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עוד שנה מתחילה בבית הספר נירים...
שנת הלימודים תשע"ג היתה לכל הדעות ,שנה מוצלחת מאוד
לבית ספר נירים .הן בהיבט תוצאות הבגרות ,הן בהיבט כמות
המסיימים ובעיקר בתהליך המשמעותי שעשו הנערים בנירים.
צוות שחף הביא גאווה רבה לנירים כשהגיע להישג מרשים של
 86%זכאות לבגרות .כך ,משמשת השנה שחלפה כמקפצה
גבוהה לשנה החדשה ובמקביל מהווה אתגר לצוות החינוכי
ולבני הנוער גם יחד ,מבחינת שימור הרף והיכולת.
יוסי חנניה ,מנהל בי"ס נירים מאמין שבכל שנה צריך אדם
להתחדש; "אני טיפוס שלא מסוגל לחזור על אותה השגרה יום
אחרי יום .אני תמיד אומר לנערים שבכל יום אני חולם חלום
חדש .הרעיון שלי הוא שכל חלום צריך להגשים .אם אני לא
מחדש ,סימן שאני פחות אפקטיבי .כך אני גם אומר לילדים -
תחלמו!".
כמו בכל שנה ,גם השנה ,בי"ס נירים בניצוחו של יוסי ,מקפיד
להתחדש;
פינת לימוד לשעות הערב -מערך המתנדבים בבי"ס מתמקד
בסיוע וקידום בני הנוער בתחום הלימודי ומלווה אותם לאורך
יום הלימודים בביה"ס .במהלך הקיץ הצטרפו  2מתנדבים
חדשים ,אשר בשונה משנה שעברה ,יתנדבו בשעות אחה"צ.
מעבר לעזרה הלימודית ,חשובה לא פחות גם סביבה נוחה
שתאפשר זאת .ואכן ,בעזרתם של מתנדבים מחברת רפא"ל,
הותקנו בכל בתי החניכים בכפר ,פינות לימוד מתוקשרות .כך
למעשה ,נפתחת בפני תלמידי נירים האפשרות ללמוד גם בשעות
אחה"צ והערב בפינת לימוד ביתית ,כמקובל בבתים
נורמטיביים רבים בישראל.
בגרות במתמטיקה ) 4יח"ל( -אחת המטרות הלימודיות של
שנת תשע"ד ,כפי שמגדיר אותה יוסי היא "לפרוץ את בחינת
הבגרות המתמטיקה ל 4-יחידות" .עד כה ,ניגשו תלמידי נירים
לבחינת בגרות במתמטיקה ברמת  3יחידות ,אך במסגרת
השאיפה למצוינות ייפתח השנה פיילוט ,במסגרתו ילמדו 3
מתלמידי כיתה י"ב )צוות עיטם( לבגרות במתמטיקה ברמת 4
יחידות.
למידה מחוץ למסגרת -מיזם חדש נוסף השנה ,יאפשר לתלמידי
נירים ללמוד חלק מלימודי השואה במוזיאון לוחמי הגטאות,
בליווי מדריך מטעם המוזיאון .העבודה במוזיאון עצמו ,תרחיב
את פוטנציאל הלמידה ותקרב את התלמידים בצורה
משמעותית יותר לנושא.
המשותף לכל הפרויקטים החדשים הוא הדאגה לרווחתם
הלימודית של תלמידי ותלמידות נירים ,החל בקידום הרמה
הלימודית האישית ,דרך הענקת סביבת לימודים בטוחה ונוחה
וכלה בהקניית הרגלי הלמידה הפרטניים.
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נירים חוגגת עשור
השנה מציינת עמותת נירים  10שנים של עשייה חינוכית.
נירים מהווה בית למאות בני נוער בסיכון בכפר הנוער בבוסתן הגליל וב 10-שכונות מצוקה ברחבי הארץ.
אנו שומרים על קשר הדוק עם בוגרינו לאורך השנים וממשיכים ללוות את מסעם מקצה רצף הסיכון אל
לב החברה הישראלית.
בעשור שחלף ,זכתה נירים להכרה והערכה רבה על פועלה והישגיה:
 בשנת תשע"ב ,זכה בי"ס נירים במקום השני מכלל בתי הספר בארץ בפרס החינוך הארצי מטעם ארגון
המורים בקטגוריה "תרומה לקהילה ומניעת אלימות"
 עמותת נירים קיבלה את "תו מידות לאפקטיביות" בהצטיינות )אחת מ 4-ארגונים בלבד שקיבלו את התו
בהצטיינות(.
 בשנת  ,2012קיבל שלומי אבני ,מנכ"ל תכנית 'נירים בשכונות' את פרס יו"ר הכנסת על הקמת התכנית
והצלת מאות נערים ונערות בסיכון.
אנחנו מתרגשים לחגוג יומולדת  10וזו גם הזדמנות להודות לכם ,ידידים ושותפים יקרים על התמיכה,
האכפתיות והבעת האמון בדרכנו.
בשם כל משפחת נירים ,הסגל ובעיקר החניכים  -תודה.

"אם אתה יכול לחלום על זה  ,אתה יכול לעשות את זה"  -וולט דיסני
ד' חלם על זה  -ועשה.
ד' ,בן  16מישוב בצפון ,בן להורים גרושים ,היה מכור לסמים והופנה בצו בית משפט למרכז יום לנערים עם בעיית
סמים .עם סיום התהליך במרכז ,הסכים להצטרף לכפר הנוער נירים; "יותר נמוך ממה שהייתי כבר לא הייתי
יכול להגיע...אז אמרתי  -בוא ננסה".
הוא הגיע לנירים שנתיים לאחר שנשר מביה"ס ,בילה את ימיו בשוטטות וחוסר מעש וצבר מס' תיקים פליליים;
"הרגשתי לא קשור לסביבה שלי והתחלתי לחפש את עצמי ,להסתובב ,לעשות שטויות...להיחשף לסמים,
לאנשים לא טובים."...
כפר הנוער נירים היה עבור ד' המסגרת הראשונה בה הצליח להתמיד; "הסתדרתי עם המסגרת בנירים כי קודם
כל היה לי עם מי לדבר פה ,פעם ראשונה שהתחלתי להתחבר לאנשים .הרגשתי שרואים אותי ואפשר לדבר
אמיתי ."...בנוסף לחיבור האנושי שהקל משמעותית על התאקלמותו ,התחבר ד' לפעילויות השטח ומסעות
ההישרדות ,המהווים חלק אינטגרלי מהמסלול בנירים ובהם מצא אתגר ומימוש עצמי .בנירים ,עבר תהליכים
קשים ומורכבים כחלק מהתהליך הטיפולי ,והתבקש ,כשאר החניכים ,לכתוב יומן בו יתעד את התנהגותו ,רגשותיו
וחששותיו -משימה שלדבריו היתה הקשה ביותר .ד' נאלץ להתמודד עם שאלות לא פשוטות באשר למציאות הקשה
ממנה הגיע ,למערכת הערכים והאמונות שלו ולגבי הבחירות שעשה עד כה בחייו .תהליך ההתבוננות העצמית
היווה קושי נוסף עבור ד' והתגבר עוד יותר בשל הדרישה להיכנס לרמות עומק וכנות גבוהות מאוד ואי ויתור על
התנאי הזה .ד' שלא היה בשל אז לדרישה זו ,עזב את הכפר סמוך מאוד לסיום מסלול נירים ,שב הביתה ומצא
עצמו שוב בין החבר'ה בשכונה ועם הסמים; "לא היה לי מה לעשות...היה משעמם ..אין איך להעביר את הזמן".
לאחר חודשיים של ויכוחים קשים עם אמו ,שלא ראתה בעין יפה את חזרתו לשכונה ,החליט ד' לעזוב לאילת .גם
שם ,מצא עצמו מתחבר אל אותו סוג של אנשים; "זה מה שאתה יודע...זה מה שאתה מכיר ,"..מספר ד'; "ישנתי
אצל חבר שמשתמש גם ולאט לאט התחלתי לפתח קשרים ולהכיר אנשים לא טובים".
ד' שהיה אמור להתגייס באוגוסט  ,2008דחה את גיוסו ותכנן שלא להתגייס כלל .במהלך שהותו באילת ,נשאל ,לא
אחת ,לגבי שירותו הצבאי; "הרגשתי מטומטם שכל פעם מחדש אני צריך להמציא סיפור ,פתאום הבנתי שאני
חריג ,שאני לא הולך באותו המסלול כמו כולם" .הוא מצא עבודה כמלצר ,אך לא הצליח להתמיד בה והחל להעדר
ממנה בקביעות .לאחר שפוטר ,מצא עבודה בחנות בגדים ועל אף שהשתדל להחזיק מעמד ,מעגל מכריו
המפוקפקים התרחב והמצב החמיר עוד יותר.
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ברגע הזה ,בגיל  19.5אחרי שנה וחצי באילת ,הבין ד' שהלך רחוק מדי...
הוא הרגיש שהוא הולך לאיבוד מכל הכיוונים ויכול להיות שיתעורר עוד  10שנים ,עדיין באילת ובלי שהתקדם
לשום מקום .המחשבה הפחידה אותו מאוד .שם נפל לו האסימון והוא עזב הכל וחזר לצפון; "אומרים שבן אדם
צריך להגיע לכאב בלתי נסבל כדי להתאפס .זה הרגע מבחינתי שעשיתי את השינוי".
בשנה וחצי הבאות ,ניתק ד' את כל קשריו החברתיים הקודמים ואפילו החליף את מס' הטלפון שלו .הוא מצא
עבודה בשיפוצים והתמיד בה .כרבים אחרים ,גם הבוס החדש של ד' החליט לעודד אותו לשקם את חייו ,אך בשונה
מכולם ,ד' מצא עצמו הפעם מקשיב; "הוא אמר שהוא מזהה בי פוטנציאל ושאני יכול לבנות לעצמי עתיד אם
אתגייס ...שאוכל אפילו לצאת לקצונה ושבכל מקום יחטפו אותי .אמר שאח"כ אעשה תואר ואבנה את החיים שלי.
הרגשתי שהבן אדם מבין משהו" .כבר ביום למחרת ,התקשר ד' לורד טולדו ,העו"ס שלו מנירים ובישר לה כי הוא
רוצה להתגייס .ורד ,שלא האמינה למשמע אוזניה ,הסבירה לד' את השלבים הבאים בתהליך ,אשר גם היא ,לא
שיערה כמה ארוך הוא יהיה.
בגיל  21אחרי תהליך ארוך ,התבשר ד' כי צה"ל מסכים לגייסו לשורותיו .הוא החל את מסעו הצבאי בטירונות
בחוות השומר .ההתחלה היתה קשה מאוד עבורו .ד' שקיווה להגיע לסיירת ,מצא עצמו בין חיילים צעירים ממנו
וחסרי מוטיבציה וחשש כי התחברות עימם תמנע מבעדו להתקדם ,אך הצליח לדבוק במטרתו; "מה שהחזיק
אותי תמיד היה להסתכל אחורה ולראות מה עברתי עד עכשיו .זה מה שנתן לי כוח להמשיך .חשבתי על דמויות
כמו ניר קריצ'מן ,שבנירים סיפרו לנו על ההתמדה והנחישות שלו ואמרתי לעצמי שאני לא יכול להישבר וחייב
להשיג את המטרה ."...וכך היה .בחודש מאי  ,2010סיים ד' את הטירונות בחוות השומר כמצטיין ,וכבר סימן
לעצמו את היעד הבא  -לשרת כלוחם קרבי .בשלב הראשון הצטרף לתכנית קרביים ,וכמו אישור לנכונות דרכו,
גילה כי מדריך התכנית הוא בוגר נירים .עם סיום התכנית ,הוצע לו לשרת כתומך לחימה בתפקיד סמב"צ בבסיס
שרגא ,עד לפתיחתו של מחזור לוחמים חדש .תפקיד זה היה לד' המפגש הראשון עם יחידה לוחמת; "הרגשתי
שאני סוף סוף במקום שלי ונגמרו כל "העניינים" .נתתי את המאה אחוז כל הזמן .ידעתי שזה סוד ההצלחה-
לתת מאה אחוז .מי שנותן חצי עבודה ,יהיה בינוני .מי שייתן את המאה אחוז -יגיע להישגים" .בתום  3חודשים,
יצא ד' לגיבוש יח"טיות בפלס"ר גולני .למרות שסיים את הגיבוש בשלמותו ,לא התקבל לסיירת ,ובחר להשלים עם
העובדה שלא ישרת בסיירת אלא בגדודים.
באוגוסט  ,2010התחיל ד' בהכשרת לוחמים רובאי  07בגולני .הוא סיים את ההכשרה הבסיסית ,אך נראה היה כי
נתוניו הנמוכים עומדים לחבל בסיכויו להמשיך לקורס פיקודי מוקדם והוא נקרא לשיחה עם המג"ד; "אמרתי
למג"ד שיסתכל לי בעיניים ולא על הנתונים היבשים בדף .כי מה שיש בדף ,אפשר לשנות .אמרתי לו שממש
כואב לי שהוא בוחן אותי דרך המספרים" .המג"ד התרשם מהחייל חדור המוטיבציה שמולו ,ואישר את המשך
מסלולו .ד' יצא לקורס הפיקודי ונתקל בלא מעט קשיים .במהרה הבין כי דרגת הקושי עלתה וכדי לצלוח אותה
עליו ,כמו תמיד ,לתת את כולו; "ובאמת התחלתי להסתכל על הדברים כך .גם אם הייתי צריך לצאת לריצה או
ללמוד למבחן ולהפסיד שעות שינה ,הייתי עושה את זה .לא הייתי הולך לישון עד שלא סיימתי הכל" .ד' סיים
את הקורס הפיקודי בציון גבוה והוצב כמ"כ בפלוגה ותיקה של גולני בקו מבצעי .המחלקה שקיבל היתה מחלקה
ברמה נמוכה ולאחר שמונה חודשים של השקעה רבה ,סיימה את האימון כמחלקה מצטיינת .ד' אשר הוכיח עצמו,
לא אחת ,במהלך שירותו ,יועד כעת לקורס סמלים בכירים .בתום הקורס ,נקרא ע"י הסמ"פ שלו לשעבר ,לשרת
תחתיו כסמל מח' בפלוגת הטירונים החדשה שפתח .ד' שירת בתפקיד יוקרתי זה עד לשחרורו.
בפברואר  2013השתחרר ד' משירות צבאי מלא בדרגת סמ"ר וזכה למחיקת הרישום הפלילי מנשיא המדינה.

על עמותת נירים מספר ד' " נירים בשבילי היא המעטפת שמלווה אותך לאורך כל הדרך .יש עם מי לדבר ,יש
הכוונות ,יש עזרה .זה לא מובן מאליו שיש מישהו שם בשבילך .אמנם את כל הדרך אני עשיתי בעצמי ,אבל המון
דברים שהיו בבסיס שלי ,קיבלתי מנירים  -אם זה להכיר את עצמי יותר ,לדעת על מצבי הסיכון ,להכיר את
העולם מבחוץ .אלה דברים שהושרשו אצלי ומאוד השפיעו עליי .לנירים יש חלק גדול מאוד בסיפור שלי".
היום ,ד' משלים בגרויות בכפר הנוער נירים .הוא הגיע במטרה להשלים  12יחידות לימוד ,אבל ,השאיפה למצוינת
הטבועה בו ,הביאה אותו לעשות  2יחידות לימוד נוספות ולסיים עם בגרות מדעית מלאה שמאפשרת לו לימודים
גבוהים .היעד הבא של ד' הוא לצאת לקורס 'אחיד' וללמוד תואר ראשון.
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ס' עולה על המסלול להצלחה
סיפורה של ס' נערה בת  ,15מדרום הארץ ובת להורים גרושים מברית המועצות ,מתחיל שנה קודם לכן ,כאשר
נפלטה ממסגרות הלימוד בזו אחר זו .המסגרות החינוכיות השונות נאלצו להרחיקה לצמיתות עקב בעיות אלימות
וסירובה הנחרץ לקבל סמכות .היא החלה בקשר רומנטי עם בחור מבוגר ממנה ,והשתלבה בסביבת חבריו -
בחורים בגילאי  22ומעלה .רובם ככולם בעלי תיקים פליליים ומוכרים לרשויות ,המבלים את זמנם בעישון סמים
ושתיית אלכוהול.
על נירים שמעה דרך ידיד שלה ,וכך ,בגיל  ,14עם מספר תיקים פליליים ,מעצר בית ,וסביבה חברתית מזיקה,
הגיעה ל"נירים בשכונות" .לאור עברה ,נראה היה כי גם נירים תהווה רק תחנת מעבר נוספת בחייה וכהרגלה ,לא
תצליח להתמיד יותר משלושה חודשים בתכנית.
בהגיעה ל"נירים בשכונות" ,טרם נפתחה קבוצת בנות בעיר מגוריה ,לכן בחרה להצטרף לקבוצת הבנים בה משתתף
ידיד שלה )היום בוגר התכנית( .ס .אשר מרגישה נוח יותר בסביבה גברית ,כפי שמעיד עברה ,התאקלמה בצורה
טובה ואף טבעית בקבוצת הבנים.
לפני מספר חודשים ,התבשרה על פתיחתה של קבוצת בנות בעיר .בתחילה סירבה להצטרף ,אך מאוחר יותר
החליטה להגיע למפגשים וחוותה קשיי התאקלמות .עם הזמן גילתה ,לראשונה בחייה ,את רוח ההתמדה
והנחישות הקיימות בה .צעד אחר צעד ,עשתה את דרכה אל מפגשי הקבוצה ואל לבבותיהן של המשתתפות ,עד כי
החברות החזקה שנרקמה ביניהן גלשה אל מעבר למפגשי התכנית.
כיום ,בהבדל ברור מהתנהלותה במסגרות הקודמות ,מגיעה ס .באופן עקבי לכל המפגשים ,שומרת על קשר רציף
ופתוח עם מדריכי הקבוצה ,ומתנהלת ללא דפוסי אלימות בחייה.
עם זאת ,בשל הסביבה החברתית המזיקה בשכונת מגוריה ,מוגדרת ס' עדיין כנערה בקצה רצף הסיכון ,החשופה
למצבי מצוקה אקוטיים .על מנת להרחיקה משם ,החליטו גורמי הרווחה להפנותה למסגרת חוץ-ביתית סגורה.
משנוכחו לראות את התקדמותה המשמעותית במסגרת "נירים בשכונות" ,החליטו להעניק לה הזדמנות נוספת
ולאפשר לה להגיע לכפר הנוער נירים מתוך הסכמה כי )לדבריהם( בנירים נלחמים על כל החניך וזה המודל
שיתאים לה.
בימים אלו נמצאת ס' בתהליך הקבלה לכפר הנוער נירים וכולנו מאחלים לה הצלחה מרובה במסלול.
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