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"זה היה הדבר הכי משמעותי בחיי.
בזכות נירים קיבלתי כלים להתמודד עם קשיים,
עברתי חוויות עצומות בנירים ,ששינו את צורת החשיבה ואת ההתנהגות שלי"...
)בוגר נירים בשכונות קרית גת(

פעילות נירים בשכונות תשע"ט נפתחה ב 20-רשויות שונות בפריסה ארצית בארבעה מודלים
מרכזיים של עבודה :נירים בשכונות ,כיתות נירים ,מט"ל נירים וקבוצות נערות.
העשייה במרחב הקהילתי ובהשתתפות מתוך בחירה ,של הנערים והנערות בפעילות ,מחייבת אותנו,
כארגון וכצוות לפתח יצירתיות וגמישות בתהליכים החינוכיים והטיפוליים שלנו.
אנו מחויבים להיות ערים ,קשובים ומודעים לצרכים הרגשיים והפיזיים של בני ובנות הנוער ולפתח
מענים רלוונטיים בעולם משתנה ודינמי.
באמצעות למידה והתבוננות בתהליכים אישיים ויצירת קשר משמעותי עם בני ובנות הנוער,
צוות העובדים של נירים בשכונות מצליח לתת מענה ,לעתים יחיד בקהילה ,אשר מהווה גלגל הצלה
וקרש קפיצה לבני הנוער לבחירה בדרך של עשייה ,ערכים ,נתינה ולקיחת אחריות על חייהם.
העשייה מתאפשרת הודות לשותפים הרבים ולאמונה הגדולה בנערים ובנערות.
בשבילנו נירים זה דרך...
קריאה מהנה,
דן בן גיגי  -מנהל נירים בשכונות

נירים בשכונות קרית גת בשיתוף עם עמותת ניצוצות ענבר:
בתחילת השנה זכינו להכיר את אלה נוימן ,מנהלת עמותת ניצוצות ענבר ,שאמצה את קבוצת הנערות בעיר
קרית גת  .אלה משתתפת מאז בפעילויות והפכה לחלק בלתי נפרד מהקבוצה.
במהלך חודש מרץ הגיעה אלה עם ילדיה לפעילות אפיית אוזני המן לכבוד פורים עם נערות הקבוצה –
בפעילות אלה סיפרה להן על ניצוצות ענבר ועל משמעות שם העמותה אותו בחרה.
שיתופי פעולה נוספים מתוכננים לאורך השנה כולל הצטרפות למסעות.
אנו רואים חשיבות גדולה ביצירת שיתופי פעולה מסוג זה עבור הנערות בקבוצה.

מסע פסח 2019
במהלך חג הפסח יצאו במקביל שני מסעות הישרדות ,בהם לקחו חלק כ 80-בני ובנות נוער.
מסע נערים בו נטלו חלק  65חניכים מ  10ערים שונות בפריסה ארצית ומסע נערות בו נטלו חלק כ 15-נערות.
מסע נערים היה בן ארבעה ימים ברמת הגולן ,על תוואי הירדן ההררי .הנערים הלכו למעלה מ 40-ק"מ
במסלולים מאתגרים ומרהיבים ,כאשר על גבם תיקים עם כל הציוד הנדרש.
מסע נערות ערך  3ימים באזור הרי ירושלים בו הנערות צעדו למעלה מ 20-ק"מ.
במסע זה נעשה תהליך אישי וקבוצתי ,כאשר תפאורת הטבע מקדמת פתיחות ושיח משמעותי על המסע אותו
הן עוברות.
במהלך המסע התמודדו הנערים והנערות עם מזג אוויר סוער ולילה שלם של ממטרים .הודות להיערכות מוקדמת
ומחסות שבנו הנערים והנערות ,והמורל הגבוה של הקבוצות והצוות ,המסע המשיך וסיפק חוויה יוצאת דופן
לנערים ולנערות.
בחירתם של הנערים והנערות לצאת ממעגל הנוחות למסע הישרדות מאתגר ומעצים ,התאפשרה הודות לעשייה
משמעותית של צוות המדריכים ולקשר המשמעותי הנרקם בין בני הנוער לצוות נירים בשכונות ולגורמים המטפלים
בקהילה.

גאווה ושמחה גדולה
מנשה זלקה ,בוגר נירים בשכונות חדרה  2006 - 2009נבחר להדליק משואה בטקס המרכזי בהר הרצל לכבוד יום
העצמאות ה  71למדינת ישראל .מנשה הוא קפטן הפועל חדרה בכדורגל וכספורטאי מהווה מודל לחיקוי בעודו משרת
בשירות מילואים פעיל בעורב – צנחנים.
"...בגיל  15אותו ניצוץ שהחל להידלק בזכות
אחיו של מנשה ,הפך ללהבה של ממש כשפרויקט
נירים בשכונות לזכרו של לוחם השייטת
ניר קריצ'מן ז"ל נפתח בסמוך לביתו:
גדלנו בשכונה לא קלה ,בקלות אפשר היה ליפול,
באו כמה חבר'ה והתחילו להחדיר בנו רעל,
לימדו אותנו על הדברים החשובים שבחיים"
מתוך עמוד הפייסבוק ,סיפור על הכדור  -לחצו כאן

ערב צוות נירים בשכונות
בסוף חודש אפריל התקיים במרכז הפיס באור עקיבא אירוע מרגש ונוסטלגי במיוחד :ערב צוות נירים בשכונות לדורותיו.
מעל  40מדריכי עבר ,ביניהם מדריכים שהקימו אי שם ב 2003-את תכנית נירים בשכונות הגיעו ונפגשו עם המדריכים
הנוכחיים לערב מיוחד במינו .מכל קצוות הארץ התקבצו אנשי הסגל בעבר ובהווה למינגלינג וארוחת ערב קלה לאחריה דן
בן גיגי ,מנהל נירים בשכונות ,סיפר לכלל הנוכחים על התפתחות נירים בשכונות מאז הקמתה ועד היום.
כמו כן ,נעשתה העברת שרביט רשמית של ניהול התוכנית משלומי אבני ,יוזם ומנהל התוכנית ב 15-השנים האחרונות
לדן .שלומי ממשיך ומקדם את פיתוח המשאבים וקשרי החוץ של הארגון בארץ ובעולם.
אופיר כהן ,מדריך לשעבר מעתלית ,עלה לבמה ובהרצאת  TEDמרתקת ריגש את כולנו עם חוויותיו כמדריך ב.2009-
בסוף הערב קיימנו גם מעגלי שיח משמעותיים שחיברו בין עבר ,הווה ועתיד ואפשרו את המפגש הראשון בדרך ליצירת קהילת
נירים גדולה ומחבקת .תודה לכל מי שהגיע ולהתראות במפגש הבא.

בהזדמנות זו מזמינים אתכם להצטרף אלינו במסע למען שיפוץ קומונת השינשינים בכפר.
מיכה סימבליסטה ,מנהל כפר הנוער:
"מבנה הקומונה מחייב שיפוץ ,וכדי לא להסית לכך כסף המיועד לעבודה החינוכית טיפולית עם הנערים,
החליטו הש‘‘ש לגייס את הכסף ולשפץ לטובת קבוצות השינשינים העתידיות בכפר".
להצטרפות לקמפיין לחצו כאן

תודה על תמיכתכם בפרויקט הבית החדש לקומונה
2019

ים ,שמים ,מדבר ,נירים.
עגלו לנו לטובה
ניריםwww.round-up.org.il/
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