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 המחברת נוקטת עמדה ברורה וחדה. איש לא יביא נחת ל ברוהל-אליזבת יאנגספרה האחרון של 

מדינות המול פני תושבי ארצות הברית ו למדיטרידה מומעמידה מראה ,יה נגד ילדיםלבאשר לאפ

והמחברת יודעת לתעד כמו היסטוריון , אך מה לעשות. ראלקרי מדינת יש –השואפות להידמות לה 

 .אף אדם רציני אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם מספר זהכך ש ולנמק כמו עורך דין ופילוסוף

באופן פתאומי  2102במרץ נפטרה ש ל"ברוהל ז-אליזבת יאנג מעט רקע על הספר ועל הסופרת

השאירה מאחוריה שורה של ספרים חשובים ,ופעת הספרחודשיים לפני ה, קנדה, בטורונטו 36בגיל 

, נוספתדעות  תמובהקת של הוגהה תתלמיד בראש ובראשונההיא  ברוהל-יאנג, .במספר תחומים

. חנה ארנדט, בושהיהודים  את ובמיוחד, ה לא מעט את שלוות העולם המערביידשאף היא הטר

-ביקורתיתהיכולת את ה וספגה ממנה ארנדטהנחייתה של בטורט שלה קכתבה את הדו ברוהל-יאנג

, ביוגרפיה מרתקתב את סיפור חייהגמלה חסד עם מורתה וכתבה , לימים. בלתי מתפשרתהחברתית 

 . ,.לתרגום עברי ,שנה לאחר חיבורה 61כמעט  ,לפני כשנתיים ,שאפילו זכתה

ובזמן שהיא  ,0890בשנת  ,פרוידסמוך לפטירתה של . אנה פרוידרוחנית השנייה הייתה המורתה 

. 0890, את סיפור חייה איתה לכתוב ברוהל-יאנגהוזמנה  ,עצמה נרשמה ללימודי פסיכואנליזה

התנועה התפתחות על  ששופך אור, ומרגש מאין כמוהו חשוב מעמיק, ספר מבריק המפגש הניב

 - , להתעלמות מוחלטת הספר זכה , בארץ. הפסיכואנליזה של הילד בפרטוהפסיכואנליטית בכלל 

 . העברמגים וויכוחים ופילול וותר עבמחוזותינו ליכולת  תעודת עניות 

על  משל עצמהפר קטן בצורת  פנינה פמיניסטיתהוסיפה  ברוהל-יאנג, כתיבת ביוגרפיות תחוםב

מגוון ארוך ו פרקאחרי .(Subject to Biography, 1998).גרפיות של נשיםכאישה שכותבת ביוה ותיחווי

, מעט מייגעו , כתבה ספר ארוךו הקדומה -הדעהנושא ב  ברוהל-יאנג התעמקה ,וגרפיותביכתיבת ב

                                                           
1
 .שלומית סימון על הערות ותיקונים בטקסט' בזאת אני מודה לגב 



הספר יצא לאור לפני כמעט . "האנטומיה של הדעות הקדומות", נוקב ומקורי ובו בזמן  ,יש להודות

 . מדינתנובלא , שובאבל , רצות דוברות אנגליתזכה לעניין גדול בא ,שנים 21

דיעה קדומה כלומר , שלושה סוגים של דעות קדומותמתקיימים בחברה :חדשניתשל הספר התזה 

 . לא רק אחת/יש יותר מאחתהיא 

מבוסס על  סוג זה . יהודים נאצים נגדשל  המודהדעה הק הדוגמא הבולטת שלו היא  -אחד  סוג

שמיד יהודים י זה כדי לספק צורך, לכן נאצי טוב. הצורך להיטהר מהאחר על ידי השמדתו ,התחושה

 . אחדולו יהודי גם אם אף פעם לא פגש 

ה קדומה דע ,של לבנים נגד שחורים באמריקהקדומה הדעה ההדוגמא הבולטת שלו היא  -  שניסוג 

שיוכל כדי וכדי לספק רצון זה , לכן. זו מבוססת על הרצון להשתלט ואף לנצל באופן ארוטי את האחר

 . ואינו רוצה כלל להשמיד אותו, זקוק לנוכחותו של השחורהלבן  , להתעמר

מבוסס על  סוג זה . רבקדומה של גברים נגד נשים במעדעה הדוגמא הבולטת שלו היא  -שלישי סוג 

, למחוק את ההבדל, אלא להתעלם, איננה להשמיד ואף לא להתעמרכאן המגמה .הצורך להקטין איום

 . ממנהשחש הגבר איום את הובכך לסלק  .את המיוחד שבאישה

מיד  ,יהודים שונה משנאת שחורים ששונה משנאת נשים תששנא, והז הבחנה/הגדרהכשנחשפתי ל

לא חשבת כך כל ששפוגשים אותן קשה להאמין   הקביעות החשובות שאחריאחת מכמו  נראתה לי

 . אתה שואל את עצמך איך לא חשבת על זה לבד/ימיך

, ובכך ,ם יגיוסוציולו יםפסיכואנליטיבמונחים , שלושת הסוגיםמסבירה את הופעתם של    ברוהל-יאנג

 . רה האנושיתביה בחולהבנת האפלנפש האדם  תלהבנבאופן ממשי ומוסיפה מחדשת  , לדעתי

נובע מחלק אחר של  כל סוג, עות הקדומותהמשותף לכל סוגי הד, בנוסף ליצר התוקפנות, לתפישתה 

 .המבנה האישיותי

, דחפיםב, יצריםמקורה בעיקר בש עה קדומה ארוטיתהיא ד ,לבנים כלפי שחורים לשהדעה הקדומה 

 . השפלת שחוריםמהאדם הלבן מפיק עונג מניצול או .". סתם"כינה  פרוידמה ש

המצפון דורש . במונחים של פרויד" עליון-אני" ,הנאצים הוא במצפוןבקרב מקור לשנאת היהודים ה

למעשה . והנאצי חש שהוא יכול לרצות את מצפונו רק כאשר ישמיד את הלכלוך שמזהם אותו, טיהור



, לכלכל את שנאתוכדי של היהודים נוכחותם לזקוק אינו הוא לכן ו, עצמובין בין הנאצי לשיחס במדובר 

  .אבל צריך אותם כדי להיטהר

  שהםכדי להרגיש שיש גברים . הפרוידיאני "עצמי"באו , באניהוא מקור הדעה הקדומה נגד נשים 

עצם קיומה של   "(לא נפרד, אני כמו כולם") .עם הסביבה מוחלטת הזדהות/לזהות זקוקים ,קיימים

לכן הוא לא ישמיד או יתעמר . א יכולים בלעדיהןל בו בזמן הם אם כי  , יהםעלמאיים  ותשונכנשים 

או שאין דבר שונה בין , ב בקיומה של אישהחשושאין דבר ,  בשתי דרכיםאלא ימחק את שונותה , בה

 .גבר לאישה

 

 על רקע דעות קדומותבחברה  יהאפללתופעות של  ברוהל-יאנגשל המבריק ההסבר הסוציולוגי 

מתאים לסוג כזה או אחר של דעה ש אישי מבנה עם שבכל חברה קיימים אנשים  סס על כךבמת

והאנשים שמתאימים , סוג אחד הופך להיות דומיננטי, מתוך נסיבות היסטוריות וחברתיות.קדומה

של מתבגרים בלבד זקוק לדור אחד  ,תולה לשליטה חברתיהסוג שע. לסוג זה טוענים לכוח חברתי

. שלטוןהגיע להמשותפת לכוח החברתי ש עה הקדומהמהדשבהכרח נובעת יה האפלכדי לחולל את 

כמו גם על צעירי  אנחנו יכולים להצביע על האינתיפאדות, הצביעה על צעירי היטלר ברוהל-יאנג

  .הגבעות

  

בה דרך ל ההבנה שני כרכים יפים ביותר שביססו את ברוהל-יאנגחיברה הטיפול הפמיניסטי בתחום 

הערך המוסף שגברים מבשונה  קשרים הדדיים התפתחותבהשקיע ל/פתחולנשים יודעות להעריך 

, ?CHERISHMENT  "Where Do We "Fall When We Fall in Loveעל  יהבספר. נותנים לעצמאות

אמריקני -של האנליטיקאי היפני יועבודותדרך  המושג שחזרה אתהיא , . הדדיותאת מושג התיארה 

שמופיע  (τρεφομαιהפועל ) "ההדית-הזנה" מושגקישרה אותו ל ,(לא נגד, בעד)על תלות  טקוי דוי

ואסכולת  י'שאנדור פרנצ תרומה המרכזית של יורשיול .  , ביוון ת העתיקהבעהמערב תרבות ב

 . העכשווי יוצר הפסיכואנליטיהבית מבודפסט 

רות שעברו בנשים מבוגפסיכואנליטי לטיפול  עצמההקדישה את  ,בזמן שכתבה ספרים אלה

מאשימה  אצבע הפנייתהמקובלת והפשטנית של הגישה  אינטלקטואליתכ. התעללות מינית בילדותן



מסיח את " אשמים"עיסוק יתר בלתפישתה , אדרבה. סיפקה אותה לא נקודתיים "מקרבנים" כלפי

 שהחולי הוא חברתי ולאשם אנו חוששים להבחין  ,נוינו להעמיד מולשעל תהחברתי הדעת מהמראה

 . אישי נקודתי

אל הראייה  -שדהאת  ברוהל-יאנגמרחיבה  , שהוא סיבת כתיבת מאמר זה, יילדיזם'על צ הבספר

 .שמצמיחות ומאפשרות התעללות בילדיםושואלת מה הן ההנחות , הילדים

את סוף שנות הששים מציגה . ה חברבדמוקרטיה ערכים של שמחויבת ל יתאינטלקטואלכ, התתשוב

 .כשנות המפנה ביחס לילדיםשל המאה העשרים בארצות הברית ותחילת שנות השבעים 

ושאז סנטור , טובת ילדים בדברנשיא ניקסון הטיל ווטו על חוק כוללני לא כל קורא ישראלי יזכור שה 

בשנים שבהן כיהן הנשיא  זא. תחום זהבנימאלי ימונדייל קיבל פשרה אחרי פשרה כדי להעביר חוק מ

מאז הטרנד בארצות הברית להטיל את מלוא . טובתם של ילדים קוצצוות ליכמעט כל התכנ, רייגן

קרי לאפשר כמעט כל טיפול גרוע בילדים בשם החירות של , י המשפחותהאחריות על ילדיהן ביד

 מאפשר התערבות חברתיתברוהל מתעדת הצמצום של החוק האמריקני ש-יאנג, בנוסף. המשפחה

כל העולם חוץ כמעט לדבריה צמצום זה מתעלם משני החלקים הנוספים ש. רק כדי לשמור על ילדים

על הזנה  – 0898ם בשנת "באמנה על זכויות הילד של האו( ישראל אכן חתומה)חתם עליו  מאמריקה

(provision)   ועל השתתפות(participation). 

 

קיצצו את רוב התכניות שהבטיחו   ,רייגןכ הנשיא "ואח מונדיילסנטור , ניקסוןהנשיא , בשנים אלה

בשנות  ושותפים Emdeבידי קיצוצים אלה נעשו לאור הנחות שהתגבשו . הילדים ם של את טובת

שהם בדרך כלל בני , ילדים מהמתעללים בהם =יש להוציא מהבית  לפיהן, הששים למאה הקודמת

בת לטובתם ימחו, חוץ מאותם מתעללים רעים, גישה זו הניחה שהחברה.כדי להצילם משפחה

לא הוכיחה את , שיטתיו יביקורת נבחנה באופן  שמעולם לא , הנחה זואלא ש, הכללית של הילדים

על " ניצל"הילד , וחבמקום לדאוג שלילד יהיה בית על ידי טיפול בבני משפחה שסר, אדרבה. עצמה

ולפעמים , להזנה ולא להשתתפותללא דאגה ראויה לא אך , אומנת ידי הוצאה לפנימייה או למשפחה

. שמעוגנת כאמור בחוקכנגד גישה זו טוענת ברוהל -יאנג . גם בלי להוסיף שמירה של ממש

אלא לעיתים  "הוצאה-הצלה"עם  נגמרתשל הרבה ילדים שעברו קשיים במשפחותיהם אינה " טובתם"



שלכאורה חוסכת הוצאות  זו שיטהבוהסכנה  רת התפקוד ההורי במשפחותיהםקרובות רק עם החז

שתתעשרנה על  של אומנה ושל אחזקת פנימיות פרטיותסוכנויות   תעלולה לייצר תעשיימכספי ציבור 

 .וגם תפעלנה ללא פיקוח, פחות האומללותגב המש

בהם  של מקרים גילויים הרבים בנוגע , י החברהבנוגע לאפליית ילדים על יד טיעון נוסף ומרתק

בשנות השמונים  ,ומינית קיצונית וביזארית ,התעללות פיזיתבנושאים של " זיכרונות שנשכחו"

 ,נעלמו בפתאומיותהדרך שבה המקרים הופיעו ו. והתשעים

היא . נגד-מומחים ומומחישנוהל על ידי מקצועי קרקס  מעשה סוג של היא ל, יאנג ברוהלטוענת  

על חוסר יכולת של החברה בארצות הברית מעידה   מעלה את האפשרות שהיעלמות המקרים 

 .מול פניהאלה  מקרים מציגה מראה שב ףקתשמשהמצב הנוראי את את של

ת הסוגים שושל. .לגבי ילדים גם ברוהל-יאנגמחילה , דעות קדומותהלסוגים שונים של חלוקה האת  

לכן . בחברה ולפגוע ו, להזיק  , נוטים לעשות רעילדים ביסודם מתמזגים בטיעון האמריקני הרווח ש

להציב להם כלומר , להתעמר בהם, ; אותם מילדותיותכלומר לגמול , את החברה מילדיםיש לטהר 

בשונה . להעניש קטינים כאילו הם בוגריםכלומר את הייחוד שבהם  בטללו, גבולות בכל מחיר

מציעה  יאנג ברוהל, מההשלכות החברתיות שיש לסוגי הדעות הקדומות כלפי קבוצות שונות בחברה

, לא תיתכן עלייה של סוג אחד לדומיננטיות ,לדעות קדומות הם האובייקט   ילדים כאשר דווקא כי 

בפרק  .מכיוון שהמשפחה והחברה לא יכולה בלי ילדים והורים אינם מוכנים להפקיר ילדיהם לגמרי

מביעה תקווה שבאמצעות חינוך של החברה להבין ולקבל ילדים  ברוהל-יאנג, , של ספרה האחרון

 .לתקן את המעוות וילדותיות בתוכה אפשר

לדעתי יש כאן , אדרבה. לחברה הישראלית היוםמחשיבותו  תגורעעובדה זו לא   .הספר אינו מושלם

 . ראשוני שדורש המשך עבודה קשה כדי לברר את כל הטיעונים שבו/חדשניספר 

קעה ונחישות רבה דרושה הש, לכן. וגם לא מאפליה נגד ילדים, אף חברה אינה נקייה מאפליה בכלל

ברצוני להדגים כיצד דברי הספר רלוונטיים  .כדי לתקןכך _ואחר, להכיר בקיומה, כדי להבחין בה

בריאות הנפש של הילד ורווחת הילד במשך כמעט שלושים שנה  בתחוםסיוני ינלאור  ביותר לילדינו 

 ::בארץ

. 



 הצהרותעל  החברה הישראלית התבססה , גמורמת מתוך כוונות טובות מאד ועיוורון לא פחו

או  בלי להכיר בקושי שכרוך במימוש הצהרות אלומ, למען ילדים באופן נאיבי  אידיאולוגיות

 ..ברזולוציות מעשיות ןתולבחון א

והתלות הקריטית  ממשייםילדים עם  חוסר היכרות הקושי במימוש הכוונות הטובות נעוץ ב .0

השתתפות ל  הםשלהממשיים הרלוונטיים והכישורים בצד   ,בשמירה ובהזנה שלהם

בדרכי ההתערבות של המדינה  הייתה נטייה בארץ לנוע. ,חייהםלגבי ת וקביע/החלטותב

 הטיעון ש שלהשני תלות מוחלטת ובין  הקצה בהכרה של  דהאח בין הקצה לטובת הילד

בלי לעצור וליצור יחד עם כל ילד ועם כל קבוצה של ילדים מ ,"גדלים באופן טבעי ילדים"

שמתאימה העצמית בהחלטות ההשתתפות  מידת התלות ואתמידת את תנאים שיספקו 

-איבשמירה וחסך יצר  ,בוציםיילדים בקהעצמאות  על אולוגייהאיד הדגש, לדוגמה. .להם

חינוכית האידיאולוגיה ה, דוגמא אחרת היא  .תלות נפשית בהוריםכמו  , ורכי תלותצהכרה ב

ילדים זקוקים לגבולות : באמריקהמעידה כי קיימת  ברוהל-יאנגשדומה לזו ש ,יוםההרווחת 

הם תלויים לגמרי במבוגרים לעצב אותם וכל סמכות או סמכותנות מוצדקת כדי  ,ורק לגבולות

 .לעצב אותם

או נשים עם )בעיקר בידי גברים  נמצא שבאפליה כלפי ילדים  האידיאולוגיהרובד לדעתי  .2

. בידי נשיםברובו נמצא והרובד המעשי     ,(בפוליטיקהכמו  , התנהלות שדומה לגברים

ארוכי ואיזם 'ניזם ומציתוצאה של שוב היא האידיאולוגיה על הפרקטיקה במקרה זהעליונות 

כלכלה , ביטחוןבכל הנושאים  טובומכריעים מה " יודעים"גברים ה. טווח בחברה הישראלית

הממשית לפי מה שמציאות כולות להתנהל בחופשיות נשים לא יהו, לילדים גם בנוגעו חינוך

נתקלתי בהרבה מורות ויועצות חינוכיות שמסוגלות להכיר בצרכים  , בעבודתי. דורשת

אבל אינם יכולות לתת ביטוי לדעתן , מיוחדים שמתאימים לילד מסוים או לכיתה מסוימת

  (.'וכו.." אנחנו דוגלים ב)"ל ההנהלה האידיאולוגית שהעמדה בקול רם מול 

 .מקורה בהכללה ,תהיה איזו שתהיה, אידיאולוגיה .נגד ילדים ברורה זוהי דוגמא לאפלייה

" דעה קדומה"מתוך . פשוטה כמשמעה" ה קדומהדע" יישום של  על ילד מהווה לכפות אותה

 . לקבוע לפני שהוא מתבונן, המבוגר טוען לדעת לפני שהוא שואל

יש לי אחד , תאמינו לי. )אפילו מאחיו התאום, ילד אחרמכל שונה , כל ילד הוא עולם ומלואו. 

כל מבוגר שלוקח על עצמו . הזנה והשתתפות, ד זקוק למרקם מיוחד של שמירהכל יל(. כזה



השונה בכל , לוקח על עצמו להכיר את המיוחד –במשפחה או במקצוע  –להתנהל עם ילדים 

 .ילד

מפגש בעל  ,רזולוציה של המפגש הממשי/רובדהכרה במיוחד שבכל ילד מתרחשת רק ב .6

 אמור המבוגר . לא רק לשנות את הילד, על עצמו להשתנותלקחת  צריךהמבוגר . אופי הדדי

תוך , לאותו רגע התפתחותי מה שמתאי מערכת , הדדית עם הילד יחסים ליצור מערכת

אפילו אינו דומה  ילדוכי כל ,ו של הילדהתפתחותהכרה שהמרקם אמור להשתנות במהלך 

 .בהתאם להשתנות במשך הזמן תחייבהמבוגר  התנהלות , ןלעצמו בטווח של הזמ

הם הרגעים הבונים , שעה שעה ,מתרחשים יום יום של יצירה הדדית האלה המפגשים,  .4

 כותרת, "אתה-ניא"רגעי  ,בוברשל  מונחיםב ,תאמר, אדםהסים שבידי יהם הנוהיוצרים אלה 

 The Present Moment 2114 ב דניאל שטרןהחוקר הדגול של   או במונחים עדכניים יותר

 .לא אמרת יותר מדי, (מי ייתן ויתורגם בקרוב)

 אינם מוכריםהם  ,privilegeאין להם , אלה קול לרגעים/זכות קיוםאין  2102ישראל של ב .5

אין מקדמים ו הם לא נמדדים לפי ציונים בבגרויות ו. .להערכהגם לא אינם זוכים לביטוי 

בהכרה של רגעי חסד  יום הלימודים בו נפתח שבית ספר לא פגשתי  . בזכותם מורים

 .רחשים בין האנשים הגדולים והקטניםשמת

על  ,הילד טובתשתפקידן לדאוג לבמערכות החברתיות ידן של הדעות הקדומות , לכן .3

תכניות  , דעות נחרצות, במוסדות שמטפלים בילדים מעריכים כוח וכוחניות. העליונה

עתו תתקבל ד, היא האמת המלאה  אמת-אשרי הטוען שאיזה חצי". ביצים"ואפילו , מעשיות

 .וקידומו מובטח

 : בגיל הרך .7

a.  עובדות סוציאליות אמונות על החלטות כבדות משקל על חייהן של תינוקות

מתוך הכרה , במסגרת הציבורית, פעם גויסתי להמציא קורס על גיל הרך". בסיכון"

. של תינוקות ןשאותן עובדות מוסמכות אינן ממש מבינות את הדיוקים שבהתפתחות

בקורס . ההתייעצות עם המרצים ללא" לפי מה שיש"לקורס הוחלט הזמן שהוקצב 

, תרגול, לא הוקצב המשך. היה זמן רק לגעת בקצה המזלג בנושאים העיקריים

לא . הדרכה או אפילו ייעוץ מזדמן כדי להוריד את תכני הקורס לרזולוציות של ממש

ובדות נאלצו הע. ן התפתחותי לעובדות להפנים את החומר בקצב מציאותימהוקצב ז



החלטות על התינוקות ללא רכישת מיומנות מקצועית בבדיקת  להמשיך לקבל 

הן נאלצו לטרוף משעות הלימוד חלקי אמת . תינוקות ובהבחנה בין תינוק לתינוק

התוצאה היא שהחלטות על הוצאה מן הבית לאומנה או  .שיהפכו לאידיאולוגיה

עבודת "זוכות לכינויי כשהן ו, נעשות על בסיס ידע ובדיקה חלקייםלאימוץ 

 .ביקורת של ממשנמנעת "קודש

b.  כאשר כיהן עמית . שלנו עבר ביקורת נוקבת של שופט העליון י" חוק הנוער"גם

, יילדיזם'אפשר לומר שעיקר הביקורת קשורה לצ. בבית המשפט המחוזי בחיפה

וציה שיטתית ללא רזול" ילדים"על טובתם של , קרי דעות קדומות, כלומר להנחות

 .לטובתו של כל ילד וילד בפני עצמו

. יכולות להיות מספר רב של סיבות לקושי בריכוז. ילד אינן מרוכז בשיעור:  בגיל בית הספר .9

, פטירה של סבים, גירושין של הורים, לידה של אח, אובססיות, חרדה, הסיבות מונות דיכאון

הלם קרב , מחוננות ושעמום, ידהליקוי למ, הפרעת שינה, תזונה לקויה, אבטלה ועוני

ילדים רבים מאד מופנים על ידי צוות בית הספר ". ADD"וכמובן , בעקבות אזעקות והפגזות

שאינו מיומן להבחין , ם של הקופהילנוירולוג ילד, שאינו מיומן או מוכשר להבחין בין הסיבות

איזה  השהמורה מילאמספיק . בין הסיבות ואין מימון שיאפשר לו זמן אפילו להתחיל לבדוק

טופס שמציין התנהגות לא מרוכזת והילד בדרך לריטלין שבית הספר מצפה ממנו לקחת 

לבדוק אם הוא מרוצה מתוצאות ו" סויינ"הילד באת אין זמן לשתף . ומצפה מהוריו לציית

כלומר אין מימון של הקופה לזמן )לנוירולוג אין זמן . להיות מרוצה כההמורה צרי. הטיפול

למרות שהטווח , לעקוב בקפידה על המטופל הצעיר ולדאוג למינון שמתאים לו במדויק (כזה

לאחרונה ראיתי ילד מאזור הדרום שסובל מהלם קרב . של המינון לפי משקל הוא כפול שלוש

לנוירולוג לא . 2102ולאחר מכן מהאזעקות במרץ " עופרת יצוקה"עקב ההפגזות במלחמת 

ברפואת מבוגרים או למעשה  עלות זו אין אח ורלהתנה! חוניהיה זמן לשאול על המצב הביט

התנהלות זאת מבוססת על דעה קדומה שכל ילד צריך להיות מרוכז בכל . ברפואה כולה

 .המוח שלו אינו בסדר אז, לאאם ו, כיתה כל הזמן

 :בגיל ההתבגרות .8

a.  מתקרבים הם כאשר , לערך 9בגיל  שוהים בפנימיות כי הוצאו מבתיהם הנערים

מתחילים להבין שהורי הבית והמדריכים לא ילוו אותם לא לגיוס לא הם  03לגיל 

נקרעים בין הצורך במגע עם הוריהם ובין הצוות נערים אלה  . לחופה ולא לחיים



על הנער מפני ההורים " שומרת"הפנימייה . שדורש תפקוד עד סוף המשמרת

לעבוד עם "( אין כסף)"דרך אין ב לשכות הרווחה וברוימיות ברוב הפנו, "המקרבנים"

ל לשתף בחייו כוהמשפחות כדי שלנער תהיה משפחה שתזין אותו ואיתה הוא י

בהרבה פנימיות פשוט מעודדים את הנער להתרחק ממשפחתו . אחרי המשמרת

 .בתפקוד שלו ולהתעלם מצרכי ההזנה וההשתתפות בעתיד הקרוב" פוגעת"ה

b.  שהיו , עבר פלילינערים ללא  מקרים של מספרלידיעתי האחרון הגיעו בזמן

כאשר נערים . אבל החזירו את עצמם לבתיהם מתוך צורך בהזנה ושיתוףבפנימיות 

חוסר בברובה  אליהם התמקדה  התייחסותה, אלה הסתבכו במעשים פליליים

אין " בעקבות עמדת  .לחוסר ההתאמהבסיבות ההתאמה שלהם למסגרות ולא 

למאסרים ארוכים שללא ספק יהרסו נערים אלה מצד שרות המבחן נדונו " המלצה

 .את שארית חייהם

מתוך הרחבה  ברוהל-יאנגמדבריה של " החברה האזרחית"אפשר לגזור אמירה נוקבת על  .01

חרף הנטייה . פתוחה לקולם של כל אזרחיההחברה האזרחית חייבת להיות :ולומר, עיונית

ולשמוע רק את הקולות שמשמיעים את עצמם יותר , האנושית להסתפק בראיה חלקית

על עצמה את האחריות לדאוג שהיא לא תתעלם צריכה ליטול החברה האזרחית , בקלות

שסובלים אזרחים יוחד במ –ים שמתקשים להשמיע את קולם חאזרלכן . מקולו של אף אזרח

יילדיזם איננו 'צ. שדואג שקולם לא ייעלם" קול-מגביר"ל זקוקים – כלפיהם מדעות קדומות

הוא מבטא את החולשה שברצון החברתי . מבטא את הרצון של אדם לדכא או להעלים ילדים

נשאר " זכויות הילד"השיח על . לדאוג ולהקפיד לא להתעלם מקולם של אזרחים קטינים

השיח עולה כיתה . שהו אחריממבאשר הוא מניח שילדים טוענים לזכויותיהם /ודכל עמוגבל 

יבת לשיח הדדי גם עם רואה את עצמה מחו, מעצם קיומה, כאשר החברה האזרחית עצמה

נקודת המבט ההיררכית . זכויות לקטנים מתוך טוב ליבם" מעניקים"הגדולים אינם . ילדים

דולים צריכים את השיח ההדדי עם הקטנים לא הג. לא חלק מהפיתרון, היא חלק מהבעיה

 .כדי לקיים חברה אזרחית של כל אזרחיה, פחות מהקטנים

מושג חשוב מתוך הנטייה הראשונית לזלזל בו או להפוך אותו  ניתן להכיר, לעיתים .00

שלחתי את . סמוך לפטירתה ברוהל-יאנגכתבתי הספד על , לפני שהופיע הספר. לטריוויאלי

 רק(  עם שגיאות)צוטט , ולפרסם אותו במלואו ,ובמקום לקחת אותו ברצינות, עיתוןההספד ל

מוכרת כאחראי להגנה הרשמית שפנו לדמות בתוכנית רדיו  , יילדיזם'חלק ממנו שעסק בצ



ריהן ניתנה לי הרדות להגיב שלאח( דקות 4)חוות דעתושמוע ל טובת ילדיםשל הציבורית 

 הסביר כי , המחברת או המושגאת , לי להכיר את הספרבמ, האחראי הרשמי. (שניות 25)

. אפילו בנותיו החמודות והשקטות, יילדיזם מתקיים כאשר בית מלון אינו מוכן לקבל ילדים'צ

 ..."קודם צוחקים עליך", כפי שאמר גנדי

הוא . תשומת לבנו מחייב אתברוהל -יאנגהמחדש והמעצבן של אליזבת , ספרה האחרון, דברסוף 

יה נגד כואב ונחוץ של הכרה באפל ,ליך קשהוהוא ראוי להוות צעד ראשון לתה, לתרגום מיידי זקוק

 ."ילדים"ילדים אפילו במדינת היהודים הטובים והאוהבים 


