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 תל השומר – בית סוראסקי
 

הינה תנועת נוער רב גונית, בה פעילים ביחד ילדים ונוער עם ובלי מוגבלויות, מכל   'כנפיים של קרמבו'
רבדי החברה הישראלית: חילונים, דתיים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים, מכל קשת הלקויות ודרגות 

 החומרה.  
 

עם צרכים מיוחדים פותח מודל שילוב והכלה חדשני, המחבר בין ילדים ובני נוער  ב'כנפיים של קרמבו'
לבין בני נוער מהחינוך הכללי, מכל קצוות החברה. המודל מאפשר פעילות משותפת, נגישה ומותאמת 
המביאה לידי ביטוי את היכולות של כל הפעילים. בשל השינוי שפעילות זו מחוללת בחברה הישראלית 

מודל השילוב הייחודי של כלפי אוכלוסיית הצרכים המיוחדים וכלפי אוכלוסיות מודרות בכלל, זכה 
נושא שילוב זכו המעמד של "יועץ מיוחד" ב מבו'כנפיים של קרעה להכרה בין לאומית ע"י האו"ם ו'התנו
 ).  2018(יולי 

 
מתייחסות ל'שילוב' ההגדרות שונות ב עוסקת השתלבות והשתתפות בקהילה –שילוב ההרצאה 

אדם עם מוגבלות להיות שייך ועוד.  ב'כנפיים  שלבהקשר של הכלת אדם עם מוגבלויות, מילוי אחר זכותו 
החיים של התנועה מתחיל בהטמעת האידיאולוגיה  של קרמבו' השילוב עובר כחוט השני בכל מעגלי

הסביבה, השיטה, ההתנהלות, הליווי והתמיכה לצרכים  -וממשיך בהגדרת הפרקטיקה של התאמת 
 ך השילוב והינו אקטיבי בו.ושותף בתהלי הייחודיים של האדם, כך שהוא משמעותי

 
מוגבלויות  נוסדה מתוך אמונה כי יצירת בסיס למפגשים משותפים, בין צעירים עם 'כנפיים של קרמבו' 

הזדמנות לקשרים  לצעירים ללא מוגבלויות, בני אותו גיל, תוביל להבנה הדדית האחד את השני, תיצור
בני אותו גיל והן של הציבור  מוגבלויות הן של צעיריםחברתיים ולשינויי תפיסות ועמדות כלפי אנשים עם 

ותוציא אותם מהבידוד החברתי  בכלל, תפתח כישורים חברתיים בקרב הילדים עם המוגבלויות
בני הנוער המשמשים כחונכים עבור החניכים עם  מאוכלוסיית השווים שלהם, שכפתה עליהן המוגבלות.

המוגבלויות, רואים עצמם פעילים בתנועת נוער המשלבת ילדים ונוער עם ובלי מוגבלויות. תפקידם הינו 
לתווך ולהנגיש את הפעילויות לנוער עם מוגבלויות. הם פועלים יחד, חווים יחד את הפעילות ואת החברות 

שמעות לכל חבר בקבוצה, ומממשים יחד את ערכי התנועה. הקבוצה בתנועה משלבת, יוצרים מקום ומ
תקשורתיות,  -ההטרוגנית, הינה סך כל חבריה, ולכן מכלילה ילדים ונוער עם מוגבלויות שונות 

השילוב  קוגנטיביות, פיזיות, חושיות . תהליך השילוב הוא הכרות גם עם מוגבלויות השונות משלך.
מרכזיים –של שיתוף/הכללה/הכלה, מורכב משלושה אלמנטים  ב'כנפיים של קרמבו' במשמעות

 המוציאים אותו מהכח אל הפועל מתיאוריה לפרקטיקה: 
 תפיסה חינוכית. -א. "הרחבת המושגים" 

 ב. רוח קרמבו כבסיס לשפה קרמבואית.
 ג. תורת הפעלה גישה מקצועית ובניית מסגרת תומכת.

את מימושם בתנועה, בקהילה ובחברה. גימה ומתארתמדשלושת האלמנטים, הסבר על  ההרצאה מביאה
   


