דוח מסכם
לשנת 2014
מוקדש בהוקרה ובהערכה רבה
לכל שותפינו לדרך

שותפים יקרים,
אנחנו מסיימים את שנת הפעילות ה 11של נירים.
הדרך ארוכה ואתם אפשרתם ומאפשרים את ההליכה בה.
יש בשותפות הזאת תרומה ישירה לעשייה ונגיעה ישירה בנערים ובנערות שעוברים תהליך חינוכי טיפולי
במסגרות של נירים.
שותפות זאת משמעותית גם בהקשר החברתי הרחב של מדינת ישראל.
אנחנו שמחים להציג בפניכם את הדוח המסכם של השנה.
הדוח משתף אתכם בנעשה בתחומים השונים ומנסה להעביר ,גם אם באופן מוגבל,
את החוויה ה"נירימית".
אנחנו נמשיך להתרגש כל יום מחדש ,נמשיך לאהוב ,נמשיך לדרוש ,לשים גבולות ,ללמד ,להדריך ,לחבק,
לטפל ,לחנך ולעשות את שניתן למימוש הייעוד של הארגון ונמשיך לחתור למקצועיות ולמצוינות כדי
לממש את האחריות שלנו כלפי הנערים ,כלפי הוריהם וכלפיכם.
בכבוד רב,
מיכה סימבליסטה
מנהל כפר הנוער נירים

שלומי אבני
מנהל נירים בשכונות
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נירים בשטח )(Wilderness Therapy
הטיפול באמצעות השטח הינו כלי ייחודי שפותח בחו"ל ועבר התאמה לתנאי הארץ בכלל ולנירים בפרט .זהו אחד מהכלים
המרכזיים בהם אנו עושים שימוש המאפשרים את פריצת הדרך הדרמטית והטמעת הכלים והערכים הנדרשים לחניכנו כדי
לכתוב מחדש את סיפור חייהם .הטיפול באמצעות השטח מחולל מהפך בתחושת המסוגלות של החניכים .לאחר שהם
מעפילים לפסגתו של הר תלול ,הם מתחילים להאמין ביכולתם לגבור על המכשולים שהחיים האמיתיים מציבים להם.
גם השנה הצלחנו לפתח ולתרגל באמצעות הפעילות בשטח ערכים של שליטה פנימית ,עצמאות ,אחריות ,שיתוף
פעולה ,מנהיגות והתמדה.
לאורך כל השנה התקיימו מסעות מפרכים וסדנאות הישרדות )ברמת קושי עולה( שנמשכו מס' ימים וכללו לינה תחת כיפת
השמים ,נשיאת כל הציוד על הגב ,ניווטים וקטעי הליכת "סולו" .כחלק מתהליך הטיפול ,התקיימו גם תהליכים פרטניים,
במסגרתם יצאו חניכים בלווי מדריך למסע אישי לשטח .גם השנה הצלחנו להגיע לרמה גבוה של מיומנות שטח -הדלקת אש,
טיהור מים ,בניית מחסות ,ליקוט ,בישול בשטח ,ניווט ועוד.
אחד מיעדי העמותה לשנת  2014היה פיתוח מתחם השטח בכפר ע"י הוספת מרכיבים אתגריים כגון :קיר טיפוס ,מתקן
חבלים ואומגה .אנו שמחים לספר שלאחר מאמצים רבים הקמת מתחם השטח החלה עם הקמת קיר הטיפוס.
הקיר ייבנה בהובלת סטודנטים שנרתמו למשימה ויבנו אותו במו ידיהם ובעזרת תרומות שהשיגו.

על "רגל אחת"  60יום בשטח:

 חציית הגליל העליון מסע העפלה לפסגת החרמון מחנה שטח אתגרי מסע צפון הגולן הישרדות בהרי ירושלים מסע דרום מדבר יהודה מסע גליל מזרחי מסע תמנע להר שחרות מסע גלבוע לכנרת מסע ניצנה מסע ארץ ישראלי מסע חנוכה הישרדות מדבר יהודה מסע ים לים מסע מכתשים מסע מים בגולן -הישרדות מסכמת

"השטח הפך אותי לרגוע יותר"...
)חניך נירים(

"השאיפה שלי לשנת  2015היא השלמת פרויקט מתחם אתגרי.
בעזרתו נגדיל את היקף פעילות השטח השבועית כהכנה למסעות ולסדנאות השטח
וככלי לאימון גופני מתקדם במסגרת פיתוח הכושר הקרבי“...
עופר אבל ,רכז תחום שטח
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”המסע היה קשה ,אבל לימדתם
אותנו שאם הצלחנו במסע גם נצליח
בכל דבר בחיים.
אנחנו אוהבים אתכם"...
)חניך נירים בשכונות(

צוות המדריכים של תכנית נירים שכונות
הציע למחלקת הרווחה ולשירות המבחן
בעיר לקלוט את הנער לפעילות
שמתבצעת בשכונה שלו ,לפני שהוא
נכנס למוסד הסגור.
הנער הצטרף לפעילות של נירים והחל
להבין שהוא יכול להשתנות.
באחת הגיחות לשטח ,בתנאים לא
פשוטים הוא הצליח להיות בורג משמעותי
בקבוצה תוך כדי שהוא עוזר לחבריו.
לאור ההצלחה בפעילות בנירים ,הוחלט
לתת לנער הזדמנות נוספת ולא להכניסו
למוסד לנוער עבריין.
כבר מספר חודשים הנער חלק בלתי
נפרד מפעילות נירים בשכונה שלו והוא
חזר להשתלב במסגרת לימודים רגילה
בביה"ס בעיר.
)סיפור על נער מנירים שכונות שעמד בפני
כניסה למוסד סגור לנוער עבריין(
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סיכום שנה נירים בשכונות
איך מסכמים שנת פעילות של תכנית נירים בשכונות?
מספרים על רצף המסעות ועל התהליכים הפרטניים שביצענו? על קבוצות שעברו תהליכים משמעותיים והפכו לגורמים
חיוביים בקהילה שבה הם חיים? על מדריכים שעשו ימים כלילות עבור החניכים שלנו?
לאחר לא מעט מחשבות ,החלטתי פשוט להגיד תודה.
תודה לכל החניכים והחניכות שהשתלבו בפעילות של נירים ,יצאו למסעות קשים במדבר ,השתתפו בפעילות בשכונה
ובבתי נירים ברחבי הארץ ובמיוחד לאלה שנרתמו למבצעים התנדבותיים שונים ,בקרב ילדים חולים ,אזרחים ותיקים ,חיילי
צה"ל שהשתתפו במבצע "צוק איתן" ועוד.
תודה לצוות נירים בשכונות ולצוותים השונים בעמותת נירים שיזמו ,תכננו ,הובילו וביצעו את כל הפעולות .הצוותים הפגינו
מקצועיות רבה ונחישות מעוררת השראה הן בשגרת הפעילות בשכונות והן באירועים מורכבים בשטח .בזכותם מאות בני
נוער עשו צעד נוסף לחיים מלאים במשמעות ובערכים.
תודה לכל השותפים שלנו בארץ ובתפוצות ,משרדי ממשלה ורשויות מקומיות ,תורמים פרטיים וקרנות ,פדרציות וארגונים
עסקיים .אין זה מובן מאליו שאתם ממשיכים להאמין בנו שנה אחר שנה.
תמיכתכם מאפשרת לנו להגיע לכל אותם בני נוער בקצה רצף הסיכון .נערים ונערות שוויתרו עליהם וגרוע מכך שהם כבר
ויתרו על עצמם .עזרתכם מאפשרת לנו להיות שם עבורם ברגעים קשים ומורכבים ,ללוות אותם בתהליכים השונים וללמד
אותם דרך ארץ .אתם חלק בלתי נפרד מהתכנית שלנו להביא את "בשורת נירים" לשכונות נוספות ברחבי הארץ.
השותפות והאמונה בדרך של נירים מהווה לנו מקור כוח ומאפשרת להמשיך ב"הסתערות" החינוכית חברתית שלנו.
תודה מעומק הלב למשפחת קריצ'מן היקרה על הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך .בכל שנת פעילות חדשה ,בני נוער נוספים,
שמעולם לא הכירו את ניר חווים תהליך חינוכי משמעותי ומעצים ,אשר כולו בנוי על המורשת שהשאיר ועל הערכים על
פיהם מתחנכים לוחמי השייטת  -שאיפה למצוינות ,אהבת הארץ ,רעות ודבקות במשימה.
שנת  2014הייתה שנה בה תוכנית נירים בשכונות התרחבה וגדלה בכ  , 50%התחלנו להפעיל את התוכנית בדימונה ,חיפה,
בית שאן ומעלות בנוסף לערים בהן אנו כבר פועלים.
השנה שחלפה היתה מאתגרת ,שמנו דגש על ההתפתחות המקצועית שלנו כצוות והמשכנו לאתר וללוות נערים ונערות
בשכונות המורכבות ביותר ,אשר איבדו דרכם.
בעזרת אמונה ,כנות ,עבודה קשה וסיזיפית הצלחנו להוביל אותם לדרך חדשה -מלאה בחוויות אתגרים ועשייה.
במבט קדימה לכיוון שנת הפעילות הקרובה היעדים אותם אנו מציבים לעצמנו:
המשך ההתרחבות והגעה לנערים ונערות נוספים בערים קיימות וחדשות.
הרחבת שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה בכלל והרווחה והחינוך בפרט.
הרחבת מעגל השותפים בארץ ובחו"ל -דבר שיוביל להרחבת פעילות נירים בשכונות והכרה
בה כתכנית לאומית מובילה ,בתחום הטיפול וההתמודדות עם נוער בסיכון גבוה בתוך הקהילה.
לסיכום לחלק מהילדים ובני הנוער במדינת ישראל החיים אינם פשוטים .בכל חברה יש המאבדים את עצמם ונקלעים
למצבי סיכון ומתדרדרים אל תהום ממנה קשה לראות את האור .זכות גדולה נפלה בחלקנו ,אנשי הצוות ,המתנדבים
והשותפים לעשייה בעמותת נירים .יום ולילה ,בכל עונות השנה ,בעקשנות ובנחישות ,ברגישות ומתוך כוונה טהורה אנחנו
בשטח עושים כל שביכולתנו לעזור לנערים ולנערות אלה.
שלומי אבני ,מנכ"ל נירים שכונות
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מפת נירים בשכונות

 2014מעלות

 2011נהריה

 2006כרמיאל
 2013טבריה

 2014חיפה

 2008עפולה

 2003אור עקיבא
 2005חדרה
 2005נתניה

 2014בית שאן

 2013כפר סבא

 2009קריית גת

 2008נתיבות

 2014דימונה
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אשכול צפון נירים בשכונות
אשכול צפון כולל את הפעילות בערים :נהריה ,כרמיאל ,עפולה ,טבריה ומעלות .השנה נפתחה תכנית נירים בשכונות בערים
חיפה ובית שאן ,כאשר אנו מפעילים כיתות לימוד בתוך ביה"ס ומועדוניות בשעות אחה"צ והערב.
בנהריה ,נמשך חיזוק הקשר עם הקהילה .החניכים והצוות הובילו פעילויות שונות של חלוקת מזון למשפחות נזקקות ובזמן
מבצע צוק איתן הכינו חבילות שי ללוחמים בחזית.
בכרמיאל ,בעזרת הקשר החם שנוצר עם ארגון נעמ"ת נערכו לקבוצת הבנות סדנאות להעצמה נשית ואורח חיים בריא.
בעפולה ,התחזק הקשר בין הורי החניכים ובוגרי תכנית נירים שכונות .הדבר בא לידי ביטוי במפגשים אישיים ובימי הורים.
בסבב הלחימה האחרון ,שהיה בקיץ ,היינו החוט המקשר בין הבוגרים שנלחמו בעזה ובין הוריהם.
במעלות ,נפתחה לראשונה כיתת נירים בביה"ס ’אורט‘.
בטבריה ,לאחר ההצלחה שנרשמה בשנה החולפת ,סוכם על פתיחת כיתת נירים נוספת וכרגע אנו עומדים על  2כיתות
נירים הפועלות בביה"ס.
ערים חדשות בנירים בשכונות – בית שאן וחיפה
בבית שאן ,נפתח בית חם -נירים בשיתוף משרד הרווחה )מט"ל -מרכז טיפול לנער( .במקום מתקיימת שגרת פעילות
בשעות אחה"צ ואנו מאמינים שבני נוער רבים יצטרפו לתכנית במהלך השנה.
בחיפה ,נפתחה תכנית מורחבת המשלבת עבודה עם ביה‘‘ס עירוני ד‘ ושכונת חטיבת כרמלי .הפעילות בביה‘‘ס מתקיימת תוך
שיתוף פעולה עם ביה‘‘ס בכפר.
הרחבת הפעילות בערים הללו מדגישה את הצורך בתכנית נירים בשכונות ,המסייעת לבני נוער בסיכון לחזור אל שגרת
חיים נורמטיבית ויציבה  -כזאת שמאפשרת עתיד טוב יותר.
לסיכום ,אנו שואפים לחזק את הקשר עם הקהילה והמפעלים ונמשיך ולהעשיר את עולמם של הנערים בפעילויות
ובסדנאות מגוונות ,שיקנו ערכים וכלים להתמודדות עם האתגרים השונים.
נהריה )שכונת טרומפלדור ועמידר(
קבוצת נערים
קבוצת בוגרים
מעלות )תיכון מקיף ’אורט‘(

 2014מעלות

 2011נהריה

 2006כרמיאל

כיתת נירים  16 -תלמידים

 2013טבריה

כרמיאל )שכונה מערבית(
קבוצת נערים צעירים
קבוצת בוגרות
קבוצת נערות

 2014חיפה

 2008עפולה
 2014בית שאן

חיפה )תיכון עירוני ד‘ ושכונת חטיבת כרמלי(

כיתת נירים
קבוצת נערים
תהליך איסוף נערים ונערות נוספים
טבריה )בי‘‘ס ברנקו וייס(
 2כיתות נירים
עפולה )שכונת גבעת המורה(
קבוצת בוגרים )לקראת צבא(
קבוצת נערים
קבוצת נערים צעירים
בית שאן )שכונת אלי כהן(
כיתת נירים
קבוצת נערים
תהליך איסוף נערים ונערות נוספים
12
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אשכול מרכז נירים בשכונות
אשכול מרכז כולל את הפעילות בערים :אור עקיבא ,נתניה ,כפ"ס וחדרה.
התכנית המשיכה גם השנה לגדול ולהתפתח והיא מהווה דוגמא ומופת לפעילות ערכית משמעותית בתוך ומחוץ לכותלי ביה"ס.
בכפר סבא ,נמשכה העבודה הפרטנית עם הנערים בשכונת העלייה .השנה ,הפכנו להיות גורם רשמי של מחלקת קידום נוער בעיר.
בנתניה ,נפתחה בביה‘‘ס כיתת נירים נוספת .כמו כן ,נפתחה קבוצת בנות לפעילות בהדרכתה של בוגרת נירים בשכונות.
אנו מאמינים ,שהמועדון ששופץ במהלך השנה ,תודות לחברת כרמוכרום ולקרן ע"ש חנה נוחם ,ימשוך בני נוער נוספים
לפעילות בשכונת דורה בעיר.
באור עקיבא ,הורחבה הפעילות בשיתוף משרד הרווחה .המקום הינו בית חם לבני הנוער ומתקיימות בו פעילויות מגוונות,
תוך ליווי של מדריכי נירים ועובדים סוציאליים לאורך רוב שעות היממה .שיתוף הפעולה עם משרד הרווחה מאפשר לנו לתת
מענה למספר רב יותר של נערים ונערות.
בנוסף ,קבוצת בנות בוגרת ,לפני גיוס ,השתתפה בפעילות שיא -סדנת צלילה טיפולית בעיר אילת.
בחדרה ,נמשך שיתוף הפעולה עם פרויקט מית"ר ,באמצעות מרכז יום שמטפל בבני נוער שנשרו או עומדים לפני נשירה
מביה"ס .המרכז פועל ברוב שעות היום ומתפקד כבית חם ומזמין לעשרות רבות של נערים ונערות.
לסיכום ,תכנית נירים שכונות ממשיכה להתפתח הן במסגרת הפורמאלית של ביה"ס והן בפעילויות בלתי פורמאליות
בשכונות עצמן .אנו מאמינים ששיתוף הפעולה עם שירותי הרווחה ,באמצעות הפעלת בתים חמים ,ייתן מענה לבני נוער
נוספים ויתפתח לערים נוספות בהמשך.

,ב  ,נער מנירים בשכונות הוא אח שביעי מבין אחד עשר אחים והראשון במשפחתו שמתגייס לצה"ל .אכן פורץ דרך.
אור עקיבא )שכונת שז‘‘ר(
קבוצת נערות בוגרות
קבוצת נערים
קבוצת בוגרים

חדרה )שכונת אולגה(
קבוצת נערות בוגרות
קבוצת נערים
קבוצת בוגרים
שת‘‘פ עם מית‘‘ר

 2003אור עקיבא
 2005חדרה
 2005נתניה

 2013כפר סבא

נתניה )שכונת דורה(
קבוצת נערים
קבוצת נערות
קבוצת בוגרים
כיתות נירים
כפר סבא )שכונת העליה(
קבוצת נערים
קבוצת בוגרים
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אשכול דרום נירים בשכונות
אשכול דרום כולל את הפעילות בנתיבות ,קריית גת ודימונה .בשנה הקרובה עתידה להיפתח קבוצה חדשה בעיר שדרות.
למרות מבצע צוק איתן והקיץ הקשה שעבר על תושבי הדרום ,תכנית נירים בשכונות המשיכה לפעול מתוך ולמען הקהילה.
הדבר בא לידי ביטוי בהתנדבות במקלטים ,בחלוקת מזון ובעזרה ללוחמים שיצאו להפוגה והתרעננות מהלחימה.
בנתיבות ,הורחבה פעילות נירים בשכונות בשיתוף משרד הרווחה .המקום הינו בית חם לבני הנוער ומתקיימת בו פעילות
ערכית מספר פעמים בשבוע ,תוך ליווי של מדריכי נירים ועובדים סוציאליים לאורך רוב שעות היממה.
בקריית גת ,שנת  2014הוגדרה כמוצלחת במיוחד .בעיר פועלות שלוש קבוצות מלאות של נערים ונערות  -דבר המראה
על יציבות וביסוס התכנית בעיר .דוגמא קטנה להצלחת התכנית נרשמה כאשר  3בוגרים סיימו את התכנית והתגייסו ליחידות
קרביות .בנוסף 2 ,נערות הופנו לכפר הנוער בבוסתן הגליל ,מתוך הרצון להמשיך ולקדם אותן במסלול המתאים להן ביותר.
בדימונה ,הסתיימה שנה ראשונה של פעילות בעיר .העבודה הפרטנית שנעשית במפגשים עם בני הנוער בונה אמון ויוצרת
קשרים אישיים חמים .אנו מאמינים שהפעילות תורחב גם במהלך שנת .2015
לסיכום ,אנו תקווה כי פעילות נירים שכונות בדרום תמשיך להתרחב לערים נוספות תוך שמירה והשקעה בבתי נירים הקיימים.
מדריכי ומדריכות נירים עושים ימים כלילות בהפעלה ,טיפוח וליווי הנערים לאורך השנה .אנו מברכים על פעילות מופלאה זו
וכראייה לכך להלן חלק ממכתב שכתב אחד הנערים למדריכו האישי:
"אני רוצה להודות לך על הכול ותדע אחי שאתה תמיד תהיה תחילת הדרך שלי ,רוצה להודות לך שהראית לי את
הדרך הנכונה שבה אני כרגע צועד וביום שהסתבכתי היית שם לידי וברגעים קשים היית לצידי .ואני חייב לך אלפי
תודות שהכנת אותי לדבר האמיתי ,בלעדיך לא הייתי עובר את המסע הזה .תודה רבה לך אני חייב לך עוד אלפי
תודות אבל נתחיל בזה" )בוגר נירים בשכונות(.

קרית גת )שכונת שופטים(
קבוצת נערים צעירים
קבוצת נערים בוגרים
קבוצת נערות
קבוצת בוגרים
נתיבות )שכונת וייצמן ונטעים(
קבוצת נערות
קבוצת נערים
קבוצת נערים צעירים
קבוצת בוגרים
דימונה )כל העיר(
קבוצת נערים

 2009קריית גת

"כשראיתי את החיוך
של המדריכה שלי
כשנכנסה לאולם בית המשפט
ידעתי שהכול יהיה בסדר"
)נער מנירים בשכונות
בדיון על שחרורו למעצר בית(

 2008נתיבות

 2014דימונה

12
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כפר הנוער נירים
כפר הנוער נירים שוכן על חוף הים התיכון ,בבוסתן הגליל בין נהריה לעכו .שגרת החיים בכפר היא תובענית ,קשוחה
ומאתגרת ובמקביל ,תומכת ,מקבלת ומכילה .החניכים נמצאים בכפר במסגרת פנימייתית ויוצאים לבתיהם בסופי שבוע אחת
לשבועיים .סדר היום צפוף ואינטנסיבי וכולל את כל זירות העבודה בכפר – לימודים ,טיפול ,חוגים ,פעילות חינוכית ,פעילות
אתגרית ועוד .מדי יום שלישי יוצאים הנערים והנערות לשטח ,ובכל שישה שבועות יוצאים לסדרת שטח ארוכה של  4-5ימים.
החניכים מגיעים למסלול בן שלוש שנים) ,המקביל לכיתות י' -יב'( ומורכב מחמישה שלבים ,המעבר משלב לשלב נעשה
לאחר שהחניך עמד במשימות השלב השונות ,ולאחר טקס מעצים בהשתתפות קהילת הכפר והמשפחות .חניכים המגיעים
בגיל צעיר יותר נקלטים למסגרתת המכינה )מקביל לכיתה ט'( להתאקלמות והכנה לקראת תחילת המסלול.
על פי תפיסת העבודה סגל הכפר רואה את הנערים דרך הפריזמה של הכוחות והפוטנציאל שלהם ולא דרך התמקדות
בבעיות שאיתן הם מגיעים . .הנחת היסוד היא כי נערים ונערות אלו מסוגלים לשקם את עולמם הרגשי ,לחוות הצלחה
ולרכוש את הכלים ,המיומנויות והביטחון העצמי אשר יעזרו להם להשתלב מחדש במרכז החברה הישראלית.
בהתאם ,אנו מציבים לפני הנערים מטרות גבוהות ומתווים את הדרך אשר מאפשרת את השגתן.

שלב א' הזנקה עשרה חודשים
בשלב ראשוני זה ,ההתמקדות היא בקליטת הנערים ,הפחתת החרדה שלהם ,תהליכי סוציאליזציה ראשוניים לכפר,
לסדר היום ,לדרישות ,למשמעת ,לערכים שהוא מייצג וכו' .הנערים מתנסים בחיים בכפר ,על הקושי והאתגר שבהם
ועל האפשרויות הגלומות בהם .הם מתנסים בזירות העבודה השונות – שטח ,טיפול ,ביה"ס ,פנימייה ומתחילים לצד
ההתמודדויות שמספקת כל זירה כזאת ,לחוות גם חוויות הצלחה .מודגשת מאוד בשלב זה הבחירה האישית שעשה
כל נער ונערה בנירים ,ומוטמעת כבר בשלב ראשוני זה הגאווה להשתייך לכפר.

שלב ב' הצוות ששה חודשים
בשלב זה ,לצד המשך ההתמקדות וההתקדמות בתהליך הפרטני של כל נער ,מושם דגש חזק על בניית הצוות
)הקבוצה( .לצוות כבר יש שם ,מתפתחת "גאוות צוות" והצוות הופך למנוף חזק בהמשך התהליך הפרטני של כל נער
ונערה .בשלב זה מתגבשת האחריות הקבוצתית ,מתגבשות הנורמות ומתנסים בכלים המיוחדים הקיימים בכפר,
הבונים ושומרים על נורמות אלו.

שלב ג' תרומה ותמורה ששה חודשים
בבסיס השלב הזה מתבצע מעבר מחשבתי של הנערים מהמקום של "מה אני מקבל" למקום של "מה אני נותן".
ישנה עבודה על פרויקטים אישיים וקבוצתיים גם בקהילה החיצונית לכפר ,עם דגש ,לא רק על תרומה ל"נזקקים",
אלא גם על תרומה לקהילה כולה כערך הנגזר מתחושת השתייכות ,מהתנהגות נורמטיבית וממחויבות חברתית.
המטרה היא יצירת אקלים של נתינה וחיזוק הפרט דרך הקניית התחושה כי הוא תורם ומסייע לאחרים.

שלב ד' חונכות ומנהיגות ששה חודשים
לשלב זה נכנסים הנערים בהגיעם לשנה האחרונה של המסלול )השנה השלישית( .הוא מסמן את כניסתם למעמד
של "הצוות הבוגר" בכפר .במהלך שלב זה חניכי הצוות הבוגר חונכים את חניכי הצוות הצעיר שהגיע לכפר ונמצא
בשלב ההזנקה שלו .בשלב זה מושם דגש על מנהיגות ומימוש עצמי .השלב מתחיל בסדרה בת שבוע של פיקוד
ומנהיגות המתבצעת בבסיס חיל הים בחיפה .בשלב זה הנערים בצוות הבוגר מהווים חלק חשוב מאוד בשמירת מוגנות
הכפר ובזירוז תהליכי החיברות של הנערים בתחילת המסלול .בשלב זה יש עליית מדרגה בכל הקשור בהכנה לצה"ל:
סדנאות הכנה ,כושר קרבי ,ערכים וכו'.

שלב ה' עצמאות וחזרה לקהילה ששה חודשים
בשלב זה מתבצע תהליך מעמיק שמטרתו הקלת ההתמודדות של הקבוצה הבוגרת עם הפרידה מנירים .היות ובאופן
כללי נוער בסיכון חווה בעיות רגשיות וחברתיות קשות בהגיעו למצבים של פרידה ,נעשית עבודה אינטנסיבית עם
החניכים ,על-ידי המדריכים שלהם והצוות הטיפולי ,על-מנת שהיציאה מחיי הכפר ומהמסגרת התומכת שלו ,תיעשה
באופן חלק ויעיל .החניכים לוקחים אחריות משמעותית וברורה על ניהול חייהם בכפר ,כפועל יוצא לאחריות המלאה
שיידרשו לקחת על המשך חייהם מחוץ לכפר.
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בית הספר בכפר
מתוך הבנה שהשכלה היא אחד הגורמים המשפיעים על סיכויי ההשתלבות בחברה ועל אי חזרה למעגל העוני והפשע,
ממוקמת הזירה הלימודית במקום חשוב בסדר היום של הנערים והנערות .בהתאם ,מוצבים להם יעדים גבוהים )בניהם בגרות
מלאה( תוך שאיפה לשבור את תקרת הזכוכית שנוצרה בעבר.
אנו מאמינים ביכולתם של כל הנערים והנערות לעמוד ביעדים הגבוהים המוצבים להם.
המגמה הראשית ,ברמה של  5יחידות בגרות ,הינה מדעי כדור הארץ והסביבה  -בשיתוף מכון וייצמן.
בנוסף ,אנו מאפשרים לכל תלמיד לעשות בגרות במקצוע ספציפי בהתאם לתחומי העניין שלו באמצעות שיתוף פעולה
עם בתי ספר באזור .השנה הרחבנו את האפשרויות העומדות בפני התלמידים ואפשרנו להם להגביר את מקצועות הליבה
אנגלית ומתמטיקה )ראה מסגרת(.
בבית הספר כיתות קטנות ,סגל מוגבר ,וריכוז התנדבות כדי לאפשר למידה פרטנית.
בשנת תשע"ד סיימו חניכי מחזור עיטם עם  68%זכאות לבגרות.
השנה ,לראשונה ,למד חניך לבגרות במתמטיקה  4יחידות לימוד.
הגברת המקצוע הפכה לתחום מובנה ואנו מאפשרים לחניכנו להגיע ל  4יחידות לימוד גם בעזרת חוג חדש למתמטיקה.
השנה רשומים בחוג  10תלמידים .בנוסף אנו נותנים יחס פרטני לכל תלמיד ותלמידה ומחזקים אותם לקראת הבחינה.
השנה הוזמנה רותי גובזנסקי ,רכזת המגמה למדעי כדור הארץ והסביבה להקלטת התוכנית "בהצבעה בלבד"
בגלי צה''ל .בתוכנית השתתפו נערי צוות כפיר .רותי יחד עם החניכים העבירה שיעור בנושא "מהתחממות כדור
הארץ ועד הבולענים‘‘

תומר )בוגר צוות עיטם שסיים
בשנה שעברה( החליט בשנה
האחרונה להתקדם ל  4יחידות
בגרות במתמטיקה.
המשימה נדמתה בלתי אפשרית
בנקודת הזמן ואולם ,אחרי למידה
אינטנסיבית שלוותה בחונך אישי
ועם המון רצון והתגייסות של תומר
הוא סיים עם  4י''ח במתמטיקה.
 4היחידות של תומר היוו השראה
לנערים ונערות בקבוצה הצעירה
שכיום מסמנים  4יחידות
כיעד בר השגה.

”השאיפה שלי לשנה הבאה להרחיב את מערך המתנדבים הנהדר שיש לנו בבית הספר“
יוסי חנניה מנהל בית הספר
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הפנימייה בכפר
הפנימייה בכפר מהווה עבור חניכנו בית ,המעניק תחושה של מוגנות ,שייכות ,חום ומשפחתיות .האקלים הסביבתי מהווה
גורם מרכזי בהפיכת הפנימייה לבית המעניק בטחון פיזי ורגשי.
חניכי צוות "עיטם" שסיימו השנה את מסלול נירים )רובם כבר משרתים בצבא( לקחו על עצמם ברצינות רבה את תפקיד
הצוות הבוגר בכפר ,חנכו את הצוותים הצעירים ,שמרו על ערכי הכפר שרכשו והיוו מכפלת כוח בשמירה על מוגנותו.
במהלך השנה עלינו מדרגה בכל הקשור לתרבות הפנאי והפעילות החינוכית המשלימה בכפר .החניכים פיתחו מיומנויות,
כישרונות ותחומי עניין שבעבר לא העזו לחלום עליהם ושהיו רחוקים מאוד מעולמם )מוזיקה שירה ,ספורט ,קריאה.(...
הם צברו חוויות הצלחה והגיעו להישגים מעוררי התפעלות בכל קנה מידה .סגל הכפר והמתנדבים הרבים ליוו אותם בפעילות
זו והצוות הטיפולי סייע בעיבוד החוויות ובתרגומן לפיתוח והעצמה .הישגים אלו ,המסייעים בבניית תחושת המסוגלות שלהם
ובפיתוח הביטחון העצמי ,תורמים משמעותית להתקדמות התהליך החינוכי-טיפולי של החניכים.
מח"מ – מרכזיה חינוכית מקומית ,המרכז להעשרה ופיתוח אישי
המרכז להעשרה ופיתוח אישי הינו חלק אינטגרלי מתהליך החינוכי-טיפולי של בני הנוער בכפר .מתוך אמונה שלכל אדם
יש פוטנציאל להצטיין לפחות בתחום אחד ,המרכז מספק לחניכים את ההזדמנות לגלות תחומי חוזק נוספים בעצמם.
המרכז פועל לאורך כל השנה )גם בקיץ( ופתוח  5-6ימים בשבוע בשעות אחה"צ.
במרכז מערכת חוגים ענפה במגוון תחומים:
ספורט :כדורגל ,טניס ,כדורסל ,כדורשת ,אגרוף ,אמנויות לחימה ,כושר קרבי ואופני שטח.
אומנות :ציור ,ריקוד ותנועה.
מוסיקה :פיתוח קול ושיעורים בכלי נגינה שונים כולל הרכב מוזיקלי ל נירים.
כללי :בישול ,דיג ,ג'אגלינג ,כלבנות ,חוג שטח.
חדר כושר :בו נבנית לחניכים תכנית אימונים פרטנית לקראת ימי גיבוש ומיון צה"ליים.

"הרכיבה עם
אופני השטח בשדות
משחררת לי
את כל הלחצים"...
)חניך נירים(

"אני סופר את הדקות
רק בשביל להגיע ולהתאמן"...
)חניך נירים(

"התרגשתי לראות ילדים שמעולם לא נגעו בכלי נגינה מתחילים ללמוד לנגן בגיטרה.
בסוף השנה ניגנו על הבמה בהרכב מוזיקלי.
עבור הנערים הייתה זו חווית הצלחה עצומה ולמדריכים התרגשות אדירה“.
שי ,רכז מרכז העשרה
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"שירת הים" בית הנערות בכפר
פרויקט בית הנערות נולד כמענה לפרופיל נערות מסוים ש"מסלול נירים" האינטנסיבי אינו מספק להן את המענה הטיפולי
הנכון .המאפיין העיקרי של נערות אלה הוא חוסר יכולת לוויסות רגשי .הן לא מצליחות לייצר שגרה רציפה ולאורך זמן בכפר.
פעם אחר פעם ,לפעמים באינטרוולים קצרים מאוד )שעות או ימים( הן עוברות ממצב רגשי מרומם ומועצם למצב רגשי
משברי וקיצוני .משברים אלו מלווים תמיד בהתנהגויות בלתי מסתגלות כמו חוסר תפקוד ,צעקות ,קללות ,בריחות ,שימוש
בחומרים משני מצב רוח )סמים ואלכוהול( ועוד.
צחי קלרפלד מנהל תחום טיפול בכפר הנוער:
"הנערות נמצאות בתוך סביבה שנותנת מקום לרגשותיהן מבלי לייצר כלפיהן עמדה שיפוטית .הן רוכשות כלים התנהגותיים
ורגשיים אותם הן מתרגלות ובנוסף כלים שונים להרגעה עצמית המאפשרים שליטה גבוהה יותר בהתנהגותן .כל זה קורה
בתוך מרחב קבוצתי מתקף ומכיל מחד ,ומציב גבולות ברורים מאידך.
השאיפה היא כי בסיום תהליך ההתערבות שנמשך כתשעה חודשים ,נערות אלו יוכלו ,בעזרת הכלים שרכשו ,להתמודד
בצורה יעילה יותר עם מורכבויות הקיימות בתוכן ובסביבתן ,לטובת המשך תהליך טיפולי וצמיחה אישית".
לאור הצלחת הפיילוט אנו שמחים לבשר כי בניית בית הבנות החלה .המבנה שיוקם יאפשר קליטה של עד  12נערות ויספק
מידה רבה של תחושת מוגנות ,שייכות ,חום ומשפחתיות.
אנו מאמינים שבית הנערות "שירת הים" ייתן מענה ראוי לאותן בנות הזקוקות לתמיכה פרטנית ומכילה שתאפשר את חזרתן
למסלול נירים.

"שירת הים היא עבורי הזדמנות ,הזדמנות שלא ניתנה לי בשום מקום.
שם התחלתי את התהליך המשמעותי
שאני נמצאת בו היום ,ושם גם נפטרתי מדפוסים לא טובים שהיו בחיים שלי.
הייתי נותנת הכל כדי לחזור לשם"...
)בוגרת בית הנערות(
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"אין בפי מילות תודה שיתארו
את הנס הגלוי שחוללתם אצל בני.
איני מתביישת לומר:
הצלתם את הילד שלי.
קיבלתם ילד עם מעטפת של קשיחות
מהקשות ביותר שיש וגרמתם לו
להשיל מעליו שכבה אחר שכבה,
ממקום של אמונה אדירה שהייתה...
מתמיכה ללא עוררין ,מההבנה ומעצם
היותכם אתם שם בשבילו.
אף פעם לא ויתרתם לו אך לא ויתרתם
עליו .עד שהבאתם אותו עד הלום,
למקום חדש ,איכותי ,בוגר ומאמין בעצמו.
המון אהבה לי אליכם יקיריי,
לכל אחד ואחת.
'כל המציל נפש אחת  -כאילו הציל
עולם ומלואו'  -כך נאמר ,ואתם מצילים
נפשות רבות ,המשיכו לעשות ולהצליח!"
)אמא של נער מצוות כפיר(

"רציתי להגיד לך תודה שאת
ככה איתי,
מרגיש לי שאת כמו אחות גדולה
שעושה הכל שיהיה לי טוב"...
)בוגרת נירים(

"אני רוצה להגיד תודה
למדריכים ,על זה שהם
דואגים לנו כל הזמן,
ועוזרים לי בבית ובכל מקום"
)חניך נירים(
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נירים בהרים
נירים בהרים הינה חווה חקלאית מבודדת ברמת הגולן .החווה הינה מסגרת טיפולית עבור חניכים וחניכות שהגיעו למצבים
קשים של משבר עמוק וחוסר תפקוד .מדובר בחניכים הנמצאים במצבים הקשים ביותר ,אשר ללא עבודה אינטנסיבית
ופרטנית ,היו נפלטים מהמסלול וחוזרים לבית המשפט ,למוסדות נעולים או לסביבת מגוריהם ההרסנית וממשיכים להתדרדר.
קיומה של מסגרת נוספת ,קטנה וחיצונית לכפר ,מאפשר מענה לנערים במצב זה ,המשך עבודה פרטנית והכלה ,עד
ליציאתם מהמשבר וחזרה לתפקוד במסגרת האם.
סדר היום הנוקשה והתובעני המתקיים בה ,יוצר מסגרת קשיחה מחד ,אך חמה ומכילה מאידך .הניתוק והבידוד ,תשומת
הלב הפרטנית והתמיכה המשפחתית שהנער זוכה לה מצד סגל החווה ,מאפשרים שקט נפשי ומרחב נקי לעבודה פנימית.
התהליך הטיפולי המובנה משתלב בשגרת העבודה בחווה וכולל בתוכו :טיפול בעדר הצאן ,הקמת טרסות ,עבודות עץ,
גיזום ,עישוב ,טיפול בהשקיה ועוד.
שנת  2014התאפיינה בהעמקת העבודות השוטפות ושיפור המראה החזותי של החווה .הדבר בא לידי ביטוי
בנטיעת בוסתן עצי פרי וגפנים ,הגדלת עדר העזים ,הגדלת שטח גן הירק ושיפוץ האורווה והדיר.
השנה סיימנו לכתוב את ספר החווה המכיל את עקרונות הטיפול בבני הנוער ובעזרתו המשכנו להוביל תהליכים פרטניים
עם מספר נערים במקביל .בנוסף ,סיימנו פיילוט ראשוני ומוצלח של טיפול באמצעות סוסים.
אנו מסיימים שנתיים של עבודה קשה ואינטנסיבית במסגרת החווה ולצד הקשיים הקיימים ) חוסר במים זורמים ,משאבים
ותקשורת( ,ניתן לומר בגאווה שחזון החווה והתהליך הטיפולי הייחודי שמתקיים בו נושא פרי מידי יום.

"העזים במרעה לימדו אותי
על מעמדות חברתיים...
הכלב רוג'ום לימד אותי
שאפשר תמיד ,בכל גיל,
ללמוד לשנות הרגלים...
ולבסוף האנשים שלימדו אותי
כיוון ודרך ולא וויתרו עלי לרגע"
)חניך נירים(

"השאיפה שלי לשנת  2015היא הטמעת הכלי של
רכיבה טיפולית בתהליכי החווה -הקמת מתחם לסוסים כולל ציוד נלווה
המאפשר את הטיפול הראוי בהם .העבודה עם הסוסים מפתחת אצל הנערים
מרכיבים חשובים כגון :למידה ,סובלנות ,התמדה ,הכלה והבנה"...
חנניה זלכה ,מנהל החווה
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מדור בוגרים
לעמותת נירים מעל  350בוגרים בני  18-25ומספרם עולה מדי שנה .בידי רבים מהם תעודת בגרות מלאה ורובם המכריע
משרתים בצה“ל או סיימו שירות מלא .למרות התהליך המשמעותי שעשו ,גורמי הסיכון הסביבתיים והאישיים עודם קיימים.
תכנית התמיכה והליווי המסייעת לבוגרינו לפני הגיוס ,בעת השירות הצבאי ולאחריו ,עד השתלבותם המלאה
בלב החברה ,נבנתה מתוך ההבנה שתהליך השינוי הינו ארוך ואינו מסתיים בסוף מסלול נירים.
השנה הורחב מדור הבוגרים בשני תפקידים חשובים :חנה – אם בית לבית הבוגרים בכפר וקאטי – רכזת הבוגרים בתוכנית
נירים בשכונות .השתיים הצטרפו לעדי ,רכזת מדור הבוגרים .במסגרת פעילות המדור מתקיים קשר רצוף עם הבוגרים במהלך
שירותם הצבאי ועם השחרור מתמקד הסיוע בהנגשת תכניות תעסוקה ,דיור והשכלה גבוהה .השנה פתחנו תכנית לשילובם
של סטודנטים בוגרי נירים בעמותה וכחלק מתנאי קבלת מלגה הם מתנדבים בכפר ובשכונות.
בוגרינו מהווים מודל נפלא לחיקוי עבור החניכים הצעירים שנמצאים בשלבים השונים במסלול נירים.
גם השנה הצלחנו לשלבם בצמתים משמעותיים ובתהליכים שונים מתוך הבנה שהם חלק בלתי נפרד מפעילות העמותה.
אנו גאים בבוגרינו הנמצאים ביחידות קרביות ואחרות ,בלימודים אקדמאיים ובמעגל העבודה ,רבים נחשבים פורצי דרך
במשפחתם הגרעינית .הם השגרירים שלנו ,נמשיך לסייע ולתמוך בהם גם בעתיד.

י , ,בוגר מחזור שחף,
נלחם על זכותו
לשרת בצה"ל ,לא ויתר,
והשיג את יעדו ,עבר גיבוש
ליחידה המובחרת דובדבן
ונמצא כעת במסלול.

האמונה כי נערים ונערות בסיכון
יכולים להשתלב בלב החברה
הישראלית באה לידי ביטוי
במלוא הכח במבצע צוק איתן,
מדריכי נירים לחמו לצד חניכים
שלהם ,כיום חיילים בצה''ל.

"השאיפה שלי היא שבשנת  2015נראה קהילת בוגרים איתנה שפועלת למען עצמה ,למען הסביבה ומעורבת
בפעילות העמותה .כשאני פוגשת חניך עם תיקים על אלימות שמנסה מאוד להתגייס ועושה כל שביכולתו
כדי לנתב את מסלול חייו למקום חיובי ,אני מקבלת השראה ואמונה שתיקון אפשרי כמעט בכל אדם".
קאטי ,רכזת בוגרי נירים בשכונות
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מתנדבים בנירים
עמותת נירים רואה בקבוצת המתנדבים הון אנושי משמעותי ויקר ערך .המתנדבים מגיעים לכפר ולשכונות על בסיס קבוע,
תורמים באהבה ומהווים לא רק מקור לעזרה אלא גם מודל לחיקוי עבור הנערים.
מתנדבים בכפר הנוער:
היקף ההתנדבות בכפר רחב מאוד .כ 40-מתנדבים עצמאיים מגיעים מכל אזור הצפון.
בנוסף אליהם מספר גופים גדולים כמו רפא"ל ויחידות צה"ל שונות מאמצים את הכפר ומתנדבים בו דרך קבע.
בין היחידות :אגוז ,הטכני של חיל האוויר ,שייטת  7וכמובן שייטת .13
מתנדבים בנירים בשכונות:
לנירים בשכונות מערך מתנדבים עצמאיים היוצאים לטיולים כמלווים ומהווים כוח עזר חשוב ומשמעותי לצוות כמו גם
לחניכים .מתנדבי נוספים מעבירים חוגים ופעילויות העשרה בבתי נירים ברחבי הארץ באופן קבוע ותוך רמת מחויבות גבוהה.
שנת שירות בנירים:
למערך המתנדבים ,מצטרפים לנירים בכל שנה כ 15-נערים ונערות המגיעים לכפר להתנדבות של שנה טרם השירות הצבאי.
הש"ש מהווים חלק בלתי נפרד מסגל הכפר .הם מחולקים לצוותים השונים ומתפקדים באחריות רבה כמדריכים לכל דבר.
הערך המוסף שלהם עבור חניכי נירים לא יסולא בפז.

"לא אהבתי אנגלית
ולא חשבתי שאני יכול לדעת.
ואז ביום שישי בא לפה מתנדב
שאמרתי לו:
"עזוב ,תתייאש ,מעכשיו
אני לא רוצה ולא יודע אנגלית".
הוא אמר לי בוא נתחיל
ומה שיהיה יהיה.
בסוף השיעור קרה לי את הדבר
הכי טוב שהיה לי.
סיימתי לכתוב שני חיבורי באנגלית
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".
)חניך נירים(

"...לכם החניכים אני רוצה
להגיד תודה.
תודה שאתם מזכירים לי
בכל פעם מחדש כמה גדולה
היא ההתנדבות בעינכם.
תודה שאתם יודעים להגיד
בדרך הכי פשוטה ,ישירה ואמיצה
כמה אתם מלאי הערכה
לכל דקה של כל אחד מהמתנדבים
הרבים המגיעים לנירים דרך קבע.
תודה שאתם מאמינים
ביכולת שלי לעזור לכם".
)מתנדב בנירים(
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גיוס משאבים
בשנת  2014התרכזה המחלקה בשלוש חזיתות:
מדינת ישראל ,פיתוח מקומי בערים שבהן פועלת תכנית נירים בשכונות וקשרים עם פדרציות ותורמים פרטיים בחו"ל.
מועדון השותפים של נירים נפגש בפעם הראשונה .אנו שמחים באנשים שבחרו ללכת אתנו בדרך נירים ונמשיך לעשות
להרחבת מעגל השותפים ולהדק את הקשר גם ב .2015
נכונים לנו אתגרים רבים בשנת הפעילות הקרובה.
בעזרתכם ,השותפים של נירים ,קטנים כגדולים ,נמשיך להושיט יד למאות נערים ונערות בקצה רצף הסיכון.

יח"צ ושיווק
עלה אתר אינטרנט חדש
הופצו  4ניוזלטרים
הופץ דוח סיכום שנה
הועמק המיתוג
צולמו אלפי תמונות וסרטוני וידאו
הופקו מדבקות לרכב "נירים בשבילי זה"...

הכנסות לשנת  2014בש"ח
מדינה

20,501,400

תרומות מישראל

1,846,930

תרומות מחו“ל

1,401,670

תרומות בשווה ערך

250,000

סה"כ

24,000,000

התפלגות הכנסות ב%-
תרומות
בשווה ערך
1%

תרומות
מחו‘‘ל תרומות
6%
מישראל
8%

מדינה 85%

תודה על הזמן שהקדשתם לסכם אתנו את השנה ,משפחת נירים
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ועד העמותה
יעקב גרשוני  -מייסד ויו“ר העמותה .איש עסקים ואביו של זיו ,מפקדו של ניר קריצ‘מן ז“ל
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

בעלי תפקידים
מיכה סימבליסטה  -מנכ“ל העמותה ומנהל כפר הנוער נירים
שלומי אבני  -מנהל נירים בשכונות
יונת גלייטמן  -מנהלת כספים
צחי קלרלפלד  -ראש תחום טיפול
גולן נוטמן  -ראש תחום טיפול נירים בשכונות
יוסי חנניה  -מנהל בית ספר נירים
בועז סיון  -מנהל הפנימיה בכפר
עופר אבל  -ראש תחום שטח
מיכל כפתורי  -ראש תחום הדרכה והכשרה נירים בשכונות
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