמיו את תק
אנ לעצמם מתארים פנים כל

 המציאות אולם מעטים. לא שים
המדור עריכת : במקצת שונה

ה ביותר מקצועית עבודה הנה
מושל ידיעה העורך מן דורשת

 את לקולנוע. הנוגע כל של מת
(מע אלמז מיכאל ממלא התפקיד,

 והם־׳ בימוי שלמד המקטרת) שן
 בתמונה בארצות־הברית. רטה

 הס־ אחר עוקב נראה הוא מימין
הסרטים, אחד רטת

•?E לצה״ל. ביים שהוא

ם שני צדדי
מיש מקשיב כאשר

 משתכנע לסיפור הו
 המספר כי מיד הוא

 אחוז. במאה צודק
בע ראשון חוק לכן

 הוא המערכת בודת
צד שני את לבדוק

 מטבע. כל של דיו
ה העולם יצא כאשר

 המאמרים בסדרת זה
 הימאים מרד על

 אנשים מיד הטילו
 כי האשמות רבים
 תעמולה שופר הפך
 בלבד. אחד חוג של

כב זו בפרשה אולם
 הפרשות שאר כל

 העולם כתבי חיפשו
 בפי אשר את הזה
 מימין הצדדים. שני

 עם כהן שלום נראה
 ראו בז חושי, אבא

 עיקרי, אויב הימאים
ההס מנהיג ולעומתו

 מימין) (למטה תדרות
סי נער עם משוחח

שלנו. אניה על פון
על פון

יש אניה
ראלית.

ה נ כ ס

 אנשי יצאו כאשר
 לערוך הזה העולם

 נמל על רפורטז׳ת
הצ טיפס תל־אביב,

 על רובינגר דוד לם
 מטר )5( הענק מנוף

 את לצלם כדי גובה)
ה בין פירפר הנמל.
 כאשר והמות חיים
 על במקרה, לחץ,

 דוושת־
.ההנעה

־3*

 המוב* צילומים של חבילה ככל
 פרפ צילומים הם אלה הצדה. הנדחקים

 הכת של התמונות לאום!? המתווספות
 המען של השנייה שנתה בתום

 מ אשר את בעזרתו להעלות הזה.
הם להנאתם והצטלמו צילמו כתביה


