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2 מה בקשר 46 

בשער קשר: מדרייפוס עד החורבן: תקשורת ואנטישמיות 

 ראשיתה של פרשת דרייפוס בעיתונות העברית והיהודית באירופה: 
4 כוחן של אידאולוגיות — גדעון קוץ 

16 תגובות העיתונות העברית בארץ ישראל על פרשת דרייפוס )1906-1894( — יוסף לנג 

30 אמיל זולא מתראיין לעיתון הצבישל אליעזר בן־יהודה — עוזי אלידע 

39 פרשת דרייפוס וכתב העת הוורשאי Rola בין השנים 1906-1894 — אגניישקה פרידריך 

ורשה תחת שלטונם של היהודים: דימויים עתידניים של ורשה בכתבי עת וברומנים 
 אנטישמיים בפולין בשלהי המאה התשע־העשרה וראשית המאה העשרים 

44 — מלגוז'טה דומגלסקה 

 הבניות של "האיום הציוני" בעיתונות הקתולית בבריטניה בשנים 1922-1917 
49 — סימון מאיירס 

58 הירש לייב גוטליב: אימפריה עיתונאית של איש אחד — מנחם קרן–קרץ 

67 "חוברת פולין" )אוגוסט 1940(: ציון דרך בהנצחת הקהילות לנוכח השואה — רחל סטפק 

 בכורים )1864–1865(: "לתועלת ולשעשועי נפש כל אוהב חכמת ישראל 
76 ושפתנו הקדושה" — משה פלאי 

88 עיתון השבת היהודי, ידידיו ומנוייו בקהילה האנגלית־יהודית בשנת 1855 — מיכל שחף 

 יחסי אחים: אהבה, קנאה ויריבות — המאבקים בין מערכת העיתון דער מָאמענט 
100 ומערכת העיתון דער היינט — חני ברקת–גלנצר 

107 "שילכו בנייך להתיישבות": דוד בן־גוריון ויחסו לתל־אביב בראי העיתונות — ערן אלדר 

 צנזורה עצמית בנושאי התאבדות ואונס: החלטה יוצאת דופן של ועדת העורכים, 
117 1960 — טל שטרסמן–שפירא 

127 מבצעי הסברה בארצות הברית למען זכות ההגירה של היהודים ממרוקו — יגאל בן נון 

136 קשר לתיעוד 

169 קשר למחקר  

174 קשר לספרים 

178 המחברים  

2e תמציות באנגלית  

כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל 
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