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 מחוץ המכריע בחלקה עשית
 צורת נקבעת המערכת, למשרדי
 המערכת. בחדרי הסופית ההופעה

המצו התמונות ממאות אחת כל
 צלמי על־ידי חודש מדי למות

 מסוכנויות המגיעות או המערכת
 גילגוליה שאר בין עוברת, חוץ

 דוש, של שולחנו דרך הרבים,
 עברו שחם לאחר התבנית. עורך
הח שיקיליס, תוך קפדני, מיון

 של וויכוחים אינסופיות לטות
 המערכת, חברי בין ומקצוע, טעם
 בבחירת הסופית ההחלטה בידו

 של לשולחן שותפיהם הצילומים,
 רותי'והקריקטורות

 מהווים הם ויחדו
 מגוון, חומר עומס
תבל. חלקי מכל
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ל האחראי
חקר החצי צורת מ

של השני ------------------
 הוא — הכתוב החומר — הגליון

 תוך אל הכיתוב, עורך איתן, דב
 את המקשטות הרבות התיבות
 חומר הפסק בלי זורם שולחנו

 ובחוץ- בארץ העתון כתבי מכל
 ולערוך למיין, עליו אשר לארץ,
 לא נוסף תפקיד לדפוס. סופית

סיפור לכל אם לבדוק :קטן
 לו, הנוגעים הפרטים כל הוכנסו

וב מיוחדים בתיקים המרוכזים
 שלו הטלפון מכשיר מחקר. ספרי
 מכשירי בין ביותר העסוק הוא

 על משתרעות ושיחותיו המערכת
אינפורמ איסוף לשם הארץ פני

 . או מסופקת נקודה בירור ציה,
או מכתב־חוץ, דחוף חומר קבלת

 לשעה ולודא להבטיח עליו תם
 !שליחת שעת־האפס היא קבועה,
ה לבית החומר

 להדפסת דפום
השבועי. הגליון
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 פמה תמיד ישנם הצלם על־ידי למערכת ם
 לפירסום, שאינה לריפורטז׳ה תוספת ים,
 המערכת. של הכללי לאלכום או
 האופה מתוך לדלות החליטה הנוכחית, .ת
 כאשר האחרונים, הגליונות 52 כשולי זה

כתפקיד. שלא תפקידם, מילוי כשעת
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לפ הגדול המבול ירד כאשר

 התעטפו חדשים כשלושה ני
 במעילי־גשם האזרחים רוב

והת חלונותיהם את סגרו או
 חמות. לשמיכות מתחת כסו

אח אלפי הסתובבו לעומתם
וה המעברות תושבי רים,

 סחבו ובבוץ, במים פרברים,
לב ניסו או מטלטליהם את

 אולם שטופים. מבתים רוח
 שם. הסתובבו חם רק לא

חיי שוטרים, מאות עם יחד
 שקעו ומתנדבים כבאים לים,

 וצלמיו הזה העולם כתבי גם
 צלמו שאלו, הצונן, בשטפון
 התפקיד את מלאו ורשמו,

 על־ידי עליהם שהוטל הגדול
אל להחדיר — הטבע זעם
 שלא החמות הדירות תוך

ש והקור הסבל את נפגעו,
 רחוקים היו

ד]דייריהם. מעיני י
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קצ רשימה מופיעה לפעמים
 אחר או זה מאורע על רה

 המדע. או הרפואה בשדה
 קרא מישהו כי להיות יכול

 מקצועי בפרסום הדבר על
 מתוך עליו לו שנודע או

או מקצוע. אנשי עם שיחה
 רופא שאינו לאדם קל לא לם

במי אלה, בדברים להתמצא
 לחוג להסבירם שיוכל דה

 ואילו רבבות. בן קוראים
 בדרך הנס רופא של הסבריו

 יוצא לכן להבנה. קשים כלל
הני ולחדרי למעבדות הכתב
הר את שם לאסוף תוח,

 אשר החיים וההסברים שמים
לק מסוגל הממוצע הקורא

ולהבין רוא


