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התוכןקשר מס' 53, סתיו 2019

3 מה בקשר 53: תקשורת על המשמר 

4 "היה יהודי באהלך ויהודי בצאתך!" — על המשמר: כתב עת לוחם — נורית גוברין 

24 שפת העובדות של יעקב רבינוביץ׳: על פרוזה ופואזיה בפרשנות מדינית — גדעון קוץ 

 "עדתיות, אלימות ומרי אזרחי": סיקור אירועי ואדי סאליב בעיתונות הישראלית 
28 מפרספקטיבה פוסט־קולוניאלית — נסים כ"ץ 

 השיר לא תם: סיקור מותם של חיים נחמן ביאליק, ש"י עגנון ונתן אלתרמן 
38 בעיתונות העברית — ברק בר־זוהר 

 ״מה חדש?״ תפיסת החדשות בכתבי העת העבריים של ההשכלה בראשיתה: 
51 המאסף — משה פלאי 

 כתבי חוץ מסקרים את פריז עבור העיתונות הארץ־ישראלית: מבן־יהודה עד 
58 אורי קיסרי — עוזי אלידע 

74 "שובי שובי ונחזה בך": תמונות נשים בעיתונות החרדית — מנחם קרן־קרץ 

94 עיתונאיות יהודיות בפולין בשנים 1939-1918 — מוניקה שבלובסקה־זרמבה 

 מהתעלמות לקדמת הבמה: השיח הרשמי בנושא השואה ברוסיה הפוסט־סובייטית 
103 — ירון גמבורג 

116 "טור עברי" בעיתונים הלועזיים בישראל — סוזי גרוס 

 בול בלי שיניים: בולי דואר כאשנב תרבותי — התת־ייצוג של השפה ושל היצירה 
125 העברית והישראלית על בולי המדינה — יחיאל לימור ואילן תמיר 

131 שינויים בהרגלי ההאזנה לתוכן רדיופוני — טל לאור 

142 קשר לתיעוד 

147 קשר למחקר 

149 קשר לספרים 

153 המחברים 

2e תמציות באנגלית 
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