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שנה חדשה באלומות
חברות וחברים יקרים,

יום ראשון  9.12בשעה  10בבוקר נפגשים
לאסיפת הורים בספריה של בית שלום.
הילדים במפגש אלומות בכיתות.

אני לא יודעת אם אלה האורות החגיגיים בחוץ והחושך המוקדם ,אבל נראה שחיפוש תחושת השייכות חזק
מתמיד בחורף .לכן ,אין כמו חג האורות (של חנוכה ,כן?) כדי לספר שהקהילה שלנו גדלה ומתבגרת ויש לנו
השנה שישה חבר׳ה שהתחילו את שנת המצווה שלהם .איך יחגגו? מה תפקיד הקהילה בטקס ובתהליך?
על השאלות האלה התחבטנו בוועד ,בפגישות הורי המצווה וגם בכנס קהילות שהתקיים בפראג בנובמבר.
אלומות עדיין נמצאת בתהליך העיצוב ,אם כי באה גם תחושת יציבות .באופן אישי הרגשתי את זה בפראג,
כשהצלחתי לשקוע לחלוטין בכנס ולא לדאוג ממה שקורה במפגש אלומות בינתיים ,בהשוואה לכנס
שנסעתי אליו בשנה שעברה ,בו כל היום הייתי בוואטסאפ לוודא שהכל מתקתק .השנה ידעתי שהדברים
פשוט זורמים.

מחמם את הלב במיוחד לראות את הרתמות ההורים המתמשכת ,אם זה באמא שהגיעה להיות שומרת
למרות שהבת שלה לא יכלה להגיע באותו השבוע למפגש ,או באמא שהתקשרה לעשרות אולמות בעיר כדי
למצוא מקום מתאים ליום הקהילה ,ואם זה בנכונות לסחוב ,לנקות ,לצלם ,או פשוט לחייך.

אלומות מתקיימת כיום מדמי החבר ונתמכת רעיונית על ידי ארגון ״קהילות״ וארגון ״חזון״ (הקהל) שנכנסו
כשותפים של ״קהילות״ לאחרונה .התמיכה היא בסבסוד כנסים כמו זה שהיה בפראג ובסמינרים עתידיים.
בהמשך נצטרך להרחיב את המימון ,ואנחנו מחפשים דרכים יצירתיות לעשות זאת .מעוניינים להצטרף
למאמץ? יש לכם קשרים? רעיונות? דברו איתנו .בנוסף ,אנחנו מחפשים ספרן/ית.

שיהיה חג חנוכה מואר ומאיר,
תמרה והוועד :רוני ס ,.תמר ,ירדנה ,שרון ,מקס ל ,.יעל א.

בהצלחה לעדי אבידני שתייצג אותנו החודש
בפרנקפורט בכנס לחינוך עברי של
ההסתדרות הציונית העולמית.

רפואה שלמה לרז אדמה {}
+ Erel Edree
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מזל טוב למאיה סטביסקי על קבלת תואר הדוקטור !

בהצלחה לאורית שתייצג אותנו החודש
בישראל בכנס של הסוכנות היהודית למורים
לעברית.

החיפושיות שלנו
מרגש להגיע לסיום הסמסטר הראשון!
החלק הראשון איגד בתוכו ארבעה מפגשים היה תחת הכותרת 'התחלות'.
בכל מפגש למדנו להכיר אות חדשה (ש ,ס ,ת ,ע) ומאחר שהחודש הראשון הכיל בתוכו את החגים הקדשנו
בכל מפגש התייחסות לכל חג שכללה הסבר קצר על מהות ומנהגי החג ,שירי החג וחוויות הילדים .סיימנו
בדרך כלל בפעילות יצירתית הקשורה לחג.
בנוסף ,למדנו להכיר קצת אחד את השני ,כשאנחנו יוצרים כצוות תבנית די אחידה לכל מפגש שמניסיוננו
והרגשתנו ,מצליחה לרכז את הילדים בצורה הכי טובה .כמובן שכל תכנית הינה בסיס לשינויים.
המפגש האחרון לפני היציאה לחופשה היה בנושא הסתיו כשבחלק היצירתי התרכזנו בהנאה גדולה
בהדבקות של עלים ,זרדים ,ענפים וכו' .מצורפות תמונות להנאתכם (באדיבות ענבל ל .שהיתה ההורה
התורן).
החלק השני של הסמסטר הוקדש לנושא 'אור /חושך'.
בכל מפגש בחרנו להתרכז בנושא אחר :חושים ,הפכים ואור וחושך ,כשמטבע הדברים חלק גדול מכל מפגש
מוקדש לחנוכה .בנוסף למדנו את האותיות ח ,ק ,ל.
המפגש האחרון יתמקד גם הוא בחנוכה ובסיפור על כד השמן ונלמד לכתוב את האות נ.
בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות למורים המחליפים ולהורים התורנים ולאחל לכולנו חג אורים שמח!
מצוות החיפושיות – מרדכי ,יעל ואורית
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הקיפודים שלנו
הקיפודים התחילו את השנה באלומות מהסוף:
במפגש ראשון שהוקדש כולו לסוף ולהתחלה
ולאות האחרונה בא"ב  --האות ת.
יחד עם חגי תשרי והסתיו הילדים גם למדו להכיר ,לכתוב,
לזהות ולקרוא את האותיות מ ,ם  ,ב דגושה ,ר ,ק
ואת התנועות פתח ,קמץ ושווא.
הילדים ביקרו הכינו כרטיסי שנה טובה וביקרו בסוכה,
למדו להבחין בין מתוק ומלוח ,שמעו סיפורים ולמדו להכיר
זה את זה ולהתגבש כקבוצה.
בתרגול כתיבת האותיות הילדים לרוב יוצרים מהאות ציור
שיש בה את צליל האות --כך שהם בנו סוכות מהאות ת,
וקרונות של רכבת מהאות ר.
ועכשיו כשהימים מתקצרים הקיפודים לא מתכוננים
לשנת חורף ,ובמקום זה לומדים על לילה ,אור וחושך.
בעזרת האות א ותנועת החולם למדו על מקורות אור ועל
יתרונות החושך.
הילדים תפרו בעצמם )!) שקי שינה קטנים לבובות כדי
שיהיה להן חם ונעים בלילה.
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תודה לליה מורין שהתנדבה להיות סייעת
בקיפודים ומסיימת עתה את תפקידה .אנו
מברכים את ניצן רוזנברג שנכנסת לתפקיד
במקומה .בהצלחה!

הינשופים שלנו
בחודש וחצי האחרונים עסקו הינשופים
בנושא 'אור וחושך'.

בפעילות הראשונה קראנו את הסיפור 'כובע קסמים' של לאה
גולדברג ,ועבדנו עם האיורים המקסימים של רינת הופר.
הילדים ערכו מופע קסמים מרהיב והדהימו זה את זו.

השתובבנו במשחקים שונים ,ביניהם "פרה עיוורת" ו"ספלאט".

לכבוד החנוכה הילדים היו עסוקים בבניית סביבונים וחנוכיות והכנת
ויטראז' .למדנו את סיפור החג ואת מנהגיו ,והילדים התאמנו על
קריאה וכתיבה .נמשיך לעסוק בחנוכה במפגש האחרון,
לפני היציאה לחופשת שליש ראשון.
תודה רבה וחופשה נעימה! ירדנה וסיון
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הג'ירפות שלנו
הג'ירפות היא קבוצה רבגונית ומעניינת .היא כוללת כ 14-ילדים בני מגיל  9עד  .12חלקם נולדו
באנגליה וחלקם הגיעו לא מזמן .שני מאפיינים אלו  -גיל ורמת עברית  -הופכים את העבודה
הקבוצתית השבועית למורכבת וגמישה יותר .כל מפגש נפתח במשחק אותו בוחרים הילדים
ומעבירים לפי התור .לאחר מכן עוברים לנושא של אותו חודש.

הנושאים שעסקנו בהם בסמסטר החולף הם :הכרות והתחלות ,סתיו ותקופת החגים ,חורף ומילים רטובות
הנכתבות בט' ,וכמובן חנוכה הבא עלינו לטובה.
הפעילויות עצמן מתובלות בשירים ,משחקים ,יצירה ודפי עבודה .דפי העבודה עד כה נחלקו לשתי רמות ,על מנת
שיתאימו ליכולות הקריאה והכתיבה השונות.
הקו המוביל אותנו בהכנת הפעילויות הוא כי הנאה והנגשת השפה בדרך יצירתית ,מעוררת עניין ורצון ללמוד.
בכל הפעילויות עד כה הושם דגש גדול על אמנות ויצירה  -עולם התוכן ממנו המורה יעל והסייעת עדי מגיעות.
תוך כדי העבודה הילדים לומדים וכן רוכשים מיומנויות נוספות כגון :כיצד ניתן להבין שיר ,מהי שפה ציורית,
פיתוח יצירתיות ודמיון ,מורשת ישראלית ומסורת יהודית.
כיף לראות כי הילדים משתפים פעולה ,מביעים עניין בנעשה ומפגינים ידע רב ויצירתיות מקסימה!
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כיתת מצווה
הסמסטר נפתחה כיתת מצווה :שישה תלמידים מכיתת הג׳ירפות בשעה השניה פורשים
לכיתה צדדית לפעילות מיוחדת.
התחלנו בשיחה על השמות שלנו והמשמעות שלהם .החבר׳ה נשלחו הביתה עם משימה לראיין את
ההורים בנושא .בהמשך גילינו טקסי מעבר בשבטים שונים ונשמנו לרווחה כשהבנו שאצלנו אין צורך
לקפוץ באנג׳י כמו באי ונואטו!
בשיעור אמהות מיוחד החבר׳ה הכירו דמויות של נשים מנהיגות ,ועם מרדכי דיברו על אור
וטרנספורמציה  -ראינו מה קורה לאנשים שפתאום מאירים את החברה סביבם בדתות שונות.
שיקפנו אחד לשני את המצב הרגשי בלי להשתמש במילים .ראינו את עצמנו בעיניים של האחר.

קבוצת המצווה מאוד מרגשת את מרדכי ותמרה המדריכים ,
ואנחנו מאוד מצפים להמשך התהליך הזה ולבניית שכבת הנהגה
לאלומות בעתיד.
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מבוגרים
גם למבוגרים היה סמסטר מלא בפעילויות!
שרון גבע התנדבה לרכז סדרת פעילויות ,שכללו:
 סדנת תרגול מיינדפולנס סדנת הכנת קוקטיילים הרצאה על ילדים עם צרכים מיוחדים ועל ילדינו בניתרבות שלישית.
חגגנו את חנוכה ושוחחנו על אסטרונומיה ,ולקינוח
הצטרפנו לערבי הקולנוע החודשיים 'בבית שלום'.

פעילויות הערב שנחנכו בסתיו נרשמו כהצלחה
וימשכו גם בסמסטר הבא.
תודות לכל מי שתרם ואירגן :אבישי ,גיא ,נפרת,
תמרה ,גאולה ומקסים ,חן ,גיל,
וכמובן אסתרינה ,על העבודה הרבה.
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דיווח מכנס הקהילות בפראג 16-18.11.18
התכנסנו בסוף שבוע קריר במיוחד ארבעים אנשים
מ 15 -קהילות שונות באירופה.
נציגות אלומות היו תמרה ,ירדנה ויעל א.
הכנס השנתי של מכון ''קהילות" התכנס השנה בפראג.
בסוף השבוע הזה היו כמה כנסים שונים של אירגונים יהודיים
אחרים מאירופה אותם יצא לנו להכיר ,לשיר ולעבוד יחד.

חזרנו עם הרגשה שאנחנו מתהלכות על ענן.
התחושה החזקה ביותר היתה ההבנה שאנחנו לא
לבד .כולנו צריכים קהילה ,והצורך הזה בא לידי ביטוי
בתכנים שונים שהועברו ובדילמות שהועלו על ידי
קהילות שונות.
הקהילות נמצאות בשלבים שונים של הקמה
והרצה ,ונחמד היה להרגיש שממרומי השנה פלוס
שאלומות קיימת בהחלט יש לנו הרבה מה לתרום,
אך כמובן גם להיתרם.

מעבר להכל היתה גם האפשרות לעצור רגע במרוץ
הזמן ולהביט מבחוץ .להתלבט ,להרהר ,לחשוב
ולהתדיין מהן האבנים הגדולות באירגון ,מהי
משמעות קהילה ,להקשיב לדינמיקות השונות
בקהילות ,ולהתחבט יחד בבעיות משמעותיות.

נפרדנו בתחושה טובה שרכשנו חברים חדשים
והמון שיתופי פעולה שאנחנו מקווים להמשיך.
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ימי קהילה
אלומות זו קודם כל קהילה
אחת למחצית-סמסטר מתקיים
יום קהילה :במקום מפגש רגיל
בכיתות עם המורים ,משתתפים כולם
בפעילות סביב נושא מסוים.
זה זמן פשוט להיות אנחנו ,להתערבב
הורים וילדים ,מורים ותלמידים יחד.

את יום הקהילה הראשון
ארגנו יעל גתי ורווית אורן:
פעילות גיבוש בהשראת 'המירוץ
למיליון' במיקום מקסים שנבחר
במיוחד  -יער וונדלברי בדרום
קיימברידג' .היה כיף חיים.
המון תודה להורים שליוו קבוצות
והפעילו תחנות!

את מועד יום הקהילה השני ניצלנו כדי לחגוג יחד
את חג החנוכה.
בערב נר ראשון של חנוכה ארגנו נועה שטיינר ,ענבל לייטנר וג'נין ויינר
מסיבה מלאת פעילויות מקסימות וחינוכיות (ברובן ☺)
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חיפשתם את הקישור
לאתר של אלומות?
תמצאו שם גלריית תמונות,
רשימה של הפעילות למבוגרים,
ועוד מידע
שתוכלו לקרוא ולשתף:

alumot.uk

תודה לכולם

וחופשה
נעימה
וחמימה!
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