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מוקדש בהוקרה ובהערכה רבה
לכל שותפינו לדרך

שותפים יקרים
כמו בכל שנה ,מתוך החשיבות שאנו מייחסים לקשר אתכם,
אנו שולחים סיכום שנתי לעיונכם.
השדה החינוכי ,לצד מורכבות ואתגרים גדולים ,משופע במנות גדושות של רוח,
חיוביות ,סולידריות ,התנדבות ,אכפתיות ובמנות גדושות של מוסר וערכים.
יש בו אמנם ביטוי יומיומי לתחלואי החברה אבל גם לכוחות ולטוב שבה.
אנחנו חולקים אתכם קצת מהערוגה ה"נירימית" מתוך השדה החינוכי הרחב בארץ.
תודה לכם  -משרד הרווחה ,משרד החינוך ,משרד הביטחון )האגף הביטחוני חברתי(,
קרנות ,חברות ,פדרציות ,תורמים פרטיים ומתנדבים  -על השותפות.
משפחת נירים
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כפר הנוער
שותפים,
בדו"ח סיכום השנה אנו מעדכנים על פעילות הכפר כדי לנסות לצייר לכם את
תמונת העשייה בשנה האחרונה .זאת תמונה מורכבת ,רבת פנים וצבעים ,ייחודית
ומשמעותית מאוד לנערי הכפר ,למשפחותיהם ,לנו ואולי במעט ,גם לחברה בארץ.
חשוב לנו מאוד להדגיש שהשותפות שלכם אינה טכנית אלא מהותית.
היא לא מסתכמת רק בבניית מבנה חדש או בשיפוצו של אחר .זו שותפות
המאפשרת את העשייה כולה ,על המורכבות שלה ,על העוצמות שלה ועל
התקווה שהיא נוטעת.
מיכה

הכפר הוא חלק ממעונות חסות הנוער במשרד הרווחה ,עובד תחת הפיקוח
של החסות ונמצא בדיאלוג מקצועי רצוף עמה.

הפנימייה
הפנימייה בכפר הינה בית שני ולעתים ראשון עבור החניכים .המקום משרה
תחושה של מוגנות ,שייכות ,חום ומשפחתיות .האקלים הסביבתי מהווה גורם
מרכזי בהפיכת המקום לבית המעניק בטחון פיזי ורגשי.
הפנימייה היא הגוף המתכלל את מסלול נירים על הפעילויות ועולמות התוכן שבו.

"בנירים קיבלתי חום ואהבה שמתבטאים בהרבה צורות,
לפעמים בחיבוק או שיחה עם הראש צוות ,אם הבית ,הש"ש או העו"ס שלי...
ולפעמים זה מתבטא בגבול ובקבלת סמכות ...נירים זה הבית השני שלי ולעיתים
גם הראשון .מאחלת לכל ילד שיזכה לקבל איזה שהוא נירים בחיים שלו".
ג' ,חניכה בנירים

מעורבות בקהילה
המעורבות בקהילה היא מרכז העשייה של השלב השלישי של מסלול נירים –
שלב "תרומה ותמורה".
צוות לביא ,במסגרת שלב זה תרם במספר מסגרות  -פעילות עם ביה"ס גלים -
בי"ס אזורי לחינוך מיוחד ,הפעלת חג פורים משותפת עם חניכי "בית הגלגלים"
והתנדבות שנתית קבוצתית ופרטנית עם חניכי ביה"ס "מיתר" .בנוסף לאלה
התנדבו החניכים גם בביה"ח בחיפה ,עבדו עם משפחות קשות יום בעכו והתנדבו
בכלבייה האזורית בקיבוץ יסעור.
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מח"מ – מרכז חינוך משלים  -המרכז להעשרה ופיתוח אישי
במסגרת המח"מ פועלות ומופעלות כל המסגרות המשלימות לסדר היום הפורמאלי של הנערים כגון:
חוגים ,חגים ,סמינרים ,סדנאות העשרה ,פעילויות הפגה וחברה ,שיעורי עזר ועוד.
גם השנה שמרנו על מגוון חוגים רחב שאפשר לכל נער ונערה למצוא את מקומם ,לפתח כישרונות חבויים ולמצוא
תחומי עניין חדשים שלא הכירו או שלא היו זמינים להם עד כה.
כדורגל ,טניס ,כלבנות ,אמנות לחימה ,כושר קרבי ,אופניים ,מוזיקה ,אמנות  -מלאכה וציור ,דרמה ,אפיה ובישול,
צילום ,יוגה ,ג'אגלינג וחדר הכושר הפועל על בסיס קבוע ובו הוקם השנה קיר טיפוס.

"בנירים למדתי לפתח את הכישרונות שלי ,למדתי לנגן ,למדתי מה זה להיות חלק מנבחרת כדורסל".
חניכה בכפר

בנוסף לפעילות השוטפת של החוגים מתקיימים במסגרת הכפר כל חגי ישראל וטקסי המדינה .בכל חג ובכל טקס
מושקעת חשיבה ועשייה של הצוותים בניצוחם של מתנדבי שנת השירות המגיעים אל הכפר בכל שנה.

מתנדבי שנת השירות
הש"שינים בנירים מהווים מרכיב משמעותי ביותר בכוח האדם בכפר .בנוסף למקומם כאחים בוגרים הם מהווים חלק
בלתי נפרד מהצוותים והפעילות השוטפת בביה"ס ובפנימייה .הש"שנים נמצאים בכתות בביה"ס ,עוזרים בלימוד פרטני,
מעבירים פעילויות על בסיס שבועי ,אחראים על פעילויות התרבות והחגים וכמובן יוצאים לפעילויות השטח השבועיות
ולמסעות ההישרדות.
הקומונה בכפר מונה  17בני נוער בשנת שירות והשנה לראשונה הוקמה קומונת ש"ש קטנה גם בחווה.

"בנירים הבנתי שמקום בלב ,יחס חם ואוהב ואמונה אמיתית ביכולות של כל ילד יכולים לגרום לכל אחד להצליח“...
א .ש“ש
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שירת הים
בשנה שעברה דיווחנו על תחילת הקמתו של פרויקט ייחודי לנערות –
בית "שירת הים" .בחודש מאי  2015הושלמה בנייתו והבית עלה על הקרקע.
"שירת הים" היא מסגרת הפועלת בתחומי הכפר ומיועדת לטפל ב 12 -נערות.
התכנית פרוסה על פני  9חודשים ומטרתה לספק בועה של שקט ,רוגע ,הכלה,
וטיפול המושתת על מודל  ,( Dialectical Behavioral Therapy) DBTהמודל
הטיפולי היחיד בעולם ,שיעילותו הוכחה מחקרית ,בטיפול בנערות עם קושי
בוויסות רגשי.
פיתוח המסגרת כלל תכנון וגיבוש המודל ,ביצוע פיילוט במבנה זמני ,בניית מבנה
קבע ,גיוס והכשרת סגל וקליטת נערות.
כיום ,מתגוררות ב"שירת הים" תשע נערות והמסגרת תמשיך ותקלוט באופן מדורג
עד שתיים עשרה נערות.
בנוסף לפעילות היומיומית ולשגרת הלימודים עוברות הנערות חוויות שונות בתחום
השטח ,רכיבה על סוסים ,שייט ,חוגים ועוד.
זו ההזדמנות להודות לכם התורמים והשותפים על תמיכתכם הרחבה שאפשרה
הקמתה של המסגרת.

"הגעתי לשירת הים לפני  9חודשים .היה לי קשה עם קבלת סמכות וגבולות.
השתמשתי בסמים ,אלכוהול ...התקופה בשירת הים הייתה לי קשה אך משמעותית.
לא הסתדרתי ,ברחתי ...אבל בסוף הבנתי שזה המקום הכי טוב בשבילי.
חזרתי לנירים לתהליך פרטני ,לאחר מכן יצאנו למסע הישרדות ראשון במדבר.
לא האמנתי שאסיים אותו .המשקל של התיק היה כבד מידי ,אמרתי לעצמי שאני לא
יכולה ...ככה זה כשאתה לא מאמין בעצמך.
בסוף ,הצלחתי לסיים את המסע בגבורה .כאשר י' המדריכה שלי שם לצידי"
א' בוגרת שירת הים
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בית ספר נירים
בבית הספר נירים כל התלמידים לומדים במסלול של בגרות מלאה .בית הספר
מכין ומגיש את תלמידיו לבגרות בכל מקצועות החובה – מתמטיקה ,אנגלית,
לשון ,ספרות ,היסטוריה ,אזרחות ,תנ"ך וחינוך גופני –סה"כ 21 :יחידות בגרות.
המגמה המרכזית בבית הספר ,ברמה של  5יחידות בגרות הינה מדעי כדור הארץ
והסביבה .הלמידה בבית הספר מתקיימת בקבוצות קטנות ובעזרת מורים מקצועיים
וכן מתנדבים וחיילים שמגיעים בכל יום לבית הספר ומסייעים פרטנית.
השנה במסגרת מיזם חינוכי משותף עם מכללת הגליל המערבי השתתפו 3
חניכים מצטיינים מכתה י"ב בקורס אקדמי בחוג לקרימינולוגיה וסיימו בהצלחה.
בבית הספר מתקיימות פעילויות גם למען הקהילה כמו למשל התנדבות וחניכה
של נערי נירים בבית הספר לחינוך מיוחד "מיתר".

התהליך בנירים בכמה משפטים ,נכתב ע"י ל .חניכה בנירים
"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"

נירים בשטח
הטיפול באמצעות השטח  Wilderness Therapyהנו אחד מהכלים המשמעותיים
המאפשרים את פריצת הדרך הדרמטית והטמעת הכלים והערכים הנדרשים
לחניכנו כדי לכתוב מחדש את סיפור חייהם.
השטח הוא זירה לא מוכרת לרובם ,בה ניתן להגיע להישגים המאפשרים בניית
זהות חדשה .ההתמודדות עם הקושי הפיזי והמנטלי מהווה מנוף לבניית תחושת
מסוגלות חזקה ביותר .תחושת מסוגלות חזקה ,על פי גישת הכוחות ,היא המפתח
להתפתחות והשתלבות נורמטיבית.
השנה הכפר ביצע  107ימי שטח בודדים 23 ,מסעות נודדים של  4ימים,
 4מסעות הישרדות של  5ימים .בנוסף ,מספר מסעות גיבוש וכמות רבה
של מסעות פרטניים )נער ואיש סגל( בשטח; למעשה ,כמעט בכל יום נתון,
למעט שבתות וחגים ,יש לפחות צוות אחד בפעילות בשטח.
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נירים בהרים
החווה הטיפולית של נירים ברמת הגולן המשיכה גם השנה לעבוד ולהתפתח .החווה מאפשרת לנערים המגיעים
למצבי משבר לעבור תהליך פרטני במסגרת חיצונית לכפר.
סביב החווה נבנה השנה מערך תמיכה הכולל את מנהל החווה ומשפחתו וכן משפחות מקיבוץ מיצר הסמוך המהוות
מודל משפחתי חיובי .כמו כן נפתחה קומונה של נערים בשנת שירות העובדים בחווה.
השנה ,לראשונה ,הופנו לחווה ע"י בית המשפט לנוער שני נערים ממוסדות אחרים של חסות הנוער ,על מנת לעבור
שם תהליך פרטני.
ההכרה של משרד הרווחה ובתי המשפט בפעילות החווה נותנת תוקף מוסדי לכלי טיפולי חינוכי יוצא דופן ומיוחד זה.

”אני יוצא מהתהליך עם ראש שונה ,חשיבה 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“.
מתוך יומנו של י' שעבר תהליך בחווה
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בוגרי הכפר
"נירים בשבילי זה בית ,אהבה ,חום ,כיף לי להיות פה .הכול חוזר לפה.
מה שהיה לפני נירים איננו משמעותי בעיני .בנירים נבניתי .לא יודע מה היה קורה
אם לא הייתי פה ...מבחינתי בית הבוגרים אינו מובן מאליו"...
א' בוגר מחזור עוז המתגורר בבית הבוגרים החדש ומשלים בגרויות לקראת לימודיו
האקדמאיים בעתיד.
פרויקט בית הבוגרים עלה על הקרקע באמצע השנה בזכות תרומה ייעודית
מבריטניה והפך למעוזם של כל הבוגרים הרוצים לבוא בשעריו למגורים ,לביקור,
להתנדבות או עזרה ואפילו לטובת ליווי של תהליכי שטח עם הנערים שבכפר.
הבית מרווח ,יש בו  18מיטות ,הוא מאובזר ומטופח ונותן לבוגרינו המגיעים אליו
תחושה אמיתית של בית.
הקמת בית הבוגרים החדש היוותה חלק משמעותי מהעיסוק של המדור בשנה זו
ובמקביל עסק בליווי השוטף של הבוגרים בשלביהם השונים בצבא ,במכינות הקדם
צבאיות ,בשנת השירות ,בלימודים האקדמאיים ועוד .בנוסף ,הושקע מאמץ בקשר
עם מפקדי היחידות ומערך הת"ש ובגיוס משפחות מארחות לחיילים בודדים.
חשוב לציין שמערך התמיכה בבוגרים הינו רחב וכולל גם סיוע ופתרונות דיור,
קבלת מלגות לימודים ,ומתן מלגת קיום במהלך הלימודים .בעזרת המלגות מצליחים
הבוגרים להתרכז בלימודים ולעסוק פחות בפרנסה.

"אתמול נסעה משלחת נירים לכותל להשתתף בטקס מרשים של כמה מבוגרינו אשר
התגייסו לחיל הצנחנים )צנפים בלשון החברה(.
מזג האוויר הקר ,קרוב ל  0מעלות ,והגשם שלא פסק לרגע ,לא מנעו מאיתנו להגיע
ולקחת חלק במעמד המרגש והמכונן ,לפגוש בהם רגע לפני הכניסה לרחבת הטקס,
לשיר את ההמנון ולחבקם עד רגע לפני הפיזור.
הבוגרים משני מחזורים :ממחזור שחף ,י'  -דובדבן ,א' -גדוד  ,101א' – פלס"ר
ממחזור עיטם ,ע' ו ע'  -גדוד  890ווהש"ש  -איתמר  -מטכ"ל“...
רכזת הבוגרים

אומץ לב
ל' בוגרת נירים ממחזור עיטם המשרתת בגדוד
קדם ,הגנה על חברתה מפני מחבל והרגה אותו.
צוות מדור הבוגרים מלווה את ל' ומסייע לה ככל
הנדרש.
מ .ממחזור שחף נפצע בעת מילוי תפקידו כאשר
סיקל פיגוע והרג שני מחבלים.
כיום הוא ממתין להחלמתו וחזרתו לשירות.
יישר כוח לשניהם ורפואה שלמה לגוף ולנפש.
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נירים בשכונות
שנת  2015הייתה שנה מורכבת .לצד ההתרחבות של נירים בשכונות נדרשנו למאמצי גיוס משאבים לטובת יישום
מיטבי של התוכנית ,על עקרונותיה וערכיה.
בהיבט הצמיחה ,אנחנו ממשיכים לדבוק בעיקרון לפיו אנו מחויבים לגדול כל שנה ושואפים ,מתוך חזון הארגון ,להגיע
לכמה שיותר נערים ונערות.
בשנה האחרונה התחלנו לפעול בערים חדשות ,הקמנו קבוצות חדשות ,הגדלנו את מספר קבוצות הבנות והנבטנו
ניצני פרויקט חדש וחשוב ביותר בירושלים המתמקד בנוער חרדי נושר.
בהיבט גיוס המשאבים ,בתחילת השנה הייתה אי וודאות רבה מול יעד גיוס גבוה יותר מכל שנה אחרת .בעבודה
מאומצת הצלחנו לסיים את שנת הפעילות באיזון תקציבי וחשוב מכך הצלחנו לגייס בצורה טובה יותר את הרשויות
המקומיות ומשרדי הממשלה להיות מחויבים לעשייה שלנו בנירים בערים השונות.
בשטח ,אנשי הצוות היקרים ממשיכים לעשות את הבלתי אפשרי ולהוביל נערים ונערות בקצה רצף הסיכון לתהליכים
מדהימים הן ברמת הקבוצות והן ברמה הפרטנית.
בשנים האחרונות ,יותר אנשי צוות מתקדמים בתוך הארגון ומקבלים על עצמם תפקידי ריכוז והובלה .אני רואה בזה
הישג חשוב ברמה הארגונית .הניסיון המצטבר של המדריכים והמדריכות בשילוב עם ההבנה של השפה "הנירימית"
והחיבור לרוח נירים חשובים ביותר להצלחתנו כארגון.
בתוך העשייה אנו חווים רגעי קסם רבים מחד ורגעים מורכבים המתאפיינים במשברים ואתגרים מאידך .הליווי המקצועי
שניתן ע"י הצוות המוביל והצוות הטיפולי ,שגדל בשנה האחרונה באופן משמעותי ,מאפשר לנו להתמודד עם תהליכים
ואירועים מורכבים בכל יום מחדש .אנחנו גאים מאוד על הבגרות הארגונית והמוטיבציה להתמודד עם אתגרים אלה.
אסכם את הדברים בסיפור אחד מני רבים המשקף את רוח נירים בדרך הטובה ביותר -
לפני זמן מה ,חזרתי ,עם עוד אנשי צוות ,מפגישה חשובה בעיריית ירושלים ובדרך עלה לרכבת חניך בוגר בשם גרמן.
גרמן ,מאור עקיבא הוא אחד מסיפורי ההצלחה שלנו בנירים .כיום הוא סטודנט ומדריך בני נוער ברחבי הארץ .גרמן
מגיע מרקע מורכב ביותר ועשה דרך מדהימה מאז המפגש הראשון אתו בשכונה .אז ,פגשתי נער אובד שהיה מסובך
בכל דבר אפשרי )לא אפרט( .היום ,במפגש המקרי ברכבת גרמן סיפר לי על ההתמודדות האישית שלו ומה קורה אתו
בימים אלה .אני לא הייתי מופתע אולם שאר החבר'ה שהקשיבו לו נדהמו לשמוע שבמסגרת המלגה שהוא מקבל
מעמותת נירים הוא מתנדב כמנטור לבוגר אחר .גרמן סיפר שהוא מלווה את גיזת ,חניך בוגר מנתניה ,שהשתחרר לא
מכבר משירות משמעותי כלוחם בנח"ל .הוא מלווה אותו בצמתים הראשונים של החיים האזרחיים ומעניק לו ליווי
הנשען גם על הניסיון האישי שלו .באותו שבוע ביקרתי בבית נירים באור עקיבא ופגשתי מדריך בפעילות עם קבוצה
ואיתם  4בוגרים משוחררים מהצבא שהגיעו לעזור וכפי שאנחנו אוהבים לתאר "להיכנס מתחת לאלונקה".
בעבר נכנסנו למענם "מתחת לאלונקה" וסחבנו אותם על גבינו ברגעים הקשים ביותר והיום הם אלה שמגיעים לתמוך
בתהליך האינסופי שבו בכל רגע נתון יש מאות נערים ונערות שמקבלים עזרה ועוד כמה מאות שכבר עוזרים לאחרים.
בכל יום נסגרים עוד מעגלים והם מדהימים ,לא פחות .הנערים והנערות ,חניכי ובוגרי נירים בשכונות רצים יחד לעבר
חברה מתוקנת יותר וישראל יפה יותר .זוהי רוח נירים.
שלומי
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בתי נירים  -אשכול דרום
אשכול דרום כולל את הפעילות בערים :קריית גת ,דימונה ,שדרות ,נתיבות.
למרות הקשיים הרבים שכרוכים בעבודה בפריפריה התכנית ממשיכה להתקדם
וצוברת הדים חיוביים.
שנת הפעילות הייתה בסימן התחלות ,שנה ראשונה של עשייה בשדרות ,קבוצות
נערים ונערות חדשות בקריית גת ובנתיבות.
קריית גת -שיתוף הפעולה הפורה עם גורמי הרשות בא לידי ביטוי בעבודת
השטח של התכנית ,כאשר גם השנה הפנה צוות המדריכים  8נערות לפנימיות
ומסגרות חינוכיות חוץ ביתיות .בנוסף ,קבוצת הבוגרים בעיר סיימה תהליך
משמעותי והם עומדים לקראת גיוס לצה"ל ובמקביל אתרנו וגבשנו קבוצה צעירה
של נערים שנמצאים בתחילת הדרך בנירים.
לאורך השנה נעשתה עבודה משמעותית עם קבוצת הנערות בעיר הן בפעילות
השטח השבועית והן בתהליכים הפרטניים עם כל נערה ונערה.

א' ,חניכה בתכנית נירים בשכונות בסיום מסע ,אחרי שלא האמינה שתסיים אותו:
"היה בכי ,היה קשה ,חשבתי שלא אצליח ,אבל סיימתי כמו גדולה"

דימונה  -קבוצת הנערות הבוגרת עשתה קפיצת דרך משמעותית ויצאה ל3-
מסעות הישרדות במהלך השנה .מעבר לכך נמשכו עבודות האיתור בשכונה
ושיתופי הפעולה עם מרכז אופק  -דבר שבא לידי ביטוי בהגדלה משמעותית
של החניכים בקבוצות.
שדרות  -שנה ראשונה של עשייה תמיד כרוכה באתגרים רבים .למרות העובדה
שבשדרות עדיין לא הוקם בית נירים קבוע התגבשה קבוצת נערים בוגרת.
נתיבות  -המט"ל )מרכז טיפול לנער( בשיתוף משרד הרווחה והרשות המקומית
ממשיך לפעול .המקום פתוח ברוב ימי השבוע ונותן מענה לנערים ממספר
שכונות בעיר.
בנוסף ,נמשכה העבודה עם קבוצות הנערות.
הקבוצה הבוגרת סיימה תהליך ארוך ומשמעותי ובמקביל הורחבה הפעילות עם
קבוצת הנערות הצעירות.

"במסע ההישרדות ופעילות האתגר בשטח למדתי לקבל וללמוד מאחרים,
לאמץ ערכים .היה לי אגו ענק ,למדתי לשים אותו בצד ,ולהתחשב באחרים"
נ' חניך נירים בשכונות
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בתי נירים  -אשכול מרכז
"הייתי בחור עצבני שלא משתף ,חברים שלי מהשכונה שלא בנירים היו עונים במעגל
בשתי מילים ,אני יודע לדבר ,לשתף ,לפרוק"
נ' חניך נירים בשכונות
אשכול מרכז כולל את הפעילות בערים :אור עקיבא ,כפר סבא ,נתניה וחדרה.
העשייה בשנת הפעילות שחלפה התמקדה בהעמקת הקשר עם החניכים הבוגרים
של התכנית אשר לוקחים חלק פעיל בהדרכה בערים ומצטרפים כחונכים במסעות
ההישרדות.
אור עקיבא  -בית נירים באור עקיבא הוא הוותיק ביותר בתכנית נירים בשכונות.
גם השנה נמשכה הפעלת המט"ל )מרכז טיפול לנער( בשיתוף משרד הרווחה.
התכנית מעניקה מענה רחב לכ  50בני נוער.
השנה לראשונה התקיים ערב בוגרים לבוגרי נירים בשכונות .בית נירים באור
עקיבא אירח את הבוגרים בערב מרגש שהתקיים במבנה הקונסרבטוריון בעיר.
כפר סבא  -צוות המדריכים מתפקד כזרוע הביצועית של ’קידום נוער‘ בשכונה.
לצד העבודה הקבוצתית שהתקיימה ,נעשתה עבודה פרטנית עם נערים נוספים.
אחת מנקודות השיא של השנה הייתה השתתפות החניכים בפרויקט אתגרי
בתחום הגלישה והטיפוס.
בסיום הפרויקט יצאו החניכים ליום שטח שכלל טיפוס אתגרי בטבע.
נתניה  -פועלות  3קבוצות פעילות שונות ,כאשר חלק גדול מהחניכים הם בני העדה
האתיופית .הקבוצה הבוגרת שסיימה תהליך משמעותי בנירים עברה סדנת צלילה
טיפולית באילת וניכר כי מרבית הנערים עשו קפיצת מדרגה משמעותית .אנו תקוה
כי שיתופי הפעולה העירוניים ימשיכו גם במהלך שנת הפעילות הבאה.

אם מסע היה יכול לדבר...
אי שם בין ההרים תמצאו אותי עם תרמיל ושני מדריכים.
מוקף בקושי ,מוקף באתגר שמקשה עליי להניף את הרגליים גבוה...
השביל ארוך ,השביל מפותל ,אבל למרות זאת
לומד להתגבר ולומד להתחזק.
מרים את הראש למעלה ,הלאה ,לאתגר הבא
בדחיפה חזקה ובגאווה...
הולכים ימים ולילות ובליבנו ניתנה האות.
נסיים כמו אלופים ,כמו תותחים...
מאמינים ,מכוונים וגם נושמים את הדרך .אוהבים"...
י' ,בוגר נירים בשכונות
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בתי נירים  -אשכול צפון
אשכול צפון כולל את הפעילות בערים :חיפה ,נהריה ,כרמיאל ,עפולה ובית שאן.
הפעילות המשיכה להתרחב ,הקשר החזק עם הרשויות נמשך ואנו מגיעים ליותר
נערים ונערות שנמצאים בקצה רצף הסיכון.
חיפה  -צלחנו שנה ראשונה של פעילות ,גיחות שטח ומסעות הישרדות .במהלך
חודשי הקיץ התקיים פרויקט מנטורינג שבו החניכים בחרו תחום מסוים והתמקצעו
בו .הפרויקט ,פרי שיתוף פעולה בין צוות ההדרכה של התכנית ואנשים פרטיים
שתרמו מזמנם ומרצם .המדריכים ממשיכים לפעול ימים כלילות להרחיב את
הפעילות בחיפה ,כאשר כיום פועלות בעיר שלוש קבוצות.
נהריה  -התגבשה קבוצת נערים שעברה תהליך משמעותי והצליחה לעמוד
בשלושה מסעות הישרדות במהלך השנה .מעבר לכך ,מדריכי התכנית פעלו
בשיתוף פעולה עם גורמי הרווחה בעיר והצליחו להעביר שני נערים שהיו בקשיים
בשכונה למסלול בכפר הנוער נירים.

"למדתי לשרוד ,קיבלתי ביטחון...
אני יודע לתת אמון בחברים ,בקבוצה שהפכה למשפחה"
ע' חניך נירים בשכונות
כרמיאל  -לאורך כל שנת הפעילות עבדנו בשיתוף פעולה עם גורמים בעירייה.
בימים אלו אנו פועלים לגיבוש קבוצת בנים צעירה ,לצד המשך הפעילות עם
קבוצת הנערות .אנו מאמינים כי בחודשים הראשונים של  2016נרחיב את
הפעילות בעיר.
עפולה  -קבוצת הבוגרים בעיר סיימה תהליך משמעותי של שלוש שנים.
ל 4-נערים נסגרו תיקים פליליים והם מיועדים ,כמו שאר חברי הקבוצה ,לשירות
קרבי בצבא.
במקביל נמשכת העמקת הפעילות עם הקבוצות הצעירות.

”בעזרת הקבוצה אני מתמודד עם הקושי ועולה מדרגה אחרי מדרגה בפעילות
וככה בחיים בכלל .בנירים מצאתי מקום רגוע ,משהו שהכרתי בעצמי פעם“
א' חניך נירים בשכונות

בית שאן  -תודות לשיתוף פעולה עם משרד הרווחה וגורמי הרווחה בעיר הופעל
השנה לראשונה מט"ל  -מרכז טיפול לנער בעיר )בית חם( .המקום פתוח ברוב ימי
השבוע ומתקיימות בו פעילויות ברוח נירים .עם הזמן ,נערים נוספים מצטרפים
לתכנית והשינוי ניכר בכל אחד ואחד מהם.
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כיתות נירים
כיתות נירים הן מודל חדש 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 לתלמידים נושרים או במצבי סיכון לנשירה
ומטרתה לסייע בהתמודדות עם חסכים חברתיים ורגשיים ,על ידי חשיפת התלמידים לפעילות קבוצתית חווייתית,
הכוללת פעילויות שטח ומסעות הישרדות.
התכנית מעניקה מיומנויות חברתיות וכלים לפיתוח יכולת עצמית ודימוי עצמי חיובי בכל ההיבטים.
כיום ,התכנית פועלת בבתי הספר התיכוניים הבאים :עמל-טכנולוגי דימונה ,עירוני י"א תל-אביב ,שפירא נתניה ,עירוני ד'
חיפה ,אלון עפולה ,ברנקו וייס טבריה ,אורט מעלות.

"זאת אשכרה רכבת הרים .מה לא עברנו יחד השנה? רגעים של שפל ,של כעס ,אהבה ,אכזבה וצחוק...
עברנו הכל יחד .לא אשכח לעולם שהיית שם תמיד בשבילי ברגעים הקשים ...היית הכל עבורי"
ט' ,חניכה בכיתת נירים כותבת למדריכה שלה

מהצלחות התכנית:
חזרה של תלמידים נושרים או במצבי סיכון לנשירה למסלול לימודים תקין.
פיתוח יכולת למידה עצמאית ורפלקסיבית.
הכוונה לגיוס משמעותי לצה"ל או לשירות אזרחי.
מעורבות חברתית  -מחויבות אישית מורחבת.

"את חלק גדול בשינוי שעברתי ...תמיד לקחתי אותך כדמות ומורה לחיים ...אין סוף דברים למדתי ממך,
אז רציתי להגיד תודה".
מילים מתוך מכתב שכתב ב' למדריכה בכיתת נירים
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בוגרי נירים בשכונות
שנת  2015נפתחה בערב בוגרים מרגש עם נוכחות מרשימה של כ 120-בוגרים ,שהגיעו לקונסרבטוריון באור עקיבא
מכל רחבי הארץ.
השירות הצבאי  -השנה התגייסו לשירות צבאי כ– 45בוגרי נירים בשכונות לתפקידים שונים ומגוונים.
סטודנטים  -השנה זכו  14סטודנטים במלגות סיוע ומימון הלימודים ובתמורה התנדבו בקהילה או בעמותת נירים.
התנדבות זו מחזקת את תחושת המשפחתיות שנוצרה ומשמרת את הקשר עם העמותה גם לאחר סיום התהליך
אותו עברו בנירים בשכונות.
ראויים לציון הם הבוגרים הנפלאים שתורמים מזמנם ומלווים את החניכים הצעירים במסעות ומשמשים עבורם מודל
לחיקוי ודוגמא אישית ,ביניהם הצלם המלווה במסע :2015

"שנת  2003יוצא למסע ההישרדות הראשון שלי בתור חניך
היום שנת  2015יוצא למסע בתור צלם
ואז אני מבין שלא משנה מי אני ומה אני
אני תמיד אשאר חלק מהמשפחה הזאת שנקראת נירים״
ת .מסע חנוכה 2015
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מתנדבים
עמותת נירים מוקירה ומעריכה את המתנדבים המגיעים לכפר ולשכונות.
המתנדבים אשר תורמים מזמנם באהבה וברצון מהווים מודל לחיקוי
עבור הנערים והצוות ונתינתם לא תסולא בפז.
בכפר הנוער כ 40-מתנדבים ,מחציתם הגיעו אלינו באופן עצמאי והינם
אזרחים פרטיים ומחציתם מהנוער העובד והלומד  -כרמיאל ,סגל קציני
ים עכו ,האיחוד החקלאי – צורית ,הטכני של חיל האוויר ,רפא"ל ,ויחידות
צה"ל שונות.
לנירים בשכונות מערך מתנדבים עצמאיים היוצאים למסעות כמלווים
ומהווים כוח עזר חשוב ומשמעותי לצוות כמו גם לחניכים.
מתנדבים נוספים מעבירים חוגים ופעילויות העשרה בבתי נירים ברחבי
הארץ באופן קבוע ותוך רמת מחויבות גבוהה.
החברה המרכזית למכירות והפצה )קוקה קולה( ממשיכה ללוות אותנו
תוך שותפות משמעותית כולל פעילויות שיא במועדונים השונים לאורך
השנה.
התרחב ערוץ ההתנדבות מול חברות עסקיות המקדמות מעורבות
חברתית כחלק מהתרבות הארגונית שלהן.

להיות חלק מנירים ,גם אם חלק קטן כמתנדב ,זה להיות חלק ממשפחה.
אני גאה במשפחה הזו ,וגאה עד מאוד בנערים ובנערות שצומחים ופורחים
ומגיעים לכל אחת מהמטרות שהם מציבים לעצמם.
תמשיכו לשאוף הכי גבוה כי אני יודע את מה שגילו כבר רבים לפני -
אתם יכולים.
ע‘ מתנדב בנירים
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גיוס משאבים
בשנת  2015ריכזנו מאמצים בשלוש חזיתות עיקריות:
 .1רתימת משרדי הממשלה הרלוונטיים לתמיכה ומימון תכנית נירים בשכונות.
 .2פיתוח שותפויות מקומיות סביב בתי נירים ברשויות השונות.
 .3גיוס לשני פרויקטים גדולים של בינוי בכפר )בית הבוגרים ושירת הים  -בית לנערות(.
המשכנו לפעול להרחבת מעגל התורמים בארץ ובחו"ל תוך שמירה על קשר שוטף עם המעגלים הקיימים.
מועדון השותפים של נירים נפגש השנה ,בפעם השנייה ,לערב מרגש ומשמעותי .אנו שמחים בכם ,האנשים שבחרו
ללכת אתנו בדרך נירים ונמשיך להדק את הקשר גם בשנת .2016

הכנסות לשנת  2015בש"ח
מדינה

20,471,808

תרומות מישראל

2,302,257

תרומות מחו“ל

2,907,434

תרומות בשווה ערך

250,000

סה"כ

25,931,499

התפלגות הכנסות ב%-
תרומות
בשווה ערך
1%

תרומות
מחו‘‘ל תרומות
 11%מישראל
9%

מדינה
79%

תודה על הזמן שהקדשתם לסכם אתנו את השנה ,משפחת נירים
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וועד העמותה
יעקב גרשוני  -מייסד ויו"ר העמותה ,איש עסקים
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
זיו גרשוני  -חבר ועד .הוגה הרעיון ושותף בהקמה .חברו ומפקדו של ניר קריצ'מן ז"ל
מיכל דון-יו פדרמן  -חברת וועד .מנכ"לית "ניהול מוניטין בע"מ"

בעלי תפקידים
מיכה סימבליסטה  -מנכ"ל העמותה ומנהל כפר הנוער נירים
שלומי אבני  -מנהל נירים בשכונות
יונת גלייטמן  -מנהלת כספים
צחי קלרפלד  -ראש תחום טיפול כפר
גולן נוטמן  -ראש תחום טיפול נירים בשכונות
יוסי חנניה  -מנהל בית ספר נירים
בועז סיון  -מנהל הפנימייה והחינוך הבלתי פורמאלי בכפר
אמיר ברקת  -ראש תחום פעילות שטח אתגרית
מיכל כפתורי  -ראש תחום הדרכה והכשרה נירים בשכונות
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