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ילדים בין : בחינה של הרחבת הגבולות "אמתייםהל"חיים צעירים  םילדישל  הגיש

 בקהילהומבוגרים  בפעוטונים

 תקציר

בין ילדים לבין אנו נוטים להפריד טוענת כי  (Suransky, 1982)סורנסקי  ,"ארוזיה של הילדות" הבספר

את ת מלאכותית בין משחק לעבודה ושולל דיכוטומיה תוצר. הפרדה זו ישבו הם חיים העולםמסגרות 

נמנעת  סגרות הטיפול בילדי הגיל הרךממהיומיום. חיי אופני תרבות מגוונים בהילדים לם של תרומת

כעשור לפני הממוקד במבוגרים. של עולם משמעות וסדר נכפית עליהן באופן משמעותי ופעול האפשרות ל

ילדים בארצות הברית מנוכרים מחברת המבוגרים. , שטען( Bronfenbrenner, 1974)כן, ברונפנברנר 

ומוגדרים נתפסים כפי שהם במאמר הנוכחי נבחן את מידת ההשתתפות של הילדים ב"חיים האמתיים", 

 .מית של מבוגרים בקהילהיומיוהחיים השגרת ב

 

 השתתפות ילדים בחיים האמתיים לע ההגבלות

 העבודהעולם הדרת ילדים מ

הם  לרוב, .ושיחקו לצד המבוגרים העובדיםבדרך כלל עבדו ילדים , המהפכה התעשייתית באירופהטרום 

חברתית עבור המשפחה. תהליכי התיעוש כלכלית ובחינה מעותיות משמשהיו בפעילויות בעיקר עסקו 

אף ה בהדרג. העבודה והמשחק ת:פעילוני סוגי הברורה בין ש בחנהלהתרמו וההפרדה בין העבודה לבית 

ערכת החינוך בעבר, מהילדים. של פעילויות המבוגרים לבין הקוטביות בין עולם העבודה של גם  נוצרה

כיום התחום לעומת זאת, . מבוגריםכניסה לעולם האת הילדים לת נהגה להכין בשלב מאוחר יותר הרשמי

( לעבודה הפעילות שנחשבת לטובה)של חינוך בגילאים הצעירים נשלט על ידי הדיכוטומיה בין משחק 

מחודשת של הבחינה השעם זאת, מספר חוקרים מודרניים טוענים יחד (. נחשבת לרעהשפעילות )ה

-. מחקרים אנתרופולוגיים וביןשל חייהם חוויות הילדים בהקשרים שוניםלתורמת הנוכחית הדיכוטומיה 

 תבעלוהיא  םכינון זהותתורמת לקהילתית  ה במסגרתילדים בעבודמעורבות צביעים על כך, שתרבותיים מ

 . רבה להתפתחותם האישית משמעות

 

ילדים  יבין משחקמפותחות יוצרות הפרדה ברורה הרך בחברות  מוסדות לילדי הגילמסגרות פורמליות של 

נטול סממנים , הכנסת קוריקולום סטנדרטיפרדה זו מתבצעת באמצעות ה. הקהילחיי שגרה בובין עבודה ל

אפשרויות לצפות למשל, הסביבה הלוקאלית. לחקור את  הפשרויות הממשיות אמצמצם את הו מקומיים

ילדים אינם מבינים כלל את עולם זה היא שמצב התוצאה של נן מצומצמות ביותר. ילה ההבעבודה בק

בית הספר  בגילאי, ילדים גם בארצות הבריתאפים מידע אודותיו רק באופן עקיף. והעבודה של מבוגרים וש

 וילדים נכחשבהן  מסורתיותהחברות הנה מבבשונה מ, וזאת היסודי אינם יודעים במה עוסקים הוריהם

אינו מעריך כלל את החוויות כיום שיח החינוכי הדומיננטי . הרועים המשמעותיים בקהילהיבכל הא

 לבין החיים  ,ק והחינוךשחמו מחפש ליצור גשר בין העולם של האינקהילתיות וה

__________________________________________________________________________ 

 :המאמר על מבוסס התקציר
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 העשוי ,מגוונות של מבוגריםושמעורבותם הישירה של ילדים בפעילויות משמעותיות הידיעה הממשיים. 

 ., אינה זוכה להכרה מספקתרום לכינון הזהות של הילדיםלהשפיע באופן חיובי על תחושת המסוגלות ולת

 

 ילדים בפני סכנות ה עלהגנ

בארצות הברית כיום פועלות שפיקוח על ילדים הכללים והמערכות מחקריים מצביעים על כך שנתונים 

ילדים לגבי פגיעותם של  תהחברתיתפיסה הרבה יותר מאשר בעבר. ה ותת וצמודומסועפ הנן ,ובאירופה

 תעשייתית. -כמענה לסכנות האמתיות של החברה הפוסטוהצורך להגן עליהם נוצרה 

לאור עבורם. על ידי החברה חייהם של ילדים מתנהלים במרחב הביתי ובמרחבים ממוסדים שעוצבו כיום, 

וזאת למרות שמחקרים  מוגבלת ביותר ילדים לחקור את העולם החברתי מסביבםשל יכולת זאת, ה

ראיית העולם כמקום  .והתפתחות בתהליךמהווה גורם משמעותי הסביבה על ידי הילד חקר כי מראים 

"להימנע מסיכונם" של מפחיד ומלא סכנות אינה תורמת לפיתוח אחריות חברתית ומוסר אזרחי. המגמה 

למשל, בקביעת מקומות , משפיעה באופן משמעותי על מגוון ההחלטות במערכת הטיפול בילדי הגיל הרך

של חיי הקהילה גיוון המורכבות והלעומת זאת,  וניתוקם מהמרחב הקהילתי. ,וביקורים של ילדיםטיול 

החל מהגיל  ,"Harvard project"במסגרת , למשל, ך בגיל הרךוחינהשויים להעשיר את הקוריקולום של ע

 שקפיםמה ,חוויות של חונכות מודרכת בתחומים שוניםתכנית של האוניברסיטה בורבים במעילדים הרך 

 אינטליגנציות מרובות.

 

 מסחור של זהות הילדים

ניתוק הילדים . האחד, מתרחשים במקבילהשני תהליכים מסחור הזהות של הילדים בא לידי ביטוי ב

נם אשר אי והאינטרנטטלוויזיה עולמות ההחיבור של ילדים ל. השני, המסוכן"העולם , "האמתימהעולם 

בפני העולם המסחרי. אותו חושפים , ותרבות המבוגריםהילד לקשר משמעותי בין יצירה של מאפשרים 

זונם, חזותם חבאשר לזהותם, של המבוגרים לילדים  "הדרכה"נוצר באמצעות  תהליך של מסחור הזהות

של השפעת אמצעי התקשורת הקטנה על מחנכי הילדים בגיל הרך לשקול את הדרכים ל. ולכן ותכונותיהם

 ם למגע מכוון ומשמעותי בין הילדים לחוויות העולם האמיתי.באמצעות יצירת תנאי

 

 תפיצול ההון החברתי בשכונו

זהות. בתהליך של כינון ה ילדיםל תמסייע –ההון החברתי  –קהילה בגישה לרשת הקשרים ההדדיים ה

משותף, פתרון בעיות באמצעות מאמץ , למשל, ותם מגוונעשוי לתרום לפרט ולקהילה בדרכי הון החברתיה

מעשירה את רשתות הקשרים החברתיים של ילדים ותורמת רתי בגישה להון הח. הנגישות וגיוס משאבים

 הלכידות החברתית בתוךולכן  ת.ות חברתייוההתנהגומגוון חשיפה של לולהשתתפותם בחיים האזרחיים, 

ום שלם במרכזים נמצאים במשך ישילדים  ילדים.אצל חוסן לבניית ומרכזי  קהילה מהווה גורם חשוב

הזדמנויות יעדר של ההון החברתי הקהילתי והנחשפים לניתוק מ חיי הקהילהחוץ למאשר מצויים  לטיפול

כניות לטיפול בילדי הגיל הרך ת , שבהשיקגווהראייה לכך היא  . מצב זה אינו הכרחיתאפשרא מישה

שולבות בעיצוב מ חותפמשוההתרבות של הקהילה אותה הם משרתים, צבות על בסיס הסביבה וומע

 עוד של הנכסים הקהילתיים.יתהתוכנית ו
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 " בקהילהחיים אמתיים"גישור בין הילדים ל

הטיפול והחינוך  עיצוב תכניותיים האמתיים בקהילה משפיע עמוקות על בגיל הרך מהח ילדיםשל הניתוק 

ההתנסות של  הרך שמתאפשרת לומהגיל ילד . לעומת זאת, ופוגע בתהליכים ההתפתחותייםזה בגיל 

יש לראות את הילדים לא רק ולכן . לוקח חלק פעיל במרחב הקהילתי עולם המבוגריםהשתתפות ב

ויים לתרום לרשתות שאלא כסוכנים שע ,על ידי ההון החברתיות להם המוענק ות חברתיותכמקבלים הטוב

האיכות של  הילדים מעלה אתנוכחות ש ,מצביע על כךאחד המחקרים בנושא החברתיות של הקהילה. 

 עשויים ליצור ולקיים רשתות משמעותיות עבור הקהילה. והם  הרשתות החברתיות

 

העלאת רמת ו מבוגריםלבין ילדים המפרידות גבלות ההסרת כמה מהסק בפרק עוהכיום, השיח שעומד על 

שפיע לטובה על תחושת וכגורם שמ, הם חיים ים בהםוהתרבותי יםהחברתי יםהילדים בהקשר מעורבות

הבין את התמצא בו ולהות שלהם. על מנת ליטול חלק ולשנות את העולם מסביב, ילדים צריכים להז

עשויה ליצור עבורם  הרך גיל המיקומם בו. ההזדמנויות לעסוק בקבלת החלטות ופעילות חברתית החל מ

של הילדים באה לידי ביטוי בדרך בה מוסדות ומעצבי  אי נראותמנגד, מודל התנהגות גם בחיים הבוגרים. 

הכרה ביכולת הטובתם.  ימהטוב יותר הנחה כי הם יודעים , מתוך מדיניות מקבלים החלטות לגביהם

במסגרת למשל, נות הון חברתי. ילדים לתרום הינה צעד חיוני בבניית הנראות הציבורית שלהם ויכולתם לב

יחד  ת הברית ילדים הוזמנו ליטול חלק בעיצוב סביבה ידידותית לילדיםבאירופה ובארצושפועלות תכניות 

אדריכלים ומתכנני ערים. נקודת ההתחלה עבור הילדים בגיל הרך למשל, עם מומחים, שיתוף פעולה עם 

 לקבל הזדמנות ללמוד על הקהילה בה הם חיים.האפשרות היא 

 

בין עולם רבה יותר שקיפות פתיחות ודורש ך לגבי מעורבות ילדים בגיל הרשינוי תפיסתי בהקשר זה, 

הילדים בתכניות הטיפול לבין עולם המבוגרים בקהילה. השקיפות אמורה לכלול מגע ובניית קשרים 

על המחנכים להיות אקטיביים  ,הילדים. לשם כךשל שתתפות המשמעותיים בין ילדים למבוגרים וקידום ה

 דרוש גם שינוי בהערכת תפקידבנוסף, דים למבוגרים. וליזום באופן מודע את פיתוח הקשרים בין יל

שבמסגרתו  ,גיל הרך ויצירת "קוריקולום עתיר סיכונים"הילדים בשל  םהתפתחותתהליך ב "סיכון"ה

במרכז אוניברסיטאי ילדים יוכלו לחקור מרחבים חדשים, רעיונות חדשים וקשרים חדשים. לדוגמא, 

נתפסו כבלתי נראים שלפני כן , הניקיוןוילדים לצוות התחזוקה  ןיהיכרות בנערכה  לטיפול בילדי הגיל הרך

הנמצאים קה של ביקורים חד פעמיים באתרים קהילתיים ילילדים. כמו כן, הוצע להחליף את הפרקט

 אנשים שיצרו את התצוגות במוזיאוןה ים ומגוונים עםהדוקבניית קשרים ביקור ולמשל, , בקהילה

 . המקומי

 

קשרים שנוצרים בין ילדים למבוגרים במסגרת הרשת ה תמנת להעריך א שעלשל המחקר היא הנחת היסוד 

 :את המאפיינים הבאיםגם הקהילתית יש לקחת בחשבון 

 האם הקשר כולל דאגה ואכפתיות? :הקירב -

 אם הקשר עשוי להתקיים לאורך זמן?ה :המשכיות -

 של הילד?את הסקרנות ואת הדמיון עודד האם הקשר עשוי ל :מורכבות -

 האם הקשר מאפשר לילד לבחון מחדש את מיקומו בסביבה ואת שייכותו?  :זהות -

 הגיוון האנושי? הילד בדבר האם הקשר ירחיב את הבנת  :מגוונות -

 האם הקשר מחזק את דימוי הילד בעיני המבוגר? :הדדיות -
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לפגוע בעולם הילדים ובתפקיד שר בין עולם הילדים ל"חיים האמתיים" לא אמור גלהדגיש כי בניית ה יש

המרכזית . כמו כן, המטרה בין משחק לעבודה הקוטבית המפרידה אלא להרוס את הדיכוטומיה ,המשחק

הילדים ברשתות הקשרים הקהילתיות.  מעורבות הולכת וגוברת שללהמשיך להתמקד בילד יחד עם היא 

חזק תרק "חיים אמתיים" כמובן, קיימת סכנה כי בהיעדר זווית ראיה ביקורתית מעורבות ילדים קטנים ב

משא ומתן של הקשרים בין ילדים בכך שהקוו ואת אי השוויון החברתי. חשוב להכיר -סאת הסטטו

כרה ביכולתם לחשוב הוזאת מתוך , פעילה של הילדים כמההדדיות והסשל תבסס על עקרונות ילמבוגרים 

תרום תבמסוגלותם וכרה לתרום לה עשוי בקהילה ילדים לחייםביסוס הקשר והגישה של ולתרום. 

עיצוב התכניות המקשרות בין ילדי הגיל הרך לקהילה יאפשר לילדים להכיר טוב יותר בנוסף, להעצמתם. 

 יתכינון זהות אזרח .בים הקהילתייםישה למשאגאשר מאפשרת  עמדה בטוחהאת המורכבות של העולם מ

רת גיל הרך, בשגההחל מ בית של הילדים,והשתתפות בחיי החברה בגיל המבוגר מתחיל במעורבות אקטי

 את חוסנה של הקהילה. החברתי וואישי את ההון ה כלה אלה בונים ומחזקים החיים הקהילתיים.

 


