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כשהתוכניתוהתרסקותספרבביתהצקותנפשיים,
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זיונבוזהבכלההורים₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪£

חשופים
הרייטינגמאחוריאבל\י.בריאליגםההצגהאתגונביםילדים

מסתתריםבחיים'/פעםשל״חוויהכמווהצהרותהשמן

שליכולתוחוסרכואבחברתיבידודקשים,נפשייםמשברים

כבות.שהמצלמותלאחרלמציאותלשובהצעיריםהמשתתפים

בשבילהכלשעושותההפקות,אתלהאשיםנוטיםההורים

מהםחלקאבלהולם,פסיכולוגילליווידואגותלאאודרמה

אחראימבוגרוכשאיןהסתחררנגבעצמנואנחנובעצמם:מודים

ומצטבריםהולכיםרקהנזקיםמומחים,מזהיריםבשטח,

rr cmמהחיים.סיפורעודכמוהתחילזה

הגיעסדירבשירותקרבי"חייל^^£

feteובא:־ירודרוחמצבבגללפול

^^^
אור־מספרתבמשקל",חריפהוירידה

לי

$TS1$אורלי$TS1$

$DN2$אורלי$DN2$,לב־המרכזשלהראשיתהפסיכולוגיתלבון

ריאות

$TS1$לבריאות$TS1$

$DN2$לבריאות$DN2$בו.שנתקלהמקרהעלהכרמל,טירתהנפש

נוראפחדעלסיפרוגםדיכאונימשברעבר״הוא

אותותקףזהלמה.יודעשהואמבליאותושתוקף

התרגשותכשישגברית.סמכותומולהמפקדמול

הגוף״.בכללוכואבזההוסיף,נעימה,לא

שכשהיה״מתבררמפתיעה.התפתחותחלהואז

11בן
״,

בתוכניתהשתתף״הואלבון,ממשיכה

הבמאיהבמה,עללעלותצריךכשהיהריאליט'.

בת־שעשה.מהפרצוףמרוצההיהלאכיעליוצעק

גובה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$הבמאיאבללהופיע,רצהולאבכהנוראהילד

זהלכלשלוהתגובהאותו.הכריחוהמשפחהובני

בטיפולרקבפחד.מהולמאודחזקבטןכאבהייתה

הלאוההתרגשותהבטןכאבהפחד,ביןקישרהוא

היום״.לושקורהלמהנעימה

המחירמהיודעתכברזאת,לעומתצור,שלגית

המשפחתיתההשתתפותעלאגםבתהשמשלמת

התרגלהכבר״אגםוחצי.שנהלפנינני׳ב׳סופר

כמה״לפניצור.אומרתברחוב״,לנושמעיריםלזה

וכשהיאבגדים,לקנותביחדהלכנולמשל,ימים,

אתרוצהלאואניזה,אתרוצהכן׳אניוהתלבטה,

לעשותתפסיקי׳אגם,לה,אמרהאישהאיזוזה׳,

אחרתואחתלכם?׳עזרהלאנניסופרמה,סצינות.

נני׳״.לסופרלקרואאלךלאשאני׳תיזהריאמרה,

רגששלטפטוףוזהעצבוזהשמחה,זהילדים

וילדיםריאליטיולכןרייטינגגםזהילדיםטהור.

האח־בשניםהמסךעלשרץמהביחד.טובהולכים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$דרךכישרונותחשיפתזואםהיטב,זאתמפגין

יומרותאוילדים׳שףו׳מאםטרלמוסיקה׳ספר׳בית

חורגת׳.ו׳משפחהנני׳׳סופרשלהמשפחתיהטיפול

כלוזההמסך,עללהםשישמהאתנותניםהקטנים

בניוגםשמונהבנישגםלב,מכמיראוחמור,כך

מקבליםשאנחנומהאבלמזה.מתרגשיםשמונים

אינטנסיביתחוויהשלהיטבערוכהגרסהזובסלון

בדרךשמתחילמהוירידות.בעליותמלאהמאוד,

ככה.נגמרבהכרחתמידלאככיף,כלל

ריאליטי.פליטלהיותקללאמבוגר,כאדםגם

די־עלסיפרוכברהאלההתוכניותמיוצאירבים

כאונות,

$TS1$,דיכאונות$TS1$

$DN2$,דיכאונות$DN2$,וטיפולים,התרסקויותהסתגרויות,חרדות

זהאםכבו.שהמצלמותמרגעחייהםאתשמלווים

מוצקים,ואישיותאופיעםאנשיםעלשעוברמה

עדייןשנפשומיאצלמתחוללמהלעצמכםתארו

כרוכההייתהשלפניכםהכתבההכנתמתעצבת.

במ־שהשתתפולילדיםהוריםעשרותעםבשיחות

גוון

$TS1$במגוון$TS1$

$DN2$במגוון$DN2$להתראייןהסכימולאחלקםמציאות.תוכניות

תמונהציירואחריםשמם,אתלחשוףסירבואו

שבוומטרידמורכבמצבתיארוהרובאבלחיובית,

הת־שלבדמעותמתחלפותהתרגשותשלדמעות

רסקות.

$TS1$.התרסקות$TS1$

$DN2$.התרסקות$DN2$מזהיריםבריאליטי,ילדיםשלהשתתפות

עצוםנזקלהסבעלולהמקצוע,ובעליהוריםכאן

ממנו,חלקשלהעוצמהאתהצעירים.למשתתפים

לאמוד.מכדימוקדםעדייןמדגישים,הם

לסייערגלןעלשחרתוריאליטיבתוכניות

לצפותאפשראחרת,אוכזאתבצורהלמשפחות

שרץבפרומולמשל,כךלהיפגע.עלוליםשהילדים

׳אקסט־הריאליטילתוכנית10בערוץאלהבימים

דים

$TS1$׳אקסטדים$TS1$

$DN2$׳אקסטדים$DN2$,חם־משפחותשלבתיםשמשפצתמייקאובר׳

רות

$TS1$חםרות$TS1$

$DN2$חםרות$DN2$,ליפול,המטגגואתאחדאבמראהאמצעים

גםוישהכלכלימצבובגללבבכיפורץאחראב

האומללההגיגיתאתהמצלמהבפנישחושפתאמא

הוח־כברכנראה,הגיגית,מתקלחות.בנותיהשבה

לפה

$TS1$הוחלפה$TS1$

$DN2$הוחלפה$DN2$,לספוגכנותמאותןימנעלאזהאבלבאמבטיה

הספר.בביתהילדיםמצדצחוקשלדליים

הסמ־אתלשקםהיאהתוכניתשמטרתבמקרה

כות

$TS1$הסמכות$TS1$

$DN2$הסמכות$DN2$,לע־השבועשחזרהנני׳׳סופרכמוההורית

רוץ

$TS1$לערוץ$TS1$

$DN2$לערוץ$DN2$במיוחד.גבוהבילדיםהפגיעהפוטנציאל

טיפול,שטעוןמהאלהזרקוראתלהפנותבשביל

מתמרדהמביכיםברגעיוהמסךעלנראההילד

לפנימרביץ.ואפילומקלללפעמיםההורים,נגד

פרקבעקבותציבוריתסערההתחוללהוחצ־כשנה

בילדם,מתעמריםהוריםתועדושבונני׳ב׳סופר

גםהמשדר.הגוףאתכךעלקנסההשנייהוהרשות

אחת.מפעםיותרהתוכניתבכשרותעסקההכנסת

עםיחסיהםואתביתםאתפותחיםהוריםזאתובכל

אתבחשבוןלהביאמבליהמצלמותבפניילדיהם

האפשריות.התוצאותכל

מטישלמשפחתההשתתפהשניםכארבעלפני

שקרהו׳׳מהעשר,בןאזהיהבנהנני׳.ב׳סופרשלוש

הואהצילומיםבזמןהיום.עדאותומלווהבתוכנית

לאאבלצלמים,באובסדר,והתנהגמתוחכםהיה

מהלראותורצתהבאהדליותמיכלואזדרמות.היו

שלו.באבאבטעותשפגעכרורזרקשליהבןקורה.

בעליאתשאלההיאאבללפגוע,התכווןלאהוא

פוצצובסוףכדור.עליולזרוקלילדמרשההואאיך

התגלגל.הכלומשםדבר,שוםעלהכדוראתלו

אותוהכעיסממשזהאבללהתפרץ,לאניסההילד

דליותלמיכלקוראהואהיוםערמרדן.נהיהוהוא

מוכןלאהואהבלגן.לכלגרמההיאכי׳המחממת',

אותה״.ולראותלשמוע

בטלוויזיה?זהאתראהכשהואקרהמה

התו־סוףלקראתדיבר.ולאבעצמוהסתגר״הוא

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$נוראהואיותר.לראותמוכןהיהולאקם,הוא

מהתגובות״.פחד

לפחד?ממהלווהיה

ושבועהכנהעשתההיועצתתמך,הספר״בית

אמרורקבהתחלהללימודים.חזרהואהשידוראחרי



ימיםכמהאחריאבלנני׳,בסופראותך׳ראינולו

ותגרות.מילוליתאלימותיצרזהההקנטות.התחילו

חברתית,בופגעזהמהר.כךכלמרפיםלאילדים

ילדשהואעליוצחקווילדיםביטחון,חסרנעשההוא

זה״.עםלהתמודדאיךידעלאהסתגר,הואבעייתי.

לו?שיעזורלמישהופניתפלאלמהאז

היאשלה.הטלפוןאתליהשאירהדליות״מיכל

אחרי,גםלהתקשריכולהאניבעיהיששאםאמרה

מוכןולארעמשהוחווההילדהתקשרתי.לאאבל

אמר,הואטיפול.אומשפחתיייעוץעללשמועיותר

לחיים׳.ליייכנסלאזראדםבןאףהמחממת׳מאז

מבחוץ״.עזרהלולהביאאפשרותליאיןאז

ב׳סו־ההשתתפותלפנילבטיםהיוצורבמשפחת

פר

$TS1$ב׳סופר$TS1$

$DN2$ב׳סופר$DN2$.שזהחששותוהיובצחוק,התחילבכלל״זהנני׳

האםמספרתשלי״,בעסקאובנואובילדיםיפגע

עסקליהיהכיעזרה,צריכיםהיינו״אבלשלגית,

להורים״.מתחתגרנווגםהביתבתוך

המסך.עלשלאלטיפולללכתיכולתם

תוכניותאוהבספציפיתבעליחובבים״אנחנו

ריאליטי״.

שנ־מהאתאהבלאצורבמשפחתאחדאףאבל

ראה

$TS1$שנראה$TS1$

$DN2$שנראה$DN2$הרגשנוהתוכניתאת״כששירתהמסך.על

הקטעיםכלאת״לקחושלגית.אומרתנבגדים״,

כלזהככהכאילוברצףוהציגובביתקשיםהכי

בצילומיםוחציששבתשהייתהשלי,הילדההזמן.

לבכותהתחילהשוררה,כשהתוכניתשמונהובת

לההיהלי,כאבאיתה,בכינוכולנולב.קורעבכי

שלהההתנהגותאתראתההיאזה.אתלראותקשה

לילד״.קשהזההמסך,דרך

״תוכניותזהב.זהטלוויזיונייםבמונחיםאבל

אשתהדרמה״,אתמחפשותהזמןכלהריאליטי

העברריאליטיחורגת׳,ב׳משפחהשעבדהטלוויזיה

רקלאאבלבעיקר,סדרלעשותבאגלאלוןשבו

במוצהרבאלאאחד״אףהמשפחתיות.בהוצאות

נשמותולכווץצהוברקלהוציאבמשפחה,לפגוע

יודעיםשתיקהשלבהסכםכולםאבלילדים,של

העשייהשלהיוצאהפועלזהדברשלשבסופו

הזאת״.

בילדיט?הפגיעהכלומר,

הדרמ־הסצינהאתלהשיגרוצההתוכנית״כן.

טית

$TS1$הדרמטית$TS1$

$DN2$הדרמטית$DN2$יותרתפגעהיאכךיותרתצליחשהיאוככל

אחוז35אחריולילד.למשפחהיותרהרסניתותהיה

אותוראווכולםספר,לביתהולדהילדרייטינג,

שלו.ופרטייםמבישיםהכיבמקומותהמשפחהעם

סיימהשההפקהברגעדיסוננס,ישעליו.צוחקים

nun׳:ז״מוסיקהספרביביתלמשתתפת

וישזהב,ביציהםהאלה"הילדים

שבועשהתרסקו.מהםקטןלאמספר

איתם,ומצטלמיםמחבקיםכולםאחד

מכירלאאחדאףזהאחרישבוע

בןלילדזהאתתסבירולךאותם,

כראחריוםאבלחיים,עשוהםעשר.

חופשית"צניחהזו
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xnrאחד,אףמענייניםלאהםהמשפחה,את

זוטיפולית,מערכתלאזורגע.באותונגמרהקשר

בידור״.לייצרשבנויהמערכת

עצמהאתמציגהאחרות,כמוהזאת,ההפקהאבל

עולמ.לשנותשגאהכתוכנית

הכ־שהאווירהזההאלהבמערכותשמדהים״מה

ללית

$TS1$הכללית$TS1$

$DN2$הכללית$DN2$מטומטמים׳איזההיאהמערכתחדריבתוך

לשיםמפסיקיםשלבבאיזהמשתתפים׳.שהםהם

שהצלחנוסיפרהתוכןעורכתהישיבותבאחתלב.

אבעלצועקגלאלוןשבהמצוינתסצינהלהוציא

שאבאהילד,שקיבל.המשימהאחרשימלאמשפחה

במשךוהסתגרלחדרעלהעיניו,לנגדהושפלשלו

המ־כץקשרהיהבאמתשלאהואהענייןשעתיים.

שימה

$TS1$המשימה$TS1$

$DN2$המשימה$DN2$המשפחה״.שלהכלכלילמצבהזו

״המעורבותהדברים.אתמסייגדווקאגלאלון

הואבעיניי",פשוטהלאהיאהמסךעלילדשל

לאילדיםהשתדלה,באמתחורגת׳׳משפחהאומר.

היואימון.שיחתאיתםהייתהולאהענייןבמרכזהיו

בגללעשינוולאלעשותשיכולנודבריםאלףלנו

ערהוריםשאםברורהמסך.עלילדיםרצינושלא

להיותיכולזהבטלוויזיה,ובטחבטחתהליך,ברים

ילדיםשלמעורבותישאםלילד.נעיםלאמאוד

זהוחכמה.מדויקתמאודרגולציהצריכיםהמסךעל

המסחריים״.הגורמיםשלבידייםלהישאריכוללא

אתשומעכשהואנזעקפולאקוביץ׳יעקבד״ר

הנפשלבריאותהמרכזמנהלהואלעיל.הסיפורים

יו״רונוער,לילדיםמומחהפסיכיאטרכרמל,טירת

ומהמת־והמתבגרהילדשללפםיכיאטריההאיגוד

נגדים

$TS1$ומהמתנגדים$TS1$

$DN2$ומהמתנגדים$DN2$ריאליטי.בתוכניותילדיםלשיתוףהתקיפים

החקלאותובמשרדפרהלהכניסניסוהגדול׳׳״לאח

בחיות״,התעללותבגללזהאתואסרועליהשמרו

האינטרסהילדים?עלשומרמי״אבלמזכיר,הוא

ננימסופראינסטנטהנחיותלקבלהואההוריםשל

לאממשהילדאבלתורידי׳,תרימי,ככה,׳תעשי

לביתמצלמהמכניסאתההזה.במקוםלהיותבחר

הכיבמקומותהילדיםאתרואהישראלעםוכל

הספרבביתהילדיםכךאחרשלהם.וחלשיםקשים

אתמול׳.שעשיתמהאותרראינו׳הי,לו,אומרים

הספר?״לביתלחזורשירצהלמהכזה,ילד

בתגובה:נמסרנני׳,׳סופרמפיקתהפקות,מגיל

הבעיותאתהמתאריםמצביםמוצגים״בתוכנית

במשפ־זיהתהדליותמיכלננישסופרהמהותיות

חות

$TS1$במשפחות$TS1$

$DN2$במשפחות$DN2$עלנתבקשהשבגינןבעיותהדריכה,שאותן

המתוארותהסיטואציותולסייע.להנחותידיהן

הוצאולאפניםובשוםבמציאותהתרחשובכתבה

בניסיונהמשתמשתדליותשנטען.כפימהקשרן,

להת־למשפחותלסייעכדישלההמקצועיוביושר

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$שיסייעוכליםלהןולתתקשייהןעםבהצלחה

בינ־פורמטעלמבוססתהתוכניתהדרך.בהמשך

לאומי,

$TS1$,בינלאומי$TS1$

$DN2$,בינלאומי$DN2$בעשרותדומהובמתכונתבהצלחההמשורר

משמעו־כתרומהרביםהוריםלשבחיוזוכהמדינות

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$כהורים״.להתנהלותם

למוסיקה׳ספר׳ביתדוגמתכישרונותתוכניות

נות־הןההפך:אתבדיוקעושותילדים׳שףו׳מאםטר

נות

$TS1$נותנות$TS1$

$DN2$נותנות$DN2$הצדדיםאתלהציגצ׳אנסהצעיריםלמשתתפיהן

מניסיונםשתרמומההוריםרביםשלהם.יפיםהכי

מר־חוויהעברושילדיהםמדגישיםלכתבההאישי

גשת

$TS1$מרגשת$TS1$

$DN2$מרגשת$DN2$ההופעות,והשידור:הצילומיםבמהלךומדהימה

ברחוב,להשזכוהפופולריותהשופטים,עםהמפגש

גםמשותפת.ותמונהחתימהשביקשומעריציםכולל

עבודתהאופןעלמפיהםרבותלמחמאותזוכהההפקה

ביל־שמדוברמכיווןזאת,ובכלשגילתה.והקשיבות

דים,

$TS1$,בילדים$TS1$

$DN2$,בילדים$DN2$וערביצועמחרדותקשים,מצביםבפניעמדוהם

הבא.לשלבעלושלאהמטלטלתההבנה

שלהשנייהבעונהשהשתתפהלילדהאבא

״כשה־בגמר:לועדשהיהמקרהמתארהתוכנית

כריזו

$TS1$״כשהכריזו$TS1$

$DN2$״כשהכריזו$DN2$הרצפהעלשהתרסקילדהיההזוכה,על

ולאבוכהמקסים,ילדמשוגע.כמולבכותוהתחיל

שכנו־מסעהתחילאותו,והרגיעועצרומפסיק.

עים.

$TS1$.שכנועים$TS1$

$DN2$.שכנועים$DN2$אבלנגמר,שזהמביניםכמבוגריםאנחנו

הייתהההפקהזה.אתמביןלאשבקצההקטןהילד

לע־יכוליםלאהםאבלומקצועית,סופר־עדינה

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$הזאת.ההכנהאת

קטןלאמספרוישזהב,ביציהםהאלה״הילדים

מחבקיםכולםאחרשבועשהתרסקו.ילדיםשל

מכירלאאחדאףזהאחרישבועאיתם,ומצטלמים

מגיעותעשר.בןלילדזהאתתסבירולךאותם,

ושלטיםחולצותעםחמולותעלחמולותמשפחות,

התרו־אבלציפייה,הילדאצלמייצרזהוצעקות.

ממות

$TS1$התרוממות$TS1$

$DN2$התרוממות$DN2$שקורהלמההכנהשוםבלילשמייםבבום

לה־בדוקהמתכונתהיאהשניבצדההרשלבקצה

תרסקות.

$TS1$.להתרסקות$TS1$

$DN2$.להתרסקות$DN2$לילדיםנכונההכנהעשושלאאנשים

בדמותמחירלשלםיוםשלבסופויכוליםשלהם

הילדיםהטוב.במקרהוזהתסבוכים,פולעםילד

חופשית״.צניחהזוכךאחריוםאבלחיים,עשו

יוצאילסטאריםשפרטמכךנובעתוהצניחה

לחזוראמוריםהילדיםרובהתוכניתבתוםדופן,

הזוהרמהעולםהזה,החדלמעברהרגילים.לחייהם

המס־אלארוכיםשבועותבמשךאליושהשתייכו

לול

$TS1$המסלול$TS1$

$DN2$המסלול$DN2$וחוגים,שיעוריםחברים,ספר,ביתשלהטבעי

נעימות.לאהשלכותיש

לפסי־שליהבתאתשאקחלשלבהגעתילא״עוד

כולוג,

$TS1$,לפסיכולוג$TS1$

$DN2$,לפסיכולוג$DN2$הסימפטומים״,אחריעוקבתהזמןכלאניאבל

שלהראשונהמהעונהלמתמודדתאםבדאגהאומרת

לפסי־צריךאני׳אמאיגיד,לאילד״הריהתוכנית.

כולוג׳.

$TS1$.לפסיכולוג׳$TS1$

$DN2$.לפסיכולוג׳$DN2$לה,השאירזהשריטותאיזהיודעתלאאני

קטנהילדההייתההיאיישאר.שמשהובטוחהאני

TS1$$צי.TS1$$צי־שלוחציבחודשייםמדימהרשהתבגרהוצנועה,

$DN2$.צי$DN2$

בןילדעםעושהלאשאתהשיחותלנוישלומים.

פלוס״.עשריםבגילעצמךעםאלאעשר

אמת?בזמןזהעפהתמודדההיאאיד

חז־והיובשבועפעמייםמצולמותהיו״התוכניות

רות

$TS1$חזרות$TS1$

$DN2$חזרות$DN2$חוזרתהייתההיאאזהשירים,אתללמודוצריך

זמןלההיהלארגשות.שלטררםעםעייפה,הביתה

מהר־נמוכיםהיושלההציוניםובמבחניםללמוד,

גיל.

$TS1$.מהרגיל$TS1$

$DN2$.מהרגיל$DN2$לביתללכתרצתהלאהיאלה,שהיובמשברים

אומר׳זהשאלההיאלגמרעלתהלאוכשהיאספר,

התמוטט״.שלההעולםיותר?׳אשירלאשאני

הייתההיאקנאה,הייתהבכיתהבעיות.המון״היו

אמרו,ילדיםבוכה.הביתהפעמיםהרבהמגיעה

לעשות?׳מהלנותגידיבטלוויזיהשאתבגלל׳מה,

ולס־לדברבמקוםבזה.לטפלידעהלאהמורהגם

פר

$TS1$ולספר$TS1$

$DN2$ולספר$DN2$הפוךמהלךעשתההיאלפרגן,שצריךלילדים

לאמבקשת׳אנישלי,הבתאתלהשתיקוהחליטה

הראשו־השנהבכלל׳.למוסיקהספרביתעללדבר

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$הפנים״.עלהייתההתוכניתאחרי

עמי־לבירארמהמאיגראזהלילדיםשקורה״מה

קתא

$TS1$עמיקתא$TS1$

$DN2$עמיקתא$DN2$הבטחותשלשיאיםעםמאודגבוהמטפסים

פולאקוביץ׳.ד״רמסבירמחמאות״,והמוןוציפיות

המש־השגרהלחייחוזריםוהםנגמרה״התהילה

עממת.

$TS1$.המשעממת$TS1$

$DN2$.המשעממת$DN2$אבללהתאכזב,יכולילדהספרבביתגם

זהלו.מתפרקוהכלהאומה,פנימולעומדהואכאן

טובהתמיכהלואיןואםבתהליךמאודקשהחלק

עליודעאניהתמוטטות.שלסכנהישואמיתית

קושילהםעושההזושהנפילהילדיםשלמקרים

למצביםשהגיעוילדיםישכך.אחרבהתמודדות

אבלפסיכוטייםמשבריםאגידלאאנימשברים.של

ותמיכה״.לעזרהשנזקקוכאלהכן

מסתירלאבתוכניתשהשתתפוהילדיםאחד

ערהכיהחוייותאחתהייתה״זוממנה.נהנהכמה

מהליהפריע״אבלאומר,הואוכיפיות״,צמתיות

שקרהמהוכלהסתיימהכשהתוכניתכך,אחרשבא

מהלבשםלאאתהעוצמתי.מאודהכלמסביב.

כבר״.טוב

הספר?בביתזהayהסתדרתאיך

רגעהצפה.מיןהייתההראשונה,התוכנית״אחרי

מבחןזהאחריורגערייטינגאחוזארבעיםזהאחד

תגרהיושצריך.כמולאאבלללמוד,אפשרבתנ״ך.

טובים,לאדבריםשאמרואלהאתוהיוטובותבות

צחקתולמהככהאמרתולמההזההשירזה׳מה

היולשני.אחררעיםלהיותיכוליםילדיםככה?׳

לאדבריםעלייכתבואכזבות,היושבכיתי,פעמים

רעתםאתעליךאומריםספרמביתחבריםנחמדים,

מצ־ולאלנצחרוצהאתהמורים,אפילורם,בקול

ליח.

$TS1$.מצליח$TS1$

$DN2$.מצליח$DN2$בכלל.ראיתילאהשנייההעונהאתטירוף.היה

זמן".ליהיהלא

זמן?לךהיהלא

לאלמכה.תרופהלהקדיםלראות,לא״העדפתי

עליי״.ישפיעזהאיךידעתי

שאיתםההוריםרובהכלל.מןיוצאתתגובהלאזו

תוכ־אתמלראותנמנעיםשילדיהםסיפרושוחחתי

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$.שא־התנגדגםשלושמטישלהילדההמשך

חרים

$TS1$שאחרים$TS1$

$DN2$שאחרים$DN2$רוציםהיו״כשאוחזיםנני׳.׳סופראתיראו

מת־היה״הילדאומרת,היאהתוכנית",אתלראות

עצבן

$TS1$מתעצבן$TS1$

$DN2$מתעצבן$DN2$זהאתאשיםאםלראות.מוכןלאאופןובשום

זה׳׳.אתיכבההואבטלוויזיה

דוגמה״זומתפלאת.לאלבוןאורליהפסיכולוגית

בתוכ־רואה"הילדמסבירה.היאלהימנעות",מדויקת

נית

$TS1$בתוכנית$TS1$

$DN2$בתוכנית$DN2$פשוטותהלאהחוויותאתרואההואשרקמשהו

נמצאלאאחראחרשאףזהשעצובמהעבר.שהוא

איןגדולה.מאודבדידותחווייתזוהזה,במקוםאיתו

גדול".מאודנזקוזהזה,אתלתקשריכולתלו

ההוריםהםהילדעםשםלהימצאשאמוריםמי

לכלנכנסהיהלאהואהסכמתםבליהרישלו.

כךכשכלהאחראיםהמבוגריםאיפההזה.העסק

בעצמם.מסתחרריםמהםרביםאותם?צריכים

שאחרי.ביוםצונחיםשאינםרקשלאכמהגםוישפסיכולוג,צריכיםהריאליטיילדיכללא

לפרוח.ממשיכיםהםלהפך

כדורגלןשטראובר,לירןמספרמדהים״היהבבוקר,וחציבששהתחילושהצילומיםמזה"חוץ

היובהם.תמכואזבכו,וילדיםהרחותכשהיו״גםילדים׳.שףמ׳מאסטרנילשלואבאעבר

אבלהילדים.אתמחבקרושפלדאתלראותמדהיםזהאותם.שעטפומההפקהואנשיםפסיכולוגים

שליהילדלהתמודד.הולכיםהםמהעםיודעיםשלאאנשיםישמורכב,דברזהבריאליטיילדים

שזהלהיותיכוללו,שהיההניסיוןאילולאוהתקשורת,החשיפהאתחיהואבגללי.זהלתוךגדל

הוורודהצראתלולהראותלאבו,לתמוךקרוב,להיותצריךילדלשםששולחהורהבו.פוגעהיה

מהצלחה״.בעייתייותרהרבההואכישלוןכיוהמצליח,

התוכנית?סרן!שאחריהיומהתמודדנילאיד

ילדותבאותהיוזה,עללצחוקקל,זהאתלולעשותהשתדלתימהפרסום.נבוךמאודהיה״הוא

והסתדר.מצחיקנהיהשזהעדעצמו,אתלקבוררצההואשף״.מ׳מאסטרניל׳הנהאומר,והייתי

מקצועית,שלי.משחקיםאחריעלייהקנטותעלגדלהואאבלקשיים,לוהיוהסתם,מןספר,בבית

ילמדשנילמעונייןשהיהמשה,אביבכמומהתחוםחבריםליישמסערה.לפתוחעלדיבוריםהיו

והביאויחצניים,ולאירועיםאיתולשת״פיםאנשיםהרבהאלייפנושלי.חברמשהשגבגםאצלו,

הזהב׳״.׳כלובאתיחדלעשותהולכיםאנחנועכשיוטלוויזיה.לתוכניותאותנו

שעברהמהחוויהמאושריםלמוסיקה׳,ספרמ׳בית12ה־בתביטיעדישלההוריםורונן,ליאתגם

התוכנית״לפנישלוש.מגילכברמופיעהמציינים,הםערי,אבלאחריה,שקרהממהובעיקרבתם,

הופעות״,הצגות,ילדים,בקלטותהייתההיא

זה״.עםוגומריםצילוםימי״שלושהליאת,אומרת

התוכנית?ואחרי

שלפרזנטוריתבעשייה.הזמןכל״היארונן:

עםבסדרהצבי,בביתבמחזמרמשתתפתנעליים,

המוןועורהקטנהמיכלשלבהצגותינאי,מיכל

עדישלהנחיתהשלה.נהגתממשאשתידברים,

הילדים,לרובכמובבוםלהבאלאזהיותר,רכה

התחוםאתמכירההיאשם.הילדיםלכללאאם

למחרתדברשוםעושההייתהלאהיאואםמקורם,

יותרהיהזה



קשהיותרהרבההתוכניתאתלקחו״ההורים

ספרב׳ביתשהשתתפהלילדהאבמספרמהילדים״

שלהקלעים,מאחוריוטירוףלחץ״היהלמוסיקה׳.

וטענותותלונותככה,עשוולמהלגמריעלהמי

אחתמשפחההזוכה,כשהוכרזוצעקות.וריבים

לכלכמעטברחנו.אלוהים,פחדהיההתפרעה,

שלהםהילדיםאלפנואםחשוביותרהיהההורים

לכווןבמקוםקטנים.סלביםהםואםאותםוצילמו

נגמרת,שהתוכניתלהםולהגידנכוןהילדיםאת

יצאושהילדיםבהיסטריהכולםבחיים,פעםוזה

מהתוכנית״.המשכיותלהםושתהיהמגה־סטארים

סיפרוהנהגבמונית״נסענומספרת:אחרתאמא

הדרךשכלאמאעםאחרתילדהנסעהשלפנינו

זאת?כמולהיותיכולהלאאת׳למהעליה,צעקה

ערהדרך,כלכמוה!׳עצמךאתתדחפיכמוה,תדברי

זהאותי!׳תעזביאמא,׳דיוצעקה,התפרצהשהילדה

הילדים״.אתגומר

למשל,זה.אתשאיבדומודיםמההוריםרבים

הראשונהבעונההשתתףדניאלשבנהררחי,רויטל

בכנותכאןחושפתררחילמוסיקה׳.ספר׳ביתשל

לכלגרמתי״אניהתוכנית:בזמןעליהשעברמהאת

שישהירדתיהתקופה.כלכלישברהייתיהבלגן.

הייתילחוץ.גםכמוני,היהובעליבמשקל.קילו

וע־לחץצף,הכלזה.בגללטלוויזיוניתמאודרמות

צבים

$TS1$ועצבים$TS1$

$DN2$ועצבים$DN2$למצבהגעתילאצילומים.לפנייוםשינהואין

לי,אמרהוהיאלרופאההלכתיאבלכדורים,של

ליהעירוכולםבהיסטריה,הייתילאכול׳.׳תתחילי

הלחץאתהרגישועצמי.אתראיתילאאבלזה,על

בבית״.גםשלי

אופן?באיזה

בפ־ושמרלתוכניתהתקבללאשליהגדול״הבן

נים,

$TS1$,בפנים$TS1$

$DN2$,בפנים$DN2$חזרנואחדיוםהתפוצצות.שלשלבהיהאבל

לוהייתהפה׳.אניגם׳אמא,לי,אמרוהואמצילומים

הזמןאתליהיהלאבלימודים,ירידהונפילה,שבירה

במיטבי.הייתילאליהיהאםוגםשניהם,ביןלחלק

השי־עלחזרות׳תעשהמדניאל,דורשת״הייתי

רים',

$TS1$,'השירים$TS1$

$DN2$,'השירים$DN2$קו־שלוהחבריםלשחק,שרוצהילדוהוא

ראים

$TS1$קוראים$TS1$

$DN2$קוראים$DN2$,איןאזשירלונתנולוחצת.אמאאבללו

׳תאכל,חזרות,עושיםהצהרייםאחרלמטה.לרדת

הגיעכשהואחיים.איןחזרות.ושובתנוח׳תשתה,

לוהיויטעה.שלאפרפקט,שיהיהרציתילבמה,

ממנילחוץהיההואכימשפטבאמצערוקבליעות

לא׳אםלו,אומרתהייתיהזמןכלמהתוכנית.ולא

וראיתירוק׳.תבלעתלמד,לאאםתטעה,תלמד,

כמו־שהתנהגוהילדים,אתשהלחיצוהוריםהרבה

ני״.

ואיך

$TS1$כמוואיך$TS1$

$DN2$כמוואיך$DN2$התוכנית?אתעברהוא

הסיום,שיראתשרהואבגמר.היהשלו״המשבר

עלהיהוהואהחוצההוציאואותנוהזוכה,מיאמרו

עלאותורואהואניתקשורתמלאהייתההבמה.

קורה?מההתפרצות.בכי,זהמהאבלבוכה,הבמה

היהכנראההואצף.הכללי,להסביריורעלאהוא

התפר־זה.אתהראהלאאבלהתקופהכללחוץ

צתי

$TS1$התפרצתי$TS1$

$DN2$התפרצתי$DN2$בסדר.שזהואמרתיאותוחיבקתיאיתו,יחד

דיברלאהואהפסיכולוגאצלשם.בכוילדיםהמון

לו״.דואגלאשהואאמרהפסיכולוגאבלהרבה,

לאהואכימגוחךוזהלילדים,פסיכולוג״היה

אחרת,אמאמסבירהואותנו״הילדיםאתמכיר

פסיכולוגשלהתמ״תמשרדשלנוהלהיה״אבל

היהשעה,רבערקות,עשריושביםשבועיים.כל

היל־ותמירהחוויה,ואיךמרגישים,איךשואל

דה

$TS1$הילדה$TS1$

$DN2$הילדה$DN2$לאבחןיורעלאילדאבלבסדר,שהכלאמרה

שאפשרהרגשנובאמתלאלא.אובסדרהכלאם

אינסטנט.תפל,כךכלהיהזהדברים.שםלפתוח

פעםעוראיתונפגשנונגמרהשהתוכניתאחרי

וזהו״.אחת

ד״ראתמקפיץפסיכולוגיליווישלהנושא

ילדיםעםריאליטי״בתוכניותפולאקוביץ׳.יעקב

השא־פסיכולוגי.ליווישנדרששאומרתאמנהיש

לה

$TS1$השאלה$TS1$

$DN2$השאלה$DN2$בתו־למשתתףפסיכולוגיליוויצריךלמההיא

כנית?

$TS1$?בתוכנית$TS1$

$DN2$?בתוכנית$DN2$טיפול?שמצרירבמצבילדלשיםצריךלמה

ליווילאזהבשבועייםפעםשעהרבעמזה,חוץ

וי״.לעשותזהפסיכולוגי,

למוסי־ספר׳ביתמפיקתהפקות,מטדי

קה׳,

$TS1$,למוסיקה׳$TS1$

$DN2$,למוסיקה׳$DN2$יל־פסיכולוגעם״פגישותבתגובה:נמסר

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$במשךלשבוע־שבועיים,אחתהתקיימו

אושהילדעתבכלילד.לכלדקותכעשרים

ההש־בעקבותבפסיכולוגצורךחשוהוריו

תתפות

$TS1$ההשתתפות$TS1$

$DN2$ההשתתפות$DN2$,אישי".באופןאיתונפגשוהםבתוכנית

נגמרות?שהתוכניותאחריטיפולצריךאםומה

כךכליקרהשזהחושבתלאלבוןהפסיכולוגית

אח־לקחתמסרבהאחראישהמבוגרבגללמהר

ריות.

$TS1$.אחריות$TS1$

$DN2$.אחריות$DN2$אומ־היאההורה״,דרךלטיפולמגיע״ילד

דת.

$TS1$.אומדת$TS1$

$DN2$.אומדת$DN2$הילדאתייקחלאשהורההיאהבעיות"אחת

באשמה.להודותההורהאתמצריךזהכילטיפול

אותולקחשהואיגידשהואאויכחיששההורהאו

לקחתיכולזהספר.בביתבעיותלוהיוכילטיפול

בטיפול״.יהיוהאלהשהילדיםעדשניםכמהעוד

מצוין,מזהיצאשהילדשמתעקשיםהוריטיש

פורחים.שהילדיםמעיריםהרבה

יגידו,מהרציונליזציה.לעשותצריכיםהם״כי

נר־שלוחההואילדהרישלי׳?הילדאת׳דפקתי

קיסיסטית

$TS1$נרקיסיסטית$TS1$

$DN2$נרקיסיסטית$DN2$אותושולחיםשהםהסיבהזוההורה.של

לתוכניות״.

רצה.נוראשהילדלךיגידוהםאבל

אצבעלהכניסרוצהשילדזהאתמכיר״אתה

המבוגראבלדברים,מיניכלרוצהילדלשקע?

באוטולנהוגיכוללאאתה׳מאמי,לומרשםנמצא

באוטותשחקבינתייםגדול,שתהיהעדאבאשל

משהו,שישלזהמודעההורהלפעמיםבכאילו׳.

כךכלמשהושעשינולהודותפשוטלאזהאבל

שלנו״.לילדמכאיב

הפסיכולוגהדרמה,אתמחפשותההפקותאם

לשכוחנוטיםוההוריםמספיקמלווהלאהמלווה

חברתהילדים?עלישמורמיהאמיתי,תפקידםאת

יו״רהיאביתנומישראללוי־אבקסיסאורליהכנסת

לא־ואמא2012מיוניבכנסתהילדלזכויותהוועדה

רבעה

$TS1$לארבעה$TS1$

$DN2$לארבעה$DN2$בכלשלההמיקודקבוצתאתשמהוויםילדים

שצריכהתוכניות״ישריאליטי.לתוכניותהקשור

בדי־לעבורצריכותהןפיקוח,צנזורה,עליהןלהיות

קה

$TS1$בדיקה$TS1$

$DN2$בדיקה$DN2$,הקרבייםאתשם״שמיםפוסקת.היאמעמיקה״

ואיום״.נוראזהאחד.כלשלבסלוןהמשפחהשל

אומביניםלאלכךשאחראיםההוריםלפעמים

כדיהמדינהעושהמהמההשלכות.מתעלמים

שלהם?הילדיםעללהגן

המש־היועצתעםאבדוקאניהשאלה.זאת״בדיוק

פטית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$ישלאאםגםאבלספציפי,חוקישאםשלנו

פועלתהשנייההרשותהאלה.הדבריםלכלרגולטור

אושיווקימתוכןאוסמויותמפרסומותכשחורגים

שלבנפשםכשמדובראבלקנסות,ישואזהרע,מלשון

נוראית.תחושהוזוהתערבות,שומעלאאתהילדים

דעתחוותשתהיהצריךהילדיםאתשבוחניםלפני

סטנדרטיםשיהיולבקשצריךתלוי.בלתימישהושל

מספיקבהם.עומדשלאלמיעונשובצידםמחייבים

שווה״.יהיהלאזהשכלכדיייפגעאחרשילד

דברמציעלמוסיקה׳ספרב׳ביתלמשתתףאב

לעבורצריכהווקאליתהמתאימים״הילדיםרומה:

התוכנית,מטעםשלאחיצוני,פסיכולוגעםועדה,

שיביאומתאימים.שלווהמשפחההזהשהילדשיגיד

יהיהשלאכדימהם,16יבחרוהואילדיםחמישיםלו

יתרסק״.אחדשילדמצב

כברנני׳,מ׳סופראגםשלאמאצור,שלגית

ות־תגדלשאגםחששלי״ישנפש.חשבוןעשתה

שאל

$TS1$ותשאל$TS1$

$DN2$ותשאל$DN2$ופורשתמורההיאבה״,השתמשתיזכותבאיזו

שדרשוגורמיםהיולמהמבינה״אנימסקנותיה:את

הילד״.בזכויותפוגעזההתוכנית,אתלהוריד

בתוכניותילדיםעללגמרימוותרת״הייתי

דניאלשלאמאדרחי,רויטלמסכמתריאליטי״,

ואתותמימותקסםבהם״ישלמוסיקה׳.ספרמ׳בית

רגיליםחייםבשבילורוצהאנילהשאיר.צריךזה

משבשתהתוכניתחברים.עםלקניון,לפיצה,שילך

כשיוצאיםלחץ,בגוף,שונהאדרנליןהכל,אתלהם

ממשלועשובתוכניתדבריםהרבההמולה.זהלרחוב

לאאבלמשפט,להוציאקשהלוהיהלפניהטוב,

הייתיאםיודעתלאפעם.עודזהעלחוזרתהייתי

לא״.אנירוצה,היההואשוב.האלהבלחציםעומדת

המסחריהשידורעלשמפקחתהשנייה,מהרשות

גיבשההשנייה״הרשותבתגובה:נמסרבישראל,

שמחייבתנ.ז(,2013בפברואר)שפורסמהאמנה

ולשידורלהפקההקשורבכלהמשדריםהגופיםאת

מתייחסתהאמנהילדים.בהשתתפותתוכניותשל

ואח־במהלכהההפקה,טרוםההפקהשלבילכל

ריה.

$TS1$.ואחריה$TS1$

$DN2$.ואחריה$DN2$אישורלקבלישכיהיתר,ביןקובעת,היא

וממנהלשלומהרופאבתוכניתהילדלהשתתפות

מסוגלותוהערכתלומד,הואשבוהחינוכיהמוסד

פסיכו־ידיעלתיעשהבתוכניתלהשתתףהילד

לוג

$TS1$פסיכולוג$TS1$

$DN2$פסיכולוג$DN2$סעיףבהקייםבנוסףבילדים.בטיפולהמתמחה

מההסכמהבהםלחזורוהילדההורהשלזכותםלגבי

הצילומים.במהלךשלבבכלבתוכניתלהשתתף

ההת־לחוזהכנספחתצורףהאמנהכיקבעההרשות

קשרות

$TS1$ההתקשרות$TS1$

$DN2$ההתקשרות$DN2$וילדו.ההורהלביןההפקהחברתבין

פורמטעלמבוססתהתוכניתנני׳,׳סופרלגבי

בעולםרבותבמדינותומשודרתישראלישאינו

קבעההרשותשבהםמקריםהיוהמתכונת.באותה

וסנקציותהפרותוקבעהבתוכניתגבולותנחצוכי

שלפיזהבהקשרלצייןחשובהמשדר.הזכייןעל

בתו־ילדיםשלהשתתפותםישראל,מדינתחוקי

כניות

$TS1$בתוכניות$TS1$

$DN2$בתוכניות$DN2$שלהוריהםשללהחלטתםנתונהטלוויזיה

הילדים״.

׳ביתושלנני׳׳סופרשלהמשדרהגוףמקשת,

בשי־ייסרה״קשתבתגובה:נמסרלמוסיקה׳,ספר

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$בעולםמסוגוראשוןאתיקודסיגלגילד״רעם

בה־ומיושםרפואיותאתיותלסוגיותמענההנותן

פקות

$TS1$בהפקות$TS1$

$DN2$בהפקות$DN2$ההפ־משנה.יותרכברהזכייניתשלהשונות

קות

$TS1$ההפקות$TS1$

$DN2$ההפקות$DN2$הראשונהמהשורהמקצועבאנשימסתייעות

הנדרשת״.והרגישותהמקצועיותעלומקפידות
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