
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

עוזרת עורך ורכזת המערכת
דפנה ברקת

עריכה לשונית
הרצליה אפרתי

הגהה
הרצליה אפרתי

תרגום לאנגלית
נפתלי גרינווד

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: 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' 45, סתיו 2013

2 מה בקשר 45 

 אתניות ומדיניות: מדינת ישראל בשיח האינטלקטואלי והפוליטי בעיתונות היהודית 
3 בארצות הברית בדור האחרון — יוסף גורני  

בשער קשר: מאה וחמישים שנות עיתונות עברית בארץ ישראל 

11 נדודי הלבנון: הקשר הארץ–ישראלי והמזרחי — גדעון קוץ 

18 "ֶהָחָדש מתימן": משיחיות ולאומיות בראי הלבנון — רוני באר–מרקס 

 ראשיתם, פריחתם ומאבקם של המדורים לספרות בעיתונות היומית על הישרדותם — 
24 נורית גוברין 

דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העברית בתקופה העות'מאנית ובראשית התקופה 
32 המנדטורית )1928-1906( — יאיר גלילי וחיים קאופמן 

41 איתמר בן–אב"י והכמיהה למנהיג: ממוסוליני לז'בוטינסקי — עוזי אלידע 

49 הטלגרף ומאבקי הכוח בשדה החדשות הארץ–ישראלי 1933-1925 — מיכאל בירנהק 

57 ליהדות ולבניין הארץ: ר' בנימין וההד בין לאומיות לחרדיות — ראובן גפני 

68 אלתרמן כהיסטוריון וכפובליציסט ביקורתי — מרדכי נאור 

 צנזורה צבאית וצנזורה עצמית בוויכוח על קו בר–לב בעיתונות העברית 1973-1968 — 
83 חיים פרנקל והלל נוסק 

 ההצלחה שהרגה את העיתון: רקוויאם לחדשות הספורט, העיתון שהשפיע על עיצובה 
95 ועל מיסודה של עיתונאות הספורט בישראל — יחיאל לימור, אילן תמיר ואורלי שיפמן 

104 גרפיטי וכרזות מחאה בישראל של קיץ 2011 — אביבית אגם–דאלי 

112 קשר לתיעוד 

129 קשר למחקר 

132 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
http://www.tau.ac.il/humanities/bronfman
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