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פייק ניוז ותקשורת ההפחדה

בגיליון שלפניכם אנו ממשיכים לעסוק בנושא ה"פייק ניוז", חדשות הכזב, שאת הדיון 
בו פתחנו בגיליון 53. המאמרים בחטיבה הפותחת מבוססים על הרצאות שניתנו ביום 
העיון "פייק ניוז והתקשורת הישראלית" שערכנו באוניברסיטת תל אביב ב־14 בנובמבר 
1.2019 אופיר בראל מנתח ומדגים את רגישותן המיוחדת של הבחירות בישראל להפצת 
חדשות כזב. הלל נוסק מציג תוצאות מחקר על עמדות הציבור בשאלות המקורות, 
ההפצה וההשפעה של חדשות כזב בישראל. עוזי אלידע חוזר לשלהי העידן העות'מאני 
ולתחילת המנדט הבריטי כדי לספר על חדשות הכזב שפורסמו אז בעיתונות העברית 
בארץ ישראל. רפי מן עוסק ב"פייק ניוז" ביטחוניים ו"הסברתיים" שהפיצו גורמי 

ממשל בישראל.
ביקשנו לגעת מנקודת מבט היסטורית באקטואליה הסניטרית הקיומית שריתקה 
אותנו, תרתי משמע, בחודשים האחרונים, ושאל היבטיה השונים נשוב בהרחבה בגיליונות 
הבאים. שלושת המאמרים המתפרסמים כאן בהקשר זה מעלים גם את תקשורת ההפחדה,2 
ואת תפקידו של הפחד כסוכן היסטורי. ממחקר השוואתי ראשון על השימושים שעשו 
ילדים יהודים וערבים בישראל באמצעי התקשורת בתקופת הקורונה, מסיקים יובל 
גוז'נסקי והאמה אבו קשק כי הילדים הערבים חששו יותר והאמינו יותר לידיעות כזב 
בעוד הילדים היהודים התגברו יותר על הפחדים והצביעו על חוסר במידע מותאם 
להם. מיה דואני עוסקת בפחד ההיסטורי מהמלריה ובמיתוס שלה אצל תושבי יסוד 
המעלה. יעל אוהד־קרני תוהה מדוע לא עודדה הקהילה היהודית בארצות הברית את 
השימוש ב"סרטי בריאות" שנפוצו בארצות הברית בעת מגפת השחפת בעשור השני 

של המאה העשרים.
גדעון קוץ מצביע על יחסי גומלין בין התיאטרון היהודי באירופה לביקורת שנכתבה 
עליו בעיתונות העברית בראשיתה במסגרת הפוליטיקה התרבותית של שני המוסדות. 
מאיר חזן מספר על המדור "דבר לעולה" שנדפס בעיתון דבר ועל התגייסותו למען 
העברית ותנועת העבודה. יחיאל לימור ואילן תמיר ממשיכים לספר על ההיסטוריה של 
ִמשדרי הספורט בישראל, והפעם חמישים שנה לתוכנית המיתולוגית "שירים ושערים". 
אודי כרמי ויאיר גלילי עוסקים במיתולוגיה ספורטיבית אחרת: תוכנית התעמלות הבוקר 
של מיכאל בן חנן בקול ישראל ותרומתה לעיצוב תרבות הגוף הישראלית. אסנת רוט־
כהן ותמר להב מציגות את תוצאות מחקרן על תעשיית יחסי הציבור בישראל בעידן 
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המדיה החדשים. טל לאור דן באופי פעילותם של אנשי התקשורת, שאותם הוא מכנה 
"אנשי הצפרדע", בעידן הרשתות החברתיות והפייסבוק.

גם שאר המדורים הקבועים איתנו, כרגיל.

נברך את קוראינו בקריאה מהנה ובטוחה ונתראה בגיליון הבא באביב,
המערכת
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