כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן
קריית האוניברסיטה ,ת"ד  ,39040תל–אביב  .69978טל'  03-6408665דוא"לpresstau@tauex.tau.ac.il :

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

ראש המכון ,עורך אחראי של קשר :פרופ' יעקב שביט
מייסד המכון :שלום רוזנפלד
העורך הראשון של קשר :ד"ר מרדכי נאור
קשר מס'  ,43קיץ 2012

התוכן

עורך
פרופ' גדעון קוץ

קשר אל הקוראים

2

מה בקשר 34

3

קשר — ההתחלה 25 :שנה לכתב העת — 2012-1987 ,מרדכי נאור

4

בשער קשר :תקשורת ומחאה חברתית

6

המחאה חולפת ,הביקורת נשארת :מחאה וביקורת על תקשורת ובתקשורת — דן כספי

7

עריכה לשונית
הרצליה אפרתי

מסורתי או וירטואלי? על אילו אמצעי תקשורת נשענה מחאת האוהלים
— אמיר חצרוני ,הילה לוינשטיין

13

חרם הקוטג'  :המפגש בין "הגיון המדיה" ו"הגיון הרשת" — דוד לוין

23

הגהה
הרצליה אפרתי

"על זרי הדפני" :הייצוג התקשורתי של מנהיגת המחאה בעיתונות המקוונת בישראל
— דליה לירן־אלפר ,אורלי צרפתי

29

תרגום לאנגלית
יובל ליבליך

אסטרטגיות תקשורתיות של הסוציאליסטים העברים הראשונים באירופה — גדעון קוץ

40

ימי הצנע" :עיתונות מגויסת" למען מחאת האזרחים — רפי מן

47

התגובה החברתית לאירועי ואדי סאליב — עדה יורמן

59

אירועי ואדי סאליב הפערים העדתיים בישראל :כתבי מעריב מסקרים
(יולי-אוגוסט  — )1959טל שטרסמן־שפירא

66

איור העטיפה
יהודית אייל

"מניתוץ מזבחות אל הציונות" :ביטאון מפ"ם בשפה הפולנית אֹוד נֹובָה (,)Od Nowa
 — 1965-1958אלז'בייטה קוסווסקה

74

אקטיביזם בידורי :חיים הכט בחיפוש אחר הישראלי המוסרי — מתן אהרוני

87

דפוס :אלפא

לקרוא בין צבעי הקשת :שיח של דיכוי ,איום ואינטימיות בעיתונות ההומו־לסבית
בישראל — יואב קניאס

100

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 גרפית
מיכל סמו–קובץ ויעל ביבר,
המשרד לעיצוב גרפי
עיצוב העטיפה
מיכל סמו–קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי

מנוי שנתי:
קשר רואה אור פעמיים בשנה
מחיר מנוי שנתי₪ 80 :
מחיר גיליון בודד₪ 50 :
טלפון למנויים03-6408665 :

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

בקשר לכסף" :שטרות כסף" ככלי לתעמולה פוליטית־חברתית ומסחרית — חיים גרוסמן 114
בכורי תועלת" :התועלת והתושיה המושגות מפעולה ההיא ( )...ה ַנחַת אשר ישיגו כל
נבוני דבר ( )...החדוה והגיל אשר ימצאו גם המה" — משה פלאי

119

סיפורו של חוק שלא נולד :או כך כמעט קמה רשות נפרדת לרדיו האזורי בישראל
— יחיאל לימור ,ציפי ישראלי

128

דימוי היונה בכרזות יום העצמאות למדינת ישראל — אביבית אגם דאלי

142

קשר למחקר

150

קשר לספרים

154

המחברים

160

תמציות באנגלית

2e

