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פעילי 'כנפיים של קרמבו' והורים יקרים,
כנפיים של קרמבו ,שחזונה הוא "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם" ,נדרשה להמציא את עצמה מחדש בימים של ריחוק חברתי.
בספטמבר פתחנו את שנת הפעילות תשפ"א ב 78-סניפים ברחבי הארץ עם  7000פעילים ,מחויבים כתמיד לחזון התנועה וערכיה.
בימים אלו הפעילות מתקיימת במתכונת של פעולות והכשרות מקוונות ,אירועי שיא ,התנדבויות בקהילה בשיתוף הרשויות המקומיות
וביקורי בית בבתי החניכים באישור משרד הבריאות.
הכל מתנהל בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות ולפי תו קרמבו סגול.
שנת שרות קרמבואית משותפת ממשיכה גם היא לפעול .השנה ישנם  48ש"שינים ,בשש קומונות ברחבי הארץ .בהתאם לחזון
התנועתי ,החל מהשנה כל הקומונות של גרעין כפיר הינן קומונות משותפות ,וגרים ופועלים בהן יחד ש"ש עם ובלי צרכים מיוחדים.
במקביל ,אנו נערכים לרגע בו נקבל אישור לחזור לפעילות פרונטלית בסניפים ,ולחזור לתת את המענה המקסימלי לפעילים:
 פעילות שבועית משותפת בשני ימי פעילות– פעילות מונגשת ומשולבת לכלל פעילי התנועה .השכבות הצעירות וקבוצות
החונכויות ביום אחד והשכבות הבוגרות ביום אחר .פרטים בסניפים.
 הכשרות פרונטליות  -ליווי מקצועי צמוד של שכבת המדריכים באמצעות הכשרות ארציות ,מחוזיות וסניפיות .כך יכולים
המדריכים והרכזים להעניק לכלל הפעילים הדרכה חינוכית-ערכית ומהנה לאורך השנה.
 מפעלים – אנחנו תקווה לחדש את מפעלי השטח התנועתיים לכשיתאפשר בהתאם להנחיות.

אישור הורים להשתתפות בפעילות:
אישור השתתפות והצהרת בריאות שנתית  -השתתפות כלל הפעילים בפעילות השבועית של התנועה בזום מותנית בחתימת הורי
הפעילים על אישור הורים מתאים .את האישור ניתן למצוא באתר התנועה וכן אצל הרכזים הבוגרים.

דמי רישום לשנת הפעילות התשפ"א:
כפי שאתם מתארים לעצמכם ,הכנסות "כנפיים של קרמבו" מתרומות פרטיות וציבוריות ירדו בצורה מהותית בעוד הצורך במענה
החברתי הייחודי של "כנפיים של קרמבו" הוכפל .עם זאת ,אנו עושים הכל על מנת לא לפגוע בפעילות שלנו -קיצצנו בהוצאות השכר,
ביטלנו אירועים תנועתיים ועוד.
הפעם ,אנו מבקשים את הירתמותכם יותר מתמיד.
ככל תנועות הנוער וכמדי שנה ,אנו גובים מהפעילים דמי רישום שנתיים עבור הפעילות השבועית .פעילים ביישובי ספר וישובים המצויים
במדד הסוציו-אקונומי  ,5-1על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,זוכים להנחה מובנית בדמי ההרשמה.
שימו לב ,פעילים שהוריהם לא יאשרו את השתתפותם בפעילות ולא ישלמו דמי רישום בתוך שבועיים מיום הצטרפותם לפעילות ,לא
יוכלו לקחת חלק בפעילות.
בהזדמנות זו נודה לכם על שאתם שותפים להפצת רוח התנועה וערכיה.
החברה הישראלית צריכה את כנפיים של קרמבו ,אתכם.ן הפעילים.ות ובני משפחותיהם ,יותר מתמיד.
גם בימים מורכבים אלו' ,כנפיים של קרמבו' תמשיך להוביל שיח מכבד ,מכיל ואוהב ,ליצור מקום ומשמעות עבור כל ילד בישראל.
רוח קרמבו ,רוח של אהבה ,הכלה ,סובלנות ואופטימיות ,חזקה יותר מכל נגיף.
יחד ננצח.
בברכת שנת פעילות בריאה ,בטוחה ,מהנה ומלאה ברוח קרמבו,
יאללה קרמבו!
ניר ברונשטיין
יו"ר הועד המנהל

טליה בז'רנו
מנכ"לית

סתיו ויץ
מנהלת פעילות ארצית

