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צוות גיא -
דרך המון תהליכים ,הקפצה משמעותית ,עליות וירידות מהחווה ושגרה שלא מפסיקה לדפוק בדלת ,גיבשתם
לעצמכם דרך שהובילה אתכם לנקודה בה אתם נמצאים היום .אני חושב שדרך הסיפור של השנה האחרונה ניתן
ללמוד הרבה על הצוות.
נחשפתם ,שיתפתם ,צחקתם ,בכיתם ,הכרתם כל אשכול במודל הסמכות השלמה ,נלחמתם בפגמי אופי באומץ רב,
והייתם לדוגמא לחניכים החדשים בכפר .ובעיני ,העבודה החשובה ביותר הייתה ליצור את אותה נורמה נכונה יותר
לחיים בקבוצה ,ולחיים בחברה בכלל .זו הייתה ללא ספק המשימה הכי מורכבת שלכם ,בגאווה גדולה ,ראיתי לאורך
הדרך איך עברתם את המכשולים שאותם דפוסים ישנים הציבו בפניכם ושברתם רבים מהקיבעונות שחייתם איתם
חיים שלמים...והנה אתם בעוד רגע בוגרי נירים.
בוגר נירים ,כמו שאני רוצה לאחל לכם להיות ,לא צריך לעשות מעל ומעבר ,ולא צריך להתבלט בדרכים מוחצנות.
בוגר נירים זה אותו אזרח שעושה את הנדרש ,בדרך שלו בפשטות מתוך אמונה שזה הדבר הנכון בעיניו...אני מאמין
שתוך שמירה על אזרחות טובה פשוטה ,אתם תישאו את דגל נירים לכל מקום שתגיעו אליו וכך אנשים ירצו להיות,
פשוטים וטובים כמותכם.
אידן פרידמן – ראש צוות גיא
צוות גיא -
תודה שקיבלתם אותי בזרועות פתוחות ואפשרתם לי להיות חלק מהתהליך האישי והציוותי שלכם בנירים ובכלל –
אני זכיתי .זכיתי להכיר אתכם בטוב וברע ,בהצלחה ובקושי ,דרך השתיקות ודרך הצעקות ,בניסיון להעלם ומתוך
כך להתעלם ,או בריקוד חוצות מטורף.
בזכותכם למדתי עוד על החיים ועל עצמי שבתוכם.
לימדתם אותי-
מהו קושי ,מה זה הלכה למעשה ליפול ולקום ומהי התמדה
לימדתם אותי כמה כוח טמון בכל אחד ואחת מכם ,מאתנו.
לימדתם אותי מהו אומץ.
לימדתם אותי להרגיש .אתם נתתם לי כוח כל יום לקום עם חיוך ולבוא לביה"ס.
מאחלת שכל אחד מכם וכולכם יחד תעזרו לשמר את הטוב שממלא אתכם מתוך אמונה שתמשיכו להפיץ אותו לכל עבר.
תודה על מה שלימדתם אותי .מעריכה ואוהבת,
תאיר ,מחנכת צוות גיא
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סליחה  /מילים ולחן :ד‘ .בוגר צוות גיא
כבר מגיל קטן,
ההורים שלי אמרו "איך הוא מכביד על כולם".
אבל אני כמו שאני לא הבנתי כלום,
חשבתי שאסובב את העולם.
כנראה שלא הצלחתי בכל מה שעשיתי,
לא ידעתי מי הייתי ,מה הייתי.
בסך הכל רציתי לטעום קצת מהכל,
ועכשיו אני אומר איך טעיתי...
למה לא הקשבתי לך אמא,
תמיד אמרת לי תוציא,
אבל הכנסתי פנימה,
יכולנו לבחור לדבר,
מודה שהיום אני אוהב אותך יותר...
זוכר שאמרת לי אתה לא בסדר,
לילות שהייתי בוכה פורק ומעבר,
שיחות קשות שהייתי נשאר אילם,
והיום אני אומר בלב שלם...
אבא אני אוהב אותך,
אוהב מאוד את החיוך שלך,
יכולנו לבחור לדבר,
מודה שהיום אני אוהב אותך יותר...

אני מסיים את נירים עם תחושת בטחון שאני אדע להתמודד
עם מכשולים שיהיו לי בהמשך הדרך.
עכשיו אני אדם בעל שאיפות וחלומות ,שלא מוותר לעצמו.
כשאני לוקח החלטה אני הולך איתה עד הסוף,
אני לא מסתכל רק על עצמי אלא יותר אכפתי לסביבה בה אני חי –
משפחה ,חברים ולחברה בכלל.
אני רוצה להגיד תודה לכל קהילת נירים וסגל הכפר על שהאמינו בי
לאורך הדרך ,לא וויתרו לי ולא וויתרו עלי.
תודה צוות גיא ,בעצם המשפחה השנייה שלי..
תודה על האהבה ,התמיכה ,האמונה והעזרה האין סופית
אתם מקור כוח עצום.
תודה למשפחה היקרה שלי ,שהאמינה בי ותמכה בי ונתנה לי כוחות מהבית
ועזרה לי לא להישבר ברגעי קושי ולהגיע למקום הטוב שאני נמצא בו עכשיו.
תודה רבה ,פ‘ .בוגר צוות גיא
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לפני כמעט  18שנה קיבלתי מתנה -ילדתי את הבן הבכור שלי – בן  ,תינוק מקסים ומתוק שהכניס לחיים שלנו הרבה מאוד אושר.
עם השנים בן גדל להיות ילד חברותי מאוד ,אהוב ,סקרן וחכם  ...כשהיה בן שנתיים אני ואבא שלו התגרשנו והמשכנו לגדל אותו
בהמון אהבה .בן היה תלמיד עם תעודה משעממת ביסודי.
בכיתה ג' קיבלנו מכה קשה  -אבא של בן ,שהיה חולה מאוד ,נפטר ממחלת הסרטן .בן היה מאוד קשור לאבא שלו והכאב היה
בלתי נסבל .ידעתי שהאובדן הזה עבורו הוא עצום ,בן איבד אבא ואני איבדתי את החבר הכי טוב שלי .בן המשיך להיות תלמיד
טוב ועם השנים התחתנתי בפעם השניה הבאתי לעולם עוד שתי בנות וכשבן עלה לכיתה ז' התגרשתי.
עברתי משבר אישי בגירושים שלי הייתי שקועה בקשיים של עצמי ולאט לאט הקשר שלנו התרחק.
בן בילה שעות סגור בחדר ואני לא שמתי לב שמשהו לא בסדר ,זה היה נראה לי טבעי לגיל ההתבגרות.
התחילו טלפונים מבית ספר תלונות על חוסר למידה ,הברזות ,עישון ,חוצפה ,הסתובבות עם חברה לא מתאימה .מילד מצטיין
בן הפך להיות "המופרע" זה שלא רוצים להוציא לטיולים ,זה שמושעה כל שני וחמישי מבית ספר .לא היה מורה אחד שראה בו
משהו חיובי ,להיפך ,מנהל בי"ס בזמנו ישב מולנו ואמר לי "אני מציע לך מנסיוני שתקחי את הילד שלך ותוציאי אותו מבית
ספר הוא מבזבז לנו את הזמן ממנו יצא רק עבריין".
בן היה בפגישה הזאת ומאז לא הסכים לחזור לבית ספר.
בוקר אחד ,בשש בבוקר ,נשמעו פתאום דפיקות חזקות בדלת .פתחתי את הדלת ושני גברים באזרחי עמדו בפתח – משטרה.
"אמא של בן?" כן השבתי" .איפה בן?" שאלתי מה העניין? "בן דרוש לחקירה" אמרו לי .
חושך בעיניים ,חושך בלב ,כל כך פחדתי הרגשתי חסרת אונים.
טסתי למשטרה ,שש שעות של חקירות ואני האמא היחידה במסדרון .אף אחד לא נותן לי תשובות.
חשד לפריצה וגנבה ממעון ילדים ולא סתם מעון  -המעון של האחיות שלו ...
הביקורים במשטרה ,הלילות בגני שעשועים עם החבר'ה שתויים ,ההקפצות באמצע הלילה מאנשים שראו אותו שפוך מאלכוהול,
החיפושים אחריו ,המעצרים ,התקיפות ,האלימות ,קצינת מבחן ,מעצרי בית  -כל זה הפך להיות חלק מהשגרה שלנו.
והלב שלי? הרגשתי כאילו משהו תולש לי אותו מבית החזה זורק אותו על הריצפה ודורך עליו .הבן שלי  ...הילד המתוק שלי
בן  14עם  5תיקים במשטרה .הוא לא מקשיב לאף אחד ,אני לא
מצליחה להגיע אליו ,הוא לא סופר אף אחד ,לא מקבל סמכות,
אין גבולות אני מאבדת את הילד!
פחדתי שהוא נוגע גם בסמים .הזעקתי את אבא שלי ורצתי לבית
מרקחת לקנות בדיקה .אחרי כמה שעות של ויכוחים הוא עשה את
הבדיקה וזו יצאה חיובית .הבן שלי משתמש!
למחרת פניתי לעובדת הסוציאלית ובקשתי בדמעות :בבקשה תעזרי
לי ,יש לי בן הוא משתמש בסמים והוא רק בן  ,14אני צריכה
עזרה דחוף .הציעו לי כל מיני מסגרות ושום דבר לא הרגיש לי נכון.
בכיתי ימים ולילות .באותה התקופה בן הלך לנירים בשכונות,
שם שמעתי על נירים .ביקשתי להגיע לפנימייה .ידעתי שהם התקווה
שלי אבל ידעתי שבן לא יסכים ללכת .בשיתוף פעולה עם פקידת סעד
לחוק הנוער והעובד הסוציאלי אמרנו לבן שישנן שתי ברירות או שהוא
הולך לנירים מרצונו או שיש צו מעצר לאופק  -בית סוהר לנוער.
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בן הסכים – הוא עבר את מסע הקליטה התקבל לנירים אבל כעס עלי מאוד.
השנה הראשונה בנירים היתה קשה .למדתי מה הן תוצאות ,עבודה באבנים ,מסעות ,ספסלים ,ניתוק .נלחמתי ברצון שלי לבוא
לקחת אותו.
לאט לאט הדיבור השתנה ,הפנים שלו נהיו רכות יותר אפילו הכובע מצחייה נעלם וחזר החיוך.
העבודה המשותפת עם הצוות בנירים ,השקיפות ,הכנות ,השיחות הרבות ,הדיווח ,הקשר ההדוק עם הצוות בנירים הפכו ליד
שמאל שלי ,להורה נוסף.
בן עבר את התהליך בתוך נירים ,ואני עברתי את התהליך בחוץ .למדנו לדבר ,לסמוך אחד על השניה התקרבנו מאוד.
היום אני יודעת שלא נכשלתי כאמא .היום אני יודעת שהצלחתי דווקא בגלל שבקשתי עזרה ולא התביישתי.
לכל הצוות הנפלא הזה שליווה אותנו שלוש שנים ויושב כאן אני רוצה להגיד תודה רבה .תודה שנתתם לנו את הכוח לצמוח
ותודה בעיקר לך בן שבחרת בעצמך.
לי קוראים חגית ליבסטר ואני גאה להיות אמא של בן.

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

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

