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ילדי הטלוויזיה
הילדי שגדלי היו צופי הרבה שעות בטלוויזיה ,לפעמי
ה ממש "מכורי" לתוכניות שה אוהבי .שאלה מעניינת
וקשה היא מה יהיה העתיד של הילדי שגדלי עכשיו .אי
תשפיע הטלוויזיה על המצב הנפשי של הצעירי? הא יש
השפעה ג על המצב הגופני?
שאלה נוספת המטרידה הרבה מורי ופסיכולוגי ,היא הא
הטלוויזיה הופכת את הילדי לאדישי ולא פעילי? הרי ה
אינ צריכי לעשות דבר .ה יושבי מול הטלוויזיה והיא
עושה עבור הכול.
חוקרי בארצות הברית חושבי כי התשובה לכל השאלות
האלה היא "כ" ,כלומר תשובה חיובית .לטלוויזיה יש השפעה
גדולה מאוד על חיינו .היא באמת הופכת אותנו לפעמי
לאדישי ולחסרי פעילות .אבל אי אפשר לדעת מה בדיוק תהיה
ההשפעה ,צרי לחכות שהילדי שגדלו כצופי טלוויזיה יתבגרו
ויהפכו לזקני .רק אז נקבל תשובות מלאות לשאלות אלו.
מה שבטוח הוא כי דור הילדי שגדל היו לא חי כמו
שההורי שלה חיו בעבר .הילדי היו לא הולכי כמעט
לבקר חברי ,ה לא מכיני שיעורי יחד ,ה כמעט לא
משחקי בחו  רוב הזמ ה נמצאי בבית מול מס
הטלוויזיה.
לטלוויזיה יש ללא ספק ג יתרונות משמעותיי .יש תוכניות
טלוויזיה המוסיפות הרבה ידע  .מצלמות הטלוויזיה לוקחת
אותנו לארצות רחוקות ומציגות לנו תרבויות שאנחנו לא
מכירי .אבל בטלוויזיה יש ג סרטי אלימי שיכולי להיות
מסוכני לנפש של הילד.
אי איש שיכול להגיד בביטחו מה יקרה בעתיד לילדי שגדלו
כצופי טלוויזיה .מה שברור הוא ,שהטלוויזיה חשובה בחינו
של דור העתיד.
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ַיְלֵדי ַה ֶ ֶלִויְזָיה
ַה ְָ+לִדי ֶ) ְֵ,דִלי ַה (+צ(ִפי ַהְר ֵ&ה ָ)ע(ת ַ& ֶֶ%לִויְזָיהִ ,לְפָעִמי
ֵה ַמ ְָ" )0מכִ/רי" ַל ְָ.כ ִנ(+ת ֶ)ֵה א(ֲהִביֵ)ְ .אָלה ְמַע ְנֶיֶנת
ְוָק ָ)ה ִהיא ַמה ִיְהֶיה ֶהָעִתיד ֶ)ל ַה ְָ+לִדי ֶ) ְֵ,דִלי ַעְכ ָ)וֵ .איְ
ַ3ִ )ְ .יַע ַה ֶֶ%לִויְזָיה ַעל ַה ַ1ָ 0ב ַהְַ2פ ִ)י ֶ)ל ַה ְִ1עיִרי? ַהִא ֵי)
ַה ְ) ָָ3עה ַַ ,על ַה ַ1ָ 0ב ַהָ/,פ ִני?
ְ)ֵאָלה נ(ֶסֶפת ַה ְַ0טִריָדה ַהְר ֵ&ה מ(ִרי ִ3ְ /סיכ(ל( ִגיִ ,היא ַהִא
ַה ֶֶ%לִויְזָיה ה(ֶפֶכת ֶאת ַה ְָ+לִדי ַלֲאִדי ִ)י ְולֹא ְִ3עיִלי? ֲהֵרי ֵה
ֵאיָנ ְצִריִכי ַלֲע(6ת ָָ5ברֵ .ה י( ְ)ִבי מ/ל ַה ֶֶ%לִויְזָיה ְוִהיא
ע( ָ6ה ֲעבָ/ר ַה ֹ7ל.
ח( ְקִרי ְ&ַאְרצ(ת ַה ְ&ִרית ח( ְ)ִבי ִ7י ַה ְָ/).בה ְלֹכל ַה ְֵ8אל(ת
ָהֵא ֶ9ה ִהיא " ֵ7ְ ,"7ל(ַמר ְָ/).בה ִחִ/+ביתַ .ל ֶֶ%לִויְזָיה ֵי) ַה ְ) ָָ3עה
ְ,ד(ָלה ְמא(ד ַעל ַחֵ+ינִ ./היא ֶ&ֱאֶמת ה(ֶפֶכת א(ָתנִ /לְפָעִמי
ַלֲאִדי ִ)י ְ/לַחְסֵרי ְִ3עיל/תֲ .אָבל ִאי ֶאְפ ָ)ר ָלַדַעת ַמה ְ&ִד/+ק ְִ.הֶיה
ַהַה ְ) ָָ3עהָ ,צִריְ ְלַח(7ת ֶ)ַה ְָ+לִדי ֶ)ְָ,דל7ְ /צ(ֵפי ֶטֶלִויְזָיה ִיְת ַ& ְ,ר/
ְוַיַהְפכִ /לְזֵק ִניַ .רק ָאז ְנַק ֵ&ל ְ/).ב(ת ְמֵלא(ת ִל ְ)ֵאל(ת ֵא./9
ַמה ֶ) ָ&טַ/ח ה/א ִ7י (5ר ַה ְָ+לִדי ֶ)ֵָ,דל ַה (+לֹא ַחי ְ7מ(
ֶ)ַהה(ִרי ֶ) ֶָ9ה ַחיָ&ֶ /עָברַ .ה ְָ+לִדי ַה (+לֹא ה(ְלִכי ְִ7מַעט
ְלַבֵ;ר ֲחֵבִריֵ ,ה לֹא ְמִכי ִני ִ)עִ/רי ַיַחדֵ ,ה ְִ7מַעט לֹא
ֹרב ַה ְ<ַמ ֵה ִנְמָצִאי ַ& ַ& ִית מ/ל ָמָסְ
ְמ ֲַ6ח ִקי ַ&ח /
ַה ֶֶ%לִויְזָיה.
ַל ֶֶ%לִויְזָיה ֵי) ְללֹא ָסֵפק ִַ ,יְתר(נ(ת ַמ ְ)ָמעִ/ת ִ+יֵ .י) ְָ.כ ִנ(+ת
ֶטֶלִויְזָיה ַהִ(0סיפ(ת ַהְר ֵ&ה ֵיַדע ַ .מְצֵלמ(ת ַה ֶֶ%לִויְזָיה ל(ַקַחת
א(ָתנַ /לֲאָרצ(ת ְרח(ק(ת ַ/מ ִ1יג(ת ָלנְ.ַ /ר=&(+ת ֶ)ֲאַנְחנ /לֹא
ַמ ִ7יִריֲ .אָבל ַ& ֶֶ%לִויְזָיה ֵי) ְַ ,סָרִטי ַא ִ9יִמי ֶ) ְ+כ(ִלי ִלְהי(ת
ְמ=ס ִָ 7ני ַלֶֶ2פ) ֶ)ל ַהֶֶ+לד.
ֵאי ִאי) ֶ)ָ+כ(ל ְלַה ִ,יד ְ&ִב ָ%ח( ַמה ִי ְקֶרה ַ&ֲעִתיד ַל ְָ+לִדי ֶ)ְָ,דל/
ְ7צ(ֵפי ֶטֶלִויְזָיהַ .מה ֶ) ָ&ר/ר ה/אַ)ֶ ,ה ֶֶ%לִויְזָיה ֲח)ָ/בה ַ&ִח)ֶ ְ/2ל
(5ר ֶהָעִתיד.
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הפעלי
Traduction
regarder
perturber
grandir
présenter

הוא  הווה
צופה
מטריד
ֵדל,ָ
מציג

הוא  עבר
צפה
הטריד
גדל
הציג

בניי
פעל
הפעיל
פעל
הפעיל

ש הפועל
...לצפות ב
להטריד
לגדול
להציג

Vocabulaire
dépendant
programme, émission
état mental
indifférent
c'est à dire
influence
écran
sans doute
avantage
significatif
caméra, appareil photo
culture
film
violent
dangereux

... מכורי ל,מכור
תוכנית
מצב נפשי
אדיש
כלומר
השפעה
מס
ללא ספק
יתרו
משמעותי
מצלמה
תרבות
סרט
אלי
מסוכ

שאלות על הטקסט
?  מדוע כתוב שהילדי אדישי מול מס הטלוויזיה.1
_______________________________________________________________
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 .2מה חושבי החוקרי בארצות הברית ?
____________________________________

 .3מתי נדע א לטלוויזיה הייתה השפעה על הילדי ?
_____________________________________________________________

 .4מה ה היתרונות של הטלוויזיה ?
_______________________________________________________________

 .5הא כל הסרטי טובי לצופי הצעירי ?
_______________________________________________________________

 .6מה לא עושי יותר הילדי של היו בגלל הטלוויזיה ?
_______________________________________________________________

 .7הא אפשר לומר שהאינטרנט משחק אותו תפקיד ?
_______________________________________________________________
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