
המפגש בין האדם לים הוא, מאז ומתמיד, רווי ריגושים 
וסיפוק אישי. המשיכה אל הים מאתגרת, ולעתים אף 
מתבקשת והכרחית. לפיכך, אין זה מפליא, שהפעילות הימית 
במסגרת אגודות ימיות וצופי-ים הולכת ומתרחבת בשנים 
האחרונות, והביקוש לה אינו נחלתם של בני המעמד הבינוני 
ומעלה, אלא חוצה מגזרים וחברות. הפעילות הימית והחינוך הימי 
מעניקים ההתנסויות וכישורים, ההכרחיים לבני-האדם באשר הם, 
מאפשרים רכישת מיומנויות חברתיות ואישיות ויכולת לפתרון 
בעיות, לקבלת החלטות, למשמעת עצמית, לתקשורת בינאישית 

ומעל לכול - להתחשבות ולעזרה לזולת.
בארבע השנים האחרונות מתקיים בהצלחה בבני-ברק פרויקט 
צופי-ים לבני-נוער מהמגזר החרדי, שבו משתתפים נערים מרקע 
סוציו-אקונומי נמוך, והם עברו חוויות שליליות רבות במסגרת 

המשפחתית והחברתית שלהם. עד כה סיימו את הפרויקט מאה 
וחמישים בני-נוער, ומדי שנה מצטרפים לפעילות כארבעים 
נערים. אחת לשבוע הם מגיעים לנחל הירקון, ולומדים את יסודות 
הפעילות הימית - טיפול בכלי-שיט, חתירה בקייאקים, הפלגה 
בסירת מפרש והכרת מערכת העגינה בים. אולם, לדבריה של 
ברכה הלפר, ראש צוות ההדרכה ומנהלת תחום קהילה בתנועת 
צופי-ים, כל ההיבטים הטכניים מהווים רק עיסוק משני להתנסות 
וללמידה האמיתית - עבודת צוות. בני-הנוער צוברים ביטחון 
עצמי ביכולותיהם, כיחידים וכקבוצה, ומקבלים כלים להתמודדות 
יום-יומית עם מציאות חייהם בחברה ובמשפחה. "במהלך הפעילות 
אנו מזהים את הפוטנציאל הטמון באותם נערים, שלא השתלבו 
באורח החיים החרדי ובלימוד תורה כל היום, ונפלטו מהישיבות, 
ומובילים אותם לעבר שינוי חיובי", מציינים אביטל לייבה, מנהלת 
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אזור תל-אביב באגף מצילה ויחיקם גמליאל, מנהל מחלקת נוער 
ורכז מצילה בבני-ברק. "בפועל, כולם חותרים ביחד בסירה כדי 
להתקדם ולא לטבוע. בדרך זו אנחנו מוציאים את העוקץ מתרבות 
ה'נגד' של בני-הנוער, ומתעלים את התנהגותם לכיוון חיובי, 

עבור עצמם ועבור החברה הסובבת אותם".

ירידה בפשיעה
על-פי הנתונים, נרשמה ירידה של כ-70% בשיעור הפשיעה של 
בני-הנוער בבני-ברק. לפרויקט צופי הים, ללא ספק, יש חלק 
בכך. במהלך הקורס, הנמשך שנה אחת, הנערים עוברים משלב 
לשלב, מקבלים תעודה ומתקדמים לעבר האתגר הבא, ועם סיומו 
הם מקבלים תעודות. לאחרונה אף זכו שמונה נערים מצטיינים 
בהשתתפות בקורס אופנועי ים, כאות הוקרה על השקעתם ועל 
התמדתם. בארבע השנים האחרונות פרשו מהפרויקט שני נערים 
בלבד, ועובדה זו מעידה על נחיצותו ועל יעילותו. הפרויקט מסייע, 
בנוסף, גם במניעת נשירה מבית-הספר ובשיפור יכולות הלימוד 

של בני-הנוער, בפיתוח כישורי חיים ובמוטיבציה לשינוי, בהגברת 
המודעות העצמית, בפיתוח דפוסי תקשורת ודפוסי מנהיגות, 
וכמובן - בהקניית מיומנות מקצועית בתחום הימי. בני-הנוער 
החרדים נחשפים לערכים כמו אהבת הארץ, אהבת הים ואהבת 
הסביבה ומאמצים אותם. גם הגיבוש החברתי, ההתחזקות הפיזית 
וההתמודדות בתנאי לחץ מובילים אותם למקום טוב יותר מזה 

שהם נמצאו בו בתחילת הפרויקט. 

התעניינות מחו"ל
משלחת מטעם המשרד להגנת המולדת בקנדה הגיעה לא 
מכבר לישראל, כדי לשתף פעולה עם המשרד לביטחון הפנים 
בתחומי אכיפת החוק ומניעת פשיעה ואלימות. קבוצות העבודה 
המשותפות נפגשו, בין היתר, עם שנים-עשר נערים, שנמצאים 
במצבי סיכון חמורים, ונוטלים חלק בפרויקט הטיפולי, 
השיקומי והמניעתי של מצילה, במסגרת התכנית לחינוך 
ימי של צופי ים בני-ברק. בביקור לקחו חלק ראש המשלחת 
הקנדית, ג'יל וויראט מהאגף למדיניות אסטרטגית במשרד 
להגנת המולדת, לארה ת'ורפ, מנתחת מדיניות באגף לקשרי 
חוץ של המשרד להגנת המולדת הקנדי ורונאל חרמץ, מנהל 
תחום מניעה קהילתית ופיתוח ידע באגף מצילה, שהתרשמו 
מסיפור חייהם של הנערים, מהרקע החברתי שממנו הגיעו 
וממשמעות חייהם כקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים במדינה 

רבת תרבויות כמו ישראל. 

הם לא השתלבו באורח החיים החרדי ונפלטו מהישיבות
  אולם, אחת לשבוע ניתן לראותם מגיעים לירקון, ולומדים את יסודות 

הפעילות הימית    כך הם רוכשים מיומנויות חברתיות ואישיות, משמעת 
עצמית והתחשבות בזולת    צופי-ים בבני-ברק. להתקדם ולא לטבוע 
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