
עורך
פרופ' גדעון קוץ

מערכת
פרופ' יעקב שביט, פרופ' יוסף גורני, 

 פרופ' דן כספי, ד"ר מרדכי נאור, 
ד"ר אורלי צרפתי, ד"ר ברוך לשם, 

ד"ר עוזי אלידע

עורכת אורחת חטיבת עיתונות הילדים 
ד"ר רימה שיכמנטר

עוזרת עורך ורכזת המערכת
דפנה ברקת

עריכה לשונית
הרצליה אפרתי

הגהה
הרצליה אפרתי

תרגום לאנגלית
נפתלי גרינווד

עריכה גרפית
 מיכל סמו–קובץ ויעל ביבר

המשרד לעיצוב גרפי

עיצוב העטיפה
מיכל סמו–קובץ, המשרד לעיצוב גרפי

איור העטיפה
יהודית אייל

דפוס: אליניר

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, 

תשע"ב, המכון לחקר העיתונות 
 והתקשורת היהודית 

ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן

התוכןקשר מס' 44, חורף 2013

2 מה בקשר 44 

3 עידן המידע והזהות החרדית הדתית — יואל כהן  

10 העיתונות החרדית נגד בג"ץ: פרשת בית הספר בעמנואל — גלעד מלאך 

 ספורט כיחידה קרבית: עבודתן של עיתונאיות הספורט בישראל — אילן תמיר 
20 ועלינא ברנשטיין  

 הצפירה )1823/4( בעריכת מאיר הלוי לטריס: "הוא המאסף החדש לבני ישראל" 
29 — משה פלאי 

39 המיזוג שנכשל: המליץ והצפירה בכפיפה אחת — גדעון קוץ  

 התחנות העיקריות בקריירה העיתונאית של תיאודור הרצל לפני 
45 Neue Freue Presse — הדוויג אויבארי  

 טובעים בים האדום: העיתונות הקומוניסטית האידית בארצות הברית ונאמנותה 
54 לאידאולוגיה הסובייטית — רות ר' ויס 

 מ"פקיד הסברה ופרסומים" ל"יועץ תקשורת": גלגוליו של תפקיד הדובר בשירות 
59 הציבורי ומיסודו — יחיאל לימור וברוך לשם 

69 עיריית תל–אביב מעבירה מסרים: ממחלקת הסברה למערך דוברות — ערן אלדר 

 היֵלכו שניים יחדיו? בן ציון כ"ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול 
74 טשרניחובסקי — עידו בסוק 

בשער קשר: לתולדות עיתוני הילדים

 כשהמגויס היה יפה, והיפה — מגויס: ערעור ההנחה על מאבק מובנה בין ה"פוליטי" 
80 לבין ה"יפה לעצמו" בעיתונות הילדים הפועלית בטרם מדינה — יעל דר 

87 נוף ילדות עולה באש: דבר לילדים במרד הערבי — מאיר חזן 

101 עיתון לילדי הבורגנים: הארץ שלנו בראשית שנות החמישים — רימה שיכמנטר 

 "בן לוקח בת ובת לוקחת בן": ייצוגי מגדר בעיתון החרדי ילדים — דליה לירן־אלפר, 
106 אורלי צרפתי 

 איש ברית עם המילה העברית: לזכרו של פרופ' רפאל )רפי( ניר ז"ל )2012-1930( 
114 — מרדכי נייגר 

116 קשר לתיעוד 

120 קשר למחקר  

124 קשר לספרים 

130 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
http://www.tau.ac.il/humanities/bronfman

ראש המכון, עורך אחראי של קשר: פרופ' יעקב שביט
מייסד המכון: שלום רוזנפלד

העורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור


