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 שלמה ע' גולדמן : הגיליון ך עור 
 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 ,נרעתליה בר  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 -לג
טלי   מכללת שאנן ן,ירון זילברשטיי  המרכז האוניברסיטאי אריאל, תרצה הכטר

יעל   האוניברסיטה העברית בירושליםר, רפי ני   אוניברסיטת ת"א, שמעון לוי   לב
 ,י י עורבא  אילן-ניברסיטת ברוא ן,דצבי ס  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 ועעון יהושמש

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים

 

 אביבית גראעורכת לשונית עברית: 

 סוניה הורביץעורכת לשונית אנגלית: 

 מיכל אביגדור עימוד ועיצוב:

 
  



 

 
 

 יינים תוכן ענ
      

 ךהעורדבר 
   גולדמןשלמה ע'  
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 רים מאמ

    משחק עם הכיפה על הראש
באוניברסיטה  האקדמית הרצוג והחוג למדע המדינההחוג לאזרחות במכללה  כטונגרדוד מ' פויד"ר 

 , הקריה האקדמית אונותהחוג לספרות במכללה האקדמית הרצוג והתוכנית ליהדו ד"ר צחי כהןהעברית | 
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   בדיחות נאצר": העם כתבנית נוף בדיחותיו "כל -אשכול, ל בדיחות"כל 
 מכללת סמינר הקיבוצים אלון גןר ד"
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 וובה, יראה מאלוהים": בדיחות פוליטיות בפורומים הומוריסטים ברוסיה"
 המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב נרמינה עבדולאייבד"ר 

51 

-הון החברתי של השפעות ה פוליטיקה והומור במקומות עבודה: היבטים מגדריים
 והשימוש בהומור חיובי על הפוליטיקה הארגונית במוקדי שירות לקוחות ארגוני 

 רסיטת אריאלניבה, אווגיהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופול נדב גבאיד"ר 

 ניברסיטת אריאל, אופולוגיההמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרו פלדמן בני

72 

 זבאללהבידי ח  תעמולההשימוש בקריקטורות כאמצעי 
 אורות ישראל, התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך מכללת שלמה ע' גולדמןד"ר 

 , החוג לפוליטיקה ותקשורתמכללה האקדמית הדסההד"ר הדס רוט 

91 

 ספרים סקירת 

Alleen Pace Nilsen and Don L.F. Nilsen The Language of Humor: 
An Introduction. Cambridge University Press. 2019. Pp. xiv, 387 

Prof. Arthur Asa Berger, Professor Emeritus of Broadcast and Electronic Communication 
Arts at San Francisco State University 

 

 

114 

 תקצירים באנגלית של המאמרים
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