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הפצת העלוןשינוי ב –תזכורת   
 

 , המהדורה המודפסת של העלון תופץ בתיבות הדואר 2019החל מגיליון מרס 
 רק לתושבים שביקשו זאת.

 

 ניתן לשלוח את הבקשה למייל העלון
 alon.ramot.hashavim@gmail.com  

 או טלפונית לאריאלה במזכירות.
 

 מספר מצומצם של עותקים יעמוד במזכירות לרשות תושבים שיבקשו לקבל עותק מודפס, 
 גם אם לא נרשמו מראש.

 

 הפצת העלון בדואר האלקטרוני תימשך כרגיל.

 ועדת העלון
 
 
 

 

 עדומשולחנו של יו"ר הו
 תושבי הכפר שלום רב, לכל

 
שמונו  הוועדותועד החדש לתפקידו, אני מאוד שמח לציין שכל ושלושה חודשים עברו מאז כניסת ה

 על ידי הוועד פועלות, מקיימות דיונים רציניים, מביאות הצעות החלטה לפני מליאת הוועד.
 

 2019לשנת  תקציב התב"ריםהוגש לאישור המועצה וכמו כן הוגש  2019התקציב השוטף לשנת 
 לפי בקשת המועצה. ,השנים הקרובות 5 -וזאת בנוסף לתקציב תב"רים חלקי שהוגש ל

 החלטות בנושא התב"רים יתקבלו ע"י המועצה במהלך חודש מרץ.
 

ובהזדמנות זו אני פונה לכל התושבים להקפיד על נוהלי  חזות הכפראנו נעשה מאמץ גדול לשפר את 
 הוצאת גזם וגרוטאות.

 
פנינו משימות רבות בנושאים רבים לשנים הקרובות. המשימה החשובה, לטעמי, היא עומדות ב

ומתפקדת. אנו זקוקים לעזרה בנושא  תלקרב בין התושבים ולהפוך את היישוב לקהילה מכבד
 ולשיתוף פעולה של כל אחד ואחת מהתושבים.

 

 פנייה.משרדי הוועד פתוחים בפניכם. נשתדל להיענות במהירות וביעילות לכל 
 

 בברכה,  

 יורם קליינר
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 מועדון ההרצאות של יום רביעי
 

 

 

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

 כולם מוזמנים !!!
 

 
 
 
 
 
 
 

 ברכות
  מזל טוב לחנה ואדי בר להולדת הנכדה אלי, בת לרועי וגל בר.

 
 
 

 השתתפות בצער
 הוועד משתתף בצערה של משפחת ברגהאוס במות פיליפ ברגהאוס ז"ל 

 הוועד משתתף בצערה של רותי לורך במות אמה סוליקה עמר ז"ל
 
 

 על המרצה  נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

 מיכאל שני 06.03.2019

 אומנות הפלמנקו
ממערות הצוענים אל אולמות 

 הקונצרטים.
ההרצאה תהיה מלווה בקטעים 

 מוזיקליים רבים

מיכאל שני שימש כמנהל 
מוזיקאלי  של המקהלה 

הפילהרמונית ת"א, מקהלת 
ומנצח  ,האופרה החדשה ועוד

על תזמורות מפורסמות רבות 
 בארץ ובחו"ל.

 רן רובין 23.03.2019

 אדם או מכונה
המרצה יספר לנו על פיתוח 

איברים מלאכותיים כיום ומה 
 צופן לנו העתיד

רפואי -רן רובין הוא מהנדס ביו
המתמחה בטכנולוגיות רפואיות 

 במחקר ופיתוח בתחום.ועוסק 
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 קבוצת וואטסאפ לתושבים
 

  הנפתחה קבוצת וואטסאפ סגורששמחים לבשר 
  לתושבי רמות השבים

 ופרסומים הודעות קבלת לצורך
 

 תושבי רמות השבים בלבד!  משתתפי הקבוצה הינם
 

 קבוצה סגורה מאפשרת להעביר מסרים 
 שבהן רק מנהלי הקבוצה יוכלו לשלוח הודעות, 

 ללא אפשרות להגיב בפורום רחב.
 

 https://chat.whatsapp.com/GTNg7btfIsS7o0pxVHeEDWקישור להצטרפות<< 
 

 

 
 
 

 מ.א. דרום השרוןפורום נשים 
 נשים יקרות,

 
לצורך קבלת הודעות/ פרסום   שמחות לבשר כי נפתחה קבוצת וואטסאפ סגורה

 אירועי נשים במועצה האזורית דרום השרון.
 משתתפות הקבוצה הינן תושבות המועצה.

 בניהול היחידה לקידום מעמד האישה.
 הקבוצה יוכלו לשלוח הודעות,קבוצה סגורה מאפשרת להעביר מסרים שבהן רק מנהלות 

 ללא אפשרות להגיב בפורום רחב.
 

 https://chat.whatsapp.com/C10gI6FL3U8A5tzmLkNnaSקישור להצטרפות<< 
 

 בברכה, 
 ורדה לוי ומירית כץ
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 תזכורת! - חיסונים נגד כלבת
 מקום ומועדי החיסון:

 
 שעה מיקום יום תאריך

 ראשון 17.03.21019
 08:30-09:30                      מועדון נוער –כפר מל"ל 

 10:00-11:00 בית העם –רמות השבים 
 

 כמו כן ניתן לחסן במוקד השירותים הווטרינרים בצומת מסובים
 09:00-13:00ביום ו' בין השעות     ; 09:00-13:00ה בין השעות -בימים א

 )רב קווי( 03-6312222לבירורים:  טלפון 
 תעריפי חיסון, רישיון ושבב:

 ₪ . 372 –חיסון ורישיון כלב/ה  •
 )בהצגת אישור ניתוח(.₪  51.5 –חיסון ורישוי לכלב/ה מעוקרת/מסורס  •
)אין צורך בבקשה לפטור, יינתן לכלב שמתחסן לראשונה ₪  66 –חודשים  6לכלב עד גיל  •

 חודשים(. 6 -וגילו פחות מ
 על פי בקשה מוקדמת בכתב(. –)בגין גזע או מחלה ₪  66 –עלי פטור אגרה מוגדלת לב •

 ₪ . 75 –שבב אלקטרוני  •
 

 WWW.PETCLICK.CO.ILלנוחיותכם, ניתן לשלם מראש באינטרנט 
 בתהליך התשלום תתבקשו להקליד את מספר השבב של כלבכם

 18היישוב של אזור מגוריכם: וקוד 
 לאחר ביצוע התשלום תוכלו להגיע לכל תחנת חיסון מורשית לביצוע החיסון.

 .התשלום יתבצע במזומן או באשראי בלבד –במועד החיסון ביישוב 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אנו פונים לתושבים ולנוער שלנו לבוא ולהתנדב לעמדות המחסומים ביום זה.

 .054-7205695המעוניינים יפנו לרפי הימן: 
 תודה !!

 

 וחלוקת חולצות מרוץ )חינם(  חתימה על טופס בריאות, הרשמה
 15:30החל מהשעה 

 

http://www.petclick.co.il/
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Save the date !! 
 

 אביב בפתח ואולם בית העם מתעורר לחיים
 איכותי המופע העם 

COMO LA ROSA   (כמו השושנה ) 
 

 הבינלאומית שירה כרמוןבביצועם של זמרת הסופרן 
 ונגן הגיטרה מאסטרו רונן ניסן

 DUO SHIRAהמוכרים בשם 
 

 ויפתח בהרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
 אושרת גני גונן רתבמעמד ראש המועצה הגב

 

DUO SHIRA  - דואו שירה 
 המרגישיםהמילה העברית "שירה" מפליאה לתאר את שיתוף הפעולה האומנותי בין שני מוסיקאים 

זיקה עמוקה לרפרטואר היהודי והישראלי בכלל, למוזיקת הלדינו והמסורת היהודית ספרדית 
 בפרט.

 
האומנים נסחפים וסוחפים את הקהל איתם אל תוך מסע מוסיקלי מרטיט וחווים את היופי 

עיבודים דו שיח המיוחד בין קול האדם לגיטרה באמצעות הוהפואטיקה של עולם השיר האינטימי ו
 מקוריים שהותאמו במיוחד לטובת המופע.

 
 ...פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך

  16.04.2019המופע יעלה בתאריך 
 בבית העם 20:30בשעה 
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 פינה חדשה בעלון:

 רמות השבים 
 שומרת על איכות הסביבה

 
 : מיכל חורין, רותי מרוז, אלין פוטרוך, חלי בן יקיר, יהודית רוטנברגואיכות הסביבהועדת חזות 

 

 בנושא חשוב לצאת בפינה חדשה השמח ועדת חזות ואיכות הסביבה
 איכות הסביבהר: אשר נוגע לכל אחד ואחת מאתנו בסביבה הקרובה ובסביבה הרחוקה יות

 

 הגומלין ליחסי הנוגע תחום הוא ההסביב איכות"
 או זו שנוצרה על ידיו" הטבעית סביבתו לבין האדם בין

 

הנושא תפס תאוצה רבה בשנים האחרונות ואנו שומעים רבות בתקשורת על בעיית ההתחממות 
 הגלובלית והשפעתה בעולם אך גם בסביבתנו הקרובה איכות הסביבה מהווה מרכיב משמעותי 

 ,הבית והגינה - המרחב הפרטיבמעגל הקרוב אלינו החל משפיע באופן ישיר על איכות החיים שלנו. ה
וכלה במעגלים  ,ישוב שלנויב ומבני הציבורהמדרכה, הכביש, הרחוב, הגינה  - ציבוריהמרחב ה דרך

, איכות האוויר המשפיעים על ,ומדינות שכנות המדינה ,שובי: המרחב שמחוץ ליהרחוקים יותר
 והטבע סביבנו. המים

 

 .מצווים על שמירת איכות הסביבה ךומכ איכות החיים שלנו ושיפורכולנו מעוניינים בשמירה 
ומלווה בעלויות )אין ארוחות  , סיזיפיתמתמשכת, קשה לעיתיםוהשקעה בעבודה  הדבר כרוך

  .מאתנו ת ואחדכל אח מעורבות של חיים שלובה באיכות הסביבה, נדרשתהמאחר ואיכות …(. חינם
 ,כשצריך אכיפהואף  מודעות, אכפתיות, ציות לחוקים ולתקנותרק שילוב של 

 !הצלחהל וביאיאת המטרה ו ושיגי
 

של רמות מרחב שמשפיעים עלינו ב איכות הסביבה מודעות לנושאיההעלאת  מטרת הפינה היא
  על רמות השבים במרחבים נוספים בעלי השפעההשבים ו

 שותפות של התושבים בשיפור איכות הסביבה שלנו. ומעורבות , פיתוח אכפתיותתוך 
 

 כיווני בין ועדת חזות ואיכות הסביבה לבין התושבים-צינור תקשורת דו כמו כן הפינה מהווה
 נשמח לשמוע גם אתכם !

 
 נאמני איכות הסביבהפרויקט 

ועדה, וחברת האיכות סביבה אזוריים. יזמנו הקמת צוות של נאמני  כצעד ראשון למעורבות תושבים
רותי מרוז, מובילה את הפרויקט. כל נאמן יכסה אזור במרחב היישוב הקרוב למקום מגוריו. תפקידו 
הינו לפקוח עיניים בסביבתו הקרובה ולדווח על מפגעים כגון: תאורה לא תקינה, מדרכה או כביש 

לשת למרחב הציבורי וכו'(. הדיווח הינו תקולים, מפגעי תברואה )גזם, פחי אשפה, גדר חיה שפו
  כבר מספר נאמנים ונשמח למתנדבים נוספים.  יסנוילמזכירות או ישירות לרותי מרוז. ג

אנו מאמינים שצוות נאמני איכות הסביבה יביא להעלאת המודעות והאכפתיות של התושבים 
 .לסביבתם ובכך נשפר את איכות הסביבה ביישוב כולו

 . 4429968-054ולהירשם אצל רותי מרוז  לפנות המעוניינים להצטרף לצוות מוזמנים
מפגש נאמני איכות הסביבה שבו ימסרו פרטים נוספים על היוזמה והתפקיד מתוכנן למחצית 

 יה של מרס.יהשנ
 .יתקבלו בשמחהאיכות הסביבה רעיונות לכתבות ופעילויות בתחום 

  vaadrh@ramot-hashavim.orgלמייל של המזכירות:  אנא שלחו
 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה !
 
 

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZptOs5sTgAhUSVhoKHfhwB0sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.co.il%2F%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%25A5-%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A3-%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A7-54084674.html&psig=AOvVaw2jcqMSwUsW3wmACBZGRWmt&ust=1550562697557858
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 ההרשמה נפתחת –המקפצה ברמות השבים 
 מיכל פלג ירושלמי, אורית רפ

 
 נקיים מפגש ראשון  16:30עד  15:00בשעות  2.4.19אנו שמחות לבשר שבתאריך 

 של המקפצה ברמות השבים, 
 באמצעות מתנדבים. –חוג סיוע להבנת חומר הנלמד בכיתה, ועשיית שיעורי בית 

 

 החוג בפורמט הנוכחי יתקיים בתאריכים )ימי חול ללא מועדים מיוחדים(:
2.4 ,.30.4 ,14.5 ,21.5 ,28.5 ,4.6 ,11.6. 

 

 להשתתף בחוג. המעוניינים לתלמידי כיתות בית ספר יסודי מרמות השביםבשלב זה, החוג מיועד 
כלומר, בכניסה לחוג ישאל כל תלמיד אם הוא רוצה להשתתף, ובכל שלב שבו יבקשו, יוכלו התלמיד 

 או התלמידה לצאת מהשיעור. 
גלית, עברית לחיזוק מיומנות קריאה ובעלי ידע נרחב )שבין שורותיו דוברי אנ צוות המתנדבים

בחשבון( יעשה כמיטב יכולתו לסייע להבנת החומר הנלמד, ולייצר אווירה מעצימה עם הקשרים 
כדי  –חיוביים ללימוד )נתארגן במהלך החודש הקרוב על שטיח, פוף, כריות, שולחנות וכסאות 

ה, ונדאג לכיבוד וקנקני מים קרים באופן קבוע /לאפשר נוחות מקסימלית לכל הרגל קיים של תלמיד
 לשיעורים(.

התשלום משולם כדמי רצינות של התלמיד/ה וכדי לסבסד עלויות לימוד ₪.  10עלות כל מפגש הינה 
יענו על בסיס  –)כיבוד, כלי לימוד וכיו"ב(. בקשות מיוחדות של תלמידי חטיבה להצטרף לשיעור 

 מקום פנוי.
 . אל תגידו לא אמרתן..

 –מי שמעוניין לרשום את הילד/ה שלו למפגש אחד או יותר 
 .054-9720995ליצור קשר עם אורית רפ בטלפון  מתבקש

)זה המקום לציין כי נשמח לקבל פניות מכל מי שמעוניין להצטרף לעשייה ולתרום רק שעה אחת 
 מזמנו ולהיות חלק מהפרויקט(.

 
 

 
 

 גשם גשם משמים
 אוריאל פרידמן

 מ"מ. 618.4 ( היא 24/2/19 עד  18/10/18המשקעים שירדה מתחילת העונה בחצרנו )כמות 
 לשם השוואה הכמות שירדה בשנים קודמות:

 
 כל העונה   עד סוף פברואר               השנה    
 

2017/2018                  384.3           426.4 
2016/2017                   439.5        449.4       
2015/2016                      562             609   
2014/2015                   526.5               630   
2013/2014                      405                 554   
2012/2013                      740                777 

 
 מ"מ. 574בשש שנים אלה ירדו, בממוצע, 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_ITHgMXgAhULxIUKHZbhAIwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fscity.co.il%2Fprofile.asp%3Fuser%3D1036804&psig=AOvVaw2qXG80sl3zk_9Zm3rtGvTz&ust=1550569267037875
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https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig3ZXHzJfgAhVKbFAKHWRqAjAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fkeshet.tzafonet.org.il%2Flevel-1%2Fhome%2Fmehanehet&psig=AOvVaw3dr4wDltkwLaXxZYnzhxnB&ust=1549009587047379
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_ITHgMXgAhULxIUKHZbhAIwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fscity.co.il%2Fprofile.asp%3Fuser%3D1036804&psig=AOvVaw2qXG80sl3zk_9Zm3rtGvTz&ust=1550569267037875
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 עדכון נוער

רכזי הנוער -ניב לסקי ורתם בלוטשטיין   
 
 

 מה היה לנו החודש "בלול"?
פתחנו את החודש בסוף שבוע מיוחד אך  החודש, עברנו פעילויות שונות ומגוונות במסגרת ה״לול״.

 .סופ"ש הדרח'ה שהתקיים בקיבוץ עינת -לחניכי שכבת ח'ורק 
 פעולות במסגרת הכשרתם לכניסתם העתידית לצוות בשנה הבאה.בסוף שבוע זה חניכי השכבה עברו 

: איך כותבים מערך פעולה, התמודדות עם קשיים עם חניכים בזמן פעולה ועוד המון הפעולות כללו
תכנים מגוונים ומעשירים. סוף השבוע היה בהובלת המדריכים והרכזים והסתמן כמוצלח וחשוב 

 במיוחד.
 

 לילדי שכבת ג'.רגנו פעולה מושקעת וכיפית במיוחד גם החודש ועדת שכב"ג+ ג' א
הנאה  –להצטרף לפעילות התנועה  -אנו שבים ומזמינים חניכים משכבת ג' שטרם השתתפו בפעולות  

 מובטחת!
  

 בדרום. השתלמות אמצע במושב סגולהל השכבה הבוגרתיצאו חברי  22-23/2בתאריכים ה
והפגישה את החניכים במחשבות על איך הייתה להם השנה עד ההשתלמות סימלה את אמצע השנה 

 כה וכיצד ניתן להשתפר ולצמוח בחצי השנה הקרובה.
בסמינר הייתה לנו הזדמנות חשובה לא רק לגעת בנושאים המעסיקים אותנו בשגרה אלא גם 

 במחשבה על "מי אני בכלל?"
דר ועוד המון תכנים מעשירים חברי הצוות עברו פעולות בנושא לחץ חברתי, הגדרה עצמית, מג

ההשתלמות סומנה כהצלחה אדירה וחברי הצוות יצאו באנרגיות מחודשות וטובות  ומגבשים.
 לקראת המשך השנה!

 
, כל שכבה בשכבה הצעירה עבדה על "אחריות קהילתית"בגזרת ההדרכה סיימנו חודשיים בנושא 

סודר: חשיבה על רעיון, פיתוח הרעיון, פרוייקט מיוחד ולמדה איך מרימים פרוייקט בתהליך הכנה מ
 בחירת אחראי פרוייקט, הכנות וביצוע הפרוייקט. הפרוייקטים צפויים להתבצע בזמן הקרוב.

 
, שבוע זה נועד לחבר בין החינוך הפורמלי והבלתי שבוע החינוך המועצתיבשבוע האחרון התקיים 

 ופית והעבירו פעולה בכיתות התלמידים.ו' לבית הספר צ-פורמלי. במהלכו הגיעו מדריכי שכבות ה' ו
 

 ומה יקרה החודש?
 חודש מרץ לפנינו,
 23/3/19שבת  –מתחילים להתכונן להפנינג פורים 

 הפנינג פורים הוא האירוע הגדול ביותר שמרים צוות ה"לול" והשנה נושא ההפנינג הוא "אווטאר".
, נסיים בהגעה 9:30כמיטב המסורת, ההפנינג יתחיל בעדלאידע שתצא מרחבת הבריכה בשעה 

למתחם ה"לול" שם ימתינו חניכי השכב"ג ויפעילו את אירוע הפורים שכולל מתקנים מאתגרים  
 ברוח נושא ההפנינג. -שהצוות בנה ומגוון תחנות לגילאים השונים  

 
 !מוזמנים ליהנות מאירוע פורים מושקע ומשמחכל תושבי הכפר מקטן ועד גדול 
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 השנה חידוש: 
 החלטנו להזמין גם את התושבים לעזור בהכנות להפנינג!!!!

 10:30ה , בשע16/2/19בשבת, 
נערוך יום עבודות משותף של הצוות ושלכם התושבים, יום העבודות מיועד לכל הגילאים ויעסוק 
בבנייה מחנאית ועיצוב תפאורה ותחנות. אנו מצפים ליום חוויתי וכיף שייתן גם לכם טעימה 

 (!��מתהליך העבודה שלנו. מצפים לראותכם )בנעלים סגורות 
 
 

 לקראת העדלאידע. -  חניכי השכבה הצעירהלבמהלך החודש הקרוב יתקיימו עבודות 
 עבודות החניכים יתקיימו בתאריכים:

 יום שלישי -12/2
 יום חמישי -14/2
 יום שלישי -18/2
 יום חמישי -21/2

 בשעות פעילות ה"לול".
 

 

 ג.-השנה אנו מוסיפים לתהלוכה גם עגלה לשכבות א ף: חידוש נוס
נשמח להורים מתנדבים שיעזרו בלקיחת אחריות על הפעלת הילדים בהכנות לעדלאידע וכמובן 

לתושבים בעלי עגלות שיוכלו לסייע בתרומת העגלה ליום העדלאידע ולקישוטה. הורה מתנדב יכול 
 לפנות למי מוועדת נוער או ללסקי הרכז.

 
 מצפים לראותכם באירועים השונים, 

 רכזי הנוער. -ניב לסקי ורתם בלוטשטיין
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 עברהבזקים מה
 

 ליקר ביצים לחקלאי הביצים
 

מן המפורסמות שחג פורים היה 'החג' החשוב ביותר בעשורים הראשונים של הכפר. הבזקי פורים 
הקודמים תיארו את שמחת החג בכפר, את משלוח המנות ואיסוף הממתקים של הילדים וגם את 

 המקורות ה'גויים' שלו. 
 

שלוח מנות מתנות לאביונים, מגילה, מההבזק הזה ייוחד למצווה הרביעית ממצוות החג שהן: 
שתה. כוונת המושג משתה היא לכל סעודת החג, אך הדגש הוא על השתייה. על פי 'השולחן ערוך' מו

 חייב אדם להתבשם )להשתכר( בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , אוסף המרכז לתיעוד ומורשת1934על בעדלאידע בתל אביב, -המשאית של אל
 

הפרשנים נחלקים בעניין השכרות לחיוב ולשלילה, אך קיימת הסכמה כללית שהיין מרבה את שמחת 
 החג ואם נרחיב, נאמר שכל משקה אלכוהולי יגרום לתוצאה דומה.

 
כל הפלפול שלעיל, נועד להסביר מדוע יוקדש ההבזק הפעם למשקה האלכוהולי הייקי ביותר 

 (COGNAC EIER) 'אייר קוניאק' –, או בשמו הלועזי ליקר הביצים –
 

בחיפוש אחר ההיסטוריה של ליקר הביצים, גילינו שהיו משקאות שונים המאופיינים בשילוב של 
( שמוצאו EGGNOGביצים, חלב או שמנת , תבלינים ואלכוהול. הידוע ביניהם הוא האג נוג )

ם יכלו להרשות לעצמם משקה העשוי ביצים, מאנגליה, שם היה משקה של העשירים בלבד, כי רק ה
חלב וברנדי או יין. משם הופץ לארצות הברית, שבה זכה לפופולריות רבה כי לחוואים לא היה 
מחסור בחלב וביצים ואת הרום ייבאו מהקריביים. במשך הזמן המשקה התפשט במדינות רבות, 

ות אותו בחגים, בייחוד בכריסטמס. זכה לשמות שונים ובהרכבים שונים של חומרים, והיה נהוג לשת
 , )'מרק בירה'( המשלב ביצים ובירה. Biersuppe-גם בגרמניה היו משקאות אחרים כמו ה

 
כאמור, המשקה שהביאו עמם מייסדי רמות השבים מארץ מוצאם נקרא כאן 'אייר קוניאק'. הדעת 

ל דייויס טריטש, היה נותנת שלמתיישבי רמות השבים, אשר יישמו את חזון 'חקלאות הביצים' ש
משקה זה מתאים להיות 'המשקה' המקובל ביותר. הגרסה המקומית של ליקר הביצים, הוכנה 
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באופן עצמאי בבתי המתיישבים והיה 'מצרך חובה בבתים רבים', כפי שכתבה נירה רוסו בכתבה 
 (. ליקר הביצים היה 7.1.1994שהוקדשה למטבח הייקי ופורסמה במוסף 'הארץ' ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

את האלכוהול רכשו, לפחות בשנים הראשונות, אצל ד"ר אמיל קלימן, בעברו בעל בית מרקחת גדול 
בברלין, שהתבקש על ידי הוועד המקומי להחזיק בביתו בית מרקחת קטן, לצד לול התרנגולות. 

קה ראובן שטיינהרדט ז"ל, סיפר שנשלח בילדותו לרכוש את האלכוהול אצל אדון קלימן. ייצור המש
כך, שלעיתים לא רק נתנו לחברים אלא כפי שהעידה חנה וינטר, גם מכרו לצרכנים -היה נפוץ כל

 בסביבה הקרובה, למשל לדיירים בבית ורה סלומונס הסמוך לכפרנו.  
 
 

 והרי המתכון:

  
  

 והנה סיפור קטן שכתבה נעמי לויטה לספר המתכונים העומד לצאת לאור בקרוב:
 

 

 
 Eier Cognac –קוניאק ביצים 

 

 אחד הפינוקים היה קוניאק ביצים, השתמשו במעט אלכוהול כי ההורים רצו שגם אנחנו נהנה. 
!(.  9זה גם היה יקר... לא נמצא בידי המרשם מן הבית אבל זכור לי שהשתמשנו בתשעה חלמונים )

יקסר יד בבתים האמידים תרם יתר המרכיבים היו סוכר, סוכר וניל, חלב, וכאמור אלכוהול נקי. מ
 לאיכות המוצר, והושאל גם לשכנים. זכור לי הביקור הראשון של בן זוגי בבית הורי. 

. "הוא לגם מן הקוניאק ואמר: "זה טעים אבל דומה יותר לחביתה מכל קוניאק אחר שטעמתי
 .)התחתנו אחר כך(
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ים.* המתכונים נבדלים בכמות לספר המתכונים נשלחו לא פחות מתשעה מתכונים של ליקר הביצ
הביצים, הסוכר והחלב. לפי אחדים רק מקציפים את המצרכים כשהם קרים ולפי אחרים קודם 
מבשלים את תערובת הביצים, הסוכר והחלב ואז מוסיפים את האלכוהול. בגרסה משוכללת יותר 

 של המשקה יוחלף החלב בכמויות שוות של שמנת מתוקה, ברנדי ורום.
 
 
 
 

* השולחות הן: אייגרמן גיזה, 
ברליצהיימר יונה, לנדסברגר רות, 
דמבו מריאנה, מרוז קאופמן מרים, 
עליזה איתן נתן, רזי נבל, רוזנברג 
אורית וחנה ירון , נעמי לוויטה 

 וארנה מוזס.
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקורות:
 7.1.1994הארץ, , מוסף עם סברסמטבח יקי נירה רוסו, 

 של הכפר העומד לצאת לאור. מספר המתכוניםמתכונים לליקר ביצים, 
 עדויות של ראובן שטיינהרדט ז"ל וחנה וינטר.

 אורח חיים, סימן תרצ"ה, במרשתת. שולחן ערוך, 
 במרשתת. AISH.co.ilאתר 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Eggnog#History 
 וכתיבה, אסנת שירן תחקיר, עריכה

  

  

 ביצים, ביצים, אוסף המרכז לתיעוד ומורשת

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_ITHgMXgAhULxIUKHZbhAIwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fscity.co.il%2Fprofile.asp%3Fuser%3D1036804&psig=AOvVaw2qXG80sl3zk_9Zm3rtGvTz&ust=1550569267037875
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 כל ההתחלות קשות
 מיכאל רוטשילד

 
כדוגמת אמנון יצחק אוהבים להתקיל בהן את  סוג נפוץ מאד של "התקלות" שמחב"תים

מדוע התחיל היקום ואיך התחילו  –האפיקורס התורן הוא הסוג הדן בהתחלות למיניהן ובעיקר 
 החיים.

 
הם עושים זאת מפני שהם יודעים שאלה מקומות שבהם יכול )עדיין( אלוהי הפערים למצוא מקלט 

 הרמטי.כיוון שהמדע עוד לא סגר אותם באופן 
 

כולנו יודעים שאלוהי הפערים הוא אלוהים די מטופש )כי גם אם המדע עדיין לא השיב על השאלה 
אין פירוש הדבר שהתשובה היא אלוהים ובטח שאין פירוש הדבר שהתשובה היא אלוהי היהודים( 

 אבל אל טובע שנאחז בו כבקש אין כל סיבה לבוא בטענות. 
 

מרות שרעיון אלוהי הפערים הוא טיפשי, המצב רחוק מדמיון מה שיש לעשות זה להסביר לו של
למצב שהוא מנסה לרמוז לו בשאלה: זה לא שהמדע אינו יודע איך זה יכול היה לקרות אלא שלרוב, 

אין לו כרגע דרך להכריע מהי זו שמתארת את ההיסטוריה  –מתוך המכלול הגדול של האפשרויות 
 שהתרחשה בפועל.

 
כלומר: יש כמה וכמה תסריטים מדעיים הממקמים את המפץ הגדול במסגרת תיאוריה שאינה 
מצריכה אלוהים כדי להתניע אותו ויש גם כמה וכמה תסריטים המתארים איך, באופן כללי, יכלו 

השאלה, לכן, אינה שאלה עקרונית אלא  –להיווצר חיים מחומר דומם )אביוגנזה( ללא חבר דימיוני 
 "מה קרה בפועל?". –כלומר  –טורית שאלה היס

 
לא ברור אם אי פעם יימצאו בידינו הנתונים שיאפשרו הכרעה בין האלטרנטיבות אבל אפשר להוציא 

 פשוט מכיוון שאינו נחוץ להסבר. –את אלוהי הפערים מן המשחק כבר היום 
 

נתי בו היא לקשר מעבר לנ"ל אין בכוונתי להציג בפוסט הנוכחי רעיונות מיוחדים משלי וכל כוו
 לטקסטים כתובים המציגים חלק מן התשובות האפשריות לשאלות הנ"ל.

 
לשאלה "מדוע נוצר המפץ הגדול" יש מגוון תשובות שבאופן כללי ביותר נחלקות לתשובות 

 המבוססים על הרעיונות הבאים:
 

וצג על רעיון שמי –לא חייב שתהיה לו התחלה )משהו כמו כדור  –למרות סופיותו  –הזמן  .1
 ידי הוקינג בספרו "קיצור תולדות הזמן"(,

היקום שלנו הוא חלק מ"רב יקום" בו נוצרים יקומים חדשים ללא הרף )אם באופן מחזורי  .2
 ואם במקביל(,

מקס  היקום אינו אלא ביטוי של המתמטיקה )זו גירסה של "רב יקום" שנהגתה על ידי .3
 (.במאמרו של מריוס כהן באתר הידען והיא מתוארת באופן שובה לב טגמרק

בראיון  המוצע על ידי רוג'ר פנרוז ומתואר בקצרה" נטולי זמןקטעים "יקום מחזורי עם  .4
 .שנערך עמו

 
להרבה מידע על אלטרנטיבות אלו תוכלו להגיע אם תעקבו אחרי הקישורים המופיעים בויקיפדיה 

 Time שהוא חלק מהערך Speculative physics beyond the Big Bang בפרק
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Tegmark
http://www.hayadan.org.il/ground-problem-of-metaphysics-part-2-0704103/
http://www.hayadan.org.il/ground-problem-of-metaphysics-part-2-0704103/
http://www.hayadan.org.il/ground-problem-of-metaphysics-part-2-0704103/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_of_Time
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_of_Time
https://www.youtube.com/watch?v=z2_6h15UCMg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z2_6h15UCMg&feature=youtu.be
http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Speculative_physics_beyond_the_Big_Bang
http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Speculative_physics_beyond_the_Big_Bang
http://en.wikipedia.org/wiki/Time#Speculative_physics_beyond_the_Big_Bang
http://en.wikipedia.org/wiki/Time
http://en.wikipedia.org/wiki/Time
http://en.wikipedia.org/wiki/Time
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שאצביע על כמה גם לשאלה כיצד נוצרו החיים הראשונים הוצגו לא מעט אלטרנטיבות אבל לפני 
המוציא את היווצרות החיים מן  –מהן ברצוני להביע את מחאתי נגד נוהג שנראה לי תבוסתני 

 התמונה הכוללת של האבולוציה.
 

נשאר עם המסקנה  מי שעושה כך למעשה מוותר על השגת מטרתו בוויכוח כיוון שבן פלוגתתו
האביוגנזה היא דבר מהותי שמחייב  –לא חשוב איך קוראים לה  –ש"אבולוציה או לא אבולוציה 

 בורא לעולם".
 

 חבל לנהוג כך גם כי זה לא מדויק.
התרחשה אבולוציה שכל  RNAנכון שיש לנו ראיות רבות לכך שהחל מרגע שנוצרו חיים מבוססי 

אבל נכון גם שההסבר הרציונאלי היחיד שיש לנו לעצם היווצרות  צורות החיים שנחקרו הן פירותיה,
 החיים מחומר דומם והתגלגלותם עד למצב הנ"ל מבוסס על אבולוציה.

אמנם אין בידינו מידע מדויק על איך תהליך זה התרחש בפועל אבל כל ההסברים הספקולטיביים 
 הקיימים כיום מתבססים על אבולוציה.

 
יע לפני הקישורים היא נגד הנוהג שגם בריאתנים וגם תומכי אבולוציה עוד מחאה שברצוני להב

 כמענה לשאלה על היווצרות החיים. פנספרמיהשל הצגת ה –נמלטים אליו לפעמים 
 נוצרו החיים אלא רק לשאלה היכן הם נוצרו. "הסבר" זה לא מתייחס לשאלה איך

 
 ועכשיו לקישורים:

 
 .הפרק בויקיפדיה העוסק באביוגנזה

 
 ם.שבתוכו קישורים למאמרים נוספי מאמר מסיינטיפיק אמריקן ישראל

 
 

נושא שונה, אך קשור הוא ההתמודדות עם השאלה "האם החיים הם בכלל תוצאה של כימיה 
 .הרצאה זו של קרייג ונטרופיזיקה" ורמז לתשובה לשאלה זו אפשר לקבל מ

 
 –אז הנה, בקשיש, עוד התחלה קשה שהמחב"תים מעלים לפעמים  –ואם בהתחלות קשות עסקינן 

 .היווצרות הרבייה הזוויגיתזו של 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94
http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
http://sciam.co.il/archives/1833
http://www.ted.com/talks/craig_venter_unveils_synthetic_life.html
http://1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/item/1479-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%E2%80%93-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_ITHgMXgAhULxIUKHZbhAIwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fscity.co.il%2Fprofile.asp%3Fuser%3D1036804&psig=AOvVaw2qXG80sl3zk_9Zm3rtGvTz&ust=1550569267037875
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שומר הסף האינדיאני

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_ITHgMXgAhULxIUKHZbhAIwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fscity.co.il%2Fprofile.asp%3Fuser%3D1036804&psig=AOvVaw2qXG80sl3zk_9Zm3rtGvTz&ust=1550569267037875

