שומרים על השגרה בימים לא שגרתיים  -עדכון לשותפי וידידי נירים ,מרץ 2020

שותפים וידידים,
במהלך  17שנות פעילות עמותת נירים ,התמודדנו עם לא מעט אתגרים .חלק מאתגרים אלו היו נחלתינו הבלעדית,
חלקם היו נחלת כל מדינת ישראל ,והיום ,לראשונה ,אנו מתמודדים עם אתגר שחוצה יבשות וימים ומשפיע כמעט על
כל אזרחי העולם.
מתוך שהלא ידוע רב על הידוע בשלב זה ,והחדשות מביאות עימן גזירות והגבלות מדי יום ,אנחנו מבקשים ראשית לכל
לחזק אתכם ואת היקרים לכם ולאחל לכולם בריאות וחוסן ,ושנזכה לחזור לשגרה בהקדם האפשרי.
מספר עדכונים על תוכניות נירים בימי משבר הקורונה.
כפר הנוער נירים
כמסגרת הפועלת תחת רשות חסות הנוער במשרד הרווחה ,הכפר מוגדר כמפעל חיוני ופועל במתכונת מלאה ואף
מתוגברת .הפעילות מתבצעת תוך שמירה על תקנות משרד הבריאות והממשלה .בהתאם ,שינינו חלק מהתוכניות
והפעילויות להגבלות הנדרשות .כל הנערים והנערות נמצאים בכפר מתוקף צו בית משפט ולכן ,עד להודעה חדשה,
לא מורשים לצאת לסופי שבוע או חופשים בבית .גם ביקורי הורים הוגבלו ומתאפשרים במשורה ותחת פיקוח.
סגל נירים ,במחויבות מלאה  ,עושים ימים כלילות בכדי לשמור על השגרה ככל האפשר ,להפחית חרדות ,להתאים
פעילויות ובעיקר נוכחים במטרה להיות שם בשביל כל אחד ואחת מהנערים והנערות.
חוות נירים בהרים
החווה החקלאית טיפולית ברמת הגולן ,המהווה מסגרת משלימה לכפר הנוער ומאפשרת להמשיך ולעבוד עם נערים
ונערות שלא מצליחים להחזיק את מסלול נירים בכפר ,עובדת במתכונת מלאה בכדי לתת מענה לנערים ונערות במצבי
משבר.
גם פה ,הסגל המסור עובד ללא לאות ,מסביב לשעון ,בכדי לשמר ככל הניתן את שגרת העבודה ,הטיפול בעדר,
בסוסים ,בגן הירק ובכל תחומי הפעילות בחווה.

בוגר נירים ושינשינית עם חניך בדרך לחוות נירים בהרים

נירים בשכונות
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הרווחה ,אשר אינן מאפשרות לנו לקיים אף אחת מפעילויות נירים בשכונות,
החלטתנו להוציא את הסגל לחל"ת.
החלטה זו נבעה הן מהרצון שלנו להיטיב עם אנשינו ,כך שיוכלו לקבל דמי אבטלה בזמן שהם בבית ,והן מתוך הקושי
שלנו להחזיק עובדים ללא גיבוי כספי  -תזרימי מהמדינה.
חשוב לציין שבכוונתנו לקלוט את הסגל חזרה בתום משבר הקורונה ,לאחר שנקבל אישור מהממשלה להפעיל מחדש
את המסגרות השונות של נירים בשכונות.
תרומות ומתנדבים
לאור התרסקות השווקים והדרמה הכלכלית שטרם ברור איך ומתי תסתיים ,החלטנו לדחות את כל אירועי ההתרמה
שתוכננו במהלך החציון הראשון של שנת .2020
מכיוון שהכפר והחווה פועלים במערך מתוגבר ,אנו נעזרים בימים אלו בבוגרי הכפר ,אנשי סגל ושינשינים לשעבר
שהתגייסו לחזק את מערך ההדרכה .בהזדמנות זו ,אנו רוצים להגיד תודה.

תודה שאתם איתנו במסע הזה,
מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ,באינסטגרם ולתמוך בנו
משפחת נירים

שני בוגרי נירים מלווים חניך מצוות טרזן (י"א) במסע פרטני מכלא אופק בשרון בחזרה לכפר הנוער שבגליל המערבי.

