כפר הנוער נירים
שותפים יקרים,
אנחנו שמחים לשלוח אליכם שוב ,כמדי שנה ,דוח מסכם.
לצד ההתדרדרות של השיח הפוליטי ,לצד הגברת ההתלהמות ,הקיטוב ,הפלגנות והשיסוי מצד המנהיגות וברשתות
החברתיות ,ולצד תהליכים מדאיגים המאיימים לפורר את החברה בארץ ,אנחנו עדים גם למגמות אחרות.
חלקים הולכים ומתרחבים בציבור שמייצרים תהליך הפוך – ניסיון לרפא ,לאחות ,לחבר ,לגשר ,לחפש את הטוב,
לעזור בתיקון ,לייצר אהבת חינם ולצמצם פערים בחברה.
משנה לשנה גדל מספר בני הנוער שמבקשים לעשות שנת שירות כתרומה לחברה עוד לפני גיוסם לצה"ל )תופעה
ייחודית בעולם( ,יותר ויותר חברות עסקיות מעורבות בעשיה חברתית – בתרומת כסף או בהתנדבות או גם וגם ,ויותר
אנשים פרטיים מחפשים לתרום בתחומים אלו.
מבחינה זו אנו רואים אתכם כשותפים לא רק לדרך ולחזון של נירים אלא שותפים לחזון של חברה טובה יותר.
מתוך תחושת השותפות העמוקה הזאת אתכם אנחנו רואים כחובה לעדכן ,לשתף ולדווח על הפעילות ומקווים
שתמצאו בכך עניין.
בברכה,
מיכה סימבליסטה
מנכ''ל ומנהל כפר הנוער

כפר הנוער נירים פועל תחת פיקוח ובתמיכת רשות חסות הנוער במשרד הרווחה.

עמ' 1

עמ' 2

הפנימייה בכפר
כבכל שנה ,גם בזו ,הפנימיה בשילוב תחום הטיפול ,ובכפוף למודל העבודה של הכפר ,מספקת את מרחב העבודה
שנותן את המענה הכפרי לארבעת אשכולות הסמכות השלמה )עוד על הסמכות השלמה כאן( .סדר היום האינטנסיבי
ושגרת השבוע ,משובצים במשבצות עשייה רבות המיועדות לפתח אשכולות אלו – פעילויות מדריך )על פי עולמות
התוכן של כל שלב( ,פגישות טיפול פרטני עם עו"ס ,שיחות פרטניות עם מדריך ,מפגשים רבים של טיפול קבוצתי
)שיחה פתוחה ,פיתוח רגשי 12 ,הצעדים ,קבוצת ג'נדר ועוד( ,מערכת ענפה של חוגים ,משימות צוותיות הכרוכות
בעולמות התוכן השלביים ,וטקסים מכוננים בכל שלב – טקס משובים ,טקס אני בוחר ,טקס מעבר שלב ,טקס סיום
קורס מנהיגות בבה"ד חיל הים ,טקס מצדה עם המשפחות ,טקס קבלת מסע קליטה של הצוות הצעיר ,טקס סיום
מסלול ועוד .במהלך השנה שובצו סדנאות המהוות חלק אינטגרלי ממסלול נירים – סדנת משוב ,סדנת ספסל הנפש,
סדנת הסמכות השלמה ,שליטה עצמית  ,2+1סדנת להבין את עצמי ,סדנת איידס ,סדנת הכוחות שבי ,וסדנת חונכות.
לצד עוגני פעילות אלו ,שהם חלק מהתכנית החינוכית-טיפולית במסלול נירים ,היתה השנה התמודדות מיוחדת בנושא
של שימוש בחומרים משני מצב רוח ותודעה )אלכוהול וסמים( .ננקטו צעדים רבים וחריגים גם במישור של גבולות ומשמעת
וגם במישור החינוכי  -טיפולי.
בסוף הרבעון הראשון חזרה רמת המוגנות הגבוהה לכפר.
הכפר סיים את השנה בתפוסה מלאה של נערים ובסגל יציב ,מחוייב ומקצועי.

עמ' 3

עמ' 4

בית הספר בכפר
 25חניכי צוות גיא סיימו את מסלול נירים ,מתוכם  17חניכים סיימו עם בגרות מלאה.
חניכים שלא השלימו את כל מבחני הבגרות בשל תהליכים פרטניים ארוכים ,יזכו לליווי מלא של צוות ביה"ס במהלך
שירותם הצבאי ולאחריו ,בכדי שיוכלו ללמוד ולהיבחן בכל המקצועות החסרים.
ממוצע הציונים של צוות גיא עומד על .72%
במהלך שנת תשע"ח גדלה כמות התלמידים הלומדים  4יח"ל מתמטיקה ו 5-יח"ל אנגלית ,לצד התמקדות בנושאי
לימוד מדעיים כמו מדעי הסביבה ,מדעי כדור הארץ וגיאוגרפיה .בנוסף ,צוות המורים עבר הכשרות חינוכיות-טיפוליות
וקיבל ליווי מקצועי בכדי לתת מענים טובים ומדוייקים יותר לחניכים.
בכדי לאפשר למידה פרטנית והגעה להישגים גבוהים ,פרויקט המתנדבים בביה"ס גדל פי  ,3עם קרוב ל 50-מתנדבים
להם אנו מודים מידי יום.
במהלך השנה היתה השקעה גדולה בתחום התשתיות בביה"ס ,בכדי לשפר את תנאי הלמידה ולאפשר למידה
אישית עמוקה בחללים מתאימים.
נעשה תהליך של הצטיידות וחידוש מחשוב ,הכולל גם פתיחת עמדות מחשב בכיתת המכינה ובמעבדת גאוגרפיה.
במהלך שנת הלימודים ,מתקיימים הרבה ביקורים בביה"ס ,רובם של אנשי מקצוע מתחום החינוך.
במהלך אחד הביקורים שהתקיימו לקראת סוף השנה ,בו ביקרו מנהלי בתי ספר מהאיזור ,א' ,חניך מצוות גיא.
ביקש להצטרף לצוות המלווה .התפתחה שיחה בין האורחים למלווים מנירים ,ואחת המנהלות שהכירה את
אחיו של א' שאלה אותו שאלה שעסקה בנושא הכוחות שקיבל בנירים .א' השיב לשביעות רצונה ודרכיהם
נפרדו עם סיום הביקור .כעבור מספר חודשים ,בהיותו חניך במכינה קדם צבאית ,בחר להתנדב בבית הספר
של אותה מנהלת ,כחונך אישי.
#סגירת מעגל

עמ' 5

ממוצע זכאות לבגרות
על פני  15שנים 67%
)מעל הממוצע הארצי(

שואפים
ל100%-
עמ' 6

תחום השטח בכפר
טיפול באמצעות השטח –  Wilderness Therapyהינו אחד מהכלים המשמעותיים בנירים ,בו הנערים נמצאים בתווך
עבודה לא מוכר ,לא ידוע ,לא נוח ומתמודדים עם אתגרים קשים .פעילות השטח האתגרית מהווה כלי מרכזי לבניית
תחושת מסוגלות חזקה שהיא המפתח ,תחת גישת הכוחות ,לתהליך שינוי.

מסעות במהלך השנה:
 24מסעות של  4ימים  4מסעות הישרדות של  5ימים  85פעילויות שטח חד יומיות כ 20-מסעות גיבוש
 26פעילויות ימיות מעל  300ימי שטח במהלך השנה בכפר הנוער.
צוות לוטם זכה לליווי משמעותי של פניאל קריצ'מן ,אביו של ניר קריצ'מן ,ז"ל ,בכל המסעות .פניאל שותף מאד מרכזי
ומביא פן נוסף לחיזוק ועידוד של נערים שמחפשים את הכוחות להתמודדות.
השנה ,יותר מבעבר ,התקיים ממשק עבודה פורה מול תחום השטח ב"נירים בשכונות  -התייעצויות משותפות ,חלוקת
ידע ,תכנון משותף של מסלולי מסעות ,חונכות במסעות וכו'.

''לפעמים אתה מוצא את עצמך בשום מקום ,ולפעמים בשום מקום אתה מוצא את עצמך''...
מ
סע חנוכה
ני
רי
ם
ב
ש
כונות
מירוץ הלפיד

26
פעילויות ימיות

תחרות ריצת ניווט בשיתוף חיילי שייטת 13
מחנה סוכות

ויות שטח חד יומיות

 85פעיל

 24מסעות של  4ימים

מסעות הישרדות
 4של  5ימים

כ 20-מסעות גיבוש

מעל  300ימי שטח במהלך
השנה בכפר הנוער

עמ' 7

עמ' 8

חוות נירים בהרים
שנת תשע"ח היתה שנה של צמיחה והתפתחות בחוות נירים בהרים .שלבי התהליך הטיפולי חודדו ונעשתה הטמעה
בכל הקשור ליישומם בשטח.
ענף הדיר הולך ומתבסס כענף המרכזי בחווה.
בענף הזית יוצרו  300ליטר שמן זית ממטע החווה ,שנכבש בעין כמונים.
ענף הסוסים עלה מדרגה ,לאחר  4שנות ציפייה .עם סיום בניית המתקנים,
קניית הציוד הדרוש והבאת סוסת רכיבה נוספת לחווה ,החלה לעבוד מדריכת רכיבה מוסמכת.
כמו כן הוטמעו נהלי עבודה מקצועיים ומוקפדים.
בגן הירק נשתלו  2מחזורי גידולי אביב וחורף ,אשר שימשו לצריכה עצמית ,נשלחו לכפר הנוער
ונמכרו באיזור .בנוסף ,העצים בכרם ובבוסתן קיבלו טיפול מסור ופירותיהם שימשו לצריכה עצמית.
לעבודה החקלאית בגן הירק ,בכרם ובבוסתן ישנה משמעות רבה בתהליך החינוכי-טיפולי בחווה.
במהלך השנה האחרונה נעשו תהליכי טיוב במספר נושאים :הממשק בין החווה לכפר ,תהליך השירוול של נער מהכפר
אל החווה ומהחווה חזרה לכפר ,טיפול בדפוסי שימוש בחומרים משני מצב רוח של נערים ,ועוד.
העבודה עם מתנדבי שנת השירות היתה מדויקת ומקצועית ,תוך מתן מענים להתמודדויות בין חברי הקבוצה ואל מול
הנערים .בהיותנו שכנים של מכינת מיצר ,התפתח שיתוף פעולה משמעותי ,כולל התנדבות של חניכי המכינה בחווה.

עמ' 9

עמ' 10

לצוות גיא

)מכתב מפניאל קריצ'מן  -אביו של ניר ז''ל לצוות הבוגר שסיים בקיץ האחרון את מסלול נירים(

להיות בוגר נירים זו בחירה להיות חלק ממשפחה גדולה ,תומכת ועוזרת.
להיות בוגר נירים זו מחוייבות לדרך חיים של שאיפה למצויינות .בחירה בדרך של השקעה ערכית משמעותית ,למימוש
היכולת האישית.
דרך ארוכה מאחוריכם .בשונה מכל נער או נערה שאתם מכירים .אלו שלא רצו להתאמץ ,אלו שלא האמינו בעצמם,
לא נמצאים היום בקבוצתכם ,צוות גיא.
בעזרת צוות ייחודי ומיוחד שליווה אתכם ,אתם יוצאים לדרך עצמאית .כל אחד יוצא להגשים את דרכו – חלומות מתגשמים.
תמיד סביבכם יהיו אנשים טובים ,דעו למצוא אותם כדי לנטוע בחייכם עתיד טוב יותר ומשמעותי יותר.
תמיד ,כשתכבשו פסגה ,יעד ,תוכלו משם לראות את המטרה הבאה להשגה ,לכיבוש ,למימוש.
כשאיבדתי את ניר שלי ,ידעתי ,השקעה בנוער תהיה ההנצחה הכי מתאימה.
לא חלמתי אפילו על הנס שקרה ,הקמת נירים .עדות לצריבה משמעותית של ניר שלי בסובבים אותו.
כך אני מצפה מכם ,שתהיו משמעותיים לסובבים אתכם .אתם ממשיכי דרכו של ניר שלי .כיף גדול עבורי לראות בהצלחתכם.
היו זהירים ושמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם.
אני מאחל לכם הצלחה ,אושר והגשמה.
וזכרו תמיד ,ניר מסתכל עליכם ,על כולנו ,מלמעלה ותפקידנו לא לאכזב אותו.
אני גאה בכם ובצוות שהובילכם למצויינות .כיף גדול לראות ,לשמוע ,ולהרגיש...
מפניאל – אבא של ניר

עמ' 11

עמ' 12

צוות גיא בכפר
 25בוגרי צוות גיא סיימו  12שנות לימוד ,מתוכם  68%סיימו בגרות עיונית מלאה ) 21יח"ל(.
ממוצע הציונים עומד על .72%
כל בוגרי צוות גיא נמצאים בשירות צבאי סדיר ,רובם בשירות קרבי ,או צפויים להתגייס במהלך תשע"ט,
ביניהם גם חניך מוסלמי שנלחם בליווי צוות נירים,על זכותו להתגייס.
במהלך מסלול נירים 5 ,חניכים עברו תהליך פרטני בחוות נירים בהרים.
לצפייה בסרט על צוות גיא בחווה לחץ כאן
כך כתב ר' ,בוגר צוות גיא ,בספר הסיום:
''הגעתי לנירים כי לא הייתי מגיע לביה"ס ובמקום זה הייתי עושה שטויות .הסתבכתי עם המשטרה והיו לי בעיות
אלימות קשות מאד .בתחילת התהליך שלי בנירים היתה תקופה קשה מאד – עזבתי את הבית ,את המשפחה
ואת החברים ועברתי לכאן – עם קושי גדול בקבלת הסמכות והגבולות .בסוף השנה הראשונה ,בעקבות מקרי
אלימות קשים ותהליכי ספסל )*ספסל הנפש  -תהליך טיפול פרטני( ארוכים ומייאשים ,הגעתי בסופו של דבר
לחווה של נירים בהרים.
תחילת התהליך שלי בחווה היתה קשה למדי ,ובסופו של דבר תפסתי את עצמי בידיים והחלטתי לבחור באמת
בשינוי פנימי .לאחר  3חודשים חזרתי לכפר .החזרה היתה לא פשוטה ,ההתאקלמות חזרה בצוות והמעבר
מהשקט של החווה לשגרה ולדרישות בכפר .יחד עם זאת ,קבלת הפנים שהצוות עשה לי בסוף מסע החזרה
זכורה לי כרגע שיא – בעיקר כי הרגשתי תחושת השתייכות לצוות ולכפר ,ותחושה שזה שלא וויתרתי היה שווה
הכל .אני מסיים את התהליך שלי בתחושת תיקון וסיפוק .מסע ההישרדות המסכם היה בשבילי הוכחה לכך
שאני יכול להוכיח את עצמי ביכולת תפקוד גבוהה ולאפשר לעצמי לראות את הטוב שאני מקבל כאן – מהקבוצה,
מהכלים שרכשתי בדרך ומעצמי .הכלי העיקרי שרכשתי בנירים הוא הידיעה שאני יכול לשלוט בעצמי ולהחליט
איך יראו החיים שלי – ושזה רק בידיים ובאחריות שלי .גאה בעצמי על הדרך ועל כל מכשול שעברתי.
בתודה ובאהבה גדולה .גאה להיות חלק ממשפחת נירים''.

עמ' 13

25
נערים ונערות
סיימו מסלול
68%
זכאות לבגרות

100%
גיוס לצה"ל

ממוצע ציונים
72%

עמ' 14

צוות לפיד בכפר
צוות לפיד מנה  29נערים 18 ,בנים ו 11-בנות 8 .נערים התחילו את מסלול נירים בצוות המכינה )כיתה ט'( ,ו 8-נערות
עברו תהליך בשירת הים והצטרפו לצוות בסיומו.
בשלב הקבוצה בתחילת השנה ,נעשתה עבודה רבה לחיזוק הקשר בתוך הצוות .שלב זה הסתיים לאחר מסע הישרדות
בן  5ימים במדבר ,בסופו התקיים טקס מרגש במצדה ,בנוכחות משפחות הנערים.
בהמשך השנה עברו לשלב תרומה ותמורה במסלול נירים ,במהלכו חולקו ל 4-קבוצות שעסקו בפרויקטים מיוחדים:
התנדבות במחלקת הילדים בביה"ח לגליל בנהריה.
בינוי של כיתת חוץ לתלמידי ביה"ס מיתר )לחינוך מיוחד(.
שיפוץ גינות של קשישים בעכו.
ליווי קבוצת נירים בשכונות בכרמיאל.
עבודה של כל הצוות על חזות ביתני המגורים שלהם.
הנערים והנערות נבחנו במבחני בגרות חיצוניים ובית ספריים ,ועברו את בחינות הקיץ בהצלחה.
במהלך חודשי הקיץ היו בגדנ"ע ,ולאחריו עברו קורס מנהיגות בבה"ד חיל הים ,בסיומו קיימו טקס צבאי בנוכחות המשפחות.
לקראת סוף השנה החלו במיונים לשנות שירות וליחידות מובחרות.
היום לפיד הוא צוות חזק ומגובש ,מוכוון להיותו הצוות המוביל בכפר ולתפקידיו כחונך את חניכי הצוות הצעיר.
נ' ,נמצא בנירים משלב קבוצת המכינה ,נער מאד מאתגר ובעל קשיים רבים ,אשר היה מאד קרוב לעזיבה פעמים
רבות בשל חוסר תפקוד וחצייה בלתי פוסקת של גבולות הכפר .במהלך השנה עבר תהליך פרטני אינטנסיבי,
שהיה מאד ארוך )כחודש וחצי( ומורכב .במהלך התהליך נ' למד ,עסק בבנייה ,עבר הרבה שיחות אישיות עם
העו"ס ועם מדריכו האישי השתתף בשיעורי שחיה ועסק בכתיבה כחלק מעבודתו על מודעות אישית .התהליך הזה
היווה את נקודת המפנה עבורו ,ובסיומו התחיל להשקיע בלימודים ,קיבל ציונים מאד גבוהים במבחנים ,ביניהם
ציוני  – 100בזכותם קיבל מלגה לרשיון נהיגה ,והחליט להתמיין לשנת שירות וליחידה מובחרת .נ' מהווה דוגמה
ומודל לחיקוי עבור חבריו לצוות ועבור נערים צעירים בכפר.

עמ' 15

עמ' 16

צוות לוטם בכפר
צוות לוטם )כיתה י'( מנה בשנת תשע"ח  26נערים ) 20בנים  6 +בנות( ,אשר יצרו קבוצה משפחתית ,אינטימית ,בעלת
חיבור חזק.
אירועים משמעותיים במהלך השנה:
מסע קליטה בן  5ימים ,בסיומו הנערים נקלטים בכפר
סדנאות שונות במסלול נירים
וזוכים לקבלת פנים חמה על ידי קהילת הכפר
מחנה סוכות
טקס "אני בוחר" – הצהרת החניכים על בחירתם
מרוץ הלפיד
בנירים כחלק מהבחירה בתהליך של שינוי
מבחני בגרות ראשונים
 5מסעות ברחבי הארץ
שבוע עבודה בקיבוץ יגור
מסע הישרדות במצפה רמון ,בסיומו טקס מרגש
תהליך בחירת שם לצוות בסוף שנת הלימודים
עם המשפחות
טקס סיום שלב ההזנקה
טקס משובים ראשון
במהלך השנה החניכים עסקו בהתנדבות בקהילה:
שיקום חווה לאחר נזקי מזג אוויר קיצוני עבודה בפנסיון לכלבים הפעלות לילדי בוסתן הגליל
היו גם לא מעט אתגרים ,אשר נענו באמצעות דרכי טיפול קבוצתיות ופרטניות.
צוות לוטם זוכה לליווי אישי של פניאל קריצ'מן ,אביו של ניר קריצ'מן ,ז"ל ,אשר מגיע לכל המסעות ,מלווה ,מכיל ואוהב.
מתוך דבר החניכים בטקס סיום השנה:
"הגענו לפה מפוחדים ,בחוסר וודאות ,ולא מבינים לאן הגענו .אחרי מסע הקליטה התחלנו להכיר את המקום ואת עצמנו ונכנסנו
לשגרת נירים .במהלך השנה למדנו להכיר את השטח ,את ההתמודדות בקבוצה ,את היכולות שלנו בלימודים ,ובעיקר למדנו להכיר
את עצמנו יותר טוב ולהוריד את המסכות .כל אחד מאיתנו הגיע מהמקום שלו ולא חשב מעולם שהוא מסוגל לעשות את הדברים
שעשה השנה .לא ידענו מה זה לקום בזמן ,לשבת בשיעור וללמוד ,לצאת לשטח ,לדבר את הרגשות שלנו ,להתנהל בקבוצה ,לכבד
את הסובבים שלנו ובעיקר לא ידענו למה אנחנו מסוגלים ,ובזכות השנה הזו הפנים שלנו מסתכלות קדימה לעתיד עם הרבה שאיפות
ודרישות גבוהות מעצמנו באופן אישי וכצוות לוטם באופן רשמי .צוות לוטם הוא בשבילי משפחה שבה כל אחד רוצה להיות טוב יותר
מאתמול ,ורוצה בשביל החברים שלו שיהיו יותר טובים גם הם .במשפחת לוטם אני מרגישה שתמיד עובדים על הדברים ואומרים
גם את מה שקשה להגיד ,אנחנו משפחה אוהבת ומגובשת ומכאן רק נמשיך לחזק ולהגדיל את המשפחה.
אז אחרי  34ימי שטח 7 ,מסעות 2 ,בגרויות וביתן אחד אנחנו יכולים להגיד שהייתה לנו שנה מיוחדת ומדהימה שממנה רק יצאנו
טובים יותר עם רצון לחלום גבוה.
רוצים לומר תודה לכל מי שהיה חלק בתהליך שלנו -בעזרה ,בתמיכה ,ומאחורי הקלעים ,בלעדיכם לא היינו עומדים פה היום"...

עמ' 17

עמ' 18

צוות המכינה בכפר
 9חניכים סיימו את מסלול המכינה ,מתוכם  8המשיכו למסלול נירים בצוות ט"ז.
המכינה מורכבת מקבוצה קטנה של נערים ,ולכן מתקיימת באווירה משפחתית.
בשל גילם הצעיר של הנערים ,העבודה דרשה התמקדות בנושאים בסיסיים – קבלת סמכות ,שפה ,הצבת גבולות,
בניית קשר ותחושת השתייכות ,וכמובן טיפול רגשי.
לימודים – בשנת המכינה הדגש על הלימודים הוא קטן יותר ,אולם הקבוצה זכתה למחנכת ומחנכת משלימה נהדרות,
שסייעו להם להתחבר לחוויית הלמידה ולביה"ס.
במהלך השנה החניכים עברו חוויה של העצמה והתפתחות במכללת אורט בראודה .חוויה שהקרינה על המשך דרכם
במסלול נירים.

ג' ,חניך שנקלט במהלך השנה ,עם קשיים גדולים בתפקוד .נכנס לתלם והתחבר בצורה יפה ובוגרת לפעילויות
ימיות שנעשו עם עמותת זיו נעורים .לקראת סוף השנה החניך החל לצאת באופן עצמאי לפעילויות אלו כעוזר
מדריך בעבודה עם נוער ערבי.
זהו חניך מאד אהוב ,בוגר ורציני ,מצליח להביא את עצמו בצורה מאד יפה.

עמ' 19

עמ' 20

צוות שירת הים  -בית הבנות בכפר
במהלך השנה נקלטו כ 20-נערות לתהליך בשירת הים ,נערות שסיימו את התהליך הצטרפו למסלול נירים.
ממוצע הגילאים יורד וכיום מגיעות לשירת הים נערות בגילאי  ,15-14לצד נערות בכיתות י'-י"ב.
נערכו בהצלחה  6מסעות.
בית ספר – נערות שירת הים בכיתות י'-י"ב ניגשו למבחני הבגרות.
פרויקטים מיוחדים:
פעילות ימית בשיתוף עמותת זיו נעורים בעכו ,שם למדו גלישה וצלילה ,כמו גם התמודדות עם אתגרים בים ותפקוד
בתוך קבוצה פרויקט צילום במהלך חופשת הקיץ.
נערה התחילה תהליך בשירת הים ,מאד מורכבת ועם קשיים גדולים .לפני הגעתה הקליטה באופן פרטי שיר שהעלתה ליוטיוב ,בו
היא מדברת על הקשיים בחייה ,על החושך וחוסר הכוחות להתמודד .בערב הסיום של התהליך שלה בשירת הים ,היא ביקשה לשיר
את השיר והפתיעה את כולם עם בית אחרון שהוסיפה לשיר ,בו היא מדברת על האור בחייה ,על כוחות חדשים ועל שירת הים.

הלוואי  /א .חניכת נירים
לא נותר בי עוד כוח לנסות שוב לברוח ...לעצמי
לנתק את המוח לנסות שוב לסלוח ...לעצמי
נמאס לי להחליף מסכות ,הן עלי מזמן לא עולות
ונמאס לי לחכות למשהו טוב שאמור לקרות.
בים של חלומות הספינות שלי טובעות
שריטות על גבי שריטות ,שריפות שלא הצלחתי לכבות
הלב שלי עולה בלהבות ,אין לי זמן לבכות
בא לי לעמוד ,בא לי שוב לצעוד ,בא לי לנסות להגיע לקצה.
בלילות קרים דרך חלונות סגורים
כל כך הרבה מילים של אנשים
הנשמה צועקת מבפנים
הלוואי יהיה בי את הכוח לקום ,להמשיך ללכת הלאה
הלוואי אמצא את הכוחות ביקום ,לא לוותר על כלום...

עמ' 21

אני נלחמת ולא מוותרת ולא מפחדת
אין לי מישהי אחרת
שירתה מסיימת ,תמיד עם כולם
עכשיו יש לי את הכוח לקום
ממשיכה ללכת הלאה
עכשיו מצאתי את הכוחות ביקום
לא לוותר על כלום ,לא אוותר בחיים ,לא אוותר...

עמ' 22

מדור הבוגרים בכפר
מדור הבוגרים בנירים מטפל במאות בוגרים בני  25-18ומספרם עולה מדי שנה .רובם בעלי תעודת בגרות מלאה
ומשרתים בצה"ל ,או סיימו שירות מלא .למרות התהליך המשמעותי שעשו ,גורמי הסיכון הסביבתיים והאישיים בחייהם
עודם קיימים .תכנית ליווי הבוגרים של נירים מסייעת להם בתקופת טרום הגיוס ,במהלך השירות הצבאי ולאחריו ,עד
השתלבותם המלאה בלב החברה.
בית הבוגרים בכפר:
הבית דינאמי ומיוחד בשל היותו רב-גילאי ,הצרכים משתנים במהלך השנה בהתאם לבוגרים הגרים בו.
היות ומגיעים בוגרים מכל המחזורים ,נוצרה מעין הירארכיה משפחתית ,בה הצעירים לומדים ומחקים את הבוגרים
הרתומים להמשיך ולסייע בבית ובכפר.
בתחילת שנת הלימודים הצטרפו לבית בוגרי צוות יהב ,חלקם עד לגיוסם לצה"ל וחלקם נשארו בבית באופן קבוע.
במהלך השנה הבית איכלס באופן שוטף  5בוגרים ,כמו גם בוגרים המגיעים בעיקר בסופי שבוע בכדי להתעדכן,
לערוך שיחות נפש ואף לסייע לחניכים בתהליכים השונים בכפר.
עם סיום שנת הלימודים בחודש יולי ,צוות גיא סיים את מסלולו בכפר הנוער ,ומתוכו  4בוגרים הצטרפו אל בית
הבוגרים ,בליווי של הילה – אם הבית ,והבוגרים שכבר חיים בבית.
במהלך השנה האחרונה הושק פיילוט של בית לבוגרי הכפר בקיבוץ מעגן מיכאל ,בשיתוף פעולה עם הקיבוץ ועם
מפעל פלסאון שבתוכו .הפיילוט מספק מגורים ,ליווי ותעסוקה לבוגרי הכפר מיד לאחר סיום מסלול נירים ועד לגיוסם,
במהלך השירות הצבאי ,ואף לאחריו.
י' מצוות עוז הגיעה לנירים ממשפחה מאד מורכבת ,בה אח שעבר תהליך שיקום לאחר גמילה מסמים ,ואחות קטנה שנולדה עם
אוטיזם .היא תמיד העמידה את משפחתה במקום הראשון ,ועל אף הקשיים סיימה את מסלול נירים מלאה במוטיבציה לחיות חיים
נורמטיביים כשווה בקבוצת בני גילה בחברה .היא התגייסה לשירות צבאי אך נאלצה לקטוע אותו למען משפחתה ,ובהמשך
השלימה שירות לאומי .לאחר שחרורה עברה תהליך ארוך בן  3שנים לחיפוש עצמי ,תהליך שהיה קשה ,מסובך והעלה הרבה שאלות.
היא הצטרפה לפרויקט תל"מ – תעסוקה ,לימודים ,מגורים ליוצאי אתיופיה,באמצעותו עבדה כעוזרת מטפלת בפעוטון בקיבוץ
ובמקביל למדה איפור בחיפה .היא סיימה את לימודיה עם תעודת הצטיינות ,והתחילה לאפר ולקלוע צמות לנשים אתיופיות
בחתונות לפרנסתה .היום י' מנהלת אורח חיים נורמטיבי כשווה בין בני גילה – היא שוכרת דירה עצמאית ,עובדת מטעם עיריית
עפולה במשרה מלאה במעון למבוגרים אוטיסטים ועוסקת באיפור וקליעת צמות.

עמ' 23

עמ' 24

נירים בשכונות
שותפים וידידי נירים יקרים,
יוצרים הרפתקה המובילה לשינוי  -בשנה האחרונה התרחב מעגל ההשפעה של נירים בשכונות ובקהילות.
נערים ונערות רבים הצטרפו להרפתקה בדרך להשתלבות בחברה הישראלית ויציאה ממצבי סיכון וניתוק.
במקביל לתהליך ארגוני מאתגר מאוד של שינוי בקרב הצוות המוביל ובנייה של צוות מוביל חדש ,בשנה האחרונה
התרחבה הפעילות ל 4-רשויות נוספות  -צפת ,רמת-גן ,גדרה וירושלים ,במודל של מט"לים )מרכז טיפולי לנער( וכיתות
נירים ,בהתרחבות והתבססות מודלים של עבודה מדויקים ומהודקים יותר.
בתחום הטיפול בנערות נעשתה קפיצת מדרגה משמעותית מאוד בביסוס שיטת עבודה והתאמה של מודל העבודה
של נירים בשכונות לנערות ,תוך התמקדות משמעותית בהכשרת צוות הנערות ,יצירת תחושת שייכות והעצמה נשית.
בתחום המדידה וההערכה נעשו ועוד נעשים מאמצים בכדי למדוד את העשייה שלנו .החל משאלונים לבוגרי נירים
בשכונות ,ועד לשאלונים בקרב החניכים אשר לוקחים חלק בפעילות במהלך השנה .כמו כן ,נעשו עבודות הערכה
ומדידה על ידי צוות המדריכים והמדריכות אשר מובילים את התהליכים בשטח.
לקראת השנה הקרובה תהיה התמקדות בהרחבת הפעילות הקיימת בשכונות ,כיתות וקבוצות נערות ,תוך עבודה
מאומצת להתרחב גם לרשויות חדשות במודלים הנ"ל .כל זאת תוך כדי הידוק התהליך המקצועי ,בניית שדרת ניהול
ביניים יציבה ,חיזוק המחוברות הארגונית של אנשי הצוות ומציאת מקורות מימון יציבים לפעילויות.
אנו שואפים לצרף שותפים נוספים להרפתקה של נירים בשכונות ,להרחיב את ההשפעה של נירים ולהעצים ,להגדיל
ולייצר שינוי במסלול חייהם של נערים ונערות רבים.
תודה לכם על השותפות לדרך.
דן בן גיגי ,מנהל נירים בשכונות
"רציתי לומר תודה לקבוצה על התהליך שעברתי אתכם ,לא הייתי מי שאני היום אם לא הייתי אתכם".
)חניך נירים בשכונות כפר סבא(

עמ' 25

עמ' 26

סיכום  -נירים בשכונות
כ 450-נערים ונערות לקחו חלק בפעילות נירים בשכונות במהלך תשע"ח ,ב 31-קבוצות ברחבי הארץ:
 12כיתות נירים  5בתי נירים )מט"לים(  10קבוצות בנים  4קבוצות בנות
הופעלו גם מסגרת מית"ר נירים בחדרה ותכנית נירים בשילוב המשטרה בת"א.
הפעילויות התמקדו בנושאים רחבים ,כגון:
מגדר ומיניות
גיוס ובניית קבוצה
מניעת שימוש בסמים ואלכוהול
מוגנות ,חוקים וכללים
התנדבות ומעורבות חברתית
תחושת מסוגלות ,אמון הדדי ,הקשבה ,שיתוף פעולה
יציאה לבגרות ועצמאות – השתלבות מלאה בקהילה
גבולות פנימיים וחיצוניים
לאורך השנה התקיימו  61פעילויות שיא :סדרת פעילויות שטח ,מעברי שלב מיוחדים ומרגשים ,ימי שטח חד -יומיים,
פעילויות מיוחדות – אילוף כלבים ,טיול ג'יפים ,המירוץ למיליון ,מאסטר שף ,קריוקי ,יום הורים ,ופעילויות עם יחידות צה"ל.
התקיימו  5מסעות לאורך השנה :חנוכה ,פסח ,קיץ ,מסע כיתות ומסע מצטיינים .ממוצע השתתפות במסעות עומד על .75%
התקיימו  17גיחות ,אליהן יצאו  23קבוצות לאורך השנה.
בין החניכים הנמצאים בכיתות י"א-י"ב 35 ,חניכים ניגשו לבגרות מלאה 57 ,ניגשו לבגרות חלקית.
 36נערים/ות הגיעו לצו ראשון בצה"ל.
 47נערים/ות התגייסו לצה"ל.
 14נערים התחילו מכינה קדם צבאית במהלך ספטמבר .2018
"להיכנס לנירים זה אחד הדברים הטובים ביותר שיכולתי לבקש .הכרתי אנשים מדהימים ,ראיתי נופים
מטורפים ,עשיתי דברים שלא האמנתי שאני יכולה לעשות ,למדתי המון על הטבע ,על לעבוד בקבוצה,
אבל בעיקר למדתי על עצמי" )חניכת נירים בשכונות(

עמ' 27

450
נערים ונערות
פעילים

650
בוגרים

גיל ממוצע
16
 61פעילויות שיא
 17גיחות
 5מסעות

 14נערים
במכינה קדם
צבאית
31
קבוצות

עמ' 28

סיפור אישי  -נירים בשכונות
א' ,חניך בכיתת נירים בת"א מגיל  15,עבר מסלול מאד קשה .בכיתה י"א הוצא מביה"ס בשל בעיות התנהגות.
בכיתה י"ב החליט לא לחזור ללימודים בכדי לעזור בפרנסת המשפחה ,ולכן לא ניגש למבחני הבגרות.
התחיל מסלול במכינה הקדם צבאית בצור לבון אך הוצא ממנה ,שוב ,בשל בעיות התנהגות .בעקבות כך עבר
למכינת "אשר רוח בו" והצטרף אליה באיחור .גם ממכינה זו הוא הוצא לאחר מספר שבועות ,כמה ימים לפני
טקס הקבלה ,עקב חוסר השתלבות חברתית.
בהמשך ,אמא שלו הוציאה אותו מהבית והוא חי במשך תקופה ברחוב או אצל חברים.
במהלך כל התקופה בת מספר שנים ,א' לווה ע"י מדריך נירים ,שנתן לו מענה אישי והיה בקשר מקיף עם כל
הגורמים המעורבים )משפחה ,בי"ס ,מכינות צבאיות ,שירותי רווחה ,צה"ל(.
לקראת סוף השנה התקבל פסק דין המחליט שא' רשאי להתגייס לצה"ל ,והוא ממתין לגיוסו .א' עבר דרך
ארוכה ומאתגרת לשינוי סיפור חייו .הוא עדיין נמצא בתהליך ,אבל אנחנו מאמינים שעם הליווי וההדרכה
הנכונים הוא יוכל למצוא את מקומו בלב החברה הישראלית ,ועל כן מדריך נירים ימשיך להיות עבורו קשר
משמעותי וחם גם במהלך תקופת השירות הצבאי ולאחריו.

עמ' 29

עמ' 30

תחום השטח  -נירים בשכונות
פעילויות השטח שהתקיימו במהלך תשע"ח בנירים בשכונות:
 17גיחות קבוצתיות
מסע חנוכה
 8ימי שטח קבוצתיים
מסע מצטיינים
גיחת כיתות חדשות
מסע פסח
גיחת נערות ארצית
מסע כיתות
גיחת חנוכה ארצית
מסע קיץ
 20קבוצות יצאו למסעות השונים ,ו 23-קבוצות יצאו לגיחות במהלך השנה.
 260נערים ונערות השתתפו בפעילויות השטח במהלך השנה.
במהלך השנה נעשו שיתופי פעולה בתחום השטח עם מספר גורמים :החברה המרכזית למכירות והפצה )קוקה
קולה( ,התכנית הבינתחומית לטיפול שטח – סמינר הקיבוצים ,התכנית למעורבות חברתית – מכללת רופין ,מכללת
ספיר – ביה"ס לעו"ס ,עמותת עטלף ,דרך לוטן ,חוגי הסיירות של קק"ל ,קולינריה חברתית – השף ארז בכור.
לראשונה ,נעשתה סדרת שטח למתקדמים ,שכללה חמישה מפגשים בהם עסקו הנערים במלאכות עתיקות ,מיומנויות
חיים בטבע ונגיעה בתכני שטח מאתגרים וייחודיים שטרם חוו.
 8ימי שטח
קבוצתיים
גיחת כיתות חדשות

 17גיחות קבוצתיות

גיחת נערות ארצית
גיחת חנוכה ארצית

עמ' 31

מסע חנוכה

מסע מצטיינים

מסע פסח
מסע כיתות
מסע קיץ

עמ' 32

כיתות  -נירים בשכונות
כיתת נירים הינה תכנית לעבודה עם תלמידים במצבי סיכון לנשירה ,אשר מאותרים על ידי מדריכי נירים בשכונות
וע"י גורמים בבית הספר וברשות המקומית.
חלק ממטרות התכנית הן :הגברת ההתמדה בביה"ס ,מניעת נשירה לסוגיה ,צמצום פערים לימודיים )עד להשגת
תעודה טכנולוגית ו/או בגרות משמעותית( ,הגדלת הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל או בשירות לאומי.
הכיתה פועלת בתוך כתלי ביה"ס ,אשר מקבל על עצמו את תנאי יישום התכנית בכל הקשור לכלל העשייה החינוכית
של הכיתה בשעות הלימודים ואחריה .זו היא כיתת אם תקנית עבור קבוצה של  25-15תלמידים השוהים בה במשך
 3שנות תיכון )י' עד י"ב( .במסגרת הכיתה ניתן לצרף תלמידים בכל שלב בלימודים .לכיתה מחנך ומדריך אשר מהווים
דמויות משמעותיות עבור התלמידים ,כל אחד בתחומו.
במהלך תשע"ח נירים בשכונות הפעילה  12כיתות ברחבי הארץ:
עפולה 3 :כיתות )י' ,י"א ,י"ב( בי"ס אורט בן גוריון; כיתה נוספת )ח'( בבי"ס אורט אורן .סה"כ כ 60-תלמידים.
קריית ים :כיתה לבנים בלבד בתיכון הדתי לוינסון ,וכיתה לבנות בלבד בגילאי ח'  +ט'; סה"כ כ 35 -תלמידים.
נהריה :כיתה מעורבת בתיכון למדעים ואמניות ,וכיתת בנות באולפנת הראל .סה"כ כ 50-תלמידים.
קריית גת :כיתה מעורבת לתלמידי כיתה ט' בביה"ס הצומח אריה מאיר ,בה כ 25-תלמידים.
דימונה :כיתה י"א בבי"ס עמל ,בה  20תלמידים
תל אביב :כיתה י"ב בבי"ס עירוני י"א ,בה  13תלמידים
רוב הנערים נמצאים במסלול לבגרות מלאה ,ומיועדים להתגייס לשירות משמעותי בצה"ל או לשירות לאומי.

203
תלמידים

נעשה שיתוף פעולה ושיתוף ידע של בתי הספר השונים עם ביה"ס בכפר הנוער ,בכדי ללמוד ולהבין את השימוש
בשטח ,מיומנויות שטח ,החיבור בין השטח ללימודים ועוד.
בוגרי הכיתות נמצאים בקשר שוטף עם המדריכים גם לאחר סיום לימודיהם ,לפני שירותם הצבאי ,במהלכו ולאחריו.

12
כיתות

עמ' 33

6
ערים

עמ' 34

קבוצות נערות  -נירים בשכונות
בשנת תשע"ח פעלו בנירים בשכונות  4קבוצות בנות בחיפה ,קריית גת ,נתיבות ודימונה ,ועוד  2כיתות בנות בנהריה
וקריית ים.
בסה"כ פעלו בקבוצות השונות כ 60-נערות בשלבים שונים.
הצוות הורכב מ 6-מדריכות וראש תחום בנות.
תפקיד ראש התחום פותח במהלך השנה ,וכולל אחריות מלאה על קבוצות הנערות ,פיתוח הדרכות לצוות ולנערות,
פיתוח תחום השטח בהתאמה לנערות ,הטמעה מקצועית של הידע הקיים בנירים לתחום הנערות ופתיחה של קבוצות
חדשות ברחבי הארץ.
נושאים מרכזיים שעלו במהלך השנה :מגדר ,מיניות ,כוחה של קבוצה ,אמון ,חברות ,כבוד ,דימוי עצמי ,סמים ואלכוהול,
כוחות אישים ,יחסי משפחה ,הצבת מטרות אישיות ,קבלת סמכות ,אלימות ,דימוי גוף ,אחריות אישית ,לחץ חברתי ,שליטה.
פעילויות שטח שהתקיימו ,בהשתתפות חלק גדול מהנערות:
גיחת חורף יום שטח יום כיף בדרום מסע חנוכה מסע פסח מסע קיץ
שנת תשע"ח היתה שנה של צמיחה והתפתחות בתחום הנערות ,במיוחד בתחום הכשרת הצוות .התבססה גישה
המותאמת לנערות ,לפי השלבים בהם הן נמצאות .במהלך מסעות ופעילויות שטח הצוות יותר פנוי לתהליכים ומעגלים,
והשיח מותאם לבנות שהן מטבען יותר ורבאליות ופתוחות לשיתוף.
נעשתה עבודת הדרכה והתמקצעות לנשות הצוות ,בכדי שיוכלו להביא את התכנים לנערות בצורה מדויקת יותר.
דבר זה תרם לבטחון בקרב הנערות וישנה עלייה בכמות הנערות המגיעה לפעילויות ולמסעות.
במהלך השנה  3בוגרות הקבוצות התגייסו לשירות בצה"ל ,בתפקידים שונים .מדריכת נירים המשיכה ללוות אותן
לפני השירות ובמהלכו.
קבוצת הנערות בכיתה י"ב מיועדת להתגייס ,ביניהן גם מספר נערות שצה"ל אינו מוכן לגייס ואנו נלחמים כדי לאפשר
את גיוסן.
כיתות בנות:

קבוצות בנות:

עמ' 35

נהריה

קרית ים

חיפה

קרית גת

דימונה

נתיבות

עמ' 36

סיפור אישי  -נירים בשכונות
ז' ,בת  , 16נולדה בישראל להורים יוצאי אתיופיה ,ומגיעה מרקע משפחתי מאד מורכב .אביה ניתק את קשריו
עם המשפחה כשהייתה קטנה יותר ,ואמה נאלצת לעבוד שעות רבות בכדי לפרנס את המשפחה ,ובעצם לא
מתפקדת כהורה .לז' יש שתי אחיות גדולות שלא מגלות אחריות כלל ,ועוד שתי אחיות צעירות ,עליהן היא
לקחה אחריות ומתפקדת כאם לכל דבר.
בהיותה בכיתה י' ,בשל המצב המשפחתי המורכב ,ז' היתה בסכנת נשירה מביה"ס .מדריך נירים זיהה את
המצוקה והקושי ,ויצר איתה קשר בעיקר בשכונה ואחרי שעות פעילות ביה"ס .במאמץ משותף עם מדריכה
נוספת וצוות ביה"ס ,הם הצליחו לבנות עבורה סביבה תומכת ומכילה וצירפו אותה לכיתת נירים בקריית גת.
ערב אחד ,ז' נשארה לבדה בעיר רחוקה ,שיכורה לאחר שהשתתפה בחתונה של חברים ,וללא יכולת לחזור
לביתה .היא התקשרה למדריך שלה בנירים בבקשה לעזרה ,שכמובן הגיע לקחתה ביחד עם מדריכה נוספת.
הערב הזה שימש כנקודת המפנה ביחסיה עם נירים בשכונות ועם המדריכים שלה ,שלראשונה בחייה היוו
גורם שהיא יכולה לסמוך עליו.
מנקודה זו האמון שלה במדריכים התחזק ,וכתוצאה מכך היא הצליחה לפתח מערכת יחסים של אמון ובטחון
גם עם המחנכת וצוות ביה"ס .היא התחילה להרגיש בטוחה ,הגיעה לביה"ס באופן קבוע והתמידה בלימודים.
הודות לתהליך שעברה בנירים ,עברה ז' בכיתה י"א לבי"ס רגיל .היא עדיין חווה קשיים לימודיים ,אולם מצליחה
להתמודד עימם .היא הצטרפה לקבוצת הבנות של נירים בשכונות בקריית גת ומשתתפת בפעילויות באופן קבוע.
יחד עם זאת ,בשל המצב המורכב בביתה ,מדריכי נירים עירבו את רשויות הרווחה בקריית גת במצבה ,ובתחילת
שנת הלימודים תשע''ט ז' הצטרפה לקבוצת הנערות שירת הים בכפר הנוער נירים.
היום ,ז' ,שהיתה במסלול הברור לתחתית החברה ,שינתה את סיפור חייה,
קיבלה כוחות ,ונמצאת בדרך להצלחה ולשילוב מלא בחברה הישראלית.

עמ' 37

עמ' 38

זמן נירים  -נירים בשכונות
זמן נירים – יחידה הפועלת בתחום הפיתוח והיזמות ,ומביאה את חזון נירים אל לב הקהילה.
עם הקמת היחידה ,המוקד המרכזי היה בניית תשתיות פנים ארגוניות ובחירת המוצרים
והשירותים שיינתנו ללקוחות ,בכדי לעמוד במטרות שהוצבו:
פיתוח העצמאות הכלכלית של עמותת נירים.
מצע פורה להיגוי ופיתוח תוכניות חדשות.
שיווק עמותת נירים במגזרים הראשון והשני.
ייצוא ומכירה של ידע מקצועי בתחום הטיפול בנוער בסיכון.
פעילויות שהתקיימו במהלך תשע"ח:
 42פעילויות  ODTלחברות וארגונים
 2פעילות בשיתוף משטרת ישראל
 2השתלמויות מורים
החברות המרכזיות שלקחו חלק בפעילות זמן נירים:
החברה המרכזית למכירות והפצה )קוקה קולה( אוסם בונז'ור צבר
ג'וינט ישראל מרכז פסג"ה קרלסבג פריגת כרמוכרום

2
פעילויות בשיתוף
משטרת ישראל

 42פעילויות
ODT
2
השתלמויות
מורים

עמ' 39

עמ' 40

פיתוח משאבים וקשרי קהילה
מחלקת פיתוח משאבים וקשרי קהילה פועלת לביסוס ערוצי גיוס הכספים ובמקביל מקדמת שיתופי פעולה ,מיתוג,
שיווק ,יחסי ציבור וקשרי קהילה.
השנה ,בפעם הראשונה ,קיימנו ערב גאלה בניו יורק במטרה להרחיב את מעגל התומכים שלנו בארה"ב בכלל ובניו יורק
בפרט וכמובן לגייס כסף .לאירוע שהיה מרגש ומעצים הגיעו  150אורחים )תפוסה מלאה של האולם( ששמעו על נירים,
צפו בסרטונים שהכנו ונהנו מהרצאתו הקצרה של עמי איילון שהיה הדובר המרכזי .לשמחתנו הצלחנו גם לגייס כסף.
כבכל שנה ,נפגשנו לערב שותפים במאי ,ערב מרגש שבו אנו זוכים להגיד תודה לאנשים היקרים המלווים אותנו לאורך
שנים .בנוסף לעדכונים שלנו על הפעילות ולהרכב הנערים שלנו שהופיע ,הדובר המרכזי היה עמרי אסנהיים שריתק
בסיפוריו על מאחורי הקלעים של כמה מהכתבות שהכין לתכנית עובדה.
אנו שומרים על קשר הדוק אתכם ,ורואים בכם משפחה .במהלך השנה נשלחו ברכות לחגים ,סיכום שנה ,עלוני נירים
בנושאים שונים והזמנות להשתתף בטקסים השונים בכפר ובשכונות.
בנוסף ,אתר האינטרנט מתעדכן מדי זמן ואנו בבדיקה של הטכנולוגיות לטובת ייעול העבודה במחלקה.
מועדון ידידי נירים ממשיך לגדול ואנו מאמינים כי בעזרת מעגל השותפים אנשים נוספים יחשפו לפעילות העמותה.
משמעות החשיפה ,העמקת וביסוס כל ערוצי הגיוס בארץ ובחו"ל.
בעזרתכם ,השותפים של נירים ,אנו מאמינים כי נעמוד ביעדים הגבוהים שהצבנו ,ונמשיך להושיט יד למאות נערים
ונערות בסיכון.

התפלגות הכנסות תשע''ח ב%-
חו''ל
 6%ישראל
 8%עיריות
6%

התפלגות הכנסות תשע''ח בש''ח
משרדי ממשלה
ישראל
עיריות
חו''ל
סה''כ

24,511,659
2,438,488
2,300,175
1,855,252
31,105,574

משרדי
ממשלה
80%

עמ' 41

עמ' 42

תודה על הזמן שהקדשתם לסכם איתנו את השנה ,משפחת נירים

עמ' 43

עמ' 44

