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אליהוא כ"ץ, 21 במאי 1926–31 בדצמבר 2021: 
כולם היו בניו

בדורות הראשונים של הסטודנטים והחוקרים בתחום החדש והמבטיח — קומוניקציה 
)היום: תקשורת( — כולנו היינו בניו ובנותיו, תלמידיו ותלמידותיו, של פרופסור אליהוא 
כ"ץ, ונשארנו כאלה גם כשהפכנו פורמלית לעמיתיו. לעיתים נדירות מאוד, אם בכלל, 
קרה שאיש אקדמיה ששמו הוא שם נרדף לתחום הפך את ישראל — ואת האוניברסיטה 

העברית בירושלים בפרט — למוקד ההוראה והמחקר העולמי. 
לכולנו זיכרונות מאליהוא — מאירועים בודדים, מתקופה מסוימת או לאורך שנים 
— ולא נראה שאלה יימחקו אי פעם. כך יהיה גם במחקר וביצירה האקדמית שכתב עת 
זה שם לו למטרה לקדם. עד סוף ימיו היה כ"ץ חבר במועצה המדעית של קשר, העיר 
ותרם. תרומה זו לא תיפסק, וגיליון זה, שבו אנו חולקים כבוד לזכרו, הוא ההוכחה לכך. 
חטיבת המאמרים נפתחת בפרסום ראשון של מאמר שכתב אליהוא כ"ץ עם מנחם 
בלונדהיים על "מסגורם של חגים: המקרה של פורים", ומסתיימת במאמרה של דוקטורנטית 
צעירה, גלי ברזילי־גלילי, שעושה שימוש באחת מהתיאוריות המפורסמות שפיתח, 
תיאוריית השימושים והסיפוקים, לחקר תופעת "המסך השני" בשידורי הספורט. במדור 
"קשר לתיעוד" כותבים חמישה ְמחברים קרובים אליו, בעלי שם כאקדמאים או כאנשי 
מקצוע, על אליהוא כ"ץ שהכירו בתקופות שונות בחייו: גבי וימן, שהיה דוקטורנט שלו; 
דניאל דיין, הסמיולוג הצרפתי שותפו למחקר ולאחד מ"רבי המכר" הבולטים והמחדשים 
במפעלו, אירועי מדיה; מנחם בלונדהיים, שותף למחקר בכיוון חדש בערוב ימיו של 
אליהוא; דב שנער, שעבד איתו באקדמיה בארץ ובעולם, וגם פעל לצידו בהרפתקה 
המקצועית החשובה של הקמת הטלוויזיה הישראלית; וצבי גיל, ממקימי הטלוויזיה, 

שמילא בה תפקידים בכירים.
מאמרו של משה הרפז — על השתקפותה של תרומת יהודי ארצות הברית לפליטים 
היהודים וליישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה בעיתונות 
— רלוונטי במיוחד על רקע הדרמה הנוראה המתרחשת היום לנגד עינינו באוקראינה 
ובאירופה, שלא נוכל שלא לחזור אליה ולהיבטיה התקשורתיים בגיליונות הבאים. ברק 

בר־זוהר בוחן את סיקור מותם של הנשיאים המצרים בעיתונות הישראלית.
יחיאל לימור, רוני אור־טיארג'אן וטל משה מצביעים במחקרם המקיף על ניצחונה 

של הטלוויזיה כמקור המידע העיקרי של הציבור בישראל בימי הקורונה.
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מכאן לשינויי עמדות והערכות של דמויות היסטוריות וספרותיות. גדעון קוץ 
מציג את יחיאל בריל עורך הלבנון, העיתון העברי הראשון בארץ ישראל, המזוהה עם 
האורתודוקסיה הקיצונית, שהמשיך לצאת לאור בשלוש בירות אירופה בשלהי המאה 
התשע־עשרה, כעורך מודרני שתרם תרומה מרכזית וחלוצית להתפתחות העיתונות 

והעיתונאות העברית. 
דמותו של קופיקו כמייצג "האחר" עומדת במרכז מחקרה של ערגה הלר על שינוי 
העמדות בעיתונות הישראלית על יצירתה של תמר בורשטיין־לזר. רמי קמחי שינה את 
העמדה המקובלת כלפי סאלח שבתי, גיבורו של אפרים קישון, שנטו להציגו כראשון 

"סרטי הבורקס".
האמה אבו־קשק, אזי לב־און ונילי שטיינפלד עוסקים באוריינות הדיגיטלית בחברה 
הערבית ובתוכנית להב"ה. טל לאור מסביר את מהפכת נגישות המידע באמצעות האינטרנט 
והטלפון הנייד. חנן תומר מתאר את עלייתם ונפילתם של כתבי העת והמגזינים שעסקו 

בספורט בארץ ישראל ובמדינת ישראל.
לא ויתרנו על מדורינו הקבועים ואנו מצפים לפגוש שוב את קוראינו בגיליון הסתיו.

בברכת קריאה מועילה ומהנה,
המערכת


