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פרופ' יוסף גורני
אוניברסיטת היהודית,  והתקשורת  העיתונות  לחקר  המכון   ראש 

תל–אביב. 

ד"ר יעל דר
ראש הקבץ חינוך ותרבות הילד בחוג  לבי איי כללי באוניברסיטת 
תל–אביב; ראש חטיבת ספרות ילדים בבית הספר לתקשורת, במכללה 

האקדמית ספיר.

ד"ר אורלי צרפתי
המגמה לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

פרופ' יורם פרי
ראש מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, הפקולטה למדעי 

החברה, אוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' חנה אדוני
ראש הקתדרה לקומוניקציה ע"ש ארנולד דני, ראש המגמה לתקשורת, 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן.

פרופ' הלל נוסק
ראש רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי המכללה למינהל  

ומרצה בכיר לתקשורת בבית הספר לתקשורת של המסלול.

פרופ' שמואל טריגאנו
החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת פריז 10.

ד"ר עינת ברעם אשל 
החוג לספרות, אוניברסיטת תל–אביב.

ד"ר ברוך לשם 
ראש מסלול תקשורת שיווקית, ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית 

ספיר.

ד"ר מרדכי נאור 
קשר  עורך  הישראלית.  והתקשורת  ארץ–ישראל  חוקר  סופר, 

לשעבר.

ד"ר עוזי אלידע
החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה.

פרופ' זאב סגל
המחלקה למדיניות ציבורית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת 

תל–אביב. פרשן משפטי של הארץ.

המחברים
פרופ' דן כספי 

חדשנית,  לתקשורת  בורדה  ומרכז  לתקשורת  המחלקה  ראש 
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.

פרופ' רפאל כהן אלמגור 
ראש המרכז לחקר הדמוקרטיה, אוניברסיטת חיפה.

מארק ביאנו 
החוג לתקשורת , אוניברסיטת חיפה.

חיים  גרוסמן 
חוקר פולקלור ותרבות עברית.

ד"ר יובל שחל
דקאן הסטודנטים, ביה"ס לתקשורת, המכללה למנהל, 

המסלול האקדמי )קמפוס תל–אביב(.

פרופ' משה פלאי
ללימודי  התוכנית  וראש  וייס,  וטס  אייב  ע"ש  הקתדרה  על  מופקד 

היהדות באוניברסיטת מרכז פלורידה, באורלנדו, ארצות הברית.

ד"ר מרדכי זלקין
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.

פרופ' גדעון קוץ
 ,8 פריס  אוניברסיטת  יהודית,  והיסטוריה  לתקשורת  המגמה  ראש 

צרפת. עורך קשר.

ד"ר שלמה שפיר
לאחר  היהודית  והתפוצה  ישראל  עם  גרמניה  יחסי  בתחום  חוקר 

השואה, עורך לשעבר של כתב העת גשר.

פרופ' אניטה שפירא
ראש המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת 

תל–אביב.

פרופ' יעקב גולדשטיין
מכללת כנרת, עמק הירדן.

פרופ' נורית גוברין
החוג לספרות,  אוניברסיטת תל–אביב.


