עמותת נירים עלון מס  10פברואר 2017
נירים בשכונות שמחים להציג
"אני עושה את הכי טוב שאני יודע איך – הכי טוב שאני יכול;
ואני מתכוון להמשיך לעשות את זה עד הסוף" אברהם לינקולן
שותפים יקרים לדרך נירים,
שנת פעילות נוספת החלה במלוא המרץ ואנו נמצאים בזירות פעולה שונות ומגוונות.
לצד הפעילות הרחבה בערים ובכיתות הלימוד ,שחלקה מוצגת בפניכם במסמך זה ,נמשכים
המאמצים שלנו למצוא שותפים נוספים שיאפשרו לנו לגדול ,להתפתח ולהרחיב את הפעילות
למקומות נוספים ,במטרה להגיע ולעזור לנערות ונערים נוספים שצריכים אנשי חינוך שיאמינו בהם
ובכוחות הטמונים בהם.
מידי שנה נוספת עוד "נקודה קטנה של אור גדול" על מפת נירים בשכונות ברחבי הארץ ,ואני סמוך
ובטוח שבעזרתכם נמשיך להשקיע את כל המאמצים האפשריים ,לחברה טובה ומתוקנת יותר,
כזאת השואפת לאהבת חינם ונתינה.
הפעילות המבורכת בשיתוף משטרת ישראל ,שקרמה עור וגידים בחודשי הקיץ היא הזדמנות
לשינוי תודעתי ותפיסתי בקרב נערים בסיכון שרואים בשוטרים כחולי המדים כ"אויב" .הפעילות
בבתי הספר ,בשיתוף צוות המחנכים והמנהלים מקרבת את החניכים לספסל הלימודים ומאפשרת
עתיד טוב יותר לחניך שהיה לו את האומץ לבחור נירים.
המשמעות של נירים לחברה הישראלית היא גדולה וההשפעה שלנו עד כה על מאות בני נוער
אבודים היא ענקית .לוחמים ולוחמות ,סטודנטים וסטודנטיות ,הורים לילדים ,מדריכי נוער ומנהיגים
חברתיים  -את כל אלה תמצאו בתוך רשימת הבוגרים שלנו ועל כך אנו מאוד גאים! גם כאשר
נראה שאין מוצא ושהסיכוי הוא זעום ,אנחנו כאן כדי להמשיך ולהאמין בכוחם של החניכים שלנו
להביא שינוי בחברה הישראלית.
מאחל לכולכם קריאה מהנה,
בהערכה רבה ,שלומי אבני מנכ‘‘ל נירים בשכונות
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תכנית "הנער של היום  -האזרח של המחר" ,שיתוף פעולה עם משטרת ישראל
התכנית הינה יוזמה חדשה של משטרת ישראל אשר רואה בטיפול בבני נוער בכלל ובנוער בסיכון
בפרט משימה ערכית ,לאומית וחברתית .משטרת ישראל ,בשיתוף פעולה עם גורמים קהילתיים
המטפלים בבני נוער בסיכון גבוה ,החלה במיסוד תכנית ייחודית שמטרתה פתיחת צוהר מחשבתי
חדש ומתן הזדמנות שיקומית לאותם נערים לצורך השתלבותם כאזרחים טובים יותר בקהילה.
התוכנית משלבת בתוכה שני מוטיבים מרכזים:

המוטיב הראשון  -חוק ומשפט

המוטיב השני  -פעילות אתגרית בשטח

התוכנית נרקמה בעבודה משותפת בין הצוות המוביל של נירים בשכונות ונציגי משטרת
ישראל ,כאשר תחילת העבודה מתבצעת בערים ר"ג ואור יהודה ,ומשם הכוונה להתרחב
לערים נוספות .חשוב להדגיש שהתכנית יוצרת שיתוף פעולה בין הרשות המקומית לתחנת
המשטרה ,כאשר צוות המדריכים של נירים בשכונות מוביל ומתווך את הפעילות לטובת הקידום
וההתפתחות של הנערים בתכנית.
נקודות מרכזיות בתכנית:
חוק ומשפט מספר מפגשים יתמקדו בנושא חוק ומשפט ,בין היתר בנושאי הליבה של המניעה
כגון :אלימות ,סמים ,אלכוהול ,סכנות באינטרנט ועוד.
הכרות אחרת עם עולם המשטרה סיורים בתחנת משטרה ,במכללה הלאומית לשוטרים
בבית שמש והצגת יכולות המשטרה :שיטור ימי ,חבלה ,כלבנים ,מז"פ ועוד.
שטח והישרדות ביצוע פעילויות שטח ואתגר על מנת לבנות תחושת מסוגלות גבוהה בקרב
חניכי התכנית המכוונת ליעדים גבוהים והצלחה במגוון רחב של תחומי חיים.
מדריכי נירים כבוגרים משמעותיים שנותנים מענה ,ליווי ,ותיווך בין הגופים השונים
מנהלים ,יועצות ומחנכות בבה"ס ,יחידות לקידום נוער ,שירותי רווחה ,שופטי נוער ,קציני מבחן,
שוטרים וחוקרים במחלק הנוער.
חניכים שיסיימו בהצלחה את התכנית יקבלו מכתב המלצה למחיקת רישום פלילי ,תסקיר
חיובי מטעם מעבירי התוכנית ,מכתב המלצה לצה"ל וליווי בהתאמת תפקיד ראוי ומשמעותי,
תעודת קורס מע"ר והחייאה.
התכנית משלבת עבודה קהילתית משותפת בתחום הרשות העירונית בשיתוף השוטרים
וחניכי התכנית.
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כיתות נירים  -חשיבה חינוכית ייחודית
לפני שלוש שנים בנינו מודל עבודה יחד עם אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך,
על בסיס הכלים של עמותת נירים תוך יצירת רצף חינוכי מבוקר ועד ערב .התכנית נותנת מענה
עבור תלמידים נושרים או בסיכון לנשירה ,ומטרתה מניעת נשירה לסוגיה וצמצום פערים לימודיים.
התכנית החדשנית שהתחילה כפיילוט זוכה להצלחות וממשיכה להתפתח שנה אחר שנה,
כאשר השנה התגאינו לפתוח  12כיתות לימוד ב 8 -בתי ספר שונים :אורט מעלות ,תיכון
אלון עפולה ,תיכון אמית-יהודה עפולה ,תיכון עירוני ד' חיפה ,תיכון ריגלר נתניה ,תיכון עירוני י"א ת"א,
ביהס מקיף ע"ש אריה מאיר קרית גת ,תיכון טכנולוגי עמל דימונה.

כיתות נירים נותנות מענה לכ 170-תלמידים ותלמידות ברחבי הארץ

’‘רצף העבודה החינוכי שנעשה בשעות היום בביה"ס ולאחר מכן ,גם בשעות אחה"צ והערב ,יוצר קרקע לעבודה
משמעותית וחיבור בין הפורמאלי-לבלתי פורמאלי .מעבר לכך ,התמקצעות המדריכים בתחום הפדגוגי ,הקשר
החזק עם משפחות התלמידים ועם צוות ביה"ס מאפשרים לנו להגיע להצלחות ,קטנות כגדולות עם נערים ונערות
שנמצאים מרחק פסיעה מנשירה מהלימודים‘‘).רועי מועלם ,ראש תחום כיתות בעמותת נירים(.
קצת על התכנית
מדריך נירים עובד בשיתוף פעולה עם מחנכת הכיתה וצוות המורים המקצועיים ובנוסף ,מוביל
בכיתה את פעילות השטח ואת הפעילות בשעות אחה"צ ובחופשים .התכנית חושפת את התלמידים
לפעילות קבוצתית חווייתית הכוללת פעילויות שטח ואתגר שבועיות ,ומסעות הישרדות.
התכנית מעניקה כלים לפיתוח תחושת מסוגלות ודימוי עצמי חיובי בכל ההיבטים.

"בזכותך עברתי שינוי עמוק ...למדתי ממך
שאפשר להשתנות ואפשר להצליח גם בבה"ס.
בחיים לא אשכח אותך".
)י' ,חניך בכיתת נירים ,שנה שניה ,בתיכון עירוני יא ת"א(

מאחלים לכם חודש נעים  -ים ,שמים ,מדבר ,נירים.
עגלו לטובת נירים ניריםwww.round-up.org.il/
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