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 הטלויזיה

 ונזק נפשי
 

 

"כבו את הטלויזיה, הדליקו את 
 החיים!")מתוך מודעה(.

וההשפעות שלה ניכרות לא ביותר בעולם, "הטלויזיה היא החומר הממכר הנפוץ 
 רק על המכורים לה, אלא על החברה כולה"

 

 משפחה פוסט מודרנית טיפוסית
 
יסטי משהו, מתוך הספר "שיבוש תרבות" מאת קאלה לאסן הלן תיאור הומורל

 על המשפחה המודרנית:
לעצמכם שאתם חלק ממשפחה פוסט  "תארו

רת בבית טיפוסי, מודרנית טיפוסית, המתגור
 בשכונה טיפוסית.

 אתם עמוסים מדי ועובדים קשה מדי. אתם
אוכלים הרבה אוכל מוכן, הילדים מייללים 

", והטלויזיה דולקת בתביעה לקבל נעלי "נייקי
 בביתכם חמש שעות ביום.

יום אחד אתם פתאום מבינים שכמשפחה, 
אתם כשלון, אתם לא ממש משפחה, אלא 

 חמישה זרים החולקים ביניהם חשמל ומים.
אתם  קמפינגמחליטים, כחלק מניסיון התרעננות, לצאת למסע  



 :לגיבוש שלכם עם הילדים בלי להביא חברים נוספים

" האח הגדולבלי טלפונים,פקסים או "תית משפחחוויה 
תהיה לכם הזדמנות  בהיעדר הסחות דעת אלקטרוניות,

 להכיר זה את זה מחדש.
 

אבל אחרי שעות ספורות בלבד בחיק הטבע, מתברר שאתם פשוט לא יודעים 
 איך לעשות את זה.

יכולתם להיות משוגרים לחלל  באותה המידה
מבחינה  החיצון, עד כדי כך אתם מצוידים רע

פסיכולוגית לרעות הכפויה הזאת של העולם 
 מחוץ לבית.

הילדים שלכם יחוו תסמיני גמילה גופניים 
 .והמחשב אמיתיים מן הטלויזיה

אינה מסוגלת להשלים משפט או  מונהבת הש
ת להתמקד ביותר משלושה ביסים מתוך קופס

 השעועית המשומרת שלה.
א על פניה מרוחה הבעה של נידונה למוות והי

מבקשת מכם לחזור כמעט כל משפט שאתם 
 אומרים.

מסיים את ארוחתו בשתיקה  בן הארבע עשרה
וחוזר לאוהל, שם הוא מחפש כתבי עת, וכשאינו מוצא, הוא מתבטל ללא 

 תכלית.
 לא נראים סימני חיים בשטח.

, עד שהם אינם חושיהם של הילדים כל כך התנוונו כתוצאה מחוסר שימוש
 ום, להריח או לראות שהם נמצאים במקום מקסים.מסוגלים לגעת, לטע

 מבחינתם, המקום כלל אינו מקסים, הם בכלל לא מסוגלים להבחין בו.
 

קשריה, מתקשה  את  המשפחה הפוסט מודרנית...המנסה להדק מחדש 
להסתגל לזמן אמיתי...לשיחות אמיתיות, משום שהחיים האמיתיים הפכו 

 עבורה לגוף זר.
וגלים לנווט אמא ואבא אינם מס

 בתוכו.
אינו מרגיש באמת אף אחד 

שייך, לאף אחד אין תחושת 
 מטרה.

 הבת האסטרונאוטית
יים רק כשהיא מתעוררת לח

 יושבת מול הטלויזיה והמחשב,
קם לתחייה  הבן המדוכדך

 כשהוא גולש ברשת,
חיים כשהם  ואמא ואבא

 בעבודה.



 עבודה,מותשים.תראו כיצד רובינו נרגעים. אנחנו מגיעים הביתה אחרי ה
 מתוך רפלקס . והמחשב אנחנו מדליקים את הטלויזיה

 אנחנו יושבים שם,פסיביים,שעה אחר שעה וכמעט לא זזים, אלא כדי לאכול.
 אנחנו קולטים אבל לא משדרים.

דימויים זהים זורמים את תוך המוחות שלנו,מאחידים את הפרספקטיבה, הידע, 
 הטעמים והתשוקות שלנו.

קום לצאת ולתור אותו בעצמנו.אנחנו צוחקים אנחנו צופים בתוכניות טבע, במ
   מבדיחות של קומדיות בטלויזיה,אבל לא מבדיחותיהם של בני זוגנו".

 

 

 הזמר זרק את המכשיר לזבל

 
כדי להציל את חיי  היה קשה, אבל "זה

הנישואין שלי הייתי חייב לזרוק את 
 המכשיר לזבל".

ר, זמר ידוע, שהעיד על הצהיר האנס וואד
עצמו כ"מסומם טלויזיה" שהשתחרר 

מהתמכרות בעקבות אולטימאטום של 
 אשתו.

 

 הזוגיות "פורחת"

 
טילו  סבלתי מנדודי שינה",סיפר "שנים

 וואשקה מאולדנבורג לשבועון 
ה בגלל הצפייה הארוכה בטלויזיה שז"יו יו",חקרתי את העניין והגעתי למסקנה 

 מחשב.וב
 ות,בדיוק כמו אלכוהול או סמים.זאת התמכר

והכי גרוע, מרוב בהייה, אתה נהיה 
פאסיבי, לא מסוגל לחשיבה עצמית 
ומקבל את כל מה שיוצא מהקופסה 

 הזאת כאמת לאמיתה".
וואשקה פירסם מודעה קטנה בעתון 

 מכתבי תשובה  02מקומי,והופתע לקבל 
 מאזרחים שחושבים כמוהו.

 תכננו פעולות חברתיות ביחד הם
 ותרבותיות כאלטרנטיבה לטלויזיה.

ולטענתם: הם חיים באושר רב מהרגע 
 שהכריזו על "מרד הבהייה".



"הילדים שלי, רוברט ואילוקה, גילו פתאום כשרונות יצירתיים, גילינו מחדש את 
 הספרים,המשפחה מלוכדת והזוגיות של רעייתי אנט ושלי פורחת", 

 הוא אומר.

 

 סרבני הטלויזיה

 
בעיות  מליון גרמנים לא מחזיקים במכשיר טלויזיה, ולא בגלל 5.1"לפחות 

 כספיות,אלא מבחירה חופשית",מציין מכון מחקר במאנהיים.
סוציולוגים שבדקו את התופעה 

מדגישים: כי סרבני הטלויזיה נמנים 
על המעמד הבינוני הגבוה, 

ומתאפיינים ברמת אינטילגנציה 
 גבוהה מהממוצע.

כי התופעה  מומחי תקשורת טוענים
 רק תתחזק.

החוקרים ממאנהיים שבדקו את 
התופעה, טוענים כי הנטיה להתעלם 

בסלקטיביות  מהטלויזיה, או לצפות
רבה, אופיינית גם לצעירים בעלי רמת 

 משכל מעל הממוצע, שהיו חשופים לאלפי שעות שידור בטלויזיה מגיל צעיר.

 

 ללא טלויזיה 7% -בשוויץ

 
לה כי תופעת מחקר שנעשה בשוויץ מג

הבריחה מהטלויזיה מפותחת מאוד 
מאזרחי המדינה,  7%בארץ האלפים:

אחת העשירות בעולם, חיים בלי מכשיר 
 טלויזיה בסלון.

  

נצלר גרמניה מורד קא

 בטלויזיה

 
 על מרד טלויזיה, חלקי אמנם,היה הלמודט שמידט, שהכריז לבריטי הראשוןהס

  מי שהיה קאנצלר גרמניה:

 זרחים לסגור את המכשיר לפחות יום אחד בשבוע""אני ממליץ לא
 "תראו איזה נפלאות זה יחולל בחייכם".



 את איכות החיים, שפרלאזרחים שרוצים ל כך המליץ הקאנצלר
 בעידן שחיי המשפחה מתפרקים.

 
 

 יום בשבוע אתם בוחרים באיזה
 להיות חופשיים מהטלויזיה,הפייסבוק והמחשבים?

 
 ()האמת מאחורי המסך                      ודות...את התשובות לשלוח לאתר ס


