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המאורע: טיב
 עורכים המדינה בדולי

א? מטורף מירוץ
הפירסומת מוקד

מילחמה. :המאורע מהו חשוב יא
בינ כנס טרוריסטי, פיגוע לאומי, אסון

זר. מדינאי ביקור מסיבת־יוקרח, לאומי,
 יעמוד זד. מאורע כי שברור ברגע
 מתחיל נלי־ז/תקשורת, דיווח במרכז
המדינה. גדולי כל של מטורף מירוץ
 על־ידי המכוון נחיל־דבורים, כמו

 מתרוממת סמוי, קולקטיבי אינסטינקט
 המקום. על ועטר. אנשי־הצמרת להקת
ש שר בל וגם לעניין, הנוגע שר כל

בתל-אביב. גאולה ברחוב סאבוי, במלח רע
 היעודה בשעה וחכובבים. כוכבה

 הטלוויזיה). מדור (ראה השידור. התחיל
 ה־ המאורעות בתיאור נפתח לא הוא אך

חיי חירפו שבו העיר, בלב דרמאתיים
לוח ונפצעו נהרגו ושבו נפשם את לים
 פניה את הראה לא הוא ואזרחים. מים
גיבו הפנה שכבר לוי, כוכבה האשה של
 רגע באותו רצה צופר. ושכל לאומית, רה

לראותה.
ודיבר. ראש־הממשלה, הופיע הבד על

שר־הביטחון.דיבר.
דיבר. •שר־המישטרד.

דיבר. הרמטכ״ל
 הבניין טוהר לא שעדיין בשעה זה, כל

 לאתר רצינית פעולה החלה ולא סופית,
ולחלצם. הקורבנות את

 הדברים מן כמה להרוגים. תנחומים
אכזרית. במהתלה נראו

 נדיר כישרון לו שיש ראש־הממשלה,
 הלא- במקום הלא-נבון הדבר את להגיד
 במקום־הפי- שלו, הראיון את פתח נכון,
 שמעון לשדרן ובשאלה בבת־צחוק גוע,

הביע לאחר־מכן התגלח. לא מדוע טסלר,

• המעשה כמקום החוגגים
למה? אבד — אמן

 המקום. אל ממהר לעניין, נוגע אינו
 דוחפים ויועצים פקידים מנהיגים, ישרים,

 מפעילים המצלמה, לפני רעהו את איש
ו השדרנים על השפעה של קורטוב כל

 הצהרה ולהצהיר להצטלם כדי העיתונאים,
ואווילית. בומבאסטית

 חשוב לא נואם. — לנאום לו שניחן מי
 לו יש בכלל ואם להגיד, מה לו יש אם

ל אפשר בשעת־הדחק, האירוע. על מושג
ה האירוע מן הריקות המליצות על חזור

אחרון.
 הקיטור במלוא פועל הקלעים מאחרי

 וקציני פירסומאים ״דוברים״, של צבא
ל מבעד לחדור המשתדלים יחסי־ציבור,

 בטלוויזיה, הסיקור לתוך אפשרי סדק כל
 המנהיג כי. אמר השר ובעיתונות. ברדיו
אל. פנתר. המיפלגה ש. הצהיר
 עובר שלפתע עד ההמולה, נמשכת וכך
 משהו קרה :הנחיל חברי כל בין רהש

 אירע לביקור. בא קיטינג׳ר אחר. במקום
בעיירת־פיתוח. אסון־טבע

ה כל מתרומם פקודה, על-פי כאילו
שחור. כענן ומתרחק נחיל,

 הקורבנות רק '.שארים האירוע במקום
וקרוביהם.

הממשלה
שף אש״ר מול א

 חייך ראשיהממשלה
 הצליח ושד־הביטהון

ההצגה את זגגום
 ביום .הטלוויזיה, של המייוחד השידור

 .13.30 לשעה נקבע סאבוי, במלון האסון
 ב- העכורה שבתה לפני-כן מעטות דקות

 נטישו בבתים, הפעילות פסקה מי־שרדים,
 אל נדחקו הכל המכונות. את הפועלים

 של שעות אחרי הטלוויזיה. מסכי מול
 רצו ברדיו, מורטי־עצבים קטעי־חדשות

אי־ מה עיניהם במו לראות ישראל אזרחי

 ו־ ״להרוגים תנחומיו את ראש־הממשלה
 ניראה רבין מאחרי לבני־מישפחותיהם״.

 דן העיתונאי ליחסי-ציבור, החדש יועצו
 קצרה׳ וידו ועצבני, חיוור כ־שהוא פתיר,

מלהושיע.
 יותר, הרבה מלוטש היה שר־הביטחון

 הוא מיקצועי. באופן הצגה את גנב והוא
 כי ברור היה לצופה וחשוב. רציני ניראה

הפעולה. על פיקד הוא
ש שר־התיירות, קופחו. אחרים שרים
 שאחראי מי בתור לעסק להיכנס השתדל

ה אל לחדור הצליח לא בתי־המלון, על
ב להסתפק ונאלץ יום, באותו טלוויזיה
 שר־המיסחר-והתעשייה ברדיו. ידיעות
ל נאלצו אחרים וגופים מוסדות נשכח.

 מגנה! אני ״גם בנוסח בידיעות הסתפק
מגנה!״ אני גם מגנה! אני גם

ה באופק. מלבין בודד מיפדש
> אי־שי לפירסום הזאת המטורפת תשוקה

 תופעת־לוואי, רק היתד. לא הנסיבות בכל
בלתי־מזיקה. אך מגעילה

 הצלה לפעולות במישרין הפריעה היא
קורב של למותם גרמה כי ויתבן וחילוץ,

 לעיי־המפולת, מתחת לכודים שהיו נות
 ̂ הפיצוץ אחרי חיים עדיין היו אלה אם

ן ).20—21 עמודים (ראה
 מן בכמה מרכזי תפקיד מילאה גם היא

יום. באותו שנתקבלו התמוהות ההחלטות
 לפיר- הדבר נגע ביותר הבולט במיקרה

 יצאו שממנה הספינה, של לכידתה סום
תל־אניב. לחוף בדרכם הפידאיון

 7.30 השעה בסביבות נלכדה הספינה
 סבירה סיבה של שמץ אף היה לא בבוקר.

המדי אזרחי מידיעת זו עובדה להעלמת
נה.

 כך על נאמר לא היום כל בנדשך אולם
)26 בעמוד (המשך

 אמ״ן ראש אפרת, יונה אלוף־הפיקוד *
יו פרס, שימעון שר־הביטזזוז גזית, שלמה

 שר־ ויועץ זאבי רחבעס ראש־הממשלה עץ
הוד. מוטי הביטחון


