
   

 

 
 

 ארנאדללמד אזרחות ב
- המורה ניליחוויות של  -      

ם אומרים שזה לא מעניין אותם, טוענים ה
חשוב. עד שנוגעים בנקודה  שזה לא

  .שרלוונטית אליהם
 
לכיוון חבצלת  2הבוקר נסעתי בכביש "

קמ"ש  100השרון, במהירות של כמעט 
ולמעשה עברתי על החוק. האם זה הופך 
אותי לעבריינית?" כך פתחתי שיעור על 
עקרון שלטון החוק. עיניים נפתחות. שקט 
משתרר בכיתה. מלמולים של המילה 

 'עבריינית' נשמעים בלחישה. 
 

ה, מילה שנזרקת אליהם כל כך הרב
הנערים  ?ועכשיו גם המורה עבריינית
מגיעים ל'דארנא' כאשר המושג 

 -'להיות אזרח במדינת ישראל' 
 .לא מובן עבורם

 
זה  -המושג 'זכויות' לעומתו 

מושג אשר מאד ברור להם והם 
מתחברים אליו מיד. "זו זכותי. 
למה לוקחים לי את הזכות הזו? 
איך הם יכולים לקחת לי את 

'חובות' זה כבר עניין אחר,  המושג .זה?"
ועקרון שלטון החוק זה נושא מאד כבד. כי 

 .הרי זהו אחד מעקרונות הדמוקרטיה
 

וזה בדיוק המקום לפקוח להם את העיניים 
ולהרחיב את נקודת המבט. כן כל פגיעה 
בשלטון החוק פוגעת בדמוקרטיה. ואי 
אפשר שכל אחד יחליט על איזה חוקים הוא 

 עובר ואיזה לא. 

כי ככה לא בונים חברה, ככה הורסים   
חברה. אנו משוחחים על איך כל אחד יכול 
פחות לפגוע באחר כי זה למען עצמו, כי אני 

 .ואתה זה החברה
 

בכל שיעור נפתחות נקודות מבט נוספות 
על החיים. על להיות אזרח במדינה. על 
האתמול על היום ועל המחר. כל נושא פותח 

 עוד צוהר, עוד נדבך. 
 

וכן, זה מורכב. זה שיעור קשה בכמה 
מובנים. והנערים תמיד יוצאים ממנו בשקט, 

על  :חושבים. ואני תוהה על מה הם חושבים
השיעור? על המבחן המתקרב? או אולי חלק 
מהדברים עליהם דיברנו 

לחלחל אליהם? מתחיל 
אולי הלב מתרחב והשריון 
שלהם נסדק בתחושה 
שהם חלק ממשהו גדול 
יותר, חלק מהחברה 

 ?כולה
 

שבתחילת תלמידים 
התעקשו שאזרחות זה לא מעניין ולא השנה 

הלימודים ופתחו את שנת חשוב, ישבו בסוף 
 .ערוץ הכנסת וצפו בדיונים בוועדות ובמליאה

 
מרתק וכל כך חשוב ללמד את הנערים 
האלו אזרחות. כל כך חשוב כל כך רלוונטי, 
לכל תלמיד במדינה ובמיוחד לתלמידי 

 דארנא. 

  

 איפה היינו ומה עשינו
 

 

 

 

 

 

 קבוצת הורים

בדארנא קבוצה להורי  פעולהשנה החלה ל

בהנחיית הצוות הטיפולי של  ,הנערים שלנו

מסייעת בבנייה ושיקום  הקבוצה. הפנימייה

 הפחתת סיכונים, בילד-קשר הורה

הקבוצה משמעותית . והגברת סיכויים

עבודה עם . מאוד עבור הנערים והוריהם

ההורים היא חלק בלתי נפרד והכרחי 

בתהליך ההתפתחות והגדילה של הנערים 

צוות דארנא מאמין כי התערבות . שלנו

משפחתית הינה תנאי הכרחי וחלק בלתי 

נפרד מהתקדמות התהליך האישי של 

בעתיד ת וכן להשתלבות מוצלח, הנער

 .חזרה לקהילה ולחיק משפחתו

 

 

 אתם יכולים לעזור לנו:

 ביתיים קרריםמ 3 שיחליף תעשייתי מקרר •

 .נוסף חורף ציודו פוך שמיכותזקוקים ל אנו •

, כחול - שונים בצבעים יחיד כורסאות 2 •

 .אפור, ירקרק, ירוק, תכלת

: פעילויות לקיץסיוע בהוצאה לפועל של  •

 .ועוד אמפ'ג אי, 'בוקסטבי'ב קריוקי, סרט

 

 

 

 
 

 

 
 תרמו לנו באמצעות

 "עיגול לטובה" 
 

בכל קניה בכרטיס אשראי הסכום 

מעוגל לשקל הקרוב וההפרש 

 .מועבר אלינו באגורות

 ש"ח בממוצע לחודש! 4

  :לטובתנו בתהליך קצר 'עגלו'

  ובחרו "דארנא" כאןלחצו 

 *6360או התקשרו 

   

 

 דארנא

 2017 יולי –ידיעון חברים 

 עיניים נפתחות."

שקט משתרר בכיתה. 

מלמולים של המילה 

'עבריינית' נשמעים 

 בלחישה"
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