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תוכן המאמרים והסקירות הוא באחריות 
המחברים.

 © כל הזכויות שמורות 
 לאוניברסיטת תל–אביב, 

תשס"ט, המכון לחקר העיתונות 
 והתקשורת היהודית 

ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן

התוכןקשר מס' 39, סתיו 2009

2 קשר אל הקוראים: מאיר דיזנגוף — האיש אשר הלך בגדולות — יוסף גורני 

5 מה בקשר 39: תקשורת בתל–אביב: המקלט של יונה? 

 אמריקניזציה מוקדמת: מדיה חדשים במערכת הבחירות לכנסת ה–18 —
6 דן כספי ואלינור לב 

 בחירות 2009 — שלטון יועצי התקשורת? מפרסומאים ליועצים: 
17 השיווק הפוליטי בישראל — ברוך לשם 

25 גולדה מאיר והתקשורת —מירון מדזיני 

34 בשער קשר: תקשורת בתל–אביב 

36 עיתונות בתל–אביב: על שלושה כתבי עת ראשונים — נורית גוברין 

50 סיקור לידתה של תל–אביב בעיתון היומי האור — עוזי אלידע 

63 "עיתון הגון": ניסיון כושל לייסד יומון בתל–אביב — יוסף לנג 

75 הארץ עובר לתל–אביב — מרדכי נאור 

82 תל–אביב בעיתונות אגודת ישראל — יוסף פונד 

92 יפו ותל-אביב במראה הכפולה של העיתונות הערבית בשנים 1930-1881 — רחל הרט 

102 ידיעות עיריית תל אביב כמקור היסטורי לתולדות העיר — אילן שחורי 

 שנה אחת מתוך מאה: תל–אביב בשנת 1933 על פי כתבותיה של דורותי קהן — 
113 אסתר כרמל חכים 

125 במחנה: ביטאונה התל–אביבי של ה"הגנה", 1946-1934 — מאיר חזן 

 "בית הכנסת שבכתב": על כתב העת של בית הכנסת הגדול בתל–אביב, בית הכנסת 
138 תש"ו-תש"ח — ראובן גפני 

 דן ודינה מטיילים בתל–אביב: 
146 על דבר הרשות העירונית לאזרחיה הצעירים — חיים גרוסמן 

153 פרסומות בחוצות תל–אביב — עמיר עירון 

 הדואליות של ה"נורמליות": ייצוגה של תל–אביב בשלוש סדרות טלוויזיה 
160 תיעודיות–היסטוריות — בשמת גרמי 

 "מגדל עפל" ו"המערכה הגדולה בפאריז": חנוכת מגדל אייפל והתערוכה העולמית 
171 של שנת 1889 בפריס בעיתונות העברית — גדעון קוץ 

179 קשר לתיעוד 

186 קשר למחקר 

192 קשר לספרים 

197 המחברים  

2e תמציות באנגלית  

כתב עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל 
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן 
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ראש המכון, עורך אחראי של קשר: פרופ' יוסף גורני
מייסד המכון: שלום רוזנפלד

העורך הראשון של קשר: ד"ר מרדכי נאור


