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نشطاء "أجنحة كريمبو" واألهل األعزاء!
يغني النشطاء في نشيد افتتاح الفعاليات أنشودة "كريمبو إمبيريا" ،وهذا هو الشعور الذي يراودنا!
إننا ننهي سنة الفعاليات بأكثر من  5,200ناشطا ،من طالب ومرشدين مرافقين ،في  57فرعا منتشرا في جميع
أنحاء البالد ،يقومون أسبوعيا بأنشطة اجتماعية مدمجة ،مفعمة بالمحبة واالحتواء والتقبل واالحترام المتبادل.
لقد تحقق هذا الخير كله بفضلكم ولهذا نشكركم من أعماق قلوبنا!
نحن نستعد الفتتاح سنة أخرى من الفعاليات ( )2017-2018مع أكثر من  60فرعا في مختلف أنحاء البالد.
الحركة ماضية في في انطالقتها ونموها المتسارع وتعمل على تحقيق حلم افتتاح فرع في كل مدينة في إسرائيل.
تعمل "أجنحة كريمبو" من منطلق اإليمان بأن الدمج والعمل المشترك في الفروع يساهمان كثيرا في إفادة جميع
النشطاء ،الطالب والمرشدين المرافقين على حد سواء ،بحيث يجني الجميع الفائدة منها.
ما الذي خططنا للقيام به هذه السنة:
نشاط أسبوعي مشترك :نشاط متاح ومدمج للطالب والمرشدين المرافقين.
النمو :نحن مستمرون في نمونا ونتطلع إلى افتتاح فروع جديدة للمزيد من األطفال وأبناء الشبيبة في جميع أرجاء
البالد.
التأهيل واإلرشاد :المرافقة المهنية الدائمة لجميع النشطاء طوال السنة وتوفير التأهيل على المستوى القطري
واللوائي وعلى مستوى الفروع.
أنشطة جمع التبرعات :في الفروع ،في حمالت الصناديق في كل من "إيكيا" و"شوبرسال" ،وفي النشاط الصيفي
الكبير "كريمبو صيف  ،"5وغيرها.
سنة خدمة كريمبو :سيعمل في الحركة هذا العام  40من شباب سنة الخدمة ،في خمس مجموعات منتشرة في
أنحاء البالد ،وألول مرة ستكون إحدى المجموعات مجموعة مدمجة.
مرشدو كريمبو :وهو مشروع تجريبي يضم مرشدين في الصف التاسع يتلقون دورة إرشاد سنوية قبيل موافقتهم
على االنضمام إلى مجموعة مرشدي كريمبو.
مشاريع :المخيم الصيفي ،البعثة إلى بولندا ،يوم المرشدين ،رحالت الفروع ،أيام تناغم ...وغير ذلك.
رسوم المشاركة في سنة الفعاليات لعام :2018-2017
على غرار جميع حركات الشبيبة ،وبشكل سنوي ،نقوم بجباية رسوم مشاركة من النشطاء بتكلفة الفعالية والتأهيل،
كما يلي:
رسوم التسجيل للمشارك لمدة عامين (الطالب \ المرشد المرافق \ المرشد الخارجي) –  500ش.ج.

وقد منحنا هذا العام تخفيضا في رسوم التسجيل للنشطاء في البلدات الحدودية والبلدات الموجودة في التدريج
االقتصادي االجتماعي  ،6-1بموجب معطيات دائرة اإلحصاء المركزي.
لكي نتمكن من مواصلة النمو نحن بحاجة إلى شركاء وداعمين إضافيين .وسنكون مدينين لكم بالشكر إن استطعتم
إيصالنا إلى متبرعين افتراضيين أو إلى شركات تجارية .وسوف تخصص تبرعاتهم للفرع الذي ينشط فيه أبناؤكم.
أن تم تصلوننا بهم ونحن نواصل معهم .يسعدنا إن تواصلتم مع ميراف بوعز (بوجي) القائم بأعمال المدير العام،
المسئولة عن تنمية الموارد والعالقات الخارجية على البريد اإللكترونيboozy@krembo.org.il :أو على
هاتف رقم.052-4237526 :
شكرا لمشاركتكم في نشر بشرى "أجنحة كريمبو" لفتح فرع في كل مدينة ،وتوفير تجربة تغير الحياة لمزيد من
األطفال وأبناء الشبيبة من ذوي االحتياجات الخاصة ومن غير ذوي االحتياجات الخاصة.
مع تمنياتنا لكم بصيف سعيد آمن وسنة فعاليات مثمرة،
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