עמותת נירים

עלון מס  12פברואר 2018

"לפעמים אתה מוצא את עצמך בשום מקום
ולפעמים בשום מקום אתה מוצא את עצמך"
)י .בוגר נירים(

שנת הלימודים תשע"ח החלה עם אתגרים והזדמנויות חדשות .הצוות המוביל בנירים בשכונות התחדש ותוגבר
בצוות מקצועי רחב אשר מעניק את התשתית ומתווה את הדרך והמעטפת לפרויקטים הרבים בפריסה ארצית .
השותפות עם משרד הרווחה מתרחבת .בנוסף למט"לים )מרכזי טיפול לנער( הקיימים נפתח מט"ל בחצור
הגלילית ובקרוב מאוד גם בצפת .לאור הצלחת הפעילות אנו מקווים כי נזכה לפתוח מרכזים חדשים
ברשויות השונות ברחבי הארץ.
בתחום הכיתות ,בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,אנו פועלים השנה ב 12-כיתות שונות בפריסה ארצית
ונפתחו פרויקטים חדשים בערים נהריה וקרית ים .
המאמצים לייצר שותפות אסטרטגית עם משרדי הממשלה במיזמים משותפים נושאים פרי ומייצרים תשתית
ארגונית לצמיחה והרחבה של נירים בשכונות לשנים הקרובות .
נמשיך להגיע לנערים בקצה רצף הסיכון בקהילה ולשלב אותם באופן מיטבי בחברה הישראלית ,תוך שמירה
על ערכי הליבה של הארגון.
קריאה מהנה
דן בן גיגי – מנהל נירים בשכונות
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קבוצות נערות בנירים בשכונות
כיום פועלות בנירים ,בשכונות ובכיתות 6 ,קבוצות נערות; דימונה ,נתיבות ,קריית גת ,חיפה ,קריית ים
ונהריה הנותנות מענה לכ 65-נערות ובנוסף ,ל  40נערות אשר לומדות בכיתות מעורבות בערים אלה.
בשנה האחרונה המטרה היא להרחיב את תחום הנערות בנירים בשכונות הן מבחינת מספר
הקבוצות ,הן מבחינת המענה הרגשי-מקצועי והן מבחינת ההתמקצעות שלנו כמענה חינוכי טיפולי
טיפולי בכל הקשור לנערות בסיכון.
עיקר המיקוד בשנים האחרונות הינו במיפוי הקבוצות ,הבנת הצרכים ובניית תורת עבודה.
אנו מתייחסים לקבוצות הנערות בנפרד ,בדגש על מאפייני סיכון ועל הצרכים הפרטניים והקבוצתיים.
בימים אלו נכתבת תוכנית שלבים לקבוצות נערות ובניית תהליך הדרגתי לפעילות השטח.
כל קבוצות הבנות יוצאות ליום שטח שלאחריו גיחה בת לילה .לאחרונה ,יצאו  20נערות ליום שטח.
בימים אלו הקבוצות מתכוננות ליציאה למסע פסח בן שלושה ימים .בנוסף ,מתקיימות  3הכשרות
שנתיות לאנשי הצוות ,בכדי להעניק מענה מקצועי רגשי ,וכלים לעבודה מיטבית ומוצלחת עם הנערות.

מטרות:
איתור נערות במצבי סיכון ומצוקה.
חיבור לקבוצת שייכות חיובית.
הקניית כישורי חיים בכל הנוגע למגדר ,תרבות וחברה.
יצירת שינוי עמוק בדימוי עצמי ובתחושת המסוגלות.
צמצום התנהגויות א-נורמטיביות ומניעתן.
מניעת נשירה ממסגרות לימוד ,או לחלופין עזרה בהתאמת מסגרת לימודית אחרת.
עידוד ,עזרה והכוונה לקראת הגיוס לצה"ל ,או לחלופין שירות לאומי.

"בגיחה גיליתי שיש בי מלא כוחות שבחיים לא חשבתי שיש בי,
התמודדתי עם פחדים וטיפסתי על הרים" )נ' ,חניכה מנתיבות(

2

מסע מצטיינים
במהלך חודש פברואר 2018
יצאו נערים מצוותים
בוגרים בנירים בשכונות
למסע הישרדות ייחודי
בדרום מדבר יהודה.
הנערים בתהליך למעלה
משנתיים ובחרו לצאת
להרפתקה ייחודית מרצונם
)(Challenged by choice
הנערים עברו הכנה
והוכשרו להיות צוות
מנהיגות בנירים בשכונות
ויצטרפו למסעות הבאים
כחונכים בקבוצות השונות.
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זמן נירים – יזמות
במסגרת התכנית האסטרטגית והאחריות החברתית יצא לדרך תחום פיתוח ויזמות זמן נירים -
יחידת רווח של העמותה .זמן נירים מפיקים סדנאות גיבוש ושבירת שגרה בטבע המותאמות בצורה
אישית לאופי הקבוצה ומטרותיה .כל ההכנסות מפעילות זמן נירים משמשות לקידום והעצמה של
בני נוער בסיכון גבוה ולחיזוק הקיימות הפיננסית של העמותה.
היחידה קמה בליווי קרן מהלך ,קרן להשקעה חברתית אפקטיבית באמצעות בנייה ויישום של
מודלים עסקיים ,במטרה להקטין את התלות בפילנתרופיה הקלאסית ,לגוון את מקורות המימון
ולחזק את הקיימות הפיננסית בארגונים.
שותפה מרכזית בהקמת היחידה היא החברה המרכזית למכירות והפצה )קוקה קולה( המלווה את
נירים אסטרטגית ופילנתרופית בשנים האחרונות.

נשמח להרחיב את מעגל הלקוחות ולהגיע לחברות ,מפעלים וארגונים שונים
במשק ולהעשיר את עולמם במשימות אתגר קבוצתיות המשלבות כיף ,עבודת
צוות וחשיבה אסטרטגית.
ליצירת קשר

יגאל ביבנס

טלפון נייד050-5100210 :

דוא‘‘לzmanirim@nirim.org :

בהזדמנות זו נשמח להזמין אתכם להצטרף למעגל
השותפים של נירים גם דרך פרויקט עיגול לטובה
עגלו לנו לטובה
ניריםwww.round-up.org.il/

חפשו אותנו ב-
’עמותת נירים‘

www.nirim.org

מאחלים לכם חג פורים שמח  -ים ,שמים ,מדבר ,נירים.
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