
 'השכבת  - תיקון עולם
 מסוגה והיחידה הראשונה, חברתי שינוי מובילת, נוער תנועת הינה "קרמבו של כנפיים"

פועלת לחיבור ולשיתוף בין . התנועה מיוחדים צרכים ליעוב עם ונוער לילדים, בעולם

ומקיימת פעילות חברתית  ,לבין צעירים ללא מוגבלויות בני גילם ,צעירים עם מוגבלויות

 .משותפת לשני הקהלים

 בשבוע פעם, פורמאלית בלתי, חינוכית-חברתית פעילות מקיימת "קרמבו של כנפיים"

 בני הינם החונכים מרבית. קבוצתית במסגרת-אישית חונכות של במודל, צ"אחה בשעות

 מיוחדות לאוכלוסיות המודעות להגברת תורמת המשותפת הפעילות. הכללי מהחינוך נוער

 בחברה והשתלבותם והחברתיים הרגשיים לצרכיהם מענה מתן תוך, חברתית ולנגישות

 .מיוחדים צרכים עם אנשים של הישראלית

/ מרחביות/ קוגניטיביות/ פיזיות מגבלות) נכויות רבי ילדים קולטת "קרמבו של כנפיים"

 לפיתוח במכוונות, שלהם החברתיים לצרכים מענה ונותנת( תקשורתיות/ חושיות

 . שלהם החונכים לבין ובינם, עצמם לבין בינם, חברתיות יומנויותמ

 הישראלית החברה של יומה סדר שעל בנושאים עוסקות בתנועה המועברות הפעולות

 בהם במקומות לקהילה תרומה של פעילויות מתקיימות ובנוסף האוניברסאלית והחברה

 .  התנועה סניפי פועלים

 התנועהחזון 

אנו מאמינים שיצירת בסיס למפגשים משותפים, בין צעירים עם מוגבלויות לצעירים ללא "

נה הדדית האחד את השני, תיצור הזדמנות לקשרים בני אותו גיל, תוביל להב מוגבלויות

תפיסות ועמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות הן של צעירים בני אותו גיל  חברתיים ולשינויי

 .בכלל והן של הציבור

באמצעות הפעילויות, המתקיימות אחת לשבוע, בני הנוער חווים יחדיו פעילות חברתית 

ולומדים כיצד לתווך  ,זקות ואת הקשיים זה של זהושדרכה הם מכירים זה את זה, את הח

 .ולאפשר לכל אחד מהם להיות שותף פעיל בפעילות החברתית

העיניים ולא להסיק מסקנה מהמגבלה נקודת המוצא שלנו היא להתייחס לאדם בגובה 

 .הנראית לעין

בשלב ראשון נתייחס לאדם בהתאם לגילו ואחר כך נתאים את השיח והתקשורת בהתאם 

 .לצרכיו וליכולותיו

 .גישה זו מעודדת ומדגישה את כבוד האדם, גם אם הוא מוגבל פיזית או שכלית

יש לנו כחברה את האחריות לתפיסתנו, כל אדם זכאי לשוויון הזדמנויות, ומעצם כך, 

 .להיות עצמאי, להעז ולחלוםו זכותלממש את  לאפשר לכל אדם
 

 

 



 'התיקון עולם שכבת 
 

 

 

  

  

ף ְלַמַען  ְרדֹּ ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

ְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ  תִּ

ֵתן ָלְך  .ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נֹּ

 'דברים ט"ז, כ

 

 השיקומי הכפר ר"יו, אלמוג דורון ,ישראל פרס בטקס בדבריו

 חזון הציב, הפרס מקבלי ונציג" ערן נחלת – נגב עלה"

 יותר, אגו פחות: "הישראלית לחברה חברתית כיוון וקריאת

 אהבה יותר, הזולת למען עשייה יותר, התנדבות יותר, נתינה

 . "והשונה החלש למען תנאי ללא

 ולגדול לצמוח יכול האדם שבנפש והמעולה הטוב"

 " בו ומעורה לציבור מחובר שיהא במידה

 איינשטיין אלברט

 המקיים וכל; מלא עולם איבד כאילו עליו מעלים, אחת נפש המאבד שכל ללמד, בעולם יחידי אדם נברא לפיכך"

 .מלא  עולם קיים כאילו עליו מעלים, אחת נפש

 .מאביך גדול אבא, לחברו אדם יאמר שלא, הבריות שלום ומפני

 .בשמיים[ אלוהיות] רשויות הרבה: אומרים[ כופרים] המינין יהיו ושלא

 מלכי ומלך, לזה זה דומין וכולן, אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם: הוא ברוך הקדוש של גדולתו להגיד

 .לחברו דומה מהן אחד ואין, הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע, הוא ברוך הקדוש, המלכים

 ."העולם נברא בשבילי, לומר ואחד אחד לכל לפיכך

 ד' ה' מסכת סנהדרין מתוך מדרש המשנה

תן בליבנו שנראה כל -אדרבא"

אחד מעלת חברינו ולא 

חסרונם ושנדבר כל אחד את 

חברו בדרך הישר והרצוי 

לפניך ואל יעלה שום שנאה 

אמן כן  חלילה.-חברומאחד על 

 "יהי רצון.

תפילתו של רבי קטע מתוך 

 אלימלך מליזנסק

של חברת המופת שהקימו הציונים העקרונות "

בארץ החדשה: חברה המבוססת על ערכים של 

 "...שוויון, ללא הבדלי דת ומעמד

 108, עמ' "אלטנוילנד"בנימין זאב הרצל, 

 

כדי לבנות כאן חברת מופת צודקת, שבמרכזה ניצב האדם "

מערכת פעילה הבאה להבטיח מראש את הערבות יש להקים 

 "...ההדדית

 1973ישראל, דברי יגאל אלון בטקס חלוקת פרס 

 

 המנון כנפיים של קרמבו

https://www.youtube.com/watch
?v=eEgeFjsgjAg 

  לכל אדם, לכל אדם"

 יש מקום אחד מושלם

 וכולנו, יד ביד

 נצעדבמסע הזה 

 לכל אדם, לכל אדם

 "עם כנפיים של קרמבו נשנה את העולם

 

 הדתות שינויי למרות, האדם כל על להתפשט צריכה הבריות אהבת

, וטומאה כיעור רק לאומה שמחוץ במה הרואה, העין צרות. והגזעים

 . טוב בנין כל ההורסים הנוראים מהמחשכים היא

 קוק הכהן יצחק אברהם הרב



 
 משימה

זכרו  .חברה שוויונית והיחס לחלשים בחברה קראו את כל מקורות המידע וגבשו את עמדתכם לגבי

שעליכם לגבש את החלטתכם ולנמק אותה היטב תוך הבאת טיעונים לעמדה שבחרתם. השאלות 

 הבאות יסייעו לכם במחשבותיכם:

 ?מה מבקשים המקורות לרמוז לנו? מהי עמדתם העיקרית 

 של חברת מופת עליהם דיבר הרצל? מהם העקרונות 

 יותר אהבה ללא תנאי למען "בין היתר:  דורון אלמוג בדבריו בעת קבלת פרס ישראל אמר

 ?למה התכוון בדבריו אלו. "החלש בחברה

  מליזנסקלדבריו של  רבי אליעזר  מחיי החברה שלכםהביאו שתי דוגמאות. 

 ך ההמנון של "כנפיים של את המשפט "לכל אדם יש מקום אחד מושלם" מתו ירוהסב

  קרמבו.

 ", העסיקה מאז ומתמיד את האדם ולא רק אותנו עכשיו.יחס לחלשים בחברההשאלת "

 ?אילו תחושות עולות בך למקרא דברים שנכתבו על כך לפני מאות ואלפי שנים 

  ?איזה קשר יש בינך לבין כותבי המקורות הללו 

 בים טקסטים כאלה? איזו חברה מה תוכל לכתוב על תרבותה של חברה שאנשיה כות

 הם רוצים ליצור?

 מה מידת ההזדהות שלך עם כוונת הכותבים ועם פניה של החברה שהם רוצים ליצור? 

כאלו להביא לתיקון עולם. מהי עמדתכם לגבי לפי דעת הכותבים, יש בכוחן של פעולות 

 האמירה הזו?

היגדים, כותרות וערכים הקשורים הספר ומצאו בו מילים, -בסיום הלימוד, פנו אל פרופיל בית

 לדעתכם ללימוד שערכתם כאן.

  כתבו את מחשבותיכם על הקשרים שגיליתם בין הלימוד לבין הפרופיל שלנו. הוסיפו גם

 את מה שאתם מרגישים וחשים לנוכח הקשרים הללו.

 והסבירו מה היתרונות  ,כתבו מעט גם על החברה שאתם הייתם רוצים להיות חברים בה

 ה כזו ומה תוכלו לעשות כדי להשפיע עליה.של חבר

 

 


