אדר התשע"ט ,פברואר 2019

הנדון' :כנפיים של קרמבו' גאה להציג:
מפעל אביב  2019לקבוצות חונכויות ושכבה צעירה (שכב"צ)
הורים ופעילים יקרים,
'כנפיים של קרמבו´ היא תנועת נוער לכל הילדים ובני הנוער ,מכל היכולות ומכל רבדי החברה הישראלית.
לתנועה  67סניפים ברחבי הארץ ולמעלה מ  6,000פעילים ,המובילים יחדיו שינוי חברתי.

אנחנו גאים ושמחים להזמין את כלל הפעילים בתנועה למפעל ראשון מסוגו " -מפעל אביב"

מטרת מפעל האביב :כתנועת נוער אנו מבקשים להעניק לפעילים גם חווייה מאתגרת ומהנה באמצעות פעילויות וטיולי שטח מותאמים
בטבע.
התנועה ,הפועלת בהתאם ובכפוף להוראת מנכ"ל משרד החינוך ,מקיימת את כל ההנחיות הרלוונטיות בתחומי הביטחון ,בטיחות ורפואה.
לפיכך ,את מפעל האביב ילוו צוות רפואי ועובדות סיעודיות ,אשר יתנו מענה ככל שיידרש.
*פעילים עם צרכים מיוחדים הזקוקים לליווי צמו ד (מעבר לטיפול העובדת הסיעודית) ,יהיו מלווים ע"י הורה  /מלווה בוגר  ,בתיאום עם
רכזת שילוב מחוזית.

במפעל אביב יצאו פעילי התנועה אל מחוץ למבנה הפעילות הקבוע ,יעברו פעילות הדרכה ותחנות מגבשת ומהנה ביער.
מפעל אביב יתקיים במשך יום אחד ,בשני מוקדים בארץ ,עפ"י החלוקה הבאה:
ביער בר גיורא 15.4.19
מחוזות דרום,שפלה ומרכז:
16.4.19
מחוזות צפון ,שרון ומחוז ערבי  :ביער לביא
היסעים:
מידע אודות היסעים סניפיים  ,מקומות איסוף ושעות יציאה וחזרה -יפורסמו בהמשך.
הרשמה:
 הרשמה באשראי תפתח ביום ב'  11.2.2019ותסתיים ביום ה'  – 14.3.2019לאחר תאריך זה לא תתאפשר הרשמה.
 הרשמה במזומן /המחאה תתאפשר ביום הפעילות בסניף ,בתשלום ישיר לרכז הבוגר .במקרה של תשלום במזומן יש למלא
אישור הורים אלקטרוני
עלות :
עלות לפעיל הינה ( .₪ 150יצויין כי זוהי עלות מסובסדת).
במידה וידרש ליווי של הורה ,עלות הורה  /מלווה ליום הראשון – .₪ 50
רשימת ציוד נדרש למשתתפים:
 אישור הורים אלקטרוני  -תנאי להשתתפות
 3 ליטר מים – חובה!
 כריכים –על כל פעיל לדאוג להצטייד באוכל לכל היום  .לא תסופקנה ארוחות.
 כובע -חובה!
 קוד לבוש קרמבואי  :חולצה עם שרוולים ,מכנסים בגובה ברך ומטה ,נעליים סגורות (לא סנדלים או כפכפים מכל סוג שהוא!)
אלרגיות ורגישויות מיוחדות נדרשות דיווח פרטני באישור ההורים המצורף.
פעילים שיש להם רגישויות מסוימות למזון ,כגון צליאק ואלרגיות  -מתבקשים להצטייד במזון מתאים לכל היום.
מצפים לראותכם!
בברכה,

רועי סבן
מנהל מפעלי אביב
כנפיים של קרמבו
054-2378020
roei@krembo.org.il
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