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 ללוות הש״ש של ותפקידשה. וגדו עמוסה "דארנא"ב השגרה

 .שם להיות ופשוט לעזור, ז”הלו לאורך הנערים את

איתם  לצאת אופניים,העילות ובפ סוסיםה בחוותאותם  ללוות

 לצאת, בביה״ס לשיעורים להכנס, ישיש יום כל לגלישה

 לעזורו מיוחדים ופרויקטים ש״ש יותופעיל לעשות ,למסעות

 .תונפסק לא והיוזמה העשייה .בתורניות

 ובלי רצון הרבה עם, מבולבלת חבורה הגענו השנה בתחילת

 באווירה משהו זה. חלק הרגשנו ישרעם זאת . ידע מידי יותר

 יום ליום נכנס אתה לאט לאט .שייךמרגיש  שאתה, בבית

  .הזו ולשגרה "דארנא"ב

 שעות ארבע לישון אומר זה: מחייב זה בדארנא ש״ש להיות

 להכין אנרגיות עם לקום ,בשבילם פרויקט על עבדת כי בלילה

 כל את ללמודו שיעור לכל להכנסו, התורן עם חביתות שלושים

 . לבגרות ללמוד םהל לעזור כדי רק בהיסטוריה החומר

 הקפה את אוהב אחד כל ךאי לדעת זהא" ש ב"דארנלהיות ש"

 או מהגלשן לרדת לא זה. אוהד הוא כדורגל קבוצת ואיזה ,שלו

 .קשה זה כמה משנה לא - מצליחה שאת עד מהאופניים

 בעל ילד שמלווה נער עם להיות זה "דארנא"ב ש״ש להיות

 כדי רק - וסיםסמ מפחד מתה שאת למרות, סוס על מוגבלות

 לדרוש זה, הבטן תשכואב עד לצחוק זה. לבד היהי לא שהוא

 מחדש עצמך את ולהמציא יזום, לביותר הטוב את מעצמך

 .כל יום בשבילם

 במשך נער של תחפושת על לעבוד זה "דארנא"ב ש״ש להיות

 החיוך את יוריד לא הוא פורים שלארבע השעות שב כדי חודש

, בלאהו, המילה מובן במלוא, ולדג אח להיות זה  .מהפנים

 . אמיתית אישית דוגמא ולהוות לצחוק, להקשיב, להציק, לייעץ

, צוות, קומונה, חדשה משפחה להכיר זה "דארנא"ב ש״ש להיות

 ואתה ממך חלק ישאר שלנצח לבית נכנס שאתה ולדעת נערים

 .ממנו חלק

 ,מילים בכמה "דארנא"ב התקופה את סיכמתי השנה סוףב

 :עכשיו גם ןבה לסכםרתי חבו

? בשבילכם נכון שהכי למקום שהגעתם ההרגשה את ריםמכי"

 שאתה טוב הכי אדם הבן את ממך שמוציא מקום .מכירה אני

 כל להכיל שיכול מקום .מתממש הפוטנציאל שיא, להיות יכול

 .בך טוב כל ולהבליט שלך פגם

 הכמ שנהמ לא, מחדש יום כל בעצמך להאמין לך שגורם מקום

 .ונפלת - נפלת פעמים

 מוציא, טוב אתה כמה, שווה אתה כמה להבין לך םורשג מקום

 להדגיש לך וגורם הכל את מקבל, והרע הטוב את - הכל ממך

 - מהרעים להתעלם לא גם אבל בך טובים הכי הדברים את

 .מהם גם ולהשתפר אותם לאהוב, עליהם לעבוד

 קםו עליו חולם, לישון לךהו שאתה לפני עליו חושב שאתה מקום

 זכית. זכית שבאמת ומבין בעולם גדול הכי ךהחיו עם בבוקר

 קטן הכי הבורג אתה אם גם. משמעותיו גדול ממשהו חלק להיות

 דבר כל כי .שיש ומשנה משמעותי הכי מרגיש אתה ,במערכת

 .משנה

 ויותר ,שאפשר טובה הכי בצורה קושי עם להתמודד שיודע מקום

 לא רכב ואתה שיש ומצחיק כיף להכי דבר כל להפוך יודע מזה

 ומחכה מולך יושבת, שם פשוט היא כי - המשמעות את מחפש

  .שתבחר וצעד צעד כל, באותה שתיקח

 נכון שהכי למקום שהגעתם ההרגשה את כיריםמ

 .מכירה אני ? בשבילכם
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 הפנימיה התכנית לליווי בוגרי 
  ירת הבוגריםוד           

 דרושים לנו ונשמח לעזרתכם: 

 
 -ס"מ 85ברוחב  מקרר •

   
 אורגן חשמלי וגיטרות •

  ש המוסיקה החד לחדר
 
 מודעה בהמשך  -מדריכים •

 
- - - 
 

 !תרומות

משמעות  מורגשת ובעלת כל תרומה
 גדולה בשיפור חייהם של הנערים.

 
 לחצו כאןבדף מאובטח לתרומה 

 !אתם יכולים לעזור לנו

מה ללוות את בוגרי וקחת על עצהעמותה ל כתפיסת עולם
 -הבעזרהפנימיה בכל זמן ובכל מקום בו יהיו זקוקים ומעוניינים 

 .בצבא, בשרות הלאומי ובחיים האזרחים

, הממומנת כולה שלנו ליווי הבוגריםלתכנית נינו ך בלצורך כ
 .דינהכניות של המותקשורה לנה איעל ידינו ו

בנושאים  ,המעוניין בכך ,בוגר שלנוומכים בכל נחנו מייעצים ותא
לבות דים, השתכמו: התנהלות מול הצבא, בחירת מסלול לימו

לגות השגת מבעוזרים . בנוסף אנחנו , מיצוי זכויותבתעסוקה
 לגות קיום.מודים ומלי

 הרצליה דירהלפני מספר חודשים שכרנו ב -בוגריםהדירת 
 . זקוקים לסיוע במגוריםה ,סרי עורף משפחתיחבוגרים המיועדת ל

 , ריכה בפנימיהמד -אביההיא ים שלנו הבוגרכל מול ת הקשר אש
היא אחראית לפן סוציאלית. עבודה המסיימת תואר ראשון ב

פגישות ולשיחות עם הבוגרים לר עיקי של הדירה ובהתפעול
 המתגוררים בה. 

  

 התחדשנו
 התקנו בחצר 

  חיצונימתקן ספורט  
 לבנית  כושר גופני

 בפנימיה התחלנו להפעיל 
 חוג מוסיקה 

  צרפנו לצוות הטיפולי 
  מטפלת באמנות

 

 

 

 ברכות ותודות
  שלנו ת הספרבי החדשה של מנהלתה אתי שחקל

 ביה"סואת  הההשכלתכנית  וניהלה אתבשנתיים האחרונות  שבע שנים יתה איתנוישה גולן לליסה
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