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 עטיפת הספר. מסה משובחת

 ולפעמים, חי בשידור שודרו לא כמובן הן הזמן רוב. בזו זו שלובות ירדו המודרני בזמן ותקשורת מלחמות

 רק לא צבאיים כתבים אבל. שלו היעד קהל אל יגיע עיתונאי  שדיווח כדי שבועות או ימים נחוצים היו

 ,19 דע  רטלוו–ה המאה באמצע, הגדול ראסל מוויליאם: אותו להכתיב ניסו גם אלא,  הקצב על השפיעו

  .20–ה המאה של השלישי ברבע, קרונקייט

, לשטח ביותר החשובה  יציאתו אבל, חדשות מגיש אלא, צבאי כתב בדיוק היה לא קרונקייט, טוב

  ,1968 התניש תא ינפ הירוטסיהה .אוה רזח החיגמ הפוטח םאנטייוול םע הנקסמה אלש ןכתיי בתחילת

 המּועד או, המפסיד הצד בידי בייחוד, עוצמה–רב לכלי הפכה למלחמות  ראייה עדות. אמריקאי ניצחון

 .להפסיד

 ראייה לנו מה. הראייה בעדי  מספקת במידה התעניינו לא, לניצחון הטבעיים המועמדים או, המנצחים

 מחויבת הייתה לא גם אבל, מלא בניצחון להסתיים  יכלה לא אולי היא. וייטנאם ממלחמת יותר טובה

  בטרקליניה ובעיקר אמריקה ברחובות אלא, אסיה מזרח דרום של הקרב בשדות לא הופסדה היא. תבוסה

 .ואיום נורא נראתה פשוט היא. הטלוויזיה מרקעי מול, שלה האוכל ובחדרי

 למשא בקריאה שלו החדשות מהדורת את חתם כאשר, הפוליטית התבוסה את המחיש ל“הנ קרונקייט

 כמיטב ועשו, הדמוקרטיה על  להגן בהתחייבותם שעמדו, כבוד–כאנשי אלא,  כמנצחים לא” ומתן

  והמשימה, הספיקה לא “יכולתם מיטב:  ”לטעות מקום היה לא אבל, במפורש אמר לא  הוא. “יכולתם

 .https://tinyurl.com/cronkeit-vietnam1968) ביוטיוב לצפות אפשר. )השגה בת עוד אינה

 האמריקאי  את הפסדתי — קרונקייט את הפסדתי, ”לעוזריו  אמר ונסון‹ג לינדון הנשיא, הדברים למשמע

 .“הממוצע



 “דמי לימוד מרובים”

 105 מע‘ ,תאצוהב ןוכמה) “תקשורת מונחות מלחמות” על  משובחת מסה פרסם זה עתה פרי יורם ‘פרופ

 העוצמה פרדוקס, ”בעדה  מדברת המשנה כותרת(. אביב תל אוניברסיטת  של לאומי ביטחון למחקרי

 למלחמת להסתגל הצבא של לקושי הפרדוקס את מייחס הוא. “ל“צה של  האסטרטגית והדילמה

 .“מרובים לימוד דמי גבתה”  אשר, התקשורת

 המלחמה” מוטב אולי) “האחרונה התעשייתית המלחמה” הייתה, פרי ‘פרופ לפי, הכיפורים יום מלחמת

 הכרעה  ל“צה השיג לא, ”בעקבותיה שבאו “החדשות המלחמות” בכל(. “האחרונה  הקונבנציונלית

 .“אחת פעם ולו צבאית

 ללימודים המרכז בראש כיום ועומד, תקשורת ולימודי המדינה מדע של מגבעות חובש פרי ‘פרופ

 כתב הוא חייו של האקדמי בחלק(. לוושינגטון סמוך)  פארק ‘בקולג מרילנד אוניברסיטת של ישראליים

 הראשי  העורך ולימים רפורטר היה הוא העיתונאי בחלק, פוליטיקה ועל צבא על חשובה דוקטורט עבודת

. רבין יצחק של פוליטי ויועץ באירופה העבודה מפלגת נציג היה הוא חייו של הפוליטי ובחלק, “דבר” של

  40 הנש. זה מכירים  שאנחנו להוסיף אותי מחייב נאות גילוי

... 

 לכתבה המלאה:

http://digital.globes.co.il/Olive/ODN/Globes/shared/ShowArticle.aspx?doc=GLBG/2018/01/

04&entity=Ar00802&sk=940D6C9C&mode=text 

 

 

http://digital.globes.co.il/Olive/ODN/Globes/shared/ShowArticle.aspx?doc=GLBG/2018/01/04&entity=Ar00802&sk=940D6C9C&mode=text
http://digital.globes.co.il/Olive/ODN/Globes/shared/ShowArticle.aspx?doc=GLBG/2018/01/04&entity=Ar00802&sk=940D6C9C&mode=text

