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שטרמו - להיכל החזיד נכנס בשקט, בשקט,  התעמולה מיני
ם כדוגמתו שאין שו קרטי מישטר ג מו בעולם ד

התעמולה
 להיכל. החזיר ׳נכנס בשקט, שקט, ך*

 חברי-הכנסת עסוקה. הייתה המדונה *1
גול קואליציוני. משבר היה טרודים. היו
 היה מי הלך. כמעט דיין הלכה. כמעט דה

 על שנכנס הקטן ליצור לב לשים יכול
 צדדית? לדלת מבעד ארבע,

ישנו. הוא ׳ועכשיו
 במישטר פיגול בהיכל. חזיר

הדמוקרטי.
התעמולה. מיגיסטריון
■ ■ ■

 נת־ שבה הכללית לא״איכפתיות ןי•
וב בעיתונות בציבור, זה יצור קבל 1 (

 כשלעצמה. מזעזעת תופעה היא כנסת,
להסברה? במיניסטריון רוצים

 עוד בסך־הכל זה נורא. לא יוש? ימה
לעס אותו לחלק שאפשר יאחד, כיסא
 מכונית־ עוד לישכה. עוד שר. עוד קנים.
דבר. אין דירית־ישרד. עוד פאר.

 פינחס ארכי־ידמוקרט, אותו כשנשאל
 זה, מישרד להקמת הסכים מדוע ׳ספיר,

דיב כולם הרי לא? למר. בתמימות: ענה
 לא שזה הסברה, די שאין הזמן כל רו

יש. עכשיו אז בסדר.
 את לשכנע כדי דרוש הדבר היה יאם
 שד־המחדל, כס על להישאר דיין משה
 לאנחות, ביטחון־המדינה את לעזוב ולא
 לרפ״י. פרס־תנחומים קטן. מחיר זה הרי
פרס. לשימעון סרס

 מיניסטריוגים. הרכה כל־כד יש
אחד. עוד שיהיה

לטכ מיישריד לא למדע. מישרד לא
 מישרד לא לרווחה. מישרד לא נולוגיה.
 מישרד לא לשלום. מישריד לא לנוער.

 לספורט. מישריד לא ערביים. לעניינים
לתעמולה. מישרד
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ה העולם של ולרוחבו אורכו 1ך
להסברה. אחד מישרד אף אין דמוקרטי /

עמי החדש, בתפקידו פרם, למר יהיו
אמרי של בקהיליות־הבננות רבים. תים
ה הדמוקרטיה במישטרי הלטינית. קה

ובספרד. בפורמוזד, אולי עממית.
 אחד עמית אף לו יהיה לא אד

 כלשהי. דמוקרטית במדינה
להיות• יכול לא וגם — אין
 שהממשלה הרעיון עצס כי

 זרם על להשתלט יכולה או רשאית
 הוא תועבה. הוא וההסברה המידע

 של מכללי־היסוד אחד את נוגד
הדמוקרטית. החברה

לפעול, יכול איינו הדמוקרטי המיישטר
ופר מידע של חופשי זרם בו אין אם

 עומדת עצמה הממשלה אין ואם שנות,
 שיש כשם חופשית. לביקורת עת בכל

 חופשית מיושפטית רשות כזה במישטר
 לה לתת יכול אינו ממשלתי גוף ששום

 חופשיים. כלי-תקשורת בו יש כך הוראות,
 תדר כל העיתונים, כל בתי־המישפט, כל

 בלתי־תלויים להיות צריכים נות־השידור,
מבחוץ. התערבות מכל חופשיים בממשלה,

 עומדים מעשיה עושה. הממשלה
 ובכלי־התק■ בציבור חופשי לדיון

 דיעות, של התמודדות יש שורת.
 דעת־הקהל, נקבעת כך וננד. כעד

 הממשלה של דינה את החורצת
הבחירות. ביום
 דמוקרטית ממשלה לשום אין לכן

ה לממשלה שיש כפי רשמי, ״ביטאון״
 אזרח כל חופשי לכן והמצרית. סובייטית
 תחנת־ או עיתון, להקים דמוקרטי כמישטר

 שבהן דמוקרטיות ארצות באותן טלוויזיה.
 הן ציבוריות, לרשויות־ישידור מונופול נמסר

ממשלתית. מהתערבות משוחררות
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*  כדי ״מישרד־הסברה״, שמקים י *
 גישה שולל המדינה, בתוך שיפעל
 לשם — אחרת מעיקרה. זו דמוקרטית

המישריד? מה
ההש את מבטאת כזה מישרד הקמת

עצ את ״להסביר צריכה שהממשלה קפה
 על לסמוך יכולה שאינה כלומר, — מה״

 מיש- דיעות. של החופשות ההתמודדות
 ולכוון להדריך מטבעו, יבקש, רד־הסברה

 על להשתלט ירצה הוא המידע. זרם את
כלי־התקישורת.

 את להקים כשהוחלט — ואכן
 זה היה בישראל, מישרד־הסברה

 את לידיו שיקבל מאליו מובן
״העצמאית״. רשות־השידור

 את לידיו יקבל החדש שהמישרד טבעי
 לישכת־ את בעיתונות. המטפלים הגופים

 תעודות המוציאה הממשלתית, העיתונות
 העצום הזרם על והחולשת לעיתונאים,

מכ — לעיתונים ממשלתיות מודעות של
 ואחד ולהענשה, לשיחוד ביותר יעיל שיר

 במדינה. לשחיתות המרכזיים הגורמים
 לתיאטרון. לקולנוע, במהרה נגיע מכאן

 לכוון, לתאם, :תהיה הסיסמה
להדריך.

 אותן בשמתריגמים בייחוד יפות. מילים
לגרמנית. חזרה
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 אוצר־ כל מעניינת: עובדה זוהי י **

 לקוח, מישרד-ההסברה של המילים
אשכנז• משפת איכשהו,
 את לתרגם פרס מר ינסה אם

לצר או לאנגלית מישדדו שם
 אין פשוט יצליח. לא הוא פתית,
 ל״הס• צרפתית או אנגלית מילה

כרה״.
 ה־ המדינות של שרי־התעמולה כאשר

 פאשיס־ או קומוניסטיות — טוטאליטריות
 תואריהם את לתרגם מנסים — טיות

 במילה בדרך־כלל משתמשים הם לאנגלית,
 הוא, זה תירגום ״אינפורמציה״. התמימה

 אינו שר־תעמולה שום גס. שקר כמובן,
 לדיס־אינפורמציה אלא לאינפורמציה, שר

כוזב). מידע הפצת (כלומר,
שו הצרפתית הדמוקרטיה החלה כאשר

 שארל של המלוכני המישטר ונולד קעת,
 שר־תעמולה. הגנרל־המלך מיינה דה־יגול,

 שר- בשם לו לקרוא העז לא הוא אבל
התו את זה שר נושא היום עד הסברה.

 מעמיד הוא הממשלה״. ״דובר התמים אר
 למסור אלא תפקידו שאין פנים לפחות

ממשלתיות. הודעות
 למר יהיה לא אחת בשפה אבל

 ישנם זו כשפה קושי. שום פרם
 המוכן. מן והמלים התוארים כל

במיקרה. ולא
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גבלם, יוזף הדוקטור את זוכר עולם ך*
 ״שר־ :העממי בתוארו לדראון־נציח, | ן

פרופגנדה-מיניסטר. התעמולה״.
הדוק של הרשמי תוארו אולם

 ההסברה ״שר :היה הקטן טור
והתעמולה״. העממית
 בהסברת־פגים גיבלם עסק זה בתפקיד

 כלי־התק־ על חלש הוא ובהסברת־חוץ.
(למר רשויות־השידור את הפעיל שורת,

הטל עדיין, לרשותו, עמדה לא המזל בה
 חלש העיתונות, את הינחה הוא וויזיה).

 מאמצי־ את ׳ניהל והתיאטרון, הקולנוע על
בחוץ־לארץ. הרייך של העצומים התעמולה

הנא מונחה. מודרך, מתואם, היה הכל
 עתה שכדאי מילה, כך לשם המציאו צים

תי ״גלייכשאלטונג״, לעברית: לתרגמה
חיבור-יחד. אום,

 הדוקטור כינס ביומו יום מדי
העי נציגי את עוזרו, או עצמו,

 יש מה לחם להורות כדי תונות,
ואיך. להסביר,

 סמכותו את ינק מיניסטריוךד,תעמולה
ה איין לפיה מסויימת, חברתית מהשקפה

 האדם אלא האדם, למען קיימת מדינה
 העם, את (המייצגת המדינה למען קיים

הרע הדם, המעמד, הדת, הלאום, הגזע,
 אחר.) מופשט מיתוס כל או יון,

המדינה, למען האדם קיים אם

 לאדם ״להסביר״ המדינה חייבת
 האזרח ולעשות. לחשוב עליו ימה

 המסביר־ הסברה. של צרכן הוא
 הפרו• שר־התעמולה, הוא לצרכן

פגנדה־מיניסטר.

 הישראלי מישרד־־תעמולה קם דוע **
 לרפ״י? נמסר מדוע עכשיו? דווקא 1*1

פרם? לשימעון מדוע
 הרגע, שיל המצאה מיקרי, ניראה הכל

 המיק־ מאהורי אך בלתי־צפוי. משבר פרי
השיטה• בולטת ריות,

 זקוק בישראל הקיים המישטר
נמ שהוא מפני למישרד־הסברה,

התמוטטות. של במצב צא
 בוטח יחזק, מישטר זה היה עוד .כל

מנג לשר־תעמולה. זקוק היה לא בעצמו,
 ללא אוטומטית, פעל שטיפת־המוח נון

 ה״בלתי- העיתונים מרכזית. בהנחייה צורך
ב יאו בהתנדבות, אותו שירתו תלויים״

 ״בי־ של הקדושות הפרות סביר. מחיר
 ראשי־ ושאר סגולה״ ״עם טחון־המדינה״,

 הספיקו אידיאולוגיים, וניכסי־צאן בקר
ההמונים. הערצת את להבטיח כדי

 יום־הכיפורים. מאז גוססות הפרות אבל
להתפרק. ומתחיל התנוון הסתאב, המשטר

 כשאין עצמי, ביטחון לו כשאין
 כשר לו כשאין חזקים, ערכים לו

ל מישטר זקוק — אמת של רה
מדו לערכים מפוברקת, בשורה

לתעמולה. בקיצור: מים.

נמ זה שמישרד הוא מיקרה אם ך*  מיפ־ חלקי שמכל לרפ״י? דווקא סר 1 ו
 זכה הקואליציה, המערך, לגת־היעבודה,

? בשלל זה פלג דווקא

 לענייני המומחים שכל וכשם בבריאות,
כיפות. חובשים המקומי המינהל

 — אלה מוצבי־מפתח שני חיבור
 ומישרד־התעמו־ מישרד-הביטחון

 הפלג ביותר. מסוכן הוא — לה
 מצבור-כוח על חולש בהם המחזיק

כארץ. מסוגו חדש מיוחד־במינו,
■ ! ■ ■

 פרס. שימעון - רפ״י אנשי מכל *
הוא? דווקא למה ן

 עזר הוא מיקרה. שוב — ליכאורה
 נכשל הוא לו. הגיע דיין. את להחזיר

 מישרד לו למצוא צורך היה בתחבורה.
פנוי. הייה מישרד־התעמולה חדש.

 פרס שימעון המדינה. אישי מכל
 הפרו־ ■להיות ביותר המתאים הוא

היהודי. פגנדה-מיניסטר
 הדבר זיהו לפירסום. גאון הוא פריס
קרא בשעתו באמת. אותו המעניין היחידי

 יותר מתאים מי פירסומת״. ״שימעון לו נו
והממשלתי? ׳העצמי שר־הפירסום להיות
ב פרס הצטיין צעדיו בראשית עוד
 פרטיים סוכנים של עניפה רישת בניית

קרא בשעתו — זו רשת בכלי־התקשורת.
 תעמולה ניהלה — פרם״ ״יונייטד לה נו

 כל ולמען פרם, שימעוין למען רצופה
 דויד של גבו מאחרי שהתארגנה הקבוצה

לרפ״י. לאחר־מכן ושהפכה בן־גוריון,
עכשיו. פריס שיעשה מה בדיוק וזה
 באופן יזרוק לא הוא טיפש. הוא אין

 בטלוויזיה לו המפריעים אנשים דרמתי
 יכיתים אשר מעשה כל יעשה ולא וברדיו,

תעמולתי. כדיקטטור אותו
 הגלייכשאלטונג שלא. בוודאי*

 בשקט- לאט־לאט, בהדרגה, יבוצע
בעיתו יתרבו פרס סוכני בשקט.

 לעמדות־המפ־ ייסתננו אנשיו נים.
תת בלחש כרשות-השידור. תה

 בסדר להיות ״כדאי :הסיסמה פשט
פרס״. עם

 ויותר יותר ימלאו הנכונים הפרצופים
ה מן יבקעו הנכונים הקולות המסך. את

 בכותרות. יופיעו הנכונים האנשים רדיו.
 הבלתי- הקולות בהדרגה. ייעלמו היריבים

יידומו. רצויים
צורך אין המודרנית, בהכרה

ת מושר גבלש חיו הגרמניים העיתונים לעורכי הנ

 שיטה יש אך מיקרה. — למריאית־עין
במיקרה.
 היא רפ״י המערך, חלקי מכל

 טוטאלי■ לתפיסה כיותר הקרובה
 (תוך הכיטחוניזם פולחן טרית.

הבי כלפי חו־סר-אחריות של יחס
 מנהיג, של כאריזמה עצמו), טחון

 זה כל — תאוות־סיפוח לאומנות,
מפויים. בכיוץ מוביל

 כל ההסברה. על רפ״י השתלטה עכשיו
למי בקשר שעה לפי המוזכרים השמות

 אנשי של הם רשות־השידור, מנכ״ל נוי
 זמן־מה תוך מוסווים. או גלויים רפ״י

 אנשי יכל במיניסטריוו־התעימולה יתרכזו
עוסקים מפ״ם אנשי שכל כשם רפ״י,

מיו זה פוייה. זה במחנות־ריכוז.
 כאמצעי-התקשורת השליטה שן.

בהחלט. מספיקה

 רעיון להגשים פריס יצליח אם ך*
1 זה? טוטאליטרי 1

 שדרן בכל מעתה, תלוי, יהיה הדבר
 מפיק. בכל עורך, בכל ברשוית־השיידור,

 חופש־הביטוי. בחזית לחיילים הפכו הם
במא המכריע המיגזר עתה היא זו וחזית

המדינה. דמות על בק
 :קודם יתפרק מי היא השאלה
 שר-התעמו- את שמינה המישטר

הישראלית. הדמוקרטיה או — לה


