יולי 3102
ויקי ,אמא של אמיר ,צוות שחף

דברי פרידה מ "נירים"
ערב טוב לכם קהל נכבד ,הורים ,מחנכים ,ילדינו היקרים ומשפחת "נירים" היקרה.
כשפנו אלי מצוות המחנכים וביקשו ממני לשאת דברים בערב הזה בשם הורי
התלמידים ,הסכמתי ,כי חשבתי לעצמי  ,וודאי ארצה להגיד מילות תודה לצוות המחנכים בשמי
ובשם בני ,אז אמרתי לעצמי אגיד את אותם דברים בשם כל ההורים  ,ונלך איש איש לדרכו..
ככל שחלף הזמן והתקרב המועד הזה התמלאתי חרדה מול גודל המשימה .הבנתי שמדובר פה
בסיכום תקופה שהיא אולי המשמעותית ביותר בעיצוב חייהם של ילדינו .ככל שהעמקתי
במחשבה על הדברים שיש לי לומר ...ומול עיניי חלפו התמונות שלי עם הבן שלי לפני שלוש
שנים מופיעה בשערי "נירים" ,ובצעדים מלאי חששות .ואני מלאת היסוסים מן הבלתי
נודע .מליון שאלות מתרוצצות בראש  ,איך ייקלט הילד שלי? מי יהיו חבריו? מי יהיו
המדריכים?  .וכאשר אני עומדת פה היום ומנסה לברור את המילים לא רק בשמי ובשם הילד
שלי .אלא בשם כל אחד ואחד מהילדים וההורים היושבים פה היום .רק אז אני מבינה את
החששות ,משחזרת את החרדות שליוו אותנו בכל שלושת השנים הללו ,וקולטת איזה מהפך
עברנו כולנו בדרך לרגע הזה.
אני מסתכלת אחורה ורואה איזה כברת דרך עצומה עשינו? באנו לפה עם ילדינו חוששים
ובודדים ,קצת מבוישים מרגישים לבד  ,ופה הפכנו מהר מאוד למשפחה קרובה ..אני משחזרת
הערב ,יחד איתכם ,איך לאט לאט עם חלוף הזמן ,הלכו ודעכו החששות .ונעלמו החרדות ,ואת
מקומן תפסו התקווה והביטחון בילדינו ובעצמנו ,שאנחנו וילדינו בדרך הנכונה ,וביחד נגיע
לפסגות ולהישגים .
לולא המקום הזה  ,לעולם לא היינו יודעים מה הוא" :שלב זינוק"" ...נשופיות" " .....מוגנות" ,
"פיתוח רגשי" ועוד כהנה וכהנה מושגים שרק משפחת "נירים" המיוחדת שולטת בהם .זר לא
יבין זאת.
פה במקום הזה למדו ילדינו לקחת אויר ולנשום את הים .פה הרגשנו איך ילדינו לומדים שאין
מקום בחייהם לייאוש ותסכול .במקום תסכול וחוסר אונים ,רכשו הבוגרים פה כלים חדשים של
התמודדות ,שקידה והתמדה.
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כל הדברים הללו שהזכרתי לפניכם  ,לא היו קורים לעולם!!!!!
ומיוחדת אחת ....והם :הצוות החינוכי של בית הספר "נירים"!!!
כל הקרדיט!!!!!...

לולא קבוצת אנשים יקרה

כל מחיאות הכפיים!!!! מגיעות להם ושוב להם!!

ולכן עומדת אני פה היום ,לומר בשם כל הורי החניכים המסיימים היום את הלימודים
ובשמי....מילה אחת קצרה ,אבל ענקית  :תודה!!!! תודה לכל הצוות החינוכי המקסים של
"נירים"  ,מקרב ליבי אני מוסרת לכם את הוקרתנו העצומה ,על העבודה הסבלנית המקצועית
והמיומנת .שהשקעתם בילדינו ...על השעות הארוכות והליווי הנכון לכל אחד ואחד
מילדינו ...במילה אחת פשוטה  .תודה!!!!!
ולכם ילדינו היקרים צוות שחף האגדי !!! .....באתם לפה נערים ונערות ואתם יוצאים מפה
אנשים בוגרים ....אתם יוצאים מפה עם מטען של ידע  ,מלאי סיפוק והבנה מה אנחנו עושים
בארץ הזו !

שמרו על עצמכם ,

עלו והצליחו!!!!
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