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באלומותחדשהשנה
,יקריםוחבריםחברות

חזקהשייכותתחושתשחיפושנראהאבל,המוקדםוהחושךבחוץהחגיגייםהאורותאלהאםיודעתלאאני

לנווישומתבגרתגדלהשלנושהקהילהלספרכדי(?כן, חנוכהשל)האורותחגכמואין, ןלכ. בחורףמתמיד

?ובתהליךבטקסהקהילהתפקידמה?יחגגואיך.שלהםהמצווהשנתאתשהתחילו׳הברשישה חהשנה

.בנובמברבפראגשהתקייםקהילותבכנסוגםהמצווההוריבפגישות, בוועדהתחבטנוהאלההשאלותעל

,בפראגזהאתהרגשתיאישיבאופן.יציבותתחושתגםבאהכיאם, העיצובבתהליךנמצאתעדייןאלומות

לכנסבהשוואה,בינתייםאלומותבמפגששקורהממהלדאוגולאבכנסלחלוטיןלשקועכשהצלחתי

שהדבריםידעתיהשנה. מתקתקשהכללוודאבוואטסאפהייתיהיוםכלוב,שעברהבשנהאליושנסעתי

.זורמיםפשוט

שומרתלהיותשהגיעהבאמאזהאם, המתמשכתההוריםהרתמותאתלראותבמיוחדהלבאתמחמם

כדיבעיראולמותלעשרותשהתקשרהבאמאאו,למפגשהשבועבאותולהגיעיכלהלאשלהשהבתלמרות

.לחייךפשוטאו,לצלם, לנקות,לסחובבנכונותזהואם,הקהילהליוםמתאיםמקוםלמצוא

שנכנסו(הקהל)״חזון״וארגון״קהילות״ארגוןידיעלרעיוניתונתמכתהחברמדמיכיוםמתקיימתאלומות

.עתידייםובסמינריםבפראגשהיהזהכמוכנסיםבסבסודהיאהתמיכה. לאחרונה״קהילות״שלכשותפים

להצטרףמעוניינים. זאתלעשותיצירתיותדרכיםמחפשיםואנחנו,המימוןאתלהרחיבנצטרךבהמשך

.ית/ספרןמחפשיםאנחנו,בנוסף. איתנודברו?רעיונות?קשריםלכםיש?למאמץ

,ומאירמוארחנוכהחגשיהיה

.איעל, .למקס, שרון, הירדנ ,תמר,.סרוני: והוועדתמרה
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החודשאותנושתייצגאבידנילעדיבהצלחה
שלעברילחינוךבכנסבפרנקפורט
.העולמיתהציוניתההסתדרות

החודשאותנושתייצגלאוריתבהצלחה
למוריםהיהודיתהסוכנותשלבכנסבישראל
.לעברית

 !הדוקטורתוארקבלתעלסטביסקילמאיהטובמזל

}{אדמהלרזשלמהרפואה

בבוקר נפגשים  10בשעה 9.12יום ראשון 
.  לאסיפת הורים בספריה של בית שלום

.הילדים במפגש אלומות בכיתות



!הראשוןהסמסטרלסיוםלהגיעמרגש

.'התחלות'הכותרתתחתהיהמפגשיםארבעהבתוכואיגד הראשוןהחלק

הקדשנוהחגיםאתבתוכוהכילהראשוןהחודששומאחר(ע, ת, ס, ש)חדשהאותלהכירלמדנומפגשבכל

סיימנו.הילדיםוחוויותהחגשירי ,החגומנהגימהותעלקצרהסברשכללהחגלכלהתייחסותמפגשבכל

.לחגהקשורהיצירתיתבפעילותרך כלל בד 

שמניסיוננומפגשלכלאחידהדיתבניתכצוותיוצריםשאנחנוכ,השניאתאחדקצתלהכירלמדנו,בנוסף

.לשינוייםבסיסהינהתכניתשכלכמובן. טובההכיבצורההילדיםאתלרכזמצליחה, והרגשתנו

גדולהבהנאההתרכזנוהיצירתיכשבחלקהסתיובנושאהיהלחופשההיציאהלפניהאחרוןהמפגש

ההורהשהיתה. לענבלבאדיבות)להנאתכםתמונותמצורפות. 'וכוענפים, זרדים, עליםשלבהדבקות

.(התורן

. 'חושך/אור'לנושאהוקדשהסמסטרשלהשניהחלק

מפגשמכלגדולחלקהדבריםכשמטבע,וחושךואורהפכים,חושים:אחרבנושאלהתרכזבחרנומפגשבכל

. ל, ק, חהאותיותאתלמדנובנוסף. לחנוכהמוקדש

.נהאותאתלכתובונלמדהשמןכדעלובסיפורבחנוכההואגםיתמקדהאחרוןהמפגש

!שמחאוריםחגלכולנוולאחלהתורניםולהוריםהמחליפיםלמוריםלהודותרוציםאנחנוזובהזדמנות

ואוריתיעל ,מרדכי–החיפושיותמצוות

שלנוהחיפושיות
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שלנוהקיפודים

:מהסוףבאלומותהשנהאתהתחילוהקיפודים

ולהתחלהלסוףכולושהוקדשראשוןבמפגש

.תהאות--ב"באהאחרונהולאות

, לכתוב,להכירלמדוגםהילדיםוהסתיותשריחגיעםיחד

ק ,ר, דגושהב ,ם ,מהאותיותאתולקרואלזהות

.ושוואקמץ, פתחהתנועותואת

, בסוכהוביקרוטובהשנהכרטיסיהכינוביקרוהילדים

להכירולמדוסיפוריםשמעו ,ומלוחמתוקביןלהבחיןלמדו

.כקבוצהולהתגבשזהאתזה

ציורמהאותיוצריםלרובהילדיםהאותיותכתיבתבתרגול

,  תמהאותסוכותבנושהםכך--האותצלילאתבהשיש

.רמהאותרכבתשלוקרונות

מתכונניםלאהקיפודיםמתקצריםכשהימיםועכשיו

.וחושךאור,לילהעללומדיםזהובמקום, חורףלשנת

ועלאורמקורותעללמדוהחולםותנועתאהאותבעזרת

.החושךיתרונות

כדילבובותקטניםשינהשקי(  (!בעצמםתפרוהילדים

.בלילהונעיםחםלהןשיהיה
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מורין שהתנדבה להיות סייעת לליהתודה 
אנו . בקיפודים ומסיימת עתה את תפקידה

מברכים את ניצן רוזנברג שנכנסת לתפקיד  
!  בהצלחה. במקומה



שלנוהינשופים

ינשופיםהעסקוהאחרוניםוחציבחודש

.'וחושךאור'בנושא

לאהשל'קסמיםכובע'הסיפוראתקראנוהראשונהבפעילות

. הופררינתשלהמקסימיםהאיוריםעםועבדנו, גולדברג

.זואתזהוהדהימומרהיבקסמיםמופעערכוהילדים

".ספלאט"ו"עיוורתפרה"ביניהם,שוניםבמשחקיםהשתובבנו

והכנתוחנוכיותסביבוניםבבנייתעסוקיםהיוהילדיםהחנוכהלכבוד

עלהתאמנווהילדים,ומנהגיואתהחגסיפוראתלמדנו.'ויטראז

,האחרוןבמפגשבחנוכהלעסוקנמשיך.וכתיבהקריאה

.ראשוןשלישלחופשתהיציאהלפני

וסיוןירדנה!נעימהוחופשהרבהתודה
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שלנוירפות'הג
נולדוחלקם. 12עד 9מגיל בניילדים14-כהיא כוללת . ומעניינתרבגוניתקבוצההיאירפות'הג

העבודהאתהופכים-עבריתורמתגיל-אלומאפייניםשני. מזמןלאהגיעווחלקםבאנגליה

הילדיםבוחריםאותובמשחקנפתחמפגשכל.יותרוגמישהלמורכבתהשבועיתהקבוצתית

.חודשאותושללנושאעובריםמכןלאחר. התורלפיומעבירים

רטובותומיליםחורף,החגיםותקופתסתיו,והתחלותהכרות:הםהחולףבסמסטרבהםשעסקנוהנושאים

.לטובהעלינוהבאחנוכהוכמובן,'בטהנכתבות

מנתעל,רמותלשתינחלקוכהעדהעבודהדפי.עבודהודפייצירה, שחקיםמ,בשיריםמתובלותעצמןהפעילויות

.השונותוהכתיבההקריאהליכולותשיתאימו

.ללמודורצוןענייןמעוררת ,יצירתיתבדרךהשפהוהנגשתהנאהכיהואהפעילויותבהכנתאותנוהמובילהקו

.מגיעותעדיוהסייעתיעלהמורהממנוהתוכןעולם-ויצירהאמנותעלגדולדגשהושםכהעדהפעילויותבכל

,  ציוריתשפהמהי, שירלהביןניתןכיצד:כגוןנוספותמיומנויותרוכשיםוכןלומדיםהילדיםהעבודהכדיתוך

.יהודיתומסורתישראליתמורשת,ודמיוןיצירתיותפיתוח

!מקסימהויצירתיותרבידעומפגיניםבנעשהענייןמביעים,פעולהמשתפיםהילדיםכילראותכיף
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מצווהכיתת
פורשיםהשניהבשעההג׳ירפותמכיתתתלמידיםשישה: מצווהכיתתנפתחההסמסטר

.מיוחדתלפעילותצדדיתלכיתה

אתלראייןמשימהעםהביתהנשלחו׳ההחבר. שלהםוהמשמעותשלנוהשמותעלבשיחההתחלנו

צורךאיןשאצלנוכשהבנולרווחהונשמנושוניםבשבטיםמעברטקסיגילינובהמשך. בנושאההורים

!ונואטובאיכמובאנג׳ילקפוץ

אורעלדיברומרדכיועם,מנהיגותנשיםשלדמויותהכירו׳ההחברמיוחדאמהותבשיעור

.שונותבדתותסביבםהחברהאתמאיריםשפתאוםלאנשיםקורהמהראינו-וטרנספורמציה

.האחרשלבעינייםעצמנואתראינו.במיליםלהשתמשבליהרגשיהמצבאתלשניאחדשיקפנו
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 ,המדריכיםותמרהמרדכיאתמרגשתמאודהמצווהקבוצת

הנהגהשכבתולבנייתהזההתהליךלהמשךמצפיםמאודואנחנו

.בעתידלאלומות



מבוגרים
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!בפעילויותמלאסמסטרהיהלמבוגריםגם

:שכללו ,פעילויותסדרתלרכזהתנדבהגבעשרון
מיינדפולנסתרגולסדנת-
קוקטייליםהכנתסדנת-
בניילדינוועלמיוחדיםצרכיםעםילדיםעלהרצאה-

.שלישיתתרבות

קינוחול, אסטרונומיהעלושוחחנוחנוכהאתחגגנו
.'שלוםבבית'החודשייםהקולנועלערביהצטרפנו

כהצלחהנרשמובסתיושנחנכוהערבפעילויות
.הבאבסמסטרגםוימשכו
,נפרת, גיא,אבישי:ואירגןשתרםמילכלתודות
,גיל,חן, ומקסיםגאולה, תמרה
.הרבההעבודהעל,אסתרינהוכמובן



16-18.11.18בפראגהקהילותמכנסדיווח

אנשיםארבעים במיוחדקרירשבועבסוףהתכנסנו

.באירופהשונותקהילות 15-מ

.אויעלירדנה ,תמרההיואלומותנציגות

. בפראגהשנההתכנס" קהילות''מכוןשלהשנתיכנסה

יהודייםאירגוניםשלשוניםכנסיםכמההיוהזההשבועבסוף

.יחדולעבודלשיר ,להכירלנויצאאותםמאירופהאחרים
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.ענןעלמתהלכותשאנחנוהרגשהעםחזרנו

לאשאנחנוההבנההיתהביותרהחזקההתחושה

ביטוילידיבאהזהוהצורך,קהילהצריכיםכולנו.לבד

ידיעלשהועלוובדילמותשהועברושוניםבתכנים

.שונותקהילות

הקמהשלשוניםבשלביםנמצאותהקהילות

פלוסהשנהשממרומילהרגישהיהנחמדו,והרצה

,לתרוםמההרבהלנוישבהחלטקיימתשאלומות

.להיתרםגםכמובןאך

במרוץרגעלעצורהאפשרותגםהיתהלהכלמעבר

לחשוב,להרהר,להתלבט.מבחוץולהביטהזמן

מהי,באירגוןהגדולותהאבניםןמהולהתדיין

השונותלדינמיקותלהקשיב, קהילהמשמעות

.משמעותיותבבעיותיחדולהתחבט, בקהילות

חדשיםחבריםשרכשנוטובהבתחושהנפרדנו

.להמשיךמקוויםשאנחנופעולהשיתופיוהמון



קהילהימי
קהילהכלקודםזואלומות
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מתקייםסמסטר-למחציתאחת

רגילמפגשבמקום:קהילהיום

משתתפים כולם ,המוריםעםבכיתות

.מסויםנושאסביבפעילותב 

התערבבל ,אנחנולהיותפשוטזמןזה

.יחדמורים ותלמידים, וילדיםהורים

הראשוןהקהילהיוםאת
:אורןורוויתגתייעלארגנו

המירוץ'בהשראתגיבושפעילות
שנבחרמקסיםבמיקום'למיליון

בדרוםוונדלברייער-במיוחד
.היה כיף חיים'.קיימברידג

קבוצותשליוולהוריםתודההמון
!תחנותוהפעילו

יחדלחגוגכדיניצלנוהשניהקהילהיוםמועדאת
.החנוכהחגאת

ויינרנין'וגלייטנרענבל,שטיינרנועהארגנוחנוכהשלראשוןנרבערב
(☺ברובן )וחינוכיותמקסימותפעילויותמלאתמסיבה



לכולםתודה

וחופשה
נעימה

!וחמימה

הקישוראתחיפשתם
?אלומותשללאתר

,תמונותגלרייתשםתמצאו
,למבוגריםהפעילותשלרשימה

מידעועוד
:ולשתףלקרואשתוכלו

alumot.uk
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