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2 קשר אל הקוראים : העיתונאי כמנהיג לאומי — יוסף גורני 

3 מה בקשר 40 

4ִִ הרצל כיחצ"ן — מרדכי נאור 

11 "הדיפלומטיה הציבורית" של הרצל וגורלם של הארמנים — רפי מן 

21 הרצל, נורדאו והעיתונאות האירופית — גדעון קוץ 

Ungarische Illustrirte Zeitung מקס נורדאו הצעיר כעורך כתב העת המאויר 
26 )1871( — הדוויג אויווארי 

 "ממשלת ישראל מבקשת לברך": לתולדות איגרות החג של הממשלה אל אזרחיה
30 בעשור הראשון למדינת ישראל — חיים גרוסמן 

 מסבירים ישראל? קמפיין ההסברה של הממשלה בראי התקשורת
36 והספרות המחקרית — ברוך לשם 

43 בלוגים של עיתונאים ישראלים כמרחב ציבורי חדש — עמית לביא דינור ויובל קרניאל 

 "להעביר את המתכת לזהב": תגובות סופרים על ענייני אקטואליה בעיתונות
53 "מרד הימאים" כמקרה מבחן — הדי שייט 

 Opinia — המערכה השלישית: כתב העת החברתי–פוליטי של התאחדות יוצאי פולין
65 )1951-1950( — אלז'בייטה קוסווסקה 

 בין ריחוק לקרבה: דנהוף, שפרינגר ואוגשטיין: שלושה איקונים בתקשורת הגרמנית
74 אחרי מלחמת העולם השנייה ויחסם ליהודים ולישראל — שלמה שפיר 

 הוויכוח בעיתונות המרוקנית בעניין זכויות היהודים והגירתם,
86 1965-1955 — יגאל בן–נון 

 תופעת הנשים העגונות בחברה היהודית במזרח אירופה וביטוייה
102 בעיתונות היהודית, 1896-1857 — חיים שפרבר 

 תקנת עגונות והעיתונות המודרנית להשפעותיו של "הכפר הגלובלי"
109 במשפט העברי — ירון זילברשטיין 

 "התאגדות הישיבות תקיף העולם ומלואו": לדמותה של
115 עיתונות נוברדוק — בן–ציון קליבנסקי 

 "ברוך שלא עשני אשה"? ניצני שיח נשי–פמיניסטי בעיתונות
126 החרדית המסחרית — אורלי צרפתי ודליה לירן–אלפר 

139 קשר לתיעוד 

142 קשר למחקר 

146 קשר לספרים  

150 המחברים  

2e תמציות באנגלית 

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