
 עיריית רמת השרון

 

 

 

 

 פרטיכל

מועצה שלא ישיבת  המניין   16' מס, מן 

ראשון  בב"י, מיום  תשססיון   19.6.2005, ה" 

 
 
 
 
 



 עיריית רמת השרון
ן מס שלאפרטיכל מליאה י 19מיום , 16'  מן המני .6 .2005 

מס המועצה16' פרטיכל  מישיבת  שלא  המניין  מן  התקיימה,    אשר 

ראשון בב"י, ביום   17:00בשעה , 19.6.2005, ה"תשססיון  

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

אבנר' בג העיר -  נורית  ראש  סגנית    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

דורון  :חסרים מאיר  ומ-  מר  סגן  העיר"  ראש   מ 

זהר' בג  מועצה-  נעמי  חברת    

זילברשטיין"עו  יעקב  מועצה - ד   חבר 

גריידי  שמואל  מועצה-  מר  חבר    

קאולמר   מועצה-  יצחק  חבר    

גליל  אהרון  מועצה-  מר  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

 

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב  העירייה-  אורית  גזברית    

ז  ערן  העירייה-  מירמר  מבקר    

עזגד  טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

הנוער  יינון-   נציג    

 

 

 

 2



 עיריית רמת השרון
ן מס שלאפרטיכל מליאה י 19מיום , 16'  מן המני .6 .2005 

 

היום סדר   :על 

חופשת  במהלך  נוער  בני  בקרב  סיכון  התנהגויות  למניעת  עירונית  הערכות 

 . הקיץ

המרכזיות .1 הבעיות   .הצגת 

בתחום . 2 מערכתי  התמודדות  מודל   :הצגת 

 .אכיפה. א

 . הסברה. ב

הפנאיפעילויות. ג שעות    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 עיריית רמת השרון
ן מס שלאפרטיכל מליאה י 19מיום , 16'  מן המני .6 .2005 

גד עז טל  טוב  :מר  מספר . ערב  ישיבה  פותחים  מן 16אנחנו  שלא   

העיר. המניין  . בבקשה, ראש 

 

רוכברגר יצחק  טוב  :מר  ישיבה , ברשותכם. ערב  לזמן  ביקשתי  אני 

היום שמתקיימת  המניין, מיוחדת  מן  שלא  הייתי , ישיבה  שאם  האחד  מהטעם 

רגי ישיבה  לעשות  יכול , להרוצה  לא  אני  וביולי  ביולי  אותה  לעשות  חייב  הייתי 

הישיבה את  אהיה, לקיים  לא  אני  היינו , כי  ואז  לאוגוסט  נדחה  היה  זה 

הקיץ חופשת  של  המומנטום  את   .מפספסים 

 

במהלך  ער  ו נ י  בנ בקרב  ן  ו כ סי ות  י ו התנהג יעת  למנ נית  רו עי הערכות 

הקיץ  . חופשת 

 

רוכברגר יצחק  למעש  :מר  הזאת  רבות הישיבה  תוכניות  בשל  נולדה  ה 

השרון ברמת  הגופים  כל  עם  יחד  מגבשים  שאנחנו  השנה  , חינוך, במהלך 

עצמו, סים"מתנ הישובי, הנוער  ההורים  מתנצל, ועד  אני  מישהו  שכחתי  , אם 

בדבר ונושא  נוגע  שרק  מי   . כל 

כ בערך  או 10-לפני  יום11  ועד ,   של  נציגים  עם  במשרד  אצלי  ישיבה  הייתה 

היש השרוןההורים  ברמת  מעשה  איזשהו  לעשות  שחייבים  סוגייה  ועלתה  , ובי 

ההורים וועד  ההורים  של  הקריאה  השרון, את  ברמת  משהו  לעשות  , שצריך 

השרון ברמת  שאנחנו  להדגיש, הגם  רוצה  ואנחנו , אני  הרבה  ועושים  עושים 

לפעילות ארצי  מידה  וקנה  מודל  מהווים  מהמקרים  בקרב , בהרבה  להשקעה 

הנוער  . בני 

נקטנו , כשישבנו שלא  בצעדים  לנקוט  חייבים  שאנחנו  דעים  תמימי  היו  כולם 

בעבר בעבר, בהם  שנקטנו  בצעדים  אותם, או  לתגבר  וצריך  בהווה   . נוקטים 

אמורים הדברים  במה  אגיד  בשכונות: אני  ונדליזם  בגינות , ברחובות, ראשית 

ציבו. הציבוריות מתקני  של  לשריפות  האחרונה  בתקופה  עדים  , ראנחנו 
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למיניהן עצים, שבירות  של  צריך, פחים, שריפות  ולא  שצריך  מה  , אלכוהול, כל 

ואלימות האנשים. שמים  כל  מעיני  שינה  להדיר  חייב  הזה  כל , הנושא  מעיני 

תושב שהוא  התופעה , הורים, אחד  את  לצמצם  או  למגר  נצליח  שאנחנו  כדי 

שאפשר גבוהות  הכי  ברמות   . הזאת 

הדבר בתחילת  לומר  חייב  שעושהאני  מי  לכל  מראש  להודות  רוצה  שאני  , ים 

במלאכה, עסק לנושא, עוסק  שוב, קשור  ומדגיש, כי  חוזר  תוכניות , אני  ישנן 

מיושמות, שמיושמות שיהיו  תוכניות  במגירה, ישנן  תוכניות  פה . ישנן  נמצאים 

החינוך משרד  של  נציגים  שרמת , גם  כך  על  להתגאות  יכולים  בהחלט  אנחנו 

ב מודל  היא  ונושא השרון  והשקעה  תוכניות  של  הפיתוח  בכל  ארצי  מידה  קנה 

האלימות מיגור  ואלכוהול, של   . סמים 

השכם על  לעצמנו  לטפוח  כדי  לכאן  באתי  המטרה, לא  זו  היא . לא  המטרה 

איתכם הספר, הורים, לשבת  בתי  בטוחה, נציגי  מושבה  וכל , נציגי  ההורים  ועד 

שנמצא אחת, מי  מטרה  לה: מתוך  גיבוי  מכם  של לקבל  תגבור  או  פעלה 

השרון, תוכנית ברמת  כאן  שאנחנו  מנת  חיים , על  איכות  עם  בישוב  לחיות  נוכל 

ביותר  . גבוהה 

לכם אומר  במשהו , אני  אסתפק  ולא  להסתפק  מוכן  לא  העירייה  כראש  אני 

אחר. באמצע למודל  ללכת  חייבים  נחוש, אנחנו  ברור, מודל  שיצמצם , מודל 

התופעה במודל, כמובן. את  רק  שוטלא  של  תוכניות ,   להציג  חייבים  גם  אלא 

הנוער לבני  עושים  אנחנו  הנוער, מה  לבני  נותנים  אנחנו   . מה 

שמח כל , אני  ובהחלט  הישובית  הנוער  מועצת  של  נציג  שהוא  יינון  איתנו  נמצא 

ביחד איתם  לעשות  הנוער, התוכניות  בני  להיות , עם  רוצים  לא  אנחנו  כי 

פתר שמביאים  הגדולים  הנוערהחכמולוגים  לבני  את , ונות  לייצר  צריכים  הם 

ביחד איתנו  שאמרתי. התוכניות  נתחיל , כפי  והשנה  רב  דגש  לזה  נותנים  אנחנו 

פאר. בזה עם  יחד  הראשונה  שבישיבה  שמח  בישיבה , אני  שהיו  ואחרים  רון 
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אצלי הישובי  ההורים  שהודגשו , בוועד  הדגשים  יותר  או  שפחות  שמח  אני 

פעם  שחייבים  ישיבה  לענייןבאותה  סוף  לעשות  ניתן, אחת  שרק  כמה   . עד 

האלימות  של  בסוגיות  ודנה  היום  ישבה  ישראל  שממשלת  לכך  עדים  אנחנו 

הישראלית וכו, בחברה  אותן  לצמצם   . 'איך 

רובוביץ ממשה  הדור' שמעתי  את  הקדמנו  אחת  פעם  לא  גם , שאנחנו  הקדמנו 

כאן עושים  שאנחנו  בתוכניות  המדינה  ר, את  לך  תודה  כך  כל על  על  ליאור  ותי 

ומשקיעה עושה  שאת  פעם, מה  שוב  נחרצת, אבל  בצורה  לפעול  חייבים  , אנחנו 

שאמרתי שוב, כפי  זה  על  לחזור  רוצה  לא   . אני 

השרון ברמת  מיוחדים  דברים  כמה  כאן  עושים  מורגש, אנחנו  לא  חלקם , חלקם 

מורגש אציין, כן  אני  אם  יודעים, די  מכם  וחלק  לכם  אומר  שאני  ג, מה  ם הוא 

הפרוטוקול בפרוטוקול, לצורך  יירשמו  שדברים  מנת  את , על  שכשנצטרך  כדי 

הדברים, זה רשומים   . יהיו 

עכשיו הקמנו  המשטרה, אנחנו  עם  המחוז, יחד  ציבורי, עם  , דירקטוריון 

האלה הסוגיות  בכל  שדן  משותף  , סמים, אלכוהול, אלימות, דירקטוריון 

השאר וכל  מורכב. ונדליזם  הזה  מגורמים הדירקטוריון  וגם  ציבור  מאנשי  גם   

העירייה בתוך   . מקצועיים 

רגילה הבלתי  הפעילות  את  נס  על  לציין  רוצה  להיות , אני  הפכה  היא  שגם 

בעיתונים. מודל קורא  רואה  אני  של : פתאום  במסגרת  ההורים  את  לשלב 

בטוחה. פיקוח מושבה  יש  כבר  הנציגים, לנו  את  פה  רואה  עושים , אני  אנחנו 

מז כבר  זה  אגרע, מןאת  רק  אני  פה  אומר  שאני  מילה  שכל  חושב  יותר . אני 

בלילות ויוצאים  שבאים  לאנשים  באומץ  רבה  תודה  ולהגיד  הכבוד , מחיבוק  כל 

הזה  . בעניין 

שלנו הכלליות  התוכניות  הבעיה , לגבי  ואת  התוכניות  את  תציג  מעט  עוד  רותי 

איתה, שקיימת גם   . ונתמודד 
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מתוך  היום  מכונסת  הזאת  אחתהישיבה  שלנו: מטרה  הנוער  על  , לשמור 

מעולה נוער  הוא  שלנו  הנוער  בני  ורוב  שלנו  שהנוער  הכל  נוער , לעשות  הוא 

השרון. מצויין ברמת  כאן  הנוער  בני  בקרב  המתנדבים  דוגמא , כמות  לה  אין 

ישראל לה, במדינת  נוער. אין  בני  מאלף  מבוטלת, למעלה  בלתי  רק . כמות  אני 

הנוע לבני  תודה  לומר  פעםיכול  עוד  אומר  ואני  גרעין , ר  ישנו  הכל  למרות 

החיים רקמת  כל  את  כאן  הילדים , שהורס  את  לגרור  שיכול  גרעין  ישנו 

מכירים לא  שאנחנו  אחרים  ילדים  מהם  ולעשות  שלנו  לנו. הטובים  אני , אסור 

שוב לנו, אומר  העסק. אסור  את  מוביל  אני  עוד  הכל , כל  את  אעשה  אני 

 . בנחישות

היבטי כמה  אח, םישנם  אותם"אני  אציין  גבי , כ  על  אותם  תציין  גם  רותי 

פתרונות. המצגת במשאבים , ישנם  נחסוך  לא  ואנחנו  לפתרונות  דרכים  ישנן 

יולי חודש  בתחילת  וכבר  מיידי  שכבר  מנת  על  במשאבים  חוסכים  אנחנו , ולא 

חזקה יותר  בצורה  השרון  רמת  ברחבי  להתפרש  נתחיל  בנושא , כבר  גם 

אומר, האכיפה העירוני:זה  הפיקוח  הגברת  איתנו/  שקיים  קהילתי  , שיטור 

כאן  שלנו  הנוער  לבני  פעולה  תוכניות  והפעלת  שצריך  כפי  החוק  גורמי  הפעלת 

שוב אומר  אני  ופה  השרון  חוסכים-ברמת  לא    . 

דורון מאיר  של  בשמו  להתנצל  ברשותכם  רוצה  בחו, אני  של "שנמצא  ובשמו  ל 

גריידי להיו, שמואל  חייב  מאוד  להשתחררשפשוט  יכל  ולא  בעבודה  . ת 

היום  זה  כדי  תוך  שהתפתח  לב  בכאב  אתכם  לשתף  רוצה  אני  ברשותכם 

פה, בצהריים נמצאת  לא  כ. שהאופוזיציה  בנושא  כאוב"גם  בנושא , כ  גם 

ורון, שאתם הזה, פאר  הדבר  את  תכננו  ביחד  ולמעשה  בישיבה  איתי  , שהייתם 

פוליטיקה בשביל  פוליטית, לא  פרובגנדה  בשביל  אמיתית , לא  דאגה  מתוך  אלא 

הנוער פוליטי, לבני  לנושא  גם  אותו  והפכו  הזה  הנושא  את  לקחו  שכביכול , אז 

בשביל  רק  ישיבה  כאן  מכנס  ואני  השרון  ברמת  דבר  עושים  לא  אנחנו 

הצגה איזו  לעשות  ובשביל   . התקשורת 
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המכתב את  אקריא  לא  כואב, אני  מכתב  להקריא, מבזה, זה  רוצה  לא  אני . אני 

כאב , שובאומר  גם  שותפות  מתוך  אליכם  מבט  מישיר  שאני  ואומר  אחזור  אני 

בגיל  שלנו14לנערה  החינוך  במערכת  גדולים,   יותר  למערכת, ילדים  , כשותף 

המערכת את  שמוביל  לכם, כמי  ואומר  אליכם  מבט  מישיר  עושים : אני  אנחנו 

שותפות כדי  תוך  זה  אמונה, את  ולהוביל, מתוך  לעשות  אמיתי  רצון  את מתוך   

ראויה שהיא  למקום  השרון  דגם, רמת  נהיה  צמצום , שאנחנו  של  מודל 

המשתמע כל  על  השרון  ברמת  שאמרתי. האלימות  , אלכוהול, סמים: כפי 

 . אלימות

הזה הנושא  לי  ציפיתי, כואב  האמנתי,לא  איתך. לא  איתך, כשדיברתי  וגם  , רון 

קואליציה , פאר תהיה  לא  הזה  שבנושא  ספק  לי  שאין  לכם  ולא אמרתי 

שלנו, אופוזיציה בבנים  כאן  מדברים  אנחנו  כי  נתאחד  שלנו, כולנו  , בבנות 

שלנו החיים  פוליטיקה, באיכות  לעשות  בחרו  בזה  גם   . לצערי 

המצגת  את  תציג  ליאור  שרותי  לאחר  הגיבוי  את  מכם  לקבל  אשמח  אני 

להציג, רותי, ומבחינתי יכולה   . את 

ליאור' גב לכולם  :רותי  טובים  צהריים  לכם . אחר  להציג  רוצה  אני 

הזמן כל  עושים  שאנחנו  מה  של  המשך  היא  שבעצם  שזה . תוכנית  תראו  אתם 

גופים  וגם  שונים  תחומים  גם  בחשבון  שלוקח  קהילתי  עבודה  מודל  על  מדבר 

והתמכרויות. שונים אלימות  למניעת  הרשות  ראש  ואני  פה  עומדת  , כשאני 

בסמים למלחמה  הרשות  של  הוא  המקצועי  מנחה נמ, הגיבוי  גם  פה  צאת 

לבטחון  המשרד  של  נציגה  וגם  ומגבה  מקצועית  מבחינה  אותנו  שמלווה  אזורית 

ואלימות סמים  בנושא  התחום  את  שמרכזים  ארציים  גופים  שני  שזה   .פנים 

ברקע היום  נדון  מרכזיות, אנחנו  שלאורו , מטרות, בעיות  ההתמודדות  מודל 

התוכנית את   .בנינו 

השרון  ברמת  שלנו  הכללי  רבים הקרע  נוער  בני  אלפי  לחופשה  שיוצאים  זה 

הבוגרים האלה, בגילאים  ברחובות  הקיץ  ערבי  את  לבלות   .נוהגים 
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המרכזיות אמר, הבעיות  העיר  שראש  העיר: כמו  ברחבי  ממוקד , ונדליזם 

ציבוריים בגנים  שכולם . בעיקר  חושבת  שאני  ונדליזם  אירוע  לנו  היה  לאחרונה 

מהווה שגם  בעיתון  קראתם  רובכם  תחום או  את  גם  בו  שהיה  התמודדות  מודל   

מאוחר, האכיפה יותר  לזה  ניכנס  ואנחנו  והמניעה  ההסברה  אולי , תחום 

קצת"המנכ יפרט   . ל 

בלילות בגנים  רעש  העסקים , הפרעות  בעלי  רוב  מצד  פעולה  שיתוף  היעדר 

ובפיצוציות  בחנויות  לקטינים  ממכרים  וחומרים  אלכוהול  במכירת  המתבטא 

גורם  בהחלט  ונדליזםשזה  להגביר  רעש, שעשוי  והפרעות  היעדר , אלימות 

בפרט אלכוהול  ולנזקי  בכלל  סיכון  להתנהגויות  הורית  מספקת   . מודעות 

הורים בערבי  ששמעו  הורים  ושל  בטוחה  מושבה  של  גם  נציגים  פה  לא , יושבים 

לפרטים כרגע  סלחנית, ניכנס  היא  לאלכוהול  ההורית  , מתכחשת, שההתיחסות 

הבנה שאנחנו אנ. חסרת  יודעים  אנחנו  כי  אם  בהבנה  לזה  מתיחסים  חנו 

פתרון לה  נאחד  שאנחנו  כבעיה  זה  את  לקחת   . צריכים 

סיכון והתנהגויות  שחיתות  המגבירות  לנוער  פנאי  פעילויות  מטרות . היעדר 

שהצגתי: הפעילות מהבעיות  נגזר  הונדליזם, זה  צמצום  מכירת , זה  מניעת 

אח, אלכוהול אסורים  וחומרים  ובפיצוציותסמים  בחנויות   . רים 

החוק על  עבירה  לא  היא  אלכוהול  שקשה , שתיית  החוק  על  עבירה  היא  מכירה 

אותו לאכוף  בהם. מאוד  בלהילחם  לא  הוא  הנוער  לבני  לעזור  שלנו  הם , הרצון 

בו למלחמה  האובייקט  לא  ההיצע , בכלל  בצמצום  להילחם  צריכים  אנחנו 

לאלכוהול שיש  ל. הגבוה  עוברים  אנחנו  הבאאם  מודעות : סעיף  הגברת 

ממכרים  ובחומרים  באלכוהול  בשימוש  לסיכונים  חייל -הקהילה  מת 

אלכוהול, מאלכוהול השפעת  תחת  שהיה  בחור  דברים. רצח  עוד  לזה  שיש  , נכון 

מול  וגם  האנשים  מול  לבן  גבי  על  שחור  זה  את  לשים  צריך  בהחלט  אבל 

להם  כיף  שמאוד  את , "להתפנן"הילדים  מסכנים  הם  ואת אבל  עצמם 

 . סביבתם
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נוספת הורים: מטרה  המניעה, גיוס  להגברת  הסברתית  לפעילות  העיר  . אזרחי 

בסיכון בנוער  ממוקד  טיפול  שייגזרו , ליחד  תוכניות  על  מדברים  אנחנו  אם  כי 

מאוחר הנוער , יותר  בני  כלל  של  שהיא  והתנהגות  שוטטות  של  בעיה  לנו  יש  אז 

חבר מקסימים'שהם  את, ה  מוצאים  הם  שהם אבל  סיטואציות  מיני  בכל  עצמם   

איתם מסתבכים  החבר, בעצמם  הונדליזם'כמו  של  אותם , ה  שפגש  מי  שיעיד 

המנכ של  פליליסטיים, ל"בחדרו  ילדים  לא  שאנחנו . ממש  נוער  קבוצת  יש 

ממוקד באופן  אליה  להתיחס  גם  שלהם, צריכים  הטיפול  את  דורשים  הם  . כי 

הקיץ לתקופת  הנוער  לבני  חלופות  כללי : יצירת  באופן  נעבור  אנחנו  אם 

בנפרד, למודל היבט  לכל  נתיחס  תכף  כל , אנחנו  עם  להתמודד  יכולת  אין 

ביחד האלה  הדברים  כל  את  בחשבון  לוקחים  שאנחנו  בלי  הסיכון  . התנהגויות 

אכיפה שממוקדות  תוכניות  מוצאים  אנחנו  נהדר, לפעמים  זה  את , ואז  נגביר 

משטרה עיר  ונעשה  בטוח. האכיפה  לא  עצמנו אני  את  לראות  רוצים  שאנחנו  ה 

משטרה עיר  בתור  יכולה , רק  לא  היא  אבל  האכיפה  את  להגביר  צריך  בהחלט 

לבדה הסברה. לבוא  תהיה  לא  החינוך, אם  יהיה  המניעה, לא  תהיה  לא  , אם 

כן  שאנחנו  מה  יהיה  לא  ואם  בפרט  בסיכון  בנוער  ממוקד  טיפול  יהיה  לא  אם 

לנוער יכולים, מציעים  לא  אנחנו  לומרכי  הזמן  כל  לא :   ואנחנו  נגד  אנחנו 

לכם במקום, מרשים  מציעים  אנחנו  מה  שהיחוד. אלא  חושבת  אני  שזה , לכן 

האלה התוכניות  הגלגל  המצאת  כל , לא  על  הכוח  בכל  ללכת  אומר  זה  אבל 

במקביל האלה   . הדברים 

נתיחס אז  הבא  לשקף  נלך  אנחנו  פה, אם  והרתעה: כתוב  אבל , מניעה 

לת יותר  האכיפההתיחסתי  למקד. חום  רוצים  על , אנחנו  ללכת  אפשר  אי  כי 

מוקדים, הכל במספר  שתתבצע  הפעילות  את  ממקדים  אנחנו  אנחנו , אז  שבהם 

המשטרה של  מהדיווח  שעולה  למה  בהתאם  גם  הבעיות  את  של , איתרנו 

הבטוחה, המוקד המושבה  ממתנדבי  מגיע  מידע  מאוד  שלהם , והרבה  שהיחוד 

מיפוי לאיזשהו  לגרום  בלי זה  היה  אפשר  שאי  חושבת  שאני  בעיות  של  עירוני   
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גורם  מכל  אחרים  אינטרסים  לו  ויש  המאוחרות  הלילה  בשעות  שנמצא  גורם 

אחר  . פורמלי 

כ בעיר  ציבוריים75-יש  גנים  ב,   מסתובבים  לא  גנים75-הם  עשרות ,   בכמה  הם 

בהם, בודדות נמצאים  הם  נוער, אבל  לבני  משיכה  מוקד  לא. מהווה  יבינו   שלא 

פה הנוער  בני  בגנים, נכון  שיהיו  בעד  נטול , אנחנו  יהיה  שזה  צריכים  רק  אנחנו 

בסמים, בריונות, אלימות  . סחר 

הציבוריים בגנים  זה  אחד  בפיצוציות, מוקד  זה  שני  יש . מוקד  העיר   20ברחבי 

שבהחלט  הספר  בתי  ובחצרות  ספורט  ובמגרשי  בלילה  שפתוחות  חנויות 

אלימות שם  גם  יותרבריונ, מסתמנת  צעירים  כלפי  ונדליזם , ות  גם  מסתמן 

ב התמקדנו  מתחמים4-ולכן  הדברים.   כל  של  לפירוט  אכנס  לא  היה , אני  זה 

בדיקה ל. תוך  יותר 4-התיחסנו  פעילויות  מתרחשות  שבהם  מרכזיים  מתחמים   

הפתרון, בעייתיות לדרכי  אתיחס  מעט   . עוד 

שלנו אחרת"שאח, האמצעים  או  זו  ברמה  אותם  נפרט  פיקוח הג: כ  ברת 

אכיפה, וסיורים דו, הגברת  רעש "הגשת  על  וגם -חות  מגישה  שהמשטרה 

סגירה, אנחנו הצורך, שעות  במידת  סגירה  צוי  יהיה , הוצאת  הזה  הנושא  כל 

המשטרה של  משותפת  ובטחון, באחריות  פיקוח  סער . מחלקת  אבנר  פה  נמצא 

האגף מנהל  המ, שהוא  עם  בשילוב  המשולב  השיטור  פועל  גם  שטרה שתחתיו 

עסקים רישוי  טוב . ומחלקת  ירגישו  השותפים  שכל  כדי  פה  מצוין  סתם  לא  זה 

עצמם זו , עם  שבהחלט  האחרונה  השנה  של  שהיחוד  חושבת  באמת  אני  אלא 

העיר ראש  של  נחרצת  מאוד  שותפות , אמירה  מאוד  העירייה  של  המחלקות  כל 

בטוחה מושבה  ממתנדבי  למשל  שמגיע  חלל, למידע  באיזה  פועלים  לא  ריק הם   

מידע מביאים  קשר , שהם  בלי  וגם  השבוע  במהלך  גם  מטופל  להיות  ממשיך  זה 

בטוחה מושבה  לבין , למתנדבי  עסקים  רישוי  בין  משולבת  מאוד  עבודה  יש 

פיקוח והמשטרה, מחלקת  ותכף , בטחון  זה  את  ולהגביר  להדק  צריכים  אנחנו 

נעשה שבה  הצורה  על   . נדבר 
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הפעילות מה: במסגרת  לציין  רוצה  הלאהאני  רוצים  אנחנו  ומה  הוגבר  כן    .

ושוטר פקח  בגדול  כולל  המשולב  הסמכויות , השיטור  יכולת  את  הגדיל  שזה 

כזה לצוות  לתת  לעבוד , שאפשר  הלילה24עובר  לשעות  דגש  עם  ביממה  שעות    .

חדש דבר  לא  זה  בטוחה  מושבה  הסיזיפית, מתנדבי  בעבודתם  ממשיכים  , הם 

עם, מסיירים פעולה  בשיתוף  ואכיפהעובדים  פיקוח  גורמי  לציין .   רוצה  אני 

המתנדבים, פה עם  במפגש  היה  בזה , איציק  רק  לא  היא  הורים  של  שהחשיבות 

שהם  חושבים  שהילדים  גורמים  מיני  כל  עם  פעולה  בשיתוף  עובדים  שהם 

הורים לא, משטרת  שיכורות . ממש  ילדות  הביא  בעצמו  שהוא  מתנדב  פה  יושב 

פור גורם  אף  עושה  לא  וזה  הביתה, מליהביתה  המשך , מביא  שהיה  מצב  יצר 

ההורים עם  סייס. טיפול  יוסי  של  יפה  סיפור  איזשהו  לא  לא , זה  שזה  מי  או 

לא , יהיה גורם  שזה  זה  ובזכות  הביתה  הבאנו  שכבר  ילדים  עשרות  כמה  לנו  יש 

בעניין, פורמלי משטרתי  הליך  בכלל  היה  של , לא  גיוס  היה  באמת  אלא 

ת בתוך  הם  היום  ועד  גם ההורים  ולצערי  בקשר  האלה  והילדים  טיפולי  הליך 

בנות כרגע. הרבה  לזה  ניכנס  מיחד, לא  למה  נפרדת  ישיבה  ליחד  אבל , אפשר 

בנות-בגדול  הרבה, גם  סיכון, ואולי  למצבי  ומגיעות  אלכוהול  סיכון , שותות 

לכביש לרוץ  עצמן, של  על  להגן  ביכולת  ירידה  של  גופן, סיכון  עלייה , על 

להי שלהן  את ביכולת  מעלה  זה  שותה  בחור  או  שנער  זה  עם  ויחד  קורבן  ות 

לתקוף שלו  סיכוניות, היכולת  מאוד  לסיטואציות  להגיע  יכולים   . אנחנו 

הסגירה  ואכיפת  הפיצוציות  פעילות  שעות  על  החל-פיקוח  בהחלט , זה 

הזה בעניין  עקבי  מאוד  להיות  שצריך  לזה  פשוט, מתיחסים  לא  זה  פה   . גם 

פעילות  שעות  מוקד הרחבת  הציבור106של  לפניות  למשטרה .   תלונות  הוגשו 

רכוש והשחתת  ונדליזם  תלונות. על  הוגשו  אומרת  פעמים , כשאני  הרבה 

איתו לעשות  מה  לנו  שאין  לתחושה  גורם  פעם , ונדליזם  ועוד  השחיתו  פעם  עוד 

לנו ואין  הנאשמים  את  לנו  יש  וכן  שרפו  פעם  ועוד  קיר  יעידו , ריססו  אם  וגם 

ס בתי  אחריםמנהלי  וגורמים  נאשים , פר  מי  את  לנו  אין  הקיר -אם  את  ננקה 
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זה את  ברמת : האמירה. ונעזוב  גם  מטפלים  כן  ואנחנו  האשמים  את  לנו  יש 

ההרתעה, האכיפה גם  זה  מזה  חלק  לזה. כי  מאוד , מעבר  עכשיו  הזמן  כל 

ג את  לצטט  מאוד 'נהנים  בהחלט  הוא  העיר  ראש  וגם  שהתוכנית  וליאני 

מט, וליאני'ג של זה  אירוע  שהיה  גם  ולפרסם  גדול  ועד  מקטן  בדברים  פל 

שמטפלים להם  טוב  שמאוד  ערים  ראשי  יש  כי  שהיה, ונדליזם  תגידו  אל  , אבל 

מה לשיקגו, כי  שלנו  העיר  את  מהטיפול, לא? נהפוך  חלק  טיפול , זה  היה 

זה את  מאליה, לכן. ונפרסם  מובנת  לא  היא  תלונות   . הגשת 

וזה  העיר  ראש  להחלטת  ועדי בהתאם  ראש  יושבי  עם  גם  הישיבה  אחרי  היה 

ליד , ההורים אסורים  חומרים  מכירת  למניעת  החוק  לאכיפת  פקחים  התווספו 

מאוד. הפיצוציות גדולה  בבעיה  בהחלט  היא , אנחנו  והתחושה  להוכיח  קשה 

צורך ג. שיש  להיות  מתימרים  לא  את -וליאני 'אנחנו  ולהפוך  פינה  בכל  שוטר 

מש מאוד  למשהו  הזאת  מחד , טרתיהעיר  מבוגרים  שנוכחות  ברור  בהחלט  אבל 

נוער בני  של  אלימות  בסמים, מפחיתה  לסחר  מפריעה  שני  מפריעה , ומצד 

ממכרים בחומרים  הציבוריים, לסחר  הגנים  ליד  וגם  הפיצוציות  ליד  , גם 

בא זה  הזה   . מהמקום 

כדי  הספורט  במגרשי  והערב  הצהריים  אחרי  בשעות  נוער  מדריכי  נוכחות 

אלי יזומותלמנוע  פעילויות  ולארגן  קצר. מות  הזמן  כי  לזה  אכנס  לא  אבל , אני 

שבהם למגרשים  נוער  מדריכי  ולגייס  להוסיף  הוא  קודם, הרעיון  יש , אמרתי 

מאורגנות, השחתה, בריונות, אלימות פעילויות  ליצור  לילדים , כדי  יזומות 

הנוער החברתי. ולבני  בתחום  גם  הכשרה  עם  להיות  אמורים  האלה   האנשים 

בספורט גם  בתחום , ואולי  רק  לא  מבוגרים  לנוכחות  מתיחסים  שאנחנו  כך 

לצאת , האכיפה ולא  מאורגנות  ולהיות  להתקיים  לפעילויות  בעזרה  גם  אלא 

עצובה מאוד  בצורה  ולהסתיים  שליטה  בכיכר . מכלל  עם -גם  נפגשתי  השבוע 

הסקייטבורד  עם  לשם  מגיע  כשהוא  אלימות  ושוב  שוב  חווה  שלה  שהילד  אם 

הסקייטריםו כל   . עם 
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הריבועים ארבעת  את  זוכרים  אתם  ההסברה , אם  ובנושא  באכיפה  היינו  אנחנו 

הרשות  של  לקמפיין  במקביל  ילך  שגם  לקמפיין  לצאת  מתכוונים  אנחנו 

בסמים ב, למלחמה  ממוקד . 26/6-שיהיה  שהוא  בקמפיין  נצא  אנחנו 

עובד. באלכוהול לא  לבד  שקמפיין  יודעים  קמפיין , אנחנו  איזושהי אבל  שיוצר 

שאומר קהילתית  שלנו, כן: אווירה  הילדים  את  מסכן  מאלכוהול , אלכוהול  גם 

למות  אחד-אפשר  יצירתית . מצד  יותר  קצת  בצורה  עליו  שחשבנו  וקמפיין 

פיצוציות : שזה הפיצוציות -בעד  נגד  שאנחנו  אומרים  תמיד  אנחנו  כי 

ויאמרו, שמוכרות שירתמו  אלה  אלכ: בעד  מוכרים  לא  לקטיניםאנחנו  . והול 

גם  הזה  שמהמקום  לדעת  צריכים  אתם  ופה  הורים  של  מחאה  משמרות  ויהיו 

להורים קריאה  לצאת  מאורגנת, צריכה  יותר  בצורה  זה  את  נעשה  אבל , אנחנו 

הורים  של  הפיצוציות  בסביבות  משמרות  שיהיו  הנמנע  מן  לא  בהחלט 

מוכר: שאומרים שלא  מי  בעד  י. אנחנו  הרבה  כוח  לפעמים  לזה  גדול יש  ותר 

לקהילה שנדמה   . ממה 

הסמים לשבוע  הפעילויות  חשובה, במסגרת  מאוד  אמירה  שזו  חושבת  , אני 

גם  מתמודדים  ואיך  הסמים  בנושא  מידע  לקבל  צריכים  בעצמם  העירייה  עובדי 

שבהחלט . בעיר כסוכנים  שלו  לעובדים  מתיחס  בהחלט  העיר  שראש  חושבת  אני 

הזה בתחום  ולעזור  לשמור  הוריםמעבר, יכולים  של  אוכלוסייה  שזו  לזה    ,

המקומיות ברשויות  הזה  ביום  להתמקד  בחרה  בסמים  למלחמה   . והרשות 

כרגע שתיארתי  מה  את  שתכלול  ההסברתית  הרשות , הפעילות  באחריות  היא 

והתמכרויות אלימות  בסמים, "מצילה"בשיתוף , למניעת  למלחמה  , הרשות 

בעירייה והדוברות  התקשורת  ה. אגף  אומרת  אלימות כשאני  למניעת  רשות 

של , והתמכרויות נלאים  הבלתי  המתנדבים  את  איתי  יחד  כורכת  תמיד  אני 

ולקחת  הישובי  ההורים  ועד  עם  יחד  חנית  חוד  בהחלט  שיהיו  הבטוחה  המושבה 

הסברתית לפעילות  ההורים  כבר . מחאתית, קהילתי, את  שפאר  יודעת  אני 

הקרוב שישי  ליום  התלבושת  את   . הכין 
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ממוקד  בסיכוןטיפול  תעסוקה: בנוער  קטן. פרויקט  בחלק  אתכם  משתפת  , אני 

דיונים הרבה  זה  על  יש  אני . כי  ופה  סביבה  איכות  סיירת  פה  הוספנו  אנחנו 

נוער לקידום  היחידה  עם  נשב  הקרובים  בימים  שאנחנו  החינוך , אומרת  עם 

בסיכון, סים"והמתנ לנוער  התעסוקה  פרויקט  יהיה  מה  היינו , על  כשכמובן 

הנועררוצים  בני  לכלל  זה  את  להרחיב  של , גם  בקשה  פי  על  להיות  יכול  מאוד 

העיר כפרויקט, ראש  בעיר  הנוער  לבני  לתעסוקה  שעלו . לדאוג  הרעיונות  אחד 

שמשחיתים לילדים  שנים , מעבר  כמה  כבר  שעובדת  נוער  בני  לקבוצת 

בהחלט וגם  הקיץ  בימי  כסף  גם  לומר, ומרוויחה  אותם , חייבים  מרחיק  זה 

עברייניותמפעיל עד  סיכוניות  מוזנחים . ות  אזורים  ולאתר  לקחת  הוא  הרעיון 

לג, יותר הולכים  שוב  אנחנו  כדי , וליאני'אם  אותו  ולטפח  מקום  לקחת  זה 

נוספות ונדליסטיות  לפעילויות  מזמינה  אווירה  יצור  לא   . שהוא 

ויעבדו  המקומות  את  שיאתרו  אלה  יהיו  הנוער  שבני  שברגע  מאמינים  אנחנו 

העירבגינון פני  ובטיפוח  ובצביעה  עושים,   שהם  זה  את  גם  מרוויחים  , אנחנו 

ובהחלט  טוב  יותר  תיראה  העיר  שבהחלט  זה  את  וגם  עסוקים  שהם  זה  את  גם 

עושים שהם  מה  על  לשמור  גם  מאוד  גדול  אינטרס  להם  יהיה  לא "ז. שאז  זה  א 

אותם ונעביד  אותם  ניקח  עכשיו   . רק 

ה של  הפרויקטים  ליתר  אכנס  לא  גם אני  שמתעסקים  נוער  לקידום  יחידה 

ספורט פרויקט  וגם  ממוקד, ביזמות  טיפול  זה  ע. אבל  נבנתה  י "התוכנית 

נוער לקידום  באחריותה, היחידה  גם  הגורמים, היא  כל  בשיתוף  תפעל  , היא 

החינוך אגף  הנוער, בראשם  במתנ, רכז  הנוער   . סים"רכזי 

שאמרתי: חלופות משטרה, כמו  רק  יהיה  שזה  אפשר  מה . הסברה, אכיפה, אי 

דברים? כן שני  לציין  ע: חשוב  הוכנה  גורמי "התוכנית  בשיתוף  הגורמים  כל  י 

הקיץ בימי  התנדבותית  פעילות  גם  כוללת  והיא  הצעה . הנוער  לא  זו  אמנם 

נוער, למניעה לבני  התנדבותית  פעילות  שמפחית , משמעית-חד, אבל  גורם  היא 

סיכוניות להתנהגויות  הסיכון  ערךכשהילדים . את  להם  שיש  שיש , מרגישים 
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לפעול מה  בשביל  לפעול, להם  מי  אליהם , בשביל  מגיעים  שהם  המקומות  גם 

מעצימים יותר  הרבה  מקומות  נוער . חיוביים, הם  של  נציגים  פה  יושבים 

הבוגרים מעל  התישבתם  איך  מדהים  וזה  נלאה  בלתי  גם  חושבת . מתנדב  אני 

הלב את  מחמם  מאוד  שהוא  משהו  פה, שזה  יש  לבוגרים כי  הצעירים  בין  חיבור   

קהילה  באמת  היא  אקטיבית  שקהילת  חושבת  ואני  ההתנדבותי  בנושא  יותר 

הסיכוניות ההתנהגויות  את  לצמצם   . שיכולה 

עירוני פורום  והחלטת  עיר  ראש  למדיניות  זה , בהתאם  את  לכתוב  סתם  לא  וזה 

השקף אחה, על  בשעות  הנוער  עובדי  כל  נוכחים "יעבדו  ויהיו  והערב  צ 

המאורגנות הנוער  אומרים. בפעילויות  בתוכניות  פעמים  נתנו: הרבה  מה  ? אז 

כסף  שעובד-נתנו  מי  שכל  מדיניות  איזושהי  נוער, סים"מתנ, זו  , חינוך, קידום 

ע, כולם ופורסם  עיר  ראש  בנוער"בהחלטת  שעוסק  מי  של  שלם  פורום  יעבדו , י 

אחה והערב"בשעות  הגיוני. צ  נראה  אנחנו, זה  פעמים  כעיריות הרבה   

סנכרון אין  ואז  שלהם  השעות  את  יש  ולילדים  שלנו  בשעות  לעבוד  . ממשיכים 

ויהיה  בעיר  ויסתובבו  נוער  עובדי  יותר  שיעבדו  שברגע  זה  מהעניין  חלק 

לדבר מי  עם  גם  לדבר, לילדים  גם  רוצים  האלה  הילדים  רוצים , כי  לא  הם 

שלהם לחיים  מחוץ  על, אותנו  נפקח  שאנחנו  רוצים  רק  לא  שיש . יהםוהם  ברגע 

זה ילדים, את  עם  בלילות  שייבנו  תוכניות  הלאה  לגזור  גם  לא . אפשר  אני 

יתנהל זה  איך  כרגע  תפעוליים, נכנסת  יותר  שהם  גורמים  לנו  גורמים , יש  יש 

חינוכיים יותר  הדרך, שהם  את  למצוא  נצטרך  הכוללת , אנחנו  המדיניות  אבל 

ולא הילדים  בשעות  בעיר  יהיו  הנוער  שגורמי  המבוגריםהיא  בשעות    . 

לומר מאוד  לי  וזה , חשוב  אותה  לנהל  לאיך  ללכת  ולא  תוכנית  להציג  מאוד  קל 

אותנו מחויבים , מחייב  נהיה  שאנחנו  כדי  בפניכם  מציגים  שאנחנו  משהו  זה 

העיר ולראש  ע. לכם  והבקרה  הפעילות  מנכ"ריכוז  העירייה "י  הרצל -ל  מר 

דברים, נחום הרבה  עצמו  על  חושבת, לוקח  שכגורם אני  לומר  הזדמנות  שזו   

המתנדבים, ביצועי, עירוני שגם  ברמה  לעבוד  כיף  שזה  אליי  תחושה , מעבר  יש 
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שמונחתת למדיניות  והפיקוח , שמעבר  האכיפה  בנושא  גם  נחרצת  אמירה  יש 

כאן זה  את  לציין  מאוד  חשוב  שזה  חושבת  ואני  משהו , והבטחון  לא  זה  כי 

מאליו מובן  לא, שהוא   . ממש 

תת מוגדריםהפעילות  מדדים  מול  ותיבחן  מול , בצע  לעבוד  חשוב  באמת  כי 

לכם אותם  שיהיו  וחשוב  בהם, מדדים  ניבחן  שאנחנו   . כדי 

ב ביום  לשבוע  ב. 'אחת  ביום  מדוע  סיבות  הרבה  לזה  שבוע: 'יש  התחלת  זו  , כי 

עצמנו את  לבדוק  זה  ב, כי  יום  יהיה  זה  ואם  הלאה  נערכים  איך  בבוקר ' לראות 

בערב יד, או  ב, ועלא  ביום  יהיה  זה  הבעיות . 'אבל  מה  לבדוק  כדי  זה 

פתרון דרכי  למצוא  כדי  היעדים , שהתעוררו  את  הזמן  כל  לשנות  אם -כדי 

וסתמי. צריך מאליו  מובן  נראה  בעינינו, זה  התוכנית  הצלחת  מסוד  חלק   . זה 

מצבית מניעה  של  נוספות  פעילויות  שיתכנו  מציינת  כבר  בינוי, אני  , גידור, כמו 

בעייתיות, שילוט בנקודות  לטיפול  כרגע, תאורה  לזה  אכנס  לא  ח "דו, אני 

העיר לראש  יועבר   . הפעילות 

לביצוע אומרת: ממדים  כבר  מדידה , אני  בצורת  מוגדרים  לא  שעוד  מדדים  הם 

יותר, כמותית עוד  אותם  ונגדיר  נשב  גם  בגדול, אנחנו  שימדדו , אבל  הדברים 

התחיבות הייתה  באמת  שאם  פקח, זה  אכיפהשיהיו  ותהיה  תהיה , ים  אז 

הפיצוציות סגירת  בשעות  מוזרות . עמידה  בשעות  ברחובות  שמסתובב  למי 

הזה-יודע  העניין  פשוט  לא  שמגיעים. זה  דיווחים  פי  על  ברכוש  בפגיעה  , ירידה 

רעש הפרעות  על  בתלונות  למוקד , ירידה  סיורים 106דיווח  על  דיווח  ומדדי   

אלכוהול מכירת  על  ופיקוח  למנכא, בגנים  להגיש  נתבקשנו  אגף "נחנו  תוכנית  ל 

והרשות ובטחון  שעות, פיקוח  באיזה  ויצטרכו , בדיוק  יהיו  מקומות  באיזה 

יהיה  לא  שזה  כדי  זה  על  דיווח  שמפוקח, החלטנו-להגיש  משהו  לא  זה  . אבל 

לזה באלכוהול, כמובן, מעבר  בשימוש  ירידה  כמו  להיכנס , מדדים  כרגע  קשה 

למ שקשה  דבר  זה  כי  אותואליו  ואני , דוד  שלנו  מרכזי  יעד  זה  בהחלט  אבל 

בהסברה נשלב  אנחנו  שאם  האלכוהול , מאמינה  את  מקבלים  מהילדים  הרבה 
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בבית גיבוי  גם  זה  על  ויש  בבית  ההיצע. גם  גם  ויצטמצם  נביא , נאכוף  אנחנו 

 . לצמצום

הדרושים מה : המשאבים  לבין  המשאבים  בין  בלבול  היה  קצת  פה  אולי 

הבאים האחרונהא. היעדים  לפסקה  הולכת  אני  שבהחלט , שוב, ם  משהו  זה 

והמנכ הנוכחי  העיר  את "ראש  מוביל  שבאמת  מי  וכל  ואורית  והסגנית  ל 

דורון, המערכת ומאיר  המתנדבים  ממערך  חלק  שהיא  במערך , שירה  רואים 

את  לחזק  כדי  גם  משאבים  להקצות  מתכוונים  וגם  חשוב  מאוד  דבר  המתנדבים 

להגדיל  כדי  וגם  הקייםהמערך  המאגר  גם . את  רוצים  שאנחנו  מציינת  רק  אני 

עיניים בגובה  רכובה  בטוחה  למושבה  שירחיב  נוסף  לפרויקט  זה  את  , לפתח 

וצעירים נוער  גורמי  מיני  כל  עם  נולד  לזה, שזה  ניכנס  לא  עוד , אבל  זו  אבל 

יותר צעירים  גילאים  עם  הנוער  לבני  להגיע  דרך   . איזושהי 

פעילות  ליצור  המשך  הפקחיםלצורך  מספר  את  להגדיל  צריכים  להגדיל , אנחנו 

הנוער מדריכי  מספר  לאיך, את  כרגע  נכנסת  לא  ולמה, אני   . כמה 

הציטוט  איך  לזכור  רציתי  שלם"מאוד  כפר  דרוש  אחד  ילד  לגדל  יש , "כדי 

זה את  אומרת  קלינטון  הילרי  של  כזה  מושאל, ציטוט  שזה  חושבת  אבל , אני 

של  שהשילוב  מאמינה  באמת  לזהאני  להוביל  יכול  מאמינה , כולם  אני 

בראשה שעומד  מי  וגם  הזאת  רבה. בתוכנית   . תודה 

רוכברגר יצחק  המצגת, רותי  :מר  על  שהמצגת . תודה  מתכוונים  אנחנו 

מצגת רק  תישאר  לא  ומעשה, הזאת  תוכן  גם  להיות  תהפוך  כל . אלא  קודם 

הנוער ונציג  המשטרה  לנציג  וגם  להתיחס  המועצה  לחברי  זה נ. ניתן  את  עשה 

ללמוד נוכל  גם  שאנחנו  כדי  להשמיע  שתוכלו  כזאת  הערות , בצורה  יש  אם 

ואחרות  . כאלה 

שוב, ברשותכם להדגיש  רוצה  שוב, אני  זה  את  להדגיש  חייב  ברמת , אני  אנחנו 

מצוין"בסה, השרון ממש  אחרים  למקומות  בהשוואה  שלנו  המצב  זאת , כ  עם 

הזה במצב  מסתפקים  לא  שאמרתי, אנחנו  כדי ,כפי  יותר  עוד  לעשות  ורוצים   
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תעסוקה תהיה  הונדליזם, שלנוער  מגמת  את  הסמים , האלימות, לצמצם 

שלי, והאלכוהול הדברים  בתחילת  זה  את   . הדגשתי 

הנוער לבני  והפעילויות  התכנים  על  שמדברת  גם  תוכנית  גם  אח. ישנה  כ "אם 

אותה לדעת  ירצה  אותה, מישהו  שנחלק  או  כאן  אותה  נקריא   מישהו. או 

להתיחס רוצה  המועצה   ? מחברי 

אבנר' גב רית  ו לנוער   :נ הקיץ  לפעילות  שהתוכנית  להוסיף  רוצה  אני 

ע תוכננה  הפנאי  לנוער"לשעות  שקשורים  העירייה  של  הגורמים  כל  הן , י 

פורמלי הלא  בחינוך  והן  הפורמלי  שחשוב. בחינוך  רותי, מה  שאמרה  כל , כמו 

התוכניות וכל  הזה  מ, הנושא  זה  על  שבועותישבנו  בשיתוף , ספר  יחד  היה  הכל 

הנוער בני  ואנחנו , עם  עליהם  מנחיתים  לא  שאנחנו  הוא  המרכזי  כשהרעיון 

עיניים איתם, בגובה  יחד  זה  את   . עושים 

הזאת במצגת, התוכנית  הראתה  שרותי  פנאי, כמו  פעילות  הכשרות , כוללת 

התנדבות של  ופעילות  והיא. נוער  הנוער  בני  לכלל  מתוכננת  נעשתה הפעילות   

בתוך  בילוי  להם  שיאפשרו  תנאים  גם  להם  לספק  היבטים  מרובת  בחשיבות 

לה מחוצה  פעילות  וגם   . העיר 

הפעילויות של  הקיץ, המגוון  במהלך  קבועים  לימים  פעילות  : לדוגמא, כולל 

בריכת  של  השטח  את  ג" שרונית"ננצל  הבריכה' בימי  בשטח  , לפעילות 

מדברי שאנחנו  בחשבון  לוקחים  נוערכשאנחנו  על  ו, ם  מכיתה  זה  את  ' לעשות 

כן. ומעלה נוספת, כמו  במרכז : דוגמא  סרטים  מקרינים  אנחנו  שישי  בימי 

כבר , שפתוחים" למטייל" זה  את  שבועות3עשינו  ילדים ,   לשם  מגיעים  כבר 

 . מהחטיבה

האלה הקבועות  לפעילויות  שיא, בנוסף  פעילויות  של  מספר  : לדוגמא, נקיים 

לנוע הוקרה  ערב  בישובנעשה  המתנדב  הקיץ, ר  לסיום  גדול  אירוע   . או 

בחשבון שנלקחו  הפעילויות  לעצם  סיכונים , מעבר  מניעת  של  ברמה  גם 

גיל לקבוצות  והלילה, והתאמה  היום  של  שונות  הפעילויות . בשעות  במסגרת 
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הנוער עם  שעובדים  מבוגרים  של  נוכחות  בחשבון  רותי, נלקחו  שציינה  , כמו 

והמשטרה  . הפיקוח 

הנוערהשיוו בני  לכל  ישיר  בדיוור  פליירים  באמצעות  תיעשה  הפעילות  של  . ק 

רק  מיוחד  שיהיה  העירייה  של  אתר  יהיה  ובנוסף  העיר  ברחבי  פוסטרים  נתלה 

הזאת  .לפעילות 

הנוער תנועות  של  הקיץ  למפעלי  רב  דגש  גם  ניתן  התוכנית  כן , במסגרת  כמו 

להתנדבות  נוער  הכשרת  של  פעילות  עבור  קורסים  הקורסים . בתשלוםנקיים 

ע העירייה"מסובסדים  זאת. י  לממן  באפשרותם  שאין  נוער  לבני  מלגות   .ניתן 

במתנ הנוער  ע"מועדוני  בשבוע  פעמיים  הערב  בשעות  יפעלו  מדריכי "סים  י 

בשכונות , הנוער לנוער  חברתי  למפגש  מוקד  שיהוו  מגוונות  חופשיות  פעילויות 

 .השונות

מע"בסה תפישה  על  מבוססת  התוכנית  מגוון , רכתיתכ  כל  את  לבחון  מנסה  היא 

בד שהם  ובמוקדים  הנוער  בני  של  השונים  בטעמים  השונות  כ "הפעילויות 

בהם לבלות  בהנחות, נוטים  להם  נסייע  ושם  אותם  נפגוש   . שם 

הזאת התוכנית  על  פרטים  יותר  ירצה  מישהו  לתת, אם  אשמח  בהחלט  . אני 

 . תודה

רוכברגר יצחק  העירייה  :מר  מי, חברי  שרוצהיש   ? שהו 

אבין' גב ביחד  :שירה  כולם  את  לרכז  ההחלטה  על  מברכת  כי , אני 

הצוות  רק  ולא  פה  שיושבים  האנשים  כל  עם  יחד  נעשית  המשותפת  העבודה 

תוכניות ובנינו  והגינו  וחשבנו  ההתנדבות. שישבנו  של  בנושא  חושבת , גם  אני 

ש שיהיו  הורים  עוד  מגייסים  אנחנו  איך  לראות  צריכים  אני , ותפיםשאנחנו  כי 

שם לתהליכים  שנים  הרבה  שותפה  ואני  בטוחה  מושבה  מערך  את  גם  , מכירה 

יכולים  משותף  במאמץ  אנחנו  ורק  הכוחות  את  לתגבר  שצריך  חושבת  אני 

הכוחות את  שמתנדבים, לתגבר  האנשים  של  האנשים , גם  ושל  הפעילים  של 

חלק לקחת  הקיץ, שיצטרכו  במהלך  שתהיה  בפעילות   . בפרט 
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תחי פשוטזו  ולא  ארוך  לתהליך  משותפת  הירתמות  של  חושבת , לה  אני 

הדרך כל  לאורך  להמשיך  צריכה  הזאת  להגיע , שהשותפות  נוכל  שבאמת  כדי 

לעצמנו מציבים  שאנחנו   . ליעדים 

בר אלי  הדפים   :מר  את  וקורא  המצגת  את  לראשונה  רואה  . אני 

בנפשנו שקר  עושים  אנחנו  תמונה. לדעתי  פה  מציגים  כביכול מצ, אנחנו  ע 

בקיץ ורק  אך  להתרחש  עשויה  מה, שהתופעה  ונדליזם. 1/7-החל  של  , התופעה 

השנה כל  קיימת  נוער  בעיות  ושל  בגנים  התאספות  עונתי . של  קצת  זה  אמנם 

בכללותו, יותר פה  שמציעים  והפתרון  פחות  זה  ובחורף  יותר  זה  כמו , בקיץ 

זה את  קורא  מבוצר, שאני  יעד  לתקיפת  מבצע  עבודת   . זה 

פהה רואה  שאני  באלימות, מסר  באמצעות  באלימות  להילחם  פתרון  מה . זה 

גנים? המסר נתקוף  פיצוציות, אנחנו  בפיצוציות, נתקוף  שומרים  זה , נעמיד 

התופעה את  יקצין  ואפילו  דבר  לשום  יוביל  שלא 8, 10נתקוף . לא  מה  או   

כוחות, יהיה ציבוריים , פקחים, נפעיל  בגנים  לה-שוטרים  ימצאו  הם  גן אז  ם 

האחר , אחר הגן  את  אחרת-נתקוף  חורשה  ימצאו  הבעיה. הם  לא  לא , זו  זה 

פיצוציה. הפתרון בכל  שוטר  בהרצליה , נעמיד  האלה  הדברים  את  יקנו  הם  אז 

אביב לתל  שיסעו  יפתור, או  לא   . זה 

הבעיה שורש  היא  הבעיה, הבעיה  והפתרון . ליבת  חינוך  של  בעיה  זו  לדעתי 

חי של  במסגרת  להיות  מגיעים . נוךצריך  אנחנו  איך  להבין  צריך  כל  קודם 

כזה הצער. למצב  כל  המצטיינים, עם  של  בטופ  היא  השרון  גם , רמת  היא  אבל 

בסמים משתמשים  של  הכלים, קטונתי. בטופ  את  לי  השיטה , אין  לדעתי  אבל 

לגנים  היכולות  את  להם  שאין  ואלה  הבינוניים  את  מובילה  מצוינות  של 

אל של  ולתופעה  כהציבוריים  קשה"ימות   . כ 

לנכון מוצאים  שאתם  כמו  זה  את  נתקוף  של , אם  למצב  נגיע  שאנחנו  חושב  אני 

חורב…  מחר, וערן  לא, אולי  להיות, אולי  עשוי  זה  את . אבל  דוחקים  אנחנו 

בכנות לכם  להגיד  יכול  ואני  לפינות  האלה  ילדים , הילדים  מאותם  אני 

 2 1



 עיריית רמת השרון
ן מס שלאפרטיכל מליאה י 19מיום , 16'  מן המני .6 .2005 

בתקופתי בגנים  ב, שהסתובבו  שהשתמשו  ילדים  היו מאותם  ואם  אלכוהול 

משטרתי פיקוח  ג, מגבירים  את  פה  פעמים'הזכירו  מדי  יותר  לא . וליאני  אנחנו 

פלילי של  חינוך, בבעיה  של  בבעיה  חינוך, אנחנו  להיות  צריך  אנחנו , הפתרון 

גדולה הקצאה  של  עניין  לא  וזה  מועדונים  של  פתרונות  למצוא  פה . צריכים  יש 

הופכין לה  שאין  כאבן  שעומדים  פינג , מקלטים  שולחן  אולי  שם  לשים  צריך 

טובה, פונג אווירה  הלאה, לתת  וכן  קפה  מינימלית, מכונות  להעמיד . בהשקעה 

ילדים קבוצת  כ, בכל  ברמה  שהם  בסיכון  ילדים  קיצונית"לא  על , כ  מדבר  אני 

שלי הם , ילדים  ומה  הולכים  הם  לאן  וידע  אותם  שילווה  נוער  מדריך  להם  לתת 

מקום  להם  ושיהיה  האלה. ריכוזעושים  לגנים  אותם  דוחקים  שום . אנחנו  אין 

פשוטים מאוד  בכלים  הגלגל, בעיה  את  ממציאים  לא  היה. ואנחנו  זה  , בילדותי 

נוער צריכים , טיולים, פעולות  שאנחנו  חושב  ואני  הזה  המסר  את  רואה  לא  אני 

החינוך של  הבעיה  עם  אלימות, להתמודד  באמצעות  אלימות  של  בעיה   . לא 

פול נירה  את   :קמןגב  שהציגה  מי  את  לברך  רוצה  אני  ראשית 

הפעם, התוכנית וגם  השנים  וכל  השנה  כל  לאורך  יפה  עבודה  אני , שעושה 

מאוד  ואני  להתיחסות  ראויה  שבהחלט  יפה  תוכנית  כאן  שהציגה  חושבת 

הקיץ במהלך  למעשה  הלכה  יתבצע  אכן  כאן  שכתוב  מה  שכל  כמובן . מקווה 

אל שאמר  מה  מסוימת  במידה  פעמית שאי, ישנכון  חד  בפעילות  מספיק  ן 

חודשיים של  קיץ  וחצי, בתקופת  חודשיים  זאת, או  עם  יחד  חושבת , אבל  אני 

מסוימת אמירה  איזושהי  בזה  נמצאים , שיש  שאנחנו  הכללי  ההקשר  לנוכח  גם 

כולה בארץ  שקורה  ממה  להתעלם  אפשר  ואי  של , בו  לנושא  שקשור  מה  בכל 

וגם  נוער  בני  של  אלימות  ובמיוחד  נוער אלימות  שבני  תקופה  שזו  העובדה  עצם 

פנוי זמן  מאוד  הרבה  לנו  ויש  הקיץ  לחופשת  יוצאים  בהחלט , וילדים  מחייב  זה 

ולזמן לתקופה  מיוחדת  הערות . התיחסות  מספר  להעיר  רוצה  אני  זאת  עם  יחד 

כאן ששמענו  הדברים  וסמים, ראשית. לגבי  אלכוהול  של  לפני : לנושא  עד 

שנים הרשו, מספר  שגם  לי  בסמים נדמה  למלחמה  הרשות  נקראת  עצמה  ת 
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לעצמה אימצה  לא  טועה, ועדיין  אני  אם  רותי  אותי  המושג , תקני  הרשות "את 

ואלכוהול בסמים   ". למלחמה 

ר' גב ליאו תי  את   :רו האחרונים  בימים  קיבלה  הארצית  הרשות 

יחודי זה  אכן  השרון  וברמת  האלכוהול  לגבי  גם  אלימות , המנדט  מבחינת  זה 

ש כולליםוהתמכרויות   . אנחנו 

פולקמן נירה  דווקא  :גב  אלכוהול  של  הנושא  על  לדבר  רוצה  יש . אני 

נורמטיבי כמשהו  אלכוהול  של  הנושא  את  לקבל  נטיה  זה "ז. איזושהי  סמים  א 

ברור, אסור וכו, זה  לחוק  בניגוד  , זה  בסדר' זה  אלכוהול  להעביר , אבל  אפשר 

כאן נאמרו  והדברים  זה  מ. את  מתוך  לומר  רוצה  שלמדתיאני  לימודיי , ה 

התמכרויות של  גרוע: בנושא  פחות  לא  הוא  יותר, אלכוהול  , לפעמים, לא 

סמים באלכוהול. מאשר  שימוש  במניעת  הסברה  של  חייב , לדעתי, הנושא 

בוטל ובאקורד  חזק  מאוד  השרון  ברמת  דווקא  כאן  במידה . להיות  נובע  זה 

לילדים האלכוהול  של  מהזמינות  גם  מב, רבה  בבתים  שאלכוהול , וססיםדווקא 

בבית שותים. מצוי  לא  שהורים  משהו  איזה  לא  חס , זה  שתיינים  לא  הם 

אלכוהוליסטים, וחלילה לא  ודאי  בבית, הם  מצוי  אלכוהול  לדעתי . אבל  זה 

רב דגש  עליו  לשים  שצריכים   . דבר 

ושבים  י כאן  ו  חנ אנ שבעצם  נושא  זה  כאן  להעלות  תי  שרצי וסף  נ דבר 

ה להצגה  ומעבר  העיר  יתכמועצת  כנ התו של  יש , יפה  ו  נ של חושבת  י  אנ

לצורך  הדרושים  המשאבים  את  להעמיד  מועצה  כחברי  בות  י מחו זושהי  אי

ית כנ התו של  ן , ההגשמה  אי ו פות  י מילים  עם  כאן  ו  נשארנ אחרת 

מעשה שום  הן  רי ואומרת, לכן. מאחו נה  התחתו לשורה  יגשת  נ י  יש : אנ

הפקח מספר  הגדת  על  מדברים  ו  חנ ואנ דרושים  משאבים  הגדלת , יםכאן 

וער נ כי  מדרי והגדלת , מספר  בטוחה  המושבה  דבי  מתנ מערך  זוק  חי

ים הקי למתנדבים. המאגר  שקשור  מה  הבמה , אז  על  דיעה  מו וה  ו בענ י  אנ

הבטוחה למושבה  מתנדבת  י  שאנ ו, הזאת  עכשי עד  תי  עשי שלא  אבל , מה 
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מאוחר לא  פעם  הסתם, אף  לצאת . מן  צריכים  ו  חנ שאנ חושבת  י  אנ

ב לאנשים  שליבקריאה  ל  י יד, ג להג י  ל צעירה, מותר  גמלאית  כבר  י  יש , אנ

קבוצה  שזאת  חושבת  י  אנ ו ים  חי ן  ו סי י נ ו דע  י הרבה  יש  ו י  ו נ פ זמן  הרבה 

לדים  לי להורים  וקא  דו לאו  ו אליה  ות  לפנ שאפשר  ן  השרו ברמת  גדולה 

ים כולים , קטנ י והם  ים  קטנ לדים  י להם  ן  אי שכבר  לאנשים  וקא  דו אלא 

מ של  דל  ו ג ו חשוב  מאגר  ות  הבטוחהלהי למושבה   . תנדבים 

ער ו נ כי  ומדרי לפקחים  ו, באשר  חנ ואנ מדובר  במה  לדעת  רוצה  פשוט  י  , אנ

ים, לדעתי שקי למה  תוספת  כאן  לאשר  סתם , צריכים  יהיה  לא  שזה  כדי 

דע מי  . עוד 

רוכברגר יצחק  להתיחס  :מר  רוצה  המועצה  מחברי  מי  רי? עוד   . או

לוין משה  אורי  זה   :מר  על  לדלג  הדברים אבל, חשבתי  אחד   

ית כנ התו לא  זה  הזאת  ית  כנ בתו י  ל עים  כ, שמפרי כאן  שיש  זה  כ "אלא 

אנשים ו . מעט  הי שי שחשבתי  הספר  בתי  י  מנהל כל  את  פה  רואה  לא  י  אנ

כ, פה דבר  באמת  זה  ואם  תושבים  מספיק  כ"ולא  בו  ו  ע והשקי חשוב  כ "כ 

המצגת את  יצר  בלי זמן  אנשים , הרבה  ותר  י קצת  פה  ו  הי שי מצפה  תי  י הי

זה חבלו   . 

ן י י נ הע ירה, לעצם  נ שאמרה  למה  תשובה , בהמשך  לקבל  אפשר  אם 

העיר"מהמנכ מראש  או  למשאבים, ל  גע  ו י, בנ ו נ השי יש ? מה  פקחים  כמה 

ום ית, הי כנ התו במהלך  ו  הי י פקחים  ום , כמה  הי יש  ער  ו נ כי  מדרי כמה 

אח ו  הי י ובהצלחה"וכמה  התוחלת  מה  באמת  ולראות   . כ 

פולקמן נירה  להוס  :גב  תי  ףרצי נה. י נבחרתי , לאחרו אישית  י  אנ

כאן  ע  להצי רוצה  י  אנ ו שהוקמה  החדשה  הסביבה  כות  לאי ועדה  בו כחברה 

לאותה , הצעה וקא  דו ו ער  ו נ קידום  כי  למדרי בהקשר  כאן  נאמרו  הדברים 

יחסית קטנה  לאל, קבוצה  ן, תודה  כו בסי ער  ו נ של  ן  השרו ושא . ברמת  בנ

הסביבה כות  אי פ, של  וגם  ושא  נ גם  שזה  חושבת  י  שאפשר אנ יקט  רו

 2 4



 עיריית רמת השרון
ן מס שלאפרטיכל מליאה י 19מיום , 16'  מן המני .6 .2005 

ד  מאו הרבה  ועם  רחב  מידה  בקנה  ער  ו נ י  בנ עם  ץ  הקי במהלך  תו  או לעשות 

הדברים  את  שנמקד  י  הראו מן  ו ן  י י נ לע סביב  בור  צי יחסי  ו רעש 

ושם פה  ות  נ י לג אותם  נשלח  ולא  ים  פי ספצי יקטים  כאן . בפרו זורקת  י  אנ

ן ו י יב, רע מחי לא  היחיד, זה  הדבר  שזה  חושבת  לא  י  י , אנ ואד הו אבל 

ע  דו והי לנ העיר, שיש  או  המושבה  ממזרח  ל  מתחי ממורשה , שבעצם 

שלה המערבי  לקצה  עד  ע  י יפה, ומג פארק  ות  להי ן  כנ מתו חוצה , שהוא 

ן. מושבה ו י הג מאוד  הרבה  שיש  חושבת  י  גם , אנ ן  ו י להג מעבר  לדעתי 

אחה ו  הי שי ער  ו נ י  לבנ ממש  אחה"תעסוקה  בשעות  וקא  דו ו לא , צ"צ 

החמות ער, בשעות  שהם  השעות  גם  הסתם, יםשזה  ודעים , מן  י ו  נ ל כו

ואחה ים  ישנ ער  ו נ י  בנ שלהם"שבבוקר  לות  הפעי את  לים  מתחי הם  , צ 

אחה שעות  הזה, צ"מספר  ושא  לנ יים  נ רו עי משאבים  של  הקצאה  על , עם 

ממש של  יקט  פרו באמת  יהיה  הזה  יקט  שהפרו נצליח , מנת  ץ  הקי שבמהלך 

הזה ואדי  בו ות  י לו מהפעי חלק  ע, לעשות  שיבוא"במקום  אנשים  ו י 

הזה ג  מהסו משהו  או  ים  ער"ע, כקבלנ ו נ י  בנ  . י 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  על  לך  אענה  י  פשוט, אנ לא  , ברשותכם. זה 

ער ו הנ דבר  את  לומר  ן  ו נ י מי מבקש  י  לכל , אנ משותף  ן  ו נ י י זאת  בכל 

לבד האלה  המהלכים  את  עושים  לא  ו  חנ ואנ ן, המהלכים  ו נ י י  . בבקשה 

ן  ו נ י ער-י ו הנ ג  צי נ לכולם :  זמה רצית. שלום  ו הי על  כל  קודם  לברך  י 

ן השרו רמת  ית  רי עי ער, של  ו לנ תרומה  של  לות  הפעי בשיא  חלק  . שלוקחת 

שאח דפים  סתם  לא  הוא  הזה  להם"הדף  עלמים  נ בות , כ  ישי יש  כי 

ות  נ יתרו להביא  הוא  ו  של המטרה  שכל  ער  ו נ חושבים  פורום  של  עות  קבו

וער ער, לנ ו הנ עם  עלים  פו ואיך  ער  ו הנ ושב. לטובת  י שהם  לא  לבדזה  , ים 

ער ו נ ממועצת  גות  צי נ יש  פעם  רמת , כל  את  צגים  שמי ער  ו נ י  בנ קבוצת  ו  שז

הספר בתי  מכל  ן   . השרו
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מלא באמת  הוא  הפעולה  טו, שיתוף  החלי לא  צריך : הם  ער  ו שהנ מה  זה 

ו עכשי שנעשה  מה  זה  ער, ו ו הנ אל  ים  נ פו מקרב , הם  י  צג מי סקר  גם  ערך  נ

ער ו הנ י  זר, בנ שהם  ות  בעי לא  זה  ות  הבעי ירשבעצם  ו באו ות , קו  בעי זה 

התוצאות רו  וחז סקר  שנערך  שצריך, שאחרי  מה  שזה  למסקנה  ו  נ ע  . הג

לתוצאות  ע  י להג כדי  וער  הנ י  בנ עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובדת  יה  רי העי

וער. שצריך נ השאר, מועצה  ן  הזה, בי מהתהליך  חלק  בילה  רק . מו נשאר 

מתיחסים שהם  להם  רבה  תודה  דפים. לומר  סתם  לא  ו  בא. אל י  ן אנ פ ו

לטובת  משהו  זה  עם  ולעשות  זה  את  לקחת  הולכים  שכן  בטוח  שי  אי

ער ו משהו, הנ מזה  יצא  שכן  בטוח  י  י, אנ שאפתנ שזה  ו  ל י , אפי אנ אבל 

המטרה את  גשים  י שזה  באמת , בטוח  הן  פה  בות  שכתו המטרות  כי 

ן השרו ברמת  שחסר  מה  של   . התמצית 

אבנר' גב רית  ו שאמרת  :נ למה  יב  להג יבת  חי תי  י הי י  , ליא, אנ

לב שמת  ואם  וך  נ החי של  ושא  לכל , בנ התיחסות  יש  בהחלט  במצגת 

הסברה של  ושא  יעה, הנ ומנ וך  נ כל . חי ואת  אותך  דע  י לי רק  תי  רצי

באולם כאן  וכחים  י, הנ ל ו העיר  לראש  יתה  שהי נה  האחרו יחד , שהפגישה 

ך ו נ החי אגף  מנהלת  עם , עם  יחד  ו ליאור  תי  רו עם  יחד  ו זברית  הג עם  יחד 

ה משרד  של  גים  צי המפקחנ עם  וך  נ ץ, חי בי בו רו משה  , מר  נמצא ' הוא 

ארז חנה  ועם  כאן  ו  תנ עיר , אי ות  צו ראש  עם  יסוקר' גב-יחד  ו . חנה 

אס של  יקט  הפרו על  שם  ו  ברנ הכרה , א"די מקבלת  רשמית  ן  השרו שרמת 

אס"ע יקט  בפרו וך  נ החי משרד  ל, אלימות-א "י  ואלכוהו יקט , סמים  פרו

של  לתקופה  ו  עכשי ו  י על לכים  הו ו  חנ פה 3שאנ ו  נ בל קי ו  חנ ואנ ים  שנ  

של  תי  שנ 1תקציב  0 0 , 0 0 0 ₪ וך  נ החי לו , ממשרד  ים  ותנ נ ו  עצמנ ו  חנ כשאנ

match ingהזאת ית  כנ לתו ו ,   י על מדברים  ו  חנ שאנ ושא  הנ בא  וק  בדי פה 

וך נ החי של  ושא  הנ זה  ץ"סה. ו בי בו רו מר  שאמר  איך  , כ  יכולה ' י  אנ אם 

ו עכשי יתה  שהי בפגישה  אותך  את: לצטט  לים  מתחי לא  ו  חנ יקט אנ פרו  
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סה, א"אס שם"כי  בתהליך  נמצאת  כבר  ן  השרו רמת  ו , כ  חנ אנ פשוט  אבל 

לתהליך וך  נ החי משרד  של  רשמית  הכרה  פה  ליאור, מקבלים  תי  , כשרו

ארז חנה  עם  יחד  ית  כנ בתו בילה  המו היא  ו  תנ נ של , מבחי בילה  המו שהיא 

וך נ החי משרד  מטעם  ית  כנ  . התו

ץ הקי של  ושא  לנ התיחסת  שאמרת  מה  לים,בפירוש. במה  מתחי ו  חנ אנ   ,

ץ קי של  יקט  כפרו זה  את  ו  נ וה , הצג לו י הזה  ושא  הנ שכל  ספק  ן  אי אבל 

וך נ חי של  הסברה, בתהליך  של  בן, בתהליך  וכמו יעה  מנ של  י , בתהליך  אנ

ך ו נ החי מערכת  על  רק  לא  חשוב  מאוד  דגש  שיש  על , אומרת  גם  אלא 

מהבית וך  נ  . תודה. החי

רוכברגר יצחק  ת, ברשותכם  :מר  רק  רוצה  י  ן אנ י י נ לע שובה 

בסוף, המשאבים זה  את  להעלות  ממילא  תי  נ ו התכו אתן , כי  י  שאנ י  נ לפ

להתיחס גם  המשאבים. לכם  בי  כאן , לג שהוצגה  הזאת  ית  כנ התו כל 

תי, במצגת השנ התקציב  בתוך  נמצא  מסודרים , התקציב  ו  חנ שאנ כך 

הזאת נה  אח. מהבחי ע  להצבי או "נצטרך  ית  כנ התו עיקרי  את  לאשר  על  כ 

ה ית  כנ התו ןאת  בטחו כמקדם  להוסיף  ו אומר, זאת  י  אנ י  של , לחברי סך 

1-כ 0 0 , 0 0 0 ₪ לכסף   זדקק  נ ו במידה  ות  י והתמכרו אלימות  יעת  למנ לרשות 

ואח ועדה"הזה  לו זה  את  נביא  בן  כמו ו  חנ אנ זמן, כ  חוסר  י , מפאת  אנ

ן בטחו כמקדם  הזה  האישור  את   . רוצה 

מקרה שמסביב, בכל  מה  התקציב, כל  בתוך  ו  חנ ש, אנ צריכים  שקל לא  ום 

גם התקציב  את  פורצים  לא  ו  חנ ואנ לזה  ו, מעבר  חנ אנ לאל, אז  , תודה 

 . בסדר

ר ער-ליאו ו נ שעברה :  ץ, בשנה  דבר, בקי תו  או את  כל , עשיתם  עשיתם 

לקיץ ות  י לו פעי י  נ ו, שלטים, מי דע שי כדי  דברים  י  נ מי הסמים: כל  גד  , נ

שארגנת ות  י לו הפעי לכל  הלכו  כן  ואנשים  עבד  י  ל או זה  ו ל  אלכוהו גד  ם נ

ירדה, בעיר לא  האלימות  ירדה, אבל  לא  ל  האלכוהו הסמים , רמת  רמת 
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ירדה וער . לא  לנ דברים  שנעשה  לדים  לי מקומות  נפתח  ו  חנ אנ ו  שעכשי זה 

ור, בעיר עז י שזה  לי  נראה  כל , לא  את  ו  נ עשי שעברה  בשנה  גם  כי 

שעברה, הדברים בשנה  עבד  לא  השנה, זה  עבוד  י שזה  למה   ? אז 

רוכברגר יצחק  ב  :מר  לזה  דו הג ל  התסכו וק  ואתה , די עושה  שאתה 

ביחד ו  נ שעשי אומרת  גם  ואת  לעשות  רוצה  ואתה  עושה  שאתה  גם , חושב 

הרי ית  הי ו, את  נ ל אלימות . כו ותר  י של  רות  פי קוצר  אתה  דבר  של  ו  פ בסו

לכאורה סמים  ותר  י ו שעברה, לכאורה  בשנה  ו  נ עשי לא  אחד  דבר  , אבל 

לעשות נים  ו מתכו כן  ו  חנ אנ ל, שהשנה  במקבי אכיפהזה  גם  לות  לפעי י .   אנ

משהו יעשה  כן  שזה  וה   . מקו

ר ער-ליאו ו נ במקומות :  אנשים  שמים  ו  חנ שאנ ן, זה  כו נ ותר  י , זה 

אמר שהוא  ל: כמו  אלכוהו ות  לקנ אביב  ותל  להרצליה  עברו  זה . אנשים 

משנה נים. לא  בג לשבת  קו  יפסי לא  באמצע , אנשים  סתם  ישבו  ו  ל ואפי

ב  .הרחו

רוכברגר יצחק  ה  :מר  מה  ןאז   ? ליאור, פתרו

ר ער-ליאו ו נ ן :  הפתרו מה  ודעת  י לא  י  ן, אנ פתרו ו  נ ל ן   . אי

רוכברגר יצחק  מנסים  :מר  ו  חנ גמא. אנ דו סתם  לך  אתן  י  יתה : אנ הי

ב סיום  . קלמן"מסיבת  "2 3 : 0 בלילה0 ב,   כבר  י  2-אנ 4 : 0 ן0 ו טלפ קיבלתי    ,

בצומת תי  י הי כבר  הזמן, במקרה  על  חבל  בומים  י  שנ ו  חשבו . הי כולם 

ור" קלמן"ש נ די קי  יקו ז כלום, עשו  ולא  עשו  חבר. לא  ו  קנ ו ה 'הלכו 

מה דע  ו י לא  או  זים  י אותם, חז צצו  יתה , פי הי לא  לד  י זה  לאי אם  תדע  לך 

אצבע ורדת  ים, י אומר, שכנ עצמו  י  נ בפ בקבוקים. זה  פות, שבירת  , שרי

ספסלים של  ץ  פו י לי. נ ו  נ דע, תאמי ו י לא  י  משרד . אנ שי  אנ עם  כאן  ישבתי 

אנשי ועם  וך  נ אומרהחי י  אנ ו ן  השרו ברמת  כאן  ו  נ של י: ם  של ככל , תחושה 

לות פעי ותר  י עושה  ותר, שאתה  י תן  ו נ שאתה  ע, ככל  גרו ותר  י לך  וצא  . י

ן הפתרו י? מה  ל יד  ג שי ן  מתכו יש  למישהו   . אם 
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אדיר ו-פאר  רים"י הו עד  ו לכולם :ר  אדיר , שלום  הורים-פאר  עד  . ו

לאור דות  להו רוצה  י  אנ כל   .קודם 

עלה ל  האלכוהו ושא  בינ ישו הורים  עד  ו בו העצמאות  ום  י י  ע רו אי לאחר    .

החומרה במלוא  עלה  הזה  ושא  ע, הנ ים "בעיקר  נ כו התי ראש  ושבי  י י 

ם י י נ הבי בות  את . וחטי לשים  העיר  לראש  תן  י נ ו  חנ שאנ יתה  הי ההחלטה 

רי בו הצי ום  הי לסדר  הזה  ושא  כל . הנ נעשים  לא  האלה  שהדברים  ולא 

שצרי, הזמן למי  מחמאות  עות  י ומג השנה  מרותיכל  החל  מושבה , ך 

הזה ושא  בנ על  שפו מי  וכל   . בטוחה 

העיר לראש  ו  כ, באנ ברורה  לא  תחושה  מתוך  כאלה . כ"האמת  ו  הי

ושא: שאמרו הנ את  הלאה, נעלה  כו  ימשי ו ו  תנ או ו  כאלה , ישמע ו  הי

ו תנ או ו  ישמע שלא  העיר. שאמרו  לראש  ו  נ ע לכם, הג יד  להג יב  חי י  הוא , אנ

מאו הרבה  ו  תנ אי ישב  ו הכל  את  זמןעזב  ות, ד  הבעי כל  את  את , שמע  עזב 

ואמר כרגע: הכל  חשוב  הכי  ושא  הנ מועצת , זה  את  נכנס  ו הכל  וב  עז נ

הזה ושא  בנ ן  לדו תודה. העיר  כל  קודם  כך  ן, על  י י נ הע את  עושה  שזה  , לא 

כרגע לחן  השו על  ושבים  י שהדברים  ברור  זה  לפחות  חושב . אבל  י  אנ

כרגע שישנם  ושאים  נ גם  יס  להכנ ושא, שצריך  הנ נת כל  מבחי ו  שלקחנ י  כפ  

הקצר וח  הארוך-הטו וח  ן. הטו כו נ זה  הארוך  וח  וך, בטו נ , הסברה, חי

ות י לו האלה, פעי הדברים  הורים, כל  לוב  ן, שי י מצו וחים , זה  לטו טוב  זה 

כים כו, חודשים, ארו ו ים  הקצר. 'שנ וח  ותר , הטו י ו  תנ או שהטריד  מה  זה 

בשמו. מהכל לד  לי אקרא  י  אנ מא, אם  בצורה  עלה  הזה  ושא  ברורההנ , וד 

ות צי צו הפי ושא  נ את , זה  ות  לקנ ו  נ של ער  ו הנ י  בנ של  והאפשרות  ישות  ג הנ

מרוסנת בלתי  בצורה  ו  האל י . הדברים  אנ ו ום  הי סדר  על  עלה  הזה  ושא  הנ

המשאבים כל  את  לשים  צריך  הזה  ן  י י נ שבע תן, חושב  י שנ הכוח  כל  , את 

שיטור ושא  בנ פיקוח, גם  ושא  בנ האכיפה, גם  ושא  בנ ודעים, גם  י ו  חנ  אנ

ן שישנ ות  הבעי כל  פשוט, את  לא  פשוטה, זה  לא  אומר , האכיפה  לא  זה 
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ע כנ י , שתי אנ ו הכל  את  לעשות  הזה  ן  י י נ בע צריכה  יה  רי שהעי חושב  י  אנ

שהמנכ דע  ו ל "י לפעו ו הזה  ן  י י נ בע ן  לדו כדי  שצריך  מי  כל  את  מכנס  ל 

הזה ן  י י נ הכספים. בע את  לשים  צריך  האלה  שבדברים  חושב  י  ב , אנ ו לעז

לות הפעי כל  הזה את  ן  י י נ הע את  ולראות  ן  שנ שי ות  י בהתהפכו ליטית  הפו  

ור סג ושא  בו, כנ ן  בתך , לדו ברחל  זה  על  ולדבר  עושים  מה  להחליט 

זה. הקטנה את  עושים  וכמה, איך  מודה. מתי  באמת  י  אנ זה  על  אם , ו

ו ממנ שיצא  מה  זה  הזה  לד  שהי  . התוצאה 

נה-קהל  אלו נה  :  אלו לדות , שמי  לי ן  השרו מרמת  אמא  י  אנ

רו ער, תצעי ו נ רית  ו לקטג כנסות  נ לא  עוד  י  של לדות  ד , הי מאו בקרוב  אבל 

בה . כן רואה  בהחלט  י  אנ ו ברוכה  וזמה  י הזאת  ית  כנ בתו רואה  י  אנ

וה תקו זושהי  שאמרו , אי ומה  ליאור  שאמרה  מה  עם  מזדהה  י  שאנ למרות 

את , אחרים תן  י שי מה  לא  זה  י  ל שאו חוששים  או  ים  נ מבי ן  י עדי כולם 

ות הבעי לכל  יצחת  הנ בעירהמכה  שיש .   מרגישה  י  שאנ בות  הסי אחת 

ימת מסו וה  תקו זאת  ן  י מע ית  כנ של , בתו העצמאות  ום  י גות  י לחג מתקשרת 

שעברה השנה  של  וגם  נה  האחרו כתושבת , השנה  גם  יד  להג יבת  חי י  אנ

רים צעי לדים  לי אמא  וגם  גרת  ותר , בו י הרבה  תחושה  ו  חנ שאנ חושבת  י  אנ

העצמאות ביום  לבלות  בטוחה  ותר  י והרבה  עימה  רמת נ של  בות  ברחו  

ן בו. השרו שימוש  על  והאיסור  הקצף  מכירת  של  האכיפה  תרמה  . מאוד 

ומשטרה פיקוח  כוחות  של  משמעותית  וכחות  נ של  הרגשה  בהחלט  יתה  . הי

ו חנ בת , אנ לילדה  אמא  בתור  י  אנ 1גם  י0 של חברות  וגם  של ,   אמהות 

שלה מאוחרות , החברות  יחסית  שעות  עד  ברחוב  להסתובב  להן  ו  תנ נ

לן י מתחיםלג של  בתחושה  ו ,   שחו י  בל ו ובטוחות  שלמות  רו  חז הן  לשמחתי 

קשות ות  י ו בהחלט. חו האלה  שהדברים  חושבת  י  עם , אנ התמודדות 

העצמאות ום  לי דומה  ן  פ באו ץ  הקי י  נ לפ האלה  פעות  רו, התו עז י  . בהחלט 
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ן-קהל ו ר י ן   :  רו י דברים. שמי  לכמה  להתיחס  רוצה  י  . אנ

די, ראשית י במי חו. לדברים  כן  י  וך אנ נ חי של  ושא  בנ לטפל  שאפשר  שב 

בבוקר הסתכלתי. מחר  י  על , אנ פה  5מדובר  , 8 0 גרים0 בו וקצת  אומר .   זה 

לצאת  לים  כו י בבוקר  5שמחר  , 8 0 גרים0 בו של  להורים  מכתבים  כל ,   של 

פה העמידה  תי  שרו לא , הכיתות  שהם  ים  פרסומי ים  נ י י וקמפ באנרים  לא 

אותם, קוראים ן  י י נ מע ברחוב. לא  עוברים  באנרהם , הם  לפעמים , רואים 

הצבעים על  מסתכלים  שם, הם  יש  מה  קוראים  לא  בטח  5. הם  , 8 0 0 

להורים, מכתבים ועדת  ומי י  כראו וסחת  שמנ לתלמידים, אגרת  ן . לא  אי

ש ספק  של  צל  י  5-ל 0 ה% ומתוך  יקראו  מהם   -5 0 עוד %  5 0 יחסו% יתי זה .  

2אומר  5 מאותם %  5 , 8 0 די0 י במי לטפל  לים  כו י ו  חנ שאנ   . 

זה י  השנ ותהדבר  צי צו הפי של  ושא  הנ י.   תי מלאכת , רבו פה  עושים  אתם 

יה ות. רמי צי צו בפי בבוקר  מחר  אכיפה  כולת  י לכם  ות. יש  חנ שכרו  , הם 

מדרכה שטח  שכרו  לא  בבוקר. הם  מחר  המדרכה  את  להם  רו  אם , סג אלא 

עומדים והם  יבים  מתחי קל, הם  הכי  החשד  את  הוכחה, כשיש  , חשד, לא 

א ל  אלכוהו בקבוק  ו  ל ו מכרו  ל שהם  י מהג פחות  טיפה  שנראה  לד  לי חד 

המדרכה, המותר אל  ו  של היציאה  את  ום  י תו  באו ו  ל ור  כולם . לסג הם 

המדרכות על  ושבים  אלה, י המדרכות  על  חיים  ות , הם  לחנ שו שמים  הם 

המדרכות על  החוק, וכסאות  י  פ על  להם  ושא . אסור  לנ ו  עכשי סו  תכנ אל 

ההוכחות לכם, של  ו  נ הראי ההוכחות  התי, את  יתה  הי י לא  נ מי מכל  חסות 

בות החוצה . סי לצאת  להם  לתת  לא  כולת  י יתה  הי בבוקר… הסיבה  , מחר 

ע שבו בעוד   . לא 

רוכברגר יצחק  וגם   :מר  י  של ל  דו הג ל  התסכו זה  ו משהו  לך  יד  אג י  אנ

זה את  ו  תדע שלך. אתם  ראש  תו  או עם  באתי  י  נטציה, אנ י רי או אותה  . עם 

החוצה או  צי ו י בראש? הם  ראש  איתם  לך  הו י   . אנ
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י מוחשיתאנ ממש  שהיא  דוגמא  לך  אתן  בתחילת .   ו  נ התחל ו  חנ כשאנ

ים ג ובבאנ גת  י בחג המלחמה  את  צו , הקדנציה  ו  ל אפי ו  והגשנ ו  ותפסנ

עושה. אישום המשפט  בית  מה  ים  נ מאמי לא  מדהים, אתם  פשוט  . זה 

לוב  בסוקו צוציה  בפי תפסה  י-מתוק"המשטרה  3" ל יגת6 חג רי  כדו   .

המקום על  ירה  סג צו  ו  המש, הוצאנ ירהבית  סג צו  הוציא  ערב , פט  היה  זה 

אותו ביטל  ום  י תו  ובאו העצמאות  ום  לערער. י ו  דבר , הלכנ של  ו  פ בסו

המקום, התקבל את  רו  סג ל, לא  תו  או רו  פור4-סג הסי גמר  נ ובזה  ימים    . 

אוכף לא  המשפט  באכיפה, בית  ו  נ ל זר  עו הרבה , לא  ישים  מג ו  חנ אנ

אוכפים, חות"דו ו  חנ ירה, אנ סג י  צו ציאים  ה. מו לא , משפטבית  אתה 

כול המשפט, י בית  מעל  לא  הצער, אתה  כל  לבד, עם  ל  כו י לא  י   . אנ

הזה פור  בסי נפש  בקלות  מתנהל  המשפט  מאוד. בית  י  ל אומר , קשה  י  אנ

מאוד, לכם י  ל אומרים, קשה  ו  חנ ואנ רדומים  ושבים  י ו  חנ שאנ לא  : זה 

אחד ו . רגע  י על מדבר  שאתה  ושא  הנ את  גם  כפים  או ו  חנ הוצאת -אנ

וש אפשרהסחורה  שרק  מה  כל  ו ירה  הסג מדהים. עות  פשוט   . זה 

בן  שנער  ימת  מסו צוציה  בפי 1תפסו  ותפסו 7 האבא  אצל  צוציה  בפי עובד   

ן לקטי ל  אלכוהו מוכר  תו  עשו, או ומה  ים  פעמי זהר  שהו  ? אחרי 

ן-קהל  ו ר י העיר   :  ראש  י  נ להם , אדו ע  ו לפג על  מדבר  י  אנ

אותם, בכיס ור  לסג ים . לא  נ עיתו כן  דו ציאים  מו  . קנס-החוצה הם 

רוכברגר יצחק  יום  :מר  כל  כמעט  עכשיו. עושים  לך  אומר  אנחנו , אני 

רוצה רק  שאתה  ומה  ואכיפה  קנסות  פעולות  להם  כל . עושים  את  אוספים  הם 

המשפט, חות"הדו לבית  עסקה, הולכים  איזו  שם  המשפט. עושים  זה , בבית 

לכוחותיי מעבר  להם. כבר  משתלם  שזה  יוצא  דבר  של  והייתי הל. בסופו  וואי 

זה את  לסגור  האפשרות  את  בחוק  לי  נותנים  והיו  לבוא  סוגר , יכול  הייתי  אז 

זה לעשות. את  מעליי? מה   . החוק 
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ן-קהל  ו ר י אסיים   :  ואני  דברים  שני  עוד  פה  לי  של ) 1: יש  הנושא 

מכתבים. המכתבים הורים , באותם  אותם  כל  שקודם  מניחים  ואנחנו  מאחר 

מכתבים , 5,800של  בטוחהבאותם  חברה  זו  שאם  להם  איקס , לציין  או 

מתנדבים לעוד  וזקוקים  שאפשר  ואחרים  כאלה  בני ) 2. מקומות  של  הנושא 

המיידיים. הנוער הפתרונות  את  למצוא  שצריכים  זה  על  ודיברנו  נכון  . זה 

הטניס מגרשי  אזור  על  המיידיים  הפתרונות  באחד  כמה . דיברת  לפתוח  צריך 

נו, מקומות מועדון  אותו  בכמו  שיש  מערב"ער  מקומות " אשכול  כמה  ולפתוח 

המתנ של  המדריכים  בליווי  הנוער  לבני  לתת  כאשר  זה, סים"כאלה  את  . לנהל 

המתנ הנהלות  של  יהיו  והגיבוי   . סים"הליווי 

רוכברגר יצחק  בדברים  :מר  את , נגעת  להציג  עכשיו  רוצה  לא  אני 

שלנו והפיתוח  הבינוי  תוכניות  או  צודק, פעולות  אתה  כבר ,אבל  התחלנו  אנחנו   

כ של  פארק  של  הכנה  של  דונם 50-במהלך  הטניס, ספורטק-  מרכז  זה , ליד 

זמן מוכן, לוקח  יהיה  זה  הבא  שבקיץ  מניח  השם, אני  . בעזרתנו, בעזרת 

זמן קצת  לוקח  זה  אבל  התהליך  את  שאין , התחלנו  במצב  נמצא  אני  כרגע  אז 

פארק בסדר, לי  להתיחס, רותי. אבל   . בבקשה, רצית 

?? לאלונה    :? לענות  רוצה  אמנם . אני  העצמאות  ביום 

נעים מאוד  והיה  נחמדות  מאוד  היו  למכור , החגיגות  שבמקום  כנראה  אבל 

פעם , ספריי אי  היו  אם  יודעת  לא  שאני  בכמויות  לקטינים  אלכוהול  מכרו 

האחרונה השנה  עד  השרון  זה. ברמת  את  אמרה  לא  הביאה , רותי  היא  אבל 

בת  השר14ילדה  מרמת  מופרזת  שתיה  בעקבות  חולים  לבית   . ון 

חמור אכן  הוא  הייתה , המצב  והמשטרה  אחד  דבר  זה  שהחגיגות  חושבת  אני 

מזה והתעלמה  על , שם  והתרו  למשטרה  ניגשו  הבטוחה  המושבה  של  מתנדבים 

המשטרה עם  מנסה  מקרים  בהרבה  שאיציק  יודעת  ואני  הדברים , הדברים  אבל 

בטוחים מלהיות  רחוקים  את אני, עדיין  לשלוח  יכולה  שאת  חושבת  לא   

כ שלך  מאוחרות"הילדות  בשעות  בשקט   . כ 
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רוכברגר יצחק  משפט, רותי  :מר  לך  להגיד  חייב  עם , אני  הסתובבתי  אני 

המחוז מפקד  ועם  כאן, המשטרה  התחנה  לכם. מפקד  אומר  זה, אני  את  , ראינו 

זה את  ראו  ולא  לקטינים  זה  את  שמוכרים  פיזית  לראות  צריך  היה   .אבל 

וראינו והסתובבנו  שם  היינו  פשוט, כשאנחנו  לא  מדויק , זה  לראות  צריך 

לנער זה  את  פשוט, הקטין, שמוכרים  לא   . זה 

בטוחה-דובי מושבה  מיקרופון( :  ללא  מתנדב ) מדבר  ואני  דובי  שמי 

בטוחה האחרון. במושבה  שישי  מיום  אתחיל  בכיכר . אני  רעש  עשו  ילדים 

ב, במועצה היו, 11:00-באנו  הספראמצע  שבוע  בגלל  כזה, ם  ילדים , משהו 

בסקייטבורד הילד, נוסעים  אותי  שנהיה: שאל  רוצה  אתה  אין , האמת? איפה 

תשובה להיות. לי  איפה  אין  השרון  ברמת  היום  סרט . לילדים  שיעשו  זה 

אחר או  אחד  הבעיה, במקום  את  פותר  לא  פעילות. זה  שאני , זו  כמו  בדיוק 

בשע לסרט  בצהריים  מחר  אותו  סיטי14:00ה אשלח  בסינמה  עוד .   לנו  נשארו 

הגדול59 לחופש  ימים  סרט,   פעם  עוד  ברמת ? מחר  מקום  איזשהו  פה  צריך 

לציבור נותנים  שאתם  יודע  ואני  שלך  התוכניות  את  מכיר  ואני  עד , השרון  כי 

גוף היה  לא  השרון  ברמת  מועצה, היום  לשעבר  או  הזה, עירייה  בכיוון  . שהלך 

ו שתצליחו  לכם  מאחל  מהראני  יותר  באמת, מה  בפני , כי  לגמגם  לנו  נמאס 

לעשות מה  אותנו  כששואלים  בלילה   . הנוער 

הפיצוציות של : בנושא  סטטיסטית  טעות  לא  אפילו  פה  יושבים  אמנם 

השרון ברמת  זו , התושבים  בהן  ולהילחם  בפיצוציות  לפגוע  היחידה  השיטה 

קהילתית מוכר . לוחמה  מסוים  שקיוסק  יודע  אתה  שאם  אומר  לקטינים זה 

אחר או  כזה  מעריב, זבל  עיתון  גם  שם  תקנה  ל. אל  אישית  חצות"אני  לא " עד 

מכיר שאני  ומי  ל, נכנס  ממנו  מבקש  חצות"אני  יכולים " עד  וכולם  להיכנס  לא 

אלכוהול  מוכר  אותו  עצרתי  שאני  אחרי  וזה  זה  את  יודע  והוא  אותי  לצטט 

להודעה  ועד  מפה  וסיפורים  למשטרה  אותו  והבאתי  תיק לקטין  לו  ויש  חדשה 

תיקים איחוד  השנה  ובסוף  2,000₪ד "עו, כזה  הסיפור,    . נגמר 
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רוכברגר יצחק  הבעיה, נכון  :מר   . זו 

בטוחה-דובי מושבה  כלכלי :  פה. שיקול  שיושבים  אלה  כל  תגידו , אז 

אלכוהול שמוכר  קיוסק  על  יודעים  הם  שאם  שלכם  לו, לחברים  לתרום  . לא 

מ את  לעשות  צריכה  השרון  מקומותרמת  לגבי  עושה  שהיא  צריכים , ה  הילדים 

מקום באיזה  לאף . להסתובב  יעזור  ולא  האחרון  בעשור  תרבותי  שינוי  פה  יש 

דבר שום  ב, אחד  רק  הזאת  מהבית22:00-הילדה  יוצאת  סובלת .   את  איך 

ערפדים? בקיץ נוער  לנו  בלילה. יש  חיים  הביתה4:00-ב, הם  באים  בבוקר    ,

אותנו לעבודה, תיםשו, אוכלים, מעירים  נפוחות  עיניים  עם  מתעוררים  , אנחנו 

המציאות לא  זו  אותה. אבל  לשנות  אפשר  אי  להם . עכשיו  לעזור  צריכים  אנחנו 

לבלות שיוכלו  מקום  עירוני. למצוא  גוף  פה  יש  שני  הכוח , מצד  כל  את  קחו 

אלכוהול, שלכם למכירת  רשיון  שצריך  הממשלה  לכיוון  משהו  לדחוף  . תנסו 

כד בנאדם  במבההיום  למכור  הבריאות , י  משרד  של  אישור  לזה  שיהיה  צריך 

השקית על  חגיגת. מוטבע  מסוכן, בשביל  סם  שזה  להוכיח  הוא , צריך  אחרת 

למכור עובר, יכול  לא  זה   . תודה. כי 

בטוחה-גלעד מושבה  של  :  הדברים  רוח  כל  את  שמלווה  אחת  הצעה  לי  יש 

בלילה שמסתובב  ב. מי  במושבה  מתנדב  ואני  גלעד  שאנחנו . טוחהשמי  המוטו 

בסדר בסדר, משדרים  מעולה, התוכניות  היא  החלופית  מצוינת, המגמה  , הרוח 

חיובי את . המשוב  להגביר  מנת  על  הזה  בקיץ  לנוער  בלילה  האור  את  תדליקו 

בעייתיים ללא  הבעייתיים  בין  בחינוך. החיכוך  גם  נתמקד  של , שם  בהרפיה  גם 

בפיקוח, המתחים בחינוך, גם  בלילהתדליקו , גם  אור  מוקדי  מגרש . שני 

ספורט, כדורגל שיבלוט, מגרש  אתרים, מקום  לי , שני  יבואו-תאמינו  שם . הם 

אותם להנחות  אותם, אפשר  אותם, ללוות  לשם. לחנך  אותם  להביא  הם , צריך 

יבואו אותם, לא  למשוך  צריך  אותם, אתה  נמצא  לא  אותם. אחרת  נמצא  , אם 

האכיפה דרך  אותם  החיפוש, נמצא    .דרך 
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ר  ער-ליאו ו נ ליאור  :  י  ל ספר , קוראים  מבית  י  " רוטברג"אנ

י אכיפה. 'בשכבת  זושהי  באי לבוא  שצריך  חושבת  י  ער , אנ ו הנ רוב  אבל 

לו יד  ותג ו  י אל מקומות, לא: שתבוא  ו  ל ור  תסג וער, או  נ יעשה , זה  הוא 

יראה  ו אחרות  בדרכים  זה  את  ג  ישי כן  ו אחרים  למקומות  לך  י כן  ו וקא  דו

ג ל  כו י שהוא  האלולך  המקומות  של  ירה  הסג עם   . ם 

ן  ו הפתר ממש  יהיה  לא  זה  בכוח  מקומות  ער  ו לנ ור  שלסג חושבת  י  אנ

ן כו ן, הנ פתרו בראש  כרגע  י  ל עולה  של , לא  בגישה  ו  י אל לבוא  צריך  אבל 

ור ן, לעז להבי יד , לא  ג י גר  שמבו בגישה  ולא  לבד  הדברים  את  ן  בי י שהוא 

 . לא: לו

רוכברגר יצחק  זושהי  :מר  אי יתה  הי ו אם  חנ שאנ הבנה  או  תחושה   

אותה ל  עו לנ ו העיר  את  ור  לסג נה, באים  ו הכו זאת  לא  י , ממש  הר אתם  כי 

ות"בסה י כנ תו על  גם  ישבתם  ות, כ  י כנ תו להספיק  ות , זה  י כנ מהתו חלק 

מהר זמן, ישימות  ותר  י לוקח  מהן  שאתה , חלק  מה  את  מקבל  בהחלט  י  אנ

ערך, הערת להי זמן  קצת  ו  נ ל ו  לעשו, תנ שנצליח  וה  מקו י  לפחות אנ ת 

הזה ץ  הקי כבר   . משהו 

ן  ר ער-שי ו נ מ  :  רן  שי י  התלמידים, "רוטברג"אנ . מועצת 

אמרה שליאור  למה  שלא , בהמשך  ער  ו כנ וער  לנ התיחסות  זושהי  אי פה  יש 

ן ודע, מבי י שלא  וער  ן. נ כו נ זה  מקום  זשהו  כל. באי שלא , קודם  ער  ו נ

ן ן, מבי כו נ לא  תו. זה  אי לדבר  מקשיב, אפשר  ער  ו למו, הנ פה  עצה יש 

ים נ כו בתי וגם  בות  ובחטי הספר  בבתי  ות  י לו איתם , פעי שמדברים  אנשים 

ות לפנ למי  יש  ן. ו כו נ זה  דע  ו י לא  ער, גם  ו שהנ בעיה  פה  באה , יש  לא  י  אנ

לשתות לא  וער  לנ יד  לית , להג שלי בגישה  לבוא  ן  כו נ שזה  חושבת  לא  י  אנ

ן לחלוטי זה  את  ע  ו למנ של  גישה  ער , ו ו לנ להסביר  צורך  יש  כן  אבל 

בדרכיםששותה  רות  הזהי של  הסכנה  את  בות  תחת , ברחו ותר  י סכנה 

אלכוהול של  לב, השפעה  שמים  ולא  לכביש  גשים  י את , נ להם  להראות 
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ים נ כו נסה, הסי י ו ים  פנ י ו ן  בי י ער  ו זה , לדעתי, הנ עם  משהו  לעשות  כן 

בית ו חי ותר, בגישה  י טובה  בצורה  זה  עם  עם , להתמודד  להתמודד  לא  לא 

לשתות, זה לא  להת, לא  ותראבל  י טובה  בצורה  זה  עם  נה , מודד  כו נ

ותר  . י

משה-קהל  חלק   :  י  ל ואו ער  ו לנ סימפטי  לא  מאוד  אהיה  י  אנ

אומר י  שאנ מה  את  ו  יקבל לא  ל  דו ג בסה, מאוד  מושבה "אבל  ו  חנ אנ כ 

זה את  לראות  צריך  ככה  ורק  נה  נ להצטרף . במג שרוצים  ער  ו נ יש  אם 

להם נפתח  ו  חנ שאנ ולמגרשים  תעשה  שהמועצה  ות  י לו ער . נהדר- לפעי ו נ

לעשות ומה  רוצה  ו, שלא  נ בי י לשתות, לא  רוצה  ו כמוך  נחמד  ו בי  אי נ , לא 

דבר שום  ו  ל להסביר  רוצה  לא  י  אנ ו ו  י על להקל  רוצה  לא  י  רוצה , אנ י  אנ

בהרצליה לשתות  ושילך  צוציה  הפי את  לו  ור  ו , לסג נ בי י שבהרצליה  אז 

כן גם  לו  רו  יסג ו. ו חנ שרוצים, אנ ל, לאלה  כדי  הכל  נעשה  ו  חנ ר אנ ו עז

להם ולהסביר  רוצים . להם  שלא  בית-אלה  ו חי בגישה  לבוא  אפשר  זה , אי 

עובד לות. לא  בלי אתכם  פוגש  י  ור, אנ עז י לא  זה  ו י  של העיסוק  הרי  , זה 

ים נ מבי לא  הבקבוק, אתם  את  לקבל  מכם  וע  למנ  . נקודה, צריך 

י …     :קהל ל או הנכבדים  המועצה  לחברי  ע  מצי י  אנ

ו נ י אל לתקופת , להצטרף  גמא, הקיץלפחות  דו להעביר  כים , איך  מערי

אתכם, אתכם רו  כי ור, י לעז ל  כו י זה  י  ל י. או ל או ספר  בתי  י   . מנהל

רוכברגר יצחק  הצטרפה  :מר  כבר  ירה  עד . נ מסתובב  ום  י כל  י  אנ

2 : 0 0 ,3 : 0 בוקר0 ות  לפנ במילא,   ים  בפנ כבר  י  אנ  . אז 

פרי  ער-עו ו נ מ  :  פרי  עו י  ל י, "רוטברג"קוראים  , שכבת  תי ' רצי

י משהולהג עוד  ו אמר  שמשה  מה  על   . ב 

כל י, קודם  שאנ מה  י  ער, לפ ו אומר, נ שאתה  מה  את  נה  לא , מבי שאתה  זה 

סמים  בשימוש  ן  השרו ברמת  וער  הנ של  הבעיה  את  לפתור  רוצה 
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ל בערים , ובאלכוהו ל  ואלכוהו בסמים  שישתמשו  תו  או להעביר  אלא 

 . אחרות

רוכברגר יצחק  ג  :מר  הצי אומר. הוא  למ: הוא  רוצה  י  זה אנ את  ע  ו נ

ן השרו ברמת   . פה 

פרי  ער-עו ו נ דבר  :  עוד  יד  להג תי  אומרים , רצי פעמים  הרבה 

ים  לשכנ ע  מפרי ואז  אנשים  לשם  באים  אז  וסקים  הקי את  שפותחים 

מוקדם זה  את  גרים  ן . וסו ו השר ברמת  ן  שאי ן  להבי צריכים  גם  אתם 

וער לנ אחר  שם , משהו  יש  ו מואר  מקום  גם  שזה  וסקים  בקי מלשבת  ץ  חו

י. ה'חבר של הבית  של  במדרגות  אשב  י  שאנ מצפים  לא   . אתם 

רוכברגר יצחק  מקרה  :מר  בכל  ות  י לו פעי עושים  ו  חנ נתעל. אנ ו  חנ . אנ

ית כנ התו על  ישבתם  אתם  את , הרי  לתעל  מנת  על  אותה  קיבלתם  אתם 

ותר י ים  בי ו חי למקומות  ער  ו הנ י   . בנ

ער-מיכל  ו נ ן  :  ו באל לומדת  י  ברמת , אנ פה  גרה  לא  י  אנ

ן בהרצליהאנ, השרו גרה  המכירה . י  את  לאכוף  רוצים  שאם  חושבת  י  אנ

ן השרו זה , ברמת  כי  הרצליה  עם  גם  פעולה  בשיתוף  זה  את  לעשות  אפשר 

ות י ו חנ ן  המו יש  ו קרוב  הכי  יה. המקום  רי העי עם  שיש , לדבר  בטוחה  י  אנ

מטרות תן  או את  קצת . להם  וללכת  רי  ו אז בקטע  זה  את  וע  למנ אפשר 

שעוש למה  מעבר  ל  דו בג ותר  ןי השרו ברמת  פה  מזה. ים  ץ  עוד , חו י  ל יש 

ן ו י מקומות. רע י  שנ לפתוח  על  דיבר  איזשהו , הוא  צור  לי ו אותם  להאיר 

נחמד ו תי  תרבו במקומות . מקום  מאבטח  לשים  יטימציה  לג ן  המו יש 

טוב, כאלה נראה  התיק, זה  את  להם  שבודקים  שאף , אנשים  מרגיש  אתה 

של וכחות  נ יש  גם  ואז  לשם  ע  י להג לך  הו לא  שוטריםאחד  של ,   וכחות  נ יש 

שם יהיה  ו שיאכוף  מי  יש  ו אלימות , מאבטחים  זושהי  אי ע  נ מו אתה  ואז 

מכירה כל  או  דבר  כל  וכחות, או  הנ את  לך  יש  מזה. אז  ץ  יש , חו אם 

למקומות יטרים  סקי של  זה , ביקוש  באי לאלתר  בעיה  ו  שז חושבת  לא  י  אנ
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יש  ואם  פה  ים  שקי רי  בו צי ן  7ג כמ, 5 בו  לשים  מקום  למצוא  ה אז 

ים לשם, מתקנ לכו  י באמת  שאנשים  כלשהו  בספורטק , מקום  שיש  כמו 

לא, בהרצליה למה   ? אז 

רוכברגר יצחק   . צודקת  :מר 

ן  ו קהל-אהר ן  :  אהרו עם . שמי  בעיה  גם  ו  נ ל שיש  חושב  י  אנ

כאן ו  נ י שהעל מה  לכל  הורים  של  דעות  גם . מו י  ל או ן  כו נ שהיה  חושב  י  אנ

רים להו סדנאות  צור  המו, לי את  ביר   . דעותלהג

באים    :קהל לא   . הם 

ן  ו קהל-אהר באים  :  לא  או, הם  בו י ן . הם  באוסישקי גם  ו  נ עשי

עו י הג ו כאלה  ערבים  והם , כמה  רוצים  ואנשים  זה  את  לפרסם  פשוט  צריך 

עו י ג של . י לתמיכה  חלק  ירים  מחז ו  חנ אנ ית  נ רו העי שבתמיכה  חושב  י  אנ

בה כלים  להם  ים  ותנ נ ו ו  נ של הספר  בית  רי  להו ליאור  תי  עם רו תמודדות 

ההתבגרות ל  י ג של  ות  ברמה , בעי כאלה  דברים  נעשה  שאם  חושב  י  אנ

אותם דע  י י נ ו ההורים  כלל  את  ן  זמי נ ו ית  נ רו שתהיה , העי ות  להי ל  כו י אז 

בבתים ל  לאלכוהו יטימציה  לג של  בעיה  פחות  ו  נ גם . ל ההורים  את  לרתום 

לות פעי ותר  י לקצת  האלה  הסדנאות   . דרך 

לי  קהל-צי י  :  ל צי קוראים  י  מל י  אנ ו . קלמן"  ושב " שי הקהל 

הקבוע והקהל  ע  הקבו ער  ו הנ על  מדבר  שבד, כאן  המדהים  וער  זר "הנ עו כ 

ים, ומתנדב נ ו מתכו ו  חנ אנ הזה  ער  ו לנ לא  ער , אבל  ו לנ נים  ו מתכו ו  חנ אנ

ו אלי ע  י להג ודע . שקשה  י ספר  בית  מנהל  כל  ו ספר  בתי  י  מנהל כאן  ושבים  י

עליהם  מדברים  ו  חנ שאנ לדים  י אותם  של  השמות  שקשה את  לדים  הי שהם 

אליהם ע  י לדים. להג י השפעה, אותם  זושהי  אי להם  שלפחות , יש  וח  מדו

7 - שלהם8 רות  בחבו ילדים  האלה .   השמות  את  ודעים  י הספר  בתי  י  מנהל

שמית לות  פעי זשהו  אי לעשות  צריך  לדעתי  ים "ז, ו פי ספצי לדים  י לזמן  א 

חוסר  או  הזה  הכאב  כל  את  להם  ולהעביר  יה  רי בעי פית  ספצי לישיבה 
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יה רי העי של  הזה  ים  נ שלא , האו גים  הי מנ ולאותם  לדים  י לאותם  וקא  דו

ים בי ו חי גים  הי מנ הם  בתוך , תמיד  גים  הי שמנ לדים  י לאותם  וקא  דו אלא 

לית שלי שמי, קבוצה  פורום  זשהו  אי לעשות  כן  ו אליהם  להעביר  לא , כן 

ומעורב מדהים  ער  ו נ ו ומתנדב  במקומות  ושב  שי ע  קבו ער  ו נ תו  לאו , רק 

ש ער  ו לנ גם  הכבודאלא  כל  כאן, עם  ושב  שי וער  לנ אל , גם  ע  י להג קשה 

יתי בעי וער  נ תו  ע , או י להג כדי  ו ע  י להג קל  לא  הספר  בתי  בתוך  ו  נ ל גם 

ים נ כו הנ לדים  בי וק  בדי לגעת  צריכים  ו געים  ו נ ו  חנ אנ זה . לשם  דרך  רק 

וער  הנ כי  מפוספס  זה  כאן  ו עבודה  זושהי  אי לעשות  צריכים  ו  חנ אנ

ההו וגם  כאן  ושב  י והטוב   . ריםהמדהים 

רוכברגר יצחק  וההצעות  :מר  ות  נ ו י הרע נתיחס, כל  ו יקח  נ ו  חנ , אנ

ו לבנ לתשומת  אותם  יקח  ישימים. נ שחלקם  לומר  ל  כו י י  פחות, אנ , חלקם 

ושא לנ קשובים  בן  כמו ו  חנ אנ  . אבל 

תו  לאו ע  י להג איך  של  לקטע  מתיחס  לא  ית  כנ התו של  ן  שהעקרו חושב  י  אנ

ו אלי ע  י להג שקשה  ער  ו תי, נ רו זה  על  זהדיברה  את  גה  והצי במצגת  גם    .

ודבר דבר  כל  ו  רטנ פי י, לא  הכלל ן  ו י הרע את   . אבל 

ספר , ברשותכם בית  של  שנה  סיום  של  ע  רו לאי ללכת  בים  י חי ו  חנ אנ

עוד" עלומים" יש  תערוכה, ו  . ופתיחת 

ער-אלכס ו הנ מועצת  אלכס :  י  ער, אנ ו נ מועצת  של  ג  צי חושב . נ י  אנ

ן כו נ לא  ן  ו ו מכי בעיה  על  ים  נ עו ו  חנ כשהבעיה מ. שאנ הבעיה  על  סתכלים 

האלכוהול הבעיה, בעצם  לא  הוא  ל  האנשים , האלכוהו היא  הבעיה 

זם דלי נ הו את  דליזם. שעושים  נ ו פחות  שיהיה  רוצים  פחות , אתם 

לזה, אלימות ורם  הג מה  של  סטטיסטיקה  לעשות  צריכים  , למשל. אתם 

דליזם נ ו מדגם  דליזם, יש  נ מו בעיקר  ל  מתחי של , זה  סטטיסטיקה  עושים 

בומי  שמעורבים  אנשים, האנשים  ג  סו בד, איזה  עושים  הם   . כ"מה 
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קטן  מאוד  ז  ואחו ל  באלכוהו משתמשים  אנשים  של  גבוה  מאוד  ז  אחו

אלימות עושה  ו דליזם  נ ו עצמו. עושה  ל  האלכוהו לא  היא  אלא , הבעיה 

זה את  שעושים  ים  פי הספצי  . האנשים 

ן השרו ברמת  ות  צי צו בפי ל  האלכוהו מכירת  את  קו  תפסי אתם  לא , אם  זה 

דבר שום   . ישנה 

רוכברגר יצחק  יעשו  :מר  הם  דלק? מה   ? ישתו 

ער-אלכס ו הנ מועצת  מהעולם  :  ל  האלכוהו את  לנקות  צריכים  אתם 

אלכוהול לשתות  קו  יפסי שאנשים  ל  גרים. בשבי מבו אנשים  הם , גם  אם 

דליזם נ ו עושים  הם  ל  אלכוהו דליזם? שותים  נ ו עושים  לא   . הם 

 . כן, כן    :קהל

ע-אלכס מו ער  ו הנ האנשים  :צת  ולא  ל  האלכוהו לא  היא  הבעיה 

האלכוהול את  רוצים , שמוכרים  רק  ל  האלכוהו את  שמוכרים  האנשים  כי 

לעשות  כו  ימשי והם  כסף  לעשות  לרצות  קו  פסי י לא  והם  כסף  לעשות 

זה. כסף את  תראו  לא  אתם  אם  ן , גם  י עדי הם  אותם  תתפסו  אם  גם 

כו  . ימשי

פ אכי לעשות  בלהפסיק  לא  היא  אלכוהולהבעיה  מכירת  של  אנשים , ה  כי 

לשתות  כו  ימשי זאת  בכל  ואז  פר  לסו לכו  י ל  אלכוהו לשתות  שרוצים 

לא . אלכוהול ואתם  עושים  ו  עכשי שאנשים  ממה  חלק  זה  ל  האלכוהו כי 

זה את  ות  לשנ לים  כו ותר , י י ל  אלכוהו יהיה  שלא  לעשות  כן  אם  אלא 

 . בעולם

ודע י לא  שאתה  אמרת  שברוב  היא  הצע, הבעיה  לך  ן  לעשותאי מה  אז , ות 

האנשים עם  קורה  מה  של  סטטיסטיקה  את , תעשה  שעושים  אנשים  אותם 

זם דלי נ דליזם, הו נ הו את  עושים  הם  ים , למה  פי ספצי אנשים  אותם 

כללי ן  פ שבאו אנשים  ולא  בהם  אנשים , ותטפל  כי  י  ו ל בי למקומות  לצאת 
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בד הם  דליזם  נ ו שרוצים"שעושים  אנשים  לא  שרוצים , כ  אנשים  בגלל 

א זםלעשות  דלי נ ו לעשות  רוצים  ו ל  האלכוהו  . ת 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  ות  לענ יב  חי י  נעשה . אנ ו בדיקה  נעשה  ו  חנ אנ

שמוכרים לאלה  ן  חשבו נעשה  לא  ל  ובמקבי והכל  לאלה , חקר 

דליזם, שמשתמשים נ הו את  שעושים  שהורסים, לאלה  לאלה , לאלה 

רפים י, ששו של העמדה  אומר. זאת  פעם  עוד  י  ע, אנ ו לנ מדבר  לא  י  ר אנ

כאן ושב  שי יש , הזה  כמוכם  והרבה  הזמן  על  חבל  וער  נ הוא  הזה  וער  הנ

מאוד ים  כותי ואי ים  כותי שאי ן  השרו ו . ברמת  חנ אנ ו  י על ו אחר  ער  ו נ גם  יש 

אתכם לרתום  רוצים  ו  חנ ואנ ות, מדברים  י לו הפעי לכל  שותפים  הרי  , אתם 

הזמן על  וחבל  פה  לכם  אומר  י  אנ הסקרים , אבל  ועם  הבדיקות  כל  עם 

המחק והכלועם  מנת, רים  על  למאבק  נלך  ו  חנ אנ לתת , ראשית: הפעם 

ות י לו מה , פעי כל  ואת  דליזם  נ הו את  ע  ו למנ ל  ובמקבי אמרתי  י  שאנ כמו 

בזה שאמרתי , אלימות, שקשור  י  כפ ו ל-סמים  אחרת. אלכוהו דרך  ן  , אי

משחקים אשחק  לא  י  ו. אנ עכשי ל  ע , נתחי י ג נ ו  חנ ואנ הקדנציה  גמר  תי

אחר ן , שוב. למקום  אי בכללאליכם  ות  טענ י  1אתם , להפך, ל 0 . 

י תי ית, רבו כנ לתו המועצה  אישור  את  לקבל  רוצה  י  אנ לעיקרי , ברשותכם 

ע ו  נ אצל כאן  שהוצגה  ית  כנ תי"התו רו ל, י  לפעו ל  שנתחי מנת  חלק , על 

פועלת כבר  ית  כנ וברשותכם, מהתו ץ  בקי כבר  ל  לפעו ל  להתחי דבר , אבל 

של  הקצאה  לאשר  הוא  וסף  1נ 0 0 , 0 0 0 ₪ ע  י למנ אלימות לרשות  ת 

לות פעי לצורך  ות  י בזה, והתמכרו להשתמש  שנצטרך  בטוח  אם , לא  אבל 

מועצה, ו כהחלטת  זה  את  ו  נ ל כתב. שיהיה  ית . ר"לא  כנ התו בעד  מי 

הצעתי י  שאנ וההצעה  גד? שהוצגה  נ ן? מי  ע. אי נמנ  ? מי 
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מספר לאשר   :128 החלטה  קולות הוחלט  את)1 -נמנע ( ברוב  תוכנית    

למניעתעירוניהערכות יהה סת  התנהגויות  נוערכוניות י  בני  כפי , בקרב 

העיר מועצת  מליאת  בפני  הקיץלתקופת ,שהוצגה  חופשת  הקצאולאשר.   ת  

100,000 ₪ רך   לצו ות  י והתמכרו אלימות  יעת  למנ  .יישומהלרשות 

 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  ו . תודה  חנ שאנ לכם  להבטיח  ל  כו י י  אנ

ההקשבה על  לכם  מודה  י  אנ ו לות  בפעי ל  על , נתחי ו שבאתם  זה  על 

ומית ומי הי לות   . הפעי

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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