כנפיים של קרמבו
נעים להכיר!

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה  ,שמביאה עמה הבטחות ואתגרים גם יחד.
לאחר  16שנות פעילות של ׳כנפיים של קרמבו' ,אנו מברכים על מעגלי ההשפעה ההולכים ומתרחבים שיש
לפעילי התנועה על החברה הישראלית.
יותר ויותר אנשים מכירים ומוקירים את העשייה החברתית של פעילי 'כנפיים של קרמבו' ומבינים שהילדים ובני
הנוער שלנו  ,מפיצים בשורה חדשה של שילוב ושותפות.
בשורה שהולכת ומחלחלת בקהילות רבות ,בשורה שקובעת שלכולם יש מקום ויש משמעות; לילדים עם
מוגבלויות ,לילדים בני דת אחרת ,מוצא שונה ,שנראים ומדברים בשפות שונות ,כי לכולם יש מה לתרום וכולם
נתרמים מעצם המפגש המיוחד שנוצר בסניפי התנועה.
העתיד נמצא בידיים של הצעירים וכאשר הצעירים מדברים בשפה של הכלה ,קבלה ,סובלנות ובעיקר אהבה
 העתיד ייראה בדיוק כך.בצד זה ,קיימים אתגרים רבים שניצבים מולינו; תקציבים גדולים יותר ,היבטי בטיחות מגוונים וניהול סיכונים
וכמובן המשך פיתוח של השדרה הניהולית המדהימה שלנו .כל זה לא יכול לקרות ללא יעדי גיוס גדולים יותר
ויציבים יותר ועל כך אנו מודים לכם ומבטיחים להמשיך ולבקש את עזרתכם.
תודה על הכול מעומק הלב .בזכותכם קרמבו אימפריה!
בברכה ניר ברונשטיין,
יו״ר ועד מנהל

פעילי 'כנפיים של קרמבו' ,ילדים ונוער מכל היכולות ומכל רבדי החברה הישראלית ,חוללו  /מחוללים יחד
מהפיכה חברתית שנמשכת כבר  16שנים.
המהפיכה החיובית והמיוחדת הזאת מאפשרת לילדים עם צרכים מיוחדים להיות חלק מחברת הילדים; להיות
חלק מפעילויות חברתיות מעצימות שחשובות לפיתוח של כישורים חברתיים.
הילדים ובני הנוער הם העתיד שלנו .הדרך בה הם גדלים ומתפתחים משפיעה על אישיותם כבוגרים ועל דמותה
העתידית של החברה בישראל.
"התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות"  כתבה הלן קלר ובלמעלה מ  60סניפי התנועה ברחבי הארץ,
אנו קוצרים את פירות הפעילות החינוכית-חברתית של התנועה בדמותם של צעירים שחיים את ערכי השיויון,
הסובלנות וקבלת האחר ומפיצים אותם לכל עבר.
אני מאחלת לנו עוד שנים רבות של עשיית הטוב והצמחת כנפיים לכל נער ונערה במדינת ישראל .שנזכה
לממש את החלום -להקים סניף של 'כנפיים של קרמבו' בכל עיר במדינת ישראל ,ובעתיד להרחיב פעילות זו
גם לתפוצות.
בברכת יאללה קרמבו,
טליה בז'רנו
מנכ"לית 'כנפיים של קרמבו'

בני נוער ב'כנפיים של קרמבו'
מובילים מהפכה חברתית בחברה הישראלית.

שלום הורי הילדים ובני הנוער של 'כנפיים של קרמבו',
מצאנו לנכון לשתף אתכם בעשייה החברתית של הילדים שלכם כי אנחנו יודעים שלא תמיד קל להם לשתף ולא
תמיד הם רואים את השינוי החברתי המדהים שהם מחוללים בחברה הישראלית
הילדים שלכם הם המבוגרים של המחר .בידיהם טמון עתידה של החברה הישראלית ועלינו מוטלת החובה
להכשירם לשלל התפקידים שהם ימלאו בה כאזרחים ,כאנשי מקצוע ,כבני אדם.
הדרך בה בחרנו להכשירם ,היא להפגיש אותם אלה עם אלה.
להפגיש ילדים ונוער עם ילדים ונוער עם כל היכולות ,מכל הדתות ,העדות ,התרבויות ,ולתת לקסם האנושי
המרגש לקרות ביניהם ,מעצם ההיכרות והמפגש .הם מוצאים האחד בשני את המסוגל ,היכול ,המאמין,
האפשרי ובעיקר את המשותף .הם אלה שמייצרים את הבסיס לחיבורים האנושיים ביניהם ואנו רואים כיצד הם
צומחים מכל חיבור מעין זה .
אנחנו ב'כנפיים של קרמבו' ,אחראים לספק את המצע הנכון ,ההכשרה המתאימה והמותאמת ,הסביבה
הנגישה ,הבטוחה והמכילה -מהן נובטים חברויות ,היכרויות ,אכפתיות ,סובלנות ,שוויון הזדמנויות ואהבת אדם.
הילדים ובני הנוער שלכם מלמדים אותנו יום יום ,כמה כוח ועוצמה יש בראייה החיובית,
כיצד יצירתיות וחלומות מביסים קשיים ,חסמים ותפיסות מוטעות ,וכמה הכל אפשרי כשרוצים באמת.
אנו חשים כי הילדים שלכם צומחים בתנועה ומצמיחים אותה ועל כך תודתנו.
לדאבוננו ,יש עוד אלפים ילדים ובני נוער כמותם ברחבי הארץ ,הממתינים שייפתח סניף של התנועה
בישוב  /בעיר שלהם .לנו אין יכולת כלכלית להקים סניף בכל עיר בישראל כפי שאנו מבקשים ,היות ואת
מחצית תקציב התנועה ,אנו מגייסים מתרומות.
אם ברצונכם לסייע ,אנא צרו עימנו קשר:
krembo@krembo.org.il
או לנייד052-4237526 :

'כנפיים של קרמבו'
הידעת?
הסניף הראשון

של התנועה הוקם בשנת 2002
הסניף הראשון
בהוד השרון

השם כנפיים של קרמבו

את השם נתנו לתנועה הפעילים הראשונים
שהקימו את הסניף הראשון.
ההסבר :הממתק קרמבו מיוצר ע"י מכונות
אולם נעטף בידי אנשים ,על מנת שלא לפגוע
בשכבת השוקולד העדינה המכסה אותו.
באופן דומה ,כל פעיל בתנועה נעטף ע"י
הפעילים האחרים כך שהוא יכול להצמיח
כנפיים ולעוף הכי גבוה שהוא יכול

לכנפיים של קרמבו
מפעלים ואירועי שיא
לכנפיים של קרמבו מפעלים ואירועי
שיא המתקימים במהלך שנת הפעילות:
מסדרי כנפיים ,יום המעשים הטובים,
ט"ו בשבט ,חנוכה ופורים ,יום חונכים
ארצי ,מחנה קיץ ,המסע לפולין ואירוע
התרמה ארצי

מסדר כנפיים

המציין את סיום
ע
מסדר כנפיים הינו האירו כים של התנועה.
לות המורשת והער
מערכי פעו
אות כפיר' -סמל
כל הפעילי מקבלים את ' ד מקום ומשמעות
ם יח
החזון של התנועה (יוצרי קובי ז"ל ,החניך
דם) ,על שם כפיר
כל א
להקמת התנועה
ל הראשון וההשראה

ההכשרות

סניפי כנפיים של קרמבו

סניפי כנפיים של קרמבו פרושים בכל רחבי
הארץ מקריית שמונה ועד אילת

בברכה,
מירב בועז (בוזי)
משנה למנכ״ל

"רוח קרמבו"

"רוח קרמבו" היא רוחה של התנועה
המייצגת ,תחושת שיויון הזדמנויות,
סובלנות ושיתוף מתוך כבוד הדדי

בכנפיים של קרמבו
אצלנו -לא מתנדבים,
אלא פעילים ביחד
בתנועת נוער

תפקיד החונך עם ובלי
צרכים מיוחדים /מהחינוך
המיוחד והכללי
תפקיד החונך בתנועה עם ובלי צרכים
מיוחדים /מהחינוך המיוחד והכללי
פתוח לכל מי שמתאים ללוות ולתווך את
הפעילות לפעילים אחרים

ההכשרות ה
מתקיימות לפעילים המשמשים
כחונכים ,מכי
נות אותם ללוות את החניכים
מוג
עם ה בלויות המורכבות

לכנפיים של קרמבו
יש מסלול שנת שירות
לכנפיים של קרמבו יש מסלול שנת שרות
אליו יכולים להתמיין בני נוער עם ובלי
צרכים מיוחדים .פעילים מהתנועה ובני
נוער מחוץ לתנועה .חברי הקומונות
ברחבי הארץ מתנדבים במסגרות מקומיות
של החינוך המיוחד  -גני ילדים ובתי
ספר ,ומעבירים לילדים ובני הנוער את
מערך השילוב הקרמבואי לטובת חברה
טובה וצודקת יותר .בנוסף הם ממשיכים
ללוות את הפעילות בסניפי התנועה

לכנפיים של קרמבו
יש מסלול של שירות לאומי

למסלול שנת שירות יכולים להתמיין
הפעילים מהתנועה ובני נוער מחוץ לתנועה

הרומן שלי עם קרמבו

איך מתנהל סניף קרמבואי?

״אני רוצה לצעוק בקל רם :אני ,שון יורמן ,מרכזת את אירגון הבוגרים של קרמבו״
מאת :שון יורמן ,מרכזת אירגון בוגרים

בראש כל סניף עומד רכז בוגר.
תפקידו לפקח וללוות את הפעילות בכל זמן ובכל מקום.
'הצוות המוביל' של הסניף מורכב מ 6-בני נוער האמונים על תחומי ניהול שונים של הסניף; מרכז סניף ,רכז
הדרכת חניכים ,רכז הדרכת חונכים ,רכז הדרכת ח"צ (חונכים צעירים) ,רכז חו"מ (חניכים ומשפחות) ורכז
מפעלים .צוות זה ,שמורכב מבני נוער בכיתות י'-י"ב ,אמון על התנהלותו השוטפת של הסניף בכל הרבדים –
הובלה רעיונית וערכית ,ניהול שוטף ולוגיסטי ,יצירת תכנים חינוכיים משמעותיים לכל פעילי הסניף ועוד.
הצוות המנהל את הסניף ,מסייע לצוות המוביל והוא כולל את כל מדריכי הסניף (חניכים ,חונכים וח"צ) ,פעילי
צוות מפעלים ,פעילי צוות חניכים ומשפחות ואת רכז התקשורת וצוות התקשורת בסניף.
בכל סניף פעילים יחד ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים.
החונכים ,בני נוער עם ובלי מוגבלויות ,בגילאי  12-18מלווים את החניכים – ילדים ונוער עם מוגבלויות ,בגילאי
 7-22ויחד עימם עוברים את הפעולות אחת לשבוע אחר הצהריים.

כל חיי הייתי ילדה מופנמת ,שלא אוהבת לדבר עם אנשים או להשמיע את קולה.
ביישנית ,חסרת ביטחון ,כזו שלא אוהבת ליצור קשרים חברתיים.
אני קצת מאשימה את ההליכון שלי ,שלפעמים הרגשתי שהוא עומד כמו חומה ביני לבין העולם.
היי ,קוראים לי שון יורמן ,אני בת  21וגרה בהרצליה .לפני  6שנים חיי השתנו .זה קרה כשהגיעה בחורה צעירה
לבית הספר שלי וסיפרה לנו בהתלהבות (מוגזמת) על 'כנפיים של קרמבו'.
לא היה לי מושג שאותו רגע ישנה לי את החיים .זכיתי לחנוך ילד עם אוטיזם ,שלימד אותי מהי אהבה ומהי
חברות .חנכתי ילדה עם  ,CPכמוני ,שהייתה רק בת  7כשהתעקשה לקום מכיסא הגלגלים שלה ולעמוד כמו
כולם על הרגליים.
לקחתי חלק בצוות התקשורת של התנועה ולקחתי חלק בגיוסי תרומות לתנועה.
הייתי חלק ממשלחת 'כנפיים של קרמבו' השנייה לפולין .מסע של ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים למקומות
בהם הרשע קבר את התקווה ואוכלוסיית הצרכים המיוחדים שהוגדרה כחסרת תועלת הושמדה ראשונה .שם
הרגשתי שזה ניצחון כפול שלי ,שלנו ,על הרוע.
בתוך סערת הרגשות בפולין ,פגשתי את טומי ,ילד מדהים ,עם  CPשמתקשר דרך לוח תקשורת .התאהבנו.
ניהלנו זוגיות מיוחדת של שנתיים וחצי .טומי היה ועדיין חלק משמעותי בפסיפס חיי.
היום 6 ,שנים אחרי ,אני מסוגלת להעיד על עצמי שאני שון אחרת – חייכנית ,חברותית ,דעתנית ,מובילת דעה,
והכי חשוב ,שלמה עם עצמי וגאה בעצמי.
למרות שסיימתי את הפעילות ב'כנפיים של קרמבו' כחונכת כשהייתי בת  ,18הרגשתי שאת הרומן שלי עם
קרמבו אני עדיין לא מוכנה לסיים ולאחר שירות לאומי ,הגשתי מועמדות להצטרף למטה התנועה כעובדת מן
המניין.
והנה זה קורה ...כל בוקר מחדש אני מרגישה שהלב שלי מתרחב ואני כל כך גאה! אני מרגישה שאני רוצה
לצעוק בקול רם" :אני ,שון יורמן ,מרכזת את ארגון הבוגרים של קרמבו!"
כל שנה מאז שהצטרפתי לתנועה ,נפלה עוד לבנה מחומת ההליכון שלי.
כל חיבוק ,כל מילה טובה ,כל חבר שרכשתי ,עזרו לי להיחשף ,להיפתח ולהניח לכולם לראות אותי ,את שון ,
למרות ההליכון שלי...

הפעולות בסניפים
מתקיימות במבנה המוקצה ע"י הרשות המקומית (אולם נגיש וכיתות נגישות).
הפעילות מתחילה במליאה ולאחריה מתחלקים הפעילים לפי קבוצות הגיל.
כל פעולה הינה נגישה לכל היכולות והמגבלות והיא נבנית בהתאם לערכי כנפיים של קרמבו וחזון התנועה –
יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם ,לחגים ומועדים חשובים בחברה הישראלית ,לפעולות של הכרת הארץ
והמורשת ,ערכי איכות סביבה ועוד.
שישה ערכים מרכזיים ומותאמים ,מובילים את הפעילות "אני יכול"" ,אני מוביל"" ,אני שייך"" ,אני אוהב"" ,אני
חבר" ו״אני ישראלי" ,מיושמים יום-יום בפעילות הלכה למעשה.
בסיום פעולות המורשת ,מתקיים "מסדר כנפיים" בכל סניף .בטקס מעניקים את סמל החזון לכלל הפעילים.

מפעלי התנועה:
יום חונכים
מחנה קיץ
משלחת לפולין

נוגעים בשמיים

אאוטסיידר

מאת :בן שני ,עיתונאי ערוץ  ,2במאי סרטים ואבא של אורי מסניף הרצליה
בהוקרה אישית לחונכים הצעירים של התנועה
(מתוך מסדר כנפיים )2014

״אני אאוטסיידר" לחשתי לעצמי כל הלילה .הייתי מרוסק .המילה הנוראית הזאת
חזרה על עצמה שוב ושוב ושוב .לא יכולתי להניח להם לפגוע בי ולכן הפכתי
להיות שנון וציני
מאת :אמיל אויפמן ,רכז בוגר כוכב יאיר-צור יגאל ,מתנדב שנת שירות

שלום לכם,
לטייסים ולטייסות הקרב ,לטייסי ההליקופטרים וטייסי כסאות הגלגלים – אלה הממונעים ואלה שלא ,ולכל הנווטים
שעל הרצף וכמובן לאחיות ולאחים ולהורים .זה יום מאד שמח ,שמציין עוד שנה שאנחנו עושים במסגרת המופלאה
הזו ׳כנפיים של קרמבו׳.
אני לא אשכח את הפעם הראשונה שבה יצרתי קשר עם הארגון הזה כדי לצרף אליו את אורי שלנו ,את ההלם
שקיבלתי כשהבנתי שכל מי שמדבר איתי בטלפון ,הם תלמידי תיכון צעירים.
ומאז בכל פעם שאני מבקר בפעילות של קרמבו ,אני נפעם מכם החונכים ,אתם בלי ספק הנוער הכי מרשים שפגשתי.
אני מעריץ אתכם על כך שאתם מאפשרים לילדים שלנו לחוות את הדבר הכי טבעי .להרגיש נערים  -בין נערים .פשוט
לעשות כיף .להיות חלק מקבוצה ,לא כזו שמנוהלת על ידי מורים או מטפלים .אלא להיות כמו כל בן נוער במקום שבו
הם מרגישים שווים.
אתם שגרירים של חברה שיודעת לקבל את השונה ,להושיט לו יד והכי חשוב ליהנות מכך .וההנאה הזו היא כנראה
המפתח לכל הטוב שבתנועה הזאת.
אנחנו עומדים היום במסדר כנפיים ואני חייב להתוודות בעוד שתי מחשבות שמתגנבות במעמד הזה לראשי .הראשונה
היא תחושת האובדן שמלווה את כל חיינו כהורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
הידיעה שזה מסדר הכנפיים היחיד שבו נוכל להשתתף עם ילדינו שלא יתגייסו ,ולא יצעדו על המסלול בחצרים.
אל התחושה הזו נוספת במעמד הזה הרגשה אחרת .שהנה יש מקום שבו אנחנו יכולים להתגאות בילדינו המיוחדים.
ואורי אני כל כך גאה בך היום .מרגיש שאתה עושה אותי מאושר ומתגאה בך כמו שאפשר רק כאן.
המחשבה השנייה שקשורה בכנפיים ,מגיעה מאותו שיר ,המנון של הורים ישראלים :״הגוזלים שלי עזבו את הקן פרשו
כנפיים ועפו..״
אז העצב הזה ,ברגע שבו הילד פורש כנפיים ,גם היא חוויה ישראלית שכמו הגיוס נחסכה מאתנו .אנחנו יודעים שאף
פעם לא תעזבו באמת את הקן שלנו ,וגם בגלל זה חשוב כל כך שיש בסביבה עוד קן בדמות סניף של כנפיים של קרמבו.
נגעתי בנקודות האלה כי אני חושב שהן חלק מחיינו ,וראוי שנזכור אותן גם ברגעים כאלה .כי בלי להכיר בהן לא נוכל
באמת להעריך את אותה שמחה ,גאווה וייחוד שיש ברגעי חסד כמו הרגע הזה.
ולכל הטייסים שלנו ,לכל החניכים הילדים שלנו,
בשמכם אומר עכשיו ,״יאללה קרמבו ,יאללה ביי ,סיי גוד ביי ,וכפרה עליי..״
כפרה עליכם,
תבורכו במעשה ידיכם הטובות ,ותמשיכו להכניס אותנו תחת הכנפיים שלכם ,של התנועה החשובה והנפלאה הזאת.
הרצליה ,מסדר כנפיים 2014

לפני כמה ימים מישהי שאלה אותי מי הייתה המשענת שלי כשהייתי קטן .עניתי לה באופן קצת מגומגם שאני
לא זוכר דמות כזאת וש ...היה לי חוסן נפשי שעזר לי להתמודד .ופתאום בבת אחת חזרתי להיות הילד השמן
עם המבטא הרוסי הכבד של ר' מתגלגלת שלא הרגיש אף פעם שייך .ילד דחוי ובודד שהרגיש צורך לפתח
"חסינות נפשית" כדי לעמעם את הכאב.
גרתי מעל פיצרייה שכונתית ששימשה מקום מפגש קבוע לחברי מבית הספר .יום אחד אני מטפס במדרגות
הביתה ופתאום אני רואה את כל ילדי הכיתה שלי יושבים שם ביחד וחוגגים משהו .שאלתי מה הם עושים שם
וכשגימגמו משהו הבנתי שלא הזמינו אותי ...עפתי משם כי לא רציתי שיראו את הדמעות שהחלו לזלוג מעצמן.
'אני אאוטסיידר" לחשתי לעצמי כל הלילה .הייתי מרוסק .המילה הנוראית הזאת חזרה על עצמה שוב ושוב
ושוב .לא יכולתי להניח להם לפגוע בי ולכן הפכתי להיות שנון וציני .ככה אף אחד כבר לא יכול היה להתעלם
ממני .הפסקתי להיות שקוף .בניתי חומות ששמרו עלי וקראתי להן "חוסן נפשי".
הגעתי לבקר חבר בתנועת נוער עם שם מצחיק 'כנפיים של קרמבו' .בהתחלה לא ממש התחברתי .הייתי זמן
רב מידי ציני ולא התכוונתי לתת לאף אחד לשנות אותי.
ואז פגשתי את עידן ,ילד תמים עם עיניים טובות ,יפה תואר והכי חמוד שיש שלימים הפך להיות החניך שלי .הוא
נעמד לידי וחייך את החיוך הכי ממיס וגדול שאי פעם ראיתי .הרגשתי איך בבת אחת נמסות כל החומות .הלב
שלי רקד משמחה ובפעם הראשונה מזה שנים חזרתי להרגיש.
שנתיים ,שימי רביעי ,ימי הפעולה ,הפכו להיות הימים להם חיכיתי יותר מכל .ימים שהחזירו לי את עצמי .ימים
שבהם לא הייתי צריך להיות מישהו אחר כדי לשרוד .ימים שבהם הרגשתי שעידן אוהב אותי כמו שאני ואני אוהב
אותו בחזרה על מי שהוא ובמיוחד על מי שאני כשאני אתו.
השינוי הזה הפך אותי לרכז חונכים של הסניף ואחר כך לשין שין בקומונה של קרמבו.
לפעמים אני חושב על אותו ערב בפיצה .זה עדיין כואב לי ...אבל אז אני מסתכל מסביבי ורואה את עידן מוקף ב
 100בני נוער בגילי שעליהם א-נ-י אחראי ,ואז אני יודע שלעולם כבר לא אהיה יותר אאוטסיידר .מצאתי לי סוף
סוף מקום אליו אני באמת שייך.

השנה הקרמבואית

אוגוסט  -מחנה קיץ

נובמבר  -פתיחת סניפים

מידי שנה ,לאחר חגי תשרי ,אנו פותחים את שנת הפעילות בכל סניפי
התנועה ברחבי הארץ .שנת הפעילות מסתיימת ב  30ביוני

פברואר/מרץ  -מסדרי כנפיים

בכל סניפי התנועה אנו חוגגים אירוע טקסי שבמהלכו מוצמד לחולצות
המדים של כל הפעילים סמל החזון של התנועה! (ע"ש כפיר קובי,
החניך הראשון בתנועה) .הטקס החגיגי מציין סוף תקופה בה עברו
החניכים והחונכים את מערך "מורשת" בנושא הערכים שמובילים את
התנועה  -אני שייך ,אני יכול ,אני מוביל ,אני חבר ,אני אוהב ,אני ישראלי

מרץ  -יום המעשים הטובים

יום ארצי שבו הפעילים בסניפים השונים ,חניכים וחונכים עושים פעילות
משותפת לטובת הקהילה המקומית .צביעת מגורי נזקקים ,איסוף חבילות
שי לחיילים ,נטיעת עצים וכד

מסגרת חווייתית של חופשה משפחתית נגישה עבור משפחות
התנועה מכל הסניפים ,שלהן ילד עם צרכים מיוחדים מורכבים.
מחנה הקיץ מתקיים במספר מחזורים של  3ימים ,בו לוקחים חלק
החונכים ,החניכים ומשפחותיהם .זוהי מסגרת נופש ייחודית ונגישה,
הכוללת פעילויות מגוונות מותאמות לחניכים ,להוריהם ולאחים.

אוקטובר  -המסע לפולין

מדי שנה יוצאת משלחת של בני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים למסע
נגיש ומותאם לאתרי הזיכרון בפולין .מסע זה משותף לחונכים ולחניכים
ביחד עם הורי החניכים המלווים אותם .כל חברי המשלחת עוברים
הכשרה לקראת המסע המשלבת למידה ,הכנה רגשית וגיבוש.

אירועי התרמה ארציים וימי התרמה
בערים  -על פני כל השנה
מטרתם של האירועים המגוונים היא חשיפת העשייה החברתית
של פעילי התנועה ,ערכיה ,מידע אודות הפעילות בה ,גם לטובת
גיוס שותפים ומשאבים.

סמינרים והכשרות  -על פני כל השנה

חגים  -על פני כל השנה

הפעילים בסניף עורכים מסיבות מותאמות ונגישות לציון החגים
בנוכחות מוזמנים ומשפחותיהם.

אפריל  -יום חונכים ארצי

יום גיבוש ארצי לחונכים .פעם בשנה אנחנו אומרים להם תודה.
שנה שלמה של עשייה קרמבואית .אלפי החונכים מכל הארץ
נהנים מיום פעילות מאתגר ,יום למידת עמיתים ,וגיבוש של כלל
החונכים מכל הסניפים.

בחופשות החגים על פני כל השנה ובחופשת הקיץ ,חונכי התנועה
זוכים להדרכות מקצועיות בתחומי הצרכים המיוחדים ,בניית
פעילויות ,הובלה וניהול סניפים וצוותים ,ברמה הסניפית ,המחוזית
והארצית.

הקמת סניפים חדשים  -על פני כל
השנה

ציווי מוסרי הוא לנו ,להקים סניף בכל יישוב/עיר בישראל
כדי שלכל ילד ונער תהיה הזדמנות להיות חלק מהקהילה,
לתרום ולהיתרם מחברת הילדים ובני הנוער ולהוביל שינוי
חברתי משמעותי בחברה הישראלית.

אימא לביאה

מלכת הממלכה

"החלטתי שאני לא צריכה לשנות את הילד שלי כדי שיתאים לעולם,
אני אשנה את העולם כולו כדי שיתאים לילד שלי"
מאת :חולוד אבו גאנם ,אם חד הורית ליוסף ,ילד עם צרכים מיוחדים מרמלה

"אני חיה את חיי בדרך קצת שונה מאחרים"
מיומנה של נערה בעלת יכולות -חוצות -מגבלות
מאת :זיו צברי ,18 ,מרכזת סניף קריית שמונה

אני חולוד בת  ,33אימו של יוסף ,ילד עם צרכים מיוחדים ,חניך בתנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' ואחותו הגאה
של פארס ,חונך ב'כנפיים של קרמבו'.

שלום ,שמי זיו צברי.
אני אוהבת לרכב על סוסים ,לקרוא ולכתוב.
אני נציגה במועצת הנוער של האגודה לסוכרת נעורים ,לוקחת חלק בפרויקט חברתי לילדים עם צרכים מיוחדים,
מדריכת של"ח צעירה ופעילה בתנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו'.
אני מאובחנת כבר  8שנים בסוכרת נעורים ,אני צליאקית (רגישה לגלוטן) ונולדתי כבדת שמיעה .כבר מגיל צעיר
דאגו להתייחס אליי כילדה רגילה בכל מישור ,תמיד ניהלתי את חיי בלי מגבלות ,רק בדרך קצת שונה מאחרים.
ההתמודדות שלי תלויה בהרבה כוח רצון ,אופטימיות וגם ברגעי משבר  ,אני לומדת להתגבר ולהמשיך הלאה.
ב'כנפיים של קרמבו' התחלתי לחנוך את שיילי ,ילדה מתוקה בת  8עם עיכוב התפתחותי מוגבר המתניידת
בכיסא גלגלים .אבל היתה זו אהבה ממבט ראשון .למדתי לתקשר איתה ולהכיר אותה יותר ,עד שהיא הפכה
להיות החברה הכי טובה שלי גם מעבר לשעות הפעילות של התנועה .הכנו ביחד ארוחות ערב משותפות ועשינו
פיקניק בפארק.
שיילי ואני למדנו יחד כיצד לחיות את חיינו כשאנו מתנתקות משנאת החינם וההרס ,מתנתקים מהאפליה
ומהגזענות ונכנסים למקום שבו אוהבים ומקבלים אחד את שני לא משנה מאין הוא בא.
בתנועה ,אני מרגישה ויודעת שיש לנו כוח בידיים לצבוע את העולם בצבעים יפים יותר .להשפיע ,לשנות ולהפוך
את העולם למקום טוב יותר .לממש את החזון "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם".
בתנועה ,צמחתי ,התפתחתי ,התבגרתי ,למדתי והכרתי את עצמי מחדש .הבנתי שאני רוצה להילחם בכל יום
בחיי על מנת להמשיך ולהתבונן בעולם באופטימיות .הייתה זו השנה המדהימה בחיי ,שנה מלאה בסיפוק אהבה
והגשמה.
השנה אני מרכזת סניף .כשמישהו שואל אותי איך אני מצליחה ,אני עונה מעומק הלב את התשובה הפשוטה
ביותר  -בכל פעולה אני חושבת על משמעות המילה "לחיות" .בשביל לחיות באמת ,צריך להעריך את הדברים
הקטנים ביותר .לעשות בדיקה ,לקבל זריקה ,ללכת בכוחות עצמך ,לחייך בבוקר .לכולנו זה נראה מובן מאליו,
אבל בשבילי זו התחלה של דרך .הרי יש נתיבי בריחה אינסופיים ,אבל אם נלחמים ולא מפסיקים לשאוף ,אם
מצליחים בדברים שמרכיבים את החיים והקיום היומיומי בין בדיקה לבדיקה זה ההישג הכי גדול והניצחון של
רוח האדם.

לתנועה יש שישה ערכים מובילים :אני שייך ,אני חבר ,אני ישראלי ,אני מוביל ,אני יכול ואני אוהב.
אני רוצה לשתף אתכם במה אני אוהבת ב'כנפיים של קרמבו'.
במשך שנתיים חיפשתי תנועת נוער באזור רמלה ,שמוכנה לקלוט ילד שהוא גם מהמגזר הערבי וגם בעל צרכים
מיוחדים .לצערי ,לכל התנועות שפניתי אליהן הייתה סיבה כזאת או אחרת למה לא לקבל אליהם את יוסף .חלק
אמרו שהם לא עובדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים וחלק שאין להם צוות שיכול לעבוד עם המגזר הערבי.
יום אחד יוסף חזר מבית הספר עם פלייר של 'כנפיים של קרמבו' ,כולו שימחה ,ואמר לי" :אימא ,אני רוצה ללכת
לשם! יהיה לי כיף שם" .שתקתי .לא רציתי למחוק לו את החיוך מהפנים ולומר לו שתנועות הנוער לא מוכנות
לקבל אותו כי הוא ילד מיוחד .יוסף שלי ,הבין את המוגבלות שלו ואמר לי שהתנועה הזאת היא במיוחד בשבילו.
מאז שיוסף הצטרף לתנועה ,חיינו השתנו .בקיץ ,יוסף החליט שהוא מוותר על טיול משפחתי בחו"ל לטובת
מחנה קיץ של קרמבו ,והודיע לי שהוא רוצה שניסע באוטובוס עם חברים שלו מהסניף ,וכמובן שנצרף אלינו את
איבראהים אחיו הקטן כי למחנה קיץ כל המשפחה מגיעה.
אני לא אשכח לעולם את מחנה הקיץ של 'כנפיים של קרמבו' ,שלושה ימים שהפכו לי את המחשבה ב180-
מעלות.
פגשתי הורים מערים שונות בארץ ,בצבעים שונים ,ממגזרים שונים ,מדתות שונות ,עם דעות שונות ועם ילדים
שונים .בילינו ביחד ,אכלנו ונהנינו ביחד ,ודבר אחד במשותף לכולנו -הילד המיוחד שלנו .אני לא יכולה לתאר את
החוויה שחווינו ,את הרגשות שהרגשנו שם ,כי אין מילים שיוכלו לעמוד בפני העשיה של 'כנפיים של קרמבו'.
מישהי אמרה לי פעם ,שאני לא צריכה לשנות את הילד שלי כדי שיתאים לעולם ,אני אשנה את העולם כולו  -כדי
שיתאים לילד שלי .וזה מה שכנפיים של קרמבו עושים .הם משנים את העולם בשביל הילדים המיוחדים שלנו....

המנון 'כנפיים של קרמבו'
"לכל אדם"

מילים :נעם חורב
לחן והפקה מוסיקלית :דני רובס
בביצוע :שי המבר ,ביסאן אבו לבן וילדי התנועה
לכל אדם
יש לב פועם ,יש עוצמה ויש סיכוי
להגשים את החלום ,להביא את השינוי
לכל אדם
יש מנגינות ,יש אמונות ויש תקווה
להיות שייך ,ומבורך בחברים ואהבה

אני
יכול

אני
אני
אוהב חבר

אני
שייך

אני
מוביל

אני
ישראלי

אם נלך כולם ביחד ,ונחצה את המרחק
אם נלך כולם ביחד ונצעק חזק חזק:
לכל אדם ,לכל אדם
יש מקום אחד מושלם
וכולנו יד ביד ,במסע הזה נצעד
כל אדם ,כן ,כל אדם
הוא חלק מכולם
עם 'כנפיים של קרמבו' נשנה את העולם!
לכל אדם
יש אור גדול מבחוץ ומבפנים –
רק צריך להסתכל ,לא להסתיר את הפנים
לכל אדם
יש את הכוח להוביל ,והוא יכול
ליצור מקום ומשמעות ,מקטן ועד גדול
אם נלך כולם ביחד ,ונחצה את המרחק
אם נלך כולם ביחד ונצעק חזק חזק:
לכל אדם ,לכל אדם
יש מקום אחד מושלם
וכולנו יד ביד ,במסע הזה נצעד
כל אדם ,כן ,כל אדם
הוא חלק מכולם
עם 'כנפיים של קרמבו' נשנה את העולם!

יוצרים

מנהיגים
הצטרפו לתנועת הנוער ,היו אתם השינוי
עשרות סניפים ואלפי פעילים ברחבי הארץ

רשימת הסניפים נמצאת באתר התנועה WWW.KREMBO.ORG.IL

"הכסף הקטן שלכם= סניף חדש עבורם"
עגלו למען ילדי "כנפיים של קרמבו"
בכל קנייה בכרטיס האשראי שלכם יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב.
אותן אגורות יתרמו במלואן ל"כנפיים של קרמבו".
ממוצע התרומה החודשי עומד על  4ש"ח בלבד.
חפשו בגוגל 'עיגול לטובה כנפיים של קרמבו"

בואו להיות שותפים שלנו
ולאפשר לכל ילד וילדה
עם צרכים מיוחדים ליהנות
מפעילות חברתית חינוכית
מעשירה ככל הילדים
לתרומות:
www.krembo.org.il

