"מאחלת לכל ילד שיזכה לקבל איזה שהוא נירים

בחיים שלו"

)בוגרת נירים(

עמותת נירים  -מושיטים יד לבני נוער בסיכון גבוה
באפריל  ,2002במהלך פעולת שייטת  ,13בקרב פנים מול פנים נגד
מחבלים בשכם ,נפל רס"ל ניר קריצ'מן .עמותת נירים שהוקמה על שמו,
שמה לה למטרה להיות נושאת הדגל בכל הנוגע לחינוך למצוינות של
נוער ישראלי בסיכון גבוה ,שנשר ,או נמצא בסכנת נשירה ,ממסגרות
חינוכיות פורמאליות.
מאז הקמתה בשנת  ,2003עמותת נירים יוזמת ומפעילה ,בחסות
שייטת  ,13תכנית חינוכית-טיפולית המעניקה מדי שנה למאות בני
נוער בסיכון גבוה ,בכל הארץ ,הזדמנות נוספת ,לעיתים אחרונה,
לחזור אל חיק החברה הישראלית כאזרחים התורמים לעצמם,
למשפחותיהם ולמדינה.
אנו מציבים רף גבוה  -בגרות מלאה ,גיוס לשירות ערכי ומשמעותי
בצה"ל ,מעורבות חברתית והתפתחות אישית ,כיעדים ברי השגה,
ומפעילים תכנית חינוכית-טיפולית חדשנית למען הגשמתם ,בשתי
מסגרות ייחודיות:
כפר הנוער נירים  -מסגרת חוץ ביתית ,בצפון הארץ המיועדת לבני נוער
במצבי סיכון בגילאים .14-18
תכנית נירים בשכונות  -פרויקט תוך קהילתי ,הפועל עם נוער בסיכון
בשכונות מצוקה בכל רחבי הארץ.
שתי המסגרות פועלות על פי מודל נירים  -מסלול חינוכי  -טיפולי
המצליח לחולל מהפך דרמטי בחייהם של מאות נערות ונערים
המוגדרים על ידי המדינה כחיים בקצה רצף הסיכון.

"בנירים קיבלתי המון כוחות
להתמודד עם החיים האמיתיים" )בוגר נירים(

הייתי נותן את הכל כדי לחזור לשם

בשבילי זה היה פתיחה של מסע לשינוי

כפר הנוער נירים
הנחת היסוד בכפר ,בעבודה עם הנערים והנערות בקצה רצף הסיכון
היא כי הם מסוגלים לשקם את עולמם הרגשי ,לחוות הצלחה
ולרכוש את הכלים ,המיומנויות והביטחון העצמי כדי לעצב את גורלם
מחדש 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.
המסגרת תובענית ומאתגרת ובמקביל מספקת 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.
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 ,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 להשיג מטרות
אלו ,רמת דרישות וציפיות גבוהה ,שיח ואקלים ארגוני מגביה ,משמעת
נוקשה ,סדר יום אינטנסיבי וסט מחייב של ערכים ונורמות .כל אלו פועלים
בתוך זירות עבודה ,המאפשרות גילוי והעצמת כוחות ובתוכם זירת השטח,
בית הספר והמרחב הפנימייתי.

"יום אחרי שהגעתי כבר מצאתי את עצמי

מטפס את הר מירון
וארבעה ימים אחר כך מצאתי את עצמי בכינרת בסבב סיום מסע עם
שלא הייתה לי

בחיים ועם חיוך מאוזן לאוזן שלא ירד במשך שעות‘‘ )בוגר נירים(

החיים שלי

למדתי לספר מה עובר עליי במילים

בית הספר בכפר
תלמידי בית הספר נירים מגיעים לכפר מנקודות פתיחה שונות .חלקם
נשרו במהלך לימודיהם בחטיבת הביניים ,חלקם איבדו את דרכם עוד
במסדרונות בית הספר היסודי .כולם מגיעים עם פערים לימודיים
משמעותיים ותחושת כישלון בתחום שנתפס כמרכזי בחוויית הנעורים –
בית הספר.
בית הספר בנירים לא ממיין את תלמידיו לפי הישגיהם או חוות הדעת
מן העבר ,אלא מניח שכל נערה ונער ,בהינתן מערכת מסורה ,מקצועית
וקשובה ,יכולים להגיע לתעודת בגרות עיונית מלאה תוך שלוש שנים,
ללא תלות בנקודת הפתיחה שלהם.
זהו אחד התחומים המרכזיים בחייהם של בני נוער ועל כן ,צבירת כישלונות
בתחום זה פוגעת משמעותית בדימוי העצמי ובתחושת המסוגלות שלהם.
בנוסף ,הפרעות קשב וריכוז ,לקויות למידה ,היעדר תמיכה משפחתית
ורף ציפיות נמוך של הסביבה ושל הנערים עצמם ,מובילים לנשירתם
מרוב מסגרות החינוך.
אנו רואים ברכישת השכלה כלי ראשון בחשיבותו במסע להשתלבות
בלב החברה הישראלית ולכן מציבים השגת תעודת בגרות מלאה כאחד
מיעדי מסלול נירים.

"בסוף השיעור קרה לי את
הדבר הכי טוב שהיה לי.

סיימתי לכתוב
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" )בוגר נירים(

ולא תמיד בהתנהגות

המרכז להעשרה ופיתוח אישי בכפר
המרכז להעשרה ופיתוח אישי מהווה חלק אינטגרלי ומשמעותי בתהליך
החינוכי-טיפולי של בני הנוער בכפר.
הנחת המוצא של נירים היא שלכל אדם יש פוטנציאל להצטיין לפחות
בתחום אחד והמרכז להעשרה ופיתוח אישי מספק לנערים ולנערות
את ההזדמנות להצליח; במרכז מבחר חוגים ופעילויות המאפשר לחניכים
לאתר את תחומי ההצטיינות שלהם ,ולפתח את כישרונותיהם האישיים.
כאן ,מרחיבים החניכים את האופקים ,מפתחים מיומנויות ,כישרונות
ותחומי עניין שבעבר לא חלמו לפתח והיו רחוקים מאוד מעולמם .הם
צוברים חוויות הצלחה במגוון תחומים כגון :מוסיקה ,ספורט ואמנות
ומגיעים להישגים מעוררי התפעלות בכל קנה מידה .הישגים אלו,
המסייעים בבניית תחושת המסוגלות שלהם ובחיזוק הביטחון העצמי,
תורמים משמעותית להתקדמותם .בנוסף ,פעילויות המרכז מספקות
להם מקום חשוב לבטא ולפרוק מצוקות ,כעסים וקשיים ,לעדן אותם
ולנווט אותם לכיוונים נורמטיביים.

"בנירים למדתי לפתח את
הכישרונות שלי ,למדתי לנגן,
למדתי מה זה

מ נ בח ר ת כ ד ו ר ס ל "

)בוגרת נירים(

בנירים קיבלתי חום ואהבה

שמתבטאים בהרבה צורות

 - Wilderness Therapyהטיפול באמצעות השטח בכפר ובשכונות
פעילות השטח האתגרית מהווה כלי מרכזי לשינוי והעצמה של
החניכים ואחראית במידה רבה להצלחות הנערים בכל הזירות.
השטח הוא זירה שאינה מוכרת לרובם ,בה ניתן להגיע להישגים
משמעותיים ולבנות זהות חדשה .הטיפול באמצעות השטח מורכב
מפעילות שבועית קבועה )יום-יומיים בשבוע( ומפעילות תקופתית
מאומצת :מסעות מפרכים ,סדנאות שטח והישרדות ,ספורט אתגרי,
טיולים ,פעילות ימית אתגרית ואימוני כושר.
שיטה זו תורמת להעלאת תחושת המסוגלות והערך העצמי של
החניכים ,מחזירה להם את האמון בעצמם ובסביבה ,מתרגלת אותם
בשליטה פנימית ,עצמאות ,אחריות והתמדה  -ערכים החסרים בעולמם
של בני נוער בקצה רצף הסיכון.
לאחר שהם מעפילים לפסגתו של הר תלול ,הם מתחילים להאמין
ביכולתם לגבור על המכשולים שהחיים האמיתיים מציבים בפניהם.

”המסע היה קשה ,אבל לימדתם אותנו שאם

הצלחנו במסע נצליח גם בכל
)בוגר נירים(
דבר

השטח הפך אותי לרגוע יותר

נירים בהרים  -החווה הטיפולית של הכפר
נירים בהרים הינה חווה חקלאית ברמת הגולן ,המהווה 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
חיצונית לכפר ,מאפשר מענה לנערים במצב זה ,והמשך עבודה פרטנית
והכלה ,עד ליציאתם מהמשבר וחזרה לתפקוד במסגרת האם.
החווה ממוקמת באזור מבודד ,בדרום רמת הגולן ,ומיועדת לקלוט עד 5
חניכים בו זמנית .סדר היום הנוקשה והתובעני המתקיים בה ,יוצר מסגרת
קשיחה מחד ,אך חמה ומכילה מאידך .הניתוק והבידוד ,תשומת הלב
הפרטנית והתמיכה מאפשרים שקט נפשי ומרחב נקי לעבודה פנימית.

"אני יוצא מהתהליך עם ראש שונה,

,

דיבור שונה

עם המון כלים שקיבלתי ושיצרתי לי בעצמי ואני יוצא מפה גם עם חברים.

חברים שטובים בשבילי.
חברים עם אהבה עצומה ,עם דאגה גדולה ועם
שאיפות דומות כמו למשל חיים נורמטיביים.

אז באמת תודה"

)בוגר נירים(

לימדו אותי כיוון ודרך ולא וויתרו

עלי לרגע

שירת הים  -הבית לנערות בכפר
פרויקט שירת הים נולד כמענה לנערות שמסלול נירים האינטנסיבי אינו
מספק מענה טיפולי נכון עבורן .המאפיין העיקרי של נערות אלה הוא
חוסר יכולת לוויסות רגשי .הן לא מצליחות לייצר שגרה רציפה לאורך
זמן בכפר ,ועוברות ממצב רגשי מרומם ומועצם למצב רגשי משברי
וקיצוני .משברים אלו מלווים בהתנהגויות בלתי מסתגלות כמו חוסר
תפקוד ,צעקות ,קללות ,בריחות ,שימוש בחומרים משני מצב רוח )סמים
ואלכוהול( ועוד.
בית שירת הים פועל בתחומי הכפר ומיועד לטפל ב 12 -נערות .אורך
התכנית  9חודשים ומטרתה לספק בועה של שקט ,רוגע ,הכלה ,וטיפול
המושתת על מודל .Dialectical Behavioral Therapy - DBT
התהליך מאפשר לנערות לחזור למסלול נירים ,ממקום חזק יותר ועם
כלים יעילים לוויסות ,שיעזרו להן לסיים את המסלול.

"הגעתי לשירת הים לפני  9חודשים.
עם קבלת סמכות
וגבולות .השתמשתי בסמים ,אלכוהול ...לא הסתדרתי ,ברחתי...

המקום הכי
טוב בשבילי‘‘
אבל בסוף הבנתי שזה

)בוגרת שירת הים(

בנירים למדתי מה זה להיות חלק מקבוצה

מדור בוגרים  -בוגרי נירים בשכונות ובוגרי הכפר
מדור הבוגרים בנירים מטפל במאות בוגרים בני  18-25ומספרם 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
לבוגרינו בתקופת טרום הגיוס ,במהלך השירות הצבאי ולאחריו ,עד
השתלבותם המלאה בלב החברה.
במסגרת הפעילות מתקיים קשר רציף עם הבוגרים ,הכולל יעוץ וסיוע
רגשי ,פתרון בעיות מול הרשויות ,השתתפות בשמחות ותמיכה ברגעי
משבר ,הנגשת תכניות תעסוקה ,דיור והשכלה גבוהה .הבוגרים מהווים
מודל לחיקוי לחניכים הצעירים .אנו גאים בהם ורואים בהם חלק
ממשפחת נירים החמה.

"נירים בשבילי זה בית,

אהבה ,חום ,כיף לי להיות פה .הכול חוזר לפה .מה שהיה לפני נירים

איננו משמעותי בעיני.
לא יודע מה היה קורה אם לא הייתי פה...

מבחינתי בית הבוגרים

אינו מובן מאליו) "...בוגר נירים(

נירים זה הבית השני

שלי ולעיתים גם הראשון

בנירים מצאתי מקום רגוע ,משהו שהכרתי בעצמי

נירים בשכונות
התכנית פועלת בשכונות ממעמד סוציואקונומי נמוך המתאפיינות בשיעורי
עבריינות גבוהים ,אחוז גבוה של בני נוער מנותקים ומשוטטים ,שימוש
בסמים ואלכוהול ושיעור נמוך של גיוס לצה"ל )רבים מהם ממשפחות
עולים מחבר העמים ואתיופיה(.
שלומי אבני ,מייסד ומנהל נירים בשכונות ,קצין מיל' מצטיין בשייטת ,13
שנולד וגדל באור עקיבא ,שם לו למטרה לשנות את השכונה בה גדל.
לאחר נפילתו של ניר קריצ'מן ,חברו לנשק ,הקים שלומי את בית נירים
הראשון בלב אחת השכונות הקשות בעיר מגוריו ,אור עקיבא.
מאז ,התרחבה התכנית בהדרגה ,וכיום נותנת מענה למאות בני נוער
ברחבי הארץ מצפון ועד דרום.
התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,משרד הרווחה והרשויות
המקומיות ,ומתרחבת מידי שנה.
אוכלוסיית היעד  -בני נוער בקצה רצף הסיכון בגילאים  ,14-18מרביתם
מגיעים מרקע של ניתוק או נשירה סמויה ממסגרות חינוך פורמאליות,
משוטטים ועוסקים בוונדליזם ,אלימות ,התפרצויות ומשתמשים בסמים
ואלכוהול .חניכי נירים בשכונות ממשיכים לשהות בסביבה המוכרת להם
ולהתגורר בבתיהם תוך שהם מעורבים בתכנית אינטנסיבית המספקת
להם אתגרים תובעניים לצד אהבה ותמיכה לאורך רוב שעות היום.
המפתח להצלחה הוא נוכחות משמעותית של המדריכים בבתי נירים,
בסיורי לילה בשכונה ,בבית הספר ובשטח .התכנית מלווה את החניכים
בכל הצמתים המרכזיים והקריטיים בחייהם.
המדריכים עורכים סיורים בשכונה ,מכירים את בני הנוער ,רוכשים בהדרגה
את אמונם ויוצרים סקרנות ראשונית אצל החניכים הפוטנציאליים.
עם בניית הקבוצה ממשיכים המדריכים להיות נוכחים בשכונה ומעורבים
במתרחש בה בעקביות .שם  -ברחוב" ,על הברזלים" ובכל אותם מקומות
מפגש של הנערים והנערות – מתקיימים מפגשים בלתי פורמאליים
אישיים וקבוצתיים .אחת לשבוע יוצאים הנערים והנערות לפעילות שטח,
הישרדות ו ODT-וארבע פעמים בשנה מתקיימים מסעות הישרדות
אתגריים המהווים שיא בתהליך החינוכי-טיפולי.

’‘בנירים למדתי שיש לי כוח רצון

פרצתי גבול שלא חשבתי שאעבור‘‘

)בוגר נירים בשכונות(

פעם

מטרות התוכנית  -נירים בשכונות
התכנית פועלת כריצת מרתון המאפשרת למידה ,תרגול והכנה מסודרת
לשירות הצבאי בפרט ולחיים בכלל ,במגוון רחב של תחומים .דרך התכנית
מצליחים בני הנוער לחוות תחושת הצלחה ,להאמין בעצמם ,לפתח דימוי
עצמי חיובי ותחושת מסוגלות ולצאת לדרך חדשה וטובה יותר.
נירים בשכונות מייצרת שינוי דרמטי במסלול חייהם של החניכים ומובילה
אותם לעבר עתיד של מימוש עצמי ,הצלחה מקצועית )אקדמאית
וכלכלית( חיי משפחה מיטיבים ,ותרומה משמעותית לקהילה בה הם חיים.
בעזרת התכנית נצרב בקרב הנערים נרטיב חדש של הצלחה המאפשר
לסיים  12שנות לימוד עם עדיפות לתעודת בגרות )מלאה או
חלקית( וגיוס לשירות צבאי משמעותי ולאחריו השתלבות
כאזרחים שווים במדינה.

"למדתי לשרוד ,קיבלתי ביטחון...

אני יודע לתת אמון בחברים,

למשפחה"

)בוגר נירים בשכונות(

אפשר תמיד ,בכל גיל ,ללמוד לשנות הרגלים

אם הצלחנו במסע ,נצליח

כיתות נירים בשכונות
זהו מודל חדשני שנבנה יחד עם אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון
במשרד החינוך ,על בסיס הכלים של עמותת נירים תוך יצירת רצף
חינוכי מבוקר ועד ערב .התכנית מיועדת עבור תלמידים נושרים או בסיכון
לנשירה ,ומטרתה מניעת נשירה לסוגיה וצמצום פערים לימודיים.
צוות המדריכים מסייע בהתמודדות עם חסכים חברתיים ורגשיים על ידי
חשיפת התלמידים לפעילות קבוצתית חווייתית הכוללת פעילויות שטח
ומסעות הישרדות .התכנית מעניקה מיומנויות חברתיות וכלים לפיתוח
תחושת מסוגלות ודימוי עצמי חיובי בכל ההיבטים.
מטרות התכנית:
 חזרה של תלמידים נושרים או במצבי סיכון לנשירה ,למסלול חיים נורמטיבי. סגירת הפערים הלימודיים והחסכים החברתיים והרגשיים עד להשגתתעודת בגרות.
 פיתוח יכולת למידה עצמאית ורפלקטיבית. הכוונה לגיוס משמעותי לצה"ל או לשירות אזרחי. מעורבות חברתית  -מחויבות אישית  -התכנית מוכרת כ 60-שעותתרומה לקהילה בכיתה י'.
עקרונות עבודה:
 טיפול בבעיות רגשיות/חברתיות. יצירת תהליכים פרטניים וקבוצתיים ע"י פעילויות שטח ותוכניות אישיות.)מודל אחד על אחד(.
 הוראה ולמידה חווייתית. עבודה משותפת של המדריך עם מחנך הכיתה. חיבור על רצף היום  -בין ביה"ס לשכונה." -נלחמים על כל תלמיד‘‘

"יש לך חלק גדול בשינוי שעברתי ...לקחתי אותך כדמות וכמורה לחיים

אין סוף דברים למדתי ממך
אז רציתי להגיד

תודה‘‘

)בוגר כיתת נירים(

גם בכל דבר בחיים

קבוצות נערות  -נירים בשכונות
נערות בקצה הרצף החברתי חשופות במיוחד למצבי סיכון .תפיסות
מסורתיות לגבי מעמד האישה מציבות אותן במקום נחות ,שניתן לנצל
ולפגוע בו ,ומציבות להן שאיפות והזדמנויות מצומצמות ביותר .תכנית
נירים בשכונות המחנכת לעצמאות ומימוש עצמי של נערים ונערות
כאחד ,מערערת על תפיסות פטריארכליות הרווחות במשפחות,
המונעות מבנותיהן להשתתף בפעילות.
בכדי לאפשר לנערות להשתלב בתכנית ,אנו יוצרים עבורן קבוצה ייעודית
בליווי צמוד של מדריכה.
הפעילות השבועית כוללת שיחות קבוצתיות ואישיות ,תמיכה לימודית
בביה"ס ואחה"צ ,פעילויות חברתיות בבית נירים בשכונה ,סדנאות כישורי
חיים ,פיתוח רגשי ותכנים ייעודיים )דמוי גוף ,מעמד האישה( .לאורך השנה
מתקיימת סדנת הורים מתוך הבנה ששיתוף הפעולה של ההורים קריטי
להצלחת הנערות.
קבוצות הנערות לוקחות חלק פעיל בתוכנית ומצטרפות לגיחות חד יומיות
בשטח ולמסעות ההישרדות הנערכים שלוש פעמים בשנה.

"לפני כ 4-שנים הצטרפתי לנירים ,יצאתי למסע

וידעתי כבר
אז שמצאתי משפחה
ח ד ש ה )בוגרת נירים בשכונות(
הראשון שלי בקיץ של אותה שנה

את כמו אחות

גדולה שעושה הכל שיהיה לי טוב

אני תמיד אשאר חלק מהמשפחה הזאת שנקראת נירים

מפת נירים בשכונות

חצור

כיתת נירים
בית נירים מט''ל  -קבוצת בנים
בית נירים מית''ר
תכנית נירים משטרה
קבוצת בנים
קבוצת בנות
פרויקט יזמי

נהריה
כרמיאל
נשר חיפה

עפולה
אור עקיבא
בית שאן

קציר

חדרה
נתניה
כפר סבא
רמת גן תל אביב

קרית גת

נתיבות

דימונה

להצטרפות למעגל השותפים של נירים
באמצעות העברה בנקאית:
חשבון  ,338866סניף  ,753בבנק הפועלים
אנא עדכנו אותנו בפרטי התרומה ובכתובתכם
בטלפון  04-9919360או במייל yariv@nirim.org
באמצעות צ'ק לפקודת עמותת נירים לכתובת:
כפר הנוער נירים ,ד.נ .אשרת  ,25215בוסתן הגליל
אנא ציינו את כתובתכם בכדי שנוכל לשלוח קבלה
ומכתב תודה
עגלו לטובתנו בכרטיס האשראי שלכם:
ישראכרט ,ויזה לאומי קארד ,אמריקן אקספרס.
ניריםwww.round-up.org.il/
סמנו בטופס של חברת האשראי את עמותת נירים
לעמותה יש את כל אישורי מס הכנסה לעניין
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נירים הפך לחלק ממני ולחלק מהחיים שלי

