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פעילי 'כנפיים של קרמבו' והורים יקרים,
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'קרמבו אימפריה' ,שרים הפעילים במורל פתיחת הפעילות ,וזה אכן מרגיש כך!
סיימנו את שנת הפעילות התשע"ח עם למעלה מ  6,000פעילים ,חניכים וחונכים ,ב 64-סניפים
ברחבי הארץ ,שמידי שבוע מקיימים עשייה חברתית משולבת ,מלאת אהבה ,הכלה ,קבלה וכבוד
הדדי .כל הטוב הזה מתאפשר בזכותכם ועל כך תודה מעומק הלב!
'כנפיים של קרמבו' פועלת מתוך אמונה שהשילוב והעשייה המשותפת בסניפים ,תורמים רבות לכל
הפעילים ,וכולם יוצאים נשכרים מהם.

מבקשים לעדכן אתכם בהתפתחויות כדלקמן;
א' .כנפיים של קרמבו' נבחרה ע"י האו"ם להיות 'יועץ מיוחד' לנושאי הכלה ושילוב! משמעות
ההכרה הבינלאומית המכובדת הזו הינה ,שמודל הפעילות שפותח בתנועה הינו חדשני ,פורץ
דרך ומוביל וכן ,כי התנועה יכולה ליטול חלק בדיוני האו"ם בנושאים חברתיים הנוגעים
בשילוב ולהנחיל את הידע שלה למדינות וארגונים ברחבי העולם.
ב' .כנפיים של קרמבו' החלה בתהליך הכניסה הרשמי לתקנת תנועות הנוער .לתהליך זה
השפעה על צמיחת הסניפים והרחבת ימי הפעילות .ראו פירוט בהמשך.
ג .אנו נערכים לפתיחת שנת הפעילות התשע"ט ( )2019-2018בלמעלה מ 66 -סניפים
ברחבי הארץ וממשיכים בתנופת צמיחה משמעותית ,על מנת להגשים את המשימה-
הקמת סניף בכל עיר בישראל.

מה מתוכנן לנו השנה:
פתיחת שערי התנועה לפעילים בשכבות הצעירות -בחלק מהסניפים בארץ יחלו השנה לפעול
ילדים וילדות בשכבות ד'-ו' ,עם ובלי צרכים מיוחדים ,בפעילות משותפות.
פעילות שבועית משותפת בשני ימי פעילות– פעילות מונגשת ומשולבת לכלל הפעילים.
השכבות הצעירות וקבוצות החונכויות ביום אחד והשכבות הבוגרות ביום אחר .פרטים מדויקים
יפורסמו לפני פתיחת שנת הפעילות לכל סניף.
הכשרה והדרכה  -ליווי מקצועי צמוד של שכבת המדריכים הצעירים והבוגרים בתנועה ,באמצעות
הכשרות ארציות ,מחוזיות וסניפיות .כך ,יכולים המדריכים להעניק לכלל הפעילים הדרכה חינוכית
ערכית ומהנה לאורך כל השנה.
אירועי התרמה – בסניפים ,במבצעי הקופות באיקאה ובשופרסל ,באירועי התרמה שונים ועוד.
שנת שרות קרמבואית– השנה יפעלו בתנועה  45צעירי שנת שרות ,בחמש קומונות ברחבי הארץ,
כאשר אחת הקומונות הינה קומונה משולבת.
מד"קים (מדריכים קרמבואיים) -חונכים בכיתה ט' ,שיעברו קורס הדרכה שנתי כחלק מתהליך
הסמכתם להיות מדריכים קרמבואיים צעירים.
מפעלים – מחנה קיץ ,משלחת לפולין ,יום פעילים ,טיולים סניפיים ,ימי גיבוש ועוד.

דמי רישום לשנת הפעילות התשע"ט:
ככל תנועות הנוער וכמדי שנה ,אנו גובים מהפעילים דמי רישום שנתיים עבור הפעילות
השבועית וכן תשלום למפעלים השונים במהלך שנת הפעילות.
פעילים ביישובי ספר וישובים המצויינים במדד הסוציו-אקונומי  ,1-5על פי נתוני הלמ"ס
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) זוכים להנחה בדמי ההרשמה.
שימו לב ,פעילים שלא ישלמו דמי רישום בתוך חודש מיום הצטרפותם לפעילות ,לא
יוכלו לקחת חלק בפעילות.

אישור הורים להשתתפות בפעילות:
השתתפות כלל הפעילים בפעילות השבועית ובמפעלים השונים של התנועה מותנית
בחתימת הורי הפעילים על אישור הורים מתאים .את האישור ניתן למצוא באתר התנועה
וכן אצל הרכזים הבוגרים.

חיבורים:

על מנת שנוכל להמשיך לצמוח ,אנו זקוקים לשותפים ותומכים נוספים.
נודה אם תוכלו לחבר אותנו לתורמים פוטנציאלים או לחברות עסקיות .תרומתם תיועד
לסניף שבו ילדיכם פעילים .אתם תחברו ואנחנו ניקח את זה משם.
נשמח אם תצרו קשר עם מירב בועז (בוזי) משנה למנכ"ל ,האמונה על פיתוח משאבים
וקשרי חוץ במייל  boozy@krembo.org.il :או בנייד .052-4237526 :

תודה:

תודה על שאתם שותפים להפצת בשורת 'כנפיים של קרמבו' לפתוח סניף בכל עיר,
ולהעניק חוויה משנה-חיים לילדים ובני נוער נוספים עם ובלי צרכים מיוחדים.
בברכת קיץ שמח ובטוח  ,חגים מבורכים ושנת פעילות פוריה וטובה,

טליה בז'רנו
מנכ"לית

סתיו ויץ
מנהלת פעילות ארצית ופיתוח

ניר ברונשטיין

יו"ר הועד המנהל

פעילים והורים יקרים,

קוד לבוש תנועתי

2018

'כנפיים של קרמבו' הינה תנועת נוער המשלבת ומכילה ילדים ונוער עם ובלי צרכים
מיוחדים ,מכל קשת הלקויות ומכל דרגות החומרה ,ממגוון אוכלוסיות בחברה הישראלית;
דתיים ,חילונים ,מוסלמים ,נוצרים ,עירוניים ,כפריים ,עולים חדשים ועוד.
למגוון האנושי הנרחב והעשיר הזה ,יש מאפיינים דומים ושונים; בשפה ,באורחות החיים,
באמונה ,ברקע התרבותי ובסל הערכים .המפגש החברתי המתקיים בסניפים ובמפעלי
התנועה ,מלמד את הפעילים להכיר ,לכבד ולהתחבר גם לילדים ובני נוער השונים מהם,
מאפשר להם להיות קשובים ,פתוחים ומכילים לתרבות חיים שונה ולהיפרד משיפוטיות
ומדעות מוטעות ביחס למה ולמי שאינו מוכר להם.
ההכלה באה לידי ביטוי גם בפעילות המוצעת בתנועה ,שהינה מותאמת ומונגשת לצרכים
שונים ,ליכולות שונות ולתרבויות ושפות שונות .אנו מעודדים קיומו של שיח מפרה ,בונה
ומכבד בכל תחום ומאפשרים קיומו של השוני בצד החיפוש אחר הדומה והמשותף.
כמו בתנועות נוער אחרות ,לתנועה יש לבוש ייחודי לפעילים ,הכולל חולצה ממותגת עם
לוגו התנועה וכן עניבה .יצויין כי החולצה מותאמת גם לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים
(לדוגמא ,החולצה נטולת כפתורים ,מאובזרת ב'סקוצ'ים' ,עם לוגו מקדימה ומאחור גם עבור
אלה היושבים בכיסאות גלגלים ועוד).
בנוסף ,לתנועה 'קוד לבוש' אשר מהווה את 'נקודת המפגש' המחברת בין כל רבדי החברה
הישראלית ,בין כל הדתות והתרבויות מהן מגיעים הפעילים וכן עונה על הצורך הייחודי של
פעילים עם צרכים מיוחדים.
קוד הלבוש לפעולות שבועיות בסניפים כולל:
.1
.2
.3
.4

חולצת תנועה  +עניבה.
בחורף -ניתן ללבוש סוודר/קפוצ'ון  /מעיל ,על גבי חולצת התנועה.
מכנסיים ארוכים או חצאית ארוכה ,או בגובה אמצע-הירך ומטה ,בכל צבע שהוא.
נעליים סגורות  -נעלי ספורט/נעלי הליכה (לא סנדלים או כפכפים מכל סוג שהוא).

קוד הלבוש למפעלים מחוזיים או ארציים כולל:
.1
.2
.3
.4
.5

חולצת תנועה  +עניבה.
במקרים בהם לא תידרש חולצת תנועה ,יש להגיע בחולצה עם שרוולים (לא גופיה או
חולצה ללא שרוולים).
החולצה (מכל סוג שהוא) תגיע לפחות עד קו המכנסיים כך שהבטן והגב יהיו מכוסים.
מכנסיים ארוכים או חצאית ארוכה ,או בגובה הברך ומטה ,בכל צבע שהוא.
נעליים סגורות – נעלי ספורט /נעלי הליכה או עפ"י הנחייה ספציפית לכל מפעל/סמינר.

תודה חמה על שיתוף הפעולה וברכת הצלחה לפתיחת שנת הפעילות,
טליה בז'רנו
מנכ"לית

