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 מנשר לתושב

 

תופעה מכוערת שהתקבעה במרחב הציבורי עד כדי לבשנים האחרונות אנו עדים, כחברה ישראלית, 

 כחלק ממציאות חיינו. השלמה עימה

החל מהשלכת במינונים שונים ובאופנים שונים.  השלכת פסולת, מסוגים שונים,ל הכוונה היא

אמבטיה או כיור שבור לרחוב, דרך השארת שקית אשפה גדולה "ליד" פח האשפה וכלה בהשלכת 

 אפשרי.כוסות חד פעמיות, בקבוקים ואריזות חטיפים בכל מקום 

 רקאיננו רי הוא אומנם אחד מתפקידיה הקבועים של הרשות המקומית אולם זהו ניקיון המרחב הציבו

 מתפקידה. שמירה על רשות הרבים הינה באחריותם של הרבים, כלומר של כולנו.

 כאלף עדים ולהיפך.באותו מקום מרחב ציבורי נקי ומטופח, מעיד על הציבור שחי 

 פחות.  בהם יותר אלא מכיוון שמלכלכים אותם ישובים נקיים ומטופחים אינם כאלה בגלל שמנקים

על היעדר מודעות סביבתית,   המעידתופעה זו יש הרבה נקודות למחשבה ביחס לתופעת הלכלוך. 

ובעיקר   , על אפס משמעת עצמיתבסגנון טיסת השוקולד על משחק התפקידים של אדונים ומשרתים

 על חוסר כבוד ואכפתיות של הפרט ביחס לכלל. 

בו הופך את  ישנו מדרש מעניין שעיוןהכלל ר הכבוד וההתחשבות של הפרט ברשות חוס בעניין

 על פיה:ורתית באשר למהו פרטי ומהו כללי התפיסה המס

 

 תנו רבנן לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים! 
 מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים ומצאו חסיד אחד 

ריקה! מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות אמר לו )החסיד לאותו אדם(: 
 שלך?

 לגלג עליו )האדם לגלג על החסיד(.
 לימים נצרך למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים.

"מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה   אמר)אותו אדם לעצמו(: יפה אמר לי אותו חסיד
 "שלךשלך לרשות 

 

מנית ובמקרים רבים משתנה, אולם רשות הרבים תמיד תהיה רשותו של היחיד רשות היחיד לרוב ז

כך הוא צריך להתייחס אליה ואם נצליח להגיע למדרגה זו של הבנה שרשות הרבים היא בראש 

 היחיד, אין ספק שעולמנו יהיה בוודאי טוב יותר. של כל אחד מאתנוובראשונה 

 

וגמא לחברה הישראלית כולה. בימים אלו החל פרויקט מצפה רמון יכולה ואף צריכה להבנתי לשמש ד

קיון יחינוכי וקהילתי רחב בשם "אבירי המכתש" שתכליתו להעלות את המודעות לשמירה על נ

 המרחב הציבורי.

אני קורא לכולם לשמש דוגמא אישית לסביבתנו ולגלות משמעת עצמית. יחד ניצור מרחב מכובד 

 ומכבד שנעים לחיות בו.

 

 

 רוני מרציאנו מרום                                                                                   
                                                                                             

 ראש המועצה המקומית מצפה רמון.                                                                            


