
אגף חינוך וקהילה

מס' 12חומר למחשבה

סיירת גניםסיירת גנים
במקומות שונים בארץ ובעולם התארגנו סיירות הורים, שביקשו לצמצם תופעות 
כמו ונדליזם, אלימות, שוטטות, אלכוהול וסמים ברחובות ובמקומות הבילוי של 
צעירים. יש הורים שמגיבים לרעיון בתחושות של מבוכה, חוסר לגיטימיות וחוסר 
תועלת, אולם הניסיון המצטבר מעיד כי סיירות פעילות ויציבות הופכות לתופעה 
חברתית חשובה, עם תמיכה ציבורית והשלכות חיוביות על הנוער והקהילה כולה.

נוכחות והשגחה
נורמה  להפר  ההחלטה  מתוך  קמה  ההורים  סיירת 

"מקודשת", על פיה אין להורים דריסת רגל באזורים 

המוגדרים כשייכים לנוער. הנכונות ההורית להפר את 

הטאבו הזה נובעת מהבנת הסכנות הטמונות בבילוי 

עלולה  הסיירת  שפעולת  חשש  קיים  ואנונימי.  חסוי 

לגרום לכך שהנוער יעתיק את פעולותיו למחתרת או 

יבחר לבלות הרחק מן השכונה, אולם הניסיון מראה 

לבלות  ממשיך  הנוער  מרבית  מופרכת:  זו  שטענה 

פועלת.  כשהסיירת  גם  הרגילים  במקומות 

מעונינים  אינם  הצעירים  רוב  למעשה 

נגררים  אלא  אסורים,  בפיתויים  להסתכן 

אליהם עקב לחץ קבוצתי. הרוב השקט של 

בו קטנה השפעתם  הנוער מברך על המצב החדש, 

של אלה המושכים לכיוונים הבעייתיים. כאשר שואלים 

בזכות  מתבטאים  הנערות  ובעיקר  הנערים  אותם, 

המבוגרים  החלו  מאז  שהשתררה  הביטחון  תחושת 

להפגין נוכחות. 

המעבר מקול "אני" לקול "אנחנו" 
חשש  עקב  לסיירת  להצטרף  מסרבים  רבים  הורים 

מן התגובה שנוכחותם במקומות הבילוי תעורר אצל 

לגרום  עלולה  בשטח  שהופעתם  וחוששים  ילדם 

מקול  המעבר  לילדם.  יציקו  אחרים  שילדים  לכך 

"אני" לקול "אנחנו" מספק מענה 

יכול  ההורה  אלו.  <<לחששות 
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ביניהם,  ואני  התכנסו,  השכונה  "הורי  לילדו:  להודיע 

הליליים  במפגשים  לאחרונה  שקורה  ממה  דאגנו  כי 

שלכם. קיבלנו החלטה משותפת לסייר במקומות כדי 

להשגיח!" 

במקרה של מפגש עם הילד בעת הסיור, על ההורה 

כנציג  לפעול  אלא  ילדו  עם  אישי  מגע  מכל  להימנע 

של קבוצת ההורים. 

רק עלה תאנה המסייע  איננו  "אנחנו"  לקול  המעבר 

שינוי  מהווה  אלא  המבוכה,  עם  להתמודד  להורה 

מהותי בהבניית סמכותו. העמדה ההורית נחווית עתה 

כבעלת גב רחב המאפשר התמודדות גם עם תופעות 

שהפכו לנורמה בקרב הנוער. עתה יכול ההורה להגיב 

בתשובה  כך!"  מתנהגים  כולם  "אבל  הנצחי,  לטיעון 

הולמת: "ולכן כולנו מתנגדים!". 

 

עקרונות הסמכות החדשה מאפשרים לסיירת ההורים 

לפעול באופן המעביר את המסר – "אנחנו כאן, אנחנו 

נוכחים, לא נוותר לכם ולא נוותר עליכם!"

סיירת  האחרונות  בשנים  פועלת  בשוהם 

גנים, בה שותפים הורים ועובדים מתנדבים.  

בשעות  חופשות,  בימי  פועלת  הסיירת 

הלילה המאוחרות, במטרה להפגין נוכחות, 

הנוער  של  הפנאי  בחיי  מעורבות  ליצור 

וכדי "להגיע" אליהם.  

המקצוע  שבשפת  בהתערבות  מדובר 

ומדברת   )out reach( כ"יישוג"  מוגדרת 

ויצירת  הנער  של  הסביבה  אל  פיזית  יציאה  על 

מקומות בטוחים במרחבים אלו לשיחה, התערבות וסיוע בעת הצורך.

במסגרת הסיירת ניתן לחשוף בפני בני הנוער פעילויות שונות ביישוב, 

שמהוות חלופה לפעילות לא רצויה. הסיירת תעביר מידע על פעילויות 

בכלל  וביישוב  הנוער  במתחם  המתרחשות  וסדנאות  קבוצות  שונות, 

המוגנות  תחושת  להגברת  תפעל  אף  הסיירת  בגנים.  נערים  לאותם 

ביישוב ותתריע למוקד העירוני במידה ותיחשף למקרי קיצון.

במסגרת תכנית "יישוב ללא אלימות", בשיתוף עם המחלקה לשירותים 

חברתיים ויחידת הנוער חמש, יינתנו למתנדבי הסיירת הכשרה והדרכה, 

במהלך  שתתעורר  שאלה  כל  על  לענות  ישמח  המקצועי  והצוות 

הפעילות. 

אנו קוראים לכל תושבי היישוב לקחת חלק במעורבות זו ולהגיע ולתרום 

למען הנוער שלנו ביישוב. אגב, התנדבות מועילה לבריאות.

סיירת 
גנים 

בשוהם 

 "וישמחו העם על-התנדבם, כי בלב שלם התנדבו..."
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