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כותרת :פרופ'' אשר בן אריה ,האונ'' העברית
ומנכ"ל מכון חרוב  -השימוש בילדים
מאיה חסון;

שלום וערב טוב פרופ'' אשר בן אריה-האוניברסיטה

העברית ומנכ"ל מכון חרוב ,שלום.
פרופ'' אשר בן אריה
מאיה חסון

; ערב טוב.

; הילדים בריב של גדולים הופכים לשק חבטות -זה

פחות או יותר הענין?
פרופ'' אשר בן אריה

; כן .הם הופכים לשק חבטות .אנחנו לא

צריכים לחשוב על מה זה עושה לילדים עצמם .כל הצדדים בכל
מיני ריבים כשנוח להם הם משתמשים בילדים .וכשלא נוח להם
הם מגנים את האחר שמשתמש בילדים .בסופו של דבר הילדים
הם אלה שסובלים.
מאיה חסון

; אתה יודע ,הגיון הבריא אומר שצריך לעשות

הבחנה בין ילד לילד .לא להשתמש בכלל בילדים .מה מניע את
המבוגרים כן לעשות את זה .זה מוכר?
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פרופ'' אשר בן אריה

; תראי ,ההגיון הבריא וטובת הילדים זה

להוציא אותם לחלוטין מהויכוח הזה .זה לא ויכוחים שלהם לא
הויכוח הזה ולא ויכוחים אחרים .השימוש בילדים נעשה כי זה
מוכר .השימוש בילדים נעשה כי זה מזעזע .מכל הכיוונים.זה קרה
במחאה החברתית שצעדו עם עגלות עם תינוקות .זה קרה
כשחרדים השתמשו בילדים בהפגנות שלהם .זה קרה כשילדים
הפכו להיות מושא תקיפה של אחרים .זה קרה בהפגנות פוליטיות
כאלה ואחרות .לכל המקרים האלה יש פן אחד משותף ,זה לא
המאבק של הילדים ,זה לא עניינם של הילדים .אף אחד לא שאל
את הילדם אם הם רוצים להיות חלק מזה ,או לא .אנחנו
משתמשים בהם ככלי שרת לרצונות שלנו.
מאיה חסון

; אז איך משכנעים אותנו ,או את הקיצונים האלה

לא להשתמש בילדים?
פרופ'' אשר בן אריה

; תראי ,צריך לשכנע וצריך למנוע .על מנת

לשכנע צריך קודם כל שני הצדדים להבין שכל שימוש בילדים
בכל צד הוא פוסל .זה לא כשאני משתמש למטרות שניראות לי
צודקות אז זה חינוך לדמוקרטיה .כשאני משתמש למטרות שהן
ניראות לי לא צודקות ,זה חינוך לדמוקרטיה .כשאני משתמש
למטרות שניראות לי לא צודקות אז זה שימוש פסול בילדים.
הדבר השני צריך להבין מה זה עושה לילדים .המקומות האלה ,
הפגנות למשל ,זה לא מקום שילדים צריכים להיות בו.
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מאיה חסון

; כן.

פרופ'' אשר בן אריה

; זה

מקומות שיש בהם אלימות .זה

מקומות שיש בהם שפה לא ראויה .זה מקומות שיש שם
התגודדות.זה לא מקום .אם היינו לוקחים ילד ושמים אותו
במקום ,או באוירה כפי שמתרחשת בהפגנה כלשהי ,סביר להניח
שהיינו חושבים שמחוץ להפגנה עצמה היינו מניחים שהילד נמצא
בסיכון ,אולי הוריו מזניחים אותו .הוא נחשף לשפה שאנחנו לא
רוצים שהוא יחשף .הנה אנחנו עושים את זה.
מאיה חסון

;אז איפה האכיפה? יש בכלל ,מה החוק אומר? מה

הרשויות נוקטות?
פרופ'' אשר בן אריה

; החוק הוא מאד בעייתי ,כי עוד פעם בא

הורה ואומר  -אני הולך להפגין בשביל ילדי .זה עלויות של
החינוך לגיל הרך הן כל כך גבוהות ,אני אקח את הילד בעגלה,
אסתובב איתו בהפגנה גם אם בהפגנה מתרוצצים סוסים ,גם אם
בהפגנה יש צעקות ,יש דחיפות או כל מיני דברים אחרים .אז
אתה אומר איך אתה יכול לאכוף על הורה .אני חושב שהפתרון
פה הוא לא חוק .הפתרון הוא באמת קריאה לקרוא לכל הצדדים
להבין מה הם עושים לילדים עצמם .הנזק שנגרם לילדים הוא לא
רק אי נוחות בנקודת זמן מסויימת .בחלק מהמקומות החשיפה
לחלק מהדברים יכול שתהיה לה השלכה שלילית על התפתחות
הילדים מעבר לנזק המיידי.
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מאיה חסון

;נקווה שההורים לפחות יתעשתו .פרופ'' בן אריה

תודה רבה לך.
פרופ'' אשר בן אריה

; אין בעד מה.
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