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  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@tauex.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 דוקטור ותזות לתואר שני שאושרו לאחרונה בצירוף תמצית של 250 מילים לכל היותר לתיזה ו–500 לדוקטורט. 

פרידה בתודה
הקודמים  הגיליונות  משמונת  אחד  כל  פתחתי  שבהם  המבוא  דברי 
והתקשורת  העיתונות  לחקר  המכון  ראש  היותי  בתוקף  קשר  של 
תל–אביב,  באוניברסיטת  ברונפמן  ואנדראה  צ'רלס  ע"ש  היהודית 
הגיעו לסיומם עם פרישתי מתפקיד זה, ששימשתי בו בשבע השנים 
האחרונות. אני חש במעמד זה חובה נעימה להודות לכל אלה אשר 
והמשך  המכון  של  פעולתו  חידוש  מתאפשרים  היו  לא  עזרתם  בלי 
שנים,  לאחר הפסקה של שלוש  קשר,  גיליונות  לאור של  ההוצאה 
בתנאים שנופלים בהרבה מאלה שהיו קיימים בעת ייסודו של המכון 
לפני 25 שנה הודות ליוזמתו של המייסד הבלתי נשכח וראש המכון 

הראשון, שלום רוזנפלד ז"ל.
אני מודה לנשיא האוניברסיטה לשעבר, פרופ' איתמר רבינוביץ, 
אשר ליווה אותי בחכמה וברצון טוב בשנה הראשונה שבה נטלתי על 

עצמי את המשימה לנהל את המכון.
הבא ברשימת התודות הוא דקאן הפקולטה למדעי הרוח באותה 
עת, פרופ' דן לאור, אשר בשעת המצוקה הארגונית מצא בי את מי 
שביכולתו להתמודד עם המשבר שבו היה נתון המכון, על אף פרישתי 

לגמלאות.
של  הראשון  העורך  נאור,  מרדכי  ד"ר  להוקרה  ראוי  אחריו 
קשר ומנהל המכון במשך עשרים שנה. נאור הוא אשר הדריך אותי 

בראשית צעדי כראש המכון בעצתו הנבונה והטובה.
אשר  המכון,  מזכירות  שתי  גדולה  לתודה  ראויות  בעקבותיו 
שימשו גם עוזרות עורך קשר: הילה בראון–רינות ודפנה כנר–כהן, 
ובמסירותן האישית הסתייע הרבה המכון.  אשר בכישרונן הארגוני 
אני בטוח כי גם דפנה ברקת, אשר באה במקומן, תמשיך בתפקיד זה 

בלא פחות כישרון ורצון.
הרצליה  והדייקנית  החרוצה  הלשונית  לעורכת  תודות  לצדן 
אפרתי, לצוות ההפקה המעולה במשרד לעיצוב גרפי של אוניברסיטת 
ולמאיירת השער  ביבר,  ויעל  סמו–קובץ  למיכל  ובמיוחד  תל–אביב, 

בעלת הדמיון, יהודית אייל.

אני מודה בהוקרה גם לחברי במערכת קשר, אשר תרמו לכתב 
העת ממרצם, מזמנם וממחשבתם.

ויזמו;  עודדו  יעצו,  מודה לחברי המועצה המדעית שסייעו,  אני 
שתרמו  העת,  כתב  מאמרי  את  המעריכים  האנונימיים  לקוראים 
קשר  של  הגבוהה  האקדמית  לרמתו  ובקפדנותם  בדרישותיהם 
קשר,  של  הנאמנים  לקוראים  לכול,  ומעל  ברבים;  היום  המוכרת 
לגלות  וממשיכים  לה, שגילו  ומחוץ  והמקצועית  בקהילה האקדמית 

בו עניין רב.
גדעון  פרופ'  הוא  המיוחדת  לתודתי  הראוי  חביב  אחרון  אחרון 
קוץ, מאוניברסיטת פריס 8, על שנענה לבקשתי לשמש עורך ללא 
שכר של גיליונות קשר במשך שבע שנים בהנהלתנו המשותפת. לולא 
מסירותו לעניין, כישרונו כעורך, בקיאותו כהיסטוריון של העיתונות 
העברית והתמצאותו בסביבה התרבותית–האקדמית שבה פועלים רוב 
תורמי המאמרים לגיליונות קשר, ספק אם היה מתחדש פרסומו של 

קשר.
לבסוף אי אפשר לסיים דברי פרידה אלה בלי וידוי אישי. השנים 
גרמו  לעיל,  שהוזכרו  אלה  של  בעזרתם  המכון,  את  ניהלתי  שבהן 
אישי.  והשני  מקצועי  האחד  לפחות:  מובנים  בשני  רב  סיפוק  לי 
כהיסטוריון אשר מחקריו היו מבוססים בעיקר על חומר ארכיוני, כיוון 
אותי תפקיד ניהול המכון אל העיתונות כמקור להבנת ההיסטוריה, 
ואכן מצאתי בו ממד אשר העמיק את הבנתי אותה, ועל כן אני ממשיך 
המכון  לניהול  הודות  אישי.  היה  השני  הסיפוק  במחקרי.  בו  לעסוק 
מצאתי חברים, מעבר לגיל ולמעמד, שאתם אני ממשיך לקיים קשר 

אישי, ובכך 'פיצה' אותי התפקיד על הדאגות אשר נתלוו אליו.
על כן לא נותר לי אלא להודות שוב לחברי אשר עמדו לצדי במשך 
שבע שנים אלה, על ידידותם החמה ועל נכונותם להיות שותפים אתי 
וכן לאחל לידידי יעקב שביט, שהסכים  במאמץ שנטלתי על עצמי, 
על  האינטלקטואלי  וממרצו  הפורייה  מרוחו  שישרה  במקומי,  לבוא 

מעשי המכון ועל כיווני התפתחותו בעתיד.
יוסף גורני


