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 ועד חדש לרמות השבים
 

 חברי הוועד הנכנס הם:

 ועדוראש ה –יורם קליינר  •

 רועי מוכתר •

 חנה בר •

 ישראל קרן •

 שוסמןיוסי  •

 איציק מרוז •

 מיכל חורין •

 רעומר שליא •

 יאיר רובינק •
 
 

 

 

 
 

 ועדכונים  הודעות 
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 אגרת מראש הוועד
 

 ,שלום רב לתושבי רמות השבים ובני משפחותיהם
 

בסימן חג החנוכה חג האור אני וחברי נכנסים לתפקידינו כחברי ועד הישוב ונציגיו במועצה 
 האזורית.

שנים להיווסדה. מתוך הכרה והערכה רבה להישגי העבר ומתוך הבנה  85רמות השבים חוגגת השנה 
היישוב היה נתון למחלוקות ומאבקים, אנו לוקחים על עצמנו את המשימה שבשנים האחרונות 

בכל תחומי העשייה, ובמקביל לנסות ולגשר על והאחריות להמשיך לפתח את היישוב ולהתקדם 
זאת בדרך של סובלנות וונה לענות על צרכים שונים ומגוונים שישנם בכפר וכל המחלוקות מתוך כ

 וסבלנות, כבוד הדדי והקשבה.
 

 תודה גדולה לראש הוועד היוצא ולחברי הוועד על תרומתם לישוב ולתושביו.
 

 .מאחל לכולנו חג אורים שמח ושהאור ימלא תמיד את ביתנו ואת היישוב כולו
 

 וכל חברי הוועד והנציגים למועצה האזורית.יורם קליינר, ראש הוועד 
 

 

 ימשולחנה של אורל
 

 2019מודפס ואינטרנטי ספר טלפונים הפקת 
 

 הפקת ספר טלפונים חדש ליישובלאנו פועלים בימים אלה 
 שמות, כתובות, מספרי טלפון )נייחים וניידים( וכתובות מיילאשר יכלול 

 את הטופס המצורף לעלון זה מלאו אנא 
 אתם מעוניינים לפרסם שעם הפרטים 

 ואשר מילויו יהווה אישור על הסכמתכם לפרסום הפרטים.
 .18.12.2018את הטופס יש להעביר אלינו עד לתאריך 

 בתיבה הצמודה למזכירותניתן לשים הטופס  את
 (.הטופס או להעביר למייל שלנו )כפי שמופיע בכותרת

 
 בעלי עסקים שהעסק שלהם נמצא ביישוב ורוצים לפרסם את פרטיו 

 יוסיפו זאת לטופס שלהם.
 

 טפסים נוספים למילוי ניתן לקבל במזכירות או אצל רחל בדואר
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 כך אנו נראים....
 

 משאית הגזם אספה את הגזם ביישוב. ,18/11/18ביום ראשון, 

 חמישי, צולמו ברחבי הכפר התמונות שלפניכם.-, ימי שני19-22/11/18בתאריכים 

 ועד.וזלזול בכללים שנקבעו ע"י ההתושבים ושל האכפתיות החוסר את  דגישמקבץ התמונות מ

 
 

 :אז שוב, למי ששכח או לא ידע
 

 שבת בלבד. -שישי-מותרת בימי חמישי הוצאת גזם לפינות הגזם
 האיסוף מתבצע ביום ראשון.

 
 יום א' הראשון בכל חודש.איסוף הגרוטאות מתבצע אחת לחודש, ב – גרוטאות

 הוצאת גרוטאות לפינות הגזם או לחזית הבית מותרת רק בסוף השבוע שלפני האיסוף.
 
 
 

 מתי שמתחשק לנו,למתחם הציבורי אם נמשיך להוציא את הזבל שלנו 
 לעולם לא נצליח להגיע ליישוב נקי.

 
 שיתבייש לו !!! –כל מי שמזהה בתמונות את הפסולת שלו .....  ול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 רחוב הכרם
 20.11.2018 
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 הברושים פינת הפקאן
19.11.2018 

 הפקאן פינת הבריכה
20.11.2018 

 רחוב בית העם
22.11.2018 
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 הודעה בענייני ארנונה מהמועצה
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 :   תרבות
 לחנוכה הופעה והדלקת נר

 

 מגיע לרמות השבים  ניצני יאיר
  21:00בשעה  4.12.18 יום שלישי, ב

 
 

 הפופולרי מטורו לנו המוכר ניצני
בלהקת  היום״, מחברותו ב״ישראל

צהל,  הבוקר״ בגלי ״תיסלם״, מ״תכנית
 ״כוכב ,עשר החדשות״ בערוץ ״אחורי

 ....נולד״ ועוד
 

 ומעורר משעשע למפגש מגיעניצני 
 מתלמיד הגיע איך יספר בוש השראה

 הפריימטיים למרכז קשב הפרעות עם
 . תקליטים חברת ולניהול יזיוניוהטלו

 
 המדינה״, של את ״פרצופה כתב איך על

  נוספים פורחים״ ולהיטים ״חצבים
 להמנונים ״שירו המילים באו ומאיין

 ו״שיר תמיד״ שפשפ״ ״האשם של
 המנגל״.

, כולנו את מחרפנת הטכנולוגיה למה
 ישתף, הראש על ברז לענוד נהג למה

 השכונה, המשפחה מחיי סיטואציות
 לכולנו שקל ישראלית הארץ וההוויה

 גבר להיות זה איך יספר ,איתן להזדהות
 .  בנות ושלוש אישה עם בבית יחיד

 
 הזדמנות מספק המצחיקה בדרכו ניצני

 שלו הראיה לזווית להיחשף לשומעים
 האופטימיות לצד הציניות. החיים את

 מול אל קדימה ההליכה, סופית האין
 בנות לשלוש האבהות ,לפעם הגעגועים

 .'לבמי רוק כוכב של הפורענות מול אל
 
 

 לאורח₪  50 ;  לתושב ₪  30 :כרטיס מחיר
 09:00-13:00במזכירות בין השעות מוקדמת  מכירה

 ובמכולת )במזומן בלבד(
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 מועדון ההרצאות של יום רביעי 

 

 ,  17:30התכנסות בחדר ותיקים בשעה 
 18:00ההרצאה בשעה 

  כולם מוזמנים !!!
 

 ברכות
 מזל טוב לאירית ואורי הרץ להולדת הנכדה אליס, בת לנעמה ועומר הרץ. •
 .מזל טוב לאמנון ושרון לוטם ולמרים ומשה לוטם לנישואי הבן והנכד מתן עב"ל נועה •

 הבריכה שלנו, להולדת הנכדה.מזל טוב למיכאל ויסמן, מנהל  •
 
 

 השתתפות בצער
 תנחומים לשלומי ריזמן במות אמו חנה ריזמן ז"ל. •

 

 על המרצה  נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

 גב' אורית בר שירה 5.12.18

ארצו של דון  - קסטיליה למנצ'ה
 וטהחקי

אורית בר שירה כבר הרצתה 
אצלנו במועדון. הרצאה זו היא 

נוספת בסדרה. עם זאת, ההרצאה 
ואינה המשך עומדת בפני עצמה 

 של הרצאה קודמת.
 

 
 

היא מרצה ומורת  אורית בר שירה
בהיסטוריה,  MAר אדרך, בעלת תו

 מדריכה בספרד.

 מיכאל שנימר  26.12.18

משדות הכותנה אל אולמי 
 הספיריטואל –הקונצרטים 

בהרצאתו זו מציג מיכאל שני את 
הז'אנר הייחודי שנוצר על ידי 

השחורים בארה"ב בשנות 
העבדות, ז'אנר אשר נתן ביטוי 

אותנטי  לחייהם האומללים אך 
לא נטולי התקווה. ההרצאה מלווה 

בקטעי וידאו רבים, כולם עם 
תרגום מלא לעברית. השמעת 
 המוזיקה תהיה ברמה גבוהה.

 

הוא דמות  המנצח מיכאל שני
מוכרת על בימות הקונצרטים וכבר 

נתן הופעה מוזיקלית אצלנו בבית 
ימש כמנהל המוסיקלי העם. הוא ש

של המקהלה הפילהרמונית תל 
אביב, מקהלת האופרה 

החדשה ועוד. שני ניצח  הישראלית
על תזמורות רבות, בהן התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית, 
התזמורת הקאמרית הישראלית 
 ותזמורות נוספות בארץ ובחו"ל.
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 לאחר סערת הבחירות
 דורון קשוב

 
 האם לואיס רוסו אדם מושלם? קרוב לודאי שלא.

 אבל מבין כל חברי ומכרי הוא הקרוב ביותר לשלמות.
 בעולם. בעל ואבא מסור וסבא נהדר לנכדותיו.בוגר מצטיין של אוניברסיטת הרווארד הטובה 

איש תרבות שמצטט את קרל מרכס כמו את איין ראנד ואת שפינוזה. איש ספר בעל הבנה מעמיקה 
 ובמוזיקה. איש טוב. בספרות עולם

 
 לפני כחמש שנים הוא קרא לי אל ביתו כדי לעדכן אותי בהחלטתו להיבחר לראשות הוועד המקומי.

שנות מגורי ברמות השבים כל  50-הבעייתיות של התפקיד וסיפרתי לו שבקרוב להתרעתי בפניו על 
ראש מועצה או ועד מקומי סיים את הקדנציה מבוזה ומושפל בין אם היה זה דב סוקול או גדעון 

 לויטה או דוד אפיק או יוסי רוזנברג.
 

 לואיס לא שעה לדברי ולאחר מערכת בחירות הוא נבחר לתפקיד.
 

 .  מיד עם היבחרו הוא חבש קסדה ועטה על גופו שריון, חגר את חרבו ועלה על סוסתו רוזיננטה
לואיס סקר את סביבותיו וחיפש את הסנשו פנשו שלו ומשלא מצא אותו שלף את חרבו והסתער על 
טחנות הרוח מתוך רצון להחזיר לכפר את האדמות שנגזלו עם האיחוד עם דרום השרון ועל תכנית 

 ר ועוד אינסוף ענקים שהאחרון ביניהם בית הכנסת המיועד להיבנות.המתא
 

לואיס הניח בצד את עיסוקיו הכלכליים ואת תחביביו והשקיע מאות רבות של שעות בניסיון לקדם 
 את ענייניי הכפר.

 
אבי ז"ל סיפר לי לפני שנים רבות על יהודי שהגיע לעיירה כדי לפגוש את חברו מילדות שכל מה שידע 

הגבאי?, ענו לו  הוא שאל עוברים ושבים: היכן גר משה  וא מכהן כגבאי הקהילה. כשהגיע לכפרשה
שוב לכתובתו של משה  האנשים, "משה הגבאי הנבל השפל גר ברחוב הבא". כשהגיע לרחוב הוא שאל

ו הגבאי. משה הגנב והרמאי גר בבנין הסמוך, ענו לו האנשים. הוא ניגש לבנין ושאל את השכנים באיז
קומה גר משה הגבאי. משה עושק האלמנות והיתומים גר בקומה השנייה, ענו לו השכנים. הוא דפק 
על הדלת וכשחברו משה פתח את הדלת הוא שאל אותו: לשם מה אתה מכהן כגבאי הקהילה ללא 

 בשביל הכבוד, בשביל הכבוד, ענה לו משה.  שכר?
 

אין לי ספק שאתה ראוי להערכה רבה על פועלך  אז לואיס אולי לא זכית לכבוד שהיית ראוי לו אבל
למען הקהילה, וגם אם לא כל המטרות שהצבת לעצמך הושגו אתה ראוי לכל שבח על עבודתך 

 המסורה.
 

ולראש הוועד הנכנס אני מאחל שיזכה לכבוד ולהערכה שראוי לה כל מי שמטה שכם ונרתם 
   למשימה.

 
  בהצלחה.
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 דע לפני מי אתה עומד
 יאיר רובינק, תושב הכפר וחבר ועד

 תושבים יקרים,
 ,שנים פוריות של הבנה 5 -הבחירות הסתיימו, התוצאות ידועות ואנחנו יוצאים לדרך בתקווה ל

 שיתוף ובניה בכל הרמות תוך שקיפות מקסימלית והכל לטובת הכפר והתושבים.
 .תפקיד חשוב מאוד ממלא מזכיר הוועד

מצאתי לנכון להביא לפניכם את תיאור התפקיד על מנת שנוכל כולנו להבין ולהתנהל מול הוועד 
 אום ציפיות.יבצורה יעילה תוך ת

משרד הפנים, מינהל השלטון המקומי,  מידה שפרסם תיאור תפקיד המזכיר על פי אמותמ להלן קטע
 https://bit.ly/2QgiLl7המסמך המלא:  האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות.

 בהצלחה 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2QgiLl7
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 חיים למען אנשים.-בעלי ,חיים-אנשים למען בעלי

 ברמות השבים 9ברחוב המייסדים 
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http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtKSIvPHJAhWEThQKHcDnCbUQjRwIBw&url=http://moodle.telhai.ac.il/course/view.php?id%3D2106&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFsdxu0no1veac2bwGNrZanRhr2GQ&ust=1450942462632881
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5fGQt-LeAhVS-aQKHTvRDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://market.marmelada.co.il/products?tag%3D%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw2qg9jvtiV6UhMrBx4BsTa7&ust=1542784718716879
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3_HTq_TeAhUFK1AKHY7WAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://br.freepik.com/fotos-gratis/nota-em-branco-com-uma-tachinha_953479.htm&psig=AOvVaw3e2KEr25UhRd4Lyv1nx8L1&ust=1543400123038263
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidgKjsh8LeAhXSsKQKHW8vBGAQjRx6BAgBEAU&url=https://cfallsjim.com/classes/&psig=AOvVaw1dZyadYvyGSoaWj7idYCSf&ust=1541672465124365
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 רכז הנוער , ניב לסקי
 
 

 תושבים יקרים,
 

חודש נובמבר מסתמן כחודש שהיה עמוס בפעילות הנוער, חניכי הלול נכנסו לשגרת פעולות והחודש 
 היה מלא בפעולות מעניינות וכיפיות במיוחד.

 
 אני שמח לעדכן כי גם צוות השכב"ג של "לול" היה עסוק בפעילויות רבות ומגוונות.

 
התחלנו את הפעילות השוטפת במועדונית בגיורא, פעילות התנדבותית של הצוות הבוגר המביאה 

 לחניכים כבוד והערכה רבה. העשייה בגיורא הופכת למשמעותית עבור החניכים והמדריכים כאחד.  
הבוגר השתתף בטורניר מחניים מועצתי בשדי חמד, בטורניר השתתפו קבוצות מכל בנוסף הצוות 

 רחבי המועצה. לשמחתנו זכינו במקום הראשון! עוד גביע התווסף לארון הגביעים של הלול!  
 כל הכבוד לשחקנים ולמעודדים, היה אירוע מגבש ומלא בגאווה יישובית. 

 
 ש דצמבר שעתיד להיות גדוש באירועים מיוחדים. אנחנו ממשיכים את העשייה המרובה גם בחוד

 
  באחריות ובניהול של ילדי שכבת  ח' –הפנינג חנוכה לתושבי רמות השבים 

כל  -במתחם "הלול", הפעילות מיועדת לכל בני המשפחה מצעיר ועד זקן  1/12 -ההפנינג יתקיים ב
 קהילת רמות השבים מוזמנת לחגוג את בוא חג החנוכה. 

ינג בסימן "מסע בזמן". מדריכי וחניכי שכבה ח' עבדו קשה מאוד על ההפנינג, אנו השנה ההפנ
 מקווים לראות נוכחות מרשימה של כל התושבים! מצפים לראות את כולכם!

 הודעה תפורסם ביום חמישי. –*במידה וירד גשם ההפנינג יתקיים בבית העם 
 

 פעילות של צוות ה"לול" עם ותיקי היישוב 
תתקיים פעילות משותפת של ותיקי היישוב עם צוות ה"לול". הפעילות תתחיל בבתיהם של  3/12ב

 הוותיקים ותסתיים בהדלקת נר משותפת במתחם הנוער.
 

 טיול חנוכה לשכבה הבוגרת 
לטיול אתגרי ומיוחד במינו. הטיול  י"ב(-יצאו חניכי השכבה הבוגרת )ט' 9/12 – 6/12בין התאריכים  

י אילת ונועד לתת לנוער חוויה של הליכה במסלולים מאתגרים וגיבוש עם חניכים יתקיים השנה בהר
בני גילם מישובים אחרים בתנועת הנוער. הרישום לטיול באמצעות אתר התנועה! מובטחת חוויה 

 בלתי נשכחת!
 

 השתלמות חורף לשכבה הבוגרת 
את ההכשרה המקצועית השתלמות זו היא חובה לכל צוות ה"לול" ונועדה להעמיק  - 28-29/12
 י"ב בתפקידיהם השונים בסניף. ההשתלמות תתקיים בבית ספר משגב שבצפון. -לחניכי ט'

 
 מאחל לכולנו חג חנוכה שמח ומקווים לראות אתכם באירועים השונים!

 
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5fGQt-LeAhVS-aQKHTvRDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://market.marmelada.co.il/products?tag%3D%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw2qg9jvtiV6UhMrBx4BsTa7&ust=1542784718716879
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 עברהבזקים מה
 

 אלה תולדות הדואר בכפרנו
 

יום שלנו, מבלי לתהות על תולדותיו -מי מאתנו אינו משתמש בשירותי הדואר כחלק משגרת היום
וגלגוליו. מכתב שהגיע לארכיון בצירוף תמונה של מעטפת היום הראשון של סניף הדואר ברמות 
השבים, הובילה לחקירת תולדותיו של שירות הדואר שלנו. סניף הדואר של ישראל הריבונית ברמות 

, כמצוין על המעטפה. כלומר כשנה וחצי לאחר הקמת מדינת 1949באוקטובר  11 -ם, נפתח בהשבי
 ישראל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תודתנו לרוני בירם שתרם את המעטפה לארכיון
       

כיצד קיבלו ושלחו מכתבים לפני פתיחת הסניף? כקהילת מהגרים ודאי נזקקו התושבים לא מעט 
לשירות הדואר ואכן הנושא עלה על סדר היום פעמים רבות, כפי שמתגלה מעיון בפרוטוקולים. 

-מסתבר שהטיפול בדואר הופקד מתחילה בידיו של הומל, בעל המכולת, שניצבה בפינת המייסדים
 אן הגיעו שקי הדואר עם המכתבים והוא היה אחראי על חלוקתם:  משאבים. לכ

", עם סיום בניית הבית 2מתבקש לקבל על עצמו את חלוקת הדואר בשכונות "כרמים" "ובלוק  הומל      
          שלו. מדובר בחלוקת מכתבים בלבד. בכל קבלה של דבר דואר אחר, יש להעביר לחבר פתק בנדון.

                                                                                                                   [3.12.1934, 35]פ' 
 

 ,33]פ'  "יש לאסוף את הדואר של רמות השבים במשרדים של עין חי, אחת לשבוע".על הדואר היוצא נכתב: 
 על.-אולי הכוונה למשרד הקואופרטיב לפני שזכה לשם אל[ 15.11.1934

)שעלותם למי שלא נמנו עם חברי הכפר הייתה  בהמשך הותקנו תאי דואר פתוחים בחנות של הומל
פיאסטר(, והמתיישבים נקראים שוב ושוב לקחת את מכתביהם עד השעה שמונה בערב. סידור  30

זה לא כלל דואר רשום וחבילות, שהיה צריך להביאם מרמתיים בנפרד, על ידי בא כוח של הכפר ולא 
   ידי הנמענים עצמם : -על

סרב למסור מכתבים רשומים לחברים גם אם הם מופיעים לקחת אותם באופן הורוביץ הודיע שהדואר מ
 [ 31.10.1937, 16]פ'  אישי. הדואר מבקש להעביר אותם לאחד מחברי הוועד או לנציג מטעמו.

 
עקב קשיים שונים שהתגלו בחלוקה ובשליחה של הדואר, נקבע הסדר חדש, שפורסם בעתון הכפר 

האחריות לטיפול בדואר בידי הומל ואף נוסף לו תפקיד מכירת  'המודיע'. על פי ההסדר נשארה
בולים לתושבים. אבל קבלת חבילות בדואר רמתיים הוטלה על הנמענים עצמם. על פי הסעיף 

 הרביעי: 
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חשוב להצביע על כך שהחבר הומל 'עושה טובה' בכך שהוא לוקח על עצמו להביא את הדואר עם העגלה 
ם זאת, הוועד והומל אינם מוכנים לקחת אחריות על כך. מי שלא מסכים עם שלו ]היו לו סוס ועגלה[. ע

 [9.3.1939  , 68]'המודיע' גיליון                                הסדר זה, צריך לאסוף את הדואר בעצמו.              
       

ה ואחרים, כפי בשנים הבאות אין שינויים של ממש. מפעם לפעם נשמעות תלונות על ליקויים כאל
          "בכל מקרה אין לאפשר לאף חבר לחפש לבד בשק הדואר".שמלמדת הוראת הוועד להומל כי: 

 [.22.9.40, 27]פ' 
      

הנהלת הכפר פעלה להקמת סניף דואר מקומי במשך שנים אחדות, אך במשך כל תקופת שלטון 
כינון הריבונות של מדינת ישראל. כאמור, המנדט המצב לא השתנה והוא נמשך גם כשנה וחצי לאחר 

 זכתה גם רמות השבים בסניף דואר משלה. 1949באוקטובר  11 -ב
היכן מוקם הסניף? מבין ותיקי הכפר, איש אינו זוכר בביטחון. ברור שחנותו של הומל שוחררה       

 משירות זה. הסברה היא שהוא מוקם בבית העם, שבו שכנה אז גם מזכירות הכפר. 
הונחה הצעת קנופפמכר להתקין תיבות דואר בכל 'בלוק' על מנת לחסוך הליכה "מן קצר לאחר פתיחת הסניף ז

 [12.11.1949, 43למשרד. ההצעה נדחתה מאחר והיא מחייבת הוצאות נוספות וזה יכביד מבחינה טכנית".   ]פ' 
 

, נבנה בצמוד למבנה 1955-, נבנה לסניף מקום משלו. בנין הדואר שבנייתו החלה ב1956רק בשנת 
ששימש אז כצרכניה של הכפר )כיום שוכנת בו מזכירות הכפר ובעבר כלל המבנה גם סניפון של 'בנק 
לאומי'(. האדריכל היה ארטור רייס, שתכנן באותה תקופה גם בתי מגורים בכפר, והביצוע נמסר 

 רמתיים.   -לקבלנים הולר / תמרקין, הדר
 

לא נמצא מידע רב על הסוכנים שעבדו בסניף. זכור רק גד ליברכט, שהתגורר בקרבת הכפר זמן מה. 
על פי מסמכי הארכיון, לפני רחל מילאו תפקיד זה מזל אביסרור ואחריה דינה קלדרון ז"ל, שפרשה 

ת רחל שלום, כסוכנת הדואר שלנו, במסירות מכהנ 1987לאחר שנה עקב יציאתה ללימודים. משנת 
 ובמאור פנים לכל התושבים.

נכדים, עבדה ברשות הדואר בהוד השרון.  12-רחל, תושבת הוד השרון, נשואה, אם לארבעה וסבתא ל
כשהוצעה לה המשרה ברמות השבים הזהירו אותה מפני הלקוחות 'היקים' שלנו. אבל לדבריה היא 

ובפועל אכן מצאה כי כל מה שנאמר עליהם "הוא הבל הבלים". הם קיבלוה לא חששה ולא נרתעה 
                יפה מאוד, באו לסניף עם חיוך והיא שמחה להכירם.

 סניף רמות השבים כפוף גם היום לסניף הראשי בהוד השרון.
 

דירות בתקופתה של רחל חל שינוי משמעותי בשירות הדואר לתושבים. מאחר שהתגלו קשיים ואי ס
, לעבור 1986-בחלוקת הדואר, בייחוד לשכונת גידול עופות המרוחקת. הציעה רשות הדואר כבר  ב

מחלוקה לבתים באמצעות דוור, למרכז חלוקתי, צמוד לסניף הדואר. הנושא נדון בהנהלה ובמועצה 
חרו ובמשך שנים אחדות ההצעה נדחתה. נוכח לחץ רשות הדואר, נערך משאל בין התושבים ורובם ב

שהעדיפו מרכז תיבות דואר(. חרף החלטת המועצה לקבל את  47לעומת  61להמשיך בשיטת הדוור )
עמדת הרוב, הודיעה רשות הדואר על הפסקת חלוקת הדואר ובכך אילצה את הנהלת היישוב לקבל 

, ולווה עדיין במחאות מן הציבור. גם 1990את שיטת התיבות המרוכזות. המרכז נפתח רק בינואר 
 ום מקבלים תושבים אחדים את הדואר לביתם. כי

כל עוד הדוור חילק את המכתבים לתיבות הדואר בבתי התושבים, היה עליה לעסוק רק בדואר 
. עם הפתיחה של מרכז החלוקה הוטלה עליה גם משימת חלוקת הרשום ובחבילות, שהיו אז לא רבות

  הדואר לתיבות. בהקשר זה רחל ביקשה להזכיר:   
 

  קנו את תיבות הדואר שלכם, באופן סדיר ולעיתים קרובות! אנא רו
 

בשנים האחרונות, עם הגידול הניכר באוכלוסיית הכפר ובעקבותיו הגידול הניכר בנפח הדואר גם 
בגלל הרכישות במרשתת, ידיה מלאות עבודה, אך היא אוהבת את מקום עבודתה ומשתדלת להשביע 

 את רצון כל התושבים.
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 מקורות: 
 

פרוטוקולים ומסמכים של ועד הכפר ומועצת הכפר בארכיון, תרגמו חנה וינטר ותמר ישר.                                                
     , תרגמו חנה וינטר ותמר ישר.                                                                           9.3.1939, 68'המודיע', גיליון 

 .                                                              1993, 3, 'יקינתון' ג/סוכנות הדואררפי דגן, 
 .                                                                 2018ראיון עם רחל שלום, אסנת שירן, נובמבר 

 .קיר וכתיבה: אסנת שירןתשאול ותיקים: תמי ישר ואיריס מורג; תח
 
 
 

 סניף הדואר כיום

 מרכז חלוקת הדואר

  רחל שלום בעבודה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5fGQt-LeAhVS-aQKHTvRDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://market.marmelada.co.il/products?tag%3D%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw2qg9jvtiV6UhMrBx4BsTa7&ust=1542784718716879
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ים ִ ִהל  ק ת ְּ רֶּ ִנית ַקד פ ֶּ ַיפ ָּ  ב ְּ
 דב זהר

 

ְרִכי ַנְפִשי ֶאת  בָּ

ַבְשתָּ  ר לָּ דָּ  הֹוד ְוהָּ

ַמִים  עֹוֵטה שָּ

 

ִבים ְרכּובֹו  עָּ

יו רּוחֹות כָּ  עֹוֶשה ַמְלאָּ

יו ְרתָּ  רּוחֹות ְמשָּ

 

ִים  ַיַעְמדּו מָּ

ֵפזּון  ְינּוסּון ֵיחָּ

לּו יָּּה  ַהלָּ

 

עֹות ִרים ְבקָּ  הָּ

ֶהם  ֶזה יַָּסְדתָּ לָּ

ה ֱאֹלַהי  ְיהוָּ

 

 ַעל ַכְנֵפי רּוחַ 

בּו ַמֲעֶשיָך ה רָּ  מָּ

ה ְכמָּ ם ְבחָּ  כֻּלָּ

 

מּוַראי  סָּ

 ַכְלבּוש ִכִסיתֹו ַאי

אִתי  ְתהֹום בָּ

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5fGQt-LeAhVS-aQKHTvRDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://market.marmelada.co.il/products?tag%3D%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw2qg9jvtiV6UhMrBx4BsTa7&ust=1542784718716879
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 חיים של אחרים:

 על הזולתנות כטעם החיים
 מיכאל רוטשילד

 
 " הסברתי את הטעם שמצאתי אני לחיי.החיים טעםבמאמרי "

 
הדגשתי שמדובר בבחירה אישית ובמאמר הנוכחי ברצוני להפנות את הזרקור אל בחירתם של 

 אנשים שמקדישים את חייהם לטובת האחרים.
 

" במובן זה שאם עצמית התייחסותלהתפלא קצת על חוסר ההיגיון שבבחירה זו שלוקה ב"אפשר 
אני מקדיש את חיי לטובת חיי האחרים, עלי להקדים ולמצוא טעם לחייהם של אותם אחרים, אבל 

 זו ניתן לענות כך: לתהייה
 

לא מדובר כאן בתשובה מוחלטת לשאלה "מהו טעם החיים" אלא במענה לצורך הנפשי שלנו בטעם 
 לחיינו.

 
כפי שציינתי במאמרי הנ"ל אין שום גורם חיצוני שמעניק טעם אובייקטיבי לחיינו או מחייב את 

 קיומו של כזה טעם. 
 

לנו )בעלי חיים ואנשים שאינם מסוגלים להקדיש הצורך בכזה טעם הוא תוצאה של הפסיכולוגיה ש
זמן למחשבה אינם מטרידים עצמם בשאלה זו( ולכן גם המענה לו אינו "אמת מוחלטת" והוא מוטל 

 -על כל אדם באופן אישי. אם דאגה לרווחת האחרים נותנת למישהו מענה לצורך שלו במשמעות 
תבצע בידי אותם אחרים ולא בידי מי שבחר דיינו. ממילא, מציאת טעם חייהם של אחרים צריכה לה

 להקדיש את חייו לרווחתם.
 

אחד השמות שיזכירו רבים כדוגמה לאדם שבחר את חייהם של אחרים כטעם חייו הוא שמה של 
 זו דוגמה מוכרת ולא ארחיב את הדיבור עליה.  - תרזה האם

 
 תחת זאת, אתמקד בשתי דוגמאות אחרות ואשתף אתכם בתובנות שהפקתי אני מאותן דוגמאות.

 
 :פרייס' ורג'גהדוגמה הראשונה היא זו של 

פרייס היה איש אשכולות רב כישרון, אך תימהוני, שתרם תרומה ניכרת לתחומי ידע רבים ומעולם 
 יים )במובנים של כסף או יוקרה(.לא הצליח לתרגם את תובנותיו להצלחה בח

 
את רוב חייו העביר בארה"ב אבל אחרי שמחלה קשה עוררה את מודעותו לסופיות חייו, הוא החליט 
לעזוב הכל )ממש הכל! כולל את משפחתו(, לעקור לבריטניה, לנסות לחולל מהפכה מדעית אחת 

 שתקנה לו שם עולם.
 

התנהגות שתורמת לכלל  –הייתה בעיית הזולתנות הבעיה שעל פתרונה תכנן להשתית את המהפכה 
 תוך פגיעה בסיכויי רבייתו של הפרט הנוקט בה.

 
משוואה שרבים רואים בה את ההסבר הטוב  – פרייס משוואתהתוצאה של עבודתו על הנושא הייתה 

 ביותר שיכולה האבולוציה לתת לתופעת האלטרואיזם.
 

https://docs.google.com/document/d/1etKuc5J6c8MvM4FMkp-VwVuO9L_9aCPlu3jTP6kdnEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1etKuc5J6c8MvM4FMkp-VwVuO9L_9aCPlu3jTP6kdnEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1etKuc5J6c8MvM4FMkp-VwVuO9L_9aCPlu3jTP6kdnEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x5J4gOcjo30o3R3N6dy--QDrOg48RjPDbcUfSS3uVis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x5J4gOcjo30o3R3N6dy--QDrOg48RjPDbcUfSS3uVis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x5J4gOcjo30o3R3N6dy--QDrOg48RjPDbcUfSS3uVis/edit?usp=sharing
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_equation
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יכולה התנהגות  –במקרים מסוימים  –מה שמשוואה זו עושה למעשה הוא להסביר כיצד 
למרות שהפרט הספציפי שנוקט  –הגנים הגורמים לה )וזאת אלטרואיסטית להגביר את תפוצתם של 

 בה עלול להיפגע(, על ידי הגדלת כשירותה של הקבוצה שאליה משתייך אותו פרט.
 

 שעדיין נתון במחלוקת קשה בקרב חוקרי האבולוציה. קבוצות ברירתמדובר ברעיון של 
 

 ייס עצמו הוטרד מתכונה אחרת של ההסבר שמצא.אבל פר
הוא הבין שמה שמצא הוא למעשה הצגה של האלטרואיזם כאגואיזם במסווה ועובדה זו תסכלה 

 אותו עמוקות.
 

 לתסכול זה הייתה השפעה מפליגה על המשך חייו ועל סופם.
 

לאלטרואיסט קיצוני והקדיש את כל בביטוי של "מרד" נגד המסקנות העולות ממשוואתו, הוא הפך 
 רכושו כדי לעזור לחסרי בית שלא הכיר.

 
 הוא רצה להוכיח בגופו שאלטרואיזם שלא למטרות רווח קיים למרות הכל והוא אכן הוכיח זאת.

 
 התוצאה הייתה שהוא עצמו הפך לחסר כל והתאבד.

 
“ The Price of -הרמן  תיאור נפלא של חייו ופועלו של פרייס תוכלו לקרוא בספרו של אורן

” Altruism 
 

 לתופעת אני שנתתי ההסברקרא את  התובנה האישית שלי מסיפור חייו של פרייס היא שאילו
בניגוד למה  –אולי היה התסכול שהוביל להתאבדותו נחסך ממנו כיוון שהסבר זה  – האלטרואיזם

 –דווקא מתאר אלטרואיזם טהור שלא "נועד" למטרות רווח  –שאפשר לצפות מהסבר אבולוציוני 
 כזה שהוא תוצר לוואי הכרחי של תכונות אחרות שלנו.

 
 הדוגמה השנייה היא זו של אבי:

 
מי ממחלת ניוון שרירים נבזית שריתקה אותה לכסא נוח מתכוונן שבו בשנים האחרונות סבלה א

 נאלצה לבלות את שלוש השנים האחרונות לחייה.
 

 אחרי חיים שאופיינו בפעלתנות מתמדת הוא זנח הכל והפך את רווחתה של אמי למטרתו היחידה.
 

 כשאמי הלכה לעולמה, חייו של אבי התרוקנו לגמרי מתוכן.
 

כזה  –רצוי למצוא לחיינו טעם נוסף  –וחתם של אחרים היא מטרה טובה וראויה למרות שרו –לכן 
 שימשיך להוות מענה לצורך שלנו בטעם לחיים כל עוד ביכולתנו לחשוב על הצורך הזה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Group_selection
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_selection
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_selection
http://www.amazon.com/Price-Altruism-George-Origins-Kindness/dp/0393339998/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1418761027&sr=1-1&keywords=the+price+of+altruism
http://www.amazon.com/Price-Altruism-George-Origins-Kindness/dp/0393339998/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1418761027&sr=1-1&keywords=the+price+of+altruism
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m2Y2XH3nMl7094oVzfo53gZDYOebOL_D_rJVGFZe0-E/edit?usp=sharing
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5fGQt-LeAhVS-aQKHTvRDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://market.marmelada.co.il/products?tag%3D%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94&psig=AOvVaw2qg9jvtiV6UhMrBx4BsTa7&ust=1542784718716879
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חפשו את הבית
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