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מוקדש

לבוגרי נירים תשפ״ב
בחודש יולי  2022התקיים טקס סיום המסלול של צוות שיזף בכפר הנוער נירים.
 23נערים ונערות סיימו בהצלחה את מסלול נירים המאתגר ושיתפו בטקס מרגש
את החוויות והתהליך שעברו.

נורית טל שמיר ,מנכ"לית העמותה
היום אתם יוצאים לדרככם החדשה והלא מוכרת מצוידים בארגז הכלים שרכשתם
בנירים .עולם חדש לפניכם ,מצו אותו עד תום.
הכירו אנשים ומנהגים ,לימדו והתפתחו ,אספו חוויות והתנסויות מרגשות.
הביאו את הטוב שבכם לכל מקום ומפגש והיו משמעותיים.
לעיתים הדרך לא תהיה קלה ,אך זכרו שהשיזפים עמידים וצומחים גם בתנאים קשים.
האמינו בעצמכם ,בחלומותיכם וביכולתכם והצמיחו גזע וצמרת לתפארת כמו שהשיזף
יודע .זכרו שאנחנו בנירים תמיד כאן עבורכם לשמוח אתכם ברגעים הנפלאים שלפניכם
וללוות בצמתים ,בהתלבטויות ובקשיים.
מאחלת לכולכם מכל הלב הצלחה בהמשך הדרך .אין לי ספק שתגיעו רחוק.

"מהתחתית של התחתית ,התחלתי לטפס הרים "
בוגר צוות שיזף
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מיכל קפלן רוקמן

נשיאת בתי משפט השלום לנוער

"זהו יום חג ,מרגש ומשמח .סיומה של תקופת חיים משמעותית במקום כה מיוחד
שלאחר מסע ארוך ,הפך עבורכם לבית שני ואולי אפילו ראשון...
במקום כה מלא סיפוק של נחת וגאווה ,בעיניים נוצצות ,כל אחד ואחת מכם יכול וצריך
להתבונן במראה ולומר לעצמו ,עשיתי זאת .הוכחתי לעצמי שאני רוצה ,יכול ומסוגל.
אתם זוכרים כיצד התחיל המסע והיכן אתם היום? איזו דרך משמעותית עברתם?
זהו ציון דרך של נחת רוח כה רבה .הידיעה שביחד ,הודות לבחירה שלכם ובזכות יד
מכוונת ומטפחת ,המסייעת לכם לגלות בעצמכם את הכוחות המצוינים שלכם .למדתם
לבחור .זה לא היה קל כלל ועיקר .הרבה מאוד מכשולים ומהמורות בדרך.
לא רק במסעות בשטח ,אלא במסע האישי שלכם ,במסע אל עצמכם.
תסתכלו עליכם ,כל כך יפים ונרגשים ,חברים ואחים אחד לשנייה ,שותפים לדרך,
משפחה לדרך .נותני דוגמא אישית לאחרים ,מוכיחים לעצמכם ומלמדים את האחרים
שבזכות אמונה ,אהבה וגילוי הכוחות שלכם  -הכל אפשרי.
היום עם הפנים קדימה ,כאזרחים צעירים של החברה הישראלית ,זו העת שלכם להיות
דוגמא אישית לדור הצעיר בכל מעגלי החיים.
עכשיו ,כשאתם יוצאים למסע לחיים ,תהיו נאמנים לאותה דרך טובה וישרה.
תשקלו ,תחשבו ,תתבוננו באכפתיות ,אנושיות וחמלה על החלש ותהיו דוגמא טובה בדרככם.
צאו לשלום ,עשו רק את הטוב והרבה הצלחה״.
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אור טל

ראש צוות שיזף

"שיזפים אהובים ויקרים,
להיות ראש הצוות שלכם היה מהרגע הראשון מאתגר,
מלמד ,מרגש ,מפתח ,כיף ,מצחיק ומלא בהמון המון גאווה.
לאורך הדרך למדתם והפכתם להיות אנשים כל כך טובים.
מנערים/ות בודדים שאיבדו את הדרך ,למדתם להיות
קבוצה מחבקת ,אכפתית ,אוהבת ומלוכדת.
מנערים/ות בסערת רגשות ,הפכתם לבחורים/ות
איכותיים/יות ,מנומסים/ות ,בעלי/ות לב רחב ,נתינה וערכים.
אני כל כך גאה בכם ,שהלב מתפוצץ מאושר אהבה וגאווה.
אוהבת אתכם עד אין סוף״.
אור

אלינה ,אמא של יונתן
״אין לי באמת מילים להודות למסגרת הקסומה הזאת,
לאנשים שנותנים את עצמם במסירות בשביל לתקן את מה
שהתקלקל שם בדרך.
אף פעם לא מוותרים ,לא משחררים לרגע ולא נותנים ליפול
שוב לתהום...
אתם התקווה האחרונה של הנשמות הטהורות האלה שרק
מחפשים עזרה בחזרה למסלול החיים הטובים והמלאים
כמו שמגיע לכל ילד.
אז אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לכם אנשים יקרים שמקדישים
את חייהם להצלת נשמות יפות של היקרים לנו מכל...
תודה ענקית שהחזרתם לי בחזרה גבר ערכי ,חזק ,מודע,
עצמאי ,שאפתן ובעיקר אדם טוב ,בוגר ושלם".
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בוגרי צוות שיזף
מספרים:
קלייר

אילאי

ליאור

"בנירים עברתי הרבה :מכינה,
שנה ראשונה עם קשיי קורונה,
שנה שניה שבתחילתה עליתי
לחווה ושנה שלישית בה הייתי
בשירת הים שם נתתי את הפוש
האחרון שהייתי צריכה לתהליך
שלי.
ההצלחה הכי משמעותית בעיניי
היא שסיימתי למרות כל הקשיים
שבדרך .למדתי לגבש מטרות
לחיים ,לזכור מה עברתי ולאן אני
רוצה להגיע ,לשאוף גבוה ולא
לוותר לעצמי.
אני רוצה להודות לכל מי שליווה
אותי והיה איתי לאורך השנים,
מכל אחד למדתי".

"סיימתי את הלימודים עם בגרות
מלאה ,משהו שלא האמנתי
שאעשה לפני נירים ,קיבלתי
מצטיין בית ספר וגם מצטיין שלב.
למדתי בתהליך להאמין ביכולות
שלי להגיע להישגים גבוהים והבנתי
שבשבילי השמיים הם לא
הגבול .אני רוצה להודות לכל סגל
נירים על  3וחצי שנים מופלאות.
תודה לצוות שיזף ,בשבילי אתם
משפחה שתמיד אשמור בליבי
ולמשפחה האישית שלי שתמכה
בי לאורך כל הדרך".

"הגעתי לנירים לפני  4שנים וזה
היה עבורי חלום בלהות .לאחר
אתגרים ותהליכים בשירת הים
ובחווה עשיתי חשבון נפש עם
עצמי וגיליתי דברים חדשים עליי.
פתאום האור שבי יצא ,ושמחת
החיים והרצון לעשות שינוי פשוט
יצא ממני ועשה פלאות.
עכשיו אני לא בורחת מהתמודדות,
אני נשארת ,אני נשארת ויהי מה.
שום דבר לא ישבור אותי ,לא
הרגשות שלי ולא התחושות .אני
אעמוד מולם ולא אברח מהם.
חזרתי לנירים ולא ברחתי שוב
והתמודדתי גם כשהיה לי קשה.
הצלחתי וסיימתי את המסע שלי
בנירים".
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"נפלתי הרבה במהלך הזמן שלי
בנירים ,אבל תמיד היה מישהו
לצידי שלא וויתר עלי ,גם שאני
וויתרתי על עצמי .הבנתי שהנפילות
הן חלק מהחיים ושהחוכמה היא
לדעת לקום ולא לפחד מהן".

"בחווה עברתי תהליך עמוק
ומתבונן פנימה ,שגרם לי להבין
מה אני רוצה ומה המטרות שלי
ומה עליי לעשות על מנת להיות
הגרסא הכי טובה של עצמי".

"למדתי להבחין מה טוב בשבילי
ומה לא ולשמור על עצמי .למדתי
לשים לעצמי וגם לאחרים גבולות,
התחברתי לאני האמיתי שלי
ונהייתי שלם עם עצמי".

"למדתי להאמין באנשים שרוצים
בטובתי ,למדתי איך חיים נורמליים
צריכים להיות ,למדתי לדבר וליצור
קשרים אמיתיים ונכונים עבורי"
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בחודש יולי  53 ,2022נערים ונערות סיימו
את מסלול נירים בשכונות בכל רחבי הארץ.
בוגרי נירים בשכונות:

18

תלמידים/ות
למדו מקצוע
מורחב צילום

22

תלמידים/ות סיימו
עם בגרות מלאה

30

נערים/ות לקראת גיוס

7

5

תלמידים/ות
למדו מקצוע
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וטכנולוגיה

6

תלמידים/ות
ממשיכים יג׳-יד׳

נערים/ות יוצאים
למכינות קדם
צבאיות

בוגרי נירים בשכונות

1

לשנת שירות
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"ההרגשה שאתה מסיים
מסלול ,מסע ,דרך ,תהליך עם
הקבוצה שלך ,היא הרגשה
מדהימה של ווינר אמיתי "

"לימדתם אותי לא לוותר לעצמי,
להרים את הראש גם אם לא תמיד
קל ולזכור שיחד זה כוח עצום.
ביחד למדנו להעריך את הדברים
הכי קטנים וגם את הדברים הכי
גדולים"

"ביחד אנחנו עוברים מסע עוצמתי
ברמות ,שנותן לכל אחד ואחת
מאיתנו כוחות שאי אפשר להסביר"

עמותת נירים | עלון מס  | 18אוגוסט 2022

נירים .משפחה
לכל החיים.

עגלו כאן
להתנדבות ולתרומות

הצטרפו כאן

