
מדיה ואלימות
ליאת דודו ושרית דרוקמן



השפעות שליליות של צפייה בתכנים אלימים, 
על התנהגותם של ילדים ובני נוער

 1. תיאוריית הלמידה והחיקוי:

הצופים עלולים ללמוד, לאמץ ולחקות התנהגות אלימה של "גיבורים" עמם הם מזדהים. 
ילדים מצפינים את מה שהם רואים, ומאחסנים בזיכרון. 

אם יראו הרבה התנהגות תוקפנית בטלוויזיה-  הם יאכסנו אותה וישחזרו אותה בעתיד.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4262458,00.html
טבח הג'וקר: 12 נרצחים, 24 אישומים ברצח

https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=oNcAMRAePZk

https://www.youtube.com/watch?v=P7Js4aWhyio
מחקר שנערך על ילדים קטנים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4262458,00.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=236&v=oNcAMRAePZk
https://www.youtube.com/watch?v=P7Js4aWhyio


2. תיאוריית הגירוי לאלימות

החשיפה להתנהגות אלימה בטלוויזיה, משמשת כגירוי המגביר את ההתרגשות, 
 ועלול לעורר תוקפנות ולגרום להתפרצות אלימה כלשהי 

(שלא בהכרח מאפיינת את אישיות הצופה בדרך כלל)



3. תיאוריית התירבות (גרבנר וגרוס)

צפייה באלימות בטלוויזיה מטפחת תפיסת מציאות כאלימה ומסוכנת! הילדים 
נחשפים לסצנות אלימות רבות בזמן קצר 

פשע בטלוויזיה שכיח פי 10 יותר מבמציאות, לכן:
"צופים כבדים" – מעל 6 שעות ביום: יתפסו את חיי היומיום כפי שנשקפים בטלוויזיה, 

כלומר- אלימים מאוד. 
הם יאמינו כי העולם הוא מקום מסוכן ולכן עליהם להיות אלימים כדי לשרוד.

"צופים קלים" – עד שעתיים ביום: יידעו להפריד בין מה שרואים בטלוויזיה לבין המציאות, 
שבה יש פחות אלימות.



עבודת כיתה

צפו בסרטון הבא ונתחו את השפעת האלימות במשחק הפורטנייט על ילדים 
לפי שלושת התיאוריות שנלמדו

https://www.youtube.com/watch?v=-Z7Nvv4zsq8

https://www.youtube.com/watch?v=-Z7Nvv4zsq8


מסקנתם המרכזית של גרבנר וגרוס: 

"השערת העולם המפחיד והאכזר" :

                                                               הטלוויזיה לא מגבירה את מקרי האלימות, 
 אלא מטפחת פחד מפני המציאות החברתית. 

הבניית מציאות אלימה בעיקר עבור הנמענים הצעירים.

https://www.youtube.com/watch?v=58BDrZH7SX8&feature=youtu.be

מתוך באולינג לקולומביין, איך התחילה האלימות בארה"ב
https://www.youtube.com/watch?v=AF1Da6MCUC4&feature=youtu.be

What a wonderful world

https://www.youtube.com/watch?v=5LQ6ZXE_8zk

די לאלימות

https://www.youtube.com/watch?v=58BDrZH7SX8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AF1Da6MCUC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5LQ6ZXE_8zk


(cyber bulling) אלימות ובריונות ברשת

החיים ברשת יצרו צורות חדשות של אלימות. 

              "פגיעה מקוונת" (סייבר בולינג) מוגדרת כפעילות תוקפנית, מכוונת וגלויה שמטרתה 
לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת נוספים. 

האלימות ברשת כוללת: הצקות, רכילויות, מסרים טורדניים, מעליבים, משפילים ומאיימים, התחזות, הפצת חומר 
                                                                                    אישי ברבים, חרם, סחיטה, ושימוש במצלמות אינטרנט להעברת תכנים פוגעניים. 

לפגיעה ברשת אפקט מתמשך בעקבות כניסות רבות וחוזרות של צופים, המחוללות אפקט חזק במיוחד של פגיעה 
בקורבן.

https://www.youtube.com/watch?v=3jheUWGGb7Q&t=126s

https://www.youtube.com/watch?v=3jheUWGGb7Q&t=126s


ביטויי ה"סייבר בולינג":

חרמות רשת•
מעקב•
איומים•
טרולינג•
סקסטינג•



חרמות רשת:
הרחקת נער/ה ממפגש חברתי מהמתרחש באינטרנט 

(חסימה/ התעלמות/ אי אישור של חברות בפייסבוק וכו')

מעקב:
מעקב אחרי נער/ה שנועד להשיג פרטים ומידע אישי כדי לפגוע בו, לסחוט אותו או 

להטיל עליו אימה.



איומים: 
איומים ברשת לפגוע באדם מסוים 

שעלולים להגיע לידי מימוש בעולם האמיתי
https://www.youtube.com/watch?v=w9E0rsDes0Y

דוידאל
https://www.youtube.com/watch?v=Fx4hai6mZ9c

טרולינג:
גלישה שמטרתה לשבש ולפגוע בתקשורת בין גולשים על ידי פרסום תגובות סרק, 

שאלות מטופשות, לעגנות, השחתת תוכן ועוד. טרולים משתמשים בעיקר בזהות 
בדויה/גנובה.

https://www.youtube.com/watch?v=w9E0rsDes0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Fx4hai6mZ9c


סקסטינג:
רתימת הטכנולוגיה לביטוי המיניות ושליחת הודעות 

בעלות אופי מיני. לתופעה זו נלווית גם תופעה חמורה של הפצת תכנים מיניים שאסורה עפ"י 
חוק!

https://www.youtube.com/watch?v=K_GTmBKrvV0
 https://www.youtube.com/watch?v=8EZIQHURcak

                                                                                                                                     "חוק הסרטונים" קובע: •
פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, ולא 

ניתנת הסכמה לפרסום- מהווה הטרדה מינית שדינה בפועל עד 5 שנות מאסר.

https://www.youtube.com/watch?v=K_GTmBKrvV0
https://www.youtube.com/watch?v=8EZIQHURcak


סוגי המשתתפים במעשי האלימות ברשת:

התוקפים הבריונים: המפעילים והיוזמים את מעשי הבריונות

הקורבנות (הנפגעים):  לקורבן ברשת אין מפלט של ממש, הפגיעה ממשיכה גם בביתו, 
בחדרו. הבית חדל להיות מרחב מוגן עבורו. קורבנות אלו עלולים לחוות ירידה בהערכה 

העצמית, דיכאון, כעס, ואפילו נטייה להתאבדות

העדים: נמצאים ברשת, חווים את המעשים מהצד וצופים במסרים המועברים (מספרם 
יכול להיות עצום). מעבירים את המסרים הלאה ומגיבים "מאחורי הקלעים". הם 

מושפעים מהתוקפים (לחץ חברתי), רוצים להיות מוערכים בעיניהם ולהשתייך לקבוצה 
החזקה.



לסיכום, 
השלכות האלימות ברשת:

חווית הקורבנות ברשת היא טראומטית. השפעותיה הן פיזיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות. במקרים 
קיצוניים מאוד גם עלולה להוביל להתאבדות.

פחד הקורבנות מתוקפים אנונימיים שעלולים להיות חברים לכיתה/לשכבה מסיח את דעתם ממטלות 
לימודיות ומקשה על תפקודם הלימודי. בנוסף, עלולות להופיע מצוקות פסיכולוגיות כגון תסכול, 

אדישות, בדידות, עצב, דיכאון, כעס, והימנעות חברתית.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-LGzai5CEc&t=857s

https://www.youtube.com/watch?v=GhdiOFQVkZ4&t=106s

בריונות ברשת, מתוך "מנותקים"

https://www.youtube.com/watch?v=Z-LGzai5CEc&t=857s
https://www.youtube.com/watch?v=GhdiOFQVkZ4&t=106s


פעילות כיתתית:
היכנסו לאתר איגוד האינטרנט הישראלי, לשונית נטיקה, וענו:

א. כיצד ניתן לעצור הפצה של תמונות/סרטון עירום בפייסבוק/יוטיוב?

ב. כיצד יש להתנהל במקרה של הפצת תכנים מיניים בוואטסאפ?



פעילות כיתתית:
צפה בסרט "באולינג לקולומביין". 

הסרט נוצר בעקבות האירוע בתיכון קולומביין בעיירה קטנה בארה"ב ב 1999 , 

שבו פתחו זוג תלמידי תיכון במסע רצח שהסתיים ברצח 12 מחבריהם לספסל הלימודים, 

ומורה.

א. מה הסיבות אותן מעלה הבמאי בסרט כגורמות לאלימות בארה"ב ?

ב. מה היית מציע לממשל בארה"ב כדי להילחם בביטויי האלימות הקשים?


