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^ חדי מילחמת יום־הכיפורים הזמי-
\  £׳גד ,אותי אגודת-ד,עיתונאים מירושל 
מית להשתתף בסומפוזיון על הנו״שיא  :תל 
קה של העיתונות במחדל.
הבעתי בו דיעח נחרצת  :העיתונות אש־
!מה באסון >׳ום־הביםורים וותר מאשר הפו 
ליטיקאים ויותר מאשר הגנרלים .מכל
׳שלוחות המי׳מסד ,היא השלוחה האחראית
ביותר לאסון.

נחלי הדם והדמעות ,שנשפכו
בשדות־הקרב ,היו הימשך ישיר ל
נחלי הדיו שנשפכו לתוך מכבשי־
הדפוס ,ולגחלי המילים שנשפכו
מתוך מקלטי הטלוויזיה והרדיו.

כי במשך שש השנים הגורליות שבין
שתי המילחמות מילאה העיתונות את תפ
קיד הנווט בספ״נת-השוטים של המדינה.
היא שסיפרה מדי יום לקוראיה ולצופיה
שהמצב נהדר ,׳שאין מה לדאוג ,שכוחה
של ישראל גדל ■והולך.
המפה שצויירה על־ידי העיתונות הר 
אתה את י׳שראל כמעצמה עולמית כבי 
רה ,החולשת על !מושבה בשם ארצות־
הברית ,היכולה ללעוג לברית־המועצות
חסרת-האונים .ולזלזל במדינות־ערב העלו 
בות ולצבאותיהן המגוחכים.

רה לקדמותה — בנפש חפצה ,בלב עליז,
בחיוך של איוולת.

ספינת-השוטים ,שהיתה תקועה
על שירטון ,השתחררה ויצאה ל 
הפלגה חדשה.
9! 9' 9
^ אשר הגיע מנחם בגין לשילטיון ,היו ש־
* ■ די ב רו על סכנת ה״£מ:11ו0161011$<:1121
של כלי־התיקשורת.
זוהי מילה גרמנית איומה ,הלקוחה ממי 
לת הרייך השלישי .פירושה המילולי :
לחבר את הכל לזרם אחיד.
ממשלת הרייך אמרה לעיתונאים ,בתיד־
רוך יומי ,מה לכתוב .מי שלא כתב מה
שנאמר ליו ,מצא את עצמו במחנה-ריכוז
ומקומו נתפס על־ידי עיתונאי נאמן יותר.
כל העיתונים יוכל תחניות-יהדדיו היו מחו 
ברים לזרם אחיד .די היה בלחיצה אחת
על הכפתור ב״מיניסטריון לתעמולה ׳ולהס 
ברה עממית״ ,של הד״ר יוזף גבלס ,יוכל
כלי־התיקשורת פצחו בנגינה אחידה ,ב 
הארמוניה גמורה.

הכל טוב .הכל יפה .השמיים
בהירים זהים רגוע .ספינת־השוטים
מפליגה ■להנאתה .תיזמורת העי
תונאים מנגנת כרחכת־הריקודים
בטרקלין.
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* כול מישהו לטעון כי זוהי תמונה

מוגזמת ,מעוותת.
אחרי הכל ,בכל עיתון יש כויתבי־מאמ-
רים ובעילי־טורים ,ואחדים מהם מזהירים
מפני ׳אשליות .הם מנתחים את המציאות
במאמרים ארוכים ומלומדים ,ומגיעים ל 
מסקנה שהמצב ■אינו סולו ורוד ,שיש סכ 
נות ■מסויימות ,שעלול להיות עימות יוכר.

זה נכון .כל עיתון המכבד את
עצמו מחזיק כעמודיו להקת-אליכי.

זוהי ״המאפיה השמאלנית״ המפורסמת,
המזהירה ■את המדינה מפני הימין .אם
אינם משפיעים ,הרי זיו ■אשמתם .אין לבוא
בטענות אל העיתון ,או אל מנהל ה־
רדיו או הטלוויזיה.

ימי שטוען כך בתום־לב ,אינו

אלבומי־הניצחץ של ששת•
הימים יהיו תופעה חד-פעמית.
ואילו העיתונות היתה אלכופ-ני-
צחון יומיומי.

!  1זדונית? בוודאי לא .הם היו בעצמם
שטופי-מוח .הם כתבו מה שכתבו מפני
שהאמינו בכך ,והם האמינו מפני שהם
קראו מה שהם כתפו.

זהו מעגל־קסימים ,מעין תהליך
מתמיד של שטיפת־מוח־עצמית.

היו כמה עיתונאים ,מן האחראים למח 
דל ,שנתקפו חרטה עמוקה !ואמיתית למר 
אה התוצאות .הם היסו על חטא ,כתבו
׳וידויים פומביים ,התייסרו והתלבטו .רו 
בם חזרו כעבור זמן לסורם .הזמן הוא
גדול המרפאים .הוא מרפא גם את המצפון.
אך מרבית העיתונאים אף לא חשד
בלבטים אליה .אותם הכתבנים והשדרנים,
שאך אתמול תיארו יאת המצב בצבעים
ורודים ,תקפו פשצף־קצף את הפוליטי 
קאים והאלופים ■שהאמינו להם .האליל של
אתמול הפך הקרבן של היום .העיתונאים
כתבו ודיברו את ההיפך ממה שכתבו ■ואמ 
רו אתמול ,אך ■פאותיו ביטחון־עצמי עילאי.

הם שכחו הרכה ,אך לא למדו
כלום.

במשך כמה שנים יצרה העיתונות אופ
נה הפוכה .הכל רע .אנחנו חלשים .האמ 
ריקנים יכפו עלינו שלום נוראי .אין מנ 
היגות .הכל מידרדר.
עד שפא ה״מהפך״ המפורסם של מאי
 . 1977באנחה של הקלה אינסופית נטשה
העיתונות את תפקידו של איוב .היא חז 

עמודי-החדשות יוצרים את תמונת עול 
מו שיל הקורא ,את הנוף שהוא רואה לפ 
ניו .שיום מאמר אינו יכול לשבות נוף זה.
בניגוד לחדשות ,נקראים המאמרים במידה
של ביקורת והסתייגות אינסטינקטיבית .ה 
קורא יודע שמישהו רוצה למכור לו משהיו.
המוח פועל.
אם המאמר סותר את הנוף ה״אובייק-
טיבי״ ,המצטייר בעמודי החדשות ,נד 
חה המאמיר .הוא יכול לשמש רק אליבי
לעורך ,בבחינת :הנה ,אצלנו באות לידי
ביטוי כל הדיעות ,אפילו דיעות מטור
פות של אנשים מצחיקים ,שאינם מכירים
בעובדות.

9! 9

!9
ותו המצב
מהדורות החדשות הן העיקר.
השאר טפל.
קיים בטלוויזיה וברדיו.

׳אומנם ,מדי פעם מביאים חבורה של
פרופסורים ועסקנים ,בדרך־כלל אנשים
באנאליים בעלי דיעות באנאליות ,המגל-
גלים שיחה מלומדה .המאזין ,שלא סובב
את הכפתור בראשית הוויכוח ,מגיע ב 
סופו למסקנה שכולם נחמדים וכולם צוד
קים■ ,ושוכח מפל העניין.
חשובות העובדות .את העובדות ניתן
לראות במהדודת־החדשוית המצולמת ,לש 
מוע ■ברדיו מפי בעלי-הדבר.

הצופה רואה רק■ סלקציה קטנטנה של
ידיעות .לסלקציה זו יש מגמה .ואם המ
גמה בלתי־מודעת ,הריהי מסוכנת יותר
מאשר מגמה מודעת.

סה יכלו הפוליטיקאים המיס־
כנים לעשות ץ הס קראו את העי
תונים ככל האזרחים ,והושפעו
מהם כמו בוחריהם .הם רצו למ
צוא חן בעיניהם ,להופיע בכו
תרות ,להיראות על האקרן.

כל ידיעה שיכלה להעיב על ה־
שימחה ,נדחקה לפינה .תחזיות
מזג־האוויר ,שניבאו את התקרבו
תו של הוריקאן קטלני ,נגנזו .ספי■
נת־השזטים העליזה המשיכה כדר
כה ,עד שהים סביבה הפך תופת.
!■ : ■ 1 9
אם עסקו העיתונאים בשטיפת־מוח

׳מעשרה קבין של השפעה שנית
נו לעיתונות 9.9 ,קבין טמונים כ*
עימודי-החדשות .כל כותכי-המאכד
דים וכעלי-הטוריס צריכים להת
חלק כעשירית של קב.

לא יעלה על דעת האזרח כי ה
טלוויזיה היא המחליטה מה לצלם
ומה לא ,וכך ה י א ק ו ב ע ת מ ה
ק ר ה וימה לא ק ר ה .

היא שהפכה אכס-גנרל כושל וחסר-
אחריות לאליל ביטחוני ומדיני .היא ש 
העניקה חוכמה על־אנושית לפוליטיקאית
זקנה ופרימיטיבית .היא שתיארה בצבעים
לוהטים את עליונותו המוחלטת של צה״ל.

גנרל־פוליטיקאי אמר שצר,״ל יכול
להגיע תוך שסוע לבגדאד ולאלג׳יר ,וזכה
בתשואות רועמות מעל עמודי העיתונים.
גנרל־פוליטיקאי אחר אמר שאין חשש ׳ש 
תפרוץ מיליחמה בעשר השנים הבאות,
והעיתונות מחאה כפיים.

כותרות אפשריות לאותה ידיעה עצמה.
יאך בעיני הקורא ,זה דבר והיפוכו.
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יום־הביפורים :נהרות הדיו גרמו לנהרות של דם
לא היתה צנזורה .לא היה כה
צורך.
מי שחשש כי ■יקום מישטר כזה ביש 
ראל של הליכוד ,טעה .שום ראשים ילא
נערפו .כל ׳העורכים נשארו במקומם.
ממסך הטלוויזיה מחייכים אלינו אותם ה 
פרצופים הנחמדים .ברדיו מדברים אלינו
׳אותם הקולות המוכרים .מי ■שכתב אתמול,
ממשיך לכתוב היום.
אין :ט11ט;.01010115011211

אך באורח פלא ,התוצאה היא
אותה התוצאה כדיוק .התיזמורת
מנגנת מנגינה אחידה.
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 !■4מאזין לטלוויזיה או לרדיו ,יודע ש 
המצב מצויין ,ושהוא הולך ומשתפר מדי
יום.
עימות עם ארצות־הברית ? שטויות,
יש ״שדר לבבי״ .יש ״■שיחות מציויינות״.
יש
יש ״יחסים קרובים ועמוקים״.
״מחיוייבות״ ניציחית.
קארטר מהווה בעייה ? לא לדאוג .׳כמו
האדם בהלצה האכזרית ,שהוציא־להיורג ב
תלייה ,הוא מפרפר קצת בהתחלה ,אך
מייד יתרגל ׳ויירגע .קארטר ׳תלוי ביהו 
דים ,והיהודים משרתים את ישראל.
ברית־המועצות ? לשכוח אותה .היא לא
רצינית .וחוץ מזה היא עומדת להיכנע
לקסמיו של בגין .רומניה הקומוניסטית
כבר הזמינה איותו ׳אליה ברוב כבוד.
הערבים ? אין בעיות .המחבלים גמורים.
העניין הפלסטיני עומד לרדת מעל ה 
פרק ,מחפשים רק את הנוסחה הנכונה
כדי לקברו בכבוד .ציבאוית-ערב ׳אינם
׳שווים כלום .צה״ל מתעצם בממדים שלא
ידענו כמותם.

יודע כ י צ ד
שורת.

משפיע

כלי־תיק■

?!^דס הנוטל לידיו עיתון ,קורא קודם
י ■ כל את כותרות הידיעות ,מן הגדולה
ביותר בראש — ועד לקטנות יותר ב 
תחתית.
את הידיעות הוא קורא בלי ביקורת.
הוא יודע כי ידיעות משקפות ״עובדות״,
שהן אמת אובייקטיבית .אין צורך לח 
שוב ,לנתח .צריכים לקבל את הדברים
כמו שהם .יום הוא יום ,לילה הוא לילה,
ואין טעם להתווכח על עובדות.

איש־המיקצוע יודע ,כמוכן ,ש
זוהי אמונה נאיבית מאין כמוה.
הידיעות אינן עובדות .כמיקרה ה 
טוב כיותר ,זהו תיאור של עוב
דות בפי שהן משתקפות כעיני
מקור־הידיעה ,העורך והכותב.

הנה תיאור פשטני :במערכת־עיתון מת
קבלות כמה מאות ידיעות בלום .רק אחת
מהן תהיה כותרת ראשית .ירק אחידות
זוכות בהבלטה מירבית בעמוד הראשון.
על-ידי מיקום ידיעה אחת בראש ׳וה 
שנייה בתחתית ,האחת בעמוד  1והשניה
בעמוד  , 19יאפשר ליצור חושם הפוך מזה
שיהיה נוצר איליו התחלף הסדר .נסו את
התרגיל הבא :״קארטר שלח שדר לבבי
לבגין״ .״קארטר מכריז :הפלסטינים זקו
קים למדינה משלהם.״ החלט איזו משתי
הידיעות תזכה בכותרת הראשית ,לרוחב
כל העמוד הרשיאון ,׳ואיזו תצורף לזנב של
ידיעה כלשהי ,תחת סותרת־מיישנה זעירה.
לכל ידיעה אפשר ,כמובן ,לתת פות 
רות שוניות .״המחבלים :לא נכיר ב 
החלטה ,242״ או ״המחבלים :נכיר בהח 
לטה  ,242אם זו תכיר בזכויותינו״ — שתי

^ ה יקומו עורכי החדשות בעיתונות,
^ בטלוויזיה וברדיו ,ויטענו בזעם :מה
אתה רוצה מאיתינו ? מה אנחנו אשמים 1
הממשלה יוצרת את מרבית החדשות.
■שריה נואמים .ראש־הממשלה פועל .״מקו 
רות מדיניים״ מסבירים .כל אירוע כזה
הוא ״ידיעה״ ,הוא ;,עובדה״ .אנחנו רק
ממלאים את תפקידנו .אנחנו מפרסמים את
העובדות .מובן שמאז שהגיע הליכוד
לשילטון ,רוב הידיעות ,הפעולות ,ההת
בטאויות ,ההערכות ,הן ■של הליכוד .מה
גם שהאופוזיציה משותקת.
לכאורה ,ממלאים העיתונאים את הפ 
קידם .למעשה — הם מועילים בו.

■העיתונאי חייב למסור את ה
אמת .אכל האמת אינה כלולה דק
כאירועים שעל פני השטח.

אלה יכולים לסלף את האמת.
האמת טמונה בקשר שבין אירועים אלה
ובין המציאות .מסירת ״■ידיעות״ ,מפוב 
רקות או אף אמיתיות■ ,שהן פרי התעמולה
הממשלתית■ ,מבלי לתת מישקל לידיעות
המפריכות ׳אותן ,ללא ■איזון שיל מיקום
וכותרת ,ללא ניסיון ליצור תמונה המת 
קרבת למציאות — אין זיו עיתונות.

זוהי עיתוזנות.
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ב

ו וודאי שאין.

יש משהו גרוע הרכה יותר .אחי
דות מוחלטת של עיתונות ״חופ
שית״ ,כתובה ומשודרת ,המציירת
יום־יום תמונה כוזבת לחלוטין של
הנוף.
במדינה טוטאליטר״ת לומד האזרח הנ 
בון לקרוא גם את החדשות בעיתונות
המודרכת במידה שיל הסתייגות ויאי-אימון.
הוא יוצר לעצמו חסינות .אך כשיש עי 
תונות כל־בך חופשית ,הוא עומד מולה
חסר־אונים.

עתה דומים בלי-התיקשורת
שלנו לפיולטין שהיה תלוי כטרק
לין אוניית-הפאר ״טיטאניק״ :
מזג־האוויר מצויין ,הכל כסדר ,ל
נוסעים ■מובטחת הפלגה נעימה
וחסרת־תקלות באונייה שאינה
מסוגלת ,כמובן ,לטבוע.
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