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נירים בשכונות
שותפים וידידים יקרים,
בשנה האחרונה נירים בשכונות המשיכה
בהתרחבות וצמיחה הן במודל העבודה
בכיתות נירים )שותף מרכזי -משרד החינוך(
והן במודל העבודה של מט"ל  -מרכז טיפולי
לנערים בסיכון )שותף מרכזי  -משרד הרווחה(.
מודלים אלה הם המנוע להמשך הפיתוח
של התכנית .אנו משקיעים מאמצים רבים
לקידום מודלים אלה ,כאמור ,מתוך תפיסת
עבודה שרואה במשרדי הממשלה שותף
מרכזי לחזון המוביל אותנו.
המהלך המשמעותי ביותר שקרה השנה
עוסק ברענון הצוות המוביל את התכנית.
כמעט כל בעלי התפקידים הבכירים התחלפו
בתהליך מסודר ומתוכנן .ההישג הגדול
ביותר במהלך הזה נובע מכך שכל בעלי
התפקידים הנכנסים הם אנשי צוות אשר
צמחו והתפתחו בתוך הארגון.
בנוסף ,ענף היזמות העסקית פרץ קדימה
בשנה האחרונה ,בליווי מקצועי של קרן מהלך.
יחד בנינו תכנית עסקית וסללנו את הדרך
לענף חדש שכולנו תקווה שבשנה הקרובה
יניב הכנסות לתקציב השוטף של העמותה.
ממשיכים בתנופה וחולמים קדימה...
שלומי אבני,
מנכ"ל נירים בשכונות

נירים בשכונות אשכול
צפון
אשכול צפון כולל את הפעילות בערים :חיפה,
נשר ,נהריה ,מעלות ,כרמיאל ,עפולה ובית
שאן .לצד העמקת הפעילות בערים בהן אנו
עובדים מספר שנים ,נוצרו הזדמנויות שונות
להרחבת הפעילות )כיתות ומודל נירים בשכונות(
ושיתוף פעולה עם משרד הרווחה בעיר כרמיאל.
התפתחותו של האשכול הצפוני הפכה אותו
להיות הגדול ביותר בתכנית נירים בשכונות.
חיפה  -הפעילות בעיר התרחבה תודות לשיתוף
פעולה עם פדרציית בוסטון .לאחר סיורי לילה רבים
בשכונה בקריית חיים ,נפתחה קבוצת נערים חדשה
שעושה את צעדיה הראשונים בנירים .בנוסף ,נמשכה
פעילות קבוצת הנערות בבית מגל עד סיום תקופת
הלימודים בבה"ס .הנערות סיימו פרק של שנתיים
וחצי בנירים ומיועדות להתגייס לצבא  -שם ימשך
הליווי על ידי מדור בוגרים של נירים .הפעילות תמשיך
גם בשנה הבאה עם קבוצת נערות צעירה .כיתת נירים -
אנו גאים לספר על הכיתה הראשונה שסיימה מסלול
של  3שנים בבית הספר .הכיתה ,שהתחילה כפיילוט,
עשתה דרך משמעותית הן ברמה ההתנהגותית והן
בשיפור ההישגים הלימודיים .נערים שהיו מרחק פסיעה
מנשירה התגברו על נסיבות חייהם ,סיימו  12שנות
לימוד והצליחו ברוב מבחני הבגרות.
נשר  -השנה נוצר שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה
בעיר ונפתחה קבוצה חדשה של נערים.
התהליך רק בתחילתו אך ניתן לראות הצלחות
קטנות וגיבוש של הקבוצה ברוח נירים .הקיץ פגשה
הקבוצה את משפחת קריצ'מן ,מהם שמעו על חייו
הקצרים והמלאים של בנם ניר ז"ל.

"גרמתם לנו לחשוב אחרת,
להאמין בעצמינו,
ולא לוותר גם כשקשה"
)א' ,חניך כיתת נירים(

כרמיאל  -תודות לקשר החם והשותפות לדרך עם
עיריית כרמיאל ומשרד הרווחה נפתח בתחילת השנה
מט"ל )מרכז טיפול לנער( בעיר .המקום פתוח ברוב
ימות השבוע ,ומשלב עבודה קבועה בבה"ס לצד
פעילויות שטח ואתגר .המימון שמתקבל על ידי משרד
הרווחה להפעלת התכנית ,מאפשר להרחיב ולהעמיק
את התהליכים הטיפוליים עם הנערים ,דבר המביא
לתוצאות בלתי רגילות בשיקום הנוער המוגדר בסיכון
גבוה.
נהריה  -לאחר  7שנים של עבודה מאומצת בשכונת
טרומפלדור בעיר ,עם כ 100 -נערים שעשו תהליך
משמעותי ,התכנית הגיעה לסיומה .אנו ממשיכים
את הקשר עם בוגרי נירים בעיר ,אך העדר תקציב
ומקום ראוי לחניכים גרם לצמצום משמעותי של
התכנית .אנו תקוה כי בשנת הלימודים הקרובה
יפתחו  2כיתות נירים בבה"ס ונוכל להמשיך להוביל
נערים ונערות בסיכון לעתיד טוב יותר בעיר נהריה.
עפולה  -קבוצת הבוגרים בעיר סיימה תהליך משמעותי
שנמשך  3שנים והם מיועדים לשירות משמעותי בצבא.
לצד העבודה בשכונת גבעת המורה ,הורחבה הפעילות
בעיר דרך הפעלת  3כיתות נירים בשני בתי ספר שונים.
העבודה בכיתות נעשית בשיתוף פעולה מלא עם
הצוות החינוכי של ביה"ס ומחלקת החינוך בעיר וזוכה
לשבחים רבים בתחום החברתי ובתחום הלימודי.
הפעילות בכיתות נירים בעיר צפויה להמשיך ולהתרחב.
בית שאן  -תודות לשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה
בעיר ומשרד הרווחה ,אנו ממשכים להפעיל את המט"ל
)מרכז טיפול לנער( בעיר .הקבוצה מתקדמת בשלבים
השונים של מסלול נירים ,תוך כדי פעילויות השטח
והאתגר ,חיזוק הביטחון העצמי ושאיפה למצוינות.
מעלות  -לאחר שלוש שנים של פעילות משמעותית
בתיכון אורט ,בהחלטה משותפת עם הנהלת ביה"ס
הוחלט לסיים את התכנית .אנו גאים בדרך ובתהליכים
שעשו חניכי נירים בכיתות ונמשיך לעזור לחניכי נירים
באמצעות מדור הבוגרים של התכנית.

נירים בשכונות אשכול
מרכז
אשכול מרכז כולל את הפעילות בערים:
אור עקיבא ,כפ"ס ,נתניה ,ת"א ,וחדרה.
האשכול מאופיין במספר תכניות מגוונות,
עם מטרות ויעדים שונים ,כאשר החוט המחבר
הוא התפיסה החינוכית שמובילה נירים
בשכונות הן באמצעות פעילות השטח
והאתגר והן באמצעות העבודה הייחודית
בשדה הטיפולי.
הסיפור של י' ,חניך שעבר לא מעט מסגרות,
שמרובן נשר ולא הסתדר :הגיע לנירים בשכונות
עם  2תיקים פתוחים במשטרה וחוסר אמונה
מוחלט בכל מערכת חינוכית שפגש.
רובם פשוט לא האמינו בו ...הוא התחיל את
התהליך בנירים "על הדרך" ...עוד מקום
שהוא יבוא לראות ולהעביר בו את הזמן.
לאט לאט נוצר קשר ראשוני ואמון עם הצוות,
יותר מאוחר הוא גם יצא לשטח ולפעילויות
האתגר .צעד אחר צעד התקדם במסלול,
עבר מסעות הישרדות במדבר כשהשיא היה
מסע סולו שנמשך ארבעה ימים ,אחד על
אחד בשבילי הארץ עם המדריך האישי שלו.
כיום ,לאחר שנתיים במסלול נירים ,הנער עבר
שינוי משמעותי .התיקים במשטרה נסגרו,
הוא מגיע באופן קבוע לביה"ס ,והוא מעוניין
לעשות שירות משמעותי בצבא .אותו נער
מעיד על עצמו" :חיי השתנו בעקבות מפגש
אחד בלילה עם המדריכים בשכונה שבה גדלתי".

"נירים זה שעון מעורר של נערים
שצריכים לעשות שינוי במהלך התיכון"
)יוסי אברג'יל ,מנהל תיכון דרכא(

כפר סבא  -הפעילות התרחבה במהלך השנה ,וכיום
אנו עובדים עם שתי קבוצות גיל שונות ,כאשר גם
השנה המשכנו לשמש כזרוע הביצועית של מחלקת
קידום נוער בשכונת עליה .לאחר עבודה מאומצת
נראה שינוי התנהגותי בקרב חלק גדול מהחניכים,
דבר הבא לידי ביטוי בשכונה ומעבר לכך גם בבית
הספר.
נתניה  -השנה נפתחה בהתרגשות גדולה ,כאשר
קבוצת הבוגרים שסיימה מסלול משמעותי בנירים
התגייסה לצבא .לצד הפעילות עם הקבוצות )צעירה,
ובוגרת( בשכונת דורה ,נפתחה כיתת נירים בביה"ס
ריגלר ובכך חוזקו הנערים גם בתחום הלימודי.
במהלך השנה אבדנו חניך מהקבוצה הצעירה שנהרג
בעת שרכב על אופניו החשמליים בשכונה ,אירוע
טרגי זה לווה ע"י מדריכי נירים והצוות הטיפולי שהיוו
עוגן משמעותי לחניכי הקבוצה וליוו אותם לאורך
התקופה המורכבת.
אור עקיבא  -זו השנה השלישית בה התכנית באור
עקיבא פועלת במסגרת מודל המט"ל .בנוסף ,נמשכה
פעילות קבוצת הכושר הקרבי בעיר .במהלך השנה
נעשו תהליכים משמעותיים ברמת הקבוצה והפרט
וכיום החניכים במקום מאמין ,פתוח ומשתף יותר.
מעבר לפעילויות השטח השונות ,התקיימו סדנאות
להורי הנערים שהועברו ע"י הצוות הטיפולי של נירים
מתוך מטרה לתת כלים הוריים וסמכותיים לעבודה
עם ילדיהם.
ת"א  -זו השנה השנייה בה אנו עובדים בבי"ס עירוני
י"א .כאשר השנה נפתחה כיתת לימוד נוספת לתלמידי
כיתות י' .רוב הפעילויות השנה עסקו במרחב הקבוצתי
והיה דגש רב על השיח בין החברים לקבוצה .לקראת
סוף שנה הושם דגש על ההכנה למבחני המתכונת
והבגרות.

נירים בשכונות אשכול
דרום
אשכול דרום כולל את הפעילות בערים:
קריית גת ,דימונה ,שדרות ,נתיבות.
העבודה בפריפריה דורשת משאבים רבים
יותר.
לצד ההשקעה בחניכי התכנית ,צוות המדריכים
משקיע מאמצים רבים בקשר עם הורי החניכים
במטרה לקרב אותם לדרך נירים.
בנוסף ,אנו ממשיכים לפתח את התכניות
השונות עם קבוצות הנערות בדרום.
הסיפור של א‘:
א' אינו יהודי .מעבר לזה ,לאחר מספר
מפגשים ,הוא נפתח וסיפר למדריכים שאפילו
אין לו אזרחות ישראלית.
"אני סתם מישהו שמסתובב פה"...
המסלול בנירים חיבר אותו למדינה וגרם לו
לתחושת שייכות .צוות ההדרכה ליווה אותו
ודאג לארגון המסמכים השונים שיאפשרו
את גיוסו לצבא.
הנער שהיה אבוד ברחוב מיועד להתגייס
לחטיבת הצנחנים.
אין ספק שהוא דוגמא ומופת לאחיו הקטנים
חייו קיבלו משמעות.
"נירים חיברו אותי למדינת ישראל ,הבנתי
שזה המקום שלי".

"רק בתור חניך בוגר הבנתי
את התהליך שאני בעצמי עברתי.
נהניתי ללוות אתכם
ולראות אתכם
מתמודדים עם הקשיים שתמיד
מתעוררים במהלך המסע"
)ח' ,בוגר נירים בשכונות(

קריית גת  -שיתוף הפעולה הפורה עם גורמי הרשות
בא לידי ביטוי בעבודת השטח של התכנית ,כאשר
גם השנה נמשכה העבודה בפן הקבוצתי ובפן הפרטני.
)קבוצת נערות וקבוצות נערים( .אנו גאים ב 5-חניכות
מהקבוצה הבוגרת שהתגייסו לצבא וימשיכו לקבל
ליווי ממדור הבוגרים של העמותה .בנוסף ,נפתחו
לראשונה  2כיתות נירים בביה"ס גוטפרייד ואנו מקווים
שהפעילות בכיתות תימשך גם בשנת הפעילות הבאה.
דימונה  -תודות לתמיכה של חברת  OPCאנו יכולים
להמשיך ולפעול בעיר .זו השנה השלישית בה פועלות
קבוצת נערים בגילאים שונים וקבוצת נערות בוגרות
שמשמשות מודל לחיקוי לכל קבוצות הנערות בתכנית.
כיתת נירים -סיימנו שנתיים של פעילות בתיכון עמל
דימונה ,בכיתות המשלבות תלמידים יהודים וערבים.
לצד המורכבות הרבה ,אנו רואים את ההתקדמות
של החניכים ואת ההצלחות קטנות כגדולות.
אנו תקוה שיימצא מקור תקציבי להמשיך את התכנית
גם בשנת הפעילות הבאה.
שדרות  -הסתיים תהליך עם קבוצת נערים שעברו
מסעות הישרדות בשטח ,ועבדו על הכוחות הפנימיים
שלהם על מנת לעשות שינוי משמעתי בחייהם.
כיום ,לאחר שנתיים בתכנית ,הם מיועדים להתגייס
לשירות משמעותי בצבא .בנוסף ,הופעלה בעיר גם
קבוצת הנערות הצעירות כאשר ההתמקדות הייתה
בנושאים הקשורים ל :מיניות ,בטחון עצמי ,קשר עם
בני זוג ועוד .אנו תקוה שימצא המימון להמשך הפעלת
התכנית בשנת הפעילות הקרובה.
נתיבות  -נמשכה הפעלת המט"ל )מרכז טיפול לנער(
בשיתוף משרד הרווחה והרשות המקומית.
המקום פתוח ברוב ימות השבוע ונותן מענה לנערים
ממספר שכונות בעיר .במקביל ,נמשכה העבודה
עם קבוצות הנערות בעיר במסגרת פרויקט התכנית
הלאומית.

"אני ממש שמחה שבני נמצא אצלכם בנירים,
אני רואה את השינוי שהוא עובר,
אתם עוזרים לו להתמודד ומעודדים אותו ללמוד.
אני שמחה שאתם נמצאים בחיים שלו".
)מ' ,אמא של חניך בנירים(

נירים בשכונות  -פעילויות שיא
סדנאות בנושא מיניות ,דימוי גוף ,שליטה בכעסים ,התמכרויות
פיתוח אישי
סדנאות צלילה טיפולית ופעילות ימית
פעילויות שיא וגיבוש קבוצתי בשטח
סדנאות הכנה לצבא ,כושר קרבי
פעילות חבלים וסנפלינג
סדנאות הורים
סדנאות כישורי חיים
פעילויות שיא לאורך השנה עם עובדי החברה המרכזית
למכירות והפצה )קוקה קולה(
פרויקט גינה קהילתית ושיפוץ מועדון נתניה עם עובדי אלביט
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נירים בשכונות  -פעילויות שטח
גיחת כיתות נירים בכרמל
גיחת כיתות נירים בשפלה
הכשרות שטח לצוות המדריכים
טיול יום נחל חילזון
גיחת שטח יבנאל
טיול יום רמות מנשה
גיחת שטח שפלת יהודה
מסע הישרדות במדבר יהודה
גיחת לילה הרי ירושלים
מסע הישרדות כיתות בהרי ירושלים
גיחות שטח ברמת הגולן
ימי גלישת מצוקים )סנפלינג(
טיול יום נחל הבשור
מסע הישרדות הר מירון

כיתות נירים  -מטרות
חזרה של תלמידים נושרים או במצבי סיכון
לנשירה למסלול חיים נורמטיבי
סגירה מרבית של פערים לימודיים
וחסכים חברתיים ורגשיים במטרה להגיע
לזכאות לבגרות
פיתוח יכולת למידה עצמאית ורפלקסיבית
הכוונה לגיוס משמעותי לצה"ל
או לשירות אזרחי
מעורבות חברתית-מחויבות אישית מורחבת

”נראים“ בשכונות
קשר רציף עם עובדי קידום נוער
ומחלקות הרווחה
פעילות בתוך בתי ספר
סיורי שכונה בשעות הלילה
הכנה לצו ראשון וליווי הבוגרים
בשירותם הצבאי
קשר עם משפחות החניכים

"בדיוק סיימתי עוד משמרת בעבודה וחשבתי עליך.
פשוט רציתי להגיד תודה על כל העזרה שאתה נותן לי.
אוהב אותך".
)ק‘ ,חניך מכיתה י"א(.

יזמות עסקית
במסגרת הרצון ליצור מקור הכנסה נוסף לעמותה
המתבסס על הידע שנצבר ב 14-שנים האחרונות,
נוצרה פעילות  ODTחווייתית עם סיירת נירים.
התכנית מתאימה לחברות וארגונים עסקיים המעוניינים
לקיים פעילות שוברת שגרה לעובדים במסגרת יום
העבודה שלהם ומשלבת:
משימות אתגר קבוצתיות
חוויה אנושית מעצימה ומשחררת בשטח
שבירת שגרה והפוגה מרעננת
יום כיף חווייתי
תרומה לקהילה

"אני ממליצה בחום על פעילות ODT
חווייתית שעשינו לעובדי החברה
המרכזית למכירות והפצה.
הפעילות הייתה מהנה ,מאתגרת
ומתאימה לעובדים ולמנהלים כאחד.
בעזרת הפעילות יצרנו חוויה
מהנה לעובדים וגם תרמנו לקהילה“
)ה' ,מנהלת משאבי אנוש בחברה
המרכזית למכירות והפצה ,קוקה קולה(

תכנית "הנער של היום,
האזרח של המחר" ,שת“פ
עם משטרת ישראל
בשנה האחרונה היינו חלק מתכנית חינוכית משותפת
למשטרת ישראל ומחלקת חינוך בעיריות ר"ג ואור
יהודה .הפעילות המבורכת ,יצרה שינוי תודעתי
ותפיסתי בקרב נערים בסיכון שרואים בשוטרים
כחולי המדים כ"אויב" .התכנית פעלה בערים ר"ג
ואור יהודה והתקיימה במסגרת יוזמה חדשה של
משטרת ישראל אשר רואה בטיפול בבני נוער בכלל
ובנוער בסיכון בפרט משימה ערכית ,לאומית וחברתית.
במסגרת הפעילות נוצר שיתוף פעולה עם גורמים
קהילתיים המטפלים בבני נוער בסיכון גבוה ,למיסוד
תכנית ייחודית שמטרתה פתיחת צוהר מחשבתי
חדש ,ומתן הזדמנות שיקומית לאותם נערים לצורך
השתלבותם כאזרחים טובים יותר בקהילה.
התוכנית שילבה בתוכה שני מוטיבים מרכזיים:
המוטיב הראשון  -חוק ומשפט
המוטיב השני – פעילות אתגרית בשטח.

"מבחינת כל הגורמים השותפים,
התכנית השיגה את מטרותיה ויכולה
להוות בסיס לתכנית שמומלץ
להפעילה בעוד ערים ברחבי הארץ...
יתרה מכך ,אנו רואים בתכנית הזו
בסיס איתן לבניית תנועת נוער במודל
אותו הציג מפכ"ל המשטרה“
)דליה לוין ,מנהלת אגף חינוך בעיריית ר"ג(

כפר הנוער נירים
שותפים יקרים,
כפר הנוער נירים פועל בתמיכה ובפיקוח
משרד הרווחה ,משרד החינוך )ביה"ס שבכפר(
ובתמיכת האגף הביטחוני חברתי של משרד
הביטחון.
בנוסף ,תומכים בכפר גורמים פילנתרופים
רבים – קרנות ,חברות עסקיות ,תורמים
פרטיים ומתנדבים רבים.
כל אלו שותפים בעשייה החינוכית והטיפולית
בכפר ועל כן הרצון והחובה לשקיפות ודיווח
על הנעשה בנירים.
אנו נמשיך ונעשה להמשך הקשר ולהעמקתו.
מיכה סימבליסטה,
מנכ"ל ומנהל כפר הנוער

”יצר הנתינה ,תחושת השליחות
והרצון להיות חלק ממשפחת נירים,
הופכים אותנו ליחידה
מובחרת המעניקה
גאוה לכל מי שבא בשעריה“
)בועז סיוון ,מנהל הפנימייה(

על זירות העבודה בכפר
הפנימייה  -הפנימייה מהווה עבור הנערים והנערות
מסגרת של השתייכות ,מוגנות ,חום ומשפחתיות
וזאת לצד גבולות ברורים ומשמעת נוקשה.
הפנימייה היא הגוף המתכלל את מסלול נירים על
כל מגוון הפעיליות ועולמות התוכן שבו ובתוך זירות
העבודה השונות בכפר.
ביה"ס  -בביה"ס שבכפר הנערים לומדים במסלול
של בגרות מלאה .ביה"ס מכין ומגיש את תלמידיו
לבגרות בכל מקצועות החובה ,כאשר המגמה
המרכזית הנלמדת ברמה של חמש יחידות היא
מדעי כדור הארץ והסביבה .המוכוונות העיקרית
בביה"ס היא לספק לנערים חוויה מתקנת בלימודים
ולייצר חוויות הצלחה מכוננות כחלק מתהליך כולל
של בניית תחושת מסוגלות חזקה .ביה"ס בכפר עובד
בממשק הדוק עם שאר התחומים )טיפול ,פנימייה ,שטח(.
שטח  -הטיפול באמצעות השטח Wilderness Therapy
הינו אחד מהכלים המשמעותיים בכפר המאפשרים
את פריצת הדרך הדרמטית והטמעת הכלים והערכים
הנדרשים לחניכים על מנת לכתוב מחדש את סיפור
חייהם.
ההתמודדות עם הקושי הפיזי והמנטלי מהווה מנוף
לבניית תחושת מסוגלות חזקה ועוצמתית.
השנה בוצעו  40מסעות של  4-5ימים כל מסע ,ועוד
כ 110-ימי שטח בודדים ובסה"כ כ  300ימי שטח.
בנוסף ,בוצעו עשרות מסעות פרטניים )חניך ומדריך(
ובתוכם מסע ייחודי של חניך מאילת ועד דן לאורך
כל שביל ישראל) .ראו בהמשך צוות גיא(

דברים שראיתי בנירים השנה; סיכום שלי בכמה מילים -
ראיתי נער מהכפר בשביל ישראל צועד מאילת עד לדן .חוזר ,חזק ונחוש ומלא מוטיבציה להצליח.
ראיתי את מכינה ח' מסיימת  7מסעות .שינוי משמעותי לכולם .התמודדות עם הדרך הקשה .הם בכיוון הנכון.
ראיתי טקס סיום של קבוצה גדולה ומשמעותית  -צוות יהב הצוות הבוגר – כיף גדול היה לצעוד אתם,
להרגיש ולחוות את המסע בתוך עצמם.
ראיתי טקס סיום מסלול לוחם גבעתי של נער בוגר הכפר ,שהיה חשש גדול שצה"ל לא ירצה לגייס.
הצלחה משמעותית אחרי תהליך חווה ,ניתוקים ,מסעות יחיד ,השעיה וחזרה לכפר .הרבה בלגן .והיום...
גאווה גדולה .שינוי עצום .דרך מאוד מושקעת ומיוחדת בצבא .אני מחכה לפסגות הבאות אותן יכבוש.
ראיתי נערה שהודיעה לי" :אני אהיה מצטיינת מסע" ,וכך היה ,למרות הקשיים העצומים.
ראיתי נערה שסירבה ללכת יום שלם ובסיומו של יום צעדה במהירות ובנחישות והצטרפה לקבוצה בלילה.
ראיתי תרמילי גב כבדים נישאים על גבים ,שקי שינה ,ניילונים שמגנים מגשם בלילה .ראיתי ארוחות בהכנה
עצמית קבוצתית ,ראיתי גם שקיות אשפה שלא מצליחות לעלות מהקרקע לתרמיל ומעכבות קבוצה שלמה.
ראיתי מאמץ גדול מצד החניכים להתמודד עם השינוי .ראיתי הרבה התגברות על קשיים.
ראיתי מאמץ ענק מצד הצוות למלא את המשימה ,את השליחות ,להביא את החניכים למקום הטוב ביותר.
גם ניר שלי מסתכל מלמעלה ואני משוכנע שהוא מאוד מרוצה ממה שקורה כאן למטה ,בנירים בשאיפה
הענקית לשינוי ולמצוינות.

פניאל ,אבא של ניר

עוד על זירות העבודה בכפר
טיפול  -תחום הטיפול בכפר אחראי על הובלת כל
תהליכי הטיפול הפרטניים והקבוצתיים ,ואחראי גם
על הדרכת הסגל ועל הובלת ימי העיון בכפר.
השנה עסקנו ,בימי עיון אלו בעיקר בתחום הסמים
)  12הצעדים( ובהעמקה במודל הטיפולי - DBT
Dialectical Behavior Therapy
נירים בהרים  -החווה החקלאית טיפולית של הכפר
המשיכה לתת מענה לנערים ונערות שהיו במצבי
חוסר תפקוד קיצוני .תווך העבודה החקלאי המרוחק
והשונה כל כך של החווה מאפשר לנערי הכפר
שמגיעים אליה התארגנות מחדש ,תוך עבודה על
אותם דפוסי התנהגות המעכבים את התקדמותם.
השנה נעשו בחווה צעדים משמעותיים בדרך להפיכתה
לגוף חינוכי המחזיק את עצמו מבחינה כלכלית;
זאת דרך הגדלת עדר העיזים ,בניית מחלוב חדש
ויצירת שת"פ כלכלי עם מחלבת גבינות הרוכשת
באופן יומי חלב עיזים מהחווה.
השנה הוקמו בחווה סככה ,קרוואן נגרר למגורי שומר,
משכן רועים ,ומתחם עבודה לסוסים.

”ההרפתקה הגדולה אינה אך ורק
לגלות נופים חדשים ,אלא לראות
את הנופים הישנים בעיניים חדשות“.
)מתוך ציטוט של מרסל פרוסט(
השנה ,בנוסף למערך פעילויות העשרה
השוטפות בתחומי העשייה בכפר ,נשמח
לשתף גם מחווית הצוותים ומה שעבר עליהם.

הצוותים בכפר צוות יהב
צוות יהב )הצוות הבוגר( סיים השנה את
השלבים הרביעי והחמישי ,האחרונים במסלול.
שלב חונכות ומנהיגות בו חונכים נערי הצוות
הבוגר את חניכי הצוות הצעיר שהגיע לכפר.
בשלב זה מושם דגש על אחריות ,על מנהיגות
ועל מימוש עצמי .כהכנה לשלב ,עוברים
הנערים סדרת פיקוד ומנהיגות בבה"ד חיל
הים בחיפה.
שלב עצמאות ופרידה  -בו מושם דגש על
עצמאות הנערים בתוך המסגרת הכפרית
כהכנה ליציאה החוצה בסיום המסלול וכן
דגש על תהליכי הפרידה מנירים.
צוות יהב סיים את מסלול נירים עם אחוזי
שיא של  92%זכאות לבגרות .הצוות שהיה
מוכוון למידה ,שמר על קשר מצוין עם המורים
ואף נענה ליוזמות חדשות של ביה"ס כגון:
השתלבותם של שישה נערים בקורס אקדמי
בחוג לקרימינולוגיה במכללת הגליל המערבי
והשתלבות במסלול עתודה במסגרת שת"פ
של ביה"ס בנירים עם תכנית "עתידים".
בוגר נירים ראשון מצוות יהב המשיך למסלול
עתודה בטכניון.
”התוצאות המרשימות נובעות מהמאמץ
להפוך את ביה"ס לחוויה חיובית ונעימה עבור
הנערים/ות ומהקשר ההדוק עם סגל הפנימייה
הטיפול והשטח) “.יוסי חנניה ,מנהל ביה"ס(

"אם לא הייתי בנירים ,לא הייתי
מממש עשירית מהפוטנציאל שלי"
)א‘ ,בוגר נירים(

על צוות יהב:
 25סיימו מסלול נירים
 92%זכאות לבגרות מלאה
 100%מיועדים לשירות צבאי
 12בחרו להתנדב לשנת שירות
או למכינה קדם צבאית

אירועים חשובים השנה
סדנת חונכות
בעקבות לוחמים-רמת הגולן
מחנה סוכות
מסעות -מצדה ,גלבוע ,הישרדות מסכמת
מסע ניצנה עם התנועה הקיבוצית לעידוד
התנדבות לשנת שירות
הקפצה
השלמת כל משימות הבגרות
טקס משובים
טקס סיום שלב חונכות
יום ספורט עם עמותת עטלף
מסע ארצישראלי
ביקור בבית משפחת קריצ'מן ,הדס ופניאל,
הוריו של ניר ז"ל
סדנת הכוחות שבי
פרויקט שיקום מעיין געתון
קורס צלילה
טקס סיום מסלול

הצוותים בכפר צוות גיא
צוות גיא )הצוות האמצעי בכפר( סיים השנה
את השלבים השני והשלישי במסלול.
שלב הצוות ,שבו המיקוד העיקרי הוא
בקבוצה – בניית הנורמות הצוותיות ועיסוק
בערכים הקשורים בכך כמו קבלת השונה,
עזרה הדדית ,ערבות הדדית ,חברות ועוד.
שלב התרומה ,שבו המיקוד העיקרי הוא
בתרומה לקהילה .בשלב התרומה עשו חניכי
גיא פרויקטים שונים ,משמעותיים מאוד של
יציאה "אל האחר":
התנדבות בקהילה של עובדים זרים בתל
אביב ,התנדבות בפרויקט חציית הכנרת
עם אנשים פגועי עמוד שדרה ,הפקת
מסיבת פורים לנערים עם מוגבלות פיזית
מ"בית הגלגלים" ,הפעלת פרויקט חונכות
בביה"ס של החינוך המיוחד ועוד.
”כשהעבר דופק לך בדלת,
תפתח לו ותגיד שכבר התקדמת.
כשאתה נשבר ,תרים את הראש,
תראה לכולם שכבר קמת.
כשאתה רוצה לוותר,
תסתכל לאחור ותראה כמה עברת.
וכשאתה מגיע לקו הסיום,
תראה לכולם שכנגד כל הסיכויים...
בסוף הצלחת“.
)ל‘ ,חניכה בכפר הנוער(

על צוות גיא:
הצוות מונה  28נערים
עבר בהצלחה את בחינות הבגרות
בהיסטוריה ,אנגלית ,ספרות ומתמטיקה
סיים את כל משימות שלב הצוות
ושלב התרומה במסלול

אירועים חשובים השנה
מסעות – רמה"ג ,תמנע ,גלבוע
מחנה סוכות
סדנאות שליטה עצמית  1ו 2 -
מרוץ הלפיד
מסע חונכות עם נירים בשכונות
סדנת ראי הקבוצה
הקפצה
טקס משובים
הישרדות מדבר יהודה כולל טקס עם
ההורים במצדה
יום ספורט עם עמותת עטלף
מסע בגרות בגיאולוגיה בהרי אילת
הישרדות הרי ירושלים
טקסי סיום שלב הצוות ושלב התרומה

המסע שלי...
מתוך יומן מסע של פ' ,חניך בצוות גיא שיצא
למסע פרטני עם מדריך בשביל ישראל
מאילת ועד מטולה  -חודשיים וחצי של הליכה,
התבוננות פנימית וקבלת כוחות לשינוי מהותי
בחייו(.
בתחילת המסע:
"אני יוצא לדרך חדשה בחיים שלי .אני עושה
את המסע ממקום של אי סדר בחיים ,מקום
של מחשבות שליליות ,כעסים ,חוסר
התחשבות בסביבה ודפוסי אלימות שהובילו
אותי למקומות שליליים ולא טובים בחיים
שלי ...קיבלתי הזדמנות לצאת לדרך חדשה,
דרך השביל ,והחלטתי שאני לוקח את
ההזדמנות ועושה את הדרך הזאת הכי טוב
שאני יכול"...
ובסיום המסע:
"במסע הזה עברתי חוויה משמעותית.
למדתי המון על עצמי ועל דרכים נכונות
ללכת בהם .למדתי לשלוט בכעסים,
להתמודד עם קשיים ,לקחת אחריות ולהיות
שמח בחלקי .השארתי מאחוריי את המחשבות
השליליות בראשי ואת דפוסי האלימות.
אני מעריך כל דבר שקיבלתי במסע המדהים
הזה ואת האנשים שליוו אותי לאורך כל הדרך
ולא ויתרו עלי לרגע".

"התהליך בנירים
הפך אותי לאדם
הרבה יותר טוב"...
)ש‘ ,בוגר נירים(

הצוותים בכפר צוות לפיד
צוות לפיד )הצוות הצעיר בכפר( ,סיים ביולי
את השלב הראשון במסלול – שלב ההזנקה
שבו המיקוד הוא בנער ובהסתגלותו למסגרת
הכפרית ,לנורמות ,לערכים ,לסדר היום
העמוס ,למשמעת ,לגבולות ובמקביל בניית
הקשר שלו עם חבריו ,עם הסגל שלו ועם
הכפר.

אירועים חשובים השנה
מסע קליטה הנערים מגיעים לראשונה לכפר
ברגל בתום מסע של חמישה ימים.
הם מתקבלים על ידי קהילת הכפר כולה ורק
אז נכנסים לראשונה לביתן ולחדרים שלהם.
טקס "אני בוחר" הצהרת החניך מול קהילת
הכפר על בחירתו בנירים כחלק מהבחירה
בתהליך של שינוי.
מסעות קליטה ,ים המלח ,מכתשים ,הרי אילת,
דרום רמה"ג
הישרדות ראשונה מצפה רמון
טקס משובים ראשון
פרויקט בניית פינות ישיבות בחדרים ובגינה
כחלק מבניית השתייכות למקום
סדנאות הסמכות השלמה ,ספסל הנפש
וסדנת משוב
מחנה סוכות
מרוץ הלפיד
בגרויות ראשונות
תהליך בחירת שם לצוות
טקס סיום שלב ההזנקה

"אני רוצה שתבינו שבזכות נירים
הצלחתי לשבור את התדמית של ילד כישלון
ונבנה לי ביטחון לעשות הכל...ולהצטיין”
)נ’ ,בוגר כפר הנוער נירים(

הצוותים בכפר צוות מכינה
מכינת נירים היא תכנית של שנה המותאמת
לשכבת גיל צעירה )כיתות ט‘( אשר מיועדת
להכין את הנערים לתחילת המסלול.
המכינה ממוקמת בתוך הכפר ,אך פועלת
כמסגרת נפרדת ,משפחתית וקטנה .חניכי
המכינה חוו לראשונה בחייהם מסעות שטח
וחוויות הצלחה בלימודים .חלק מימי השטח
במכינה הוקדשו לפעילות ימית.

אירועים חשובים השנה
מסעות קליטה גליל ,הר סדום ,מכתש קטן,
מדבר יהודה ,מים לים
השתתפות בקורס נוער שוחר מדע במכללת
אורט בראודה
מרוץ הלפיד
יום ספורט עמותת עטלף
תחרות חתירה ארצית של צופי ים
)במסגרת הפעילות הימית(
מסע מסכם מכינה
טקס סיום מכינה
הים כחלק מתהליך השינוי אחד הנערים בצוות
המכינה ,שחווה קושי רב והיה חסום רגשית לא
הצליח לתפקד ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי.
בחשיבה משותפת עם הצוות הטיפולי הוחלט להוציא
אותו להפלגה אישית מהרצליה ועד לחדרה12 -
שעות של מחשבות ,התמודדות עם הים וכתיבת
יומן מסע אישי שממנו יהיה ניתן לצאת לדרך חדשה.

שירת הים בשבילי זה

אהבה עוצמה שקט

ילדות
משפחה
חברות

הזדמנות חוויה
כוח גדול

בית
מסע

התבוננות

שירת הים שירתה
שירתה הינו בית המיועד לנערות שאינן מצליחות
להסתגל למסלול חמשת השלבים התובעני והמאתגר
בכפר .הנערות נמצאות בשירתה בתכנית ייעודית
של תשעה חודשים המבוססת על מודל
 ,D.B.T Dialectical Behavior Therapyמתוך מטרה
להקנות להן כלים וכוחות שיאפשרו את השתלבותן
במסלול הרגיל בכפר .השנה בשירתה היתה
מרגשת ,מלאת חוויות חיוביות ,עם הצלחות רבות
של הנערות גם בתחום השטח ,בתחום הלימודי
וגם בתהליך האישי של כל אחת מהן .שבע נערות
סיימו השנה את התכנית והשתלבו במסלול בכפר.

אירועים חשובים השנה
פרויקט צילום שהסתיים בהפקת תערוכת צילומים
ניידת ,שהוצגה עד כה בכפר ובשתי גלריות בגליל
מסע סוכות
מסע הר סדום
מסע מדבר יהודה
מסע גולן
מסע גליל עליון
שגרה שבועית שכוללת לימודים ,שיעורי ,DBT
קבוצות טיפוליות ,קבוצת  12הצעדים ,עבודה
בחוות סוסים ,חוגים ,תרגול  mindfulnessועוד
"שירת הים עשתה השנה תהליכים משמעותיים.
הנערות שלנו משתלבות בצוותים השונים בכפר,
הסגל מתחיל לדבר את השפה הטיפולית הייחודית
שלנו וזה מרגש .אנחנו עומדות בפתחה של עוד
שנה עם המון מחשבות קדימה ,ויודעות שעל אף
שהייתה שנה מוצלחת אסור לנו לנוח על זרי הדפנה"
)עמית רוטברג ,ראשת צוות שירת הים(

מוזמנים ללחוץ

מדור בוגרים
למדור תפקיד חשוב מאין כמותו בליווי הבוגרים
לפני גיוסם לצבא ,בעת השירות ולאחר מכן ביציאתם
לאזרחות .מדור בוגרים מלווה הן את בוגרי נירים
בשכונות והן את בוגרי הכפר .צוות המדור שומר על
קשר מתמיד עם הבוגרים ,מלווה לטקסים וגיוסים,
מכינות ושנות שירות ,עושה ביקורי בית ,ומקבל
עדכון שוטף לגבי מצבו של כל אחד ואחת מהם.
צוות המדור אחראי גם על בית הבוגרים שנבנה עבור
בוגרים הזקוקים למקום חם ועוטף ,מכיל ואוהב
וחסרים את המעטפת הזו בבית .רבים מהם מוגדרים
בזמן הצבא חיילים בודדים .לקראת סיום השירות
הצבאי מקבלים הבוגרים ייעוץ והכוונה לחיים
האזרחיים .כמו כן מלווה הצוות בנושאי תעסוקה,
מגורים ,לימודים ,כישורי חיים ונמצא שם איתם
ובשבילם בכל עת .הבוגרים מצדם מכירים תודה
בדרכים שונות של תרומה :ליווי תהליכים בכפר,
ליווי מסעות פרטניים וקבוצתיים ,ליווי אישי של
חניכים ,תמיכה במעגלי בוגרים )אח בוגר( ,תרגום
בוועדות ע"י בוגרים יוצאי העדה האתיופית ועוד.

על הבוגרים
 240בוגרים בכפר הנוער
 300בוגרים בנירים בשכונות
בסה"כ שהו בבית הבוגרים כ 25-בוגרים
לאורך השנה
 10משפחות מארחות מלוות עשרה בוגרים
מצוותים שונים לאורך השנה ומהוות בית חם
ומכיל עבורם
 15בוגרים למדו השנה במוסדות אקדמיים
שונים בדרכם לתואר ראשון

פיתוח משאבים וקשרי
קהילה
מחלקת פיתוח משאבים וקשרי קהילה פועלת
לביסוס ערוצי גיוס הכספים ובמקביל מקדמת
מיתוג ,שיווק ,יחסי ציבור וקשרי קהילה.
בשנת תשע"ז פעלנו בערוצי הגיוס הבאים:

תורמים פרטיים בארץ
קרנות בארץ
תמיכות מדינה

"אנחנו נירים,
אנחנו משפחה אחת"
)י' ,חניך נירים(

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 קטנים כגדולים ,אנו
מאמינים כי נעמוד ביעדים הגבוהים שהצבנו ונמשיך
להושיט יד למאות נערים ונערות בסיכון.

התפלגות הכנסות ב%-
מדינה
עיריות
ישראל

חברות וארגונים בארץ
פיתוח בערים שבהן פועלת
תכנית נירים בשכונות

חו''ל
שווה ערך
6% 1%

5%

4%

פדרציות צפון אמריקה
תורמים פרטיים בחו"ל

84%

קרנות בחו"ל
תורמים פרטיים באירופה
חשיפה בברזיל
כבכל שנה ,נפגשנו לערב שותפים במאי ,ערב מרגש
ומעצים שבו אנו זוכים להגיד תודה לאנשים היקרים
המלווים אותנו לאורך שנים .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 שינה פנים
במראה ובתוכן ,הופקו חומרי שיווק חדשים ומשופרים
ועודכנו טכנולוגיות לייעול העבודה במחלקה.

הכנסות לשנת תשע''ז בש''ח
מדינה
עיריות
ישראל
חו''ל
שווה ערך
סה''כ

25,395,000
1,222,000
1,500,000
1,750,000
300,000
30,167,000

תודה

על הזמן שהקדשתם לסכם איתנו את השנה ,משפחת נירים

