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 קורונה הגבלות תחת פדגוגית לתוכנית מתווה
 

 התוכנית: שם
 קבוצתית במסגרת אישית חונכות – קרמבו של כנפיים הנוער תנועת

 
 התוכנית: מטרות
 מיוחדים. צרכים ובלי עם נוער בני בין חיבור 
 וקהילתית. ערכית חברתית, בפעילות מיוחדים צרכים עם נוער בני והכללת שילוב 
 החונכים הנוער בני בקרב מנהיגות פיתוח. 
 והשונה. האחר עם וחיבור הכרה 
 אישית אחריות בלקיחת התנסות  

 
 התוכנית: הפעלת דרך על הסבר
 לדיםלי בעולם, מסוגה והיחידה הראשונה חברתי, שינוי מובילת נוער, תנועת הינה ´קרמבו של כנפיים

 בשעות בשבוע פעם פורמאלית, בלתי חינוכית,-חברתית פעילות מקיימת ים.מיוחד צרכים ובלי עם ונוער
 המודעות להגברת תורמת המשותפת הפעילות קבוצתית. במסגרת-אישית חונכות של במודל אחה"צ,

 והשתלבותם והחברתיים הרגשיים לצרכיהם מענה מתן תוך חברתית, ולנגישות מיוחדות לאוכלוסיות
 ם.מיוחדי צרכים עם אנשים של שראליתהי בחברה

 הנוער בני מיוחדים. צרכים עם ילדים עבור קבועים חונכים יהיו קרמבו של לכנפיים שיצטרפו הנוער בני
 את יפגשו מכן ולאחר החונכות, לתפקיד חשובים כלים להם שתיתן הכשרה אוקטובר במהלך יעברו

 הקרובה. הפעילות לשנת שלהם קבועיםה החניכים
 כמו שלו, הגיל שכבת עם קבועה פעילות עובר גם קרמבו של בכנפיים חונך כל החונכות, לתפקיד בנוסף

 האחרות. הנוער תנועות בכל
 ורכזות. שילוב הדרכה, – נוספים בתפקידים ולהתנסות להתפתח ניתן בתנועה השנים לאורך

 
 קורונה: מגבלות תחת התוכנית הפעלת

 שונים מודלים מספר מבין נבחר הנוער, תנועות של סדירה פעילות מאפשרות שאינן הגבלות ויהיו במידה
 קבועה. פעילות שיאפשרו

 מיוחדים. צרכים עם וילדים מיוחדים משפחות לטובת קהילתיות התנדבויות 
 החניכים. בבתי פעילויות 
 מקוונים. מפגשים 

 מאפשרת. פעולה דרך וביצירת ת,הקיימו ההגבלות באופי תלוי כמובן
 .2020 מאי עד מרץ בחודשים הסגר במהלך קרמבו של כנפיים בסניפי התקיימו המודלים כל

 
 חברתית: מעורבות במסגרת התלמיד פעילות שעות סה"כ

 י"ב י"א י' 
    עיונית הכשרה

 60 60 60 אישית התנסות שעות
 התנסות שעות

 קבוצתית
   

 
 



 

 

 להתנסות: התלמידים בהכשרת מרכזיים נושאים
 הצורך. במידת לפנות ניתן אליו אחראי מבוגר כולל והתנועה. הסניף ,הפעילות מבנה עם היכרות .1
 .המיוחדים הצרכים עולם עם היכרות - מיוחד לעולם הבאים ברוכים .2
 אחראית, התנהלות חונכות, במהלך אחריות לקיחת הפעילות, בזמן להתנהל כיצד – בטיחות .3

 הביתה. בטוחה הוחזר הגעה
 .אישית חונכות במהלך קשר יצירת .4
 .לחניך כמתווך חונך .5
 .ומגע גבולות – מורכבות סיטואציות עם התמודדות .6
 סדורה. ונטילציה .7

 
 התוכנית: מכוונת אליהן היעד אוכלוסיית

 י"ב.-י' בשכבות התלמידים כלל 
 

 התלמידים: הישגי והערכת רפלקציה משוב, דרכי
 צוותים של בסניפים תדירים ביקורים באמצעות והן סניף, כל של הבוגר הרכז ברמת הן מלוות החונכויות
 התנועה. ממטה מקצועיים

 הפעילות. יום בסוף המתרחשות קבועות ונטילציה שיחות יש כן כמו
 


