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גזענות  המושגים  בעוד  כי  לראות,  מעניין 
וסקסיזם מוכרים לציבור הרחב ויזוהו בקלות 
על ידם, דווקא גילנות אינה מוכרת יחסית ועל 
כן לעיתים חמורה יותר. כך לדוגמה, אם אדם 
יטען כי אפרו-אמריקאים הם נחותים מלבנים, 
או כי נשים אינטליגנטיות פחות מגברים, המאזין 
בדרך כלל יבין כי מוצגות לפניו עמדות גזעניות 
שליליות  עמדות  זאת,  לעומת  וסקסיסטיות. 
כלפי קשישים נתפסות כמובנות מאליהן ולא 
כדבר שיש להילחם בו. בטלר הוסיף כי גילנות 
היא "תהליך מתמשך של סטריאוטיפיזציה עד 
כדי הפסקת התייחסות אל אנשים זקנים כאל 
בני אדם, בשל קטלוגם באופן שלילי כסניליים, 
נוקשים וארכאיים, בהשוואה לקבוצות גיל צעירות 
יותר". דעה קדומה, סטריאוטיפיזציה ואפליה הם 
מושגים סוציולוגים ידועים, שמבליטים את גודלה 
של הגילנות כתופעה חברתית נרחבת, הדורשת 
התייחסות ומחקר. גילנות מעניינת מאוד בעיקר 
לאור העובדה שכולנו נהפוך בשלב זה או אחר 

לזקנים. 

גילנות אינה בהכרח שלילית והיא יכולה להיות 
גם חיובית, הן במישור התפיסתי והן במישור 
ההתנהגותי. גילנות חיובית מתבטאת, למשל, 
בתפיסת אנשים זקנים באופן קטגורי כחכמים, 
הכניסה  שונות  שבמדינות  בעובדה  גם  כמו 
לגיל הזקנה מלווה בקבלת הטבות, כמו הנחות 

בארנונה ובתחבורה ציבורית.

קיימות שלוש רמות שבהן הגילנות באה לידי 
ביטוי: במישור האישי, החברתי והממסדי. במישור 
האישי, גילנות מתבטאת בניסיונות להימנע מקשר 
עם אנשים זקנים, בהכחשת הגיל, בהומור גילני, 
בקיומן של עמדות שליליות כלפי זקנים והצמדת 

סטריאוטיפים לאנשים מבוגרים. אנשים זקנים 
נחשבים לאינטליגנטיים פחות, הישגיים פחות 
ואחראים פחות מאנשים צעירים. אנשים זקנים 
מוערכים כנשיים יותר וגבריים פחות מאנשים 

צעירים.

ההיבט השני, ההיבט החברתי של הגילנות, כולל 
הבנה של מושג הזקנה בחברה, שפה גילנית 

והפרדה בין צעירים לזקנים על רקע גיל. הדבר 
ניכר, למשל, בנטייה בלתי מודעת לנקוט בצורת 
דיבור מסוימת בפנייה אל אדם זקן, שמאפייניה 
הם דיבור איטי, הגברת הקול, סבלנות יתר, או 

לחילופין חוסר סבלנות בולט.

בהיבט השלישי, הממסדי. גילנות יכולה להתקשר 
למדיניות ציבורית, כמו גם גופים פרטיים המקיימים  
מדיניות מפלה, שפוגעת בזכויותיהם של הזקנים 
ונוקטת בדפוסי פעולה הכרוכים באפליה בשל גיל 
מתקדם. כך בעולם המשפט ובתעסוקה; בפסיקות 
גילניות ובפסילת מבוגרים כמועמדים לעבודה. 

סטריאוטיפיזציה שלילית של הזקנה מוכרת 
במין האנושי מקדמת דנא. הדוגמא המובהקת 
הקדומה ביותר מצויה בכתבי אריסטו, שקושר את 
הזקנה עם רוע מזג וקטנות הנפש, בעוד האיש 
ופורח. לעומת  הצעיר מצטייר בכתביו כרענן 
שמרניות  ובתרבויות  היהודית  במסורת  זאת, 
ניכר מעמדו של הזקן כמכובד, חכם ובעל ניסיון 

)"והדרת פני זקן"(. 

בחברה המודרנית, עקב ההתפתחות הטכנולוגית, 
בין- מחקרים  המבוגרים.  של  מעמדם  ירד 
תרבותיים  מצאו עמדות שליליות כלפי אנשים 
יותר ממדינות  זקנים גם במדינות רווחה, אף 
שנחשבות אינדיבידואליסטיות ומסורתיות, כמו 
סין, יפן ותאילנד. לפיכן ניתן לטעון, כי גילנות הפכה 

להיות מציאות  אוניברסלית.

גילנות 
)Ageism(

המונח גילנות  מופיע לראשונה במאמר 
של פרופ' רוברט בטלר משנת 1969. 
בטלר, מהראשונים לבחון את מושג 

הגילנות, הגדיר אותה כדעה קדומה מצד 
קבוצת גיל אחת נגד קבוצות גיל אחרות. 

גילנות יכולה להיות מופנית גם כלפי 
ילדים, בני נוער וכדומה, אך הסובלים 

ממנה הם בעיקר קשישים. 

ההיבט החברתי של הגילנות, כולל 
הבנה של מושג הזקנה בחברה, שפה 

גילנית והפרדה בין צעירים לזקנים 
על רקע גיל. הדבר ניכר, למשל, 

בנטייה בלתי מודעת לנקוט בצורת 
דיבור מסוימת בפנייה אל אדם זקן, 
שמאפייניה הם דיבור איטי, הגברת 

הקול, סבלנות יתר, או לחילופין חוסר 
סבלנות בולט.

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

פסח מגיע. אוויר חמים ונעים סובב אותנו 
מכל עבר ואנו מוקפים ירוק ופריחה. כמה יופי 
ואופטימיות מביא אתו האביב.  בואו נכניס את 
כל הטוב הזה אלינו הביתה בעזרת שילוב של 

פריטים ירוקים ופרחוניים.

מאוד  אוהבת  אני  כמעצבת,  אישי,  באופן 
להשתמש בירוק. מינון השימוש בו משתנה לפי 
רמת הצבעוניות שהלקוח אוהב ובהתאם לחלל.

עכשיו  מעצבת  שאני  הבית  כמו  מקרים  יש 
בחצרים, שם צבענו קיר ע-נ-ק בירוק ואף הוספנו 
כורסה בבד קטיפה ירוק באזור אחר של הסלון, 
כדי לאזן. ויש מקרים שבהם הירוק יכול להתמקד 
בנגיעה, כמו מנורה אחת מיוחדת, או אפילו  עציץ.

כשרוצים מראה רגוע ונקי יותר, משתלבים נפלא 
בירוק גווני אפור.

אם רוצים מראה צבעוני וכפרי יותר, ישמח הירוק 
לאמץ אליו שילובים של ורוד בהיר ורך או תכלת. 

שבו  המינון  בחלל,  הגוונים  שמיקום  מובן 
משתמשים בהם )כמה ירוק? על איזה קיר?( 
ושילובם בין פריטים שונים )האם כל הצבעוניות 
תתרכז בכריות, גם בכריות וגם בקיר, או בכלל 
בתאורה?( הם בעלי חשיבות רבה למראה הסופי. 
זה לא אומר שלא צריך להעז. נהפוך הוא, אני 
הראשונה שתהיה בעד להכניס צבע ואופי אישי 

לבית, אבל בצורה נכונה.

פריטים  אוסף  לראות  יכולים  אתם  בתמונה 
המשתלבים יחד ועושים אביב בלב.

"מאחלת לכם לגור בבית שישרה הרגשה של בלוב 
וצמיחה - בית שירגיש לכם כמו האביב
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