
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

עוזרת עורך ורכזת המערכת
הילה בראון רינות

עריכה לשונית
הרצליה אפרתי

הגהה
הרצליה אפרתי

תרגום לאנגלית
יובל ליבליך

עריכה גרפית
 מיכל סמו–קובץ ויעל ביבר, 

המשרד לעיצוב גרפי

עיצוב העטיפה
מיכל סמו–קובץ, המשרד לעיצוב גרפי

איור העטיפה
יהודית אייל

דפוס: איילון דפוס והפקות

מנוי שנתי:
קשר רואה אור פעמיים בשנה

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

טלפון למנויים: 03-6408665
e-mail: presstau@tauex.tau.ac.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' 41, חורף 2011

2 קשר אל הקוראים 

3 מה בקשר 41: נשיא על הכוונת 

 השפעת התקשורת על עמדות הציבור במשפטים פליליים: משפטו של 
4 נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, כמקרה בוחן — זאב סגל, קמיל פוקס, תיקי בלס 

 בינה מלאכותית, זהויות דיגיטליות וחופש העיתונות 
22 — נעם למלשטריך לטר ודיוויד נורדפורס 

34 מבט חדש על עיתונאות מקוונת בישראל, לקראת ביצור הגמוניה קיימת — דן כספי 

 עיתונות מקוונת — ומגוונת? השוואת סדרי יום בין עיתונים מקוונים בישראל
47 — אזי לב און 

 החוויה המו"לית: בחינת תהליכי ההוצאה לאור של כתבי יד ספרותיים בספרים 
54 ובאתרי אינטרנט מנקודת מבטם של היוצרים — מוטי נייגר ונרמינה עבדולאייב 

65 "מסמך סוקולוב": נייר עבודה אסטרטגי ראשון של ההסברה הציונית — גדעון קוץ 

 בצל המרכז: התקשורת המקומית בפריפריה וסיקור החדשות 
78 — אריה קיזל ומירה פוירשטיין 

 דימויים וייצוגים של נשים בעיתונות החרדית מקום המדינה ועד ימינו 
88 — רבקה נריה בן שחר 

 משהו מתוק ילדים : על אישים המעטרים ממתק בתרבות הילדים בישראל 
101 — חיים גרוסמן 

 הכנסייה הקתולית והעיתונות היהודית באנגליה )1925-1890( 
109 — סיימון מאיירס 

 פרשת דרייפוס וכתב העת הוורשאי ROLA בין השנים 1906-1894 
117 — אגניישקה פרידריך 

 הדימוי הלשוני של היהודי בעיתונות האנטישמית והשמרנית בפולין של שלהי 
123 המאה ה–19 וראשית המאה ה–20 — מלגוז'טה דומגלסקה 

129 קשר לתיעוד 

132 קשר של הקוראים 

134 קשר למחקר 

137 קשר לספרים 

140 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@tauex.tau.ac.il :קריית האוניברסיטה, ת"ד 39040, תל–אביב 69978. טל' 03-6408665 דוא"ל
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ראש המכון, עורך אחראי של קשר: פרופ' יוסף גורני
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העורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור




