
  ילדי הערוצים
  )1995(מעובד מתוך כתבה בעיתון "הארץ", 

אם תשאלו הורים ישראליים על הרגלי הצפיה של ילדיהם בטלוויזיה, תזכו לתגובה 

כמעט אחידה: "הילדים צופים יותר מדי, בתכניות גרועות מדי, ולנו אין שליטה על 

ניכרת בשיעור כך." ואכן, לאחר כניסת ערוצי הכבלים לישראל נרשמה עלייה 

הצפייה של בני נוער בישראל. ילדים שבתיהם חוברו לכבלים, זמן הצפייה שלהם 

בטלוויזיה גדל בממוצע פי שניים מזמן הצפייה של ילדים, שבתיהם לא חוברו 

  לכבלים.

  

פי רוב, נזקים לנוער, למשל: ירידה בקריאה, -העלייה בשעות הצפייה גרמה, על

ניתוק חברתי, פגיעה בהישגים לימודיים וביכולת  הפחתה בפעילות שמחוץ לבית,

הריכוז ועוד. רוב הטענות האלה לוקות בהגזמה ובחוסר ביסוס. יתר על כן, התגלו 

גם ממצאים הפוכים, למשל: התרומה של הצפייה בטלוויזיה לרמת הידע של הצופה 

  ולהתמצאותו בנעשה בארץ ובעולם.

  

  טים, שבדרך כלל אינם זוכים להתייחסות. בוויכוח על השפעת הטלוויזיה יש גם היב

נביא כאן אחדים מהם. ילדים צופים בטלוויזיה באופן שונה מהמבוגרים: הם 

מבקשים להזדהות, והם רוצים להיסחף לעולמות הקסומים של גיבורים "רעים" 

ו"טובים", בניסיון להיות חלק מהעלילה שעל המסך. הם עדיין תמימים, וחסר להם 

לומדים מבוגרים בשל ניסיון חייהם. תמימות זו עלולה לגרום לעיוות חוש ביקורת ש

  בתחושת המציאות ולכישלון ב"הבנת הנקרא" הטלוויזיונית. 

  

המציאות הטלוויזיונית שונה מן המציאות הממשית. מפיקי הסרטים והסדרות 

מעדיפים להתמקד בחלקים של מציאות מסוימת ולהדגיש רק אותם, כדי 

מהדמויות  60%מרתקים יותר וימשכו ֲאליהם את הצופים. שהסרטים יהיו 

בטלוויזיה האמריקנית מעורבות באלימות. יש להניח שילד, עד הגיעו לגיל חמש 

אלף מעשי רצח בטלוויזיה. העולם הטלוויזיוני הוא, אם כן,  15 -עשרה, יצפה בכ

עיר, מסכן, אלים, מרושע ופרוע יותר מהעולם "שם בחוץ", אך בעיני הצופה הצ

זוהי השתקפות של מציאות אמתית. לעולם כזה, גדוש אלימות, מכינה  –התמים 

  הטלוויזיה את דור הצופים הצעיר.
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ילדים הם קהל יעד נוח מאוד למפרסמים מסחריים, והם מרבים לצפות בפרסומות, 

שואבים מהן ידיעות על מוצרים ועל שירותים שונים ומאמינים להן. מתברר כי 

ילדים עד גיל שבע אינם מבחינים ב"כוונת המכירה" של המפרסם, ולכן הם 

דים בגיל הרך מאמינים, שהמסר הפרסומי הוא מסר אמין ואובייקטיבי. ליל

הפרסומת היא תכנית ככל תכנית אחרת, ואולי אף מושכת יותר: היא קצרה 

ופשוטה, והיא קליטה ומשכנעת. שלא כמו המבוגרים, המסוגלים להבחין שמנסים 

"לעבוד עליהם", הרי ילד קטן מאמין, שאכן קל יותר לקלוע לסל בעזרת נעלי ספורט 

קולד מסוים, עושה זאת כי הוא באמת מסוימות, וכי אליל הנוער הממליץ על שו

  אוהב לאכול אותו.

  

כיצד אפשר, אפוא, להתגונן בפני פרסומות מסחריות המופנות לילדים? ניסיונות 

לשנות את הפרסומות עצמן בהגבלות ובאיסורים הם חסרי טעם. הפְתרון טמון 

נאות בשינוי התפיסה של הצופים. חוקרים מצאו, שאפשר לחולל שינוי כזה בסד

לילדים. בסדנאות אלה מלמדים את הילדים (החל בגיל הגן) את מטרותיה של 

הפרסומת, את ה"טריקים" הפרסומיים השכיחים וכיצד להבחין בין כוונות 

  פרסומת ובין מידע אובייקטיבי.

נשאלה השאלה, כיצד אפשר לצמצם את השפעותיה השליליות של הטלוויזיה. קשה 

בפיתויי הפרסומת ולהימנע מתכניות אלימות המרתקות לדרוש מן הילדים לעמוד 

אותם. גם מהטלוויזיה עצמה אין לדרוש שתצנזר את עצמה, שכן זאת מערכת 

מסחרית, שהמניע הכספי מנחה אותה. רק הורים שיבינו את מחירו הכבד לעתים 

של "הבייביסיטר האלקטרוני", יוכלו, בהנחיה מתאימה, לסייע ל"ילדי הערוצים" 

נכון את מה שהם רואים בטלוויזיה וללמדם להבחין בפעלולים כוזבים  לפענח

ובאלימות מפוברקת. גם לבית הספר תפקיד חשוב בהכוונה זו. על המורים להפעיל 

תכניות הוראה לצפייה, בתקווה שתעמיד מול המסכים עיניים צעירות שהן זהירות 

  יותר, ביקורתיות יותר ופגיעות פחות.
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