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קיץ באלומות
חברים יקרים,
אלומות חוגגת שנתיים  -מזל טוב לכולנו! היה נפלא לראות בטקס הסיום שלנו את הילדים המתוקים מופיעים עם השירים ,ההצגות
והסיפורים שהכינו בשיעורים האחרונים .הם היו גאים ונרגשים ונראו קצת יותר גדולים.
השנה אלומות המשיכה להתפתח ולשנות חלקים מהצורה שלה .קודם כל ,הצוות החינוכי התרחב -הוספנו אשת צוות שנייה כמעט
לכל כיתה ,ופתחנו את כיתת המצווה .הכנסנו לכיתות נושאים חצי סמסטריאליים (והאמנו שאפשר לדחוס מלא נושאים ומלא
קריאה וכתיבה בזמן בלתי אפשרי.)...
בנוסף ,התחלנו עם ימי הקהילה ,בעיקר סביב החגים .ולמרות האתגרים (כל מי שהרים יום קהילה יודע שזה הרבה יותר עבודה
ממה שזה נראה) ,היה מרענן להכיר ולדבר עם המצטרפים החדשים אגב קליעה למטרה ביום הקהילה בוונדלברי .הצלחנו לייצר
אווירת חג חמה בחנוכה .הילדים הסתובבו ולמדו ביחד ובנפרד במוזיאון הפיצוויליאם  -חלקם בפעם הראשונה .ייצרנו בלגן ישראלי
בפורים ,והמשכנו להתערבב בפיקניק שבועות.
מינינו קב״ט (יוני ש) ,סדרנית תורנויות (רווית) ,ואני זכיתי לחלוק את אחריות המפתח עם מקס ל -תודה!
ולבסוף ,אלומות מבוגרים יצאה מגבולות ימי ראשון ,תודות להיענות המרובה ולשרון ג  -מאסטרופיזיקה למיינדפולנס ,מסדנת
קוקטיילים לזיכרון בסלון ועוד המון אירועים.
אז מה יהיה בשנה הבאה?
לאחר צונאמי של התנדבות ,הוועד התפצל לצוותי עבודה לקראת השנה הבאה  -ראו רשימת תפקידים וצוותים למטה .כל מי
שרוצה להיות חלק ,ולתרום לרגע או לרגעים  -מוזמן ליצור קשר עם בעלי התפקידים .פגישת וועד כללי תתקיים  3-2פעמים בשנה,
עם נציגי הצוותים ובעלי תפקידים רלוונטיים .הפגישה תהיה פתוחה למי שרוצה להצטרף ונודיע עליה מראש.
נמשיך עם ימי הקהילה שיהיו פתוחים לכלללל הקהילה (קרי ,כל דוברי העברית בקיימברידג׳).
אסיים עם דברי ידידנו פו הדב שאמר  -״כשאתה רואה מישהו נועל את מגפיו הכבדים ,אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהרפתקה
עומדת להתרחש״ .אני כבר שומעת את קולות המגפיים! אבל בינתיים ,בסימן סנדלים בלבד-
קיץ נעים לכולם,
תמרה

מכתבי תודה נשלחו לכל
התורמים לקמפיין מימון
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קבלו אותם ....בעלי התפקידים לשנה הבאה:
צוות חינוך  -אחראי על מפגשי בית החינוך בימי א׳ :תמרה נוביס  -מנהלת,
תמר דרוקר  -אחראית פדגוגית ,ירדנה גליל ,מקס ליכטמן  -נציג ההורים
צוות תרבות :שרון גבע (אירועי תרבות וחברה למבוגרים בקהילה ומעבר),
שרון מורין  -אלומות מבוגרים בימי א'
צוות ימי קהילה :הילה ניסני ,ג׳נין כהן
גזבר :רוני סוכובסקי
סדרנית תורנויות :רוית אורן
אתר אינטרנט :ליאורה וילמובסקי
קב״ט :יוני שרוני
א .פינוי במקרה של שריפה :תמרה נוביס ,ירדנה גליל
אחראי בניין וציוד :דרושים מתנדבים
גיוס כספים :דרושים מתנדבים

החיפושיות שלנו
פתחנו את השנה עם שני מורים נפלאים  -יעל ומרדכי  -והתמקדנו בלמידת האותיות והתמצאות במרחב
החזותי של העברית.
עסקנו בעונות ,במשפחה ובגוף האדם .דרך הנושאים האלו מצאנו את האותיות המככבות ומשם המשכנו
לניסיון של כתיבה והתמצאות חזותית במרחב העברי.
התחלנו בהקמת קלסר עברית שבו לכל ילד היה את העולם שהקים לעצמו,
מתמונות משפחתיות ,חיות ואותיות.
קראנו המון! והילדים היו פשוט מרותקים .הוכחנו שעל אף שהשפה לא תמיד בנמצא ,אפשר לבנות עולם
שלם על ידי הבנת ההקשר.
ואז הגיע לו פסח ואחריו תחלופת צוות ...מרדכי עזב ועדי נכנסה.
השינויים האלה בהתחלה נראו כקשים אבל הילדים התרגלו במהרה ,והקבוצה החלה להתגבש.
ילדים שבתחילת השנה פחות השתתפו מצאו עצמם מרכז השיעורים.
הסמסטר האחרון התמקד בעיקר ביצירה ובתנועה .התמקדנו בהקמת מרחב מחבק ומקבל בשפה העברית
ופחות בלמידה הפדגוגית של האותיות (אבל תמיד קראנו בעברית .) ):
קבוצת החיפושיות היא קבוצה מדהימה ,מלאת אנרגיות וההוכחה שעברית יכולה להיות קיימת בכל
אלמנט בחיים שלנו גם כשאנחנו לא באמת יודעים את סדר האלף-בית.
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הקיפודים שלנו
השליש האחרון השנה היה משובץ חופשות
ואירועים ולכן מפגשי הקיפודים התרכזו בדרכים
שונות ליישם את היכולות בעברית של הילדים תוך
כדי מתן הזדמנויות לפענח צלילים ,לקרוא ,לכתוב,
להעתיק ולהעשיר את אוצר המילים.
במפגש הראשון אחרי פסח והמימונה נבנה סביב
הרעיון שאם אין תורה  --אין קמח והילדים היו
צריכים לקרוא יחד ולפענח מתכונים ,לקרוא את
שמות המצרכים וביחד להכין עוגיות גזר טבעוניות
ומאפינס תירס וגבינה.
הילדים נהנו לעבור מהדף עם הקריאה והכתיבה
לבישול מעשי ובחזרה ,וכולנו חגגנו מהמאפים!
בילינו את ל"ג בעומר בפעילות חוץ בנושא עצים
ובמפגש כללי סביב המדורה ,ובשבועות זכינו ליום
שטוף שמש בין הגשמים לפיקניק חלבי טעים.

ציינו את יום העצמאות במפגש שהנחה קישקשתא
במהלכו הילדים הכירו את מפת הארץ ,דיברו על
אתרים בירושלים ועיצבו דגלים חדשים למדינה.
חודש יוני הוקדש כולו לשבוע הספר המתקיים
בישראל ,והילדים שאלו ספרים מספריית אלומות,
המליצו זה לזה על ספרים אהובים ,דיברו על מה
מרכיב סיפור ואיך עושים ספר ,חיברו סיפור בעצמם
והפכו אותו לספרון שהם קראו ,איירו וגם הופיעו
איתו בסוף השנה.
במקביל ,כל הילדים זכו לעבוד בזוגות או שלשות עם
אורית על מיומנויות קריאה במהלך המפגשים
השונים ,כל אחד ואחת לפי יכולתה ויכולתו.
היה לנו גם זמן לשמוע סיפורים ולפטפט ,בעיקר
סביב הכיבוד במהלך המפגשים.
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הינשופים שלנו
הסתיימה לה שנה עמוסה ומוצלחת בינשופים.
שנה בה הכרנו חברים חדשים ,למדנו ,שיחקנו ,פעלנו והכל נעשה ,נכתב ודובר בעברית!
בתחילת ובסוף כל שיעור בדקנו מהו מדד מצב הרוח כדי להעניק לכולנו מוטיבציה וכוח.
שיחקנו הרבה משחקים ישראלים (וגם לא) השנה כמו" :פרה עיוורת"" ,המלך אמר"" ,מראה",
"טלפון שבור"" ,סבתא שלי" ,עם זאת המשחק האהוב על הינשופים השנה ללא ספק הוא
משחק ה"שלפלף"
קראנו את דירק הילד מהולנד ,כובע קסמים ,העץ הנדיב ,הדודה שלי מרחוב הנביאים ,ועוד...
עבדנו הרבה בחוברות העבודה גם בכיתה וגם בבית.
חגגנו את חנוכה בקסמים שהילדים הכינו בבית וביצעו מול כל הכיתה ,חיקינו את תנועות האחד
של השני ,הכנו יצירות הקשורות בחג ולמדנו על מנהגי החג וסימניו.
בטו בשבט שתלנו כמובן שתילים והפכנו לשותלים ,למדנו איך להחזיר לטבע ולתרום לסביבה
את מה שהיא נותנת לנו על ידי מיחזור של קופסאות והפיכתם למשחקים ,כלים למטרה
מסוימת וליצירות אומנות.
התרגשנו לצאת לפעילות חוויתית מחוץ למבנה ועשינו א"ש לילה (א"ש=אימון שדה) ,הסברנו
מהם פזצט"א ומשמעת לילה ,ולמדנו כיצד עושים התגנבות יחידים .במקום מספרי ברזל לצורך
התפקדות ,חילקנו "אותיות ברזל" ,כיאה לכיתת עברית .בסוף הפעילות סיפרנו צ'יזבטים ואכלנו
שוקולדים.
עסקנו בנושא המשפחה שלי ,ושוחחנו על כל מיני סוגי משפחות ,וכמובן שכל אחד הכין אלבום
תמונות ומילא אותו בתיאורים בעברית על חברי המשפחה.
בפורים למדנו את מגילת אסתר והכנו רעשנים ,נהנינו בפורימון שם התחפשנו ,שיחקנו והכנו
ואכלנו אוזני המן.
עסקנו בנושא חלל כאשר כל אחד מחברי הקבוצה בחר שלושה דברים חשובים אותם היה לוקח
איתו לחלל ,ויצאנו למסע בחללית ,נפרדנו מיקירנו ,לבשנו את חליפות החלל ,חקרנו את הירח
ומצאנו כל מיני ממצאים ולבסוף חזרנו בשלום אל המשפחות שלנו .בנוסף ראינו את שיגור
החללית הישראלית הראשונה "בראשית".
באביב למדנו את עשר המכות בעזרת המצנח .לכל מכה ניתן סימן -צבע (דם -אדום ,צפרדע-
ירוק וכו') .נהנינו מאוד (בעיקר מהארבה שהתרכז על נקודה במרכז.)..
לסיום הילדים חצו את ים סוף.
בנושא עצמאות למדנו במשחק איך ההרגשה לרוץ ,לקפוץ ולקלוע כשאנחנו קשורים רגל לרגל
ויד ליד.
הסברנו מהי עצמאות ,מהי ההרגשה כשנלקחת עצמאות ,במה אנחנו עצמאיים ובמה לא.
בלג בעומר יצאנו החוצה למילטון פארק .הכרנו את מנהגי וסימני החג ,יצאנו למשימות בעקבות
מנהגי החג ,רקדנו ,בנינו מחסות והכנו מתנות לאל .לבסוף מצאנו מטמון בצורה ובטעם של
סוכריה.
בשבועות רקדנו לצלילי "שיבולת בשדה" ,הכרנו את שבעת המינים והכרנו את סימני העונה:
עפנו וצייצנו כציפורים ,נסגרנו ונפתחנו כפרחים וצמחים ונענו בחופשיות.
לקראת סיום השנה התעסקנו בנושא שאהוב על כולנו והוא ספרים.
גילינו מהו הספר שאהוב על כל אחת ואחד מאיתנו ,דיברנו על ספרים וסיפורים שונים ,הכתובים
בצורת 'שרשרת אירועים' ,כמו פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו ,העץ הנדיב אותו קראנו ,והדודה
שלי מרחוב הנביאים על מנת שנוכל לכתוב בעצמנו סיפור משלנו .הכנו ,כתבנו ואיירנו ספרונים
עם סיפורים שאנחנו המצאנו וכל בעברית!!!
לא הסתפקנו בכך ובמופע סיום שנה הצגנו את הסיפורים שלנו לכל אלומות!
לסיום כולנו קיבלנו תעודות וסימניות ינשופים לספרים.
נאחל בהצלחה לבוגרי הינשופים יאיר ואורן אשר עולים בשנה הבאה לג'ירפות.
שתהיה לכולנו חופשה נעימה מלאה בשמש ,ים ,גלידות ,פירות ,צחוק והמון כיף!
ירדנה וסיון
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הג'ירפות שלנו
את סוף השנה הג'ירפות בילו בעיקר בשירה ובריקודים.
פתחנו את הסמסטר בפעילות חגיגית לרגל האירוויזיון בתל אביב .ניתחנו את ניצוצות ההצלחה
הישראלית ,הקשבנו לשירים ובחרנו את השיר שייצג את הג'ירפות במופע הסיום.
ענבל לייטנר ,אמא של רותם ואביגיל ,העבירה פעילות מרתקת על איור ספרים ולימדה את
הילדים כיצד מאיירים מטאפורה.
כמו כן ,קראנו את "עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור" וניסינו לעמוד בגזירות השונות שהטיל
פרדיננד על עמו .בהמשך אף ציירנו קומיקס המשך על החיים ללא חמש אותיות ,חייו החדשים
של המלך באי ועוד.

הקשבנו גם לשיר האלמותי "מכופף הבננות" ויצרנו דומינו תחביבים ופירות אהובים ,איתו הכרנו
את הינשופים הבוגרים אשר עתידים להצטרף אלינו בשנה הבאה.
השנה אופיינה בחדוות יצירה ,שירים ומשחקים ,ובתקווה שגם עם טעם לעוד...

אווה ,ניצולת שואה,
עם הג'ירפות
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כיתת מצווה
השנה שלנו הסתיימה בסימן
מנהיגות -
יצאנו לטיול שנתי ובו כל אחד מששת ילדי המצווה
הוביל חלק .התחלנו בכפר  Reachוהלכנו עד
אלומות לתוך הטקס המרגש.
הילדים לימדו את הקבוצה על הנהר ,על הירקות
שצומחים באזור ,העבירו משחקי גיבוש
ולימדו אותנו פרטי טריוויה על בעלי החיים באזור.
לאורך הטיול חזרנו לעיקרי ההדרכה שלמדנו:
קתימב״ה (קול ,תנועה ,ידיים ,מבט ,ביטחון,
התלהבות) .הילדים נתנו פידבק אחד לשני וזה
חימם את הלב.
תודה מיוחדת להורי הקבוצה ששלחו כל מיני
מטעמים ,שרו שיר מקסים בטקס ,ארגנו שי
קופסה עם חפצים מיוחדים לכל ילד והביעו
התלהבות שאפשרה לכל זה לקרות!
ותודה ענקית ליאיר פרי שתכנן והוביל את הטיול
המדהים שהיה הפטל שבקראמבל.

התחלה של מסורת ,אנחנו מקווים!
תמרה ומרדכי
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צבים וזוחלים אחרים
נושאי המנשאים ורודפי הפעוטות
השתתפו באירועים כיפיים ובהרצאות
מרתקות:
אנחנו מסיימים את השנה אחרי יותר מ15-
מפגשים שקרו תודות ליוזמה ,לארגון ולאירוח של
אסתרינה ,אבישי ,גיא ,גאולה ,מקסים ,תמרה,
מקס ,נועה ,ענבל ל ,.יאיר ,תמר ,אווה ,עדי נ,.
נפרת ,רוני ס ,.דנה ,ניצן ,שמרית ,שרון מ,.
ליאורה ,שלי ש ,.וכמובן כל המשתתפים.
תודה לכולם!
השתדלנו לגוון את אופי ,נושא ,מיקום ושעת
המפגשים ,ונראה שרבים מצאו את מקומם .אם
מצאתם את מקומכם באירועים שהיו ,ויותר
מכך ,אם חיפשתם ולא מצאתם ,נשמח לשמוע
מכם על כל רעיון וכיוון מחשבה לשנה הבאה.

במוצאי שבת חמה במיוחד ,זכינו
להשתתף בהרצאה של גיל חובב – על
חומוס ,בגידות ,ושאר ירקות.
באדיבות הפדרציה הציונית העולמית.

חופשה נעימה ,ניפגש שוב כאשר רוחות רדומים
ישאו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן.
צוות אלומות מבוגרים,
שרון את שרון

אם יש לכם הצעות לפעילות בימי ראשון
(בזמן שיעורי העברית) אנא כתבו לשרון מורין.
פעילויות במועדים אחרים – פנו לשרון גבע.
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ימי קהילה
סביב חגי ישראל קיימנו פעילויות משותפות לכל שוחרי התרבות העברית בקיימברידג'.

גם השנה התכנסנו סביב מדורה ביער
מילטון עם תפודים ומרשמלו .הילדים
השתתפו בפעילות חינוכית עם
המורים .תודה רבה לכל מי שעזר
לארגן ,להדליק ולשמור על המדורה
ועל מצברוח טוב.

את חג השבועות חגגנו בשיתוף עם קהילת 'בית שלום'
גאולה ליכטמן הפיקה את הפיקניק הענק באומץ רב .שזרנו זרי ראש יפים ,ואכלנו המון דברים
טעימים שהביאו החברים (השנה נרשם מחסור בעוגות גבינה .מה נסגר?)
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שלום

אנחנו נפרדים מכמה מחברי הצוות -
מרדכי (ומשפחת זלר) שחוזרים
לארץ אחרי שלוש שנים .יעל
(ומשפחת אוסימו) שחוזרים לארץ
אחרי  13שנה .סיון צוברי ומשפחתה
ששבים לארץ לאחר שנה .עדי
אבידני שלא תמשיך איתנו בגלל
עומס בלימודים ובעבודה.
תודה רבה לחברי צוות המדהימים
שהשקיעו ,עשו ,חשבו והיו שם תמיד!

אתגר הקריאה האלומי לקיץ
הילדים מוזמנים להשתתף בקיץ באתגר הקריאה
האלומי  -כל ילד/ה שקורא/ת או כותב/ת משהו
במהלך החופשה מוזמנים לשלוח מייל
לתמר tamardrukker@yahoo.com
ליידע אותה ,והוא/היא יקבלו מדליה וירטואלית
על כל ספר/פתק/פעילות בעברית.
בתחילת השנה הבאה נכריז על אלופי העברית!
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תודה לכולם

וקיץ
מהנה!

