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 הרבה זמן לא עדכנו אתכם בנעשה ב'דארנא', ויש לנו הרבה מה לספר לכם. 
 :העשייה היא רבה, ואנחנו שמחים לשתף אתכם ברגעי השיא

 

 תרחבנו!ה
 

העבודות בשטח החלו, ובקרוב 
 הנערים שלנו יזכו לבית חדש. 

אין כמו התחלה חדשה, המביאה 
איתה תקוות חדשות לשינוי 

  .לטובה

 מבטיחים, ראשונית הצצה והיז
 .בהתקדמות ולעדכן להמשיך

  
אתם יכולים 

 לעזור לנו!
עם הלוגו החדש  דביגו ●

 של דארנא

 מחשבים ניידים ●
 משומשים במצב טוב

חדשים  שמיכות וסדינים ●
 לקראת החורף

בירושלים  סליחותסיור  ●
 לקראת כיפור

 
 תרמו לנו באמצעות

 "עיגול לטובה" 

 

 

 
 בכל קניה בכרטיס אשראי 

מעוגל לשקל הקרוב הסכום 
 .מועבר אלינו וההפרש באגורות

 ש"ח בממוצע לחודש 4

  :לטובתנו בתהליך קצר 'עגלו'

  ובחרו "דארנא" כאןלחצו 

 *6360או התקשרו 
 

 בילינו!
 

היה לנו קיץ מלא חוויות חדשות 
גל, -לונהומרגשות. נרטבנו ב

ראינו לנד, -סופרהשתוללנו ב
נחל טיילנו בברמת הגולן  נופים

קיאקים בירדן, שטנו באל על, 
 .מתנפחים בכנרת ועודקפצנו על 

ובהחלט  הקיץ, בפעם הראשונה
לא האחרונה, ערכנו שייט של 

  ים.שכמה ימים בסירת מפר

אנו מודים למתנדבים ולתורמים 
שלנו, בזכותם לנערים היה קיץ 

 !מאתגר ומהנה
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 נפרדנו!

אופיר רכז ההדרכה שלנו יוצא לדרך חדשה, ואנו מאחלים לו 

 :הסיום בטקסהקריא ש הפרידה דבריבהצלחה. הנה חלק מ

 

 באמת, 'שלנו הבית' שפירושה, דארנא
, יודעים הרבה לא. עבורי בית הייתה

 כמו ממש, הדרך של תחילתה אך
 לא לי גם הייתה, תהליך של תחילתו

 וחד ברורים לי שהיו דברים. בכלל קלה

 וממקומות העבר מניסיון משמעיים
 .למבחן והועמדו התערערו, אחרים

 חינוך שמדבר צוות גיליתי, זה כל בתוך

 ושואל שמערער, שהכרתי ממה אחרת
 כמובנים בעיני שהיו דברים על שאלות

 מתמשך במסע שנמצא צוות.  מאליהם
. הולכים אנחנו בה הדרך ודיוק להבנה

 לסימני הפכו הקריאה סימני, פתאום

 אחר שנסחפתי, אני וגם, שאלה
, אותם המובילה באדם האמונה

 ביחד הזה המופלא למסע הצטרפתי
 .   איתם

, יקרים נערים, אתם הזה החיפוש ובתוך

 לנו ומאיר אותנו המוביל המגדלור אתם
 ומשא שיח של בדרך אם .הדרך את

 ומתן ואם לעיתים גם בחוסר הסכמה

 אלה  אתם   ועצבים,   בכעס המלווה 
 ועוד עוד להעלות הזמן כל שבוחרים

, ערכית עצמכם את לאתגר, רמה
, הידע את להעשיר, נורמטיבית

 דילמות עוד ,נושאים לעוד להיחשף

 מוכיחים אתם .חברתיות סוגיות ועוד
  רציני, עמוק שיח לנהל יכולים שאתם

, בחברה והשונההאחר  על וחכם
 זכויות על, קיום ודו בים"להט על

 החשיבות על, נשים וזכויות אזרח
על , וגם חברתיות מחאות של

 החשיבות בלראות את האחר.

 יצאנו. עשינו אלא דיברנו רק ולא

  -בעיניים לאחר והסתכלנו
 קהילת של בהפגנה השתתפנו

 מורכבות את הבנו, אתיופיה יוצאי
 פלשתינית הישראלית הסוגיה

 דו דגלו על החורט בישוב בביקור
 מהקהילה חבר עם נפגשנו, קיום

 מרגשת לשיחה ית"הלהטב

 היציאה של המורכבות את שחשפה
 שבוע כל התנדבנו, מהארון

, התעללות שעברו לחיותבמקלט 
 על ילדים עם התנדבנו, ובעיקר וגם

 .  האוטיסטי הרצף

 והפכתם חברתי צדק דיברתם
 .ומשמעותיים תורמים לאזרחים

 של הכבד המשא תחת נכנסתם

 כל את .הישראלית החברה אלונקת
 אילולא לעשות יכולתם לא, זה

 את בקבוצה ביניכם לאמץ בחרתם
 אמיתית חברות של נורמות אותן

 עזרה ושל לאחר מחויבות של, וכנה

 וחוויתם לשני אחד דאגתם. הדדית
 .השני של אחד הכאב את

 במקומות מאליו מובן לא זה כמה
  ו.שלנ כמו

 מסימני גדול חלק, בזכותם, היום אז

 לסימני שוב אצלי הפכו השאלה
 הלוח על מביט כשאני. קריאה

 בוגר של דמותו ובו בסלון התלוי

 אתם -שכן ספק לי אין, דארנא
 משמעותי שירות לשרת יכולים

 להוציא יכולים אתם -כן, ל"בצה
 -כן, לימודים ותעודת בגרות תעודת

 עצמאיים חיים לנהל  יכולים אתם
 חלק ולהיות משמעות מלאי

 אתם -וכן הנורמטיבית מהחברה

 ערך בעלי להיות וצריכים יכולים
 תפקיד לכם שיש ולהבין חיובי עצמי

 לחברה חשובה ותרומה חשוב
, בזה בטוח היום אני. הישראלית

 !אחרת לכם יגיד לא אחד שאףו

, צוות ונערים יקרים, אני מאחל לכם
שתמשיכו לחלום מעבר לגבולות 

כמו שאתם , שביחד. הדמיון שלכם

כל מטרה שתציבו תהפוך , יודעים
לאתגר שתעמדו בו בהצלחה 

ושההתמודדות עם האתגרים תהיה 
  .עבורכם דרך להגשמת כל חלום

 אופיר.

 

 התחדשנו!
טח שמתם לב ללוגו ולמיתוג החדשים שלנו. מדובר בתוצר של ב

 עבודה משותפת של הנערים שלנו, יחד עם אנשי פרסום מובילים. 

 אחרי נבחרו "הבית להצלחה שלנו -דארנא " והסלוגן הלוגו

 .מיתוג שאובנ יצירתיות סדנאות לוששהנערים שלנו לקחו חלק בש

 אנחנו מאוד מרוצים מהתוצרים, מה דעתכם?

 תודה לאלון וזגורי על ההובלה.


