חח

הכירו את אלומות
גילי וענבל
בקבוצת החיפושיות ,אנחנו אחד עשר ילדים בגילאי 3-
 5ושתי מורות – גילי וענבל .אנחנו מתחילים כל
פעילות בשיר שבו אנחנו אומרים שלום לכל אחד בחדר
ומברכים אותו ביום נפלא .במהלך הפעילות אנחנו

יעל

מתרגלים אוצר מילים בעברית ,עורכים הכירות עם

השנה אני מעבירה מפגשי תרבות ישראלית לקבוצת

אותיות הא'-ב' ולומדים מנהגים ושירים של התרבות

הג'ירפות בשעה הראשונה ולקבוצת הינשופים בשעה

הישראלית דרך פעילויות תנועה ,יצירה ,סיפורים,

השנייה .הילדים מעמיקים את היכרותם עם התרבות

מוזיקה ,משחקי קופסא ושיחה על דברים שאנחנו

הישראלית והמסורת היהודית דרך שירים ,משחקים,

אוהבים.

דרמה ואמנות.

ירדנה
לפני שנתיים וחצי הצטרפתי לצוות המקימות של
אלומות במטרה להקים מרכז ללימוד השפה העברית
והתרבות הישראלית .במשך שנתיים לימדתי את קבוצת
הינשופים ,עברנו חוויות רבות כמו א"ש לילה ,יום

תמרה

קהילה בוונדלברי ,ולימודי קריאה וכתיבה מהנים.

מכירים את המשחק שבו מתמסרים בבלונים ואסור

השנה פתחנו את חדר העברית ,בו הינשופים והג'ירפות
לומדים קריאה וכתיבה בעברית .אני מאוד נהנית
להגיע כל שבוע לאלומות ,להיפגש עם הילדים ולראות
כמה הם נהנים ללמוד ולבלות ביחד.

שהבלונים יגעו ברצפה? אז ככה גם התפקיד שלי באלומות
– אני דואגת שהכל ירוץ חלק במהלך היום .שהמורים יגיעו
מוכנים וירגישו שהם עושים משהו חשוב ,מוודאת
שהתוכנית החינוכית מתאימה ומעניינת ,שיהיה אוכל .אני
פותרת בעיות שצצות ,ובעיקר ,משתדלת לשים לב שכל ילד
מקבל את מה שהוא צריך .אני גם אחראית למה שקורה

אורית

בין המפגשים – מגייסת מורים ,מארגנת ישיבות צוות,

אני עובדת בחדר עברית עם הינשופים והג'ירפות,

ונמצאת בקשר עם גורמים חיצוניים .אני חונכת קהילות

בשתי קבוצות קטנות ( 4-6ילדים) .התפקיד שלי עם

אחרות סביב פרוייקט הבת-בר מצווה (כי כולם רוצים גם!)

כל קבוצה הוא לתרגל ולחזק את הכתיבה ולהרחיב

ומגייסת כספים .כשיש לי זמן ,אני רושמת לי במחברת

את ידיעת השפה ,בין השאר על ידי פתגמים וביטויים

החלומות דברים כמו – לפתוח כיתת עברית למתחילים,

שונים .אנחנו קוראים ,משחקים ובגדול – משתדלים

לילדים ועוד אחת למבוגרים ,ולפתוח כיתת

להנות!

הלוואי!

. GCSE

ניצן

תמר

הצטרפתי לצוות אלומות בשנה שעברה

ילדי הקיפודים התחילו את השנה באלומות בנושא התחלות וחגי

ועבדתי לצידה של תמר בקבוצת

תשרי .הם למדו את האותיות ש' ,נ' (ן) ,ה' ,ח' ,ג' ובעזרתן הכינו

הקיפודים .השנה אני מלווה ומנחה את

כרטיסי שנה טובה לבני משפחה .בעזרת הספר "שנה עם שני" הם

קבוצת הפילים – קבוצה חדשה ,הבוגרת

חקרו את קופסת החגים ודיברו על חגי השנה ,וגם על עונות

ביותר באלומות .אנחנו מתרגלים את

השנה ולקראת סוכות אפשר היה להתרכז באות ס של סוכות ושל

השפה העברית ביחד דרך פעילויות שונות,

סתיו .בתום עונת החגים ,עברנו לעסוק בנושא בעלי חיים ולמדנו

ואנחנו שמים דגש על מעורבות בעשייה

על בעלי חיים בקהילות ,הנמלים והדבורים .כדי להכיר אותן,

באלומות ובקהילה הישראלית

ילדי הקיפודים היו צריכים ללמוד את האותיות מ' (ם) וגם ל' כדי

בקיימברידג' .העלון בעיקרו נכתב על ידי

לשאול מה? מי? כמה? מתי? ולמה? הילדים קראו את השאלות,

הפילים ,ובהמשך השנה אנחנו נארגן את

חיפשו תשובות וגם הכינו תל נמלים וכוורת קבוצתית .

אירועי פורים ול"ג בעומר (ממליצים לכם,

בכל המפגשים הילדים כותבים ומפענחים אותיות וצלילים,

באופן אובייקטיבי כמובן ,לא לפספס).

לפעמים גם מילים שלמות ,אבל גם עובדים ומשחקים בזוגות או
קבוצות קטנות ,מקשיבים לסיפור ועושים גם פעילות קבוצתית
יחד.

עברנו באופן רשמי מבית
שלום למרכז החדש
ROWAN.

הצטרפו אלינו ארבעה חברי צוות חדשים!
גילי היא סטודנטית לתואר ראשון בחינוך
ופסיכולוגיה שנה שניה ,שמביאה איתה הרבה
נסיון של עבודה עם ילדים במחנות במקומות
שונים בעולם.
ענבל מגיעה אלינו אחרי שירות צבאי כמפקדת
ביחידת אבחון פסיכוטכני .בקיימברידג׳ היא
לומדת מחזות זמר בביה״ס לאמנויות.
יואב משמש ״אח גדול״ שעוזר לשלב את אחד
התלמידים במסגרת הינשופים .יואב יסיים בשנה
הקרובה את לימודי התיכון שלו בתיכון הילז רוד.
מורן היא אחראית לוגיסטיקה ,אשת הקשר שלנו
עם המבנה החדש (רואן) ,אחראית על ארון
הציוד ועל סבב התורנויות .מורן היא עורכת דין
במקצועה ,שהגיעה אלינו בסוף הקיץ מראש
העין עם  3הילדים לשם לימודי בעלה.

שתי תלמידות מקבוצת הפילים בחרו שלוש חברות קהילה ,ראיינו אותן על חייהן בקיימברידג'
ושאלו אותן את השאלות הקשות באמת.

מתי

מתי

האם

במה את

מה המקום

זיכרון שיש

עברתם
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פורים

בעברית
בקיימברידג'
נופרת

2016

2016
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הנהר

ענת
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2016
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חוקרת
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החגים

המצווה

מסינג
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אמנות

אלומות
מבוגרים

עשרים שאלות
בהשראת החידון האהוב מעיתון הארץ ,הפילים כתבו עשרים
שאלות שכולן תחת התמה הכוללת של ישראל ויהדות .בהצלחה!
באיזו שנה הפכה ישראל למדינה עצמאית?
למה ביטלו את ההופעה של להקת הביטלס בארץ?
באיזו עיר הוקמה מכולת רמי לוי הראשונה?
מי ראש הממשלה שהצטלם עומד על הראש בחוף הים?
איזה פרס קיבל תקליט 'עד העונג הבא' של להקת המכשפות?
באיזו שנה נכתב הספר 'שמוליקיפוד' מאת כוש?
באיזה ערוץ שודרה לראשונה התוכנית 'פרפר נחמד?'
מי אייר את סדרת הספרים 'דוד אריה'?
מה הסלוגן המפורסם של החטיף 'במבה'?
כמה פעמים ישראל זכתה באירוויזיון?
מהו החוק הנוגע לתעשיית הדוגמנות שישראל הייתה המדינה הראשונה לחוקק?
כמה קילומטרים של חוף ים יש בישראל?
כמה פעמים השתתפה ישראל במונדיאל?
מהו חוק השוטטות?
כמה אוניברסיטאות יש בישראל?
מיהו המתמטיקאי שמשרת הנשיא הוצעה לו ב?1952
איזה זן של עגבניות הוא המצאה ישראלית?
מהי הרשת החברתית שהומצאה על ידי ארבעה ישראלים?
מיהו זמר הפופ היהודי שחגג בר מצווה בגיל  13ואז  REבר מצווה בגיל ?31
מאיזו מגילה מגיע המשפט 'אין חדש תחת השמש'?

תשובות בעמוד הבא

1948 .1
 .2חשש משרד החינוך
שהלהקה תשחית את
הנוער
 .3ירושלים
 .4דוד בן גוריון
 .5תקליט הזהב

1955 .6
 .7הערוץ הראשון
 .8יניב שמעוני
 .9אין כמו במבה
4 .10

 .16חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות – נקבע
מינימום של משקל גוף כתנאי לעסוק בדוגמנות
266 .17
 .18פעם אחת
 .19כאשר שוטטות נעשית בנסיבות מחשידות ,היא
מהווה עבירה לפי חוק העונשין ,המטיל חצי שנה
מאסר על מי שנמצא "משוטט בחצרים או בקרבתם
או בדרך או בכביש או בסביבתם ,או במקום ציבורי,
והכל בזמן ובנסיבות שיש בהם כדי להסיק שהוא
נמצא שם למטרה אסורה או פסולה"
9 .20

 .11אלברט איינשטיין
 .12עגבניות שרי
ICQ .13
 .14דרייק
 .15קהלת
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