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 יקרים, והורים קרמבו' של 'כנפיים פעילי
 

 הפעילות שנת את לפתוח הספקנוו טלהתפש המשיך הקרמבואי הקסם ,והשתנה עצר שהעולם לפני רגע
   .(תש"פ הפעילות בשנת נפתחוש חדשים סניפים 8 )מתוכם הארץ ברחבי סניפים 76-ב

  :מטרות שתי היו עינינו ולנגד למי,עו משבר של בעיצומו עצמנו את מצאנו מרץ חודש באמצע
  הרוח. על ושמירה הבריאות על שמירה
 מחדש עצמה את להמציא נדרשה ,אדם" לכל ומשמעות מקום יחד וצרים"י הוא שחזונה קרמבו, של כנפיים
   חברתי. ריחוק של בימים

 
 שנת לפתיחת נערכים התנועה, לחזון כתמיד מחוייבים תשפ"א, הפעילות שנת של בפתחה נמצאים אנחנו

  לכך. כשנידרש מקוון ובאופן סגול( קרמבו תו )לפי להנחיות בהתאם ניפיםבס הפעילות
 

 השכבות . התנועה פעילי לכלל ומשולבת מונגשת ילותפע –פעילות ימי בשני משותפת שבועית פעילות
   בסניפים. פרטים אחר. ביום הבוגרות והשכבות אחד ביום החונכויות וקבוצות הצעירות

 
 כך וסניפיות. מחוזיות ארציות, הכשרות באמצעות המדריכים שכבת של צמוד מקצועי ליווי - הכשרות

  .השנה לאורך ומהנה ערכית-חינוכית הדרכה הפעילים לכלל להעניק והרכזים המדריכים יכולים
 

 .הארץ ברחבי קומונות בשש ש"שינים, 48 בתנועה יפעלו השנה - משותפת קרמבואית שרות שנת
 ופועלים וגרים משותפות, קומונות הינן כפיר גרעין של הקומונות כל מהשנה החל התנועתי, לחזון בהתאם

 מיוחדים. צרכים ובלי עם ש"ש יחד בהן
 

  להנחיות. בהתאם ובקיץ, בפסח התנועתיים השטח מפעלי את לחדש תקווה אנחנו – מפעלים
            

 בפעילות: להשתתפות הורים אישור
 

 ובמפעלים השבועית בפעילות הפעילים כלל השתתפות - שנתית בריאות והצהרת השתתפות וראיש
 למצוא ניתן האישור את .מתאים הורים אישור על הפעילים הורי בחתימת מותנית התנועה של השונים

 הבוגרים. הרכזים אצל וכן התנועה באתר
 

 עדכנית יומית בריאות הצהרת נדרשת ,פעילות מידי – הקורונה בתקופת לפעילות בריאות הצהרת
 בפעילות ילדיכם מהשתתפות והימנעות ההצהרה, מילוי על להקפיד נבקש בפעילות. להשתתפות כתנאי

  :של במקרה
 הפעילות. טרם שעותה 48-ב מחלה או וםח תסמיני א.
 .מאומת חולה עם מגע ב.
 .בידוד חובת חלה הבית מבני מישהו ועל במידה ג.
 

 סגול", "קרמבו לתו ובהתאם ונוער, חברה מנהל הבריאות, משרד הנחיות תחת מתקיימת התנועה פעילות
 לקיים ומקפידים בתחלואה, העלייה אחר בדאגה עוקבים אנו הגיינה. וכללי מרחק שמירת על הקפדה תוך
 במסגרת גם לנגיף חשיפה אפשרות קיימת כי החשש לצד ביותר, והבטוח המוצלח באופן הפעילות את

 לפנות יש בסיכון לאוכלוסיות והתייחסות הבריאות משרד להנחיות בנוגע נוסף למידע .בתנועה הפעילות
  .הבריאות משרד לאתר

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/


 

 

 
 :"אפהתש הפעילות לשנת רישום דמי

 
 וכן, השבועית הפעילות עבור שנתיים רישום דמי הפעיליםמ גובים נוא שנה, כמדיו הנוער נועותת ככל

 פעילות.ה שנת במהלך השונים פעליםלמ תשלום
 המרכזית הלשכה נתוני פי על ,5-1 אקונומי-הסוציו במדד המצויים וישובים ספר ביישובי פעילים

  .ההרשמה בדמי מובנית להנחה זוכים ,לסטטיסטיקה
 

 מיום שבועיים בתוך רישום דמי ישלמו ולא בפעילות השתתפותם את יאשרו לא שהוריהם פעילים לב, שימו
 בפעילות. חלק לקחת יוכלו לא ,לפעילות הצטרפותם

 
 

 וערכיה.  התנועה רוח להפצת שותפים שאתם על לכם נודה זו בהזדמנות
 

 ובני .ותפעיליםה .ןאתכם קרמבו, של כנפיים את צריכה הישראלית החברה מתמיד, יותר היום,
  משפחותיהם.

 ומשמעות מקום ליצור ואוהב, מכיל מכבד, שיח להוביל תמשיך קרמבו' של 'כנפיים אלו, מורכבים בימים גם
    .בישראל ילד כל עבור

 
  נגיף. מכל יותר חזקה פטימיות,ווא סובלנות הכלה, אהבה, של רוח קרמבו, רוח
 ננצח. יחד

 
 

  קרמבו, ברוח ומלאה מהנה בטוחה, בריאה, פעילות שנת בברכת
 

 קרמבו! יאללה
 

                  
 

 ויץ סתיו                 ובז'רנ טליה   ברונשטיין ניר
 

 ארצית פעילות מנהלת   מנכ"לית  להמנה הועד יו"ר
 


