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בחודש יולי  2021התקיים טקס סיום המסלול של צוות טרזן בכפר.
 23נערים ונערות סיימו בהצלחה את מסלול נירים המאתגר
ושיתפו בטקס מרגש את החוויות והתהליך שעברו.

מיכה סימבליסטה ,מנהל כפר הנוער
אתם מסיימים את מסלול נירים ,כפי שחוויתם יום יום ,שעה שעה ,מסלול קשה ומאתגר באופיו הקיצוני ,לא
רק בהיבטי המאמצים הפיזיים הקשורים לשטח ,אלא בכל הנגזרות של מודל העבודה .סדר היום הצפוף,
המשמעת ,הגבולות ,הזירות הטיפוליות ,ההקפצות ועוד ועוד.
אתם ,בוגרי טרזן ,צריכים וחייבים לזקוף את היותכם בוגרי המסלול הזה לכוחות שלכם ,ליכולת ההתמדה
שלכם ,לתעצומות הנפש שלכם ,לחברות ביניכם ,לכח הרצון ולנחישות ההחלטה שלכם.
לא כל נער/ה בגילכם מסוגלים לכך.
בוגרי טרזן היקרים ,אני מאחל לכם ,שתמשיכו לשקוד על התהליך האישי שלכם מתוך מודעות גדולה גם
לכוחות וגם לחלקים שעדיין דורשים עבודה וליטוש ,שתמשיכו לדבוק במצפן ולהגשים כפי שעשיתם בכל
התקופה שלכם כאן.
באהבה גדולה והערכה עמוקה.
אתם כולכם/ן יחידים ומיוחדים מאד.

"אל תיתן למי
שהיית לעצור את
מי שאתה יכול
להיות"
בוגר צוות טרזן
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תלמידים/ות
 5יח"ל באנגלית
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תלמידים/ות
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תלמידים/ות
 4יח"ל
במתמטיקה
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תלמידים/ות 5
יח"ל מורחבות
בתנ"ך

צוות טרזן

תלמיד/ה
 5יח"ל
במתמטיקה

 23חניכים וחניכות
צוות טרזן למדו
במגמת גיאוגרפיה
בסיום המסלול
15

מתגייסים/ות בקרוב
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4

נערים/ות
יוצאים לשנת
שירות

צוות טרזן

נערים/ות יוצאים
למכינות קדם
צבאיות
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מיכל קפלן רוקמן

נשיאת בתי משפט השלום לנוער

"זהו יום מרגש היום עבור כולנו ,בסיומה של תקופה משמעותית בנירים שעבורכם הוא
עוגן ומקום בטוח ,בית שני ואולי אף ראשון ,אליו אתם מרגישים שייכים עם נשמה יתרה,
בזכות אמונה ועיקשות לא מתפשרת – שאפשרו לכל בוגר ובוגרת גאה היום לומר
בגאווה – עשיתי זאת ,צלחתי את האתגר שהצבתי לעצמי – אני בוגר/ת מסלול נירים ופני
הלאה לחיים לטוב!
שופטי הנוער ,ליוו ועדיין מלווים את חלקכם ,בהתבוננות מעודדת ותומכת בכוחות
שלכם ,בבחירה האמיצה בהתמודדות ,בבניית מסלול חיים שיש בו את הטוב.
 ...במאמץ גדול ,מנקודת זינוק לא פשוטה כלל ועיקר ,בהחלטה ובחירה אישית שלכם,
של כל אחת ואחד עם עצמו ,תוך יד מושטת ללמידה ,עזרה וקבלת כלים מסגל הכפר,
לחלקכם עם רוח גבית תומכת מהבית והקהילה ,אך אצל כולכם – מתוך בחירה והחלטה
פנימית להילחם ,להתמודד באומץ עם הקושי ולבנות הווה ועתיד נכונים.
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נועם סופר
ראש צוות טרזן

"...טרזנים יקרים ,אתם יוצאים היום אל העולם הגדול,
עולם מלא אפשרויות להגשמה עצמית ,בדיוק כמו שהוא
מלא באפשרויות למשברים .אני מאחל לכם ,שתעמדו
למול כל אלו ותדעו לומר תודה .אמירת תודה על כל
הדברים הברוכים בחיינו ,מגדילה במהותה את חצי הכוס
המלאה.
ויחד עם זאת ,אמירת תודה על הדברים המאתגרים בחיינו
– משברים ,קשיים וכו' – הופכת משבר לצמיחה".

רמי ,אבא של מאור
תהליך ההתבגרות של מאור היה מאוד לא פשוט עבורו וגם
עבורנו ,היינו מאוד מודאגים ,חששנו לשלומו ,נקרענו נפשית
ופיזית ,לא הצלחנו להשתלט עליו ,הרגשנו חסרי אונים וחיפשנו
דרך להציל אותו.
ההבנה שמאור יצא מן הבית הייתה מאוד קשה עבורו ועבורנו.
אבל השלמנו עם המצב שהוא צריך לצאת למסגרת חוץ ביתית.
המסלול בנירים לא היה פשוט ,אבל המקום הזה טיפח את
מאור והראה לו את הדרך הנכונה.
עם הזמן ,מאור צבר בנירים חברויות אמיתיות ,הצטיין במסעות
וגם בלימודים.
מאור כשמך הוא ,אתה מאור חיינו ולעולם לא נוותר עליך.
תודה לבורא עולם שהגענו למעמד הזה .אתה דוגמא לכל בני
הנוער שיושבים כאן.
מודים לכולכם ,משפחת סימחיוב.
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בוגרי צוות טרזן
מספרים:
יוסף

איתי

אורין

"היום שאני מסיים את המסלול
בנירים אני מבין עד כמה הדבר
הזה גדול ומדהים ,איך השתנתי
הפכתי מנער חסר גבולות עם
בעיות אלימות ושימושים למי
שאני היום  ,קיבלתי מצטיין שנתי
בכיתה י"א ,סיימתי עם בגרות
מלאה ,הפסקתי להשתמש ולשתות
והתרחקתי מכל החברים מהעבר,
אני מקבל סמכות בהבנה ויודע
לשים לעצמי גבולות פנימיים,
שואף להתגייס לשרות צבאי
משמעותי ולסיים גם אותו בהצלחה".

"דרך התהליך בנירים הקשר עם
ההורים שלי התחזק ,הצלחתי
לדבר איתם על דברים שלא הייתי
רגיל ,לשתף אותם ולהקשיב להם
בזמן שאני בבית .הפסקתי את
השימוש בסמים ואלימות ,העזתי
לחלום על תעודת בגרות ,ואפילו
על שירות צבאי וערעור על הפטור
שקיבלתי.
היום אני גאה לעמוד פה ,להיות
בוגר נירים ,עם תעודת בגרות
מלאה ,אחרי שקיבלו את הערעור
שלי ואני עומד להתגייס לשירות
משמעותי.
לאורך הדרך ליוו אותי אנשים
שלא הפסיקו להאמין בי ולא
ויתרו עליי .לכל החניכים
ששומעים אותי ,אני רוצה להגיד
לכם שתעזו לחלום ,שתאמינו
בעצמכם ,ושגם מהמקומות
הכי חשוכים אפשר לצאת לאור".

"נירים נתנו לי לחלום בגדול
והרה בזכותם אני רואה את עצמי
מסיימת את השירות במשטרה
וממשיכה ללמוד לתואר ראשון
ושני ומי יודע ,אולי יום אחד יהיה
לי משרד עם השם שלי בחוץ.
אני גאה לסיים וגאה להיות בוגרת
נירים".
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"הפכתי את נירים לחלק מהדרך
חיים שלי ,הערכים שלי והזהות
שלי.
נירים נותנים לנו חבל להציל את
החיים שלנו ולשפר את האישיות
שלנו כמה שרק נרצה.
תבחרו ללכת בדרך הזו בלי
פחד".

"החווה הייתה מאוד משמעותית
עבורי ,בגלל השקט שלה,
זה מין קסם כזה ...כשאתה תגיע
לשם ,אתה תבין".

"רוב החיים שלי לא הצלחתי
למצא את השקט ואת האיזון שלי.
הגעתי לחווה ודי מהר הצלחתי
למצא את השקט שלי.
מאז שחזרתי לכפר אני די רגוע
ואני יודע שזה נטו בזכות החווה".

"עברתי בשירת הים תהליך ממש
משמעותי בו למדתי לקבל את
עצמי וגם את הסביבה ללא
שיפוטיות .את מתחילה לאהוב
את עצמך מרוב שאוהבים אותך".
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בחודש יולי 2021
 37נערים ונערות סיימו
את מסלול נירים בשכונות,
בכל רחבי הארץ.
26

17

סיימו עם בגרות
מלאה

27

גויסו לצה"ל

סיימו במגמת
צילום( מוגבר)

15

4

סיימו תהליך
תלת שנתי
במט"ל

מכינה קדם
צבאית

בוגרי נירים בשכונות
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נירים .משפחה
לכל החיים.
להתנדבות ולתרומות

הצטרפו כאן

עגלו כאן

