עמותת נירים עלון מס  11אוגוסט 2017
מוקדש לבוגרי צוות יהב
"צוות יהב היקר,
הצלחתם לכבוש יעדים חדשים
שלא היו מוכרים עד כה בכפר הנוער נירים.
הוכחתם שגם השמיים אינם הגבול עבורכם.
גאה בכל אחת ואחד מכם"
יוסי חנניה ,מנהל ביה"ס נירים

כמה דברים שלא ידעתם על צוות יהב:
 25חניכים סיימו את מסלול נירים בהצלחה 10 ,נערות ו 15-נערים.
 25סיימו  12שנות לימוד.
 23נערים עם בגרות מלאה ) (92%ל 2-הנותרים חסרות בחינות בודדות.
לראשונה בנירים ,חניך סיים  5יחידות לימוד במקצוע תנ"ך.
לראשונה בנירים ,חניך שסיים את המסלול ממשיך למכינה בטכניון ומשם לעתודה בצבא.
 2חניכים הרחיבו  5יחידות לימוד בשפה הרוסית.
 6חניכים למדו כסטודנטים בחוג לקרימנולוגיה במכללת גליל מערבי.
 12חניכים בחרו להתנדב לשנת שירות לפני הגיוס לצה‘‘ל.
 100%מהחניכים מיועדים להתגייס לשירות משמעותי.
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בחודש יולי נפרדנו מצוות יהב בטקס מרגש ,רגעים במילים מתוך הטקס:

הסיפור שלנו מתחיל לפני  3שנים ,כאשר אתם חניכי צוות יהב הגעתם לראשונה לנירים.
אסופה של נערים מבולבלים שאיבדו את דרכם כל אחד בדרכו .מלאים באכזבות ,מיואשים מכל מי שהתייאש
מכם ובעיקר מעצמכם.
"זאת הפנימיה הרביעית שלי עוד שבוע גם אתם תעיפו אותי"" ,לאף אחד במשפחה שלי אין בגרות ,זה גנטי"
"לא תצליחו ב 3-שנים לתקן נזק של  16שנה"  ,היו חלק מהמשפטים ששמעתי מחניכים בתחילת הדרך.
אך יום ,יום ,שעה ,שעה ,במשך שלוש שנים עבדנו ביחד על השינוי.
עוד מסע ועוד עלייה שלא נגמרת ,כיבוש פסגה ועוד פסגה .הישרדות ,נופלים ,אוספים את השברים ,תחושת
מסוגלות ,גילוי של כוחות של חוזקות .בגרות ראשונה במתמטיקה...
לאט לאט האמונה בעצמכם התחילה לחלחל לנשמה.
חניכים אהובים שלנו :ראשית רציתי לומר שאני אוהב אתכם .תדעו שאני גאה בתהליך המשמעותי שעשיתם
ובמי שאתם היום .אתם התגשמות החלום החינוכי .אתם יוצאים מנירים אנשים ערכיים שסיימו להיות נטל
על החברה ואפילו יתרה מכך אתם היום במקום המנוגד ,אתם במקום של תרומה וקידום החברה בישראל.
נבו זמיר ,ראש צוות יהב
יהב נפלאים ונפלאות ,אתם גדולים מהחיים ,עשיתם את זה ,ועשיתם את זה בדרך שלכם.
נפלתם אלף פעמים אבל קמתם אלף ואחת.
הייתה לי הזכות ,העונג והכבוד להיות אתכם במסע ההתבגרות ,התפתחות ובניית ה"אני" שלכם.
אנחנו יחד שלוש שנים ,מה לא עברנו ביחד...
בכינו ,צחקנו ,כעסנו ,התחבקנו ,קיווינו ,האמנו ,לפעמים גם נכשלנו אבל אף פעם ,אף פעם לא ויתרנו.
בבית הספר של נירים למדתם הרבה מעבר לחומר הנלמד למבחני הבגרות .למדתם לרצות ,לשאוף,
להתאמץ ,לשאול עוד ועוד ,להיעזר ,לעזור ,לראות את האחר .למדתם שאדם הוא אדם ללא הבדלי דת גזע ומין.
יהבים ויהבות יקרים ,למדתם שלהיות אזרח זו זכות אבל גם חובה ולמדתם שלידע אין גבולות.
למדתם שאתם יכולים...

העבודה שלנו נעשתה ביחד .בחברות ,בקרבה עם המורים ,כשותפים מלאים לדרך ולשאיפות.
תודה לכם יהבים ויהבות ,גיבורים שלי ,על כל מה שלימדתם אותי ,שסמכתם עלי ,שהכלתם אותי ושהלכתם איתי
בדרך הזאת ,בדרך נירים.
נירית שטיינמץ  ,מחנכת צוות יהב
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דמיונות  /פ‘ .בוגר צוות יהב
אני יושב ברחוב וחושב לי
אולי הגיוני ,שהכל פה זמני.
אז עד מתי?
לא יכול כבר לחשוב בהיגיון,
מתבלבל ,בין השפיות לשיגעון.

השוטר לא מציאותי ,זה סתם דמיונות,
הכל סובב סביב שקרים ,רגשות ,וים של מחשבות.
כמובן אני תמיד עם חיוך,
למרות שמבפנים ,הכל אצלי הפוך.
בקצה הרחוב הולך לו ילד,
במבט שני הוא נראה קצת מוכר.
אולי זה אני לפני כמה שנים,
כנראה שהבנתי את הכל מזמן.

בקצה הרחוב הולך לו ילד
במבט שני ,הוא נראה קצת מוכר.
אולי זה אני לפני כמה שנים,
וכנראה שאיבדתי גם את תחושת הזמן.
החיים שלי נראים כמו מרדף,
אחרי הכאב שבלתי נגמר.
אולי אי שם נמצא האושר,
אז תן לי ציר ניווט לשם.
כי אני כה מיואש ,ואובד עצות בדרך
כי אני כה מבולבל ולא יודע לאן ללכת.
בכי של ימים ולילות,
אני לא מפסיק מנסה לנגב את הדמעות.
אך אני לא מספיק
הן זורמות כנהר המתבגר
ופתאום באמצע הדרך שוטר אותי עוצר.

שלום לכולם .שמי ליאור ,בת  18מנהריה ואני בנירים שנתיים וחודש .אני ארצה לספר לכם עליי ועל הצוות שלי ,אבל אתחיל ממני ,מההתחלה.
הורי התגרשו בגיל חמש ,נשארתי לגור עם אמא שלי והקשר עם אבא נותק .הייתי ילדה חסרת בטחון וחסרת עמוד שידרה שלא מאמינה בעצמה.
המצב בבית היה גרוע ,כל שבוע היו ריבים ואלימות והמצב הכלכלי היה קשה  -לא היו דברים בסיסיים.
בנוסף לזה ,מסגרת בית הספר רק הורידה עוד מהדימוי העצמי שלי .לא תמכו ולא האמינו בי .את הביטחון שלי הייתי צוברת בקשרים לא בריאים
ובסופו של דבר כל הסיטואציות היו בנוכחות חומר משנה מצב רוח .אף אחד מהסביבה הקרובה שלי לא תמך בי ולא העלה לי את הביטחון
שנעלם בגיל חמש .אני הייתי ההורה של עצמי ,לא ההורה הכי טוב כי עשיתי שטויות ,אבל ככה גדלתי.
עזבתי את הבית בצורה הכי מכוערת שיש ,אחרי תקופה שבה עברתי לגור ברחוב ,אצל חברות ,עד שהגעתי בסוף לנירים .אחרי כל הקשיים
והתסכולים שעברתי בדרך עד לנירים אמרתי לעצמי" :ליאור תשמרי על עצמך שם" .אבל זה לא קרה.
חזרתי על הדפוסים שלי .פגעתי בעצמי ובחבריי לצוות .גרמתי לריבים ,לבריחות ולהשעיות רק בגלל הרצונות והדחפים שלי.
זה המשיך פעמים רבות ,ואז הגיעו ועדות חירום .שהגעתי לוועדת החירום החמישית ,הוחלט שאני יעבור לשירת הים .שם התחלתי להבין שבנירים
רוצים את טובתי .אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות בנאדם עצמאי ובוגר .אני רוצה להיות אמא .מודל לחיקוי .רופאה .מנתחת .וככה מנתחת
לא מתנהגת .אז לקחתי את עצמי בשתי ידיים ,למרות הקשיים .לקחתי אחריות על החיים שלי וחזרתי הביתה לצוות יהב שקיבלו אותי.
התודה הראשונה היא לכם הצוות .תודה שחישלתם אותי ,שתמכתם בי ,חיבקתם ואהבתם.
תודה לסגל בית הספר שהאמנתם בי גם כשאני לא הייתי מאמינה בעצמי .בזכותכם ובזכות עצמי יש
לי תעודת בגרות .תודה לכל הסגל המדהים .כיוונתם אותי והייתם מורי הדרך שלי ,מין מלאכים.
תודה לאסנת שי עידו ורוני שנתתם לי תחושה של בית ,ושלא נתתם לי להרגיש לבד בחגים וסופ"שים .אתם
באמת המשפחה המארחת הכי טובה שיש .ותודה אחרונה ,לא שכחתי אתכם ,זה לך נועם ולך סיווני.
אתם כמו ההורים שלי ,אמא ואבא ,למרות שזה עוסית ומדריך אישי .ניגבתם לי את הדמעות פעמים
רבות ולימדתם אותי לא לוותר ולהילחם על עצמי.
בזכותכם ובזכות הבית שלי -נירים ,אני בת-אדם נורמטיבית ואישה חזקה!
ליאור בוגרת צוות יהב
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ערב טוב למשפחת נירים,
הערב הזה אני עומד כאן נרגש .איך אפשר לסכם בכלל תקופה כזו
מיוחדת מטלטלת ובעיקר מעצימה.
המסע שעברתם הוא מסע אישי לכל אחד ואחת.
אתם סחבתם על גביכם במסעות את הכאבים ,חוויות לא נעימות מן
הימים הקשים ולמדתם להיפטר מהם ולהשאירם מאחור.
 ...אנחנו ההורים לא ידענו את נפשנו ,מה עושים?  ,למי פונים?
ההתדרדרות הייתה מהירה .הימים הפכו ללילות והלילות לימים.
לא הצלחנו לתפקד כהורים .אלו היו ימים קשים.
למזלנו פגשנו מלאך שכיון אותנו והציע לנו את נירים...
אין ספק שתהליך ההסתגלות היה ארוך ולא פשוט ,חזרה הביתה בידיעה שאתה נשאר פה ,רחוק מאתנו הייתה
קשה ומכאיבה אך גם הייתה תקווה כי זו הבחירה הנכונה עבורך.
 ...שנת השירות שבפתח ,שבה אתה הולך לתת מעצמך היא תמצית וביטוי למה שנטע בך כאן -
לתרום לנוער בסיכון ,להראות שאפשר גם אחרת ולבחור בדרך הנכונה.
ולכם בוגרים יקרים ,אני יודע שמה שקיבלתם כאן במקום המדהים הזה לא יכולתם לקבל בשום מקום אחר.
אולי לא שמתם לב אבל במקום הזה אלוהים שומר עליכם .כי לא באו לכאן סתם עובדים ,באו לכן מלאכים.
אני יודע ובטוח בוגרים יקרים שאתם מכאן הולכים לעשייה משמעותית .המכינה ,שנת השירות ובצבא.
אתם תחזירו לחברה ובגדול ,אתם מלח הארץ! אתם דור העתיד!
אני גאה בכם ,אוהב אתכם ובעיקר מאמין בכם.
אבא של דביר ,צוות יהב.

צוות יהב ,עלו והצליחו
עגלו לנו לטובה
ניריםwww.round-up.org.il/

חפשו אותנו ב-
’עמותת נירים‘
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משפחת נירים
www.nirim.org

