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 ערגה הלר: הגיליון עורכת
 אריה סובר עורך ראשי:

 
 
 

 חברי המערכת: 

 ב גוריון שבנג –אוניברסיטת בן  ,תמר אלכסנדר  אוניברסיטת חיפה, עוזי אלידע
דמי המכללה המסלול האק ,לידיה אמיר ר מכון וייצמן/ מכון איי ,אבשלום אליצור

מקסיקו, -אוניברסיטת ניו ,וסרינגרגיל ג  ניברסיטת ת"אוא ,עתליה ברנר  למינהל
אריה   אוניברסיטת חיפה ,אדיר כהן ן איל-אוניברסיטת בר ,רות וולף  ארה"ב

 ,רשבח פרידל  המכללה האקדמית אשקלון/האוניברסיטה הפתוחה ,סובר
  יטת חיפה/ המכללה האקדמית צפתאוניברס ,דניאלה קידר  אוניברסיטת ת"א

 אוניברסיטת דייב קורוטקוב,   ית בירושליםיטה העברהאוניברס ,ל שיינטוךיאחי
 סנט תומאס, קנדה

 :חברי המועצה המדעית

המכללה האקדמית  ס,ורדה אינגלי ל מכללת בית בר ,רחיה אוסטרוב  יאיר אביב
יצחק   מכללה האקדמית אחווהה ל,א-עדינה בר ר מכללת ספי ר,אבי בס  וינגייט

  אוניברסיטת בר אילן ש,ליה הירג  בירושליםאוניברסיטה העברית , הרנו-גל
טלי   מכללת שאנן ן,ירון זילברשטיי  המרכז האוניברסיטאי אריאל, תרצה הכטר

יעל   האוניברסיטה העברית בירושליםר, רפי ני  אוניברסיטת ת"א, שמעון לוי  לב
 ,יי עורבא  אילן-ניברסיטת ברוא ן,צבי סד  סיטת בן גוריון שבנגבאוניבר, נצר

גלעד   מכללת לוינסקי לחינוך/מכללת בית ברל ,ליזה פלורנטלע  אוניברסיטת ת"א
אלי   אוניברסיטת ת"א, דורית רביד  אוניברסיטת אדלייד, אוסטרליה, צוקרמן

  לה האקדמית לחינוך אורניםהמכל, פנינה רוזנברג  אוניברסיטת ת"א ן,רוזיק רוז
האוניברסיטה , לימור שיפמן  רה"במכללת קליבלנד, א, שחטר ועשמעון יהוש

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים

 

 אביבית גראעורכת לשונית עברית: 

 סוניה הורביץעורכת לשונית אנגלית: 

 מיכל אביגדור עימוד ועיצוב:

 
  



 

 
 

 ייניםתוכן ענ
      

 כתהעורדבר 
  ר ערגה הלרד"
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 ריםמאמ

 אפרים קישוןההומוריסטן  –מה בין אימת השואה לכתיבת הומורסקות? 
    מנקודת מבט נוספת

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע ד"ר בתיה רייכמן
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 , דורית-קומי בקומיקס הישראלי על השואה: תקשורת בין-ההומור הטרגי
   בין שואה לתקומה

 , באר שבעהאקדמית ספיר והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קייהמכללה  שטילר טימורר אילריה ד"

20 

 מקומו שלעל  –דכדוך?" "ומה הטעם להפוך את בית המסתור לבית ה
  ההומור ביומנה של אנה פרנק

 המכללה האקדמית לחינוך גורדון, חיפה ד"ר שי רודין

44 

 רפישל אנה פרנק כרומן גמנה רומנים גרפיים כסוכני זיכרון השואה: יו
 טכנולוגי לישראלמכון  –הטכניון  ד"ר פנינה רוזנברג

68 

 רפי': היומן הגההומור החזותי ב'אנה פרנק
 לחינוך ע"ש קיי, באר שבעהמכללה האקדמית  ד"ר ערגה הלר
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