
   

 

 
 

 לפנימייה -מהבית 
   התהליך אותו עוברים הנערים     

 היכן - שלנו מהנערים אחד כל נשאל אם
 היו, אחד פה כולם? להיות רוצה היה

 ."בבית: "אחת במילה משיבים
 

 על והשפעתו המשפחתי המצב מורכבות
 עבורם בחשבון נלקחת אינה שלנו הנערים

 ילדים הם ואל. קובע פקטור מהווה ואינה
 ופוטנציאל ענק לב, רבות יכולות עם, טובים
 מול לממש יכולים שאינם יכולות – אדיר

 חווים שהם הרקע ורעשי המשפחתי המצב
 . בילדותם

 
 קשה הליך הינו מהבית היציאה תהליך
 עבור והן המשפחה עבור הן, רגשית וסוחט
 על ההחלטה לרוב, הנער
, כך כל קשה מהבית יציאה

 ולוקחת מתעכבת שהיא עד
 הנער של ומצבו, רב זמן

, לימודים) החיים בתחומי
 יחסים, החוק עם מעורבות

( עצמי ערך, משפחתיים
 . החולף הזמן עם יותר ומחמיר הולך

 
, הנער מצד) מתקבלת וההחלטה במידה

 ומשפחתו הנער(, רווחה גורמי, משפחתו
 בה' היכרות פגישת'ל לפנימייה מגיעים
 עם ומשפחתו הנער בין היכרות נערכת

 הנער האם חשיבה ומתחילה, המסגרת
 הנער התאמת .הפנימייה למערך מתאים
 את בתוכם הכוללים גורמים מעט בלא תלויה

, בפנימייה להיקלט הנער של המוטיבציה
 הרגשיות, הפיזיות יכולותיו התאמת

 ולקבוצת הפנימייה למערך והקוגניטיביות
 מתחיל, הנער קליטת לאחר. בתוכה השווים

 לומד הנער בו, וההסתגלות הקליטה שלב
 בתוכה המעגלים ואת הפנימייה את להכיר

 זאת(, חווה, טיפול, פנימייה זמן, לימודים)
 סביבו הרקע רעשי את להרחיק במטרה
 בפנימייה. ובהתפתחות בעשייה אותו ולמקד

 הנערים דרכן אשר, רבות העצמה זירות
 בין קשרים יוצרים, קטנות הצלחות חווים

 משמעותיים אחרים חווים, בריאים אישיים
 באופן מתחילים ומשם בהם שמאמינים

 בעצמם להאמין, כלים לרכוש הדרגתי
 התהליך סיום. חיובית עתיד תמונת ולבנות

 מסיימים הנערים כאשר מתרחש בפנימייה
 לצבא בהכנה חלק לוקחים, הלימודים את

 .משמעותי לשרות מתגייסים ולבסוף
 

 מורכב תהליך על מדובר כי לציין חשוב 
 בגיל, מהבית רחוק, בפנימייה שהייה הדורש

, ומטרות באתגרים עמידה, ההתבגרות
 - יכולות וגילוי הצלחות עם יחד במשברים

 בחובו הטומן תהליך זהו
 כוחות ודורש ועליות ירידות
 אשר נערים ישנם. רבים

 בפנימייה להישאר יתקשו
 ישברו, התהליך את ולסיים
 כי התקווה. הביתה וישובו
 תיק את ימלאו אלה נערים

 להם שיסייעו חדשים בכלים שלהם המסע
 לאחר רק אשר כאלה ישנם. דרכם בהמשך
, בפנימייה למדו מה יבינו הביתה החזרה
 שאחרים התחושה את יזכרו תוכם ובתוך
 שהם וידעו בהם האמינו כי מהם דרשו

 . מסוגלים
 

 הביטחון תחושת את עמם ייקחו אחרים
 שפגשו והשונות הרבות מהדמויות והאהבה
 את ישנם ולבסוף. בפנימייה שהותם במהלך
 בפנימייה התהליך את שיסיימו הנערים

 והמאתגר האמיתי המבחן יתחיל ומשם
 מבחן – ונורמטיביים עצמאיים, בוגרים לחיים

 תיק את יפתחו הנערים בו. העצמאות
 ויעשו שברשותם הכלים את יוציאו, המסע

 במטרה זאת. המציאות במבחן שימוש בהם
 התורמים נורמטיביים כבוגרים עצמם לבנות

 .בהצלחה בה ומשתלבים הישראלית לחברה

 

 

 

 

 

 

 !אתם יכולים לעזור לנו

 קמפיין המתנדבים המדהימים שלנו העלו

 במטרה giveback באתר המונים גיוס

 הנערים של האופנים להחלפת כסף לגייס

 . דארנא מבית

פניים השבועית עם פעילות האו

נערים ה המתנדבים שלנו מעמידה בפני

אתגר, מעמידה אותם בקשיים, ועוזרת 

לגלות את הכוחות הטמונים בהם  להם

התמודד עם האתגרים שבהתחלה היו ול

 נראים להם בלתי אפשריים. 

לשמחתנו הרבה גייסנו את הסכום 

 האופנים כל של חלפההל מליהמיני

, דבר יותר ומודרניים חדשים לאופנים

 הנותיול להמשיך לנערים יאפשרש

 . הרים אופני על הרכיבה מפעילות

! קדימה ממשיכיםואבל אנחנו לא עוצרים 

 - המגויס הסכום את למקסם רוצים אנו

 אתגם  לממן לנו יאפשר יותר גבוה סכום

, הנערים עבור האופניים זוגות רכישת כלל

 ופעילויות נלווה ציודוגם לרכוש עבורם 

 לו ימצא תמיד, עודף יישאר ואם. נוספות

 בית של השוטפת בפעילות ראוי שימוש

 כל. ושיתוף תרומה עם לנו עזרו. דארנא

 !! קובע שקל

 כאן תוכל לעזור לנו עם קמפיין הגיוס 

 

 דארנא

 2017 נובמבר –ידיעון חברים 

 מורכב תהליך על מדובר
, בפנימייה שהייה הדורש

 בגיל, מהבית רחוק
 עמידה, ההתבגרות

 שברים...ומ באתגרים
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