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ברכות ופרידות
כשמניעים מפעל כמו אלומות ,יש תחושת אחריות מאד גדולה .כי אם לא אנחנו ,אז מי כן? אם לא נספר
לילדים על אילן רמון ,נשיר יחד שירים עבריים ,נלמד אותם על יוסף וכתונת הפסים ,חומה ומגדל ,לאה
גולדברג ,יצחק רבין ,ואם לא נשחק ״דג מלוח״ בעברית  -האם תהיה לילדים הזדמנות להכיר את החלקים
האלה בתרבות שלנו?
לאחרונה נחתה עליי ההבנה שרב חברי אלומות היום לא היו פה בזמן ההקמה .הגינו את הרעיון להקים
מסגרת לילדים שלנו באביב  ,2017כשנפגשנו מספר אמהות אצל נופרת וג׳ו .מעבר למטרות ולחזון ,ניסינו
אז לחשוב על שם לאותה המסגרת ,ודמיינו את המילים בפה של הילדים :״בואו ,הולכים לאבגדה״ ,״אל
תשכח את תיק שורשים״ .לשמחתנו ,״אלומות״ השתרשה הרבה יותר משיכולנו לדמיין.
בחמש השנים שמאז ,מספר הילדים עלה מ 42-ל .71-קיבלנו משפחות חדשות רבות וגם נפרדנו
ממשפחות יקרות מכורח היותה של קיימברידג׳ לעתים תחנת רכבת )נדמה לי שהיום פחות מבעבר(.
עברנו שלושה מבנים ,התמודדנו עם מגיפה עולמית והחלטנו שממשיכים בקול תרועה רמה )גם אם
לפעמים ב .(mute-ניסינו למצוא דרכים לשלב ילדים עם צרכים מגוונים .פיתחנו תכנית שנת מצווה
ייחודית ,קורס הדרכה ,סגרנו את כיתת האולפן עופרים הלוואי שנוכל לפתוח אותה שוב!( ,הוצאנו טיולים
וכמובן שחגגנו את החגים בחיק הקהילה.
אני גאה ומתרגשת להעביר את שרביט הניהול לשקד ,ובטוחה שיחד עם תמר ,הן יביאו את אלומות
למקומות חדשים ונפלאים.
קיץ נעים לכולם,
תמרה

קבלו אותם ...בעלי התפקידים לשנה הבאה:
ניהול בית החינוך :שקד ניר  -מנהלת ,תמר דרוקר  -רכזת פדגוגית
חברי ועד נוספים :שני קרמה ,רוני סוכובסקי ,ורד פרכטר ,תמרה
נוביס ,הלן בוצ׳ומנסקי
אלומות מבוגרים :גיא נעמתי ויובל קרמר
צוות קהילה :עדי גרינברג  +צוות )דרושים!(
גזברית :מורן וגנר
אתר אינטרנט :ליאורה וילמובסקי
גיוס כספים :ענבל ליטנר ,ענת מסינג
נוער :ענת מסינג ,ורד פרכטר
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הפשפשים
השנה נוספה קבוצה חדשה לאלומות -הפשפשים.
כל שבוע נפגשנו לשעתיים של משחק ,שירים ,סיפורים
ויצירה .גם ההגבלות לא עצרו אותנו ומזג האוויר האיר
לנו פנים )ומנע גשם( כך שבמשך חודש נפגשנו בגינה
ליד אלומות .כל תחילת מפגש שרנו את "שלום לכם"
המיתולוגי וכל ילד זיהה את תמונתו והדביקה על לוח
"הגענו לפשפשים" .לאחר מכן קראנו סיפור ועשינו
פעילות שקשורה בספר .בדרך ישירה או מאוד עקיפה.
הילדים התרוצצו עם בדים צבעוניים ושרו את "כך נוצר
הצבע" ,בנו לעצמם בית כמו "פיט ,פט וטו" ,הכינו סוכה
לבובות בסוכות ,ראש דשא לט"ו בשבט ,משלוח אוזן
המן לפורים ועוד ועוד.
תודה רבה לכל ההורים על שיתוף הפעולה ונתראה
שנה הבאה!
שקד
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הקיפודים
בקשתי מהקיפודים לומר לי במשפט אחד מה הם הכי
אהבו באלומות השנה:

אוריאל אמרה שהיא הכי אהבה לדבר
עברית.

אסף אהב לשחק
עם השלט של
הלוח החשמלי.

אדם נהנה לכתוב
דברים בעברית.

בארי אמר שהוא אהב ללמוד לכתוב אותיות.
ואהב לשחק בהפסקה עם חברים שלו.

עופרי" :אני מאוד אוהב את אלומות .אני
אוהב ללמוד אותיות חדשות ואני מאוד
אוהב למצוא אותיות מתחבאות בתמונה"
כרמל אהבה לברוח מדניאל )לשחק
מחבואים ולהתחבא מתחת לשולחן(.
דניאל
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הכירו את הצוות:
ראיון עם דניאל מורגנשטרן ,המורה של הקיפודים
שמחנו מאד לצרף לקהילה את דניאל ,שמגיע בכל יום ראשון הישר מלונדון.
המד״צית אמילי סטרדלינג פגשה אותו לראיון.
מאיפה אתה?
נולדתי בניו יורק ,אך עלינו ארצה )לישראל( כשהייתי
בן שנה וחצי.

האם טיילת או גרת בעוד מדינות חוץ מאנגליה וישראל?
גרתי רק בישראל ובאנגליה ,אך נסעתי למזרח הרחוק )הונג
קונג ובייג'ין( ואף היתה לי תערוכת יחיד באיסלנד.

כמה שנים אתה גר באנגליה?
הגעתי לאנגליה בשנת  - 1986לפני  36שנים.

כמה שנים אתה מאייר?
אני מאייר מאז שהגעתי ללונדון ,אך התחלתי לעבוד עם
ה) Sunday Times-במשך עשור( משנת  ,1990שזה בעצם
ייצר לי שם וקריירה של מאייר.

איזו אמנות אתה אוהב?
אני אוהב המון סוגי אמנות  -ציור ,פיסול ,וידאו -
ותקופות שונות ,אך האמנים שאני מעריך ביותר הם:
Van Gough, Picasso, Renee Magritte, Georges
Seurat
איפה למדת?
למדתי בתל אביב יסודי )הכרמל/גבריאלי( תיכון
)עירוני ב’ ג’ צייטלין ועירוני ה’( ולאחר שהשתחררתי
מהצבא )שירתתי בעיתון ״במחנה״ ובגלי צה״ל(
למדתי בבצלאל במחלקה לעיצוב גרפי.

תמיד אהבת ליצור אמנות?
כן ,ואני עדיין אוהב .עכשיו אני מפקס יותר על צילום ,אך
במשך שנים איירתי וגם יצרתי אמנות לתערוכות ,אך האמת
תערוכות לא כל כך עניינו אותי .הבאז דווקא היה בעבודה
המודפסת בעיתון או במגזין .אהבתי שלעבודה המודפסת
היה קהל גדול יותר מכל תערוכה בגלריה .בזמנו ,התפוצה
של ה Sunday Times-עמד על כ 1.3-מליון עיתונים .זה המון
עיתונים והמון קוראים!
לפני שרצית להיות מאייר ,רצית לעבוד במשהו אחר?
רציתי להיות רופא ואף למדתי במגמה ביולוגית בתיכון מתוך
ידיעה שזה הכיוון ,אך בסופו של דבר הצד היצירתי גבר על
הצד המדעי.
מה אתה אוהב באלומות?
אני אוהב שהשפה העברית ושהזהות הישראלית הם ערכים
חשובים באלומות .חשוב שהתלמידים באלומות יהיו מסוגלים
לתקשר עם הסבים-סבתות ובני הדודים בארץ -את זה אני
הכי אוהב .וכמובן את הביחד  -הקהילתיות  -של המשפחות
של אלומות .אתם משו-משו.
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קיפודי הים
הנושא המרכזי השנה בקבוצת קיפודי הים היה אותיות הכתב.
חוברת קסם וחברים ליוותה אותנו בהכרת האותיות ותרגול הכתיבה.
ערכנו השוואות רבות בין אותיות בדפוס והכתב ,גילינו שעל אבן קל
יותר לחרוט בכתב מרובע ,אבל על הלוח מהר יותר לכתוב בכתב עגול.
התכנסנו גם בכתיבה עם חומרים שונים .מפלסטלינה ועד ספגטי .ציינו
בכיתה את החגים ,ראינו סוכות ממקומות שונים בעולם ,טעמנו פירות
יבשים לכבוד ט״ו בשבט ,קראנו מתוך ההגדה של פסח וצייר ו׳ דגלים
וסמלים משלנו לישראל לקראת יום העצמאות .עם ספריו של דובי קייך
על מקס הקיפוד וחבריו ביקרנו במקומות שונים בעולם .לקראת סוף
השנה קיפודי הים מכינים שיר למופע סוף השנה ,בואו לשיר ולשמוח
איתנו.
תודה לאיה המד״צית שליוותה אותנו במהלך כל השנה עם חיוך
והדרכה נבונה.
קיץ נעים ולהתראות באלומות בשנה הבאה!
תמר
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הכירו את הצוות:
ראיון עם תמר דרוקר
אביגיל פרי ועמליה פלוטו )קורס הדרכה( ראיינו את תמר דרוקר ,מורת קיפודי הים והרכזת
הפדגוגית ,וגילו כמה דברים שאף אחד לא יודע!

מה השאיר אותך באלומות כל השנים האלה?
כיף לי לקום ביום ראשון לאלומות .חשוב לי שאלומות ימשיך
להתקיים.
מה הזיכרון הכי טוב שלך באלומות?
כשקבוצת הקיפודים כתבה סיפורים סיפרה אותם לחיפושיות,
יש המון.
משלושת המקומות שאלומות היה בו ,איזה אחד הכי
אהבת?
במזג אוויר טוב אני אוהבת את  Parksideבגלל הגינה באמצע,
אבל במזג אוויר גשום אני אוהבת את
.Rowan

איזה עוד קבוצות גיל היית רוצה ללמד שלא לימדת עד
עכשיו?
הייתי רוצה ללמד את הקבוצת מצווה כשהבנים שלי לא
בה ,אני חושבת שמעניין.
מה היית רוצה להוסיף לאלומות?
הייתי רוצה מקום משלנו בגלל שאפשר לעשות יותר
מפגשים באמצע השבוע ,אפשר לעשות חדר
למד״צים ,מטבח וספרייה.
מה היית עושה ביום ראשון אם לא היה אלומות?
הייתי מכינה ארוחת צהריים ,היום אני מכינה פיצות.
מה העבודה שלך?
אני בצוות של הבחינות  A levelsו GCSEבעברית- ,אני עוברת על המבחנים ואני רואה
שהם ברמה הנכונה .אני גם מתרגמת ספרותית ,אני מתרגמת ספרים מאנגלית לעברית ומעברית
לאנגלית .זה מאוד מעניין.
תספרי משהו שאף אחד באלומות לא יודע עלייך.
טסתי בהליקופטר .היה ממש ממש כיף ,טסנו ל .Landy Islands-הים כל כך סוער שאפשר להגיע לשם
רק
בהליקופטר בחורף.
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 3שנים

נו אחרי
נפרדת מאית הבאות.
ה
תקאות
השקעה
לניאדו היקר ה להרפ
על כל ה
גילי
ממשיכ
 .תודה
ו
,
ת
ו
מ
באלו
הצלחה
ה המון
חלים ל
חנו מא
אנ רתיות.
ך ,גילי!
בקבוצת הינשופים אנחנו כבר עושים משימות של והיצי
ים אות
אוהב
גדולים!

הינשופים

אנחנו מתרגלים כתיבה וקריאה בעברית דרך
משחקים ומשימות ,ובעיקר אוהבים להמציא
דברים :משחקי תופסת ,סיפורים דמיוניים,
תפריטים של מסעדות ,מילים חדשות בשפה
העברית ,כתבי חידה ,דמויות והצגות.
השנה עבדנו על איות נכון של מילים בעברית,
משפחות מילים ,אותיות סופיות ,כתיבה של
אותיות כתב ,ואפילו קריאה בלי ניקוד! עבדנו
הרבה בזוגות וקבוצות ,קשקשנו ,הכרנו ,לימדנו
ועזרנו אחד לשנייה ,ושיתפנו פעולה במשימות
מאתגרות במיוחד.
בנוסף ,העמקנו את הידע שלנו בחגי ישראל דרך
שירים ,חידונים ועבודות יצירה .אנחנו הרוח החיה
והאנרגטית של אלומות ,ואוהבים מאוד לשחק עם
שאר הילדים ולארח אותם אצלנו בהפסקות.
גילי

עינב יורטנר :מורה לעתיד
רתם לפלר ואריאל וילמובסקי ,מקורס ההדרכה ,ראיינו את עינב ,מכיתת הינשופים
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אם היית יכולה לשנות כל דבר באלומות ,מה היית משנה?
הייתי מוסיפה חתולים ,עושה יותר טיולים .הייתי מסכימה לצייר ולשחק שח.
מה הרגע הכי כיפי שאת זוכרת באנגליה?
הפעם הראשונה שהחלקתי על הקרח ,ובסוף אני זוכרת שנהייתי ממש טובה.
אם היית יכולה לעשות כל דבר ברגע זה ,מה היית עושה?
הייתי הולכת לגרמניה בשביל לראות חברה טובה שלי )רינה( במינכן .אולי גם הייתי מבקרת
בבית הקודם שלי.
כשתהיי גדולה ,מה תרצי להיות?
מורה של  ,Year 3בגלל שאני טובה בללמד ולעזור.
מה הרגע שאת הכי זוכרת באלומות?
כשאמא שלי באה לעשות פעילות בקיפודים.
מי החברות שלך באלומות?
תיאה ונויה

הג'ירפות
השנה הג'ירפות עבדו על חיזוק השפה העברית כל אחד
ברמתו והתמקדנו בכתיבה נכונה תוך פעילות כיפית,
מאתגרת ומגבשת.
במהלך המפגשים הג'ירפות הכינו עיתון מתוק ,כל פעם
הילדים כתבו על נושא אחר ,על חגים ,עונות השנה
ותחביבים .בעזרת העיתון כל ילד כתב על עצמו ,ככה
למדנו להכיר יותר טוב את חברי הכיתה וגם השתפרנו
מאוד בכתיבה.
את הבוקר התחלנו בשיחה קצרצרה על השבוע שחלף
ולקראת הסוף כל פעם הגיע הורה אחר להעביר פעילות
קצרה ויצירתית ,שפתחה את הפעילות בכיף ונהגנו
לסיים את המפגשים במשחקים שהעבירו הילדים.
אביה

9

קורס הדרכה
אם עברתם ליד אחד החדרים וראיתם כיבוד
טעים ומושקע ,שש בנות עליזות ופטפטניות,
לוחות מלאים באיורים ,והדרכות לרוב  -סימן
שעברתם ליד כיתת קורס ההדרכה .זו היתה
השנה הראשונה שבה הכשרנו את המד״ציות
הבאות ,והן קיבלו בשמחה רבה את המשימות
שהוטלו עליהן .מתודה ,משוב ,עבודה בצוות,
התמודדות עם אתגרים ,דוגמה אישית  -כל אלה
היו דברים שעסקנו בהם השנה.
הבנות הפעילו את הילדים הצעירים יותר בשלל
הפסקות פעילות  -מפינת יצירה ,דרך שעת
סיפור ,משחקי כדור וזכורים לי כמה מרדפים
מאושרים בחצר .ניסיתי להראות שמנהיגות
באה בשלל צורות ,ועל כל אחת להכיר את
העוצמות שלה כדי לדעת איך ובמה תוכל
להוביל.
המון תודה לכל האורחים שלנו שהעבירו
סדנאות מיוחדות השנה :לנועם עזרא על
הטיולים ,ליעל רימון על סדנת העמידה מול
קהל ,לנופרת פורת על סדנת הזהות ,לשמרית
זיו על סדנת המנהיגות ולהלן בוצ׳ומנסקי על
סדנת היזמות החברתית .כל כך הרבה נושאים
חשובים וכל כך הרבה רוח התנדבות בקהילה -
זה מחמם את הלב! מחכה כבר לראות את
החבר׳ה שלי כמד״ציות בשנה הבאה!
תמרה
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מד״צים
לצוות המד״צים הנהדר והמסור שלנו:
נעם פרכטר ,איה מרקוס ,יואב ואורן בנקירר-פילובסקי ,אמילי
סטרדלינג ורותם פרי
תודה רבה מכולנו! מהילדים שקיבלו את תשומת ליבכם
המיוחדת .מהמורות שזכו לעזרתם ולנוכחותכם הנעימה.
מההורים שידעו שהילדים בידיים טובות .מתמרה שידעה שאפשר
להטיל עליכם משימות ושינויים של הרגע האחרון והם תמיד
יתקבלו בחיוך .תודה!
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שכבה בוגרת
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ימי קהילה
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ימי קהילה
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דרוש.ה מנהל.ת לוגיסטיקה
התפקיד כולל להיות אחראי על הציוד ,על
שלום בית עם אב הבית ועל תורנויות
ההורים .נוכחות בימי ראשון החל
מספטמבר .2022
התשלום הוא  £500שנתי.
קיימת אפשרות לחלק את המשרה בין שני
אנשים.
נא לפנות לשקד/תמרה
alumot0123@gmail.com

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!

