
מדיה ואלימות

מאיר זילכה- גבעת גונן ירושלים



חשיפה לאלימות ויזואלית



רקע





ערוץ ציבורי מול ערוץ כבלים



למה בכלל יש אלימות בטלוויזיה?

האלימות מתאימה לאילוצי הטלוויזיה. היא מספקת דרך קלה •
ומהירה לפתרון בעיות בזמן המוגבל, המוקצב לתוכנית. לעלילה 

הטלוויזיונית אין זמן לפתח תהליכים, לנהל מו"מ וכו'.. 

האלימות מספקת לטלוויזיה דרמה וקונפליקט ע"י הצגת אלימות •
של "רעים" לעומת "טובים". "הטובים" השוטרים, הבלשים, 

צבא.. כך היא מחזקת את המסר כי סוף הצדק לנצח.
• 
הטלוויזיה כמדיום גלובלי פונה למכנה המשותף הנמוך ביותר, •

ולצורך כך משדרת אלימות כדי לגרוף רייטינג גבוה. 



האם כשאנו צופים בסרטים/משחקים אלימים זה 
משפיע עלינו?



תיאוריות הנוגעות להשפעות שליליות של צפייה 
בתכנים אלימים



1. תיאוריית הלמידה החברתית



ניסוי שנעשה על ילדים בגילאי 4-5
הילדים צפו בוידאו ובו אדם שניגש לבובה וביקש ממנה לזוז •

וכשלא זזה, הכה אותה.

לאחר מכן חולקו הילדים לשתי קבוצות:•
קבוצה אחת ראתה מבוגר נוסף שמגיע לזירה ומשבח את האדם •

המכה על מעשיו, וקבוצה שנייה ראתה מבוגר נוסף שמצטרף 
וכועס על המבוגר הראשון שהכה את הבובה

באיזו קבוצה לדעתכם רוב הילדים חיקו את התנהגות האלימה?•



לאחר חצי שנה בדקו את הילדים שוב
רוב הילדים שצפו בסרט האלים שיחקו במשחקים בצורה יותר •

אלימה ממי שלא צפה בסרט בכלל!

הם היו מוכנים להכות חברים כדי להשיג מה שרצו.•



למה זה קרה? 
כי הילדים שצפו בסרט האלים למדו התנהגות חדשה וחיקו •

אותה מתוך הזדהות



אגב.. 
ילדים שהוכו בילדותם על ידי הוריהם, סביר שיהיו גם הורים •

מכים בעצמם.

כמו שלילדים שהוריהם גרושים יש סיכוי גבוה יותר להתגרש•



לסיכום- תיאוריית הלמידה החברתית

כאשר צופה רואה את הדמות ה"גיבורה" של הסרט אותה הוא אוהב, •
מכה אדם אחר הוא עלול לקבל לגיטימציה מהמעשה ולחקות את 

ההתנהגות האלימה בביתו.

ההשפעה הזאת חמורה הרבה יותר אצל ילדים, שכאשר הם רואים •
התנהגות אלימה הם לומדים לראשונה את ההתנהגות ומנסים לחקות 

אותה כלפי ילדים אחרים



לפי התיאוריה- מי לדעתכם יותר מושפע?
זה שצופה בטלוויזיה המון (הצופה הכבד) או זה שרואה •

פעם ב.. (הצופה הקל)?



הצופה הכבד
הוא כבר מתקשה להפריד בין מציאות לבין הטלוויזיה ולא יודע •

לטשטש רגישות לסבל- הוא הופך ליותר ציני כלפי אלימות 



2. תיאוריית העוררות
לקחו קבוצת נסיינים סטודנטים וביקשו מאחד מהם להעליב •

אותם בצורה מבוימת (מבלי שידעו שהוא מושתל).

הסטודנטים שנבדקו באמת נעלבו מאותו אדם..•

לאחר מכן נתנו לחצי מהנסיינים לראות סרט אלים ולחצי לא•

לבסוף ביקשו מהנסיינים לתת לבחור ה"מעליב" מכות חשמל •
קטנות בהתאם לרמת העצבים שהוא העלה להם.



הנסיינים שראו את הסרט האלים נתנו באופן שיטתי מכות •
חשמל גדולות יותר מאשר אלה שלא צפו בסרט האלים



תיאוריית העוררות
הטיעון העיקרי אומר שחשיפה לתכנים אלימים בטלוויזיה מגרה •

את הצופה ומעירה בתוכו התרגשות שגורמת לתוקפנות 
והתפרצות אלימה (גם אם לא מדובר באדם אלים בדרך כלל)



דוגמא נוספת להשפעה כזו ניתן למצוא בהתנהגות הקהל •
במגרשי כדורגל. יש מהם שיוצאים למגרש עם עוררות רגשית 

רבה עד שללא קשר לתוצאות המשחק הם מחפשים פורקן 
ומבטאים זאת במעשים אלימים. 



מי כאן חושב שאו חיים בעולם אלים?



3. תיאוריית התירבות 
חוקרים מצאו שהתוצאה המרכזית והחשובה ביותר של •

האלימות המשודרת בטלוויזיה היא לא הגברת מעשה האלימות 
בחברה, אלא יצירת פחד מפני המציאות החברתית. 

כלומר: האלימות המשודרת יוצרת תחושה של מציאות מפחידה, •
אלימה ומאיימת. זוהי השערת "העולם האכזרי" שנוצרת בנו 

בעקבות הצפייה באלימות. 

תוצאה השנייה ע"פ תיאוריה זו היא: שהאלימות המשודרת •
גורמת לנו לחוסר רגישות, לאלימות וסבל של אחרים. אנו 
הופכים לפחות רגישים, פחות רחמניים כלפי אחרים וכלפי 

הסבל שלהם.



במילים אחרות
צפייה בהמון תכני אלימות, יוצרת אצלנו בראש מעין מחשבה •

שהעולם הזה הוא אכזרי ואלים.

בנוסף, כאשר רואים הרבה מקרי אלימות בטלוויזיה או במחשב •
הופכים ליותר אדישים כלפי תופעות כאלה



לסיכום- השפעות שליליות של צפייה בתכנים אלימות

תיאוריית הלמידה והחיקוי גורסת כי הצפייה באלימות גורמת •
לצופים לחקות את התנהגותם של הגיבורים עימם הם מזדהים 

ומכאן להתנהגות אלימה של הצופים.

תיאוריית הגירוי לאלימות גורסת כי הצפייה באלימות גורמת •
לריגוש ומכאן להתנהגות אלימה של הצופים.

תיאוריית התירבות גורסת כי האלימות המשודרת גורמת לצופים •
לתפוס את העולם כרע ואכזר  ולפתח חוסר רגישות כלפי סבל 

של האחר.



מצד שני יש גם דעות הפוכות לגמרי
למשל תיאוריית הזיכוך: הטוענת שבמהלך הפעילות הרגילה •

והשגרתית אנשים צוברים תסכול והם עלולים לפרוק אותו 
בהיותם במצבי לחץ, בהתנהגות אלימה.   הזיכוך, הוא פורקן 

של התסכול והמתח באמצעות צפייה בפעילות אלימה של 
האחר. מכאן, לפי תיאוריה זו, הצפייה באלימות בטלוויזיה 

מאפשרת לצופים לפרוק מטעני הגרסיה ותסכול באמצעות 
צפייה בפעילות אלימה של הגיבורים בטלוויזיה, מבלי להתנהג 

באלימות בפועל



אלימות ובריונות ברשת





קיים בישראל או לא?







סייבר-בולינג
אלימות ברשת האינטרנט.•

האלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בהצקות, רכילות, פרסום •
תמונות אישיות, חרמות, התחזויות, סחיטות.







 בהנחה שיש את הבריון ואת הנפגע-
?מי עוד שותף לסיטואציה

המתעלם•

המחזק•

המגן•





אלימות דרך הנייד



אלימות דרך אתרי שיתוף סרטונים



אלימות בפייסבוק



השפלה באמצעות פוטושופ



ביטויי הסייבר-בולינג
חרמות•

מעקב•

איומים•

טרולינג•

סקסטינג•



חרמות
הביטוי הנפוץ ביותר- הרחקה של ילד/ה מאירועים חברתיים דרך •

האינטרנט, זה יכול להיות על ידי חסימה של אותו ילד או אפילו 
בצורה מעליבה יותר 

ילדים הם רעים!•



מעקב
מעקב אחרי ילד/ה, גילוי פרטים אישיים וסחיטה על ידי אותם •

הפרטים האישיים.



איומים



טרולינג
גלישה באינטרנט מתוך כוונה לשבש את הסדר החברתי..•

פרסום תגובות מוזרות כדי לעצבן•

שימוש בלעג כלפי משתמשים אחרים•

פיצוץ דיונים עניינים•



דפני גפני שואלת







סקסטינג
שליחת הודעות בעלות אופי מיני /תכנים •

מיניים 

נפוץ בעיקר בקרב מתבגרים, באתרי •
היכרויות.

במידה והודעה מינית מגיעה לילד/ה בגיל •
הלא נכון זה עלול לגרום לנזק חמור בהמשך 

הדרך







למה תלמידים מחרימים אחרים לדעתכם?



למה תלמידים מחרימים אחרים לדעתכם?



השלכותיה של אלימות ברשת






