
עורך
פרופ' גדעון קוץ

מערכת
פרופ' יוסף גורני, פרופ' דן כספי, 

 פרופ' אליעזר דון–יחיא,
 ד"ר מרדכי נאור, פרופ' יורם פרי,

ד"ר אורלי צרפתי, ד"ר ברוך לשם, 
ד"ר עוזי אלידע

רכזת המערכת
דפנה כנר כהן

עריכה לשונית
הרצליה אפרתי

הגהה
הרצליה אפרתי

תרגום לאנגלית
נפתלי גרינווד

עריכה גרפית
מיכל סמו–קובץ, המשרד לעיצוב גרפי

עיצוב העטיפה
יעל כפיר, המשרד לעיצוב גרפי

איור העטיפה
יהודית אייל

דפוס: מאה הפקות

מנוי שנתי:
קשר רואה אור פעמיים בשנה

מחיר מנוי שנתי: 80 ₪ 
מחיר  גיליון בודד: 50 ₪

המחאות לפקודת: און טיים בע"מ
ת"ד 10012, מפרץ חיפה 26110

טלפון: 04-8405051
פקס:04-8401888

 ontime@ontime.co.il :דוא"ל
    http://www.ontime.co.il

תוכן המאמרים והסקירות הוא  
באחריות המחברים.

 © כל הזכויות שמורות 
 לאוניברסיטת תל–אביב, 

תשס"ט, המכון לחקר העיתונות 
 והתקשורת היהודית 

ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן

התוכןקשר מס' 38, אביב 2009

2 קשר אל הקוראים 

3 מה בקשר 38: סיפור שלנו — סיפור שלהם 

4 לזכרו של פרופסור מיכאל גורביץ )2008-1930( — אליהוא כץ 

5 הקריקטורות של מוחמד בישראל: סיפור מוכר אבל לא הסיפור שלנו — הלל נוסק 

14 גבולות הסודיות הגרעינית: מרדכי ואנונו והסנדיי טיימס — יואל כהן 

 עיתונות צהובה בישראל? סיקור מחלתו של ראש הממשלה שרון
25 בשלושה עיתונים יומיים — יובל קרניאל ועמית לביא דינור 

 חוזרים לכיכר  העיר )האלקטרונית(: השפעות האינטרנט על המערכת הפוליטית
34 בישראל בעקבות הבחירות לנשיאות בארצות הברית ב–2008 — ברוך לשם 

 השאלה הארץ–ישראלית בעיתונות הסובייטית בשנות העשרים והשלושים
42 — מיכאיל ג' אגפוב 

46 לכל אישה יש שם: השבועון לאשה והשואה בשנות המדינה הראשונות — שרון גבע 

 המתקפה התקשורתית הישראלית על מרוקו אחרי טביעת ספינת המעפילים
55 "אגוז" בינואר 1961 — יגאל בן–נון 

66 "מחבקים את הצפון": פרסומת ופטריוטיזם במלחמת לבנון השנייה — עירית זאבי 

77 כרם חמד: כתב העת העברי של חכמת ישראל בגליציה ובאיטליה — משה פלאי 

 לשון, תקשורת ותפקידיה של העיתונות העברית במשנתו ובפעילותו המדינית של
87 הרב יהודה אלקלעי — גדעון קוץ 

 "הביאו מספוא! קוששו קש": כתבות מהשטח בעיתונות העברית
91 של המאה התשע–עשרה — דוד טל 

 "האמת היא בשבילו הסנסציה הגדולה ביותר": בן ציון כ"ץ, עיתונאי לוחם
100 — נורית גוברין 

117 בן ציון כ"ץ ואידיש — נתן כהן 

120 מדור השידוכים של הפאריזער היינט — שמואל בונים 

124 "כתבו עליו בעיתון": לואיס מילר בין סוציאליזם לאופורטוניזם — אהוד מנור 

136 קשר לתיעוד  

143 קשר למחקר 

150 קשר לספרים  

155 המחברים  

2e תמציות באנגלית  

כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל 
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן 

presstau@post.tau.ac.il :קריית האוניברסיטה, ת"ד 39040, תל אביב 69978 טל' 03-6408665 דוא"ל
http://www.tau.ac.il/humanities/bronfman

ראש המכון, עורך אחראי של קשר: פרופ' יוסף גורני
מייסד המכון: שלום רוזנפלד

העורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור


