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מחורף לאביב באלומות
בכנס קהילות
באמסטרדם לאלומות
היתה הנציגות הגדולה
ביותר .למדנו שם על
חינוך דמוקרטי

יעל עבדה קשה
בכנס באמסטרדם

בעלי תפקידים חדשים :
קב״ט  :יונתן שרוני.
סדרנית תורנויות  :רוית אורן.
אחראיות במקרה של שריפה  :תמרה
קומת כניסה  ,ירדנה קומה עליונה
ברוך הבא לאביב ניסני שהצטרף
אלינו כסייע מתנדב בג׳ירפות

כיף בישיבת ועד +צוות ...
רוצים להצטרף ? הבחירות בקרוב !
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ג' נין וסיון יצגו אותנו בכנס בקונטיקט

החיפושיות שלנו
אנחנו מסכמים סמסטר עמוס בהתרחשויות ,לימודים ,כיף,
משחקים ותחלופות .נפרדנו הסמסטר הזה מאורית שליוותה
אותנו מזה כמה חודשים  -אורית עברה לעבוד עם הילדים
בקבוצות קריאה ,וממרדכי שליווה את הקבוצה זו השנה
השנייה .גם קיבלנו אל זרועותינו את עדי שהחל מהסמסטר
הבא תהיה מורה מן המניין בחיפושיות.
בנוסף לתחלופת המורים גם עברנו דירה ובמקום להיות
באולם הגדול ,עברנו לחדר למטה.
המעברים ברובם עברו חלק וגילינו אצל כולנו כמה כוחות
וסתגלתנות יש לנו!
הסמסטר הזה התחלנו לעבוד עם קלסרים אישיים לכל ילד.
בקלסרים הכנסנו עבודות שהכנו במהלך השיעורים ,אך גם
קישטנו אותו ורשמנו את שמנו בכריכה.
ביום המשפחה כל ילד הכין עץ משפחה עם תמונות שהביא
מהבית .זו היתה פעילות אהובה במיוחד שכמובן נכנסה
לקלסר.
בשיעור האחרון לפני החופשה עשינו מסיבת פרידה
קטנה למרדכי בה ילדים הביאו מאכלים שונים וחלקנו
הכל יחד בהפסקה שלנו .הילדים שרצו הכינו למרדכי
ברכה אותה נתנו למרדכי בסוף המסיבה.
בנוסף נפרדנו גם מתאטרון הבובות הייחודי כל כך
למרדכי שסיפר לנו סיפור מקסים על ג' ק העצלן.
התברכנו בהורים מאוד מוכשרים שליוו אותנו
במהלך הסמסטר ואחד מהם הוא רוני יורטנר
)אבא של עינב ( שהעביר לילדים שיעור
בתנועת אימפרוביזציה .הילדים נהנו מאוד
ושיתפו פעולה נהדר .בהחלט פעילות
שלמדנו ממנה המון ונחזור עליה בעתיד.
אנחנו פותחים את דלתינו תמיד לכל מי
שמעוניין להעביר פעילות לילדים!
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הקיפודים שלנו
קבוצת הקיפודים שמחה לצרף את ניצן כסייעת
ופתחה את השליש בנושא עצים ובאות ע ,ועם
העלים ,הענפים הגיעו גם הפירות והמחזה של
סיפור ' חנן הגנן’ מאת רינת הופר לכל קהילת
אלומות .הקיפודים בחרו תפקידים ,למדו את
הפזמון החוזר ולימדו את כולם לעמוד בתנוחת
יוגה של עץ במליאה לכבוד ט"ו בשבט.
נושא העצים ליווה אותנו גם כשדיברנו על
המשפחה שלנו ,יובל שיתפה אותנו עם הולדת
אחותה גילי ,והילדים הכינו עץ משפחה וגם
כרטיסי ברכה לבני המשפחה לכבוד יום
המשפחה.
עם שיגור החללית בראשית ,גם ילדי אלומות
הפנו מבטם הרחק למעלה והיו לנו כמה
מפגשים בנושא חלל סביב האות ח ובעזרת
החייזרים גם חזרה על התנועות וסימני הניקוד.
הילדים יצרו וחקרו אבני ירח ,תכננו חלליות
וגם פגשו חייזרים.

במקביל המשכנו להתקדם עם קריאה
וכתיבה ,בעבודה בזוגות בפינת
הקריאה שלנו בהנחיית אורית,
בעבודה בחוברות במהלך המפגשים
וגם זכינו לשמוע קיפודים שביקשו
להקריא ספרון או שיר לשאר ילדי
הקבוצה.
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הינשופים שלנו
בשליש האחרון עסקנו בשני נושאים מרכזיים :בנאי
ומשפחות אחרות ,וחלל.
הכרנו משפחות שונות ומגוונות בעזרת הספר "כל
אחד והמשפחה שלו" .הילדים יצרו ספרונים
משפחתיים עם תמונות משפחתיות וכיתובים שונים.
צפינו בהמראת החללית "בראשית" וכיצד נבנתה,
למדנו על אילן רמון ועל גלילאו גליליי ובנינו
חלליות מחומרי מיחזור .בתנועה דימיינו איך זזים
כשהחללית ממריאה ,צעדנו בקלילות על הירח
ונחתנו בחזרה על כדור הארץ.
חגגנו את חג הפורים עם כל הקהילה ומאוד נהנינו,
ובקבוצה הקראנו את מגילת אסתר.

את בוא האביב חגגנו ביצירת פרחים מחותמות
גואש עם גלילי נייר טואלט ובלימוד עשר המכות
בעזרת המצנח והצבעים השונים.
נאחל חג אביב וחירות שמח ,פסח אביבי ונעים
לכולם.
ירדנה וסיוון
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הג' ירפות שלנו
בסמסטר הזה הג' ירפות יצאו לסיבוב בחלל,
יחד עם החללית "בראשית" .פתחנו את
הסמסטר במשימה לעזור לחללית
הישראלית להגיע לירח .הילדים נדרשו
לפתור כתבי חידה ,להרכיב פאזלים וכן הם
האזינו לשירים ישראלים מוכרים כמו
"חלליות" של ברי סחרוף ו"חללית" של
להקת גזוז.
בהמשך למדנו על אילן רמון ,האסטרונאוט
הישראלי הראשון שהצליח להגשים חלום
ילדות להגיע לחלל .מתוך חזונו ,כל אחד
התבקש להתבונן פנימה ולחשוב על החלום
הפרטי שלו .מה הם התחביבים שלו או
תחומי העניין ,ומכן מה הוא רוצה לעשות
כשיהיה גדול .נשתף אתכם בכמה
מהחלומות שהילדים סיפרו בכיתה :לפתוח
מסעדה ,להיות תרפיסטית ,מורה ,רקדנית,
להקים חברת מכוניות ,להמציא משחקי
קופסה ,להקים הוצאת ספרים ,לטייל
בעולם ,נגנית קלרינט ,בפסנתר ,ולעזור
לשמור על הזאב הטלוא )מין בסכנת
הכחדה(.
חתמנו את הסמסטר בבניית חלליות
בקבוצות של  2-3ילדים .כל חללית מייצגת
את החלומות והשאיפות של מהנדסיה,
כצעד נוסף לעבר הגשמתם בעתיד!
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כיתת מצווה
בכיתת המצווה שמחנו לעבור לחדרנו החדש שליד
הכניסה .בהחלט שדרוג ממחסן הכסאות .השישייה
המקסימה שלנו שזרה נושאים שונים הקשורים למנהיגות,
כמו קליפות וגרעינים )ט"ו בשבט( ,המסיכות שאנחנו
עוטים )פורים ( ,תיקון עולם ,ושוק תכונות של מנהיג
)הילדים היו מוכנים להשקיע הכי הרבה כסף בתכונה
חוכמה ( .ערכנו פרויקט ובו כל ילד חשב איך הוא יכול
לעזור במשפחה וביצע את המטלה שהטיל על עצמו:
אלה בישלה ארוחת ערב ל 12איש ,דהארמה שטפה את
האוטו בהפתעה .איתן התנדב לעזור לאביו עם סידור
החנות שלו ,יואב הכין ארוחת בוקר לאחיותיו ולאחיו
ורותם העסיקה עם אחיה הקטן כדי לפנות את הוריה
למשימות אחרות.
בין לבין התעמקנו בטקסטים מהמשנה ,דרך אהוד בנאי
ועד ז'קלין קנדי .תודה מיוחדת לגדעון אוסימו שהגיע
למפגש מיוחד ,ובו פעילות על בניית מחנה  -זה שבתקווה
נצליח להקים בקיץ עם קהילות ישראליות אחרות
באירופה .אנחנו גם מתרגשים לקראת טיול הקמפינג
שלנו שיתקיים ביוני ובסופו נצעד לתוך אלומות לטקס
מעבר סמלי עם כל אלומות.
פסח שמח!
תמרה ומרדכי
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הצבים
גם למבוגרים היה סמסטר מלא
בפעילויות!
באלומות צבים פתחנו את הסמסטר עם
סדנת אימפרוביזציה עם דנה גלילי .באחר
צהריים נוסף נפגשנו עם ניצן רוזנברג
בשביל לשמוע )וגם הרבה להשמיע!( דעות
ומחשבות בנושא ההבדלים בין מערכות
החינוך בישראל ובאנגליה.
שבועיים אחר כך בילינו ערב מעורר
מחשבות עם נועה שטיינר ,שסיפרה לנו על
ציפורים נודדות ,מינים נכחדים ,פוליטיקה,
ועתיד כוכב הלכת שלנו.
בחג הפורים החלפנו משלוחי מנות ברחבי
העיר.
סגרנו את הסמסטר עם הרצאה מעוררת
מחשבות ונוגעת ללב ,על טראומה בקרב
בני נוער,
מפי שמרית זיו.
תודה לכל המרצים ,המפעילים ,המארחים,
והשולחים!

בסמסטר הבא מחכים לנו זיכרון בסלון,
סרטים ישראלים ,שוק יד שניה ,סדנת
שוקולד ,שירים מסביב למדורה ועוד.
WATCH THIS SPACE
כרגיל ,אם מישהו מעוניין להרצות או
להקשיב ,לארגן או להתארגן ,לארח או
להתארח ,צרו איתי קשר:
sharon@alumot.uk
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ימי קהילה
את יום הקהילה הראשון לסמסטר
בילינו במוזיאון פיצוויליאם.
התחלקנו לקבוצות קטנות ,וסיירנו במוזיאון
במטרה לזהות מוטיבים
עבריים ואביביים.
תודה לתמר וליאורה על ארגון הפעילות!

את מועד יום הקהילה השני ניצלנו כדי לחגוג יחד
את חג פורים.
נהנינו ממופע ראפ-פורים משעשע ומושקע ,תיאטרון צלליות,
איפור פנים יפהפה ,אפינו אזני המן) ,חלקנו( זכו בהגרלת פרסים...
היה מושקע ומוצלח ברמות על-חלל!
תודה לצוות הארגון  -ג׳נין ,נועה ,יעל רז פורמן ,הילה ,סיון,
ניצן ,וכן תודה לכל מי הכין ,עזר ,תרם פרס ,ניקה,
וכמובן  -התחפש.
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עשו לייק ל-דף הפייסבוק של אלומות
תודה לכל התורמים בקמפיין אפיקומן :מימון
המונים!
אם לא הספקתם ,הזמינו את המשפחות ואת
החברים:
https://www.gofundme.com/give-a-gift-ofhebrew?member=1830904

תודה לכולם

וחג אביב
שמח!

alumot.uk
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