
 הרצאתו בשעת נרדמים) (ובחלקם מאזינים כאן הנראים העולמית, העתונות נתבי מיטב הוחזקו העורןש פלג
 להסתפק למעשה ונאלצו המערכה, לשדה פנים בשום להגיע יכלו שלא מאחר בתל־אביב. הרמטכ״ל של

הסואץ. באזור ללוחמים להצטרף ניסו המדינה, את במהרה רובם עזבו וחסרי־תוכן, משעממים בביולטינים

 עיל־ידי שנקטל לפני מעמום ימים אוקינאבה, באי החזית בלב
 מלחמת־העולס כתבי גדול פייל, אתי מציע יפאני, מקלע של צרור

בקרב. אליהם שנלווה החיילים לאחד סיגריה כובע) (בלי השניה,

ה מפני סולד עדיין שהלב אחת, פשוטה
ערכתה:

 עתה כובש אל-נאצר עבד גמאל
 נזכלי סיגי חצי-האי את בחזרה

 אחרי - אחד חייל אן? להקריב
 כמחיר השטח את כבש שצח״ל

יקרים. חללים 171 של
 מבלי הזה השטח מן להיסוג נאלץ צד,״ל

 עוצמת לחץ תחת אחד, כדור אף ת ליד!
 למעצמות שאיפשר העולמית, דעת־הקהל

ול ישראל נגד הקנוניה את להכין הגדולות
 — הראשון הבינלאומי הכוח את הקים

ישראל. נגד
 חמור, בספק תלוי רצועת־עזה של גורלה

הסיבות. אותן בגלל
 הממשלה ערכה הראשון, הסיבוב אחרי
באס האשמים גילוי לשם משפט המצרית

הסי אחרי המצרי. לצבא קלוקל נשק פקת
 לערוך ישראל לממשלת כדאי היה השני בוב

ב בחבלה האשמים לגילוי לאומית חקירה
ההסברה. נשק

בג באה לא התבוסה כי ימצאו החוקרים
ה בדרג התמסרות או טוב רצון חוסר לל

 לעתו־ הצבאית יחידת־הקשר אנשי תחתון.
 תחת ביממה, שעות 24 כמעט עבדו נות
 לשכת־העתונות פקידי בלתי־פוסק. לחץ

 המחלה ולילות. ימים התרוצצו הממשלתית
גבוה. יותר הרבה בדרג היתד,
 אום על האשמה כל את להטיל עתה קל
ש צה״ל, דובר על — אחר או זה בודד
 מנהל על או מאד, והגון מאד ישר אדם היא

 החטא אולם שניהם. על או לשכת־העתעות,
 שום לעזאזל. שעירים במציאת יכופר לא

 במקומם יבוא אם לטובה יחול לא שינוי
לגדו שחזר למשל, פרלמן, מויש כמו איש
ב הגמור אי־כושרו את שהוכיח אחרי לי׳

 של ארוכות שנים במשך התעמולה שטח
 על־ידי יתוקן לא דבר שום מוחלט. כשלון
 שילבישו אנשי־שלומנו, של וועדות מינוי

אחרת. באדרת הגברת אותה את
ש פורונקל, על מדובר לא פה

 פה ולרפאו. אותו לפתוח אפשר
 בכוה המכרסם סרטן, על מדובר

 צור- יש המדינה. של הפוליטי
יסודי. כניתוח

★ ★ ★
 מוסד או אדם שום אין הזאת ארץ ף*

 לעב־ שר אין ההסברה. לעניגי *•אחראים
 מינהל אין להסברה, משרד אין הסברה, יני

 לעצמו הקורא המפוקפק המוסד להסברה.
מפ עסקנים של אוסף אלא אינו זה בשם

 תעמולה המנהל עשירית, ממדרגה לגתיים
 עלי ביותר, ומשעממת קלוקלת מפלגתית

משלם־המסים. חשבון
ה גבוה בורג מוסד שום שאין מאחר

אחר מוסד כל יכול ההסברה, לשטח אחראי
ראש־המסשלה משרד־החוץ,־משרד הצבא, —
 העולה רוחו. על העולה ככל לעשות —
 למנוע מקרה, בכל כמעט הוא, רוחו על

 הדלת את ולחסום הציבור מן אינפורמציה
לעולם חסרים אינם תירוצים עתונאים. בפני

הצי בטובת ובלה המדינה כבטחון החל —
כש צודקים, שהתירוצים אפילו יתכן בור,

 לנזק בהשוואה אפסיים רק הם לעצמם.
חוסר־ההסברה. על־ידי הנגרם העצום

 חופש• ניתן שנוצר, הריק כחליל
 קטנים, גורמים לעשרות פעולה

אי של פרטיים שבעונות כהלקם
 אישיות טינות רמי־טעלח, שים

 המחבלים מפלגתיים, והשכונות
הסברה. של רציני מאמץ ככל

 על מסויים ערך שונאת מסויימת אישיות
 לכך דואגת מסויימת מפלגה פרטי. רקע

 אם בהסברה, יטפל לא כשרוני אדם ששום
 מסויימים חוגים לחלוטין. עליה נאמן אינו

 לקנות הקוראים את להכריח מעוניינים
אינפור מניעת על־ידי המטכ״ל, שבועון את

 בר והעולם. הארץ עתוני שאר מכל מציה
ל עצום נזק נגרם זד, ממין 'שטויות לל

| בד* ערכו את להעריך שאין מרמה,
 עורכי יעל רובץ האשמה מן גדול חלק

 ז״1ה שנים במשך -בארץ. היומיים העת־נים
 עתי״ בפרצוף היורקים לעומת לחייך רגלו

 להילחם קמו לו גשם. שזה ולומר ניהם,
 כלפי המדינה ראשי של הגלוי הבוז נגד

הת את למנוע היה ואפשר יתכן העתונות,
 המוד צמרת כי מועד. בעוד פשטות'המחלה

 בגלוי ולדבר המקומיים לעחונים לבוז דגלת
 בן־גוריון, דויד שעשה כפי שריפתם, על

זרים. לעתונים בכבוד להתיחס -.יכולה אינה
★ ★ ★

 טכני, אינו המחלה של לכה לכ *^ולם
שר אי־אפ ב טכניים. באמצעים לרפאה ^ו

ה של המוחלטת אפסותה דבר, של סופו
 העובדה מן נובעת ההסברה בשטח מדינה
 קוו לה שאין מדינה להסביר. נלד, לה שאין
ומל חדשה רה׳ בש, בפיה שאין ברור, מדיני
 לזלזל טבעה והעולם, המרחב לעמי היבה

ההסברה. בדרכי
 שמליזסת־הד,שמצות בשעה שנתיים, לפני

 הקודם, לשייאה הגיעה ועיראק מצריים בין
 המצרי: שר־ההסברה אז. סאלם, סלאח אמר
 הייתי לא ישראל, ממשלת במקום הייתי ״לו

 הצבא. החזקת על אחת פרוטה אף מוציא
ל שישררו תחנות־שידור כמה מקים הייתי

 העולם כל את לשבור יכלו הם בזר, ערבים.
הערבי!״
בצמ איש הבין לא המזל, לרוע

 האד הבין אשר את ישראל רת
דם. חוסכת תעמולה ייב:

 לרפיח, נזודרן לסיור שנלקחו והזרים המקומיים הכתבים עצמם את מצאו האחרון. כקו
 את יפה מסמלת הכתבים, בידי הנדחפת התקומה, המכונית כיבושה. אחרי ימים שלושה־
בחזית. האמת את לראות הזרים וצלמים לכתבים איפשר שלא כולו, ההסברה מנגנון

להי להגיע החופשית ההתחרות בשוט תם
 דואגים ד,בטחון מוסדות ממש. של שגים

 מלה שום לעתונות תחדור שלא ממילא
בטחוני* מבחינה להדק העלולה

 כמה ההיפך. את עשה ההסברה מנגנון
 צבאיים, ככתבים מראש שנבחרו עתונאים,

 הועתקו כתבותיהם ליחידות. וצורפו גוייסו
 מאחר העתונים. לכל ונשלחו במכונת־הכפלה

 או שניר. ממדרגה הם האלה הכתבים שרוב
 לקילוח רק לא הקוראים עם ה5ז שלישית,

 הכתבות שאותן אלא גרועות, כתבות של דק
 כאילו זה היה העתונים. בכל הופיעו עצמן
 שניים־ רק אחד. לעתון העתונים כל הפכו

לי במקרה׳ כמעט הצליחו, כתבים שלושה
ממש. של יצירות צור

 היינו, - חעתונאים שאר כל
 החשובים העתונאים כל כמעט
 מכל לחלוטין נותקו - כארץ

 לחזית. הגיעו לא הם המתרחש.
המל של העיקריים המאורעות

 מסד הונצחו. ולא צולמו לא חמה
והעור!?. החזית כין ירד ברזל של

 לידיהם. היוזמה את שנטלו עתונאים היו
צבאי, או אזרתי במשפט עצמם סיכון תוך

 כך על לדווח כדי הקרבות, לאזור הסתננו
 שצולם היחיד החשוב התצלום לעתוניהם.

 המצרי הרב־אלוף כניעת — המלחמה בכל
ש פרטי, צלם־קולנוע בידי צולם — בעזה
 והסתנן וההוראות החוקים כל את הפר

רשות. ללא למקום
 החזית מן העורף של המוחלט הניתוק

 למועקה מים, עג ימים כמה במשך גרם,
 שמשהו המוזרה ההרגשה התפשטה בעורף.

 להסאירו. שיש משהו שקרה כשורה, אינו
 מפריע. בין פרחו השמועות נמרטו. העצבים

 שלא צד,״ל, דובר הודעות את שידר הרדיו
 יותר ידעו לא נים העת! רוב דבר. אמר

 קטעי־ לקלום השתדלו ברחוב, האיש מאשר
 הופצה שעות כמה כל חיילים. של משפטים
 אמרה שלא עתון־עדב, של חדשה מהדורה

בחזית. הנעשה על מילה
 ה־ התנהל שעה שבאותה היה המצחיק

 יסוד שום היד, ולא כסדרו, כחזית מיבצע
 אותן יצר ההסברה מנגנון ולדאגה. למועקה

לעין. נראית סיבה כל ללא ידיו, במו
טמטום. היה זה מפשע. גרוע היה זה

★ ★ ★
 ב־ מוחצת תבוסה ישראל נחלה ך ך*
 של התהומי העומק ההסברה. חזית ^

עובדה על־ידי הומחש זה מחפיר כשלון


