
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ידיעון חברים | דארנא

נער עם המון כשרון,  .חודשים 01שהגיע לדארנא לפני נער  ה סיפור עלז
עם סף תסכול נמוך, רצון עז לתשומת לב ומעט גם אך  .רגישות ויכולת הבעה
אם  ,ובחוזקות שלו. בכל פעם שניצב בפניו אתגר חדש מאד אמונה ביכולות

חוסר האמונה  ,בלימודים, או בפעילות אופניים, במסעות או בחוות הסוסים
 ו שם כמו חומה ענקית. והפחד ניצב

. בתהליך הדרגתי ולעיתים סיזיפי הלכה ונרקמה מעטפת של תמיכה לנער
גם ללכת בדרך  מעטפת של אנשים עם הרבה רצון טוב ואמונה שאפשר 

תוכנית התקדמות אישית שלוותה בחונכות אישית, עבורו נבנתה וכך אחרת. 
כל זאת בנוסף  .ירקהקמת גינת של  ופרויקט ה, דמיון מודרךשיעורי מוסיק

 לפעילויות הליבה בדארנא.

בתחילת הדרך הנער  .מכיוון החווה ניצנים של שינוי התחלנו לראותלאט לאט 
נמנע מעבודה בחווה, משום שפחד מהסוס שנתפס בעיניו כמפחיד, עוצמתי 

עם הרבה אהבה ותמיכה, עם עליות ומורדות  ,חודשים 01. במשך ובלתי צפוי
  ..ער לעצמו.הנסוס, בין בין הנער להנבנה האמון בין  ,ובצעדים קטנים מאד

פעם הובלת הסוס, פעם הברשתו,  -אתגר קטןהנער כל פעם הציב לעצמו ב
הוא מהמובילים בפעילות  הנער שלנוהיום  .רכיבה בשטחאו רכיבה במגרש, 

 בחווה, עצמאי עם הסוסים ומוביל רוכבים חדשים ברכיבה ובמגרש. 

ודד עם מצבי תסכול וייאוש נבנתה וחלחלה גם לאט לאט היכולת להתמ
כיום השינוי ניכר היטב בתחום הלימודים, לאחר שהנער  לתחומים אחרים.
  .בגרות במתמטיקהבחינת הניגש לאחרונה ל

הדרך עוד לא תמה, אך אותו נער בוחר כל פעם לצאת לדרך מחדש מצויד 
 .אמונה באחר ואמונה בכוחותיו שלו בהמון כלים חדשים ועם הרבה

 

 

 מסע מהפחד אל אמונה בעצמי
 :אתם יכולים לעזור לנו

  מחפשים מתנדב לנער חד מחשבה ולשון שמעוניין
 מט-ללמוד שח

 שמכיר  דרוש מישהוWIX  ויכול לעזור לנו לעדכן את
 אתר האינטרנט

 .אנחנו מחפשים מזגן שיחמם אותנו בחדר האוכל 
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היו גדושים ועמוסים בפעילויות, חוויות,  החודשים האחרונים בדארנא
אתגרים והצלחות. אנו ממשיכים בעשייה המשותפת שלנו עם הנערים 

 ולצד התמודדויות מאתגרות, חשים גם סיפוק רב.

 00-ו 01החלו לגשת למבחנים השונים ברמה של הנערים  -בלימודים
שנות לימוד עם ציונים מעולים, ואפילו יש לנו תלמיד שלראשונה 

 בדארנא ניגש לבחינת הבגרות. שיהיה לנו בהצלחה!

ימים באזור  5בחג האחרון יצאנו למסע הליכה רגלי בן  -ע חנוכהמס
 המכתש הגדול.

מסעות האופניים הביאו את הנערים לתובנות חשובות על  -אופניים
החיים, למשל שבסוף כל ירידה יש עליה, וגם להפך.. ושגם אם נראה 

מסוגלים להמשיך יותר, תמיד אפשר לחזור למסלול לנו שאנחנו לא 
 ולמצוא בתוכנו את הכח הדרוש.

בנוסף למשימות ולמטלות שחולקים הנערים בשגרה, סיימנו  -בבית
לבנות יחד עם אב הבית דודו פינת אוכל ומטבח לתפארת, המשרתים 

 אותנו בכל יום.

כעת  בזכות ההשקעה הרבה ותרומה נדיבה של זרעים, יש לנו -בגינה
 גינת ירק מניבה ופורחת.

 

 מאירועי הרבעון החולף / דבר הצוות

 אלנו את הנעריםש
 הכי הפתיע אותך לגלות/ללמוד בחודשים האחרוניםמה 

 שאני יודע לגלוש וגם טוב בזה - 'פ

 שאני מסוגל לעשות בגרויות -' ל

 שאני כשרוני. למדתי לצייר וטיפה לנגן -' מ

 למדתי לגלוש בפעם הראשונה -' א

 להכנס למים בים, זה היה הפחד שלי -' ס


