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המקום שנותן לי משמעות  /נועה מלכה
"למה שתעשי את זה? מה יוצא לך מזה?
את לא מרגישה פראיירית"?
שאלות אלו נשמעות בערך מכל מפגש ראשוני
עם נער שמחפש את ההיגיון בלהשקיע שנה
שלמה ללא תמורה .האבסורד הוא שמהנער
ממנו מגיעות הערות אלו ,מגיעה גם התמורה.
אל 'דארנא' הגעתי בתחילת השנה מלאה
בתקווה וציפיות שאתקבל להיות שם ש"ש (שנת
שירות) .בקשותיי נענו ומהר מאוד התוודעתי כי
המציאות עולה על הציפיות ,ובה בעת גיליתי כי
אינה דומה לשום דבר שהכרתי.
אז בתור שני ש"ש שעד לפני חודש היינו
גם אנחנו במסגרת לימודים התחלנו את
השנה כשבראשנו מהדהדת המנטרה -
"אני רוצה להיות משמעותי" .נותר לנו
רק להבין איך עושים זאת.

מה חדש בדארנא

השמיים ומטיילים במסלולים מאתגרים
הדורשים מהנערים ללמוד את תורת הניווט
ולמצוא את דרכם בשטח .המסעות הם למעשה
פלטפורמה מדהימה וייחודית בה אלמנטים של
קושי פיזי ,אינטנסיביות ותנאי שטח לא
פשוטים ,המסתכמים לידי חוויה משותפת
ומעצימה היוצרת זירה המאפשרת לנערים
להיפתח ,לחשוף צדדים נוספים ,ובעיקר
להתחבר .

בתוך כל הקושי שמזמן איתו המסע מצאתי את
עצמי מודה על רגעים מיוחדים שניתן למצוא
אך ורק במסע .תחושת הניצחון עם סיומו של
המסע ,ניצחון על הקשיים שחווינו בדרך
וניצחון על רגעים שרצינו
התחושה
לוותר,
"בתוך כל הקושי
המשותפת הזו ממלאה
שמזמן איתו המסע
מצאתי את עצמי
מוטיבציה
באנרגיה,
מודה על רגעים
ואמונה בכך שאין אתגר
למצוא
מיוחדים שניתן
שלא נוכל לצלוח.
אך ורק במסע" .

'דארנא' דאגו שהקפיצה למים תהיה
לעמוקים ביותר .ביום הראשון יצאנו עם
הנערים לרכיבת אופנים בשטח .לאחר כשבועיים
יצאנו למסע בן  4ימים בצפון הארץ ושלל
פעילויות מדהימות .בכל זירה המטרה היתה
להתקרב לנערים ,ליצור ולהעמיק קשרים .אין
תחליף להרגשה שבה נער מאפשר לך להיכנס
לעולמו ,משתף אותך וסומך עליך גם להביע את
דעתך.
השגרה היומיומית עם הנערים מהנה ושזורה
אתגרים .השגרה מכילה בתוכה זמן בבית הספר
אם בשיעורים פרטניים או להיות בשיעור יחד
איתם ,רכיבת אופניים ,פעילות ש"ש שבועיות
בנושאים שונים ואימוני כושר קרבי .
מערכת היחסים עם הנערים מלאה בהומור,
תחומי עניין משותפים שאפשר למצוא אצל כל
נער מתבגר ,רצון להיות האוזן הקשבת וניסיון
לזרוק את המשפט הנכון בסיטואציה שיעזור
להם להתקדם בתהליך .האתגר הוא למצוא את
האיזון הנכון בין דמות החברה/האחות לדמות
שמשתייכת לצוות ,שיש בה מן הסמכות.
במהלך השנה מתקיימים ב'דארנא' מסעות
בשטח במקומות שונים בארץ  .אורכו של מסע
הוא  4ימים באופי של מסע נודד ,צועדים עם
כל הציוד על הגב ,ישנים מתחת לכיפת

השנה התחלנו התנדבות בחוות שיקום
החיות "להתחיל מחדש" .לחווה מגיעות
לשיקום חיות פגועות שעברו התעללות או
הזנחה :חמורים ,סוסים עזים ,חתולים
ועוד.
החווה מונה כיום מעל  300בעלי חיים.
מטרת העל של התוכנית היא פיתוח
יכולת ראיית האחר דרך העזרה לחיות
ותרגול אמפתיה.
בתוכנית קיים גם תהליך רגשי אישי -
נערים שמתחילים מחדש עוזרים לבעלי
חיים שמתחילים מחדש .התוכנית הינה
פעם בשבוע
התנדבותית לחלוטין.
מגיעים עד  4נערים לחווה ,כל נער לוקח
תחת אחריותו בעלי חיים ,וכמו כן מסייעים
הנערים בעבודות אחזקה וטיפול כלליות
בחווה .בסיום הסבב באפשרות הנער
להמשיך להתנדב כאיש צוות.

הזה
לסיפור
באתי
שנקרא 'שנת שירות' במטרה לתת כמה
שיותר ,ואני מוצאת את עצמי מקבלת המון!
ל'דארנא' צוות מדהים שאין שני לו ,צוות חם,
עוטף ,מכיל עם השקפה חינוכית ברורה
שנותר לי רק ללמוד מהם .אנשים מעניינים,
חייכנים שנותנים בתוך עולם חדש תחושת
ביטחון.
והנערים! הנערים שהחיוך שלהם ,החיבוק
החם ,הבדיחות המשותפות ,התודה בסוף
שיעור פרטני ,ההתרגשות שאני חווה בלראות
אותם עולים שלב ,משיגים מטרה ,מתמלאים
מוטיבציה או פשוט השלום שלהם בבוקר נותן
הכל .נותן מוטיבציה ,נותן כוח ואת הביטחון
בכך שההחלטה לעשות שנת שירות היא
הנכונה ביותר .זו היא התמורה!
מחצית השנה כבר מאחורינו וכאשר השנה
תסתיים ואמשיך במסלול חיי לצבא והלאה
תמיד יישאר לי מקום חם בלב ל'דארנא'
ולנערים היקרים שתפסו בליבי התיישבות
קבע.
כתבה :נועה מלכה ,מתנדבת בשנת שירות
לפני גיוסה לצבא.

אתם יכולים לעזור לנו!
ביום רביעי  20.3אנחנו מקיימים עם
הנערים בפנימייה

פורימון בסימן קרקס!





נשמח לעזרתכם כמו בכל שנה ,עם:
מכונות אוכל
(פופקורן/נקניקיות/צמר גפן מתוק)
תחפושות ואביזרים לפורים
תפאורה ,פרסים
וכל דבר משמח אחר...
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