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  מעורבות  והעמקת  הגברת  היא  באזרחות  ביצוע  מטלת   מטרת

  –'  י  בכתות   הנוער   בני   כל .  בארץ  האזרחיים   בחיים  הנוער   בני 

  כחלק  באזרחות  ביצוע  מטלת   להגיש   חייבים   בארץ '  יא

  מטלת,  בעניינים  ממש  שלא  למי.  שלהם  הבגרות  מתעודת

.  שנפגעת מסוימת  זכות  מול   צדק  חוסר   או   עוול  בודקת  ביצוע

 . לשיווין   בזכות   פוגע ,  בים" להט  זכויות   בנושא  צדק   אי,  לדוגמא

  לחקור,  לליבם  הקרוב   נושא   לבחור   צריכים   שניים   או   נער   כל 

".  תוצר "  ולהפיק ,  מהם  אחד  לבחור.  פתרונות  להציע,  עליו

  טוב  קטן  אזרחי שינוי   גם . בנושא   שינוי  לעשות  מיועד" תוצר"ה

  אבל,  נתנגד  לא  האמת ,  העולם  את   לשנות   רוצים   לא .  לנו

  .תספיק לליבנו קרוב   בתחום  קטנה תזוזה

  בנקודות  לגעת   משמעותה   ביצוע   מטלת  בדארנא   הנחייה

  להיט  היו  לא   הממסד  עם   המפגשים   שלנו  לנערים,  הכואבות

  להתמודד  בחרו   הנערים  כל   שעברה   בשנה .  המעטה  בלשון 

  אלימות  לחסוך  מנת  על   כמובן .  שונות  בצורות  אלימות  עם

  מפנה  היא  בחלקה  כי  פשוטה  לא  התמודדות  זו.  לאחרים

  לנהוג  יכול  הייתי  אני   איך   שאלות  ועולות.  אליהם  גם  אצבע

  אמנע  או  מנעתי   האם ?  מעורב  הייתי  האם.  שונה  בצורה 

 . בה  נתקל  אני   בהם  במקומות אלימות 

  נערים   עם  שיחות,  חדשים  במקומות  עומדת  המנחה גם

  הנושאים   לעיתים .  אותם   פוגש   הנושא  איפה  שמספרים 

  לשבת  אפשר  אי . ומטלטלים   קשים  בוחרים עצמם שהם

,  החוק  מערכת   עם ,  המשטרה  עם  התמודדות     ". הגדר  על"

.  ועוד  קודם   שהו   בה   הפנימיה   או   הספר   בית  עם   ההורים   עם

  להשפיע  רוצים   היו   הם   איך   ולבדוק   לחדד  חייבים   הנערים 

 .סיטואציה  אותה  את  יחוו שלא  שניים  או  אחד נער  על  לטובה

  אלימות  על   עבודה   להכין   שבחרו   נערים   זוג  היו   שעברה  בשנה

,  שוטר  לראיין   בחרנו  בדיקה  ככלי  .נערים  כלפי  שוטרים

  ניסה  . בנערים  היתקלויות   על   . המשטרה  עבודת  על   שסיפר 

  וכתוצר  .המשטרה  של   הראש  לתוך   קצת  הנערים  את  להכניס

.  הנוער  בתחום   במשטרה   המשרת   נוסף   שוטר   עם   שוחחנו 

 . ממסגרת שברח   בנער  נפגש  שהוא   סיטואציה בפניו  העלינו 

 

  אבל   אמרנו",  כן. "אמר  השוטר "  החוק   על  עבר  הוא"

?  ברח  הוא  למה  הנער  ואת ,  עצמך   את  שאלת   האם 

  מישהו   אולי?  מתאימים  תנאים  שם  לו  היו  לא  האם

  כמעט   היה   ואפשר .  עיניים  זוג   פתח   השוטר   ? בו   התעלל

  שינוי   חוללנו   אולי   אז .  במוח  אצלו   זזים   הגלגלים   את   לשמוע 

 .  ואיוהל. הזה היחיד  השוטר  של בראש   קטן 

  שתמיד   סרטונים  או  בסרטים   צופים   אנחנו   מהשיעורים  בחלק 

  על ,  אפלייה  על  סרטים.  כך  אחר  עליהם  לחשוב  אפשר

  איך   שמספרים  אנשים  של   סרטונים.  מוחלשות  אוכלוסיות

  מה ,  הנערים  את   שואלת   אני   תמיד .  קושי   על  התגברו   הם

. "  יודעים  כבר   והם?  אותי   שתשאלו   רוצה   אני   מה?  דעתכם

  מחזירה   ואני?"  הזה  המאמר   או   בסרט   דווקא   בחרת  למה

  ?לדעתכם  למה.  השאלה את  אליהם

  שאלת ,  ההתלבטות  של   המקום   בחיזוק   מאמינה   אני 

.  המאמר  כותב   של  האינטרס   היה  מה   לראות  ניסיון .  השאלות

  קלה   ולא   למנחה   קלה   לא .  קלה  לא   והיא   שונה  למידה   זוהי

 . מתמודדים אנחנו. לנערים

  שמלוות   שתיים  מעט  ועוד  אחת  מתנדבת  עומדת  לעזרתי

  עבודה   היא  כן   כשמה  אישית  עבודה.  הנערים  את  פרטנית

  להפיק   שיוכל  מנת  על  אישי   ללוי  זקוק  אחד   כל.  אישית

,  יותר  צמוד   שהליווי   שככל  מובן   לי .   המקסימום  את   מעצמו 

 .יותר  ומשמעותית  אישית  עבודה תצא 

  האם ,  בבית   גם  אותי  מלוות  שהמחשבות  מודה   אני

  אני ?  הנכונה   המילה   את   אמרתי   האם   ? נכון  עשיתי 

  שלא   אפשר  אי.  בנערים  רבות   ומהרהרת   חושבת 

  יכולים   כמורים  שאנחנו  לי  ברור .  ללב   אותם  להכניס 

  חוויה .  הנערים  של  הלימודית   ההצלחה  חווית   על   להשפיע

  נקבע   בעצם  ההצלחה  ומדד  מבחנים  אין .  חוו  לא  שרובם

.  החינוך  ממשרד   שמגיע  חיצוני   בוחן   ידי   על   השנה   בסוף 

  .בארץ  תיכון  כל מביישות  היו  שלא  עבודות   מגישים הנערים 

  רצון   גם  אבל   דמוקרטיה   גם,  אדם  זכויות  גם  זה   אזרחות  אז 

  אלא   כסיסמה  רק   ולא .  חיים  אנו   בה   החברה  ושינוי   למעורבות 

 . המעשה בתחום
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 נמסנו...
 :בפנימייה  לנער אמא שכתבה  פוסט איתכם  לשתף מאוד נרגשים 

 : כתב פעםד כהן רלאונ

There is a crack in everything, that's how the light gets in" " 

לפגוש   אישיות,  בנסיבות  לי,  יצא  שוללאחרונה  אסופה  מקרוב  ל הכיר 
ב בעולמנו ם מטרה אחת: לעשות טואנשים יוצאי דופן. אנשים שכל כול

 . המר. ולא טוב כזה שרק מחמם את הלב לרגע וחולף
 טוב כזה שמשנה חיים.

 לכן, ברוח חג החנוכה הזה חשוב שדעו: 
 ם. ניסים גלויים בדמותם של אנשים מדהימים.  יש דבר כזה ניסי

 טנשים מרחיבי דעת ולב.  ומעוררי השראה. אנשים טובים ומוכשרים
 הם כאן, קיימים בקרבנו. 

 מצא הדרך לשכפל אותם בהמונים.מקווה שיום אחד, לא רחוק, ת
 להרים ת'כפפה(מוזמנים  –)פייזר, מודרנה, המכון הביולוגי 

   

    אכלנו...
 מאשר יותר רבה  משמעות , ויש לוכולנו מחיי חשוב חלקאוכל הוא 

. בטלוויזיה  הבישול תכוניות בשלל זאת לראות ניתן. גופינו הזנת
 וטעם  איכות המגוון השפע על המזון על רב דגש שמים  אנו בדארנא

 . המזון

 אסתטי ,טעים , מדהים  בדארנא האוכל, שלנו   המבשלתניצה   בזכות

 לעוגה  נער זוכה  הולדת יום  בכל. ואהבה  השקעה  המון עם  ונעשה 
  . האירוע לכבוד מדהימה 

 

 

  ציוד לביתנו החדש!

אך עדיין , ומצויד מקסים החדש  ביתנו

 חסרים לנו כמה דברים:
 פונג פינג שולחן *
 בחצר כדורסל לשחק -עומד סל* 

      חדשים מייבש כביסה מכונת* 
  4 תמי* 
 .המתקרב פורים לחג מפעילים* 
 

- - - 
 

 !תרומות

מורגשת ובעלת משמעות  כל תרומה

 גדולה בשיפור חייהם של הנערים.
 

 לחצו כאןבדף מאובטח לתרומה 

 !אתם יכולים לעזור לנו

 זכינו...
  של שנה  היא שירות שנת .שירות  שנת   נתו בקומ התחדשנו השנה 

 . צבאי שירות  התחלת ולפני ספר בית בסיום  התנדבות

 בראש .לפנימייה  רבות מוסיפים  ,בנים  2-ו בנות 3 ,שלנו  ש" הש
  צעירה  רוח   והרבה  האחר וראיית התנדבות של  אישית דוגמא ובראשונה 
 שיא ימי ועושים  לנערים  שבועיות פעילויות מכינים  ש" הש. אופטימית

  הפסקות עושים  ואפילו קבע בדרך  הספר בבית לעזור נכנסים . בחגים 

 . מיוחדות פעילות

 נפרד בלתי חלק הם. מיוחד  אופי בעל הוא  הנערים  עם  שנוצר הקשר

 ! כאן שהם  שמחים  ואנחנו. והצוות מהבית
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