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ל צה״ל על־ירי הוזמנתי שנים כמה פני ך
 הצבא בין היחסים על בסימפוסיון השתתף /

 מילחמת־הל־ של המר הנסיון לאור והתיקשורת,
בנון.

 של בכירים מקצינים כולו מורכב היה הקהל
 ישב הראשונה השורה במרכז כוחות״השדה.

אלה. כוחות מפקד אז שומרון, דו האלוף
 תיק־ בהלם עדיץ נתח אז היה צה׳׳ל
 בעיתוני־ הנוראים הדיווחים שורתי.
 בדרום־הלבנח צה׳׳ל פעולות על העולם

טריים. היו עוד ובביירות
האנטי על דיברו בדיון האחרים המשתתפים

 הקדר הריעות על כלי־התיקשורת, של שמיות
 גם הזרים(ומקורבי־הליכוד העיתונאים של מות

וכר. וכו׳ המקומיים), העיתונאים על דיברו
 על בזילזול להגים לעצמי הרשיתי

אלה. דיבורים
אחרת. תיזה הקצינים לפני הבאתי

התיק המודרנית, במילחמה התיזה: זוהי ף
חשוב. רכיב היא שורת ו

 אי־אפשר מילחמה, לתכנן אי־אפשר
כל לבצע אי־אפשר מילחמה, לנהל

ל □ ת: זיקני ש ר שו ק תי ת הקנוניה ה דוני הז
 אחרי להזדנב נאלצו לא הכתבים

 להם המתינו הם המתקדמים. הכוחות
בביירות.

 אז נמצא כבר השסועה הלבנונית בבירה
 מכל ואנשי־טלוויזיה עיתונאים של גדול מיקבץ
 היתה לא במילחמת־האזרחים. שהתנסו העולם,
 מבלי סיקור, מהם למנוע אפשרות שום לצה״ל
 בכלי־ה־ מילחמה — נוספת במילחמה לפתוח

בעולם. האדירים תיקשורת
 מישראל, שבאו הזרים העיתונאים את גם

 הם לחסום. ניתן לא צוותי־הטלוויזיה, ובראשם
 הקדימו אף ולעיתים כוחות־החוד, עם התקדמו

אותם. .
המסו במקומות האלה הצוותים את שראה (מי
 בלי־היסוס עצמם את חושפים כשהם ביותר, כנים
להת שלא היה יכול לא הפעולה, את לצלם כדי

 מה חשוב ולא במשימה, מדבקותם עמוקות רשם
שלהם.) המוטיווציה היתה

 במלחמה פרט שבל היתה התוצאה
 המופצצים הרובעים בהרחבה. סוקר זו

 עוד הופיעו וביירות ציחץ צור, של
 מירקע- על חיים בצבעים הפעולה ביום

כולו. בעולם הטלוויזיה
ובאוסלו ברומא בבואנוס־איירס, בשיקאגו,

 לקחת מבלי שהוא מלחמתי מיבצע
הזה. הרכיב את בחשבון

 בלתי־רצוייה, או תופעת־לוואי(רצוייה זו אין
 רכיב זהו בלתי״רצוייה). תמיד הקצינים ובעיני

מהותי.
 בינלאומית. מילחמה היא בימינו מילחמה כל
 הפסקת־ כפיית של בצורה להתערב, יכול האדם

 מהלך על רבה השפעה יש זרות לממשלות אש.
 לדעת־הקהל כפופות אלה ממשלות המילחמה.

התיקשורת. על־ידי מושפעת דעת״הקהל שלהן.
 שאפשר הסבור מודרני קצין לכן,

בחש מראש לקחת מבלי מלחמה לנהל
 בלי־ה־ על המעשים השפעת את בון

 מוטב טיפש. הוא העולמיים תיקשורת
כחיילי־בדל. לשחק לו

 זו. מבחינה מפונק צהל היה עבר ך*
ב התנהלו מילחמות-ישראל רוב ^

 לפני לסגת היה שניתן רחוק, מידבר
עיתונאים.

 היה יכול סיני, במידבריות צה״ל לחם כאשר
עי של פעולתם על מאוד הדוק באופן לפקח

 הבאתם על־ידי שלהם הסיקור את לכוון תונאים,
 אלמוני. למקום בואם ומניעת פלוני למקום

 בלתי־מאוכלס, בשטח לרוב נוהלו המילחמות
במהירות־הבזק. והסתיימו

 במילחמת־ במילחמת־סיני, היה כך
 וב־ במילחמת־ההתשה ששת־הימים,

יוס-הביפוריס. מילחמת
 העיתונות אל להתייחס צה״ל התרגל לכן

 לבזבז צורך שאין קטן, מיטרד כאל העולמית
 המקומית העיתונות ואילו יתרה. מחשבה עליו

 לנגן היה ניתן מעולם. צה״ל את הדאיגה לא
הצב ״הכתבים באמצעות פסנתר, כעל עליה
וש צה״ל, פקידי למעשה שהם המגוייסים, איים״

 אפשר למפקדים. להתחנף אלא ברירה להם אין
 אל לפנות עורכי־העיתונים, את לכנס גם היה

לא. ומה לכתוב מה להם ולהגיד הלאומי מצפונם
 במילחמת־ בריטניה ממשלת גם נהגה (כך

 גישה היתה לא רחוקה, היתה המילחמה פוקלנר.
 הבריטיות, האוניות סיפון על אלא לשדה־הקרב

 שבויי־מילחמה למעשה היו הצבאיים והכתבים
, הבריטי.) הצבא של

במילחמת-הלבנון. השתנה זה כל

ה בפעם צה״ל נתקל מילחמת־הלבנון >
 שהיא כמות העולמית בתיקשורת ראשונה !
ומגלה. חושפת תוקפנית, דבקה־במשימה, ■

 תמונות־ את ביתו, בטרקלין יום, מדי הצופה ראה
ופלי הרוסים בתים ופצועים, הרוגים של הזוועה

מבוהלים. טים
 בכוונה, מעוות דיווח זה שהיה טענו כסילים

 המיפלצתיים הדברים את רק הראו שהעיתונאים
מאוזנת. היתה לא שהתמונה ביותר,
 במהותו טבועים שהדברים מפני שטות, זוהי

 יש כאשר והעיתונאי. הטלוויזיוני הדיווח של
 שלא בבתים מתמקדת המצלמה אין רעש־אדמה,

תמו אין נפגעו. שלא המאושרים ובילדים נהרסו,
 של סבל, של אסון, של תמונה יש ״מאוזנת". נה

מצוקה.
 שמתכנן מי מילחמה. כל על הדיווח כזהו
 לו כשיש בחשבון. זאת לקחת חייב פעולה,
 אחד זהו — שונות אופציות בין הבחירה

בבחירה. החשובים השיקולים
 בור להיות לקצץ מותר היה בעבר

 מילה־ אחרי לא אך שכאלה. בעניינים
ויאט-נאם. מת

בטרק הסופי, בחשבון הוכרעה, זו מילחמה
 של המופלאה עמידתם האמריקאים. של לינים

 לא האמריקאי הצבאי הענק מול הוויאט־נאמים
 המצלמות הביאו אלמלא כזה, פרי נושאת היתה
 הקטל של תצלומי־הזוועה את אמריקאי בית לכל

האוכלוסיה. וטבח כפרים שריפת של המתמשך,
 נבון קצץ יכול איך—זה ניסיון אחרי

התיקשורת? מן להתעלם

 לא צה״ל היפים, הדיבורים כל חרף ולס̂ 
פנים, כל על ממילחמת־הלבנון. דבר למד

התיקשורת. בתחום לא
 ההרפתקה אל התייחס שהוא נראה

 תאונת־דרכים, באל כולה הלבנונית
האפש במהירות אותה לשכוח שכדאי

 בלתי־ לקחים ממנה להסיק מבלי רית,
נעימים.

הלום. עד הגענו וכך
 — חדשה במילחמה נתונים אנחנו עכשיו

מילחמת־הלבנון. מאשר יותר וחמורה חשובה
 לא כאילו זו במילחמה מתנהג צה״ל

בענייני-תיקשורת. דבר למד
 את לסגור פאתטיים ניסיונות עושה הוא

הצל מעיני להסתיר התיקשורת, לפני המילחמה
 ״אי־ על להכריז המתרחש, את והעיתונאים מים

 הילר את קצת מזכיר זה סגורים״. צבאיים זורים
 בסכר, החור את באצבעו לסתום שניסה באגדה

המתפרץ. המבול את למנוע כדי
את — כרגיל — לגלגל הקצינים יכולים

זהו* בתצלום רואים מה חידון:
 גם מה מזה. קל אין המדיני״. ״הדרג על האחריות

 שהוא אדם כשר־ביטחון מכהן זו שבמילחמה
 בכלל, לבני־אדם הנוגע בכל במיוחד קהה־חושים
בפרט. ההמונית ולתיקשורת

 האחראי הוא צה״ל. מנהל המילחמה את אבל
 המיבצעיות האופציות לבירור הפעולות, לתיכנון

השיטות. ולבחירת
 ישראל את שהפכו שיטות נבחרו אם

הצב הדרג אין העולם, בעיני למיפלצת
 הדם את שפכו ידיו לא בי לטעון יכול אי

הדיו. ואת

 של עולמי קשר יש כאילו אגדה וצרה ד
 מהדורה מין — ישראל נגד *■אנשי״התיקשורת

ן.1זיק(י־צי של םיל1ק1הפחט של חדשה(במהופך)
נאמה וכך
 הם אנטי-שמייס. הם העיתונאים כל

מסול דיווחים או דיווחי-שקר, מוסרים
מ גרועים אף ואנשי-הטלוויזיה פים.
הם.

מסל ההקשר. מתוך הדברים את מוציאים הם
עורכים הרקע. את מסבירים אין התמונה. את פים

ש שר קלאס• תצהם *  ששרסם ררטרס, שמ
 ה-הפרםים1ח0ב ;פפה7 סראה א1ה השלם. בכל

הולנדר. ליס ניד׳ צולם שה. פת1ברצ אל-סר״ל

ביו המחריד החומר רק שנשאר כך הכתבות את
תר.

 שונאי־ מרושעים, עורכים אנטי־שמים. כולם
 הזדמנות להם מצאו ושונאי־ישראל, יהודים
ביותר. האפלים ליצריהם דרור לקרוא

 לנו אבל נגדנו, בולו העולם בקיצור:
טרדדלה. טרה־לה טרה-לה איכפת. לא

 מאמינים צה״ל ראשי ואם ריברי־הבל. הם אלה
יותר. עוד גדול אסון עלינו יביאו הם בזה,

 הישראלית התיקשורת סיקור בין פער יש ם̂ 
 יש הרי העולמית, בתיקשורת הסיקור ובין

ביותר. פשוטה סיבה לכך
 ובעיקר: צנזורה. פועלת בישראל

עצמית. צנזורה
 יעבור שאם יודע כתב כל מפוחדת. הטלוויזיה

 הראש. על יקבל הוא בלתי־נראה, דק, אדום קו
 בשעת עוד נזהרים לכן ומנהליו. ועורכיו הוא

 מכל ויותר עריכה. בשעת ולאחר־מכן מעשה,
 בדבש. הכל את מכסים ה״שמאלנים״. נזהרים
 פועלים הם גיבורים. מפקדינו נהדרים. חיילינו

בלה־בלה־בלה. מסיתים, מתפרעים, נגד
 המיר־ שנראו.על ביותר, החמורים הדברים

 ושם פה כאן. נראו לא הזרים, ובעיתונים קעים
 תודות אצלנו, גם החמורים הדיווחים הופיעו
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