
רדיו וקולנוע
בשנות השלושים של המאה שעברה

תודה לאנונימי/ית שהכין את רוב השיקופיות במצגת
 אורנת טורין



הפחד מן הקולנוע

כל מדיום פופולארי מעורר חששות•

קולנוע ורדיו תחילת המאה העשרים, המדיה האלקטרונים הראשונים המפרים את ההגמוניה •
בת מאות השנים של העיתונות

ב- 1922 נמכרו 40 מיליון כרטיסי קולנוע בשבוע ועד 1930 כבר נמכרו 90 מיליון,•

העניין הגדול בכוכבי קולנוע, •

שינויים קיצוניים באופנה כחיקוי לקולנוע, •

אלימות ומין•



Payne I מחקרי קרן פיין

מהן השפעות הקולנוע על בני הנוער:•

מי צופה וכמה לפי גיל ומין?•

מה יש בסרטים? ניתוח תוכן של 500 סרטים מ1920, 500 מ 1925 ועוד 500 מ 1930 •

האם משהו מהתוכן נקלט? מחקרים על זיכרון •

האם משכנע? מחקרי שינוי עמדות•

האם מפחיד או מרגש?•



Payne II מחקרי קרן פיין

האם סרטים מזיקים לבריאות? מחקרי שינה.•

האם זה משנה נורמות התנהגות? מחקרים על מוסריות•

האם זה גורם נזק חברתי ? •

האם סרטים גורמים לפשע?•

כיצד משפיעים סרטים? מחקר איכותני פתוח יותר •

 לסיכום:  המחקרים השונים הראו כי לקולנוע הייתה השפעה חזקה באותה תקופה, בצורה די ברורה. •

ביקורת: יש יסוד להניח שכיום ההשפעה שונה כי החשיפה שלנו למדיה שונה מאוד. •



ממצאים

מחקרי הסרטים של קרן פיין. נמצא אז כי כ-75% מהסרטים הציגו תכנים של פשע, מין •
ואהבה, כשנושאים חינוכיים היו מאוד נדירים. תופעות כמו שתייה ועישון הוצגו בגלוי

רכישת מידע – כל הצופים לרבות ילדים בני 8 מגלים רמת זיכרון מפתיעה של עובדות •
מהסרטים. מסקנה: סרטים עשויים לשמש שיטת למידה יעילה.



שינוי עמדות – בכמה וכמה מקרים חל שינוי בעמדתם של צופים לגבי קבוצות אתניות •
שהוצגו בסרטים (לטובה או לרעה).

עירור רגשות – המבוגרים למדו להתייחס לסרטים הבדיוניים בריחוק לעומת הילדים •
שהגיבו עליהם בעוררות רגשית גבוהה.

נזק לבריאות – סרטים מסוימים אכן גרמו לבעיות שינה ואלו עלולות ליצור בעיות גדילה.•

שחיקה של נורמות מוסריות?•



הפלישה ממארס:  ב-30 באוקטובר 1938

ב"ליל הלואין"- חג בו מקובל לעשות מתיחות בארה"ב, אורסון ולס היה באולפן הרדיו של •
CBS בניו יורק, הוא שידר תסכית דרמטי בשם "מלחמת העולמות", המשדר שנעשה כמו 
יומן חדשות תיאר בצורה מציאותית ורצינית ביותר את פלישתם של יצורים מכוכב הלכת 
מארס והשתלטותם על ארה"ב ועל כל העולם בצורה אלימה מאוד וכי בכוונתם להרוס את 
העולם. התשדיר כלל ריאיונות עם מדענים שונים ונאום של שר הפנים לאזרחים ותיאורים 

חיים של התרחשויות דרמטיות. 

•https://www.youtube.com/watch?v=YTvU9j3og5k

https://www.youtube.com/watch?v=YTvU9j3og5k


הפלישה מן המאדים

רקע היסטורי – הכנה לפאניקה•
רדיו ככלי תקשורת מרכזי ואמין•
הפקת התוכנית•
מחקר ההשפעות:•

מה היה היקף הפאניקה?•
מה ייחד דווקא את המשדר הזה?•
מה ייחד את אלו שלא נבהלו?•

כמה אנשים האזינו למשדר וכמה נתקפו בבהלה?•
מדוע הצליח המשדר הזה להפחיד את האנשים ומשדרים בדיוניים אחרים לא?•

מדוע בני אדם מסוימים נבהלו ואחרים לא נבהלו?•
•http://www.youtube.com/watch?v=YTvU9j3og5k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YTvU9j3og5k&feature=related


 מה יכול להסביר את ההשפעה הנרחבת?

הרדיו באותה תקופה נתפס כמקור מידע אמין במיוחד בקרב השכבות הנמוכות שלא היו •
חשופים לעיתונות הכתובה.

הראיונות עם אנשים מומחים מדומים כמו אסטרונום מפורסם מאוד בארה"ב (ולס שיחק את •
תפקידו) .

האזכור של שמות מקומות אמיתיים (ערים ורחובות) .•

למעלה מארבעים אחוז מהמאזינים לא שמעו את התשדיר מהתחלתו ולכן החמיצו את •
הודעת הפתיחה שמדובר במשהו בדיוני.



מעל למיליון איש האמינו למה ששמעו וחשבו כי אכן זה מה שקורה במציאות. חלק מהאנשים •
הגיבו בהיסטריה ובחרדה, נפרדו מבני משפחותיהם, הלכו לכנסיות לתפילה וחלק נמלטו מבתיהם.

בעקבות המשדר נערכו מחקרים רבים והעיקרי מביניהם נקרא "הפלישה ממארס"•
לגבי השאלה השניה נמצא כי חמישה מאפיינים אפיינו את המשדר הזה וגרמו לבהלה:•
התסריט נכתב ובוצע בצורה מאוד משכנעת ודרמטית אפילו למאזינים מתוחכמים היה קשה לא •

להאמין במיוחד בדקות הראשונות. 



מאזינים שהסיקו מתוך המשדר עצמו שאינו עובדתי ואינו אמיתי ולא נשארו מפוחדים •
לאורך המשדר.

מאזינים שהשוו את המשדר עם מידע חיצוני וגילו שאינו עובדתי כמו אנשים שעברו •
לתחנות אחרות לבדוק את העניין או קראו בעיתון את לוח המשדרים וידעו כי מדובר 

בתשדיר בדיוני.

מאזינים שניסו לאמת את הדיווחים בעזרת מידע חיצוני אך הוסיפו להאמין שמדובר •
בתשדיר אמיתי (כמו אנשים שהסתכלו מהחלון או יצאו לרחוב).



מי היו הלא - מושפעים

מאזינים שהאמינו לתשדיר ולא ניסו לאמת את האירוע בכלל הם נשארו מבוהלים.•

הסקרים הראו כי יש הבדלים בין המאזינים שהאמינו לתשדיר ואלה שלא האמינו וניסו •
לאמת את הדברים. המאמינים לתשדיר היו בעלי רמת השכלה נמוכה יותר, יותר מאמינים 
בדת, בעלי נטייה לפחדים וחסרי בטחון עצמי. המאזינים שלא האמינו הוגדו כבעלי כושר 

בקורתי.



 סיכום הממצאים של מחקר קאנטריל על הפלישה
ממאדים

הפאניקה – כשליש מהמאזינים•

המשדר – איכות הכתיבה והמשחק, שימוש בתסריט ריאליסטי, מהימנות הרדיו, שימוש •
במומחים, שימוש בשמות מקומות אמיתיים, התחלת השידור כשרוב המאזינים מצטרפים 

באמצע.

המאזינים – השכלה, דתיות, אי – יציבות, פחדים, פטליזם, מי ששמע מאחרים, האזנה •
משותפת

ביקורתיות כהגנה•


