דוח מסכם תשע"ט
מוקדש בהוקרה ובהערכה רבה לכל שותפינו לדרך

שותפים יקרים
הישראלית.
החברה
חדשות לשינוי
נירים פועלת
כיתותעמותת
מזה 172שנה,
לתרומה
הודות
נחנכו
לימוד

העבודה עם נוער בסיכון גבוה מביאה איתה אתגרים רבים ויומיומיים
וגם השנה התמודדנו עם לא מעט מהם .זאת ,לצד הצלחות ,התפתחות
והתקדמות מתמדת.
אנו מאמינים בכל ליבנו ביכולתם של הנערים והנערות שמגיעים לנירים –
להשתנות ולשנות את מציאות חייהם ובתוך כך את המציאות של
הסביבה הקרובה להם ,המשפחה ,החברים והשכונה.
כך ,צעד אחר צעד ,אנחנו במסע לשינוי פני החברה הישראלית.
זאת אנו מצליחים לעשות בזכות האנשים הנפלאים בארגון אשר מקדישים
את חייהם לטיפול בנוער בסיכון ובזכותכם  -השותפים שלנו  -בממשלה,
בעסקים ,אנשים פרטיים ,תורמים ומתנדבים .מספר גדל של אנשים
שנה לשנה.
גם השנה ,חשוב לנו לעדכן אתכם ולסכם יחד אתכם את השנה.
אני תקווה שתמצאו עניין ומשמעות בקריאה,
תודה על השותפות בדרך,
יורם שגיא
יו"ר עמותת נירים

בית הספר בכפר
בשנת תשע"ט זכה ביה"ס בפרס פועל/ת צדק לחינוך מטעם
עמותת קדמה לקידום השוויון בחינוך ובחברה בישראל.
הצוות הבוגר של שנת תשע"ט
 29חניכי/כות צוות לפיד הבוגר סיימו את מסלול נירים עם נתונים מרשימים:
 93%סיימו בגרות מלאה.
 4נערים סיימו  4יח"ל במתמטיקה.
 2נערים סיימו  5יח"ל במתמטיקה.
 8נערים סיימו  5יח"ל באנגלית ,ועוד  9סיימו  4יח"ל באנגלית.
 2נערים סיימו  5יח"ל ברוסית.
 7נערים מצטיינים התקבלו לקורס קרימינולוגיה במכללת הגליל המערבי.
נוער שוחר מדע במכללת אורט בראודה :זו השנה הרביעית בה לוקחים חלק בתכנית נערי
ונערות המכינה.
פרויקט מעורבות חברתית :נערי נירים מתנדבים מעבר לשעות הפרויקט .במסגרת תהליך
התרומה לקהילה התנדבו בביה"ס מית"ר )חינוך מיוחד( ,בית הגלגלים )בית לבעלי צרכים
מיוחדים( ,בית חולים נהריה ,מעונות יום ועוד.
מתנדבים בביה"ס 4 :חברות גדולות שולחות מתנדבים לבית הספר בכל שבוע :ברמד ,מוטורד,
רפא"ל וקסלמן & קסלמן .בנוסף  4יחידות צבאיות מגיעות לעזרתם של הנערים והנערות
בלימודים :הטכני של חיל האוויר ,שייטת  ,7יחידת סנפיר ובסיס שרגא של גולני .לבית הספר
מגיעים גם מתנדבים באופן פרטי ובסה"כ כ –  40מתנדבים מגיעים באופן קבוע מדי שבוע.

שירת הים

הבית לנערות בכפר

 2כיתות לימוד חדשות נחנכו הודות לתרומה
מסעות בכפר
במהלך השנה עברו במסלול שירת הים  22נערות.
רובן הצטרפו אח"כ לצוותים בכפר.
יום הולדת  4מסורתי שנחגג בשבועות.
פעילות ימית עם זיו נעורים ,רכיבה על סוסים,
ימי שטח ומסעות בני  4ימים וחוגי העשרה.
''לפני הכניסה לשירת הים הייתי במקום מאוד נמוך...
אפשר להגיד הרבה דברים אבל גם אני כמו הרבה ילדים נפלתי בין הכיסאות
של החיים .היו רגעים שבהם לא ראיתי מוצא ועם כמה שרציתי שינוי שום דבר
לא עבד ,אבל המקום הזה הציל אותי .סיימתי תהליך אינטנסיבי של  9חודשים
בשירת הים ,בסיומו נכנסתי לכפר הנוער נירים .כיום אני חלק מצוות ויודעת שזו
המסגרת בה אני רוצה להישאר ,שזה המקום שעושה לי טוב .בשירת הים נחשפתי
לדברים וגישות שלא הכרתי קודם .התחלתי לשים סימני שאלה על תפיסות שהיו
לי ועם הזמן מיתוסים כמו" ,רק אני יודעת מה טוב בשבילי"" ,אף אחד לא מבין
אותי" ,ו"אני לא ראויה" השתחררו .דרך שירתה שחררתי שיפוטיות כלפי הסביבה
וכלפי עצמי ועם הזמן אני לומדת לאהוב את עצמי .בשביל הדרך הארוכה
שעשיתי נדרשו שני דברים .רצון ובחירה שלי לעשות שינוי ,ומקום שיאפשר את
התהליך .אני פה בשביל להזכיר לכולם כמה אנחנו צריכים להיות אסירי תודה
על שקיימים מקומות כאלה כמו שירת הים שהם כל כך לא מובנים מאליו"
)ר .בוגרת שירת הים(

חוות נירים בהרים
בינוי :תחילת פיתוח של מתחם מגורים .הוקמו שני
מבני שירותים ומקלחת ,מגורים לש"ש ,חדר כביסה
 22נערים היו בתהליך חווה.
עדר העיזים גדל ומונה  110עיזים.
גן ירק אורגני מתפתח לצריכה עצמית
בחווה ומכירה ביישובי הסביבה.
צפויים להיבנות מבנים נוספים במהלך השנה הקרובה.
החווה חוברה לעולם החיצון באמצעות וויפיי
)תודה לעמותת שיטים(.
"לעשות שינוי מתחיל משניה אחת של החלטה ,החלטה של מה אני
רוצה מעצמי .הכל אפשרי וכל אחד יכול".
יונה ,בוגר נירים ,סיים תהליך של  3חודשים בחווה שלאחריו שב לכפר
סיים  12שנות לימוד ובגרות מלאה .התנדב לשנת שירות וכיום קצין בגבעתי.

נירים בשכונות
 500נערים ונערות לוקחים חלק בפעילות נירים בשכונות
 365נערים ונערות לוקחים חלק בפעילות השוטפת.
 135נערים ונערות מקבלים מענה פרטני.

פעילויות שיא שנערכו במהלך השנה:
טורניר כדורגל אשכולי
פעילויות עם יחידות צה"ל )שייטת  ,13חובלים(
סנפלינג פארק
פעילות עם החברה המרכזית למשקאות )קוקה קולה(
קיר טיפוס
קיאקים
שיפוצי מועדונים
סדנת גלישה
אתגרים
 18רשויות  34 /קבוצות ברחבי הארץ
 9כיתות
 8מט"לים )מרכז טיפול לנער(
 1בית חם לנערה
 5קבוצות נערות
 11קבוצות נערים

פעילויות התנדבות:
התנדבות
איסוף מזון לנזקקים
שיפוץ בתים וגינות
זיכרון בסלון
מסע אופניים עם
למען חברי מבוא מודיעין לאחר השריפה הגדולה
חלוקת משלוחי מנות בבתי חולים
ילדים בעלי צרכים מיוחדים
התנדבות בבתי הספר בטקסים
התנדבות בבתי אבות

נירים בשכונות

מסע לזכר סלומון טקה ז''ל

העדה
הודותטקה – בן
הגדול ,סלמון
תחילת
 2019עם
בסוף יוני
לתרומה
החופשנחנכו
חדשות
לימוד
כיתות
2
האתיופית מקריית חיים ,נורה ונהרג ע"י איש משטרה.
סלמון לא השתתף בתכנית של נירים בשכונות ,אולם היה חבר טוב
של נערים רבים מנירים ,שאף סייעו ,בעזרת המדריכים ,בערב המקרה
והגישו עזרה ראשונה.
צוות המדריכים וההנהלה של נירים בשכונות לקח אחריות על יצירת
מוקד של מדריכים בשכונה וסיורי שכונה ,יחד עם גורמים נוספים בעיר,
בכדי לאפשר דרכי התמודדות ומתן מענה מיטבי להתמודד עם השלכות
האירוע עבור הנערים ,השותפים בקהילה והצוות.
בסיום תקופת ה 30-למותו ,הצטרפה משפחת טקה לצעידת היום האחרון
של מסע הקיץ של נירים בשכונות ,שעמד בסימן זכרו של סלמון טקה.
השתתפותם בטקס המרגש שבסוף המסע הוסיפה נדבך משמעותי לערך
המוסף ולמסר שאנו רוצים להעביר לנערים של שוויון ,מסוגלות ,שייכות,
התמודדות ,אחריות ובניית עתיד טוב יותר.

זמן נירים
פעילות שוברת שגרה עם הכלים החינוכיים טיפוליים של נירים
לפני כשנתיים הקמנו בנירים בשכונות ענף יזמי בליווי קרן מהלך ,אשר
מטרתו היא חיזוק החוסן הכלכלי של הפעילות בשכונות.
השנה יצאנו לדרך עצמאית עם ענף זה ,שמעביר פעילות שוברת שגרה
לחברות וארגונים במשק הישראלי.

פעילויות במהלך השנה
חברת כרמוכרום
החברה המרכזית למשקאות )קוקה קולה(
עמותת רוח טובה
פדרציות יהודיות
MOLET
חברת אסם
חברת קרלסברג
משטרת ישראל  -יסודות לעתיד
חותם

טיפול באמצעות השטח

Wilderness Therapy
 270ימי שטח במהלך השנה
מסעות בכפר
מסעות בני  3ימים – 8
מסעות בני  4ימים 13 -
מסעות הישרדות בני  5ימים – 4

מסעות בשכונות
מסעות הישרדות בני  3ימים – 3
מסעות קבוצות בנות בני  3ימים – 2
מסעות כיתות בני  3ימים 2 -
גיחות לילה – 24

גליל צפון רמה"ג דרום רמה"ג חרמון גלבוע מסע ערד
ים המלח הר סדום תמנע מכתשים אילת מדבר יהודה
מצפה רמון מסע ים לים מסע ארצישראלי מירוץ הלפיד

בוגרי נירים
מעל  1000בוגרי נירים בכפר הנוער ובשכונות
בוגרי הכפר תשע"ט 2019
 18התגייסו.
 3יצאו למכינות קדם צבאיות.
 4יצאו לשנת שירות.
 4יצאו לשירות לאומי.

בוגרי שכונות תשע"ט 2019
 30נערים ונערות התגייסו.
נער אחד מכרמיאל ש''ש בנירים דימונה.
 3נערים המשיכו להנדסאים.

 35סטודנטים למדו ולומדים באוניברסיטאות ובמכללות השונות.

בית הבוגרים בכפר
בבית שוהים בוגרים הממתינים לגיוס ואין להם עורף משפחתי ,חיילים בודדים
המגיעים בסופי השבוע ובחגים .כמו כן מגיעים אל הבית בוגרים המלווים נערים
במסעות פרטניים ובוגרים שמעוניינים להשלים את מבחני הבגרות.
''לא הכרתי את ניר ,אך דמותו שנשקפה אלי מכל עבר בכפר ,והמקום המיוחד הזה שנבנה
לאורו ,סלל מחדש את נתיב חיי .אני זוכר את הפעם הראשונה שדרכתי בנירים ,זה היה
בצו בית משפט עברתי כל כך הרבה מסגרות ובתי ספר ,שכבר לא הפריע לי לעבור עוד
מסגרת .התחלתי כנער מתוסכל עם מיליון בעיות ....כעבור חצי שנה בנירים ,הבנתי את
השינוי שאני רוצה לעשות ,ושיש לי באמת הזדמנות אמתית לחיים טובים ומוצלחים .עד
נירים חיי היו בנויים מהרבה שקרים ודפוסי התנהגות שליליים .לא אגיד לכם שהיה קל
בנירים ,זה אפילו היה מאוד קשה אבל לבסוף הצלחתי .אני אסיר תודה לכפר ,ובמיוחד לניר
קריצ׳מן .אומנם לא הכרתי אותך ניר ,אבל ברגע שנכנסתי לנירים ,מצאתי לי אח גדול
שליווה ,ועדין מלווה אותי ,בשם ניר .אז אולי אתה כבר לא איתנו היום ,אבל המורשת שלך
כאן ,חיה ונושמת וכאן גם כדי להישאר".
)בוגר כפר הנוער ,שירת כלוחם והשתחרר בשנת (2019

פיתוח משאבים וקשרי קהילה
מחלקת פיתוח משאבים וקשרי קהילה פועלת לביסוס ערוצי גיוס הכספים ובמקביל
מקדמת שיתופי פעולה ,מיתוג ,שיווק ,יחסי ציבור וקשרי קהילה.
השנה ,בפעם השנייה ,קיימנו ערב גאלה בניו יורק במטרה להרחיב את מעגל התומכים
שלנו בארה"ב בכלל ובניו יורק בפרט וכמובן לגייס כסף .לאירוע שהיה מרגש ומעצים
הגיעו  150אורחים ששמעו על נירים ,צפו בסרטונים שהכנו ונהנו מהרצאה של יוסי פלד,
ומהופעה של המנחה והסטנדאפיסט אילון גולד .לשמחתנו הצלחנו גם לגייס כסף.
אחרי האירוע התחלנו בהקמת עמותה מקומית בארה"ב עם וועד מקומי שהתגייס
למשימה לקדם את פיתוח המשאבים ולחזק את נירים.

מעל  1000בוגרי נירים בכפר ובשכונות

כבכל שנה ,נפגשנו לערב שותפים במאי ,ערב מרגש שבו אנו זוכים להגיד תודה לאנשים
היקרים המלווים אותנו לאורך שנים .השנה הרגשנו במיוחד את החיבוק החם של
השותפים שמילאו את האולם .בנוסף לעדכונים שלנו על הפעילות ,הרכב הנערים שלנו
זכה להופיע יחד עם אמיר דדון בשיר שמלווה את הנערים והנערות שלנו בהרבה צמתים
במסלול – לבחור נכון .זו הזדמנות להגיד תודה גדולה למשפחת פדרמן על האירוח
בדן אכדיה ולאמיר דדון על שיתוף הפעולה מחמם הלב.
שותפינו ,אנו שומרים על קשר הדוק אתכם ,ורואים בכם משפחה .במהלך השנה נשלחו
ברכות לחגים ,סיכום שנה ,עלוני נירים בנושאים שונים והזמנות להשתתף בטקסים
השונים בכפר ובשכונות.
מועדון ידידי נירים ממשיך לגדול ואנו מאמינים כי בעזרת מעגל השותפים אנשים נוספים
יחשפו לפעילות העמותה .משמעות החשיפה ,העמקת וביסוס כל ערוצי הגיוס בארץ ובחו"ל.
השנה בפעם הראשונה העלינו קמפיין גיוס המונים לטובת שיפוץ מבנה בכפר הנוער.

בעזרתכם ,השותפים של נירים ,אנו מאמינים כי נעמוד ביעדים
הגבוהים שהצבנו ,ונמשיך להושיט יד למאות נערים ונערות בסיכון.

פיתוח משאבים וקשרי קהילה
התפלגות הכנסות תשע''ט ב % -
ישראל
חו''ל שונים
5%
 9%עיריות
5%
מדינה
81%

מדינה

27,029,101

עיריות

1,762,899

ישראל שונים

2,874,550

חו"ל

1,675,220

סה"כ ₪

33,341,770

תודה שקראתם,
תודה שאתם לוקחים חלק במסע נירים

www.nirim. org
להצטרפות  /תרומות  /יצירת קשר

batami@nirim.org

