
עורך
פרופ' גדעון קוץ

מערכת
פרופ׳ מאיר חזן, 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

רכזת 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: סדר צלם

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"ז, המכון לחקר העיתונות 
והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד 

התוכןקשר מס' 49, חורף 2017

2 מה בקשר 49: תקשורת והגירה 

4 דן כספי ז"ל: והעיקר, לא לפחד כלל — גבי וימן 

בשער קשר: תקשורת והגירה

6 בין עלייה להגירה: ארבע מסורות מחקר — דן כספי 

 דימויים, סטראוטיפים וזהות עדתית של ספרדים ואשכנזים בארץ ישראל 
12 במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה בעדויות עיתונאי התקופה — גדעון קוץ 

16 מהגרים הופכים להגמוניה — דוד לביא 

 עימותים תקשורתיים בין ילידים למהגרים בחברה הארץ־ישראלית, 
31 1931-1904 — עוזי אלידע 

48 השבועון פרו ישראל ומאבקו להקמת בית יהודי בארץ ישראל — יצחק ש' רקנטי 

 העלייה החמישית והשפעתה על התפתחות תעשיית הפרסום 
59 — יחיאל לימור ואסנת רוט־הכהן 

 "שריפת קיוסקים לא תשליט עברית": המאבק בעיתונות הלועזית בארץ ישראל 
70 בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים — עמוס בלובשטיין־נבו 

87 לא קולטים: כשלי התקשורת עם העולים המזרחים בשנות החמישים — רפי מן 

 "צופים ולא רואים?": כיצד תופסים עולי ברית המועצות לשעבר בישראל 
97 את ייצוגם הטלוויזיוני — נסים כץ והלל נוסק 

 "פניו היפות של המוות": סיקור העלאת ארונות מנהיגים בעיתונות העברית 
106 — ברק בר־זוהר 

119 ענייני השעה והזמן בכוכבי יצחק בשירה, במכתמים ובמאמרים — משה פלאי 

 שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 
126 מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת — מנחם קרן־קרץ 

 הגיזרון "תוגרמה" ככינוי לשלטון התורכי בעיתונות העברית בשלהי המאה 
143 התשע־עשרה וראשית המאה העשרים — אהרון גבע קלינברגר ובדרטין אייטאץ'  

149 קשר לתיעוד 

159 לזכרו של עקיבא צימרמן — נורית גוברין 

162 קשר למחקר 

168 קשר לספרים 

178 המחברים 

13e תמציות באנגלית 

כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל 
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד, הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
presstau@tauex.tau.ac.il :אוניברסיטת תל אביב, ת"ד 39040, תל אביב 6139001. טל' 03-6408665. דוא"ל

ראש המכון, עורך אחראי של קשר: פרופ' מאיר חזן
מייסד המכון: שלום רוזנפלד

העורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור

humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/he/ :כל גיליונות קשר מתפרסמים באתר המכון


