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עמוד 1



קורןגאיה

הנעולה,הדלתמאחוריזהירות.

להסתתרעלולההמחשב,מסרליד

סבלנותחסרתאנוכית,מפלצת

הפכואיראנזפתית.ויכולת

הרשתותהאלימים,המשחקים

הסמכותוהיעדרהחברתיות

המתבגריםילדינואתההורית

להתעלללהםחלכרשכללמי

לכרתדאגוואירבאחריםולפגוע

בחסותיהפוהלאשלכםשהמלאר

J₪M
מצפוןחסרלמטרידןהרשת,

NKTאנגלמאירזאבאיורים:קורןגאיה

מלאך,נשמה,של־הילד

לפ־מסוגללאהואבזבוב

גוע״,

$TS1$,לפגוע״$TS1$

$DN2$,לפגוע״$DN2$עיניהא',אומרת

שהמלאךבעתיוהקות

עי־תכולבלונדינישלה

ניים

$TS1$עיניים$TS1$

$DN2$עיניים$DN2$דלישופרשלושבןותמ־ם־מבט

־פה־פה,"לאאחותו.שלראשהעלחול

באצבעמולוומנופפתא׳נזעקתשלי״,

המ־זורהבתגובה,מאש־מה.לגמר־לא

לאך

$TS1$המלאך$TS1$

$DN2$המלאך$DN2$למעשיוהעיוורתאמו,בע־נ־חול

בגינההספסלעליושבתאניממ־לא.

הנ־הצהר־ים,אחרחמשסביבי.ומביטה

רנדות

$TS1$הנרנדות$TS1$

$DN2$הנרנדות$DN2$אתהמחשביםבפעוטותמלאות

קופיפיעמוסות־מגלשותלאחור,קצם

מעוררתבצורהעליהןשנתליםאנוש

בסלו־מקשקשותעייפותאמהותחשש,

לרי.

$TS1$.בסלולרי$TS1$

$DN2$.בסלולרי$DN2$חבורתיושבתהג־נהשלהשניבצד

נרגילה.ומעשנת15בניטובים""בני

ל־יתיישבוהםבוקרלפנותבשלוש

מתחת

$TS1$למתחת$TS1$

$DN2$למתחת$DN2$,אבניםויזרקובירותישתולחלון

כשהםמחדש,לילהבכלהפנסים.על

ההוריםאיפהתוההאניאותי,מעירים

מחוץלהסתובבלהםשנותניםשלהם,

כאלה.בשעותלבית

להוריםהאחרוןשבזמןנדמהבכלל,

כשהםהילדיםעושיםמהמושגאץ

רובבזהנודהובואולהשגחתם,מחוץ

האומ־הנערלהשגחתם.מחוץהםהזמן

לל

$TS1$האומלל$TS1$

$DN2$האומלל$DN2$כפ־יסבוקלוהציקוכישהתאבד

ושוב,שובשנאנסההילדהגובהו,בגלל

מתפרסמיםשלאמקריםעשרותועוד

ילדה״סתם"כלום,קרהלאכא־לוכ־

הוול,עלשמנהשהיאלהשכותבים

מסתלבטיםכשכבהשכולםילד"סתם"

שלאעדהריזר.עובדשלואבאכיעליו

אחדאףהכחולים,הסימניםאתרואים

מתערב.לא

נהפ־הםמקסיםשממלאךפלא״לא

כים

$TS1$נהפכים$TS1$

$DN2$נהפכים$DN2$,מח־כץ,אורלינאנחתללוציפר״

ברת

$TS1$מחברת$TS1$

$DN2$מחברת$DN2$אני״״פשוטלנוערההדרכהספר

גםשמקיימתנעורים(,אגם)הוצאת

לילדים״נתנובנושא.הוריםסדנאות

עמוד 2



אחדבוקריוצרו.עלקםוהגולםחופשמרייותר

הג־התפלצתמימביניםולאמתעורריםאנחנו

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$אוהמיטהעלשרועההסמוך,בחדרשגרה

פעםמרינוהמתהזמן,רובהמחשבמוליושבת

במקרהמכירים.לאשאנחנובשפהמדברתאו

ובמק־ומסתגרתהדלתאתטורקתהיאהטוב

רה

$TS1$ובמקרה$TS1$

$DN2$ובמקרה$DN2$מתחצפתמקללת,בורחת,היאטובהפחות

בשניאחדמביטיםההורים,אנחנו,ומרביצה.

איך,בעצמנו:להצליףומתחיליםאוניםבחוסר

רכיםהיינובגללנו,זהכזה.יצורלנויצאאיך

לושמנולאמדי,טוביםהיינוהילד,עםמדי

מה?״יודעתואתגבולות,

מה?

אשמ־זונכון.זהבשבילרחדשותלי׳יש

תנו.

$TS1$.אשמתנו$TS1$

$DN2$.אשמתנו$DN2$מחורבנים*.הוריםאנחנו

פתגושופעםיגדו

עתיפלצתשללעולמוהבאיםברוכים

ההורים,עלשיורדזההישראלי,המתבגרהנער

לילבאישוןהשכונהאתומעירלמוריםמתחצף

ולהעיףמולולהתייצבאומץאיןאחדלאףכי

בעולםשזכתהגילשכבתלקיבינימטאותו

מ־שנולדואלהכללו״שייכיםה־דורלשם

nfe*

$1ST$מnfe*$1ST$

$2ND$מnfe*$2ND$.aenun 7/J0 wnjif71רבJimv 7948

0ft83.mipe nXn14ב»ב,Jh meN 2:970e• 0,

הגדולים״האחיםכץ.אומרתואילך",1995

שייכים1994ל־1980ביןשנולדושלהם,

1965מ־שנולדנוההורים,ואנחנו,ה־ץ,לדור

להםשקדמוםיזדורלבנישייכיםוהלאה

אתלכנותמעדיפהזאת,עםאני,הבייביבומרס.

עצב־אנחנוכיה־ע׳,דורהנוכחיההוריםדור

נ״ם,

$TS1$,עצבנ״ם$TS1$

$DN2$,עצבנ״ם$DN2$,לעצמנו,ואומריםעיןמעלימיםעסוקים

נורא׳׳׳.לא׳עזוב,

לייי,!

xtYלהשיגכדיזהאתעושיםאנחנוהזמן

גבו־בהצבתעקבייםלאאנחנותעשייתי.שקט

לות,

$TS1$,גבולות$TS1$

$DN2$,גבולות$DN2$שיעורים,להםעושיםלילדים,מוותרים

להםופותריםשלהםהמלחמותאתנלחמים

רבהילדלהתמודד.להםלתתבמקוםבעיות

לאהואלהגנתו.מידמתייצבתהאמאבכיתה?

לאאישורלונותנתהאמאלמבחן?מתכונן

למחרת".לבוא

מרקואמא?שלואהבהחוםבקצתרעמה

היופ.עדזהאתמחמש

חושביםשהםמהמקבליםלאכשהם״כי

עםלהתמודדמסוגליםלאהםלהם,שמגיע

והתחצפויות.צרחותכעסים,יתרזההאכזבה.

לאשלך.לאמאככהלדברמעזההייתלאאת

זההפה׳,את׳תסתמילה,להגידמעזההיית

בדממה.עוברהכלהיוםבשקט.עוברהיהלא

לא׳אתלגננת:להגידלעצמומרשהכגןילד

לצדו.יעמדוההוריםכיככה׳,אלייתדברי

העליונה.עלשלהםהידשבסוףיודעיםהילדים

אתמשיגיםשהםערהדםאתלנומוצציםהם

להםישכתשובה.לאמקבליםולאמבוקשם

מאודהםכיכעיקרשבעולם,הנימוקיםכלאת

גדלהל׳אופס,מדהיםמרשםזהאינטליגנטים.

קטנה'׳׳.מפלצתלי

דור,אסנתדירטוענתרעים,לאהםילדים

חינוכיבייעוץשנילתוארבתוכניתמרצה

גםהעוסקתיזרעאלעמקהאקדמיתבמכללה

ניתןשבהםמצביםמזהים״הםהורים.בהדרכת

עו־הםאותם,עוצריםלאואםהחבלאתלמתוח

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$רואיםהם"למעשה,אומרת.היאזה',את

ולומדיםפינותמעגליםשלהםההודיםאת

לצר־החוקיםאתמעקמתשלנוהחברהמהם.

כים

$TS1$לצרכים$TS1$

$DN2$לצרכים$DN2$,זהקבצים,מורידיםתוכנות,פורציםשלנו

אסורבו.שמתביישיםמשהולאמגניב,נחשב

אבל13לגילמתחתכפייסבוקחשבוןלפתוח

המותר,לגילמתחתילדיםאלפימאותשםיש

שעוזר,מיהחשבון?בפתיחתלהםמסייעומי

נוראלאשזההילדאתמלמדזהלשקר.שותף

לתחמן׳׳.

-<•-■-

"•"״_■

אור־מגבהשלההמפלצתתיאורייתאת

לי

$TS1$אורלי$TS1$

$DN2$אורלי$DN2$מרעננים:תיבותבראשיגםכץ

מתח־)חומרניים(,למטריאליסטים״מ׳

צפים,

$TS1$,מתחצפים$TS1$

$DN2$,מתחצפים$DN2$פינוק,בשבילפ׳בעצמם.מרוכזים

מקבליםלאהםכיל׳פוטושופ.פייםבוק,

כאןהכלצריכיםצ׳חכרתי.לחץוגםלא,

תקשורתעבורת׳מותגים.צרכניועכשיו,

בעייתית'.בינאישית

עצמי,עללרגעחשבתיהאמת,למעז

שוניםממשלאהםמחבריי.כמהעלוגם

מאיתני.

שלאילדיםתמצאיתמיראופי,תלוי'הכל

מוקצןיותרהכלאבללהגדרות,ממשעונים

בע־להיותרוצהילדכלrmבדורומחודד

רוץ

$TS1$בערוץ$TS1$

$DN2$בערוץ$DN2$ריאליטיבתוכניתלהתגלותאוהילדים

כברלהצלחההדרךשמשםלהםנדמהכי

תובעניים,ליצוריםאותםהופךזהסלולה.

מוט־מושגמקבליםשהםזהעללדברשלא

עה

$TS1$מוטעה$TS1$

$DN2$מוטעה$DN2$שמיםהםהחיים.לאזההוליוודהחיים.על

להםישבוק,שזהכאילובפייסבוקתמונות

לתשומתזקוקיםהםבעצמם.אינסופיעיסוק

שיוצרמהמסחריות,בכמויותולאישוריםלב

העצמי.בביטחונםופוגעולחציםחררותאצלם

כיכעיקרכילד,בעולםלהתנהלקללאהיום

כישלו־עםבהתמודדותמוצלחפחותczדור

נות

$TS1$כישלונות$TS1$

$DN2$כישלונות$DN2$.מצליחים,כשלאמחשב,במשחקואכזבות

משחקלאזההחייםאבלפעם,עודמתחילים

יורעלאשהואאחרילדמולווכשעומדמחשב,

ממנולהוציאעלולזהאיתי,להתמודדאיך

אלימות".

אפ־בלתיהכמעטהמודליםבמובןוישנם

שדיים

$TS1$אפשדיים$TS1$

$DN2$אפשדיים$DN2$,הילדיםנחשפיםשאליהםלחיקוי

בגילבדיוקהילדים.ובתוכניותבפרסומות

מוצגיםוהפלטה,הפיצהפרצוףעםהמבלבל,

בשכבתמשוחיםנוצצים,סלבריטיזבפניהם

שיל־הזמןשכמותלזכור'ישעבה.פוטושופ

דים

$TS1$שילדים$TS1$

$DN2$שילדים$DN2$השו־המדיהערוצימולמבליםנוערובני

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$,מקימתרוזמךפפיר,ליה־אומרתאדירה״

"זהוהמדיה',הצריכהבתרבות׳׳ילדיםארגון

שהםאומרלאהמדיהבעולםשוחיםשצעירים

כלעםולהתמודדלהכילכדיבוגריםמספיק

הכוונה׳.ללאככד,הכרוכותההשלכות

מגילנחשפיםילדיםרוזמן־פפיר,לדברי

מציאותייםלהיראותשעשוייםלתכניםצעיר

"תררייטינג.לייצרמהונרסיםלמעשהאך

בנוגעגבולשאיןלנומראותריאליטיבניות

לעשותשצריךמהלגביאושלנולפרטיות

להיותהפך׳סלביולהיותמפורסם,להיותכרי

לפרסומותנחשפיםילדיםילד.כלשלהחלום

מגילופרובוקטיבימיניאופיבעלותותוכניות

משחקים,הםשבההדרךעלשמשפיעמהצעיר,

מתחיליםהםשבוהגילועלמחקיםשהםמהעל

השני.המיןעם׳רייטינג׳שלבאינטראקציה

לדמויותנחשפיםוילדותילדיםלכך,בנוסף

נראההתוצרמסיבי.פוטושופעיבודשעבת

שהילדיםהיופיאידיאלעלומשפיע׳אמיתי'

ילדיםמייצרזהלהשגה.ניתןשאינומטפחים,

נמוך".עצמיביטחתעם

אכ־מקוםבאמתהואהעולםלעשות,מה

זרי.

"המדיה

$TS1$אכ"המדיה$TS1$

$DN2$אכ"המדיה$DN2$לאשהםלתכניםילדיםחושפת

כלילהםמספקתהיאלהכיל.בשליםבהכרח

בהםשטמונהלתפעול,קליםחדשים,משחק

מיאותה.מביניםלאהםאךרבהאחריות

למע־שהואשוכחהמחשבמסךמולשיושב

שה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$הישירהקשרחוסרציבורי.במרחבשוחה

הרבהגבולותלמתוחאותםמעודדאחריםעם

להפיץבמציאותעושיםשהיולמהמעבר

בר־אחריםשלפניהםאתולהלביןשמועות

בים.

$TS1$.ברבים$TS1$

$DN2$.ברבים$DN2$תכניםהפצתשלנסבלתבלתיקלותיש

טקסטאומביכהתמונהלהפיץשניתןכך

הבריונותלמעשה,מסחררת.במהירותמביך

בשלהקונבנציונליתמזויותראכזריתברשת

מהנפ־הפוגעשלוהמרחקשלההפומביות

גע״.

לדברי

$TS1$מהנפלדברי$TS1$

$DN2$מהנפלדברי$DN2$ילדיםביןהתעללותדור,אסנתד׳ר

מדהעללויות"הרבהתמיד.קיימתותהיההייתה

בה־וההודים,המוריםשלהגבמאחוריקורות

פסקות,

$TS1$,בהפסקות$TS1$

$DN2$,בהפסקות$DN2$הילדיםתמידלאהספר.לביתמחוץ

גדולהתעללותמעגלנוצרואזמשתפים,

בצורהאיתולהתמודדמתקשיםשמבוגרים

בימיםהעובדתדור,דיראומרתאפקטיבית',

שלהפיקוחיכולתאתשבודקמחקרעלאלה

בפ״םבוק.שלהםהילדיםפעילותעלהורים

75״כ־מזעזעים.במפתיע,שלאהממצאים,

שלהםהילדאםיודעיםלאמההוריםאחוז

מגלה.היאבפייסבוק",במישהופגעאוהטריד

מונעיםאינםתריםכיסבוריםאחוז90"כמעט

הגיללפניפייסבוקחשבוןלפתוחמילדיהם

שלה-מפנינוראזד,לכד.המוגדרהמינימלי

לתתכמוזהצעירבגילחברתיתבמדיהתעסק

איןאבלטכנית,לנהוגיודעכשהוארכבלילד

אתמביניםלאצעיריםילדיםדעת.שיקוללו

כאןוהסכנההפגיעה,יכולתאתההשלכות,

מכיריםלאהמבוגריםתבשגםמכיווןכפולה

הזה״.הכליאת

תחלואותעללז«לוגןנמאפקצת

פתקיםבביתד,העברנובדורנוגםהפייסבוק.

החלשים.הילדיםעלמעליבים

מהפלספו־אחתרקזואשם.לא"הפייםבוק

רמות,

$TS1$,מהפלספורמות$TS1$

$DN2$,מהפלספורמות$DN2$הרעת.אתעליהלתתוישנוספת,במה

ולמי־הומו,לאחיו,אפילולמישהו,שקוראילד

שהי

$TS1$ולמישהי$TS1$

$DN2$ולמישהי$DN2$,נקבלאםמיד.מושתקלהיותצריךשמנה

תתחזק.ההתעללותנורמטיבית,בצורהזהאת

ואזמפריע,שבהתחלההשטיח,עלכתםכמוזה

נעלם.שהואאומרלאזהאותו.רואיםלאכבר

יל־זה׳בכהבסלחנותולהגידעבודה,זהלחנך

דים׳

$TS1$ילדים׳$TS1$

$DN2$ילדים׳$DN2$עליי־.מקובללא

סטנדרטיקיטורעודכמולהישמעעלולזה

בעיתוניםשכותרותאלאההתבגרות,גילעל

גו־ילדיםהתר:ופוחתהולךש^כך,מוכיחות

נבים

$TS1$גונבים$TS1$

$DN2$גונבים$DN2$ונהרגים.מתהפכיםהמכונית,אתלאבא

דוק־ילדיםלמוות.גזבלונימסניפיםילדים

רים

$TS1$דוקרים$TS1$

$DN2$דוקרים$DN2$לדבריסיכה.ללאאחרים,ילדיםלמוות

לק־החטיבהבראשהעומדגימשי,דניד׳׳ר

רימינולוגיה

$TS1$לקרימינולוגיה$TS1$

$DN2$לקרימינולוגיה$DN2$ההתנהגותלמדעיהספרבכית

בנילמינהלהמכללההאקדמיהמסלולשל

צעירובגיליותרלאלימיםהופכיםנוער

לשיטורהיחידהכראששנים,לפניככריותר.

יסתובבונוערבנישכנופיותהעריךקהילתי,

חושש,הואעכשיו,התושבים.עלאימהויטילו

הייתהלאהסכינאות"תופעתמתממש.חזונו

סכין",נשלףמיליםשתיאחריהיוםקיימת,

אל־צריכתשלשלמד,תרבות"ישאומר.הוא
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כיסמים,יותרישהחוקים.כללמרותבוהול

חב־תהליךזהלגיטימציה.איזושהיקיבלוהם

רתי

$TS1$חברתי$TS1$

$DN2$חברתי$DN2$טוטאלית.דמוקרטיהאחריות.הוסרשל

עםלהתעמתחוששיםאנחנו׳לא׳.אומריםלא

כמעטילדיםשלדורכאןגדלשלנו.הילדים

זהשלהםבחייםהמרכזישהמוטיבפרזיטים,

ולקבל״.ולקבללקבל

yuwיטיריא

מכרהגילהישמע,עשוישזהככלמופרך

שבתהלאחרבשרוןיוקרתיביישובביתהאת

מב־הייתה׳׳הילדהמגפיים.זוגממנהדרשה

קשת

$TS1$מבקשת$TS1$

$DN2$מבקשת$DN2$,"חשבונותמנהלתג',מספרתמותגים

להש־שיקר,שזההסברתי״בהתחלהגרושה.

לעשותצריכהלאה׳בכיתהשילדהמספיק,

הדרישותאבלבשבוע,פעםמניקורפדנץ׳

חברהשלספורטנעלימצאתיאחדיוםגברו.

לפנישרקנעלייםבפהזרוקותנחשבת

נח־יותרחברהשישמתבררלה.קניתיחודש

שבת

$TS1$נחשבת$TS1$

$DN2$נחשבת$DN2$יותר.כאלהעםהולכתלאאחתושאף

ג׳פנתהבבוקרלמחרתנשברתי״.כברכאן

עד״ןהן"פהבגבעתיים.לגורועברהלמתווך

במרירות.צוחקתהיאלמותג",נחשבות

נאנהוחריצות",עבודהאנשיהיינו״פעם

מהלילדאתן'אניאומרים,הורים״היוםגימשי.

ילדיםרואהאניאותו.ומקלקליםהיה׳לאשלי

המח־מולשעות־ושביםלאגוצנטר״ם,שהפכו

שב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$אחר״.למ־שהוקשראוחמלהטיפתבל־

מסרנד־ם,מושפעיםמאודכהורים"אנחנו

של־לדכזאתאופנהישהאחרונותובשנים

מנור,איריסד׳׳ררוטנתהכל",כמעטמותר

דוגלים״הוריםולמתבגר.לילדפסיכיאטרית

למיטה.הילדישניםהרצח.בתיאוריית

עםילדיםמגדליםשנתיים,גילעדמיניקים

בנפשםלפגועלאמנסיםחובות,ובליזכויות

בביתאםעצמאילהיותיידעילדאיךהרכה.

רואהאתלפעמיםאותו?להענישאסורספר

ניצבתוהמורההכיתה,אתמפרקיםילדים

שהמתפרערואיםהילדיםאונים.חסרתמולם

ובלתיאנוכייםלהיותולומדיםעונשבלייוצא

לצבאהולכיםגדלים,הםכךאחרמתחשבים.

משמעת,שלמנגנוןלהםא־ןכיומתרסקים,

עצמית".שליטהשל

לאעדייןואנחנוהשתנההעולםואולי

זה?אתמבינים

מאב־לגמרי,וירטואליבעולםח״ם׳הם

דים

$TS1$מאבדים$TS1$

$DN2$מאבדים$DN2$בתוךלתחייהוקמיםמתיםהמציאות.את

שקו־במהענייןפחותהרבהלהםישהמחשב.

רה

$TS1$שקורה$TS1$

$DN2$שקורה$DN2$לאחלול,משהובהםישמסביבם,בעולם

שלהםהמחשבמשחקישטוח.מאוררגשי,

לזה.מתמכריםוחלקםוסכנות,אליטותזרועי

₪■/

שנותןהורמוןהדופמין,רמות

עולות,שלהםבמוחוסיפוק,עונג

מתרגליםשהםלכךשגורםמה

עונגלתחושותמ־־ד״ם,לסיפוקים

לאאנימציאותי.לאוזהמיידיות,

שהמציאותהיאהבעיהאבלשמרנית,

עללוחציםלאמהירה,לאעדייןבחוץ

מגיע".וזהכפתור

ד׳׳ראומרתנזיל,והכלמהירהכל

אבלומוחק,כותבאתהבמחשבמנור.

לעשותאי־אפשרפניםאלפניםבשיחה

חלקזהוכחנים,היינואנחנו״גםד־ליט.

ההתבגרות״,בגילהעצמאותשלמהקביעה

הםהבעייתיים"החלקיםמאמינה.היא

סגו־שהםלהם,מוותריםשבהםהמקומות

ריס

$TS1$סגוריס$TS1$

$DN2$סגוריס$DN2$לאהםבפרטיות.להםלפגועואסור

אבלבדברים,להםלהסתכללךמרשים

חלילהאםלהתעקש.כרא־כןלפעמים

שיגידורוצהלאאתלילד,משהוקורה

שלך״.הילדעושהמהידעתשלא

שיל־אנישלי.המחשבזהתבלס

מתי

$TS1$שילמתי$TS1$

$DN2$שילמתי$DN2$.עליו

׳׳בדיוק׳״

יינספגושאתהגרמ

לש־כמובןאסורההשתלחות,למרות

כוח

$TS1$לשכוח$TS1$

$DN2$לשכוח$DN2$מופלאים,ביצוריםהכלאחרישמדובר

מקסימות״,מפלצות"הםונהדרים.תבוניים

ספונטניים,זורמים,מאוד״הםכץ.מתפייטת

סורקיםהםשלהם.עלועומדיםיצירתיים

ומאוראבסורדימהומורנהניםטקסטים,מהר

משתמ־הםזאת,עםלחידושים.פתוחים

שים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$ומדלגיםהפסקהבליבטכנולוגיה

הפי־הביחדעלהילדות,משחקיעל

זי,

$TS1$,הפיזי$TS1$

$DN2$,הפיזי$DN2$בגיללמבוגריםאותםהופךוזה

בשבו־הילדותמשחקיצעיר.מאור

נה

$TS1$בשבונה$TS1$

$DN2$בשבונה$DN2$עבודתשלמיומנויותלנונתנו

בין־תקשורתפעולה,שיתוףצוות,

אישית.

$TS1$.ביןאישית$TS1$

$DN2$.ביןאישית$DN2$החיים,עםלהתמודדלמדנו

וירטואליות.דמויותעםרקלא

מודעיםופחותפחותהמסכיםילדי

מו־והםאיתם,מדברתאתלסביבה.

רידים

$TS1$מורידים$TS1$

$DN2$מורידים$DN2$.שלהנושאכלאפליקציות

הםבחסר.אצלםלוקהוהקשבהשפה

יושביםכשהםגםלשניאחדמסמםים

זה".מולזה

וחמודים?קטניםגרמלינםבעצםהםאז

מתנה־הםמפלצות.באמתלאשהם"ברור

גים

$TS1$מתנהגים$TS1$

$DN2$מתנהגים$DN2$ביטחוןלהםיהיהאםלהם.טובלאכיככה

נפשיחוסןלהםיהיהאםשהם,במיבעצמם,

הת־כלשהומותגברכישתתלוייהיהשלא

פלצתיות

$TS1$התפלצתיות$TS1$

$DN2$התפלצתיות$DN2$.מאודחכם,מאורדורתירגע

נשכחלאבואיבמענה.חשיבה,בהליכיקוויקי

וחלו־רצונותלהםוישילדיםהכלבסךשהם

מות

$TS1$וחלומות$TS1$

$DN2$וחלומות$DN2$,עושהמהלזהותצריכיםואנחנוואהבות

פרקטיים״.ממשכליםכמהעםזהאתלהם

עושים?מהאזאו־קיי,

אסאוהב.שהילדבמהלהתעניין"תתחילו

אוהלהקותמיתשאלובמוזיקה,מתענייןהוא

מתענייןהואאםאיתם.מזדההשהואהזמרים

הבאמתהחבריםמיאוהר,הואמיאתבספורט

ולאן,יוצאכשהואעושההואמהשלו,טובים

לראותלהםחשובגולש.הואאתריםבאילו

בהםנוסךזהמתעניינים.שאתםלכם,שאכפת

וחשיבות".עצמיכבוד

שופינג?איתמלעשותמה,אז

אבלשלהם,לעולםלהתחברלנסות"אפשר

שחולקותאמהותיששלהם.לחבריםלהפוךלא

ניאותאפיליולפעמיםשלהןהבנותעםבגדים

תסבי־לילדהלגרוםעלולזהמהן.טוביותר

כים

$TS1$תסביכים$TS1$

$DN2$תסביכים$DN2$סמכותלהראותצריךנמוך.עצמיירימו־

בפ״סבוק,להםלחטטלאחיובית.אבלהורית,

איךלכםושיסבירואיתםלשבתאלאלמשל,

שלהם״.החבריםמ־עובר,זה

שעלולממהכץמזהירהנשימהבאותה

הזה׳׳לדורהמטלות.בביצועאותנולהכשיל

ענייןמאבדיםהםנמוכה,הקשבהיכולתיש

ובכריז־בהבעהגוף,בשפתחלשיםהםמהר,

מה,

$TS1$,ובכריזמה$TS1$

$DN2$,ובכריזמה$DN2$להיותהצורךמסכים.מולהיוםכלהםכי

מאורקורהמהלדעתבעניינים,פופולרי,

בבעיההואכזהחסךלושישמיעבורם.קריטי

שטויות,יעשההואלבבתשומתלזכותוכרי

חשובנוראלבניםבכוח.זהאתלהשיגינסה

בדרנים,להיותעצמם,אתלהשמיעלנצח,

חופר,קטעישלבנותולעניין.קצרלתקשר

חשובהכי־הכי,להיותהכל,לדעתרוצותהן

יוצאזהולפעמיםעליהן,אומריםמהלהן

שליטה״.מכלל

קשוחה.אהבהשלחסידההיאמנורר׳׳ר

"שהילדהמסבירה.היאמהבית",מתחיל״הכל

אתלמהלא?למהלמשל.כביסה,תקפלשלך

זה׳פינוקלי,אמרהשליאמאלה?מוותרת

שצריךאומרלאזהוצדקה.מאהבה',ההפך

לצפותצריךאבלומים,לחםעלילדלגדל

לחנךשלהם.הכיסרמיאת׳להרוויח׳מהם

לאדבריםלהםלהגירגםזהלחייםילדים

ככהיקמהם,לצפותמהם,לדרושנעימים,

אנ־בכבוד.אליהםשמתייחסיםמרגישיםהמ

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$המסוגלותתחושתפיתוחאתמפספסים

בכלאותנויאהבושהםרוציםאנחנושלהם.

אוהביםלאהםבצדקעוול.להםועושיםמחיר

אגואיסטים״.אנחנוכיאותנו,

אוזונהשלהלאמאקוראתהילדהואם

יד?עליהמריםשהילד

מ״דיעונשלקבלצריךהואמגזים"כשילד

אתלגרורולאזהעםלחכותלאנעים.ולא

איןלו:שכואבהעונשעםילדבלהסיפור.

החוכמהכדורגל.איןטלוויזיה,איןמחשב,

הםשבהעקרהלמריבהאיתםלהיכנסלאהיא

הדלתאתטורקהואאםוינצחו.אותנויתישו

ההתבגרות,בגילשהואבגללזהוצועק,שלו

מדייותרלוחודרתשאתלךמסמןהואאולי

טסטו־מרייותרלוישסתםאולילטריטוריה,

ססרון.

$TS1$.טסטוססרון$TS1$

$DN2$.טסטוססרון$DN2$לאאבללנזוף,ללחוץ.לאלדעתצריך

מדיםאומקללהואאםזה.עלאותולהעניש

רצינית".יותרהתערבותדורשזהיד,

מעליבים.נוראלהיותיבוליםילדים

טיפ־שכולםבטוחהאתמתבגרת"כשאת

שים.

$TS1$.טיפשים$TS1$

$DN2$.טיפשים$DN2$הוא14שבגילפעם,אמרסווייןמארק
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21בןוכשהיהאידיוט,שלושאבאבטוחהיה

שנים״.בשבעלמרשלואבאכמההופתעהוא

שבעאתלחבותסבלנותישלכולנולא

הרעות.ולשנים

גבוללקצהשהגענוהןהטובות"החדשות

לנורמליז־לחזורמתחיליםואנחנוהסיבולת

ציה.

$TS1$.לנורמליזציה$TS1$

$DN2$.לנורמליזציה$DN2$להגידאסורהיהבכללשניםכמהלפני

מתחי־וההוריםגדלו,הםועכשיולילדים,׳לא׳

לים

$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$.ונניההוריםהדרכותהגיעוסתםלאלפחד

להיבהל,התחילוהוריםכיקרהזהוםופר־נני.

נעימות".לאוהןהתוצאותאתרואיםהם

שנולדתי.לפנישמחפהשהיהאומרים

יחנכושלנושהילדיםעמומהתחושהלי״־ש

נוקשה.יותרהרבהבצורהשלהםהילדיםאת

ההורים,כמולהיותלאלעצמומבטיהדורכל

להיותגםמנסיםאשמהרגש־שלדורואנחנו

עושיםלאשאנחנוומהלעבוד,גםהילדים,עם

האשמהמרגשיניזוניםהילדיםבסדר.לאהוא

לנושאיןיודעיםהםכ־לעצמם,מרשיםהאלה,

אניאותם.לחנךאיתםשאנחנושעהבהצ־לב

לנצלשלהםל־לד־ם־־תנולאשהםבטוחה

ככה".אותם
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