דוח מסכם
לשנת 2013

מוקדש בהוקרה
ובהערכה רבה
לכל שותפינו לדרך
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ועד העמותה

• יעקב גרשוני  -מייסד ויו”ר העמותה .איש עסקים ואביו של זיו ,מפקדו של ניר קריצ’מן ז”ל
• דובי דיאמנט  -נשיא העמותה .איש עסקים ולשעבר ראש אגף במוסד ולוחם ביחידה מובחרת בחיל הים
• עו”ד יונתן אלטמן  -חבר ועד .שותף מנהל במשרד עו”ד עמית-פולק-מטלון ובעבר לוחם ביחידה מובחרת
• חיים סקאל  -חבר ועד .יו”ר סקאל הולדינגס ,מייסד ויו”ר עמותת לב אוהב
• רני פלק  -חבר ועד .לשעבר קצין בכיר בחיל האוויר ,מנכ”ל המשרד לביטחון פנים ומנכ”ל מכללת הגליל המערבי
• יורם שגיא  -חבר ועד .מנכ”ל החברה המרכזית למכירות ולהפצה

בעלי תפקידים

• מיכה סימבליסטה  -מנכ”ל העמותה ומנהל כפר הנוער נירים
• שלומי אבני  -מנהל נירים בשכונות
• יונת גלייטמן  -מנהלת כספים
• ורד לפיד  -ראש תחום טיפול כפר
• גולן נוטמן  -ראש תחום טיפול נירים בשכונות
• יוסי חנניה  -מנהל בית ספר נירים
• בועז סיון  -מנהל הפנימיה והחינוך הבלתי פורמלי בכפר
• עופר אבל  -ראש תחום פעילות שטח אתגרית
• מיכל כפתורי  -ראש תחום הדרכה והכשרה נירים בשכונות
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שותפים יקרים,
אנחנו מסיימים את שנת הפעילות העשירית של עמותת נירים.
כפי שציינו באירוע העשור ,אחד היעדים לשנה הקרובה הוא חיזוק הקשר והעמקת הדיאלוג ביננו לבינכם.
אנו שמחים ,כנגזרת מכך ,להציג בפניכם את הדו”ח המסכם של השנה.
עמותת נירים על סף השנה ה ,11 -לצד מחויבות להעמקת תהליכים קיימים ולשיפור וליטוש הכלים החינוכיים והטיפוליים שאנו עובדים איתם,
ולצד המשך עבודה לחיזוק וייצוב הבסיס הכלכלי של הפרויקטים ,נמצאת עם מוכוונות לפיתוח.
הפיתוח בכפר הנוער כולל את התשתית הפיזית ושיפור תנאי המחיה של הנערים (בעיקר מבני המגורים שלהם) ,וכולל גם פיתוח של כלים חינוו
כיים וטיפוליים שיתנו מענה באותם מקרים בהם הכלים הקיימים אינם מספיקים .במסגרת זו ניתן לציין את הקמתם של החווה הטיפולית
ברמת הגולן ובית הבנות בכפר.
בנירים בשכונות משמעות הפיתוח היא פריסה רחבה יותר של “בתי נירים” בערים ובשכונות נוספות ,במטרה להגיע למספר הולך וגדל של נערים
ונערות .אנו רואים במוכוונות זו חלק מהייעוד של העמותה וחלק מחובתה האזרחית והחברתית.
יעד נוסף לפיתוח הוא מדור הבוגרים הנותן מענה לבוגרי העמותה מהכפר ומהשכונות .משנה לשנה גדלה כמות הבוגרים והמענה שאנו נדרשים
לתת ,בהיעדר עורף משפחתי ,הולך וגדל אף הוא.
אנו רואים עצמנו כחלק ממאמץ משותף של רבים במדינה ,המכירים בחזית החברתית-חינוכית כזירה החשובה והקיומית ביותר,
והפועלים בה איש בדרכו .זהו הבסיס לשותפות בינינו ,ושותפויות כאלו בין מוסדות חינוכיים לבין אנשים וגופים עסקיים השותפים במימונם,
יש בה כדי להוביל שינוי.
אנו מקווים להמשך השותפות עמכם ומתחייבים לפעול בשקיפות ,במקצועיות ותחת הקוד המוסרי והערכי המתחייב מארגון חינוכי.
בכבוד רב,
מיכה סימבליסטה
מנהל כפר הנוער נירים
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כפר הנוער נירים
כפר הנוער נירים מביא אל זירת העבודה עם נוער בקצה רצף הסיכון ,את הנחת היסוד לפיה נערים ונערות אלו מסוגלים לשקם את עולמם הרגשי,
לחוות הצלחה ולרכוש את הכלים ,המיומנויות והביטחון העצמי כדי לעצב את גורלם ולהשתלב במרכז החברה הישראלית.
ברוח השאיפה למצוינות ,אנו קובעים רף גבוה ומציבים יעדים ברי השגה ,שלרוב נתפסים בעיניי הנערים כבלתי אפשריים;
בגרות מלאה ,גיוס לשירות משמעותי בצה”ל ,מעורבות חברתית והתפתחות אישית.
אנו יוצרים עבור החניכים מסגרת תובענית ומאתגרת ובמקביל בונים עבורם בית חם המעניק אהבה ,עידוד ותמיכה  24שעות ביממה ,כל ימות
השנה .הכפר ממוקם על חוף הים בבוסתן הגליל ,ובו  4תחומים סינרגטיים :פעילות השטח ,בית הספר ,הפנימייה ותחום הטיפול.
אוכלוסיית היעד
• נערים ונערות בגילאי  14-18המוגדרים ע”י הרשויות “בקצה רצף הסיכון” ,רובם מגיעים מתוקף צווים משפטיים.
• בעלי רקע של לקויות למידה ,הפרעות קשב וריכוז ,כשלונות חוזרים ,נשירה ממסגרות חינוכיות ופערים לימודיים משמעותיים.
• בעברם הזנחה ,נטישה ,התעללות ,אלימות ,שימוש בחומרים אסורים ,עבריינות ,דימוי עצמי נמוך והעדר תחושת מסוגלות.
החניכים מגיעים למסלול בן שלוש שנים ,המקביל לכיתות י’ -יב’ ומורכב מחמישה שלבים ,או למסלול בן ארבע שנים ,הכולל שנת מכינה ,המקבילה
לכיתה ט’ .המעבר משלב לשלב נעשה לאחר שהחניך עמד במשימות השלב השונות ולאחר טקס מעצים בהשתתפות קהילת הכפר והמשפחות   .
מסלול נירים על הרציונל ,המשימות והכלים שבו ,נבנה תחת גישת הכוחות ,הרואה בכוח המצוי בכל חניך את המרכיב מחולל השינוי .המסלול
כולו מוכוון לחשיפת כוחות אלו ,להעצמתם ולהטמעת תחושת מסוגלות גבוהה מאוד ,זאת לצד טיפול ופיתוח רגשי ועבודה על דפוסי התנהגות
וחשיבה .מתוך גישת הכוחות נגזרים מאפייני מסלול נירים התובעני; הצבת מטרות גבוהות ואמונה מוחלטת ביכולתם של בני הנוער להשיגן,
שיח ואקלים ארגוני מגביהה ,משמעת נוקשה ,סדר יום אינטנסיבי וסט מחייב של ערכים ונורמות כל אלו פועלים בזירות העבודה ,המאפשרות את
גילוי הכוחות והעצמתם ,ובתוכן השטח ,בית הספר ,הפנימייה והטיפול.

המסלול להצלחה
השנה ,סיים המחזור הראשון של המכינה את
מסלול נירים המורחב ,בן ארבע השנים ואנו גאים
ב 28-חניכי המחזור שהגיעו להישגים מרשימים:

 86%זכאות לבגרות מלאה
 5חניכים יצאו לשנת שירות
טרם השירות הצבאי
 2חניכים יצאו למכינה קדם צבאית
והשאר בתהליכי גיוס
התוצאות מעידות על התרומה המשמעותית של
המכינה לתהליך שעוברים בני הנוער.
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הטיפול באמצעות השטח

()Wilderness Therapy

הטיפול באמצעות השטח הינו כלי ייחודי
שפותח בחו”ל (אנגליה וארה”ב) ועבר שכלול
והתאמה ע”י סגל נירים .זהו אמצעי
מרכזי המאפשר את פריצת הדרך הדרמטית
והטמעת הכלים והערכים הנדרשים
לחניכנו כדי לכתוב מחדש את סיפור חייהם.
עם זאת ,אפקטיביות הטיפול באמצעות
השטח מבוססת על תפיסה הוליסטית
המיושמת בכל תחומי החיים של החניך:
רגשי ,לימודי ,פיזי ,תפקודי ומשפחתי.
השטח הוא זירה חדשה ,לא מוכרת למרבית
החניכים ,בה ניתן להגיע להישגים ולבנות
זהות חדשה .זוהי סביבה המספקת אתגרים
מוחשיים שתוצאותיהם מהוות משוב מיידי
וברור“ .התעצלתי לבנות מחסה? אקפא מקור
בלילה“ ”.הצלחתי לטפס על ההר הבלתי
אפשרי הזה?  -כנראה שאני יכול לעשות עוד
דברים שחשבתי לבלתי אפשריים”.

הצוות המוביל את תחום השטח בנירים מורכב
מאנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בפעילות שטח
אתגרית ובעבודה עם נוער בסיכון ,המעניקים
לנערים ולנערות תמיכה מרבית ,ליווי ,הדרכה
ודוגמא אישית .אנשי הסגל משתתפים
בפעילות השטח ומלווים את החניכים עליהם
הם מופקדים באופן ישיר בחיי היומיום בכפר.
תכנית השטח האתגרית נבנית בתיאום מלא
עם התכנים והתהליכים שעוברים החניכים
בכל הזירות בכפר .הנערים נמצאים בשטח
כ 65 -ימים בשנה ,כאשר חלקם עוברים
תהליכים פרטניים בשטח ואף מגיעים ל100-
ימי שטח ויותר במהלך השנה .אחת לשבוע
יוצאים החניכים לפעילות שטח יומית (טיול,
רכיבת אופנים ,סנפלינג ,פעילות ימית ולימוד
מיומנויות ,כגון הדלקת אש ,טיהור מים ובניית
מחסות) .בנוסף ,במהלך השנה מתקיימים
מסעות מפרכים וסדנאות הישרדות (ברמת
קושי עולה) הנמשכים מס’ ימים וכוללים לינה
תחת כיפת השמים ,נשיאת כל הציוד על הגב,
ניווטים וקטעי הליכת “סולו”.

בשנת 2013
במסגרת פעילות השטח בנירים

הלכנו במצטבר  2750ק”מ
עלינו הרים וירדנו גאיות בכל הארץ;
מדבר יהודה ,הר סדום,
מכתשים ,הרי אילת ,רמת הגולן,
דרום הגולן ,הגליל העליון,
הגליל התחתון.

פעילות השטח האתגרית מהווה כלי מרכזי
לשינוי והעצמה של החניכים ואחראית במידה
רבה להצלחות הנערים בכל הזירות האחרות
בכפר.לכן ,אחד מיעדי העמותה לשנת 2014
הוא פיתוח מתחם השטח בכפר ע”י הוספת
מרכיבים אתגריים :קיר טיפוס ,מתקן חבלים
ואומגה .המתחם יסייע לנו להגדיל את היקף
פעילות השטח השבועית כהכנה ליציאה
למסעות ולסדנאות השטח וככלי לאימון גופני
מתקדם במסגרת פיתוח הכושר הקרבי.

שיטה זו מחוללת מהפך בתחושת המסוגלות
של החניכים ומאפשרת להם לפתח אמון
בעצמם .לאחר שהם מעפילים לפסגתו של
הר תלול ,הם מתחילים להאמין ביכולתם
לגבור על המכשולים שהחיים האמיתיים
מציבים להם.

קיים קשר הדוק בין הצלחה בתחום
השטח האתגרי לבין הצלחה בלימודים
ובשאר תחומי החיים.
אתגרי השטח מספקים מקום לפתח ולתרגל
ערכים של שליטה פנימית ,עצמאות ,אחריות,
שיתוף פעולה ,עזרה הדדית ,מנהיגות
והתמדה .ערכים אלה ,החסרים לרוב בעולם
של בני נוער בקצה רצף הסיכון ,מהווים חלק
חשוב בהפיכתם לאנשים איכותיים ,ערכיים
ומובילים בחברה.
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בית ספר נירים
בית הספר הוא אחד התחומים המרכזיים בחייהם של בני נוער .זהו המקום בו הם נמצאים רוב שעות היום ונדרשים להוכיח את עצמם על בסיס יומיומי .לכן,
כשנער או נערה מתחילים לצבור כשלונות בבית הספר ,הפגיעה בדימוי העצמי ובתחושת המסוגלות היא עמוקה ביותר .אם נוסיף לכך הפרעות קשב וריכוז,
לקויות למידה ,היעדר תמיכה משפחתית ואת הציפיות הנמוכות של הסביבה ושל הנערים מעצמם ,לא פלא שרבים מחניכינו נושרים ממסגרות החינוך.
אנו רואים ברכישת השכלה כלי ראשון במעלה שיאפשר לחניכינו להשתלב בלב החברה הישראלית .לפיכך ,אנו מציבים להם יעדים גבוהים של הצלחה
בלימודים ,רכישת השכלה והשגת תעודת בגרות מלאה (כל המסלולים בבית הספר כוללים בגרות מלאה).
בית ספר נירים לא ממיין את תלמידיו לפי הישגיהם או על פי חוות הדעת מן העבר ,אלא מניח כי כל נערה ונער ,בהינתן מערכת מסורה ,מקצועית וקשובה,
יכולים להגיע לתעודת בגרות מלאה תוך שלוש שנים ,ללא תלות בנקודת הפתיחה .צוות מורים מיומן ,אוהב ומאמין ,מכוון את בני הנוער לממש את הכישרון
והיכולות הגלומים בהם .אנו מלמדים בכיתות קטנות ,עד  8תלמידים בכיתה ,ונעזרים במערך רחב של מתנדבים בכדי לספק חוויית למידה פרטנית,
המבטיחה הצלחה .מגמת הלימוד הראשית היא מדעי כדור הארץ והסביבה ואנו מלמדים אותה בליווי של מכון ויצמן (ראה מסגרת).
בנוסף ,אנו מאפשרים לכל תלמיד לעשות בגרות במקצוע שיחפוץ בו בהתאם לתחומי העניין שלו ,באמצעות שיתוף פעולה עם בתי ספר באזור (ראה מסגרת).
שנת תשע”ג היתה מוצלחת במיוחד ואנו גאים בצוות שחף שהגיע להישגים מרשימים ול 86% -זכאות לבגרות.
דבריו של פרופ’ אוריון ממכון ויצמן למדע,
שהנחה אחד מהסיורים הלימודיים (בתמונה):
“המפגש עבורי ,כמו כל המפגשים שלי עד
כה עם תלמידי נירים ,היה מרגש ביותר .הידע,
ההבנה והעניין אותם הפגינו התלמידים היו
ברמה גבוהה ביותר,בהשוואה לאלפי תלמידי
המגמה מכל הארץ אותם לימדתי ובחנתי
לאורך השנים .אבל ,עיקר ההתרגשות שלי
הייתה במפגש האנושי עם בני נוער אלו.
פשוט היה נעים לשהות במחיצתם .הם הקרינו
רוגע והכי מחמם לב היה לראות את היחס
האנושי שקיים ביניהם.
התנהגות אנושית ,חברית ,מפרגנת ותומכת
אשר לצערי ,חריגה למדי בנוף הישראלי בכלל
ונדירה בקרב בני הנוער איתם אני עובד”
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המשותף לאומנות ,רוסית ופיזיקה...

פינת החי

השנה ,ניגשו  5תלמידים לבחינות בגרות
בשלושה מקצועות שאינם נלמדים בנירים;
 5יח’ אמנות 5 ,יח’ רוסית ו 3-יח’ פיסיקה.
כולם עברו את הבחינות בהצלחה
ובציונים מרשימים.

פינת החי החדשה במתחם בית הספר
מהווה מקום פסטורלי ללמידה פרטנית,
ומאפשרת גם פיתוח ערכים של אחריות,
דאגה לזולת ,שמירה על בעלי חיים ואהבת
הטבע.
השנה אוכלסו כלוב התוכים ,בריכת הדגים
ופינת ליטוף ארנבים.
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תחום הטיפול
כפר הנוער נירים

בית הבנות “שירת הים”

כפר הנוער נירים הינו כפר נוער טיפולי חינוכי,
אליו מגיעים נערים ונערות שמופנים ע”י גורמי
קהילה טיפוליים ,רובם באמצעות צווים מבתי
משפט.
במהלך כל שנות שהותם בכפר מלווים
החניכים באופן רציף ואינטנסיבי ע”י עובדים
סוציאליים וע”י מטפלים בכלים השלכתיים
שונים .העבודה הטיפולית נעשית כחלק בלתי
נפרד מהשגרה בכפר וכן במסגרת תהליכים
ייחודיים ,המתקיימים במסעות ההישרדות
בשטח.
את צוות הטיפול מובילה ורד לפיד ,עו”ס,
בוגרת ביה”ס לפסיכותרפיה ובעלת M.A
במשפטים .הצוות מונה  15עובדים ,ביניהם
עו”סים ,מטפלים באומנות ופסיכיאטר ובנוסף,
ארבעה סטודנטים המתמכים לתואר שני.
תחום הטיפול בכפר כולל מרכז למידה בו
אנו מקיימים ימי עיון וקורסים בנושאים שונים,
ביניהם שיטת  12הצעדים וגישת ,DBT
המועברים הן לסגל נירים והן למסגרות אחרות
כגון שב”ס ושירות המבחן .חלק מהסדנאות
בכפר נערכות גם להורי החניכים ואנו רואים
בהם שותפים חשובים לתהליך שעוברים
הנערים .ההורים לומדים את השפה והכלים
הטיפוליים ומיישמים אותם עם ילדיהם במהלך
שהותם בבית בסופי השבוע.

פרויקט בית הבנות נולד כמענה לנערות ש”מסלול נירים” האינטנסיבי אינו מספק את המענה
הטיפולי הנכון עבורן.
המאפיין העיקרי של נערות אלה הוא חוסר יכולת לוויסות רגשי .הן לא מצליחות לייצר שגרה רציפה
ולאורך זמן בכפר .פעם אחר פעם ,לפעמים באינטרוולים קצרים מאוד (שעות או ימים) הן עוברות
ממצב רגשי מרומם ומועצם למצב רגשי משברי וקיצוני .משברים אלו מלווים תמיד בהתנהגויות
בלתי מסתגלות כמו חוסר תפקוד ,צעקות ,קללות ,בריחות ,שימוש בחומרים משני מצב רוח (סמים
ואלכוהול) ועוד.
לצד השגרה וסדר היום ,לצד המשמעת והגבולות ,לצד הכלים הטיפולים והחינוכיים ,מפעיל מודל
נירים גם מגוון רחב מאוד של כלים לטיפול במצבים של חוסר תפקוד וחריגה מגבולות .הנערות
המיועדות לבית הבנות הן נערות שכל המגוון הרחב הזה כבר הופעל מולן ועדיין אינן מצליחות
להתייצב ולהסתגל .מצב זה של חוסר אונים מוביל לנשירת הנערה מהמסגרת ולהתדרדרות,
לפעמים מהירה וקיצונית ,בחוץ.
בית הבנות בא לתת מענה במקרים אלו של “על סף נשירה” ,ומהווה תת מסגרת
הפועלת בתחומי הכפר ,אך בנפרד .התכנית פרוסה על פני  3חודשים ומטרתה לספק בועה
של שקט ,רוגע ,הכלה ,וטיפול המושתת על מודל שונה מהמודל הטיפולי של “מסלול נירים”.
בית הבנות עובד עפ”י מודל  - )Dialectical Behavioral Therapy( DBTהמודל הטיפולי היחיד בעולם
שהוכחה יעילותו בטיפול בנערות עם חוסר יכולת לוויסות רגשי .בית הבנות בכפר מיועד ל 4-5 -בנות
בכל זמן נתון .מטרת התהליך היא לאפשר לנערות לחזור בתום  3חודשים לצוות שלהן ב”מסלול
נירים” ,ממקום חזק יותר ועם כלים יעילים לוויסות ,שיעזרו להן להסתגל טוב יותר ולסיים את המסלול.
בית הבנות ממוקם באוהל גדול בסגנון יורט ,הכולל ריהוט ביתי מלא ,מקלחת ,שירותים ותנור עצים
(בתמונות) .

ניסיוננו מראה כי התהליכים הטיפוליים ארוכי
הטווח עוזרים לנערים בהתמודדויות ומביאים
אותם לבחירות מודעות ,להצלחה ביציאה
ממעגלי הסיכון ולהשתלבות ועמידה ביעדים
ומטרות ,תוך תחושת שייכות והעלאת הבטחון.
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הפנימייה
הפנימייה בכפר מהווה עבור חניכנו בית ועוגן יציב ,המעניק תחושה של מוגנות ,שייכות ,חום ומשפחתיות .סביבת המגורים והאקלים הסביבתי הם
גורם מרכזי בהפיכתו של מבנה ל”בית” ,המעניק בטחון פיזי ורגשי .בני הנוער ,הנמצאים בעיצומו של תהליך אינטנסיבי להגדרת זהותם זקוקים
לתחושת שייכות מחד ולפרטיות מאידך.
הענקת תחושה זו לחניכים היא מרכיב מפתח ביכולת לסייע להם ועל כן ,התמקדנו השנה בשיפוץ ושדרוג מבני המגורים בפנימייה ובשדרוג חדר
האוכל ,שגם לו ,כמו למטבח בבית ,תפקיד מרכזי בהענקת תחושת חום ומשפחתיות.
סדר היום המובנה והמאורגן מספק לחניכים בסיס בטוח להתפתחות והעצמה .בתום יום הלימודים ,נכנסים הנערים ללו”ז פנימייה הכולל חוגים,
פעילות מדריך (חינוך ועבודה על עולמות התוכן של השלבים השונים) ,קבוצות טיפול (פיתוח רגשי 12 ,הצעדים ,שיחות פתוחות ועוד) ,ניקיונות,
סבב שיתוף לסגירת יום ועוד .כל זאת בליווי הדוק של סגל מסור ומקצועי ותוך הקפדה על משמעת וגבולות ברורים.
בנוסף ,מתוך רצון לספק לחניכים הזדמנויות להתפתח בתחומי החוזק שלהם ,עומדת לרשותם מערכת חוגים ענפה ,המהווה חלק מהחינוך הבלתי
פורמאלי בפנימייה .מגוון חוגים בתחומי ספורט ,אומנות ,מוסיקה ועוד מאפשרים לבני הנוער לאתר את תחומי ההצטיינות שלהם ,לגלות ולפתח
כישרונות ולהרחיב אופקים .השנה ,התמקדנו בפיתוח פעילויות הפנאי ובהגדלת היצע החוגים.
במסגרת תחום המוסיקה ,אחד מהמבוקשים ביותר בכפר ,מתקיימים מספר חוגים :הרכב מוזיקלי ,שיעורי נגינה פרטניים על מגוון רחב של כלים,
פיתוח קול ומעגל מתופפים .השנה ,בחוג לפיתוח קול ,כתב ת’ ,חניך מצוות עיטם ,את השיר “הולך ונעלם” והלחין אותו יחד עם אחד המדריכים.
בטקס יום הזיכרון ,הופיע ת’ עם שירו מול כלל הסגל והחניכים בכפר וההתרגשות היתה גדולה .לאחר הטקס הועבר השיר לגרפיקאית שעיצבה
אותו בהתנדבות (תודה!) .התמונה הוענקה לו בטקס מרגש ונתלתה בחדר המחשבים בבית הספר (ראה מסגרת).
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נירים בהרים
“נירים בהרים” הינה חווה חקלאית ברמת הגולן ,אשר הוקמה ע”י עמותת נירים .החווה הינה
מסגרת טיפולית עבור חניכים וחניכות שהגיעו למצבים קשים של משבר עמוק וחוסר תפקוד.
מדובר בחניכים הנמצאים במצבים הקשים ביותר ,אשר ללא עבודה אינטנסיבית ופרטנית ,היינו
נאלצים להחזירם לחסות המדינה ,למוסדות נעולים או לסביבת מגוריהם ההרסנית .קיומה של
מסגרת נוספת ,קטנה וחיצונית לכפר ,מאפשר מענה לנערים במצב זה ,והמשך עבודה פרטנית
והכלה ,עד ליציאתם מהמשבר וחזרה לתפקוד במסגרת האם.
החווה החקלאית ממוקמת באזור מבודד בהרים ומיועדת לקלוט  5חניכים בו זמנית.
סדר היום הנוקשה והתובעני המתקיים בה ,יוצר מסגרת קשיחה מחד ,אך חמה ומכילה מאידך.
הניתוק והבידוד ,תשומת הלב הפרטנית והתמיכה המשפחתית שהנער זוכה לה מצד סגל
החווה ,מאפשרים שקט נפשי ומרחב נקי לעבודה פנימית .התהליך הטיפולי המובנה משתלב
בשגרת העבודה בחווה ,כאשר המרכיב העיקרי הינו עדר עיזים ,על כל המשתמע מכך -רעיה,
חליבה ,ייצור גבינה ,במקביל למוקדי עיסוק נוספים כגון גן ירק ,לול תרנגולות וכו’.
במהלך שהותם לוקחים הנערים חלק בעבודות החווה השונות ועוברים תהליך טיפולי ושיקומי
עמוק ,הכולל בין היתר תיעוד יומיומי בכתיבה של מעשיהם ,רגשותיהם ומחשבותיהם .הם
מעבדים את התהליך עם עו”ס ומדריך אישי אשר מגיעים אליהם מידי יומיים.
במהלך השנה האחרונה נמשכו עבודות ההקמה והכשרת השטח ע”י סגל החווה והכפר,
מדריכי שנת שירות ,חניכים ,בוגרים ומתנדבים ובט”ו בשבט ,נסע כל סגל הכפר ליום מרגש של
נטיעת עצי זית בחווה בשטח של כ 5 -דונם.
נכון להיום ,קיימים בחווה אורווה ו 3 -סוסים ,גינת ירק ,טרסות לגידולים שונים ,מחסן ,דיר ולול
(אשר טרם אוכלסו) וכרגע אנו מתמקדים בהקמת סככה מפולשת ,תחתיה יוקם מבנה מגורים
ומחסן.
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נירים בשכונות
“נירים בשכונות” הינה תכנית ארצית להצלת בני נוער בסיכון גבוה בתוך הקהילה .חניכי הפרויקט הם בני נוער בגילאים  ,14-18המאותרים ברחבי
השכונה על ידי סגל נירים בשכונות או מופנים על ידי גורמי רווחה וחינוך.
התכנית מופעלת בשכונות הקשות ביותר ברחבי הארץ .שכונות המתאפיינות במצב סוציו -אקונומי נמוך ,פשיעה ,שימוש בסמים ואלכוהול ושיעור
נמוך של גיוס לצה”ל .התוכנית שמה דגש על אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים (דתיים ,נערות ועולים מחבר העמים ואתיופיה) ,מבטיחה רצף
תמיכה והדרכה (לאורך השירות הצבאי ואחריו) ונותנת עדיפות לבני נוער בגילאים צעירים למניעת החמרת מצבם.
תכנית “נירים בשכונות” משתמשת בכלים הבלתי שגרתיים המיושמים גם בכפר הנוער נירים ,ביניהם פעילות השטח האתגרי המשמשת ככלי
עיקרי לשינוי .אנו מתמקדים בהחזרת בני הנוער למסגרות החינוכיות ובהשתלבותם בחברה ,בחיזוק המשפחה והקשר עם הקהילה .המדריכים מסיירים
בשכונה ,במקומות ההתכנסות (‘על הברזלים’ ,ב’זולות’) ובתהליך סבלני וארוך ,מצליחים לרכז סביבם את בני הנוער המשוטטים ,לרכוש את אמונם
ולצרף אותם לתוכנית .הסגל משמש מעין  Case Managerשל החניכים ונמצא בקשר שוטף עם כל הגורמים המעורבים בחייהם.
אנו שואפים להשפיע על מקסימום תחומי החיים של הנערים ,ולהביא לתמורה חיובית ומשמעותית גם במעגלים הרחבים יותר  -המשפחה,
החברים ,השכונה והקהילה.
שנת  2013היתה שנה מאתגרת בנירים בשכונות.
בהיבט המקצועי ,המשכנו לפתח את מודל העבודה ,תוך שכלול שיטת השלבים והטמעת נהלי
העבודה .השנה הושם דגש על חלוקת זמן יעילה בין המשימות השונות שיש למדריכים -נוכחות
בבתי ספר ,סיורי שכונות ,פעילות שטח ,פתיחת בתי נירים ,תהליכים וליווי פרטני.
מבחינת הפריסה הארצית ,פתחנו פעילות בערים כפר סבא ,טבריה ודימונה ובשנה הבאה נרחיב
את הפעילות בערים אלה ונפתח בתי נירים בערים נוספות.
בנוסף ,פתחנו השנה מספר קבוצות ייעודיות לבנות ,מתוך הכרה כי נערות בקצה רצף הסיכון
נתונות להשפעת תפיסות מסורתיות לגבי מעמד האישה ,המעמידות אותן כאובייקט נחות ,שניתן
לנצל ולפגוע בו ,ומציבות להן שאיפות והזדמנויות מצומצמות ביותר.
גיוס לצה”ל -כמו בכל שנה ,גם השנה התגייס אחוז גבוה מהחניכים לשירות משמעותי בצה”ל
ואנו גאים בכולם ובמיוחד בחניך שהתקבל לשייטת ובחניך נוסף שמתחיל קורס חובלים.
בהיבט התקציבי ,היתה זו שנה לא פשוטה ,לאור הבחירות ואישור התקציב המאוחר בממשלה .לאורך השנה התמודדנו עם חוסר וודאות ,תוך שאנו
מרכזים מאמצים מול כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לקבל התחייבות למימון מוסדי בהקדם .בכדי לאפשר המשך עשייה מבלי לפגוע בהיקף
הפעילות ,פנינו לערוצי תמיכה אחרים והצלחנו ,במאמצים משותפים עם מחלקת גיוס המשאבים,להגיע לגיוס משמעותי בארה”ב ובכלל.
בשנת  ,2014בהינתן הכרה מוסדית בפעילותנו ,תצמח התכנית ותתרחב ,הן מבחינת הפריסה הארצית והן מבחינת העמקת המודלים בערים הקיימות.
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תחום הטיפול נירים בשכונות
נירים בשכונות פועלת בפריסה ארצית ומטפלת בנערים ונערות ,המופנים על ידי גורמי הרווחה והחינוך או מאותרים על ידי אנשי הסגל .תחום
הטיפול מנוהל ע”י גולן נוטמן -בעל  M.Aבפסיכולוגיה שיקומית וכולל עבודה רב -תרבותית עם אוכלוסיות שונות ,בעלות מאפיינים ייחודיים.
בין הנושאים שעלו השנה מהשטח היו קבוצות ייעודיות לבנות ,הפרעות נפשיות ואבחונים ובהם נעמיק את ההכשרה במהלך שנת .2014
השנה ,הצטרפה פסיכולוגית ומטפלת משפחתית לצוות הטיפול ,מתוך מטרה להעמיק את התחום בעבודה היומיומית ובמסעות ההישרדות.
הושלמה בניית תכנית השלבים של נירים בשכונות ,אשר מהווה מסגרת מובנית לעבודה עם בני הנוער ,תוך התמקדות במקומו של החניך בקבוצה.
בנוסף ,אנו עסוקים בהשלמת ספר ההדרכה של נירים בשכונות בשיתוף מרכז ידע אשלים.

מה בין מסעות הישרדות ואקדמיה?
במהלך השנה ,השתתפנו במחקר מדעי בהנחייתה של פרופ’ שרה בן דוד  -ראש החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל.
המחקר בודק את השפעת מסעות ההישרדות על ההערכה העצמית ,מיקוד השליטה וההעצמה העצמית של נוער בסיכון .הקשר שנוצר עם
פרופ’ בן דוד הינו מיוחד במינו וכבר עומדים על הפרק מחקרים נוספים לבחינת אספקטים שונים בעבודת הצוות ותפקודו .פרופ’ בן דוד כיבדה
אותנו בנוכחותה באירוע העשור והביעה את נכונותה להמשך שיתוף הפעולה והידוק הקשר בין המחלקה לקרימינולוגיה ועמותת נירים.

פיתוח פרויקטים
כיתות נירים
במהלך השנה האחרונה פיתחנו יחד עם אגף שח”ר של משרד החינוך את מודל “כיתות נירים” .המודל נבנה על בסיס הכלים של נירים בשכונות,
במטרה להחזיר תלמידים נושרים לספסל הלימודים .תכנית הלימודים כוללת פעילות שבועית חברתית מובנית לאורך יום שלם ,מחוץ לבית הספר,
במסגרתה יוצאים התלמידים לפעילויות שטח המספקות אתגרים ,חוויות ותנאים מיוחדים לחיזוק הדימוי העצמי .השנה ,נולד שיתוף פעולה עם
בי”ס “אלדד” בנתניה ובו נפתחה כיתת נירים .בכיתה לומדי ם  31תלמידי כיתת ט’ תל”ם (תנופה לבגרות מלאה) בעלי קשיים לימודיים והתנהג�ו
תיים ,אך עם מוטיבציה גבוהה להצלחה בלימודים .כיתות נירים מהוות כלי משלים לתכנית נירים בשכונות ועל כן ,בכוונתנו להפעיל כיתות נוספות
ביישובים בהם מתקיימת התכנית כפעילות משלימה בשעות אחה”צ.

פעילות נירים בבי”ס ברנקו וויס בטבריה
ברנקו וויס הינו בי”ס לנוער בסיכון ,לתלמידי תיכון מטבריה ומהסביבה .לאחר פניה של ביה”ס לנירים בשכונות ,התחלנו פעילות בכיתה י’ ,במסגרתה
יוצאים התלמידים אחת לשבוע מכתלי ביה”ס לפעילות “נירים” בשטח .התוכנית השנתית כוללת  18מפגשים של צוות נירים עם תלמידי השכבה,
מפגש אחד עם כלל מורי השכבה ,גיחת לילה בשטח ופגישת יעוץ וליווי עם מחנכות הכיתה ויועצת ביה”ס אחת לשלושה שבועות.

נירים בשיתוף קידום נוער
קידום נוער הינה תכנית קיימת של משרד החינוך המיועדת לבני נוער שאינם נמצאים במסגרת בית ספר .השנה נבנתה עבור מסגרת קידום נוער
ועל פי בקשתה ,תכנית “נירימית” הכוללת  13מפגשים ( 12מפגשים וגיחת לילה בשטח) .התכנית אושרה ובשנת  2014תופעל במספר ערים ,ביניהן
נתיבות ודימונה.
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פעילות נירים בשכונות
אשכול צפון
אשכול צפון כולל פעילות בערים :נהריה ,כרמיאל ,עפולה וטבריה .בשנת  2014מתוכננת הרחבה של הפעילות גם לערים חיפה ויקנעם ,בכפוף
לשיתוף פעולה עם הרשויות .התכנית בנהריה ,כרמיאל ועפולה פועלת מזה שנים רבות ובוגריה משמשים כעוזרי מדריכים ומסייעים בפעילויות
המתקיימות בבתי נירים ,בשטח ובמסעות.
נהריה ,שכונת טרומפלדור -פעילות נירים בנהריה כוללת כ 40 -נערים ומתקיימת בפארק שכונת טרומפלדור או בחורשת בצת .בשנת ,2014
יוקצה מבנה מטעם העירייה לטובת הפעילות .קיים שיתוף פעולה פורה עם יחידת אגוז של גולני בפעילויות ההסוואה והשטח ,במסגרתו חונכים
קציני ולוחמי היחידה את הנערים ומשמשים להם כמודל לחיקוי .בנוסף ,אנו עובדים בשיתוף עם שירות המבחן לנוער ,אשר הפנו אלינו השנה כ10 -
נערים.
לשימור:
• הנערים לוקחים חלק בפעילות באופן רציף
• התקדמות התהליך האישי והקבוצתי של הנערים ומשפחותיהם
• יציאה ממעגל העבריינות
• תשוקה למסעות
• רצון ומוטיבציה להתגייס (“מורעלים” על השייטת)
• רובם נמצאים במסגרת לימודית
• קשר אישי של הצוות עם משפחות החניכים
לשיפור:
• יצירת ערוץ מקדם מול העירייה
• חיזוק הצוות
• הקצאת מבנה לפעילות בעיר
כרמיאל ,שכונה מערבית -הפעילות בכרמיאל כוללת כ 35 -נערים ,איתם נעשתה השנה עבודה משמעותית ,במטרה להכשיר את המתאימים
לתפקיד עוזר מדריך במסעות ובפעילות השוטפת .במהלך השנה ,הקימו החניכים יחד עם תושבי השכונה ,גינה רב-תרבותית ,הכוללת ספסל
ושולחן מחומרים ממוחזרים .במקביל ,אנו נמצאים בשלבים ראשונים של הקמת קבוצת בנים נוספת בעיר .כמו כן ,לאחר חבלי לידה רבים ,נפתחה
במהלך השנה קבוצת בנות המונה כ 10 -נערות .מאז הקמתה ,השתתפו החניכות בפעילות מיוחדת לחנוכה ,גיחת לילה בשטח ומסע חנוכה בן 3
ימים במדבר יהודה .חשוב לא פחות ,הוא שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם עיריית כרמיאל ונציגיה ,המלווים את צוות נירים בקשר הדוק ומתמשך.
לשימור:
• בית נירים פתוח באופן שוטף ומספק בית חם לבני הנוער בעיר
• הצוות משתתף בקביעות בפאנל העירוני “שולחן עגול” של המסגרות הבלתי פורמליות
• הקשר ההדוק של הצוות עם העירייה ,קצינות המבחן ,בתי הספר ,הרשות למלחמה בסמים ואגף הנוער העירוני
• עבודה בצמוד לעובדת הקהילתית ,המחזקת את הקשר עם הנוער ומסייעת לפיתוח השכונה
• תכנית “נירים ביסודי” המתקיימת ב 3 -בתי ספר ,במסגרתה מעביר הצוות פעילות אתגרית לתלמידים עם קשיים
• הקשר המצוין ושיתוף הפעולה עם מפעל כרמוכרום (תודה!)
• התנדבות שבועית בפרויקט “צלחת חמה” -חלוקת מזון לנזקקים בעיר
• התהליך היומיומי מול הנערים ומשפחותיהם
לשיפור:
• חידוש ושיפור פעילות כיתת נירים בבי”ס “עתיד”
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עפולה ,שכונת גבעת המורה -השנה ,הידקנו את הקשר עם הגורמים המקצועיים בעיר (עירייה ,בתי ספר ,משטרה ורווחה) ואנו מקווים כי שיתוף
הפעולה ימשיך להניב פירות .קבוצת הבוגרים בעיר גדלה במהלך השנה ומונה כ 25 -נערים ,שנמצאים בקשר אישי
וקרוב עם הצוות .במסע חנוכה ,השתתפו חניכים ובוגרי התכנית משנים קודמות והתנהלו כקבוצה מגובשת .יחד הם עמדו באתגרים ובקשיים ושמרו
על מורל גבוה לאורך כל המסע .בנוסף ,נפתחה השנה קבוצת צעירים ,המונה כ 18 -חניכים שהופנו לנירים ממחלקת קידום נוער ומבתי הספר.
הקבוצה החדשה נמצאת בשלב הגיבוש והחניכים מגיעים באופן קבוע לפעילויות השונות.
לשימור:
• המשך התהליכים החיוביים עם שתי הקבוצות
• הקשר ההדוק של הצוות עם הגורמים השונים בעיר
• השתתפות הצוות בוועדות לנוער
בסיכון ובוועדות של שרות מבחן
• המשך עבודה במסגרת תכנית קד”מ (קבוצת דיון משפחתית לבניית תכנית טיפול לנוער עובר חוק)
לשיפור:
• שיפוץ בית נירים ורכישת ציוד חדש
טבריה ,פעילות בביה”ס ברנקו וייס -לקראת סוף שנת  ,2013התחלנו פעילות בשתי כיתות י’ בביה”ס ברנקו וויס ,הכוללת כיום כ 16 -נערים ונערות
וממשיכה לאתגר תלמידים נוספים .מורי בית הספר מופתעים משיעור ההיענות ומהסימנים החיוביים שמגלים התלמידים .במסגרת הפעילות יוצאת
הקבוצה  3פעמים בחודש לפעילויות שטח בהשתתפות המורים .את הפעילות מובילים  2מדריכים וותיקים מנהריה ועפולה .אנו תקווה שפעילות זו
תהיה סנונית ראשונה להמשך פעילותנו בתחומי בתי הספר בישראל.
לשימור:
• שיתוף הפעולה עם צוות ביה”ס
• משובים חיוביים במיוחד מהתלמידים על הפעילות
• התגייסות המורים לפעילויות השטח
• התהליכים החיוביים שעוברים התלמידים מאז תחילת הפעילות
לשיפור:
• התארגנות לקראת היציאה לפעילויות
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אשכול מרכז
אשכול מרכז כולל את הפעילות באור עקיבא ,נתניה ,כפר וסבא חדרה.
אור עקיבא ,שכונת שז”ר -הוותיקה מבין כל השכונות שלנו ,פועלת מאז  2003וכוללת כ 45 -נערים ונערות .השנה הגיעה קבוצת הבנות לשלב
האחרון בתכנית (לאחר  4שנים) ,כאשר חלק מהחניכות ממשיכות כעוזרות הדרכה בקבוצת הבנות החדשה שתיפתח .במהלך השנה ,נפתחה
קבוצת בנים חדשה המונה  10חניכים העושים את צעדיהם הראשונים בתכנית .שנה זו היתה משמעותית בעיקר לאחת מהחניכות שלנו אשר
עשתה תהליך מדהים של שינוי לטובה ,התגברה על בעיית התמכרות וכיום מתפקדת כנערה נורמטיבית בקהילה .לדבריה; “המסע של נירים הוא
מה שגרם לי להבין את המסע שאני צריכה לעשות”.
לשימור:
• העבודה השוטפת והמוצלחת עם קבוצות הבנים והבנות
• שיעור הגיוס הגבוה לתפקידים משמעותיים של בוגרי התכנית
• הרצון והמוטיבציה של הנערים והנערות לצאת למסעות
• ההצלחה הדרמטית של הנערה
לשיפור:
• איתור וגיוס כוח אדם מתאים
• חיזוק התמיכה והסיוע של העירייה ונציגיה
נתניה ,שכונת דורה -למעלה מ 40 -נערים לוקחים חלק כיום בפעילות ,מרביתם ממשפחות עולים מאתיופיה .במהלך השנה פתחנו קבוצת
“ג’וניור” חדשה ,לבני  ,12-14כהכנה לפעילות נירים בשכונות בה משתתפים כ 15 -נערים .השנה ,סיימנו גם תהליך ארוך (של  3שנים) עם קבוצת
הבנים הבוגרת והם ממשיכים כל אחד את דרכו בחברה (גיוס ,שנת שירות או מכינה ,תעסוקה) .קבוצת בנים נוספת המונה  15חניכים עברה
השנה לשלב המנהיגות ,במסגרתו יוכשרו המתאימים לתפקידי עוזרי מדריך ויקיימו פעילויות של תרומה לקהילה .בנוסף ,נפתחה השנה “כיתת
נירים” בבי”ס אלדד 31 .תלמידי הכיתה השתתפו אחת לשבוע בפעילות צופי ים ,ויצאו לגיחת שטח ,ממנה חזרו עם חוויות הצלחה משמעותיות .בוגר
התכנית שקיבל של”צ (שעות לציבור) בחר למלא אותן כעוזר מדריך בקבוצה הצעירה .היתה זו סגירת מעגל מהותית לנער ולקבוצה כולה.
לשימור:
• שיתוף הפעולה עם הגורמים העירוניים -שירות מבחן ,מח’ חינוך בלתי פורמלי ,קידום נוער ,בתי ספר והמתנ”ס
• פתיחת כיתת נירים בבי”ס אלדד בעיר
• עבודה עם שירות מבחן למבוגרים וטיפול בנער בן  19שהופנה על ידם
• חלוקת משלוחי מנות בפורים בבי”ח לניאדו בנתניה
• מסעות עם למעלה מ 25 -נערים
לשיפור:
• חיבור לעירייה בצורה משמעותית יותר וגיוס משאבים עירוניים לטובת התכנית
• חיזוק הנוכחות בבתי הספר והשפעה משמעותית יותר במעגל זה
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כפר סבא ,שכונת עלייה -בשנת  2013נפתחה תכנית נירים בשכונות בעיר .הסגל נמצא כעת בשלב בניית קבוצה המונה כעת  10נערים שהופנו
ע”י הרשות .במקביל ,אנו עורכים מיפוי עירוני של המסגרות השונות לבני הנוער ,תוך זיהוי הצרכים הקהילתיים .אנו מקפידים על השתלבות בנוף
הטבעי של השכונה והקהילה ע”י נוכחות רציפה במכלול האירועים השכונתיים .מאז פתיחת התכנית ,התקיים מסע מוצלח עם  3מהנערים וכחלק
משיתוף הפעולה עם גורמי העירייה (השירות הפסיכולוגי ,קידום נוער והיל”ה) ,התחלנו לעבוד עם אחד הנערים בתהליך אישי ומשמעותי באמצעות
השטח.
לשימור:
• עבודה משותפת עם הגורמים השונים בעירייה
• נוכחות הסגל היומיומית בשכונה
• מערכת יחסים טובה מאוד עם קידום נוער ובית הקהילה בשכונה -בית לזארוס
לשיפור:
• הגעה לנערים נוספים מקצה רצף הסיכון
• התרחבות לשכונות נוספות בעיר
חדרה ,פרויקט “מית”ר -נירים” -בית נירים בחדרה פועל בשיתוף פרויקט מית”ר; מרכז יום תומך רב -תחומי לנוער שנשר או נמצא בסכנת נשירה
ממסגרות החינוך הפורמאליות או ממתין למסגרות המשך .המטרה היא לשלב את הנוער במסגרות נורמטיביות ולהקנות להם כישורי חיים,
תעסוקה ולימודים .המרכז פועל בימים א’-ה’ ,החל מ 9:00-ועד  ,16:00כאשר  3פעמים בשבוע פתוח עד השעה  21:00ומשמש כרשת ביטחון
גם לנוער בסיכון הנמצא במסגרות פורמאליות .במהלך השנה ,כללה הפעילות במרכז כ 70 -נערים ונערות ואף נפתחה קבוצת הדרכה להורים,
בהנחיית הצוות .בנוסף ,התקיימו פעילויות וסיורי לילה בשכונות בעיר עם כ 30 -בני נוער נוספים.
לשימור:
• שיתוף הפעולה עם המסגרות השונות לטיפול בנוער בעיר
• זמינות ונגישות הצוות במתן מענה מיידי
• קשר מעמיק עם ההורים
לשיפור:
• הרחבת שעות וימי הפעילות במרכז
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אשכול דרום
אשכול דרום כולל את הפעילות בערד ,נתיבות ,קריית גת .בשנת  2014תיפתח קבוצה נוספת בדימונה.
ערד -הפעילות בשכונות העיר נפתחה בשנת  2008וקצרה הצלחות רבות .לאחר הפעלת  3קבוצות חניכים בעיר ,לצד טיפול פרטני במקרים רבים,
אנו גאים לומר כי כיום ,כמות בני הנוער בקצה רצף הסיכון פחתה משמעותית ומעט בני הנוער בסיכון בעיר מופנים לטיפול במסגרת חוץ ביתית.
לפיכך ,נחיצותנו בערד קטנה והחלטנו על סיום התכנית השנה .כמובן שנמשיך ללוות את בוגרינו בעיר .זו הזדמנות טובה לומר תודה לכל גורמי
הרשות ושותפינו לעשייה ,ותודה מיוחדת למפעלי ים המלח ,אשר תרמו רבות לתכנית לאורך השנים.
נתיבות ,שכונות ויצמן ונטעים -תכנית נירים בשכונות החלה לפעול בשכונות ויצמן ונטעים בנתיבות ב .2008 -במהלך שנת  2013פעלו בעיר
קבוצת בנים וקבוצת בנות ,הכוללות יחד כ 25 -נערים ונערות .בעקבות קושי בגיוס צוות הצטמצמה הפעילות ואנו מתמקדים כעת בגיבוש מחודש
של הקבוצות .בשנת  2014נמשיך לבסס את הקבוצות הקיימות ,תוך איתור ויצירת קשר עם חניכים פוטנציאלים נוספים.
לשימור:
• התמדה ונחישות מצד הצוות במטרה לייצב את הקבוצות
• הקשר האישי עם החניכים
לשיפור:
• גיבוש וביסוס שתי הקבוצות של נתיבות
• חידוש וחיזוק שיתוף הפעולה עם העירייה
קריית גת ,שכונת השופטים -התכנית פועלת בשכונה משנת  2009וזוכה לתגובות חיוביות רבות .אנו עובדים בשיתוף פעולה עם העיריה אשר
מפנה אלינו נערים ביעילות ותוך גישה מקצועית ומיומנת .במהלך השנה פתחנו קבוצת בנות חדשה המונה כ 10 -נערות ,קבוצת בנים צעירה,
המונה  13חניכים בגילאי  12-15וקבוצת בנים בוגרת בגילאי  ,16-18הכוללת  8חניכים .בתחילת השנה ,חלק מחניכי הקבוצה הצעירה העבירו
בהתנדבות פעילות בנושא בעלי חיים במועדונית לילדים בסיכון .בנוסף ,בעזרתם הנדיבה של עובדי החברה המרכזית למכירות והפצה וכחלק
משיתוף הפעולה המתמשך עם החברה ,עבר בית נירים שיפוץ ושדרוג (תודה!).
לשימור:
• הקשר ההדוק עם גורמי העירייה השונים
• שיתוף הפעולה המבורך עם החברה המרכזית למכירות והפצה (קוקה קולה)
• הפעלת מספר קבוצות והמשך עבודה משמעותית עם הנערים והנערות
לשיפור:
• איתור וגיוס כוח אדם
• הרחבת פעילות השטח בלילה
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זאת ועוד...
השנה ,ביצענו תהליכים פרטניים קצרי טווח
עם כ 50 -בני נוער ברחבי הארץ ,תוך ליווי
וסיוע בפתרון בעיות אישיות ומקומיות.
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נירים בשכונות  -פריסה ארצית

נהריה | 2011
כרמיאל | 2006

טבריה | 2013

)פעילות בבי"ס ברנקו וויס(

עפולה | 2008

אור עקיבא | 2003
חדרה

פרויקט מית"ר-נירים 2005

נתניה | בית נירים 2006

 +כיתת נירים בבי"ס אלדד 2013

כפר סבא | 2013

קרית גת | 2009
נתיבות | 2008

ערד | 2008

עמותת נירים  -ע.ר580397180 .

|

ד.נ .אשרת ,בוסתן הגליל מיקוד  | 25215טל | 04-9919991 :פקס | 04-9919993 :www.nirim.org | nirim@nirim.org

17

מדור בוגרים
לעמותת נירים מעל  200בוגרים בני  18-25ומספרם עולה מדי שנה .בידי רבים מהם תעודת בגרות מלאה ורובם המכריע משרתים בצה”ל או סיימו
שירות מלא .למרות התהליך המשמעותי שעשו ,גורמי הסיכון הסביבתיים והאישיים עודם קיימים.
תכנית התמיכה והליווי המסייעת לבוגרינו לפני הגיוס ,בעת השירות הצבאי ולאחריו ,עד השתלבותם המלאה בלב החברה ,פותחה מתוך הידע
והאמונה ששינוי אמיתי מוטמע רק בתהליך ארוך ומעמיק.
במסגרת פעילות המדור מתקיים קשר רצוף עם הבוגרים במהלך שירותם ,הכולל יעוץ וסיוע רגשי ,פתרון בעיות מול הרשויות ,השתתפות בשמחות
ותמיכה ברגעי משבר ועוד .עם השחרור מתמקד הסיוע בהנגשת תכניות תעסוקה ,דיור והשכלה גבוהה.
הבוגרים מהווים מודל נפלא לחיקוי לחניכים הצעירים .אנו גאים בהם ורואים בהם חלק ממשפחת נירים החמה.
נ’ ,בוגרת נירים וסטודנטית במכללת ספיר:
“התואר הזה הוא כרטיס היציאה שלי מהגורל של ההורים שלי  -לחיים אחרים .טובים .נורמליים.
אני חייבת את זה לעצמי ,לאחים שלי ,לילדים שיהיו לי .המלגה שנתתם לי ,ממש ,אמיתי לגמרי ,מצילה אותי”.
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מתנדבים בכפר הנוער נירים
הכפר מנתב את כוח ההתנדבות לזירת בית הספר ,מכיוון שבבחינה לאורך שנים ,מצאנו שזירה זו ממקסמת את הערך המוסף שמביאה
ההתנדבות לתהליך שעובר הנער .בתחילת דרכו ,עובר כל מתנדב יום הכשרה הכולל מגוון תכנים ,ביניהם :רקע על נוער בסיכון גבוה“ ,מודל נירים”,
גבולות ,היבטים אתיים ועוד.
היקף ההתנדבות בכפר רחב מאוד וכולל קומונה של  15נערים ונערות בשנת שירות 38 ,מתנדבים עצמאיים המגיעים מהסביבה הקרובה לכפר,
עובדי חברת רפאל המאמצת את הכפר לאורך שנים ,וחיילים ממספר יחידות בצה”ל ,המאמצות גם הן את הכפר .החיילים נמצאים בבית הספר
על בסיס יומי ומגיעים מיחידת אגוז ,חיל האוויר ,שייטת  7צוללות וכמובן שייטת  .13החניכים רואים בהם לא רק מקור לעזרה אלא גם מודל לחיקוי.
בנוסף ,מידי שנה ,מקיים בה”ד חיל הים ,סדנת מנהיגות בת שבוע לצוות החניכים שנמצא לקראת שלב “חונכות ומנהיגות” בכפר.
השנה ,בעזרת עובדי רפא”ל ,הותקנו בכל בתי החניכים בכפר ,פינות לימוד מתוקשרות .כך למעשה ,נפתחה בפני החניכים האפשרות ללמוד גם
בשעות אחה”צ והערב בפינת לימוד ביתית ,כמקובל בבתים נורמטיביים .בנוסף ,במהלך השנה מארחים עובדי רפאל את החניכים באירועים שונים
ומגוונים של החברה ,מפיקים פעילויות ייחודיות בכפר (כמו מסיבת חנוכה המסורתית) ומגיעים להשתתף בטקסים השונים הנערכים בכפר.
תמיכתם של המתנדבים השונים בכפר מהווה
תרומה משמעותית עבורנו ואנו מעריכים מאוד
את עשייתם .חלק מהמתנדבים מארחים את
בני הנוער בסופי שבוע בביתם ,חלק מצטרפים
לסדנאות השטח ולמסעות הלימודיים ואחד
המתנדבים ,וטרינר במקצועו ,תורם מכישוריו
ומטפל בבעלי החיים שבפינת החי.

מתנדבים בנירים בשכונות
לנירים בשכונות מערך מתנדבים עצמאיים
היוצאים לטיולים כמלווים ומהווים כוח עזר
חשוב ומשמעותי לצוות כמו גם לחניכים.
בנוסף ,חלק מהמתנדבים מעבירים חוגים
ופעילויות העשרה בבתי נירים בארץ באופן
רציף וקבוע ותוך רמת מחויבות גבוהה.
חברת כרמוכרום מאמצת את בית נירים
בכרמיאל .שיתוף הפעולה הפורה הולך
ומתחזק ואנו מברכים על כך .החברה
המרכזית למכירות והפצה מאמצת את
נירים בשכונות במגוון פעילויות .הם הדואגים
לפריסה בסיום כל מסע ,משפצים בתי נירים
בעזרת עובדי החברה ובכל חודשיים מעבירים
פעילות בכל בתי נירים בארץ.

מתנדבי רפאל בראי הנערים
לפני כשנתיים נערך ביקור של צוות חניכי
הכפר בבסיס חיל האוויר ברמת דוד.
במהלך הביקור הציג טייס קרב את אחד
המטוסים בפני הנערים .כאשר הגיע לנושא
החימוש ,הסביר הטייס לנערים כי מדובר
בטילים מאוד מתקדמים שפותחו ע”י רפאל.
אחד הנערים ,באופן האותנטי והתמים ביותר,
שאל אותו בפליאה“ :אהה ..רפאל עובדים
גם אתכם?”..

התנדבות עד לבגרות

…With a little help
“יום שישי הוכחתי לעצמי שאני יכול בחיים שלי .לא אהבתי אנגלית ולא חשבתי שאני יכול
לדעת .ואז ביום שישי בא לפה מתנדב שאמרתי לו “עזוב ,תתייאש מעכשיו,
אני לא רוצה ולא יודע אנגלית”.
הוא אמר לי בוא נתחיל ומה שיהיה יהיה.
בסוף השיעור קרה לי את הדבר הכי טוב שהיה לי .סיימתי לכתוב שני חיבורים באנגלית
ושניהם עם יותר מ 60-מילים.
אני לא יכול לתאר לך את ההרגשה אבל אני צריך לומר לך ולכל הצוות תודה .תודה
ענקית שלא ויתרתם עליי והמשכתם למרות שלא רציתי”.

במשך  3שנים ,פעמיים בשבוע ,הגיע מתנדב
מרפאל ,ולימד שלוש חניכות שיעורי פיזיקה.
בסוף השנה ,ניגשו הנערות לבחינת הבגרות
ברמת  3יח’ והצליחו בה מאוד.
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המשאב האנושי
עמותת נירים פועלת ליצירת אקלים ארגוני אתי וערכי ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח ושימור ההון האנושי ,מתוך הכרה במשאב זה כמרכזי ביותר
בעשייתנו.
שימור ותחזוקה
אחת לשבוע התקיימו מפגשים אישיים וקבוצתיים לסגל ההדרכה ,שהתמקדו בנושאים השוטפים ,כמו גם בשיפור התקשורת ובעבודה על האקלים
הצוותי .במקביל ,נערכה פגישת שבועית לסגל בהנחיית גורמים מקצועיים.
צוותי ההדרכה השתתפו בשיחות פתוחות בהנחיית אנשי טיפול ,בהתאם לצרכים העולים מהשטח.
כמידי שנה ,הועבר לכלל עובדי העמותה שאלון שביעות רצון ,המסייע בבניית תכניות לשיפור והפקת לקחים.
הכשרות והדרכות
במהלך השנה ,התקיימו סדנאות וקורסים מקצועיים לסגל ההדרכה והטיפול ,ביניהם :קורס הנחיית קבוצות ,טיפול בנפגעות תקיפה מינית ,שיטת 12
הצעדים ועוד.
כמו כן ,השתתפו אנשי הסגל בכנסים מקצועיים ,בין היתר “ אתגר במדבר” ו”-טבע שטח ואתגר”.
אחת לחודש ,נערך פורום הכולל הרצאת העשרה לכל העובדים.
לעידוד ההתפתחות המקצועית האישית ,נוצר שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים ,המאפשרים לסגל נירים ללמוד בעלויות מסובסדות.
פעילויות רווחה
לצוות הכפר:
יום כיף בכנרת ,הכולל פעילויות מים ,פעילויות חוף ,סדנת טאי-צ’י וסדנת שיאצו מפנקת.
ערב בסימן “חלומות מתגשמים” לצוות ובני/בנות הזוג .הערב כלל ארוחת ערב מפנקת ואת ההצגה “מלאך עם תסמונת דאון” של דקל ועפר שיקרצי.
לצוות נירים בשכונות:
יום משפחות ,הכולל תחרות קבוצתית חווייתית ברחבי זיכרון יעקב וארוחה מפנקת.
יום כיף בסופרלנד לצוות ובני משפחותיהם ,בחסות החברה המרכזית למכירות והפצה.
ערב צוות בחוף הים בקיסריה לסיכום השנה ,הכולל משחקי חוף ופעילות מים וארוחת ערב.
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פיתוח וגיוס משאבים
בשנה זו גוייס צוות חדש למחלקת פיתוח משאבים ,המורכב מארבעה אנשים מקצועיים
וחדורי מוטיבציה הנכונים להתמודד עם האתגרים המשמעותיים העומדים לפתחינו.
פיתוח המשאבים מתמקד בשלוש חזיתות :ישראל ,חו”ל ופיתוח מקומי בערים בהן פועלת
תכנית נירים בשכונות.
במקביל לבניית ופיתוח הצוות הושם דגש על גיוס מקרנות ,חברות ותורמים פרטיים בישראל.
נזרעו זרעים ראשונים של פעילות מול ארה”ב ,בעיקר עם הפדרציות היהודיות .נמשיך ונפתח את
הפעילות גם מול קרנות ,חברות ופרטיים בארה”ב.
בחודשים האחרונים ,נבנתה תכנית לחיזוק הקשר עם השותפים אותו נמשיך ונעמיק גם בשנה הבאה .באירוע העשור שהתקיים בנובמבר 2013
השקנו את מועדון השותפים של נירים והענקנו לשותפים שהגיעו שי צנוע .במאי  2014יתקיים מפגש ראשון של המועדון.

ניוזלטר
בשנת  2013הוכנו והופצו
שני ניוזלטרים לשותפים ,לתורמים
ולגורמים הקשורים לפעילות העמותה.
בנוסף נשלחו ברכות בראש השנה ובפסח.

השותפים של נירים ,קטנים כגדולים ,הם המאפשרים להמשיך ולתת יד
למאות נערים ונערות בסיכון ,ועל כך אנו מבקשים להכיר תודה.

התפלגות ההכנסות לשנת 2013
הקצבה ממשלתית₪ 17,200,000 -
תרומות מישראל₪ 1,400,000 -
תרומות מחו”ל₪ 2,000,000 -
תרומות בשווה ערך₪ 180,000 -

תודה על הזמן שהקדשתם לסכם איתנו את השנה,
משפחת נירים.

עמותת נירים  -ע.ר580397180 .

|

ד.נ .אשרת ,בוסתן הגליל מיקוד  | 25215טל | 04-9919991 :פקס | 04-9919993 :www.nirim.org | nirim@nirim.org

21

