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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 
אמצעי התקשורת ואנשי התקשורת היהודים, לפעולתם ולהשפעתם, במבט רב תחומי. כל המאמרים יועברו לשיפוט "עיוור" לקוראים 
 מתוך המועצה המדעית ואם יש צורך בכך, גם מחוצה לה. המציעים מתבקשים להגיש את המאמר בתכנת Word לכתובת המערכת:
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. 

לפני כעשרים שנה פרסמתי באחד העיתונים רשימת ביקורת על חוברות 14-10 של קשר, שראו 
אור בשנים 1993-1991. בכובע המבקר כתבתי אז כי כתב העת הוא "שילוב טוב של התבוננות 
בעברה של העיתונות ובהווה שלה", וציינתי כי לקשר שבין העיתונות לבין המחקר ההיסטורי 
שני פנים. מצד אחד, ההיסטוריון מוצא בעיתונות אוצר בלום, ולפעמים יחיד במינו, של מידע על 
החברה והתרבות, ואילו מצד אחר, לעיתונים יש היסטוריה מרתקת המשקפת תמורות בחברה 

ובתרבות כאחת.
עכשיו, בכובעי כראש המכון לחקר העיתונות היהודית, אני יכול להשקיף על שנותיו של קשר 
עד כאן ולגלות כי כתב העת המשיך להגשים בהצלחה את ייעודו, והיה לבמה מרכזית למחקרים 
ולמידע הן בחקר ההיסטוריה של העיתונות היהודית מאז ראשיתה בשלהי המאה השבע–עשרה 
בכלל, ושל העיתונות הארץ–ישראלית בפרט, והן בניתוח האופן שבו העיתונות מדווחת על אירועים 
ועל תופעות, ובמידה לא מעטה גם משפיעה עליהן, ובוודאי על האופן שבו הציבור מבין אותם.
קשר החל את דרכו כחלוץ בהפיכת תולדות העיתונות וחקר העיתונות לענף מחקרי אקדמי 
מובהק, הפונה לא רק לחוקרים או לאנשי תקשורת, אלא גם לציבור הרחב. 42 הגיליונות שראו 

אור עד כה מלמדים כי היה כבר מזמן לעמוד תיכון של המחקר בתחום הזה.
מאחורי ההישג הזה עומדים שני עורכיו של קשר: המייסד והעורך הראשון, מרדכי נאור, 

ועורכו הנוכחי, גדעון קוץ.
כשכתבתי את רשימת הביקורת, נחשב המכון לחקר העיתונות היהודית למכון "בהקמה". 
כיום מציין המכון 27 שנות פעילות, שקשר היא ביטויה המרכזי. לא נותר אלא לקוות שהפעילות 
הזאת תימשך, שכתב העת ימשיך להופיע כסדרו, ויוסיף לתרום עוד הרבה למחקר התחום 

החשוב כל כך בחיינו.
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