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בחודש יולי  2020התקיים טקס סיום המסלול של צוות לוטם ,השנה בצל משבר הקורונה.
 21נערים ונערות סיימו בהצלחה את מסלול נירים המאתגר ושיתפו בטקס צנוע באווירה
משפחתית בסיפורי חייהם ובתהליך שעברו בכפר הנוער.
"...זאת זכות שגודלה תלוי בבחירתו של כל אחד מכם ובהחלטתו מה מכל הנירים הזה הוא
לוקח .כמה מתוך זה הוא יתעקש להמשיך ולהטמיע בתוכו.
אני חושב שאתם לוקחים הרבה .את הייחודיות המדהימה של כל אחד ואחת מכם ,את
הכישרון ,את נקודות החוזק ,את הטוב הגדול שלכם ואת ה"נירים" שבחרתם לקחת.
אני מאמין שתובילו ,שתחפשו לעשות טוב ,שתהיו מודעים ורגישים לאחרים ושתהפכו
לאנשים משמעותיים .אני מאמין בכם ובדרך שעשיתם ומאחל לכם את כל הטוב שאפשר".
(מתוך דברים של מנהל כפר הנוער ,מיכה סימבליסטה ,לבוגרי צוות לוטם).
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על
צוות
לוטם
3

12

נערים סיימו
 4יח"ל
במתמטיקה.

2

נערות סיימו
עם  5יחידות
במתמטיקה.

71%

סיימו עם בגרות
מלאה ולנותרים
חסרות בחינות
בודדות.

סיימו 5+4
יח"ל באנגלית.

21

תלמידים סיימו
מדעי הסביבה
( 5יח"ל) היחידה
המורחבת של
צוות לוטם.

21

נערים ונערות
סיימו את מסלול
נירים בהצלחה.

צוות לוטם

ועכשיו
8

1

התגייסו /
מתגייסים
בקרוב.

נער יוצא
לעתודה צבאית.

1

2

נערים יוצאים
לשנת שירות.

9

נערה מתגייסת
לשירות לאומי.

צוות לוטם

נערים ונערות
יוצאים למכינות
קדם צבאיות.
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ניר פיין,

ראש צוות לוטם

"...כשנשמה תועה מגיעה לנירים מתחילות
להיצרב בה חוויות נפשיות עוצמתיות ,מעצבות
ומעצימות .הנשמה צועדת אט אט במסלול
מלא באבני יסוד בתוך נהר סוער בדרך אל
החיים ,הים הגדול.
אחרי דרך ארוכה של יזע ,מסעות ,בגרויות,
סבבים ,תהליכים ,תיקים ארוזים ,דמעות,
שירה ,שמחה ,יבלות ,כאבים ,משברים,
תמיכה ,הכלה ,התמודדות ,משמעות ,אכזבות,
קרבה ,נוכחות ,ועוד רבות ,התרוממתם מעלה.
אתם יכולים להתבונן על ההר שטיפסתם ועל
ההר שלפניכם עם מודעות עצמית ,ביטחון,
תקווה ,אמונה ,מכירים בערככם.
צוות לוטם יקר ואהוב המשיכו לזקק את
נפשותיכם ליעוד שלכם ,במסעותיכם ,השתמשו
בכלים שרכשתם ,היו שם אחד למען השני
וטפסו מעלה .אשרינו שיש לנו צוות כזה".
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גלית ,אמא של שחר,
בוגר צוות לוטם

"החיים שלנו הם מכלול שלם של בחירות לטוב ולמוטב ,יש מצבים שנכפים עלינו ומשם נגזרת
מאיתנו אפשרות הבחירה.
קצינת המבחן הייתה זו שבחרה עבורנו ועבור שחר את נירים ,לנו ההורים לא הייתה ברירה ,כך
גם לא לשחר .ואנחנו ,עם לילות בלי שינה ,ימים טרופים ועוקבים בדאגה מרחוק – מה יהיה עם
הילד שלנו? נשברנו סופית בעקבות מקרה ,שמאד קשה לי לשתף ,אך אעשה זאת כחובה
מוסרית שלנו ההורים ,גם בין היתר לתת תקוה להורים אחרים.
שחר השליך לעבר המדריכה האישית שלו בפנימייה שבה הוא שהה ,חפץ כלשהוא ואף היכה בה
מעט והמשטרה נדרשה להיות מעורבת במקרה.
אשתף אתכם בתמונה שכנראה כבר לא תימחה מזיכרוני ...
הבן הקטן שלי ,מחמדי ,יוצא מהדלת מובל באזיקים בידיים וברגליים לבית המשפט ע"י שירות
בתי הסוהר ,ראשו שמוט מטה ומבושתו לא הרים מבט אלינו .תמונתו מובל באזיקים לא תעזוב
אותי לעולם .אם חשבנו שכבר נגמרו לנו הכוחות להתמודד ,התמונה הזו נתנה חותמת לכך
שהותשנו ,עייפנו ,התייאשנו.
בזמן הזה ,ולא ביוזמה שלנו ,נבחרנו ע"י קצינת המבחן של שחר וע"י נירים לקבל אותנו אליהם.
דרך הרגליים ,המסעות ,דרך תוצאות בידיים ,דרך ההקפצות ,דרך הנפש בספסלים ודרך חאן
אבירים למדנו גם אנחנו ההורים ,כמו הילד שלנו ,להיות יותר רגועים ,להיות יותר הורים.
חזר לנו האמון באנשים אחרים ,שרק רצו בטובתנו ,והכי חשוב ,חזרנו להניח את הראש על
הכרית רגועים ,כשאנו יודעים ששחר בידיים טובות ,מבינות ,מחבקות ובעיקר מכילות.
פתאום האמנו שהשיקום הוא אפשרי ,שתעודת בגרות זה אפשרי .שיחות על שירות צבאי עם
שחר הפכו להיות כל כך מענגות בעיקר לאור העובדה ,ששחר הקודם ,רצה בכלל להשתמט.
וראו זה פלא ,שחר עם רצון להגיע לשירות קרבי ולתת למדינת ישראל את כל מה שיש בו.
אני אומרת "ראו זה פלא" – אך לא ,יש פה עבודה קשה .של שחר ,של המחנכים ,שלנו ההורים.
שחר יודע היום שאפילו השמיים הם כבר לא גבול עבורו .מאמין שהוא יכול להגשים את
החלומות ,להיות נוכח בהם ובעיקר להנות מהדרך שלו ומעצמו.
שחר ,ביצירתיות שלו שמופנית כעת למימוש היכולות שלו ,בוחר לעשות שנת שירות ,בוחר
להתמיד ולהתחבר למוזיקה שבו ,כמו גלגל הצלה וכמה מזל שיש לו אותה.
הורים יקרים ,גם לנו מגיעה טפיחה על השכם .גם אנחנו עברנו פה מסע ,למדנו להתמודד ,לתת
אמון באנשים אחרים לטובת ילדנו ,והכי חשוב ,האמנו בעצמנו ,לקחנו אחריות על חיינו ועל חיי
ילדינו.
אתם הנערים והנערות היקרים שלנו ,הופכים היום לאנשים .אתם יוצאים לעולם שבחוץ .חממת
נירים הסתיימה ,אך אני בטוחה שתעטוף אתכם לאורך כל החיים.
החיים הם בחירות לטוב ולמוטב ,הבחירה עכשיו בידיים שלכם בלבד .תסתכלו אחד על השנייה
ותהיו גאים על הדרך שעברתם ,על הבחירות בתוך התהליך ,והאמינו בעצמכם ,כי בסוף ,עם או
בלי עזרה ,אתם אלו שבחרתם להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם...
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מפקד
בשייטת 13
ומאלף כלבים

קבלן
מורשה.

אהיה כמו
פריאל,
בשלנית ,או
בקבע בצבא.
בקריירה
של ריקוד
ודוגמנות
בארה"ב

מתחרה
המוטוקרוס
הכי טוב
בעולם!

צוות לוטם חולמים

אהיה
מחנכת

מקעקעת
במשרה
חלקית.

בעוד

אחראי
חדר כושר,
יד ימינו של
עאדל.

20
שנה...

מנכ”לית
של סופר
פארם ,פלוס
 4כלבים..
דוקטור
לאסטרופיזיקה,
גרה בטהיטי
ומנהלת
שם סניף
של נירים

מנתחת
אם אני לא
אהיה מוזיקאי,
אהיה מחסנאי
ב״רמי לוי״
או אחראי
קו קופות.

אחראי
ספסל
הנפש
בנירים

שוטרת

