עמותת נירים עלון מס  9אוגוסט 2016
בסימן הבוגרים החדשים

כמה דברים שלא ידעתם על צוות לביא:
 22בוגרים סיימו בצוות לביא  4 -נערות ו 18 -נערים.
בצוות הרכב מוזיקה מיוחד ומרגש.
 15זכאים לתעודת בגרות ) (66%ולנותרים חסרות בחינות בודדות.
 21מיועדים להתגייס לשירות משמעותי.
בחודש יולי נפרדנו מצוות לביא בטקס מרגש ,רגעים במילים מתוך הטקס:

’‘עברתם בנירים דרך ארוכה וקשה .בפעם הראשונה ששמתם על הגב את התרמיל הייתם אוסף של בודדים
ובמרוצת הימים והדרך ,הפכתם לקבוצה חזקה והתחלתם לצעוד בשביל משותף.
צעדתם בין נופים של שגרה יומיומית ,של השכמה ושל כיבוי אורות .נופים של ימי למידה ארוכים בכיתה.
אותה כיתה שחשבתם שכבר לא תזכו לראות מבפנים ...בשיחות פתוחות ופיתוחים רגשיים ,שלא ידעתם עד
כמה עמוק הם יכולים להגיע.
צעדתם בנופי ארץ-ישראל בימי שטח ומסעות ,שלא תיארתם לעצמכם מה עוד הם יוציאו מכם .בתהליכים
אישיים וקבוצתיים ,שהפתיעו אתכם בעוצמתם .בעוצמתכם...
הגענו לסופה של הדרך הסלולה .ההליכה בדרך הזו ,עד היום ,בין אם בניווט שלנו ובין אם בהובלה שלכם,
היתה נתיב ההשתלבות שלכם לחברה הישראלית ולדרך שאותה תסללו בעצמכם" אמנון קניג ,ראש צוות לביא
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"נערות ונערים אהובים שלי,
מכל מלמדי השכלתי ,ומתלמידי יותר מכולם
תודה על הזכות להיות המחנכת שלכם במשך שלוש שנים.
ללוות אתכם בחשש ,בחמלה ,בדמעות ,בהזדהות,
ברגעי שמחה ,בהתפעמות ובמיוחד בהרבה גאווה,
על מה שהייתם ועל מה שבחרתם לוותר,
על מנת להצמיח מתוככם כל כך הרבה יופי פנימי,
שנחצב בתהליכים מורכבים ולא קלים ,בכלל הזירות בהם
השתתפתם במהלך חניכתכם המחודשת בנירים.
זכרו לראות ולבחור בטוב ,זכרו להוקיר תודה,
שום דבר אינו מובן מאליו ,זכרו את הכוחות הטמונים בכם,
ועד כמה הייתם כאן בנירים משמעותיים ויקרים".
אוהבת מאוד מאוד‘‘ הדר ,מחנכת צוות לביא

ברכות
לכל הבוגרים
החדשים
של נירים בכפר
ובשכונות

ספק שביר  /השופט יניב בוקר
’‘לאולמי נכנס ילד
שיערו בהיר
הוא מביט אנה ואנה
בחשד זהיר

היא שותה כל הזמן
הוא אומר לי בסוד
ואז היא צועקת
ומכאיבה גם .מאוד.

זו שיחה חסויה
כך אמרתי מיד
והוא לא מאמין
מצפה שאמעד

אבל היא צריכה אותי
הוא מוסיף ,בלחישה
כי אין מי שיביא לה
"מים וכדורים ,בבקשה"

ספר לי משהו טוב,
אני ממשיך ,מנסה
על מה שבך,
על מה שתרצה

וכשהיא לא שותה
היא אוהבת ומחבקת
ואפילו "צייר לי ים"
תמיד מבקשת
ונזכרת באבא
בוכה ,ואומרת
"אתה דומה לו מאוד"
ובשיערי מנשקת

לבסוף אומר
בלחישה דקה:
אני אוהב לצייר
ואני טוב ,דווקא

תתקן לי את אמא
הוא פתאום אומר
אני לא רוצה לגור
במקום אחר

אנו מדברים עוד
על ציור ועל יום יום
ועל אמא שישנה
ושותה המון

ואני שותק
וכמו סדק בקיר
לליבי מתגנב לו
ספק שביר‘‘

הוא חושב זמן רב
ומבקש שאסביר
הוא ספק מפוחד
וספק שביר

שיר שהקריאה נשיאת בתי המשפט לנוער
השופטת גלית מור ויגוצקי
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"יום ההגעה לנירים היה בשבילי עוד יום בו אני מגיע למסגרת חדשה ומעיפים אותי ,מקסימום תוך שבוע -
כמו שקרה במסגרות הקודמות ...ואם לא יעיפו אותי אז אני אברח  -זה מה שהכרתי  ,לא ידעתי לדבר
כמו שאני יודע היום  ...ידעתי לארוז את התיק ,לקום וללכת  ...קשה לי לחשוב שזהו ...שזה נגמר .שהגיע
הרגע שבו המסע שלי ושל צוות לביא מסתיים ...בעצם ,הוא לעולם לא יסתיים ...הדרך מלאה במכשולים -
עליות ומורדות ,קשיים והצלחות ...בשנים האחרונות למדתי על עצמי המון :למדתי לא לוותר לעצמי ,למדתי
להתמודד מול קשיים ,להכיר בכוחות שלי ,לסמוך לאהוב ,לעזור .למדתי שלהיעזר זו לא חולשה -זה חוזק.
נירים בשבילי זה בית ,בחיים לא אשכח את הכלים והערכים שקיבלתי כאן ואיך אני יוצא מכאן היום.
מי שלא נמצא בנירים ,מי שלא עבר את הדבר המטורף הזה  -לא יוכל להבין .להבין מה קורה כאן באמת,
להבין איך המקום הזה שינה לנו את החיים מקצה לקצה .היום אני מסיים את הדרך שלי בנירים אבל היא
לא באמת נגמרת  -היא לא תגמר אף פעם .נירים הפך לחלק ממני ולחלק מהחיים שלי" ש .בוגר צוות לביא

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

משפחת נירים

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

