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שנתיים האחרונות הרשת גועשת מהופעתן ב
של חדשות כוזבות, וגם בטענות כוזבות של 
חדשות כוזבות, באתרי החדשות ובאתרי 
המדיה החברתית. חדשות כוזבות מוצגות כאיום 
לדמוקרטיה, עדות למות האמת בעידן הפוסט-

מודרני, וככלי שרת של בעלי הון ואמצעים להסוות 
ולהסות את דעתם של אזרחים. בימינו התופעה 
מזוהה כתוצאת לוואי של עידן הרשת ושל ניכור 
חברתי בין קבוצות חברתיות  אשר בשל קיומה 
של הרשת ניזונות ממעגלים סגורים של מידע. 
פרספקטיבה היסטורית מגלה כי הופעתו של 
מידע שגוי מכוון המשמש ככלי חברתי ופוליטי 
אינה חדשה. סדרת ההרצאות מציגה את הופעתו 
של מידע כוזב לאורך ההיסטוריה, מצביעה על 
האמצעים השונים בהם מידע כוזב זה מועבר, 
ובוחנת את הכוחות השונים אותם הוא שירת. 
תמונת המבט הרחבה תאפשר לחשוב מחדש על 
משמעות הידיעות הכוזבות אז והיום תוך שהיא 
מעוררת שאלות חשובות על שבריריותה של האמת, 
פוליטיקה של רגשות ההמון, ההבדלים בין תעמולה 

לתקשורת, ועל כוחה של סמכות.

החוג להיסטוריה כללית
הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין

מחיר הסדרה: 600 ₪
מחיר הרצאה בודדת: 55 ₪

10% הנחה לגמלאים ולידידי 
האוניברסיטה

הרישום הטלפוני )באמצעות כרטיסי 
אשראי( יתקיים בימים א’ – ה’

בשעות 9:00 – 15:00
טלפונים: 03-6409454, 03-6409785

הסדרה תתקיים בסמסטר א' 
בימי ראשון

בשעות 16:00 עד 18:00
בבנין גילמן חדר 144

אביעד קליינברג  21.10.18
השמועות על לידת האלוהים היו מוגזמות

גדי אלגזי  28.10.18
שמועות על גברים שהם נשים

מירי אליאב פלדון  4.11.18
שבטים אבודים, ארצות מופלאות: 

שליחים מארצות דמיוניות

עודד רבינוביץ’  11.11.18
פחדים, שמועות ותיאוריות קונספירציה

במהפכה הצרפתית

נדין קופרטי צור  18.11.18
תעמולה, הפחדה ושמועות בזמן המצור על פריס

בסוף המאה ה-16

יעל שטרנהל  25.11.18
שמועות ודיסאינפורמציה במלחמת האזרחים 

האמריקאית
שגיא שפר   2.12.18

שקרים ותעמולה במלחמה הקרה של גרמניה

חופשת חנוכה | לא תתקיים הרצאה  9.12.18

איריס רחמימוב   16.12.18
שמועות, כרזות ותעמולת זוועות

במלחמת העולם הראשונה

אמיר טייכר  23.12.18
גזענות מדעית, ביולוגיה גזענית: 
פסאודו-מדע או אתגר של ממש?

מיכאל זכים  30.12.18
השמועות על מות האמת נכונות: 

פרידריך ניטשה באמריקה

חררדו לייבנר  6.1.19
לקרוא בין השורות: קריאה בעיתונות מגויסת ו/או 

מצונזרת בארגנטינה ואורוגואי של שנות ה-60 וה-70.

אהרן שי  13.1.19
חדשות מזויפות: להצדקת המהפכה בסין

סדרת הרצאות
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