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גיליון מספר 35 של קשר המוגש לקורא מחזק את תקוותנו להמשך 
סדיר ורציף של הופעתו פעמיים בשנה. התגובות  החיוביות עם הופעת 
בהוצאת  ההפסקה  שנות  כך ששלוש  על  מצביעות  הקודם   הגיליון 
כתב–העת היו שלוש שנים יותר מדי... בזכות העידוד ששאבנו מהן 
כמיטב  לעמוד,  נשתדל  במלאכה  העושים  של  ההתנדבות   ומרוח 

יכולתנו, בציפיות הקוראים.
שנה  שמונים  לציון  מוקדש  האחד  מוקדים:  שני  בגיליון 
מיוחד  אקדמי  עיון  יום  נערך  )1925(, שלשמו  דבר  העיתון  לייסוד 
על  מבוססים  כאן  המתפרסמים  המאמרים  תל–אביב.  באוניברסיטת 

חלק מן ההרצאות שנישאו בו.
המוקד השני הוא התקשורת בעיתות מלחמה, והוא בעל חשיבות 
זו ב"מלחמת לבנון השנייה", אף על פי  מיוחדת לנוכח מקומה של 

שרוב המאמרים אינם עוסקים במלחמה זו אלא בקודמותיה.
כמובן, הקשר בין שני מוקדים אלה אינו אלא מקרי. שהרי מה 
שתוכנן מראש — הדיון בעיתון דבר — אינו דומה למה שבא בהפתעה 
— המלחמה. על אף זאת קיים ביניהם קשר היסטורי מכביד ובלתי 

נמנע.
העיתון  היה   ,1996-1925 קיומו  תקופת  במשך  דבר,  העיתון 
הסוציאל–דמוקרטי היחיד  אשר התקיים ברצף במשך שבעים ואחת 
האחרון  בעשור  הציבורית  חשיבותו  נתמעטה  כאשר  ואפילו  שנים, 
לקיומו — שמר על רציפות הופעתו. המאמרים המתפרסמים בגליון 
זה נוטים להצביע על כך, כי במשך כל אותה תקופה דבר, שהיה כלי 
המוכרים  האילוצים  בצד  לקיים,  ידע  המדינית,  ההנהגה  של  ביטוי 
זה, גם את העמדה הביקורתית המתונה שהתחייבה  בעיתונות מסוג 

בתקופת  היה  המדובר  כאשר  במיוחד  ומאורעותיה,  התקופה  מרוח 
התרחשה  השנייה, שבהן  העולם  מלחמת  שנות  כמו  לאומית  חירום 

שואת יהודי אירופה.
הפכה,  ישראל,  מלחמות  להתנהל  המשיכו  שבהן  השנים  במשך 
לכאורה, העיתונות ה"פוסט–מפלגתית" ליותר ויותר ביקורתית ואפילו 
"נשכנית" כלפי מדיניותו של הממסד, במיוחד בתחום הביטחון. אפילו 
אם יש לקביעה הזאת סייגים שעל חלקם אנו מצביעים כאן קשה עדיין 
לשיאה  אולי  שהגיעה  זו,  מגמה  של  משמעויותיה  מלוא  על  לעמוד 
במלחמה האחרונה, לגבי ניהול מערכת השלטון הדמוקרטי במדינה, 
אולם אין ספק כי היא תהיה יעד למחקר אקדמי בעתיד הקרוב, וחלק 
מפירות מחקרים אלה ימצאו את מקומם, כך אנו מקווים, בגיליונות 

קשר הבאים.
בכלל  הפוליטית–המפלגתית  העיתונות  ושל  דבר  של  היעלמותו 
שהביקורת   תלויים,  הבלתי  התקשורת  אמצעי  של  עלייתם  לעומת 
את  מעלה  הכמעט–לבדי,  הפוליטי  ייעודם  לפרקים,  היא,  לשמה 
השאלה, האם לא אבד לחברה הדמוקרטית בכלל ולישראלית בפרט, 
האיזון בין המחויבות לביקורת, חתרנית ככל שתהיה, לבין המחויבות 
לחברה, אשר קיומה ככלל המנסה לשמור על מידת שלימות לאומית 
הסנסציונית  או  הקיצונית  הביקורת  עלולה  וכך  הפסק.  ללא  מאוים 
דמוקרטיים. רמז  אנטי  רוח  הלכי  של  דיאלקטית  תגובה  לעורר  גם 
עבה ראשון שאינו מבשר טובות נמצא במאמר הפותח גליון זה. אעז 

ואומר, כי גם עניין זה ראוי לדיון אקדמי ביקורתי שקול בעתיד. 

יוסף גורני 

    אל הקוראים

קשר — כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל יוצא לאור פעמיים בשנה ע"י מכון ברונפמן לחקר העיתונות 
והתקשורת היהודית באוניברסיטת תל–אביב. קשר מעוניין לפרסם מאמרי מחקר מקוריים וסקירות מדעיות בכל הנושאים הנוגעים לתולדות 
לקוראים  "עיוור"  לשיפוט  יועברו  המאמרים  כל  תחומי.  רב  במבט  ולהשפעתם,  לפעולתם  היהודים,  התקשורת  ואנשי  התקשורת  אמצעי 
המערכת: לכתובת   Word בתכנת  המאמר  את  להגיש  מתבקשים  המציעים  לה.  מחוצה  גם  בכך,  צורך  יש  ואם  המדעית  המועצה   מתוך 
presstau@post.tau.ac.il ויקבלו תשובה תוך שלושה חודשים. האורך הממוצע של המאמר לא יעלה על 8,000 מילים. ההערות והביבליוגרפיה 

יבואו בסוף המאמר. שיטת הציטוט בהתאם לדיסציפלינה. 
המערכת מזמינה סקירות וביקורות על ספרים חדשים בתחום עיסוקו של כתב העת ותציע ביקורות כאלה גם בעצמה. קשר מפרסם גם 

רשימה של עבודות דוקטוראט ותזות לתואר שני שאושרו לאחרונה בצירוף תמצית של 250 מילים לכל היותר לתיזה ו–500 לדוקטורט. 


