
 ראיון ענת מורד  
 ?הילדים שלכם עושים מאוחר בלילהמה 

המפגש והבילוי של בני הנוער לעיתים מזמן . השאלה הזו מטרידה ותמשיך להטריד כל הורה למתבגר
גם כאשר  . נהיגה פרועה, אלימות, סמים, כמו השפעת אלכוהול, סיכוניותמצבים והתנהגויות 

עדיין ילדינו חשופים לסכנות בהיעדר מבוגר  , (כפי שרוב נוער אשכול)ההתנהגות היא נורמטיבית 
ובדיוק בשביל זה קיימת , ולא רק בערים גדולותשלנו זה קורה גם באזורים יותר שקטים כמו . בשטח

 ."סיירת ההורים"
, הסיירת. אלא יצירת סביבה בטוחה לבני הנוער, לא אכיפה וענישההיא " סיירת ההורים"בהמטרה  

שהיא אלה )דואגת לסייר במקומות המפגש והבילוי ומסיבות של הנערים , מתנדבים 15מורכבת מ 
 .  תשומת לב וטיפול נקודתי למי שזקוק לכך, תוך מתן עזרה. ברחבי המועצה( …יודעת עליהם

להפגין : "אשר פעילותם היא, !(ואפילו סבתא)הורים לבני נוער ולילדים צעירים יותר , מתנדבי הסיירת
נוכחות במקומות וזמנים בהם נפגשים ומבלים בני הנוער של אשכול ושבהם אין כל נוכחות של  

להוות כתובת ולהגיש סיוע בשעת הצורך לבני ובנות , המטרה היא לייצר סביבת בילוי בטוחה. מבוגרים
 ."הנוער

 ?שבאים להגביל את הנוער" הורים"אתם מתמודדים עם תדמית שלילית של איך  
זהו לא גוף משטרתי ולא . הרעיון הוא לייצר אמון עם הנוער. מכילה ולא שיפוטיתהסיירת היא גישת " 

 ."או ההורה הפרטי של הנער, מדריך, מחליף את המורה
כזו שהנערים  , לא להיות גורם מעניש, לא להפוך לגוף משטרתי: הכי מורכבת של הסיירתהמשימה 

. וגם לא כאלה שבאים ממקום שיפוטי ומאשים, רואים את הרכבים שלה מרחוק ומיד מתפזרים
גם אם נראה לכולם , וכן. המטרה היא בעצם לספק מענה לצרכים של הנוער ולדאוג לנוכחות מבוגרים

כך שהמטרה  . הרבה פעמים המציאות בשטח מוכיחה אחרת, למרבה הצער, שהנוער יכול לדאוג לעצמו
ונשפך ויצירת סביבת למי שהשתכר עזרה ופינוי , מניעת תקריות אלימות, משקאות חמיםחלוקת היא 

 .בילוי בטוחה
זה אולי לא כיף לצאת לבילוי במחשבה , כן. נוכחותלהראות אחת הדרכים היא ? עושים את זהאיך  

אבל כל עוד מקפידים לא להתערבב למעט מקרי  , שרכב סיירת של הורים מהאזור משגיח עליכם
קוו הגיוני בו גם  סטטוסאפשר לשמור על , ולא להתחיל לגרש ולפזר מקומות בילוי בלי סיבה, חירום

מתוך שאנחנו באים הנוער מבין רוב . מהירבני הנוער נהנים וגם ההורים יודעים שיש מי שייתן מענה 
,  כבוד והערכה ולא מהססים לפנות לעזרה בעת הצורךמלאי כשאנחנו פוגשים אותם הם . ודאגהאהבה 
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