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מגזין תנועת הנוער כנפיים של קרמבו 

פעילי התנועה מאחלים 
חג שמח ושנה טובה!

סיכום אירוע קרמבו של קיץ 4 - מחנה הקיץ 2015  פתיחת סניפים רב תרבותיים  פעילי התנועה מדווחים מהשטח

מחקר חדש קובע: 
"תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' מובילה שינוי חברתי" 

לקריאת סיכום 
המחקר לחצו כאן 
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אוהבים את 'כנפיים של קרמבו'? 
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו 

כתובת המשרדים:
התע"ש 22, ת.ד. 2242, כפר סבא 4442524
פקס: 09-8852497  ⋅ טלפון: 09-8852385 
k r e m b o@ k r e m b o . o r g . i lk r e m b o@ k r e m b o . o r g . i l דוא"ל: 

@krembo

באומוול; חיים  אייזנר;  טל  מנהל;  ועד  יו"ר  ברונשטיין,  ניר  המנהל:  הועד  חברי 
קלאודיה  ניסן;  אבי  בטיחות;  ועדת  יו"ר  דגן,  תמיר  ברמן;  נורית  ברדה;  דותן 
פנים מבקר  קליין,  ערן  רו"ח  כספים;  ועדת  יו"ר  שיין,  חן  היגוי;  ועדת  יו"ר  קובי, 

הפקה ועריכה: 
פישקין שירותי תוכן

054-7650578

עיצוב גרפי: דיזיין פתרונות גרפיים

ידידי קרמבו ה יקרים, 
שהיא  חדשה  שנה  של  בפתחה  עומדים  אנו 
גם  פתיחתה של שנת הפעילות הקרמבואית תשע"ו.
המגזין שלפניכם מביא, על קצה המזלג, את המגוון 
בחצי  שהתרחשו  קרמבו,  פעילויות  של  האינסופי 
שנה האחרונה ובהם: פעילות מרתקת בכל סניפי 
תרבותי,  הרב  המגזר  על  מיוחד  וזרקור  התנועה 
סיפור המשלחת השלישית של פעילי קרמבו לפולין, אירוע ההתרמה - 
מופע הרוק היחיד במינו -'קרמבו של קיץ 4', מחנה קיץ מיוחד ועוד ועוד...

במגזין אנו מביאים הפעם גם מחקר אקדמי מקיף ומרתק, המצביע 
כיצד משפיעה התנועה על מעגלים רחבים של האוכלוסייה, כמו אבן 

הנזרקת למים ומייצרת אדוות רחבות.
קריאה מהנה וחג שמח. 

שלכם, 
אופירה רותם, מנכ"ל 'כנפיים של קרמבו'

מגזין תנועת הנוער כנפיים של קרמבו לצעירים עם צרכים מיוחדים

גיליון מס' 2, ספטמבר 2015

משפחת קרמבו היקרה,
שלנו  השכונה  על  שעוברת  האבק  סופת  בתוך 
תוך כדי המצב הפוליטי הלא יציב באמצע מאבקי 
לסוף  ובתקוה  התיכון  במזרח  היסטורים  כוחות 
החום והלחות של הקיץ. כל אלו לא יעצרו את רוח 
שלנו  הסניפים  בכל 47  ונושמת  הנושפת  הקרמבו 

בכל רחבי הארץ.
ברצוני להגיד תודה מעומק הלב למטה העמותה, לתומכיה וחבריה , 
לילדי הקסם עם ובלי צרכים מיוחדים ולמשפחות שלהם.  בלעדיכם 
זה לא היה קורה ואנו בועד המנהל מבטיחים לעשות הכל על מנת 
ובניית  משאבים  איגום  כדי  תוך  ולפרוח  ,לצמוח  לגדול  להמשיך 

תשתית לטווח הארוך. 
קריאה מהנה
יאללה קרמבו
ניר ברונשטיין,
יו"ר הועד המנהל 'כנפיים של קרמבו'

https://he-il.facebook.com/KremboWings
https://www.facebook.com/Fishkineditor


תנועת הנוער המשלבת 
ילדים עם ובלי צרכים 

מיוחדים הוכחה כמחוללת 
שינוי בחיי הפעילים בה 

ובני משפחותיהם 
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ובלי פ עם  קרמבו  של  כנפיים  עילי 
בחברה  שינוי  מחוללים  מוגבלויות, 
מחקר  קובע  כך  הישראלית, 
פעילי  בקרב  שהתקיים  תהודה  הערכת 

התנועה ובני משפחותיהם.
המחקר שנערך ע"י מכון ERI ושלוש חוקרות 
דנק,  מאיה  ד"ר   , בישראל  בתחומן  מובילות 
זמיר  יהודית  וד"ר  רוזנשטיין  ברברה  ד"ר 
את  לבדוק  ביקש  קרמבו',  של  'כנפיים  עבור 
בקרב  התנועה  של  החינוכי  המודל  השפעת 
מדגם מייצג של החניכים, החונכים והוריהם. 

והרי המסקנה
ל'כנפיים של קרמבו' יש 

השפעה רבה ומבורכת על 
הפעילים בה - חונכים וחניכים 
כאחד והן על המעגל השני - 

הוריהם.

עם  החניכים  חיי  איכות  על  השפעה  ב 
הורי   - וכישוריהם  המיוחדים  הצרכים 

מעידים  המיוחדים  הצרכים  עם  החניכים 
והרבה  המשמעותית  ההשפעה  על 
חיי  איכות  על  בתנועה,  הפעילות  של 
כן  וכמו  שלהם  החברה  חיי  ועל  ילדיהם 
הספר,  בבית  התנהגותם  כישוריהם,  על 
יחסיהם עם אחיהם, ובעיקר על התנהגותם 

בחברה והתקשורת הבינאישית.

השפעה על חיי החונכים:
 - האחר  לגבי  ותפישתי  חברתי  שינוי  ב  
השפעה  בתנועה  ולפעילות  להשתייכות 
אמצעי  המהווה  הפעילים  תודעת  על 
הן  האחר,  כלפי  ותפישתי  חברתי  לשינוי 
ולא  (החונכים)  הראשון  המעגל  בקרב 

פחות בקרב המעגל השני (ההורים).
השפעה על איכות חיי החונכים ומעמדם  ב  
הביאה  לתנועה  השתייכות   - החברתי 

החונכים,  של  החיים  איכות  לשיפור 
על  החברתי  השינוי  הובלת  את  חיזקה 
בנוסף  האחר.  כלפי  עמדתם  ואת  ידם 
הבאה  שייכות  תחושת  להם  העניקה 
לידי ביטוי גם בהיבט החברתי (אחוז ניכר 
והפעילות  השייכות  כי  ציין  מהחונכים 
במיקום  כיום  אותו  מציבים  בתנועה 

חברתי מוביל לעומת העבר).
שיפור בכישורים האישיים של החונכים  ב  
לשיפור  מביאה  בתנועה  הפעילות   -
הערך  בתפישת  האישיים,  בכישורים 
נתינה  ערכי  מבססת  שלהם,  העצמי 
העצמי,  לביטחון  רבות  ותורמת  וקבלה 

לחוויה וההנאה שבמעורבות החברתית.
הורי   - החונכים  הורי  על  השפעה  ב 
באופן  מעורבים  שאינם  למרות  החונכים 
עליה  למדים  התנועה,  בפעילות  ישיר 

וסופגים את ערכיה מילדיהם.
הוריהם  עם  החונכים  יחסי  על  השפעה  ב  
כי  הצביעו  הנשאלים  מההורים   79%  -
הן  לילדיהם  תרמה  בתנועה  הפעילות 
בתפישת  הן  העצמי,  הביטחון  במישור 
העולם כלפי האחר, קבלתו והכלתו כשווה 
כלים  לילדים  מעניקה  התנועה  בחברה. 
ממשיים לשיפור כושר מנהיגות חברתית, 
ההורים  עם  "החיכוכים"  את  הקטינה 

תנועת הנוער המשלבת 
ילדים עם ובלי צרכים 

מיוחדים הוכחה כמחוללת 
שינוי בחיי הפעילים בה 

ובני משפחותיהם 

ובלי  עם  קרמבו  של  כנפיים  עילי 
בחברה  שינוי  מחוללים  מוגבלויות, 
מחקר  קובע  כך  הישראלית, 
פעילי  בקרב  שהתקיים  תהודה  רכת 

נועה ובני משפחותיהם.
חקר שנערך ע"י מכון ERI ושלוש חוקרות 
דנק,  מאיה  ד"ר   , בישראל  בתחומן  לות 
זמיר  יהודית  וד"ר  רוזנשטיין  ברברה 
את  לבדוק  ביקש  קרמבו',  של  'כנפיים   
בקרב  התנועה  של  החינוכי  המודל  עת 
מייצג של החניכים, החונכים והוריהם. 

המסקנה והרי
'כנפיים של קרמבו' יש 

רבה שפעה

איכות  לשיפור 

 'כנפיים של קרמבו' 
מייצרת שינוי 

בחברה 
הישראלית 

מחקר חדש קובע:
מחקר חדש קובע:
מחקר חדש קובע:
מחקר חדש קובע:

הכישורים  את  משמעותית  ושיפרה 
המשמשים  ילדיהם  של  החברתיים 

כחונכים בתנועה.

המענה החינוכי-ערכי שמעניקה 
'כנפיים של קרמבו' לפעיליה:

של  החינוכית-ערכית  הגישה  הטמעת  ב 
של  הערכית-חינוכית  הגישה  התנועה- 
הפעילים  בתודעת  מוטמעת  קרמבו 

בתנועה ובאמצעותם גם בסביבתם.
"שפה  נוכחות   - קרמבו  שפת  יצירת  ב 
השיח  את  המאפיינת  קרמבואית", 
הפנימי של המשתתפים בתנועה מביאה 
לידי ביטוי את הזהות התנועתית: "מישהו 
את  לדבר  יכול  אינו  בקרמבו  לא  שהוא 
שימוש  חיים".  דרך  זאת  שלנו.  השפה 
"אווירה  כמו  במושגים  הפעילים  של 
"רוח  קרמבואי",  "חזון  קרמבואית", 
-"קרמבו  התנועה  האנשת  קרמבואית". 
כפי  אותך  יקבל  "קרמבו  אותי",  שינה 
 - חיובית  בנחרצות  שימוש  שאתה... 
"מפגר",  במונח  משתמש  מישהו  "אם 
באוצר  ושימוש  אותו",  מתקן  מיד  אני 
החינוכית  התפיסה  את  המשקף  מילים 
נגישות,  "קבלה,   - בתנועה  שנלמדת 
אינני   – לקופסא  מחוץ  חשיבה  חיוביות, 
עם  רק  אלא  לבד  זאת  לעשות  יכול/ה 
יכול/ה  אני  ובעזרתה  שלי,  הקבוצה 

לעשות הכול".

תוצאות הסקר מצביעות בבירור 
על השפעה ניכרת של "כנפיים של 
החונכים  של  חייהם  על  קרמבו" 
עקיף  ובאופן  בתנועה  והחניכים 
וניכר גם על מעגלים נוספים כמו 
התנועה  חונכי  ומשפחות.  הורים 
השינוי"  "סוכני  את  מהווים 
מהפכה  המחוללים  הראשיים 

שקטה בחברה הישראלית.  &

לשמיעת סיכום 
המחקר לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=H5AjWx28eHk&feature=youtu.be


מה בדיוק קרה מאחורי הקלעים?
מאת: שחר טננבאום / רכז יח"צ סניף תל אביב

והקהל ק נוספת,  מילה  צוחק.  והקהל  מדבר,  יציס 
תורם  מגיע  ואז...  בשיאה.  ההתרגשות  שואג.  
של האמנים לעלות. האווירה מחשמלת והקהל 
דרוך ומוכן לעוד אירוע רוק קרמבואי ומסעיר עם מיטב 
אמני הרוק בישראל. משינה, מוקי, עברי לידר, היהודים 
שמטריפים  ביצועים  עם  זה  אחר  בזה  עולים  ואתניקס 
את הקהל שמחזיר להם בכפיים, בריקודים ובשאגות. 
הביצועים המפציצים והאנרגיה המתפרצת מלווה את 
ללכת  מוכנים  לא  והם  "הקלעים,  מאחורי  גם  האמנים 
הביתה, וככה נוצרת לה התגודדות רוקיסטית מחשמלת 
של אמני רוק המבקשים לשתות בצימאון כל רגע ממה 

שאנחנו מכנים בתנועה "רוח קרמבו". 
שלהם.  הגדולים  הלהיטים  עם  משינה  עולים  ראשונים 

הקהל בטירוף ועומד על רגליו. 'משהו קטן וטוב' מעיף את 
כולם למחוזות מוכרים של נוסטלגיה. 

מוקי מפגיז, כרגיל, והקהל צורח איתו. 'לב חופשי' הוא הקטע 
המרגש של הופעתו. הוא מבצע אותו ביחד עם חניכות וחונכות 

מ'כנפיים של קרמבו'. אני והקהל לא נשארים אדישים, זה מדהים, 
שיתוף פעולה כזה לא קורה כל יום.

עברי לידר עולה לבמה ולא חוסך ברגש. ההופעה שלו בדיוק כמוהו, 
נוגעת ומקפיצה, ומסתיימת בקטע מרשים לא פחות לשיר המוכר שלו, 

שעומדים  מהתנועה  פעילים  עשרות  עם  מבצע  הוא  אותו  לאהוב'  'זכיתי 
לצידו ומלווים אותו בשפת הסימנים ובכפפות לבנות. המחזה פשוט מופלא.

עכשיו דמיינו את אחד מרגעי השיא של הערב. אמפי פארק רעננה, במה ענקית 
שלפני רגע ירדו ממנה כוכבי ענק. תום שנול (19) שמסיים שנת שירות בקומונת 

"קרמבו של
         מסביב

קית 
ונת 
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לצפייה ברגעים היפים של 
קרמבו של קיץ 4 לחץ כאן

הפקת האירוע בהתנדבות: 
קבוצת מיתוס, בימוי: אור טייכר

https://www.youtube.com/watch?v=K0Zl62JO4AU


קרמבו, ניצב על הבמה מול 8000 אנשים משולהבים. כל האורות 
עליו, המיקרופון בידו, התרגשות בשיאה. ואז הוא צועק, מינימום 
בחזרה!  שואג  והקהל   " קרמבו!!!  "יאללה  ארצי:  שלמה  היה 
והקהל  אימפריה"  "קרמבו  ממשיך  והוא  קרמבו"...  "יאללה 
שוב משיב לו: "קרמבו אימפריה!!! "הלב דופק מהר... וכולנו 

מוצפים בתחושת ניצחון! קרמבו על המפה... ובגדול!
תורם של 'היהודים' מגיע. להקת הרוק מהגדולות בארץ 
כולם  כבר  הקלעים  מאחורי  פעמית.  חד  הופעה  נותנת 
רוקדים. גם אני. אורית סולנית הלהקה מזמינה את שר 
חיים, חונכת מחדרה, ואת מעיין קטשווילי מסניף מודיעין, 
חניכה במדים עם שיתוק מוחין, שעולה לבמה בכיסא 
גלגלים. והן שרות ביחד: "מי אמר לך שאת מוזרה? ומי 
העיניים  כי  היה  ונראה  דרוך  הקהל  אסור?  שזה  אמר 
של כולם מתמלאות בדמעות של התרגשות מיוחדת 
עומדים  מעיין  של  המחבקת  משפחתה  בני  והעצמה. 
מהצד. מחייכים, מתחבקים, מזילים דמעות וכל כך, כל 

כך גאים.
שרק  כמו  האירוע,  את  חותמים  ואתניקס  נחמה  זאב 
מאה וחמישים  לבמה  עולים  השיא  כשברגע  יודעים  הם 
פעילים מסניף גבעתיים לשיר הסיום לכל שאגות הקהל. 
קצת  עם  אהבה,  המון  עם  מסתיים.   "4 קיץ  של  "קרמבו 
חוצפה ועם לא מעט אומץ. בלי פחד להזיע ובלי שום כוונה 
בכל  מחוזקת  גדולה,  אחת  נוער  תנועת  היינו  ביחד  לוותר. 

קצוות ישראל. וביחד כולנו, עשינו את זה.  &

 קיץ 4"
 לשעון...

משינה, 
עברי לידר,

מוקי, אתניקס, 
היהודים

קר
על
הי
"

ל
קצ

סרט הפרסומת לאירוע עם אייל קיציס וליאור רז

5

 לצפיית סרטון "זכיתי לאהוב - עברי לידר
על במת קרמבו של קיץ 4" לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=h_toGlRQWX8
https://www.youtube.com/watch?v=eN8w2ZI8LHo&feature=youtu.be


הגולן, ע ברמת  מוק 
התאספו  הירוקה,  בחיספין 
חניכים  חונכים,  מאות 
ימים  לשלושה  ומשפחותיהם 

קסומים של מחנה קיץ מהאגדות.

הקיץ  מחנה  מתקיים  שנים  במשך 6 
שלושת  על  והשנה,  הקרמבואי  

"אז בואי איתי למקום בו חלומות נולדים,  מהאגדותמחנה קיץ
והעולם לעולם לא מתוכנן. רק חשבי על 

הדברים השמחים והלב שלך יטוס על כנפיים 
לנצח, לארץ לעולם לא" (פיטר פן)

מאת: אלעד גיטלמכר / רכז יח"צ סניף אשדוד
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למאות  חופשה  העניק  מחזוריו, 
מ-40  מיוחדים  חניכים  של  משפחות 
סניפי התנועה ברחבי הארץ ולמאות 

חונכיהם. 
ובכן  'קרמבואי'?  קיץ   מחנה  זה  מה 
ידי  על  מוכרת  לא  עדיין  המילה 
ומכאן  העברית  ללשון  האקדמיה 
לאבשלום  נרגשת  בקריאה  נצא 
ייחודי,   .1 [ת']  'קרמבואי'  וחבריו:  קור 
מיוחד, מקבל, מכיל. 2.  משנה חיים 
 .  4 חברתי.  שינוי  מחולל   .3 לטובה. 

שלא נראה במקום אחר...
'היער הקסום' מקבל את פני הבאים, 

האגדות;  באווירת  נסחפים  שמיד 
הצבעים, הפעילויות, הדמויות והנוף – 
אליהם מתווסף 'שיר המחנה' שנלמד 

ומושר במאות גרונות וידיים!
צוות  ע"י  מפוזר  טהור  פיות'  'אבק 
קרמבו  בחולצות הכתומות, שמפעיל 
המאתגרות.  והתחנות  המחנה  את 
החניכים  וארץ,  שמיים  בין  תלויים 
קירות  על  מטפסים  באומגות,  עפים 
הקרקס,  טרפז  על  נתלים  הטיפוס,  
וצורחים  רוקדים  בחד-אופן  נוהגים 
והקצף  המים  במגלשות  מעונג 
ומשתוללים בהתרגשות כשפס הקול 
המלווה הינו שירי המורלים שנשמעים 
של  האחד  מהקצה 
לקצה  עד  הרמה, 

השני...

"אם אתה לא יכול 
לעוף,  אותי  ללמד 
לשיר"  אותי  למד 

(פיטר פן)

של  לא"  "לעולם  ארץ 
פיטר פן הורגשה בכל 
מקום. לעולם אל תגיד 
תוותר.  אל  לעולם  לא. 
תתייאש.  אל  לעולם 

את  להפעיל  יכול  לא  אתה  אם  גם 
להשתמש  יכול  אתה  הרגליים, 
בידיים.... החניכים בכיסאות הגלגלים 
ברחבה  ניצחון  בסיבובי  הסתובבו 
המורלים.  לשירי  והצטרפו  המרכזית 
תוך כמה שעות הצטרפו גם ההורים 
פינה  שחיפש  מי  האדירה.  לשירה 
לבקר  היה  יכול  ומוצלת,  שקטה 
בחדרי הפנאי ולהשתעשע במשחקי 
בחדר  בסרט  לצפות  ג'מבורי, 
הקולנוע, לקרוא ספרים ולצייר, לשיר 
בקריוקי וליצור בחדר היצירה העשיר 

בפסיפסים, חרוזים וצבעים.
בכיסא  חניך  ישבו  שקטה,  בפינה 
והצמידה  רכנה  היא  וחונכת.  גלגלים 
והוא  רגלו  לכף  הנייד  הטלפון  את 
לחיבור  ליכולות,  גבול  אין  חייג..... 
וליצירתיות. הניצוץ בעיניהם בלע את 

אור השמש.

השמחים  הדברים  על  חשבי  רק 
והלב שלך יטוס על כנפיים לנצח, 

לארץ לעולם לא!" (פיטר פן)

אסי-  אמרה  פה',  מאושרת  'אני 
אימא של אלון מסניף קרית גת. 'אלון 
מתענג על כל פעילויות המחנה. הוא 
אני  והחניכים-  החונכים  עם  מאושר 
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וזה  בארוחות  רק  אותו  רואה 
ואומר  לעברה  רץ  אלון  נהדר' 
החיים  לי  השתנו  פה.  לי  'כייף 
מאז קרמבו' ועל פניו חיוך ענקי.

צלילי מוסיקה מסיפורי שחרזדה 
בו  מהאולם  בקעו  ואלאדין 
אימהות נהנו מסדנת ריקודי בטן 
צרכים  רכזת  נורית  בהנחיית 
בכל  דרום.  מחוז  של  מיוחדים 
חדש.  ועולם  ספר  נפתח  פינה 
בזמן אחר, מאותו החדר בדיוק, 
נישאו  והסויה  הבלסמי  ניחוחות 
ברוח, מספרים על סדנת הסושי 
צרכים  רכזת  בת-חן  שהעבירה 

מיוחדים ממחוז מרכז.
היינו  כולנו  הזה  הקיץ  במחנה 
וונדי ופיטר לשני לילות קסומים. 
כולם   – ואחים  הורים  פעילים, 
חגגו במסיבות ריקודים שנמשכו 
ובפעילויות  הלילה  תוך  אל 
הצליח  אחד  כל  בהן  מיוחדות, 
עצמו.  על  חדש  משהו  ללמוד 
הרגשנו  חברו.  על  חדש  משהו 
להשאיר  לעוף,  יכולים  שאנחנו 

את כל הדאגות מאחור, לבלות 
ולהשתחרר. 

אמר  חיים'  לי...  עשיתם  'תודה. 
כרמיאל,  מסניף  הנרגש  שי 
כשהוא  מילה  כל  להגות  נאבק 
מכיסא  לצאת  מתעקש 
כולם,  מול  ולהיעמד  הגלגלים 
לאחר שעשרות פעילים מהסניף 
בערב   20 יומולדת  לו  חגגו  שלו 
דמעות  המחנה.  של  האחרון 
עיטרו שפתיים צוחקות כשכולם 
מברכים  הוריו,  ואל  אליו  ניגשו 
מרגעי  אחד  עוד  ומחבקים. 

הקסם הקרמבואיים...
'היה היה פעם מחנה קיץ קסום, 
שפיזרו  קסומים  ילדים  בילו  בו 
נתיני  כל  ראשי  על  פיות  אבקת 
הכול  בו  מקום  הממלכה....' 
את  מחדש  שממציא  אפשרי. 

המילה "קסם". &

מסיבת בת המצווה 
של ליעד 

צוחקות  מדבקת'  היא  'נתינה 
הגדולה  אחותה  רננה,  של  גומותיה 
כפר  מסניף  טל  ליעד  החניכה  של 
יישארו  לא  שאנשים  'ידענו  סבא. 
אדישים' מוסיפה שיר, תאומתה של 

רננה.
פוסט  רקמו  הן  הוריהן  עם  יחד 
שסיפר  בפייסבוק  אחד  מרגש 
בת  לחגוג  ליעד  של  בקשתה  על 
'כנפיים  של  הקיץ  במחנה  מצווה 
חבריה  עם  בחיספין,  קרמבו'  של 
מתנדבים  הזמינו  הן  מהתנועה. 
ומהצפון  מהמרכז  העפילו  ואלה 
של  ליבה  משאלות  אחר  למלא 
ליעד; היו שם עוגות וורודות קצפת, 
מתוקים  בר  צבעים,  בשלל  בלונים 
פופ-קורן,  בצבעוניותו,  מרהיב 
את  שהקפיץ  ודי.ג'יי  סבתא  שערות 
כולם. הכול עבור ליעד שהסתובבה 
בין כולם בשמלה אדומה מתנופפת, 
חבריה  ועבור  וגאה,  שמחה  כך  כל 
המצווה!  ובנות  בני  החניכים- 
והכל    - ונועה  ענבל  עליסה,  ליעד, 

בהתנדבות.
'זה אפשרי רק ב'כנפיים של קרמבו' 
עדינה  המאושרים  ההורים  אומרים 
ואלי טל. 'אני מאושרת' אומרת ליעד 

שמסנוורת ביופייה ובחיוכה הרחב.

המצווה בת בת

לצפייה בסיקור האירוע 
במהדורת חדשות ערוץ 2 – 

לחצו כאן

8

צלמים (רכזי יח"צ) - עדן בן יצחק, 
אופאל חלף ואופיר פרץ

http://reshet.tv/News_n/heb/news/Domestic/internal/articlenews,193055/
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"בכל השפות נתינה פירושה אהבה"
גיא, חנוך, ליאת, איציק, יאשה, אמי, עדן ירון ורותם מזמינים אתכם להמשיך ולחולל שינוי בחייהם של עוד 

ילדים עם צרכים מיוחדים שיוכלו ליהנות מפעילות חברתית בתנועת נוער "מיוחדת". ובחייהם של ילדים נוספים 
שמחכים שיפתח סניף של התנועה ליד ביתם. מדובר בשקלים בודדים שאנחנו שמים בצנצנת שליד הטלפון 

או בתא הקטן שברכב. שקלים שב'כנפיים של קרמבו' הופכים למשהו גדול. אז תכנסו עכשיו ללינק המצורף, " 
תעגלו לטובה" ותעזרו לנו להמשיך בעשייה.

בואו ביחד נעשה טוב, הרבה טוב ובכסף קטן.

גיא גיאור ליאת הרלב דידי הררי ולוסי אהריש שי גולדן ושרון כידון

איציק כהן חנוך דאוםאברי גלעד והילה קורח

"כי ביחד נעשה טוב, הרבה טוב, ובכסף קטן. תודה!

אל תהיה מרובע...
"תעגל לטובה" ל'כנפיים של קרמבו' 

רוסיתצרפתיתערביתעברית ושפת הסימנים אנגלית

לחץ כאן לחץ כאןלחץ כאן לחץ כאן

לחץ כאן לחץ כאןלחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=6pOPAR1p410&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=grNOqaZUlaE
https://www.youtube.com/watch?v=kPgsRVG3_1c
https://www.youtube.com/watch?v=VeTwxnK_OFY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3o3RzkUSAWU
https://www.youtube.com/watch?v=v67Tv0zwGf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ZQjRzdxUT8
https://www.youtube.com/watch?v=3t6-ilMLLxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SQo09KAqJx8
https://www.youtube.com/watch?v=xP7NUtsn-Sk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CiqR03k-E74
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.round-up.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=V7xPIbe3A1M&feature=youtu.be
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ילדים עם צרכים מיוחדים, 
האומנם?

מאת: אלעד גיטלמכר – חונך בסניף אשדוד

עד  מהצד,  שצופה  ילד  עוד  אנשים.  אותם  כמו  בדיוק  הייתי 
שהצטרפתי ל 'כנפיים של קרמבו'. למי מכם שעוד לא הכיר את 
הנוער  תנועת  היא  קרמבו'  של  'כנפיים  הזו,  המדהימה  התנועה 

היחידה בעולם שמשלבת צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים. 
כנער שלא היה לו אף קשר לעולם הצרכים המיוחדים, "זכיתי" לראות 

המיוחדים.  הצרכים  אוכלוסיית  שמקבלים  והמנוכר  השונה  היחס  את 
כיסא הגלגלים הופך לסלע וההליכון לחבלים. הם מקבלים מבטים בוחנים 
ושיפוטיים מהחברה שבוחנת כל צעד (או הניידות בכיסא גלגלים) שלהם. 

הם נמצאים שם כל חייהם, מסתכלים על הנעשה, מנסים להושיט יד למישהו, רוצים לעזור, אבל אף יד 
לא מושטת אליהם בחזרה. כי ברור הרי ש"הם לא יכולים".

שם).  יש  'אוטיסט'  לטייטל  או  גלגלים  לכיסא  שמעבר  לאנשים  גם  כן,  (כן  שם  יש  ולו  נמאס.  זה  לו  אך 
קוראים לו איתן דרור, חניך בן 13 ופעיל בתנועה בסניף אשדוד. הוא ילד מיוחד מאוד שמאובחן על הקשת 
האוטיסטית. איתן החליט שהוא יכול לעזור. שהוא יכול לעשות. שהוא יכול לבצע. שהוא פשוט יכול, והוא 

דואג להזכיר את זה לכולם כל הזמן. 
איתן כבר לא באמת חניך. הוא חניך בדימוס. היום הוא חונך. הוא וילדים כמוהו הוכיחו שעם מספיק רצון, 
אפשר להגיע לירח וחזרה, גם עם הליכון. גם איתן מקבל לרוב מבטים מהחברה כי לרוב הוא לא יצחק 
כשמצחיק. לא יבכה כשעצוב. לא יחייך כששמח. אבל זה איתן. אל תטעו, הוא מרגיש הכל כמו כולם, הוא 
חווה הכל כמו כולם. בסך הכל קשה לו לבטא את מה שהוא מרגיש. כל מה שהוא רצה היה להיות חונך, 
להוכיח את עצמו, להראות שהוא לא חייב להיות זה שעוזרים לו, אלא יכול להיות זה שעוזר. לאחר מאמצים 

חוזרים ונשנים הוא זכה. זכה בעצמאות ובדרור, זכה להראות את יכולותיו, זכה להשתלב בחברה.

 חונכים וחניכי 'כנפיים של קרמבו' מכל רחבי הארץ מספרים על התחושות, ההתרגשות 
והחוויה המשותפת שהופכת אותם לחלק מתנועה גדולה מהחיים

רכזי התקשורת של
"כנפיים של קרמבו" מדווחים מהשטח

אלעד גיטלמכר
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 שחר טננבאום
וטל צוברי 

מאת: שחר טננבאום, 17, חונך בסניף תל אביב צפון

להיות חונך זה לא שעה וחצי וללכת הביתה.
להיות חונך זה גם לא שלוש 

שעות וללכת הביתה.
להיות חונך זה לצאת מהבית ב-15:00 על מדים, עם 

עניבה וסמל חזון, ולחזור הביתה ב-21:00 על אותם מדים, 
מסריחים, מיוזעים, ולפעמים גם קצת מביכים.

להיות חונך זה לא לחכות שהפעולה תתחיל, זה להגיע 
מוקדם כדי לעזור לצוות עם סידור הסניף, או עם הכנות 

לפעולה.
להיות חונך זה לא שיש לך חניך.

להיות חונך זה גם לא שאין לך חניך.
להיות חונך, זה להיות חונך, וחניך. לא לתווך לילד עם צרכים מיוחדים 

פעולה, אלא לעבור אותו איתה. זה גם לא להעביר תהליך, זה לחוות תהליך בעצמך ולהתפתח 
ביחד עם החניך שלך.

להיות חונך, וזה לא משנה מה, זה לצרוח במוראלים, זה להשתתף בפעולה, זה לתת את 
ה-101% אחוז כל פעם מחדש, בכל פעולה, ובכל פעולת חונכים.

להיות חונך זה לא מצווה, וזה לא מנהג וזה לא דבר שעושים כדי לעזור לקהילה.
להיות חונך זה להבין שקרמבו זו תנועת הנוער גם שלך, וש'מחוייבות אישית' זה השם הכי סורר 

שבחר משרד ממשלתי לפעילות כה מדהימה, זה להבין שזה לא משהו שאתה חייב לעשות, 
משהו שבשבילו אתה קם בבוקר עם חיוך ובגללו אתה הולך לישון עם אחד רחב יותר.

להיות חונך בקרמבו זה לבכות, כי קשה עם החניך, כי הרכז לא מוותר לך, וזה מייאש, אבל 
אתה גם מבין שהוא לא אמור לוותר לך, ואתה לא אמור לוותר לעצמך.

להיות חונך בקרמבו זו אחת הסיבות שאני עדיין חי, זה 99% ממי שאני היום, זו המשמעות 
האמתית מאחורי החיים שלי, ושל אלפי האנשים שאני כותב להם את זה.

להיות חונך בקרמבו זו הזדמנות. הזדמנות חד פעמית ומוגבלת במיוחד.  תאמינו לי, אין שווה 
ערך לנתינה אין-סופית, ללא ציפייה לגמול או לדבר. תמשיכו לחייך.

 להיות חונך ב'כנפיים של קרמבו'
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סיפורו של שי, חניך בסניף 
הרצליה, שעזר לציפור פצועה 

לפרוש כנפיים

הם ישבו על הספסל שלצד אולם הספורט בו התכנסו 
בתנועת  שגרתית  פעולה  לעוד  בסניף  החברים  כל 
לצעירים  הנוער  (תנועת  קרמבו'  של  הנוער  'כנפיים 

עם ובלי צרכים מיוחדים)

ולצדו  אוטיזם  עם  תואר  יפה  ילד  ה-8,  בן  איתי,  שי 
לשי  בסניף.  ומשפחות  חניכים  רכז   ,17 בן  ארנון,  גל 
שפותחים  המוראלים  שירי  רעש  עם  בעיה  יש  הקטן 
לספסל  אליו  שיתלווה  מגל  ביקש  ולכן  הפעילות  את 
למפגש  להצטרף  ויוכלו  השירה  שתסתיים  עד  בחוץ 

החברים. בעודם משוחחים, לפתע
הם שמעו קול ציוץ מפוחד שלא הותיר בליבם ספק 
כי  שהרגיש  שי  זה  היה  לעזרה.  בתחינה  מדובר  כי 
את  והפנה  המצוקה  מקולות  להתעלם  יוכל  לא  הוא 
תשומת ליבו של גל לאחד מענפי העץ שמעל ראשם 
האחרונים,  בכוחותיה  שנאבקה  הקטנה  ולציפור 
בשאריות חבל שנכרכו סביב רגליה הדקות. הציפור, 
שהייתה תלויה שם, בגובה, על הענף, כשחבל כרוך 
סביב רגלה וצווארה, משכה את תשומת ליבו של שי 
המודאג, וזה הצהיר בפני גל שלא יפקיר את הציפור 

למות כך בין שמיים וארץ. 
של  העירוני  למוקד  השניים  התקשרו  שי  לבקשת 
לנציג  בדאגה  שי  סיפר  ובטלפון  הרצליה,  עיריית 
העירייה על מצבה של הציפור וביקש שימהרו למקום 
שעד  בנחישות   והצהיר  לגל  פנה  שי  אותה.  להציל 
נכנס  לא  הוא  הציפור  את  שמחלצים  יוודא  שלא 

לפעולה.
ביקש  שי  של  מנחישותו  שהתרגש  העירייה  נציג 
מהווטרינר העירוני להגיע למקום ולעשות הכול על 
מנת להציל את הציפור. כשהגיע הווטרינר למקום, 
של הציפור  על מצבה  לו הסבר מפורט  שי העניק 
וחזר והדגיש שוב ושוב ושוב עד כמה חשוב להוריד 
את הציפור מהעץ. הווטרינר שבחן את המצב ואת 
מיקומה של הציפור החליט לקרא לכבאית לעזרה 

שאמנם הגיעה לאחר דקות ספורות.
שי שלא יכול היה להסתיר את התרגשותו למראה 
יצא  וכשהכבאי  לעברה,  רץ  המתקרבת,  הכבאית 
מתוכה הוא חיבק אותו ואמר ״תודה שבאת להציל 

את הציפור״.
האנשים  התקהלות  את  שי  פינה  הכבאי,  בפקודת 
במקום, ולא נתן לאף אחד לעבור אותו, עד לסיום 
ההורדה המוצלחת של הציפור שהונחה על הרצפה 
שעה שהכבאי והווטרינר חתכו את החבלים וטיפלו 

בה.
בשלב זה שאר חברי הסניף מ'כנפיים של קרמבו' 

סיימו את הפעולה ועלו על ההסעות הביתה.
הכבאי, שהתאהב בן רגע בשי המקסים. נתן לו את 
שמו והבטיח כי אם שי יתקשר לתחנת כיבוי האש 
ויבקש לדבר עמו, הוא יערוך לו סיור בתחנת מכבי 

האש.
שמח ונלהב עלה שי על ההסעה לביתו, מחויך וגאה 

כל כך במעשה שעשה, ובצדק.

ה.

"ציפור הנפש" 
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אפיק סופיר, נער עיוור בן 16 המתגורר בקריית גת, מספר 
על תהליך השתלבותו בתנועה וקבלת הפנים החמה לה 

זכה בסניף המקומי 

לאחרונה.  בו  לעסוק  שהתחלתי  במשהו  אתכם,  לשתף  רוצה  אני 
של  "כנפיים  הנוער  לתנועת  כחונך  הצטרפתי  האחרון,  בפברואר 

קרמבו".
לעולם לא העליתי בדעתי שאוכל להיות חונך בתנועה. תמיד היה 

את התירוץ הזה שחניך יכול לרוץ ולהשתולל, ואני חשבתי לעצמי, מה.. איך אני אמור בדיוק לרדוף אחריו?
אחראי  להיות  צריך  אני  מאוד.  גדולה  אחריות  בלקיחת  מדובר  זאת,  בכל  נודע.  מהלא  חששתי  בנוסף, 

להנגיש את הפעולה לחניך עם צורך מיוחד, ולעשות כיף יחד איתו.
תהליך ההשתלבות שלי היה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי. שלחתי אימייל למשרדי התנועה שבו הצגתי 
את עצמי. נאמר לי כי "חזון תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' הוא 'יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם' 
ושבימים הקרובים הצוות המוביל של סניף קריית גת ייצור איתי קשר. לא עבר אפילו יום וכבר יצרו איתי 

קשר. 
כל  למרות  כחונך.  בתנועה  שלי  הראשונה  לפעולה  ויצאתי  הראשונה,  בפעם  התנועה  מדי  את  לבשתי 
החששות שהיו קיימים בי, ברגע שנכנסתי בדלת של הסניף, הכל נעלם. הרגשתי שמישהו עומד לידי, זו 
הייתה קארין, חניכה בסניף. היא הציגה את עצמה והייתה איתי לאורך כל הפעולה, לא הפסיקה לשבח 
ולהחמיא לי. במהלך הפעולה הגיעו חונכי וחניכי הסניף לברך אותי על הצטרפותי למשפחת קרמבו. בסוף 
הפעולה התבשר לי שכבר בפעולה הבאה אתחיל לחנוך. מאוד התרגשתי, אבל התרגשתי אף יותר כשהוא 

אמר לי שאהיה החונך של קארין. 
קארין היא העיניים שלי בסניף. היא מתארת לי את כל מה שקורה בפעולות.

משבוע לשבוע למדתי מה זה להיות חונך והבנתי שכל מה שצריך לעשות הוא פשוט להקשיב לה. ברגע 
שאתה מקשיב אתה מבין. 

עברו כבר כמה חודשים מאז שהצטרפתי לקרמבו, אבל בכל פעולה מחדש אני מרגיש תחושה של שחרור, 
שאני  מרגיש  אני  ומשוחרר.  חופשי  מרגיש  אני  מהתנועה.  חלק  שלא  למי  להסביר  אפשר  שאי  תחושה 

מתנתק מהשגרה של הלימודים.
'כנפיים של קרמבו' היא משפחה גדולה וחמה. משפחה שבה ניתן לשתף הכל, ויקבלו אותך איך שאתה. 
עם המוגבלות שלך ועם כל קושי. הם תמיד שם בשבילי, יעודדו ויתמכו בי כשצריך. באותה שניה שנכנסתי 

למקום החם הזה הרגשתי מדהים, כאילו.. איפה הייתי עד היום? 
אני כל כך שמח שהצטרפתי לתנועה המדהימה הזו, המיוחדת הזו!

אפיק סופיר
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'החלטתי לא לבכות' / 
רוני הדס אדרי

להיות  רגילה  אני  כי  לבכות,  לא  "החלטתי 
את  ומכילה  לאנשים  שמקשיבה  זאת 
הבעיות שלהם. אני לא רגילה להיות חלשה 
שעוטפת  זאת  להיות  רגילה  ונתמכת. 

בחיבוק ובעצה טובה.
התומכת ולא הנתמכת, זו אני. שמי רוני ואני 
חונכת בסניף 'כנפיים של קרמבו' בכרמיאל. 
הנכות  אבל  גלגלים,  בכיסא  מתניידת  אני 
שלי לא מגדירה את מי שאני ואת מה שאני 

מסוגלת לעשות.

לבכות.  לא  להחלטה  נאמנה  להיות  'קשה 
הרגשות צפים ועולים ומאיימים להציף אותי 

ואני מחזיקה.
דווקא במיידנק, אחרי הכניסה לתאי הגזים, 
אחזתי  בו  ישראל  דגל  עם  שלי  הצעידה 

החוויה המטלטלת במחנה ההשמדה, דרך יער המסמל את הזוועות ההן ועד לחיבוק החם
מצד חברי התנועה. סיכומו של מסע זיכרון יוצא דופן של משלחת בני נוער עם

ובלי צרכים מיוחדים לפולין. היה מרגש // צילומים: אריאל שרוסטר

מסע זיכרון מיוחד לפולין - 2015

יניב ילמה, סניף קרית גת
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בחוזקה, מונף אל-על, שברה אותי. הרגשתי 
כל כך יהודייה וכל כך גאה שפרצתי בבכי

לשאוב  מחפשת  עצמי  את  מוצאת  'אני 
שמות,  מספרים,  מידע,  ועוד  עוד  ולספוג 
נוחתת  כמעט.  נשלט  בלתי  צמא  אירועים. 
באה  שלנו  המשלחת  כי  ההבנה  אצלי 
שאנו  מה  כנגד  שלה  הסיפור  את  לספר 
חווים, ולהעביר אותו לדורות הבאים. שיידעו 

שאפשר וצריך אחרת.
הכנסת  בבית  בערב  בשישי  שבת  קבלת 
בטרנוב הופכת להיות חוויה מלאת קדושה 

עבורי, אוירה מחשמלת של ביחד עמוק. 

יצאתי  ואני  באושוויץ-בירקנאו  היינו  היום 
משם מוצפת וכל כך מזועזעת. זעזוע כזה 
מול  לעמוד  מטלטל  המסע.  כל  לי  היה  לא 
אדמה רווית דם ורווית תעתועים ולא לבכות. 

ניסיתי שלא לבכות, זה פשוט לא הלך לי. 

לי  חשוב  לארץ,  חוזרים  שאנחנו  לפני  רגע 
ליבי,  בכל  יהודייה  להיות  גאה  שאני  לציין 
זה  התקווה.  את  ולשיר  הדגל  את  להניף 
הסולידריות  את  בעיניי  שמסמל  משהו 
והאחדות המסמלים את המילה יחד. אני כל 
זה  את  ולספר  לארץ  כבר  להגיע  רוצה  כך 
לחברים בבית הספר שלא חוו את זה, להגיד 
להם כמה הייתי גאה לצעוד עם הדגל ולשיר 
את המנון התקווה. אני מרגישה גאה להיות 
חלק מהתנועה שיצאתי איתה. התנועה הזו 
מסמלת בעיניי את המוטו שלנו-  יוצרת יחד 
מקום ומשמעות לכל אדם וזה באמת נכון, 

באמת באמת נכון".

גלגלים)  בכיסה  (חונכת  אדרי  הדס  רוני 
מסניף כרמיאל, יצאה בלוויית אימה למסע.

בכיסא  מתנהלת  והיא  מוחין  שיתוק  לרוני 

גלגלים. רוני לא מאפשרת לנכותה להגדיר 
חונכת  והיא  שלה  המסוגלות  גבולות  את 
מובילה בסניף. רוני בחורה חזקה עם שמחת 
הסובבים  כלפי  ואכפתית  חייכנית  חיים, 

אותה ומנסה להתחבר לכולם.

'להשתחרר, לנשום לרווחה 
וליהנות הם אינם מותרות במסע. 
זוהי חובה בכדי שלא נתמוטט'. / 

חוליאן קרסנבלט

לופוחובה,  יער  אל  דרכינו  'משהתחלנו 
חשתי  לא  זה,  לרגע  עד  השתנה.  הכל 
ועצב.  מועקה  או  מדי  קשות  תחושות 
כבר  אליו,  בכניסה  מיד  ליער,  כשהגענו 
ושמחה. מאושר  הרחוקה  הרגשה  הרגשתי 
יותר  או  העצוב,  סיפורו  את  מספר  היער 
הקודר. מראהו  באמצעות  הנורא,  נכון 
התחושה הכבדה והעצובה הלכה והעמיקה 

ששמענו את סיפור בורות הירי.
'פארק  המילים  הלשון  על  לי  מתגלגלות 
ילדים,  הגיעו  אליו  איום  מקום  הרצח', 
אל  מבט  שהישירו  וגברים,  נשים  הורים, 
מוסר,  שום  ללא  למוות  נורו  רוצחיהם,  עיני 
נפלה  אז  לזה.  המתקרב  דבר  או  אנושיות 

רוחי.

הספר  מבית  שהחברים  מדהים  בטקס 
נקלטו  העוצמות  לנו,  הכינו  וויס'  'ברנקו 
כשהזמרת  עמוק.  אצלי  וחדר  שונה  באופן 
שיר  אבא",  של  "ילד  את  שרה  המופלאה 
עם  מזמזם  שאני  שיר  אותו  אוהב,  כה  שאני 
למשהו  הפך  אבא  של  ילד  לפעמים,  אודוש 
בהקשר  הוזכר  הזה  המדהים  השיר  אחר. 
בשואה.  היהודים  הילדים  וחצי  מיליון  לרצח 
ואבא  שלו,  בדרך  רק  שהולך  אבא,  של  ילד 
בלי  נרצח  אותו,  ולשמור  לחבק  תמיד  כאן 
אנושיות. ובעיקר  מוסר  רחמים,  של  טיפה 

צילומים: אריאל שרוסטר

אורי פטרזייל, קומונה (ש"ש) כפיר 5

משמאל לואי אלקדירי, סניף רהטרוני אדרי, סניף כרמיאל
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מסע זיכרון מיוחד לפולין - 2015

כשפני  ביער  הזו  בהליכה  אחר  משהו  היה 
הדגל  וקשה,  כבדה  הרגשה  והרגשתי  נפלו 
נפשי  חושב,  מוחי  כתפיי,  על  קרמבו  של 
חוליאן,  אני  עימי.  עמי  וגאוות  לעכל  מנסה 
שעליתי לארץ בגיל 3 מארגנטינה, צועד כאן 
על אדמת פולין, מלא גאווה ועטוף בעם שלי.

אחרת,  חוויה  נשכחת,  בלתי  חוויה  עברתי 
שונה, כזו שמשנה אותך, מפתחת, מעצימה, 
כולנו  לעד.  שם  ונשארת  מלמדת  מחזקת, 
ציפינו להתהלך במשך 8 ימים, נפולי פנים, 
איחרה  זו  וכשתחושה  ונחרדים,  עצובים 
לבוא, שאלנו לא פעם והתבאסנו מעצם כך 
שאנחנו לא בוכים מספיק ומרגישים מספיק.

תחושה  עם  הזדהיתי  תחילה  אני 
חשתי  כי  הבנתי  בהמשך  אך  זו, 
במקומות  והעצב  הכאב  את 
במקומות  השמחה  הנכונים, 
השטות  ורוח  הטירוף  הנכונים, 
אלה  ומכל  הנכונים  במקומות 
מסע  רק  שאינו  מסע  לו  הורכב 
תוכי  אל  מסע  אלא  ורצח  שואה 
טובה  אחרת,  חברה  תוך  ואל 
יותר  מכילה  יותר,  אוהבת  יותר, 

ונגישה יותר.

החברה  על  דיברו  בו  רגע  ובכל 
של  'כנפיים  שייך,  אני  אליה 
מאז  רגע  ובכל  שמה,  קרמבו' 

נודעתי לחברה הנפלאה אליה 
תחושת  בי  עברה  שייך,  אני 
נמלאתי  וכולי  צמרמורת 

בגאווה".

ראשונה  שנה  חונך   - קרסנבלט  חוליאן 
עלה  קרמבו.  ונושם  חי  השרון.  הוד  בסניף 
מתגורר  מארגנטינה,  משפחתו  עם  לארץ 
בפנימייה ברמות השבים.  בפנימייה משמש 

כמדריך בוגר ומאוד מסור.

'הרגשתי את אותם הקולות, 
של אותם יהודים, הרגשתי את 
עצמותיהם הקבורים מתחתיי, 

עמוק באדמה המדממת' /
 יניב ילמה

לצאת  הזדמנות  לי  ניתנה  כשנה  "לפני 
סירבתי  פולין.  מסע  אל  הספר  בית  מטעם 
מי  מהמסע.  בחששות  הייתי  כי  להזדמנות, 
שמכיר אותי, יודע כי אני אדם רגיש, ולאור 
בית  במסגרת  שלמדתי  השואה  סיפורי 
הספר, לא הרגשתי מוכן לצאת למסע זה. 

ההצעה להצטרף למשלחת של 'כנפיים של 
קרמבו' היתה עבורי הזדמנות שנייה. באותו 
למסע.  שאצא  ואמרתי  היססתי  לא  הרגע 
באינספור  אותי  ריגשה  החוויה  עשיתי.  וכך 
השופע  וחינוכי  ערכי  מסר  קיבלתי  מילים. 

אל העתיד של דורינו. 
אנשים  יש  שבה  נפלאה,  תנועה  עם  יצאתי 

ערכיים מלאי כבוד לחיים.
חווינו את המסע ביחד וכל אחד לקח את זה 

למקום האישי שלו. 
בטוח  ואני  בתוכי  נחרט  המסע  של  הזיכרון 
כל  כי  לבאים,  הלאה  הסיפור  את  שאעביר 
ליהודים  שקרה  מה  את  לחיות  צריך  אחד 

בשואה ומשם לצאת חזקים ומחוזקים". 
ומתנייד  מוחין  בשיתוק  לוקה  ילמה (20)  יניב 
קריית  בסניף  חניך  גלגלים.  כיסא  באמצעות 
גת מן הרגע הראשון שהוקם, לאורך כל הדרך 
מבחינת  הן  בסניף,  לחיקוי  מודל  מהווה  יניב 
הערכים בהם הוא דוגל ומשתף את קבוצתו, 
הנרחבת.  ומנהיגותו  פעילותו  מבחינת  והן 
סניף  את  ייצג  יניב  שעברה  השנה  במהלך 
שם  הארצי.  צעיר  המנהל  בוועד  גת  קריית 
מכלל  וחונכים  חניכים  עם  פעולה  בשיתוף 
הארץ הוא פעל על מנת ליישם את אמונותיו 
ולמען השינוי החברתי אותו הוא רוצה להוביל. 

'בכיתי בלי שהחברים יראו את 
הדמעות' / לואי קדירי

"רציתי ללמוד יותר על תקופת השואה. הייתי 
למשלחת  להצטרף  החלטתי  ולכן  סקרן 
שבין  יודע  אני  היום  קרמבו'.  של  'כנפיים 
התמונות  את  ולראות  הסיפורים  את  לשמוע 
לבין להיות באתרים ובמחנות עצמם ולשמוע 
גדול.  פער  יש   – הניצולים  של  העדויות  את 
כך  כל  ולהרגיש  לבכות  לי  גרם  הזה  הפער 
על  הקור,  על  מהסיפורים  מהזוועה,  רע 
הכאב  על  האיומה,  העבודה  על  הרעב, 
העצום של לראות את המשפחה שלך והעם 

שלך נרצח...

יחיאל  העד,  של  הסיפורים 
את  לי  המחישו  אלכסנדר 
שהיה  מי  של  הקשים  הרגשות 
שם. את התחושה שאומרים לך 
ואתה  'תיכנס'  הולך.  ואתה  'לך' 
שלך..  למוות  זה  אם  גם  נכנס, 
אני  בשבילם.  נשבר  שלי  הלב 
לא  שזה  יודע  לגמרי  ואני  ערבי 
אלו   - שם  שנרצחו  יהודים  רק 
בני  וכולנו  שנרצחו  אדם  בני 
היה  זה  מידה  ובאותה  אדם. 
מאיתנו. אחד  כל  להיות  יכול 

איתי  לוקח  שאני  הרגעים 
לא  ושלעולם  החיים  לכל 
כל  של  החיבוק  היו  אשכח 
החברים בקבוצה של קרמבו 
באוושוויץ שגרם לי להרגיש שייך. אני לעולם 
ממליץ  אני  הזה.  החיבוק  את  אשכח  לא 
לכל אחד מהחברים הערביים שלי להצטרף 
למשלחת לפולין ולמסע כזה. זה שובר את 
ומקרב  לערבים  יהודים  בין  והמרחק  הפחד 

אותנו כבני אדם"

לואי קדירי (16) חונך בדואי מסניף רהט מזה 
רכז  בתפקיד  גם  בסניף  משמש  כשנתיים. 
יחסי ציבור. פעיל במועצת הנוער העירונית 
– מייצג את הסניף. משחק כדורגל ב'הפועל 
רהט'. נער כריזמטי, חברותי, עם חוש הומור 
עושה  קבוצה,  בכל  היטב  משתלב  מדהים. 
במשפחה  הבכור  האח  הספר.  בבית  חיל 

בת 6 ילדים. &

זוהר סילוק ואביו, סניף אשקלון

לצפייה בסרטון המשלחת - 
לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=VBFFWsosuKM
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צייר ג משורר,   , ג'ובראן  ח'ליל  'ובראן 
בדיוק  קולע  'הנתינה'  בשירו  ופילוסוף 
קרמבו'  של  'כנפיים  של  למהותה 
ובלי  עם  פעילים  של  הדדית  אמת  נתינת    -

צרכים מיוחדים וביחד- למען הקהילה.
לשילוב  והפעילויות  ההזדמנויות  מיעוט 
ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים בחברה 
הישראלית בכלל, בערים המעורבות ובחברה 
מחזק  בפרט,   והדרוזית  הבדואית  הערבית, 
ערכית  במסגרת  הצורך  את  מאד  עד 
וחווייתית כ"כנפיים של קרמבו" גם בקהילות 
וישובים רב תרבותיים. כך בחברה הבדואית, 

הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית ועוד.
השינוי שחוללו הילדים ובני הנוער מהתנועה 
בישובים  הנוער  את  גם  סחפו  הארץ,  ברחבי 
הנוער  בני  היו  החלוצים  ובדואיים.  ערביים 
שוויון  בשורת  את  שהביאו  רהט,  העיר  של 
ההזדמנויות למעגלים נוספים של משפחות, 
מה  ושכנים  מורים  ספר,  בתי  חברים, 
של  לשינוי  קצרה,  מאוד  בתקופה  שהוביל, 
ההתבוננות  בדרך  אותם  הסובבת  החברה 
צרכים  עם  ואנשים  ילדים  אותם  כלפיי  שלה 
מגיע  אלו  לילדים  שגם  ההכרה  מיוחדים. 
חלחלה  כולם,  כמו  כרגיל  חייהם  את  לחיות 

בצעדים בטוחים לחברה הבדואית המקומית 
שנחשפה לנושא קבלת השונה, והרחיבה את 

דפוסי החשיבה המסורתיים, השמרניים.
 ,2011 בשנת  נפתח  ברהט  התנועה   סניף 
של  ומחבק  דופן  יוצא  פעולה  בשיתוף 
חניכים   35 כ  וכיום  צמח  הסניף  העירייה. 
ובני משפחותיהם יחד עם כ-60 חונכים ובני 
משפחותיהם,  מצליחים להשפיע על קהילה 
השינוי  רוח  כנפי  על  אותה  ולסחוף  שלמה 

ביחס לאוכלוסיות שונות.
הסניף השני בחברה הבדואית נפתח בשנת 
 68 מונה  הסניף  שבנגב.  בערערה   2013
פעילים, וגם שם בני הנוער מביאים את רוחות 
אושר  מרגישים  בערערה  'הילדים  השינוי. 
ענק, ההורים מדברים על מהפך שיצרנו, ועל 
להתעקש  בערערה  נוער  לבני  שגרמנו  כך 
בזכותם,  ביישוב.  חברתי  לשינוי  ולהוביל 
גם  השתנתה,  השפה  רק  לא  אומרים,  הם 
ההתנהגות כלפי האוכלוסיות המיוחדות'. כך 
הרב  המחוז  מנהלת  באדר,  ח'יתאם  מציינת 

תרבותי את רוח קרמבו בישוב.
העיר טירה הערבית, התברכה בסניף משלה 
בשנת 2014 , ואף קלטה חניכים ממעון חוץ 
"רנד",  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  ביתי 

שהיה שותף שלנו לעשייה. 
וסניף  ערערה  רהט,  סניף  פעילי  השתתפות 
את  הסיר  הארצי,  החונכים  ביום  טירה 
חברתיים,  ומפגשים  הנוער  בני  בין  המחיצות 
מחוזיים או ארציים,  נוספים אפשרו העמקת 
האוכלוסיות  שתי  של  ההדדית  ההיכרות 
החניכים  גם  השנייה.  של  האחת  לתרבויות 
עם הצרכים המיוחדים התוודעו לעולם חדש 
נחשפו  הם  אחת  בבת  שכן  הזדמנויות,  של 
לתרבויות ומנהגים חדשים שלא הכירו קודם 
של  לא  ובוודאי  מקומית  במסגרת  לא  לכן, 
ותרבויות  ממנהגים  הבאים  נוער  ובני  ילדים 
עמן  הביאו  וההתחדשות  החשיפה  שונות.  
תחושה של גאווה, עצמאות, העצמה, שייכות 

וערך עצמי.
אל- במ'גד  בקרוב  ייפתח  נוסף  ערבי  סניף 
גם  מעצימה  חברתית  מסגרת  ויעניק  כרום 

לצעיריו של הישוב הצפוני. 
בערים  ותיקים  סניפים  קרמבו'  של  ל'כנפיים 
שמונה,  קריית  הארץ;  ברחבי  המעורבות 
שייפתחו  וסניפים  לוד  חיפה,  עילית,  נצרת 
ויפו  עכו  ברמלה,  שבועות  מספר  בעוד 
מגשרת  המשותפת   הפעילות  בהם  סניפים 
על פערים ומקרבת את הלבבות. גם סניפים 
וערביים,  יהודים  נוער  בני  ע"י  מנוהלים  אלו 

דתיים וחילוניים, מוסלמים ונוצרים. & 

"مننح معا مكانا ومعنى لكل انسان" – "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם" 

כנפיים רב תרבותיות
'אתה נותן אך מעט, עת תיתן מרכושך

רק עת תיתן מעצמך- זוהי נתינת אמת'
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העיר שלי "כנפיים של 
קרמבו" מסכמת שנת 

קומונה ראשונה מסוגה 
בארץ - בהוד"ש

הקומונרים של "כנפיים של קרמבו". 
מסיימים שנה. צילום: פרטי

כתבו עלינו
   בתקשורת
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http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-11365-112933,00.html
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1145031
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www.krembo.org.il -כנפיים של קרמבו

רשמי

FOR DONATION לתרומות
מירב בועז (בוזי), סמנכ"ל פיתוח משאבים וקשרי חוץ 

Merav Boaz (Boozy) Director of Resource development & External Relations
boozy@krembo.org.il / 052-4237526

 יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם

https://www.facebook.com/KremboWings
http://www.krembo.org.il/
mailto:boozy@krembo.org.il
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