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 השישי, מהיום צהרון של כליון י*
עמו 132 כלל ,1981 בפברואר 27ה־ • י

 66 בו הוקדשו גלוייה לפירסומת דים.
 הגליון. משטח מחצית בדיוק — עמודים

עמו 16כ־ הוקדשו המערכתי החומר מתוך
 בורסה, ספורט, של שונים למדריכים דים

 ומיסעדות. בידור ורדיו, טלוויזיה קולנוע,
 — עמודים 50כ־ — הנותר החומר מתוך

 10ב־ יח״צנים של הארוכה ידם ניכרה
 בעיתון שהופיעו כתבות לפחות. עמודים

 על גל, דובי הבדרן על לבני־נשים, על
 קצרות ידיעות וצרור מסויים מלון מיסעדת

ב חדשים ומוצרים מינויים מנהלים, על
 של בבית־היוצר מוצאם אלה כל — משק

 מחצית לפחות ליחסי־ציבור. המישרדים
 השונים, במדריכים שהתפרסם החומר מן

 בגדר אלא יבשה אינפורמציה בגדר ושאינו
 במישר- מקורו הוא אף וביקורת, הערכה

ליחסי־ציבור. דים
ה הגלוייה, הפירסומת מילבד :כלומר

 רבע מהווה העיתון, משטח כמחצית תופסת
 סמוייה. פירסומת המערכתי החומר מכלל

ב יעילה ואף בהרבה, זולה זו פירסומת
 נושאת היא הגלוייה. הפירסומת מן הרבה
ה של ״האובייקטיביות״ חותם את עליה

 עיסתו, על כאן מעיד הנחתום לא עיתון.
 שטעם בלתי־תלוי טועם זהו כביכול, אלא,

העיתון. קורא למען העיסה את
 דווקא. זה לעיתון אופייני אינו זה מצב

ה בכל כימעט המתרחש את מאפיין הוא

 כולל יחסי־הציבור ענף אך כמובן, חסרים,
 די זאת להבין כדי מכך. יותר הרבה

ה שראש־הממשלה האפשרות על לחשוב
 אדם פרס, שימעון יהיה ישראל של באה

 במידה היא הפוליטית לצמרת שעלייתו
 יעילה יחסי־ציבור, עבודת של תוצאה רבה

 ששיקולים הנמנע מן זה אין ומסועפת.
להב לליכוד גם יכתיבו יחסי־ציבור של
 ה־ את הקרובה במערכת־הבחירות ליט

 יורם—שמיר יצחק—לוי דויד טריאומוויראט
 מנחם את האפשר ככל ולהצניע ארידור,

בגין•

 עולה כמה
התענוג

 משה היח״צן ציבורי יחסי צריך י **
וה בענף, שנה עשרים מזה דיין, ■י

ו ציבוריים מוסדות של שורה מייצג
 שדעת- מי ״כל משיב: מיסחריות חברות

 זקוק קיומו עצם על להשפיע עשוייה קהל
 להשיג ניתן טוב ודימוי טוב, לדימוי
 מוצר על המבוססים יחסי־ציבור על-ידי

 להשיג סיכוי כל אין טוב בסיס ללא טוב.
 להטוטים שום יעזרו ולא טוב, דימוי

 התחלת יחסי-הציבור. לענף המיוחסים
 בבחינת היא יחסי־הציבור איש של דרכו

 אומנם אם הרעיון, או השרות או המוצר
לא, אם טוב. לדימוי לזכות עשויים הם

 נבחר הוא שלו. יחסי־הציבור מכוח נבחר
 יחסי־הציבור של חלקם המנגנון. מכוח
 איך :היתה השאלה אחר. בתחום היה

 כצפרדע :פרס שימעון את הציבור יבלע
שי פרם של יחסי־הציבור ? כעוגה או —

 אותה והפכו הצפרדע, של טעמה את פרו
 המוצר בניית — היתה השיטה לעוגה.
 לפעמים, לחייך פרם את לימדו עצמו.

 והעניקו סישחקי־המילים עם להפסיק
לאישיותו. ,עומק׳

 היא ההוכחה טובות. היו ״התוצאות
 יחסי־הציבור אנשי שהתחילו לפני זו:

 המערך של הפופולריות היתה בפרס, לטפל
 הפוך מצב — היו״ר של מזו רבה בסקרים

 1 בן־גוריון של שילטונם בתקופת ששרר מזה
ה נסגר הטיפול תום עם מאיר. וגולדה

הזה.״ פער
 גל- אריה של שותפו הוא סלע אורי
 החלק לדבריו, בענף. מהגדולים בלום,

ידי העברת דווקא אינו בעבודתו המכריע
 ״תפקידי לכלי־התיקשורת. לקוחו על עות

 החברה של יועץ להיות הוא ביותר החשוב
הנ כאשר שלי. הלקוחה בדבר, הנוגעת

 חברה זו ותהיה — חברה אותה הלת
 מבקשת — ממשלה או מיפלגה מיסחרית,

 להעלות עלי מסויימת, להחלטה להגיע
 אותה יחסי־הציבור. שיקול את לפניה
הח תשפיע כיצד להבין צריכה הנהלה
 להיות צריך זה הקהל. דעת על לטתה

חשוב מרכיב לפעמים בשיקול. מרכיב

 ה־ הגדול. בעולם כמו בישראל עיתונות,
 שבהח- העקיפה, או הסמוייה, פירסומת

 המישרדים עוסקים העיתון לדפי דרתה
 והולך גדול חלק תופסת ליחסי־ציבור,

וה הטלוויזיה ובזמן מעסודי־העיתונות
הציבור. יחסי של הגלוי צידם זהו רדיו.

פדיחה
ציבור ביחסי

 העוסק מישרד בעל שירה, ן־ציון ף•
 באה לענף כי טוען ביחסי־ציבור, —■

 ובמיוחד האחרונות, בשנים פריחה עונת
 ייגאל של כהונתו שנת האחרונה, בשנה

כשר־האוצר. הורביץ
מנתו למדי. פשוטה זו לפריחה הסיבה

 המפרסמים איגוד לאחרונה שליקט נים
 פיר־ על הישראלי המשק שהוצאות מתברר

 .1980 בשנת ריאלית ירדו מודעות סום
 כזאת, ירידה שחלה הראשונה הפעם זוהי
המיתון. מאז

 ב־ :ביותר משמעותית היתד, הירידה
 מודעות היומית בעיתונות פורסמו 1980

 ירידה *, אינצ׳ים מיליון 3.5 של בשטח
 הוצאות הקודמת. השנה לעומת 23״/״ של

 שקל מיליון 400ב־ הסתכמו לפירסום המשק
לעו מהתוצר־ד־,גולמיי, 0.62ס/ס שהם בערך,

 .1979 בשנת מהתל״ג אחוז 0.745 מת
 במשק, ששרר בקיפאון שמוצאה זו, ירידה
 על לחשוב למיניהם המפרסמים את חייבה
 ואת — הגלוייה לפירסומת זול תחליף

 ליחסי- המישרדים סיפקו הזה התחליף
 בערך, ,10לס/? רק מגיע שתקציבם ציבור,
לפירסומת. התקציב מכלל
ולהג זה, בענף ראש להקל מאוד קל
״טרי הונאה, של גדולה כמערכת דירו
 הם בו שהעוסקים ואחיזת־עיניים, קים״

אינם אלה נאות. ונשים זדיזי-לשון אנשים

י—---------------־חד־י-״י *י*-**>
 הנהוג בריטית, מידה הוא האינץ׳ *

 בטור סנטימטרים 2.5כ־ שיטחו בפירסום.
הנניתוך. של אחד

 יסלק כאשר המיקצועי היועץ ייעשה טוב
מהטיפול.״ ידיו את

 אינם היח״צנים ? התענוג עולה כמה
 שיימן, אירנה השאלה. על לענות ששים

״לא :אומרת למופעים, יח״צ העושה
 מספיק שזה תכתוב עולה. זה כמה חשוב

 נב- כבר לדבריה, בכבוד.״ להתפרנס כדי
נוק לייחוס שלא בסכומים. כשנקבה וותד,
 אלפים 5 בין בסכומים. היח״צנים בים

 מדובר כאשר בחודש שקלים אלפים 10ל־
 גדולים. בארועים או במיפלגות, במוסדות,

 ל- מקומי. לסרט ליח״ץ המחיר גם זד,
 המחירים — יותר קטנים ולמופעים אמנים

יותר. נמוכים
בארצות־ מתפתח החל יחסי־הציבור ענף

 אזו הפכו הזנ׳מו ..״הסי
ס שימעון  מצפודיע נו

 רבועה ׳שקשת
ה״ ועוגה מ מ

ההתעצ עם ,40,־ד שנות בתחילת הברית
 תקשו- של ובמימדיה בכוחה הגדולה מות

 שכל היתה הבסיסית ההנחה רת־ההמונים.
 או דתית אמונה גומי־לעיסה, — דבר

 שאמצעי- ״מוצר״ בגדר הם פוליטיקאים,
ותפ במכירתו, לסייע עשויים התקשורת

 לקוראי־העיתון להחדיר הוא היח״צן קיד
המוצר״. ״תודעת את

 דויד של נכדו בן־אליעזר, יריב הד״ר
באוניבר לתקשורת מרצד, הוא בן־גוריון,

 ליחסי- במישרד ושותף תל-אביב, סיטת
 יחסי- שגם להגדרה מסכים הוא ציבור.
 מכירת בגדר הם הפוליטי בתחום ציבור
שיבותם■בח להגזים שלא מציע אך מוצר,

פרם לומר'ששימעון נכת זה יהיה ״לא ׳

 מרכיב אך פחות, חשוב ולפעמים יותר,
ממנו.״ להתעלם שאסור

 ״טריקים
עלובים״

 הוא המוצר בניית שלאחר שלב ך•
 השלב זהו העיתונים. למדורי החדרתו י י

ביותר. הרגיש
 לפגי עליו. לדבר ששים אינם היח״צנים

 ליחסי- היועצים ״תא נוסד אחדים חודשים
שונים. מישרדים 30כ־ הכולל ציבור״,
 זאת נימק לתא להצטרף שסירב יח״צן
 ״זה : הזה העולם באוזני חריפות במילים
ה רמת ביגלל להצטרף, לכבודי מתחת

 בארצות־ שהכרתי למה בהשוואה אנשים.
 במיק- לעסוק בושה ממש זו כאן הברית,

 היח״צן של מעמדו שווה שם הזה. צוע
 משתמשים הם כאן מנכ״ל. של למעמדו
עלובים.״ בטריקים
 ודובר במחנה, עורך היה רביב שבתי

 הוא היום בניו-יורק. הישראלית הקונסוליה
 אינו הזה ״המיקצוע ביחסי-ציבור• עוסק
ב מאחרים. יותר גרוע ואינו יותר טוב
 שונים, בשטחים מאוד לוקים אנו ארץ

במש רבים, מיקצוענים שאין זה במובן
 השטח כאן וגם המילה, של החיובית מעות
 הקמנו כך לשם בדיוק לפעמים. פרוץ

 אתיקה, של בבעיות לטפל כדי התא, את
 להתנהגות קוד לקבוע מיקצועי, כבוד של

 ה־ לא־הגונה. בצורה להתחרות ולא הולמת
ש לכך להגיע הוא הארוך לטווח פיתרון
 וייעסקו באוניברסיטה, המיקצוע את ילמדו

לכך.״ שהוסמכו מי בו
 של שי״ ו״חבילות לעיתונאים עטים

 דברים מאותם חלק הם קוסמטיים תכשירים
עליהם. לדבר ששים שאין

 רשת־מלו־ של יח״צנית אהרון, דבורה
 אליה המגיעים עיתונאים על מספרת נות,

 הרשת, של בבתי־מלון הנחות ומבקשים
לעי מארגנים היח״צנים ובחו״ל. בארץ

בבתי־ ושהיית־חינם טיסות־חינם תונאים


