
 

 

 

 

 כנפיים של קרמבו

 תכנית אתגרים לחינוך הבלתי פורמלי

 2662 -מספר תכנית 

 

 רקע

'כנפיים של קרמבו' הינה תנועת נוער שפעיליה, ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים, מחוללים מהפיכה 

 שנים. 15שקטה ביחס החברה הישראלית לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים מזה 

חברתית בעשרות סניפים ברחבי הארץ, אשר תורמת -פעילות חינוכית 'כנפיים של קרמבו' מקיימת

 מדינת רווחה ושוויון חברתי.קידום  -לעידוד קידום הערכים המצוינים בתקנון הפרס

 

ובלי לשירות חברתי מהמעלה הראשונה לילדים ונוער עם  פכה מיוזמה מקומיתהתנועה הייחודית, ה

 -סניפים ברחבי הארץ, שבה פעילים כ 64ית, המונה כיום בדמות תנועת נוער לאומ צרכים מיוחדים,

עם צרכים מיוחדים מכל קשת  חניכים 1,500 -כ ;ילדים ובני נוער, עם ובלי צרכים מיוחדים 6,000

עם ובלי  12-18חונכים, בני נוער בגילאי  4,500 -, וכ7-22בגילאי  הלקויות ומכל דרגות החומרה

ללא אבחנת דת, , הדתות והעדות, ומכלל המגזרים  הישראליתברה החרבדי המגיעים מכלל מוגבלויות, 

לכלל הפעילים בה, לבני משפחותיהם, חיים  עמוקה, חשובה ומשנתל'כנפיים של קרמבו' תרומה  .גזע ומין

 לחבריהם ולקהילה שלהם.

 

 מטרות התוכנית

 מסגרת חברתית משלבת ונגישה לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים. 

 ער המטפחת מנהיגות נוער בקרב כלל בני הנוער בישראלתנועת נו. 

  מסגרת חברתית לכלל אוכלוסיית הילדים ובני הנוער מכל הדתות, העדות המרכיבות את החברה

 .הישראלית

 הובלת שינוי חברתי באמצעות בני הנוער ביחס הציבור לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים. 

  לארגונים, מוסדות וכלל הציבור הישראליחשיפת מודל השילוב הייחודי שפותח בתנועה. 

 

 למידה פעילה מתוך התנסות מתמשכת

הפעילות בסניף בני הנוער מהחינוך  הלמידה הפעילה מתקיימת בשני מישורים. המישור הראשון בעת

החונכים פעיל עם צרכים מיוחדים עוברים יחד פעילויות המעצימות אחד את השני ונכנסים  הפורמלי

 י'ב.-בו קיימים מסלולי צמיחה מכיתות ד' לתנועה למסלול

 

במישור השני תנועת הנוער מנוהלת על ידי בני נוער, כל סניף מנוהל על ידי צוות של בני נוער העוברים 



 

 

רה והדרכה ומבצעים את תפקידים מתוך ההתנסות וההכשרות אותם הם עוברים במהלך מסלול הכש

עברית  –רציים ומחוזיים ומתקיימות בשתי השפות השנה. ההכשרות וההדרכות מתבצעות בפורמטים א

 וערבית.

פעמים בשנה, אליהם  5-6בנוסף, התנועה מקיימת ועדות היגוי לפעילי התנועה, ועדות אלו מתקיימות 

מוזמנים בני הנוער מרחבי הארץ לדון , לקבל החלטות ולשוחח על נושאי ליבה לצורך קידום התנועה 

 וחזון התנועה.  מתוך התנסותם בשטח לאור ערכי

 

 מתן מענים לצרכים בקהילה

ארצית ויחד פעילי הסניף ים לקהילה המקומית והפשעילות לכל שכבה יש מערך בו הם נחכנית הפבת

לצרכים כנית פעולה התנדבותית בעיר בשיתוף מחלקות הנוער ברשות המקומית. דוגמאות קובעים ת

 ס, חלוקת מזון."נשיפוץ בית אבות, הקמת מתקהילתיים בשנה האחרונה: 

 

  בחירה / יוזמה על פי תחומי עניין וכשרון

של פעילי הסניף. קיום מוסדות  על של פעילויות אשר הן פרי יוזמתםמפגשי חשיבה והוצאה לפו םקיו

 .לקבלת החלטות דמוקרטיים בסניפי התנועה בהם הפעילים בוחרים נציגים מהסניפים

 

 רפלקציה ועיבוד תהליך ההתנסות

ם, נקודות פעילות מתקיימת פעילות "אוורור רגשות" במטרה להעלות את ההזדמנויות, אתגרי בסוף כל

  .הצלחה ולמידה מהפעילות

 

  -חיבור לתחומי הדעת –אינטגרטיביות 

אני אוהב, אני חבר, אני שייך, אני מוביל, אני ישראלי ואני  -כנית הפעילות מושתת על ערכי התנועהת

עשרתי על ידי כלים אותם א לידי ביטוי את עולמו הפנימי והך שכל מדריך יביאוהב. התוכנית מותאמת לכ

מקבל בסמינרים לאורך השנה. לסניפים יש חוברות הדרכה עם נושאים לפעולות וכלים ללקיחת מטרות 

 . ם להלכה למעשה לתוכן חינוכי ערכיורעיונות והפיכת

 

 הרצף של אחריות חינוכית בין בית הספר והקהיל –שותפות 

בתי הספר לרתימת  בתחילת השנה מתקיימות ישיבות עם ויות מתקיימות בבתי ספר ובמתנסים.הפעיל

היכרות ושילוב התלמידים בתנועה. אנו רואים את פעילי התנועה כשגרירי קרמבו המורים והסגל לצורך 

ות ומביאים יוצרים יחד מקום ומשמע ,הספר ולוקחים אחריות על חזונה הלוקחים את ערכי התנועה לבית

 את החזון לכותלי בית הספר. 

 

  -הקניית מיומנויות תוך אישיות, בין אישיות וחברתיות

 הקניית המיומנויות באה לידי ביטוי בתנועה בכמה רבדים:

 

, פרזנטציות בסניפים, שיחות אישיות, הכשרות פתיחת שנה בסניפים פעיליםגיוסי  - תנועהכניסה ל     .1

צרכים מיוחדים ומחלקת הדרכה ובהן מועברים התכנים הבאים: מבוא לנכויות המועברות ע"י מחלקת 



 

 

ולקויות, תדרוך לקראת מפגשי היכרות בבתי החניכים, תפקיד החונך כמתווך, מפגש עם הורה לילד 

 מיוחד ועוד. כמו כן, בשלב זה אנו שמים דגש על בניית קבוצת החונכים וגיבושה.

שרות לאורך השנה ע"י אנשי מקצוע העוסקות ב'כלים לעבודה עם הכ -העמקה במרכיבי תפקיד     .2

 ילדים מיוחדים', התמודדות עם מקרים חריגים בסניף ועוד.

אחת לחודש המועברות ע"י הרכז הבוגר, הצוות המוביל וצוות  פעיליםהכשרות  -שמירה על כשירות     .3

אנשי מטה התנועה בביקורם בסניפים;  מדריכי חונכים; שיחות משוב המועברות ע"י הרכז הבוגר / ע"י

פעולות חונכים אחת לשבוע שמועברות ע"י צוות מדריכי חונכים; פעולת שיא לחונכים אחת לחודש; יום 

 חונכים תנועתי העוסק בגיבוש ועבודת צוות; התנסות מעשית במסגרת מחנה קיץ.

 

 

 פיתוח מקצועי על הרצף

רתית הפועלת במרחב הבלתי פורמלי, במתכונת של תנועת חב-'כנפיים של קרמבו' הינה מסגרת חינוכית

נוער המשלבת באופן הוליסטי נרחב, ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים, מכל רבדי האוכלוסייה, מכל 

 המגזרים, העדות והדתות, בפרישה ארצית נרחבת.

  תחושת השייכות את  התכנית החינוכית לאורה פועלת 'כנפיים של קרמבו', מחזקת

של הילדים ובני הנוער לקבוצת בני גילם ולקהילה, מתוך אמונה כי כל ילד המתאמן ומתנסה  והזיקה

ביחסים חברתיים מיטביים עם בני גילו, ומעורב באופן פעיל בקהילתו, גדל להיות בוגר אחראי, ערכי, 

  הומני, ותורם לסביבתו עם חוסן נפשי ואישי.

כיות, חברתיות וערכיות, המחוברים לקהילה בה הם חיים, תורמים אשר חווים חוויות מיטיבות חינו ילדים

לחוסן הקהילתי והיישובי, והופכים לבוגרים מעורבים ותורמים ובעלי זיקה לקהילתם ולחברה 

 הישראלית.

אנו מאמינים כי לתכנית החינוכית, נגיעה בכל מעגלי השייכות של הילד בכלל זה: הקבוצה, ההורים 

 .וההגשמה והקהילה

 נחות יסודה

  

  כנפיים של קרמבו' שמה דגש על תכנית חינוכית מקצועית, איכותית וערכית, מובנית ומפולחת'

לקהלי יעד שונים שייעודה הינו שילוב ושיתוף כלל קהילת הילדים והנוער בסניפי התנועה 

 ובמפעליה.

 :ם זוכים להכשרה 'נוער מוביל נוער' ולפיכך ה  התנועה מושתת על הנהגה ומובילות של בני נוער

 מעמיקה המאפשרת להם לנהל ולהנהיג.

  לתנועה נושאי תפקידים שהינם עם ובלי צרכים מיוחדים ועל כן ההכשרות, ההדרכות, הסמינרים

 והמפעלים מותאמים ונגישים לצרכים וליכולות שונים.

  נגישות הוליסטית הינה עקרון מנחה בכל היבטי החיים בתנועה ולכן הפעולות השבועיות

 והמפעלים מפותחים ומתפתחים ע"י הפעילים עצמם בהובלת אנשי המקצוע ובעלי התפקידים.

  ,פיתוח תחום ההכשרה וההדרכה בתנועה משפר את התושייה התפקודית, רמת הביצוע



 

 

המקצועיות ותחושת המחויבות לתנועה ומעניק לבעלי התפקידים את הכלים הנכונים לקיים 

 לי היעד השונים.פעילויות איכותיות וערכיות לקה

  לתנועה אנשי מקצוע מתחומי ההדרכה, מנהיגות הנוער, הצרכים המיוחדים והשילוב, מתוך עקרון

 אינטרדיסציפלינרי. –שילוב רב תחומי 

 .יש חשיבות רבה למיסוד רב שנתי של תכנית הדרכה שנתית בתנועה 

 

 

 רציונל

חברתי של ילדים ובני נוער עם צרכים -'כנפיים של קרמבו' הוקמה על מנת לענות על הצורך החינוכי

מיוחדים מורכבים, שאינם מתקבלים לתנועות הנוער האחרות הפועלות בישראל, בשל נכותם הקשה. 

ילדים אלו נותרים בבדידותם ובשונה מילדים אחרים בני גילם, הם חסרים הזדמנויות חברתיות 

 המותאמות לצרכיהם הייחודיים והנגישות עבורם.

 

 יעדי התכנית

  מפגשים שבועיים על פני שנת הלימודים, בכל סניפי התנועה ברחבי  36קיומם של למעלה מ

 הארץ.

  מפגשים שבועיים של כלל חונכי התנועה בכל סניף ברחבי הארץ. 36קיומם של 

 מידי שנה. 30%-צמיחת התנועה במספר הפעילים ב 

  ממשפחות הפעילים במחנה הקיץ התנועתי. 30%השתתפות של 

  מהחונכים במחנה הקיץ התנועתי. 45%של השתתפות 

 .קיומו של מסע משלחת משולבת לאתרי הזיכרון בפולין 

  מחונכי התנועה. 25%קיומו של יום חונכים תנועתי בהשתתפות 

  מפעילויות ומפעלי הגאנט התנועתי. 85%ביצוע 

 

 אוכלוסיית היעד

 7-22ות, פיזיות ואחרות( בגילאי התנועה קולטת ילדים רבי נכויות )תקשורתיות, חושיות, קוגניטיבי

 ומשלבת אותם בפעילויות חברתיות בשעות אחר הצהריים, עם בני נוער המשמשים חונכים עבורם.

 התנועה התאימה את פעילויותיה לאוכלוסיות השונות והמגזרים השונים )מצ"ב נספח פעילות

 

 

 תחומי תוכן

 עות אחר הצהריים עבור צעירים עם הפעילות בתנועה מהווה פעילות פנאי בש – פנאי ותרבות

 ובלי צרכים מיוחדים. 

 בסניפי 'כנפיים של קרמבו' הוא  22השילוב של ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים עד גיל  - קהילה

תחילתה של דרך שבהמשכה, כך אנו מאמינים, תוביל להגדלת שיעור השתתפות אנשים עם 

במגוון מסגרות כגון; סטודנט, עובד, חבר, חבר צרכים מיוחדים, בתפקידי חיים צפויים בקהילה, 

קהילה, בן זוג, שותף, או הורה ולהשתמש במתקנים חברתיים כגון תחבורה ציבורית, ספריה, 

 בית חולים, אוניברסיטה ועוד.



 

 

  הפעילות בתנועה מובלת ע"י בני נוער, עם ובלי מוגבלויות, נוער מנותק  -העצמת מנהיגות נוער

ם, תרבויות ודתות שונות. אנו מאמינים כי צעירים אלו הם דור יאקונומיהמגיע מרקעים סוציו

יון החברתי, ידאגו לרווחת כלל והעתיד שיבנו את דמותה של החברה הישראלית ברוח ערכי השו

 האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית, כולל המוחלשות שבה.

 

 

 מידע על כ"א המועסק ומדריך בתוכנית

 ז בוגר המפקח ומלווה את הפעילות.לכל סניף  יש רכ

הדרכה,  בני נוער המרכזים תחום אחריות משמעותי בסניף; ניהול, 6מתחתיו פעיל 'צוות מוביל' של 

 תפעול ובטיחות, תקשורת , חניכים וחונכים.

וכן בשל הצורך בפעילות בקבוצת  7-22הסניף מחולק לקבוצות גיל, בשל המנעד הרחב של הגילאים: 

חונכים מלווים. הם מתווכים עבורו את  2 , לכל חניך עם מוגבלות, . בכל קבוצת גילעבודה קטנה

הפעילות, מלווים אותו, לומדים להכיר את יכולותיו ומאפשרים לו לתרום ולהיתרם מהקבוצה 

ומהפעילות. החברויות הנוצרות בין החונכים לחניכים הם הבסיס לחיבור החזק והנרחב של הפעילים 

 בתנועה.

 סניפים. 10-12 -מחוזות ובכל מחוז כ 6מחולקת ל הארץ

במטה התנועה מחלקות מקצועיות המעניקות למחוזות ולסניפים את השירותים החיוניים לפעילותם, כגון 

מחלקה מקצועית לשילוב וצרכים מיוחדים, מחלקת הכשרה, הדרכה ומנהיגות נוער, מחלקת תפעול 

 הנהלת חשבונות ועוד.ובטיחות, רכש ולוגיסטיקה, מחלקת כספים ו

כלל בעלי התפקידים הצעירים בסניפי התנועה, זוכים להכשרה מעמיקה בתהליך הכשרה ארוך ועמוק, 

המעניק לצעירים את ארגז הכלים לו הם נדרשים וכן מאפשר להם התנסות המלווה בהנחיה ופיקוח 

 צמודים של מטה התנועה ואנשי המקצוע שלה.

 

 מידת יכולת הפעלה

בני נוער חונכים  100הגבלה לספר רשויות, הנושא תלוי תקציב ומקום. כל סניף יכול להכיל כ לא קיימת 

 צעירים בעלי צרכים מיוחדים. 40+ כ 

 


