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 שטח זה שבעתון סבור אתה גם האם
? מדי גדול התמונות

המנ ראש של הנאמן ידידו אתה כן, אם
 ולהיות שהיא עת בכל אליו לבוא תוכל הלה.
 לבו, אל אותך יחבק הררי ששלמה בטוח

 כל כי זאת. מאפשרת קומתו שגובה במידה
 כמה פי עולה תמונות של מרובע סנטימטר

 הכתבה של מרובע סנטימר מאשר יותר
ביותר. הטובה
 ראש של צולבת אש מול כאן עומד אני

ההו את להקטין כמובן, המעוניין, המנהלה,
 אותי המפגיזים הקוראים אותם ובין צאות,

 מקטינות מדי, גדולות שהתמונות בטענות
 כחוב. לחומר הנשאר השטח את צורך ללא
 מכונת־הכתיבה של הנוקר את שובר איני אם

 משוכנע שאני מפני רק זה הרי ונכנע, שלי
 דעתם את משנים היו הקוראים שאותם לגמרי

אותה. קבלתי לו — במהרה
 המומחים לדעת שהיא המצויירת, העתונות

 של ביותר והגבוה האחרון השלב בעולם
 מוחלט שילוב על בגויה בכללה, העתונות

 אינה התמונה המודפסת. והמלה התמונה של
 גבי על כפילפל קינוח־סעודה, לצורך באה

 וחיוני עצמאי חלק משמשת התמונה הקבאב.
 מצולמת לא שאיננה מושלמת, יצירה של

כתובה־מצולמת. אלא בלבד, כתובה ולא בלבד

 גליון של 4 עמוד נניח עמוד, לוקח אתה
1 עושה אתה מה זה.

בתמונות. מסתכל אתה
לקרוא. מתחיל אתה אחר־כך
 התמונות תוכן את : הוא העקרוני ההבדל

 יכול אתה המלים את עין. כהרף תופס אתה
 המלא תוכנן ואת זו, אחר בזו לקרוא רק

הקריאה. בגמר רק תתפוס
 חשובות שהתמונות לך נדמה כך משום

 לתמונות, שניות 30 מקדיש אתה אם פחות.
חשו שהמלים לך נדמה למלים, דקות 15ו־

 של שניות 30 הדבר. כן ולא יותר. בות
 יותר לך לתת יכולות בתמונות הסתכלות

 אם — קריאה של שעות 30 מאשר תוכן
 חובתם את מילאו ועורך־התבנית הצלם

כראוי.
 לך למסור רק באה אינה התמונה כי

 עמוד באותו למשל, מצויירת; אינפורמציה
 וכך כך ועוד תינוק, יש טובי שלרוזה ,4

 התמונות שתי מנות. וכך כך האוכלים ילדים,
 התבנית, מתכנני ידי על שסודרו בצורה יחד,

 הרפורטזיה. מסקנת מסויים, רעיון מביעות
אינס באופן אותו יבין קורא שכל מקוד, אני

 רק נקלטת אינה זו מסקנה כי טינקטיבי.
 ידי על גם אלא המנתח, המוח ידי על

 את משתפת המצויירת הכתבה תת״ההכרה.
 לך להעביר מבקשת בקריאה, שלך הרגש

אין בלעדיו אשר החי, האנושי, הרקע את

היבשות. לעובדות משמעות
 שחק־ בשטח תמונות שש לשים יכולנו

 היי התמונות אלה. תמונות לשתי צבנו
 תמונות 20ל־ קרוב צילם הצלם כי בידינו,
בצ תמונות ל־ססג וקרוב טובי, של בצריף
 היה לא התקציב מבחינת גם דומים. ריפים

 עולה סמ״ר 150 של אחת גלופה : הבדל כל
 בל סמ״ר 75 של גלופות שתי כמו בדיוק
אחת.

 מביעות היו לא קטנות תמונות שש אולם
 הפשוט, הרעיון את ביטוי של כוח באותו

 להביע רצו הרפורטז׳ה מחברי אשר הנוקב,
 מעטות, או רבות המלים, כל זה. בעמוד אותו

 לספק תפקידן בעמוד, אלה לתמונות הנלוות
 את המסבירה המוצקה האינפורמציה את

 חולית־הכיסוי הגיעה אליה הזאת, המסקנה
חקירתה. בתום

 נין המבדיל העיקרי הדבר שזה דומני
 ראויית שהיא (במידה המצויירת, העתונות

 כתבות של מקרי אוסף סתם ואינה לשמה,
 גם זה אחרת. עתונות כל ובין ותמונות)

 בהעולם רפורטז׳ה אין מדוע המסביר הדבר
יחיד. איש של ידיו מעשה הזה

 (הכתב לפחות אנשים ששני בלבד זה לא
 אלא והאם, האב תפקיד את ממלאים והצלם)
 העומדים מיילדים של שלמה שורה שישנה

 את עוברת הכתובת המילה העריסה. ליד
 איש־החקר, אל הכתיבה מן הארוכה הדרך
 עוברת שעה אותה איש־הכיתוב. אל ומשם

 שם שהצלם מהרגע ארוכה, דרך התמונה
 המעבדה מנהל של שולחנו על הפילם את

פיתוח. לשם
 לחתוך מנסה בתמונה, מסתכל התבנית עורך

 את להבליט כדי שונים בחיתוכים אותה
 היסודית, המסקנה להבעת לו המסייע העיקר,
המס מכוח הגורעים הפרטים את ולפסול

הת את התבנית עורך שם זה ואחרי קנה•
התב את למצוא מנסה יחד, השונות מונות

 שונות תמונות כמה שתהפוך הנכונה נית
אחת. מושלמת מצויירת ליצירת
 תמ-ד מתעורר המערכת של העיון בימי

 חשוב מי :הישן הוויכוח שעון של בדייקות
 או איש־התבנית הכתב, או הצלם — יותר

 ,לאותו הוויכוח מגיע ותמיד איש־הכיתוב.
 כשם זאת, לקבוע אפשרות כל אין :התיקו

 היו רמלה בפעולת אם לקבוע שאי־אפשר
המק המשוריינים, או יותר חשובים הג׳יפים

המרגמות. או לעים
 של מקרי אוסף לכן, אינה, זו מערכת
המצ אדם כל קטנים. או גדולים ״כוכבים״

שיש במידה כוכביותו, על מוותר אליה טרף
 גדול, שיתופי במאמץ חלק להפיק כדי נה׳

 וכל בתזמורת. נגן או כדורגל שחקן כמו
המנגינה. את יוצרים יהד הצלילים

מכתבים
השנה איש

ת שתי רר, ... שרויו שלה, ראש :אפ  שר או הממ
שבון. בא לא אחר אדם את הבטחון.  שבעצם או בח

ת יכול ד מר נם להיו ריון. דו בו״נו
ירושלים בר־אל, מיכאל

נ׳י.... בי. — לרעה או לטובה
תל־אביב אפפל, דוד

1 אורו מרדכי — ספק כל בלי
נתניה דרורי, חוה

ר.... ד. דוויט איונהאו
חיפה עמיר, ירוחם

הודי החייט רק רבותי,  מברוקלין. האלמוני הי
תיו לו הודות מו המדינה. קיימת ולתרו

חדרה מוסקוביץ, ויקטור

פ>

ם. כל על בשבילי, ש פני א השנה אי  רב-סמל הו
א שלנו. המהנה לו הו איש־השנתים־וחצי. אפי

צה״ל ס., יהודה
הגדול השינוי

לו בה אין השער' של הקבועה הצורה  שמץ אפי
ב. טעם של את רק ולא טו  של שרעשנותה אלא ו

 נועל עצמו הציור על לעיתים מאפילה התבנית
ת). חבל זה א זו תבנית מטרת אם באמ ך הי שו  למ
ך חזר, עין את טה מתו  מבצע של הכללית המנ
 תשנוה המבצע תום שעם מקווה אני אחוז, 50

יותר. הגיוני למשהו
רי מרוצה די אני  היתרון החדשים. השער מציו

א שבהם העיקרי  ההכרחי התנאי וזה הגיוון הו
טיים. על עולים אתם בזה קבוע. הקורא להחזקת

 אביב תל פ. יוסף
היה ולדעתי עחונכם של קבועה קוראת הנני

ט החוטר עו קרובות ולעיתים מעניו תמיד כמע פי  הו
מות בו שי ת, ר ת. בעיקר מצוינו טיו לי  ואולם) פו

 טעם לא לצערי. לה. אין החדשה השער צורת
ריח. ולא

אביב תל אירית,
להתוכח. אין כנוובן,
 מצויין. פלאקאט היא השער של החדשה התבנית

שר מה כל זה לדעתי ת.., לדרוש שאפ מתבני
לונדון שולברג, גדעון

ש היו האחרונים הגליונות מ  חששתי נהדרים. מ
 שמח אני להסתייד. המערכת עורקי החלו שמא

תי. שטעי
חדרה לוי, אברהם

אנחנו. 0;
הברית? היכן

 היתה )328 הזה (העולם נגיב על הרפורטז׳ה
א אלא בסדר. ה. באה לא שהי מנ  אין לדעתי בז

 אתו. מלחמה במצב אתה אשר אדם ולשבח להחניף
ן לדעת רצוני וכן  הקריקטורות את לקחתם מני

ת עו זו. ברפורטז׳ה המופי
ברק בני בן־נתן, מאיר

ת תן הערבית. העתונו
אלי היחידי הפתרון א כיום והאידי  רק לא :הו

שמיד אלא הנידחת, עזה את לכבוש  הצבא את לה
לו. המצרי לנו מה כו כו ת שי שו ם 1948ב־ לע  בסטני

ת נוכל שו ם לע  תהיה לא ואז וכמה. כמה פי כיו
אץ, בעיית לא ם שלום, בעיית ולא סו שו שאר מ

ר!) — (כן בתור תעמודנה ערב צות תו  כדי ב
ישראל. עם שלום לכרות

אביב תל דומיניץ, איזי
בחרטום. דנמיני׳ן הקורא עם להתראות

ד. בסדר השער של הרעיון מו  הציירת האם אולם נ
דעו העתיקים שהמצרים ידעה לא שלכם  לציי־ י

תו את מו ל ורק אד אדם של פניו או ד 7 בפרופי
 חיפה כרמיאלי, יוסף

 שהקוראים בטוחה היתה לא פזנר פליט ■
 פרעה ציירי עם הפרופיל. את כולם. יכירו

הסליחה.
הי הציל שעברה ״בפעם :כותבים אתם אלו
כז אולם עמו... את ישראל  זה דבר לבקש מסו

ם.״ פעמיי
מי ואני  והמולדת העם שאת כה עד חשבתי לתו
תנו הלוחמים הצילו ם והלוחמים נפשם שנ כני  שמו

שם, לתת היו .הזה. העולם מערכת חברי ביניהם נפ
ירושלים כהן, דוד

 הקטע על שנית יעבור כהן הקורא אם
 העצמאות, למלחמת היתה לא שהכוונה יבחין

ת, מצרים ליציאת אלא רי  היתה שלא המקו
מגבות. התערבות לולא אפשרית

מו הביא דאלם כי הזכרתם  ראש בשביל אקדח ע
שי המצרי. ההפיכה א מאת כ שי  הברית. ארצות נ

א האם ן זה אקדח עבור תחמושת נם הבי
אביב תל ט., יהודה

יודע. אללה
א ש מה הארץ תושבי את שהחזיק חשוב. נו שי  בנ

תה עצורה ש התקופה, באו שונה לקהל מונ  לרא
הע השתלשלות על אור הזורקת ובצורה בכשרון
ד ניינים. ברי ננד ברית המחייבת עמדתכם זאת כננ

ה  ברית לשלילת ששקלו בגורמים דיון מצריכה טני
זו.

ד מה ברור לא ... י ת היה צי ה להיו פי  של או
 אשר מלחמה ברית האם נגיב. עם המוצעת הברית
ס לעבר לצעוד צה״ל את תחייב  הבריטי הבסי

ב יחליט בו ביום בסואץ ח נני  בהרפתקה לפתו
מה שאת צבאית ש לחזות אין סיו את אם ? מרא  ז

א ג׳י., בי. שלל עליו. ברכה תבו
ת תמיכה היה הנדרש זאת כננד אם  מוסרי

שר כפי אי־התקפה, וחוזה ״ם ו בא  להבין שאפ
שך  הנדרש המחיר לראות אין הרי מאמרכם. מהמ
ה אמת של שלום ברית תמורת עיקר. כל כגבו

סביניוז לוי, אמנון
למינפורמציה המצויר השבועון

ם שום שה או כאן. יעזרו לא והסברות מאמרי
 מאחר אבל ידע. שלא או — להסתדר ידע נוער

 לעצמי מתאר אני יום, כל ילדים נולדים זאת שבכל
להסתדר. יודעים שהם

לון בראונפלד, עמי חו
שה ן ענייני כי הקובעת הצבועה הני  צריכים מי

ם להיות עי צנ איזו מו אינם חשכה פינה ב א ו ש  נו
טין. פסולה הא הגונה. בחברה לשיחה  וראייה לחלו

ם, :מין קיים החיים שטחי שבכל היא  במינרלי
ם, ם. מיניסטרי ת, מינויי ניו ם מי אטי  ומינאר־ מיני

טים.
חיפה גרשוני, חוה

בלבד... מינימלית רשימה וזו
? ברצח אשם מי

 >824 הזה (העולם חרבון ישראל על הרפורטז׳ה
ת תעודה הינה שי תה מעתיק הייתי מזעזעת. אנו  או

 הכרחי קריאה כחומר אותה וקובע העתקים באלפי
פט. מיבחן קצין מורה, שוטר. בלש, לכל שו ו

אביב תל שפירא, עמנואל
ע... ... מזעז

רחובות הררי, סוזי
 לעזוב לא. כן נם לים ללכת נותנים. לא ״לעבוד

ט רצח...״ יוצא ומזה לא... — הארץ את בכי כמע
חרבון. ישראל של דבריו את כשקראתי תי

אביב תל שרעבי, חנה

♦ ♦ ♦

קור של מאד רב מספר של לבקשתם
 לעתון להכניס המערכת החליטה אים,
 החופשית להבעתן שישמש חדש, מדור

עצמם., הקוראים דעות של
 יוקדש הבא, שאחרי הגליון מן החל

 של חופשי לויכוח גליון בכל זה מדור
 מראש שייקבע מסוים, נושא על הקוראים

 להביע יוזמן קורא כל המערכת. על־ידי
 של בהערה נושא אותו על דעתו את

 את תפרסם המערכת בלבד. מלים חמשים
 ות־ למטרתן, ביותר הקולעות ההערות

 ברוח הכתובות להערות קדימה זכות תן
 תטיל לא היא אולם שנאה, ללא טובה
שתפרסם. הדעות על צנזורה שום

:הנושא על ייערך הראשון הויכוח
במדי לאפשר רצו■ ״הא□

 שלא אזרח״□, נישואין נה
הרבנות?״ באמצעות

 על דעה להביע המבקשים הקוראים
 לכל : (זכור הערתם את ישלחו זה נושא

 ,136 ד. ת. למערכת, !) מלה 50 היותר
 עד היינו ימים, שבוע תוך תל־אביב,

 :לציין נא המעטפה על .19.8.53 יום
.1 מס' משאל

תן קצת זה כאלה. 1560 ישנם ועוד .לחשוב. נו
פתח־תקוה לבקוביץ, חיים

1 חרבון ...
 אביב תל גדליה, א.

אז חרבון אה הכרתי אני צוד אמם ילד. היה מ
א לא אחוז. במאה קים א החברה ברצח. אשם הו  הי

שיו כהן יצחק את שרצתה עכ מדת ו  נם לרצוח עו
עצמו. חרבון ישראל את

ת״א התקוה, שכונת ג., נ.
פנצ׳ר
ם תחרות על לכתבה בקשר עי פנו או  בבת־ים ה
:כי להעיר רצוני )823 הזה (העולם

ע בכלל אין א. פנו ש בעל או ת; ש כנו בו
ע, כתבתם ב. פנו או ה או ש א הרוכב, רוקא ל  הו

תי אני ובכן. המירוץ. תוצאת את שקבע כי  שז
שון. במקום כן הרא ת את להוכיח מו  אי־נכונו

תו את אעבור שתרצו, רנע בכל הכתבה.  המסלול או
שאר אחד כל על ם מ עי פנו או שתתפו ה ;בתחרות שה

ם על לכתוב לאדם שתתנו רצוי נ. עי פנו  ק ו או
ע. זה מה שילמד לאחר פנו או

 אביב תל יחזקאל, יעקב
היתה הכוונת : צודק יחזקאל הקורא א.

תכן; ב. כוח־סוס; לששה  מדור עורך ג. י
 (לפחות כרוכב־אופנוע ותק בעל הספוקט
הרפורטים). במספר
יופי! איזה

שא על הרפורטז׳ה את קראתי רב כענין  העדין הנו
מו והנכבד ש פי :ש ).823 הזח (העולם יו

ת כל פי על ם אלי שהגיו והרמזים הידיעו שי  מאנ
ם י היה מהימנ ו ם עם ונמור מנ פטי שו  את לבחור ה

שתי,  חבצלת ואת הזאת לשנה כמלכה צפורה, א
שונה, לסגנית דרילמן  מוצלחת שהיתה בחירה רא

ם כל דעת פי על אלא דעתי לפי דוקא לאו שי  האנ
שמעו זאת. ש
עה לאחר ת. ליתר הסתננה זו שידי מדו ע מו  ה

ת קבוצת התארננה ת כל את שכללה בנו מניה בנו  רו
או הבחירה לפני קצר וזמן ם חבר לפני ב פטי שו  ה

מו איי  הזאת, האינטריגה מכל כתוצאה עליו. ו
פני ומפחד בן הקהל. דעת מ אליו מו פ שהבר מ שו ה

טין צפורה את להרחיק היה נאלץ טים מהתח לחלו
ת על רות ב הרכילות כל את להשתיק מנ  מסבי

ה דרילמן. בחבצלת ולבחור א שאבי שי הו ח מאנ
ד בתל-אביב. שהם ברת עו חבר :קטנה הערה ו

שופטים  נחשבת ממתי :שהם מחברת נציגה כלל ה
ת חברת ה ספנו פי כמבינ ? ביו

חיפה רוזנפלד, ישראל
סילכיה למען

 (העולם ויטנברג סילביה על המאמר את קראתי
איני )824 הזה ה ו ע מבינ דו שה כי ציינתם מ  א

א לרעית פנתה אחת שי שנייה הנ ם שלחה ו  עתוני
תה, וביקרה וספר שעה או  הדברים אותם שכל ב

לבדי. אני עשיתי
 אביב תל ליבנה, ב.

ריבוי על ליבנה לקוראה הכבוד כל
פעילותה.

עון שבו " ה י צו מ ה
רמצ ־ לאי ת נפו

השבוע פסוק
 מס־ההכ־ נציב מפי נשמע

: נסה
בשו אתכם ייסר קודמי

בח אתכם אייסר ואני טים
כמים.

כמדינה
מסויימת שמאלית מפלגה

להי האחרון ברגע החליטה
 בסיכסוך מהתערבות מנע

 נהגי לבין ״דן״ חברת שבין
 יכלה שלא מפני המוניות,
 הקפיטליסט מיהו להחליט

המ העמל ומיהו מוצץ־הדם
נוצל.

מראיין... הבא העולם
 ה- על דגון הכלב את

המינית. בעייה
חסר-עצמות!״ ״הנוער

 דעתך מה דגון, הסמל ובכן,
י המיניים הפשעים מצב על

 דמן זה מריח אני כן. הממ,
ה בשטח שהמצב רב  צולע ז
רגליים. שלוש על

ממ נובעים הפשעים האם
 י נפשית צוקה

ת לעתים בהחלט.  קרובו
ל ניגשים צעירים רואה אני

תן, מריחים צעירות,  אך או
 לפי להתקרב. מעיזים אינם

הי. אפי, עניות ה זו  זנברוז
מסוכנת.

 המשבר עם קשר לזה ויש
? הכלכלי
 היא הבשר תאוות ודאי.
כלב. חיי של תוצאת

החמשיר
 יזהר, שמו איש, היה היה

 מכבר. הרגל את שפשט
 יכול לא לבסוף
ד הרעב  לסבול, עו

מכר. הוא שלו הקרייזלר את

324 הזר.״ ״העולם


