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הודעות ועדכונים
משולחן היו"ר
היטל שמירה
כולנו חווינו עלייה משמעותית בהיטל השמירה הכלול בחיוב הארנונה .ברצוני להסביר את הנושא:
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( )3/2103בדבר חוקי העזר לשירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
ברשויות המקומיות ,חלה חובה על המועצה לחוקק חוק עזר חדש הקובע כי ההיטל יהא לפי מ"ר
ולא לפי יחידת דיור .מצד אחד אפשר להבין את ההיגיון בשינוי אך מצד שני החיוב לפי מ"ר חוטא
בהתעלמותו מדיירי משנה( .חוק העזר החדש פורסם ברשומות ביום .)21/3/17
היטל השמירה הינו כסף "צבוע" ,דהיינו ,מיועד לאזן את ההוצאות ולא להוות מקור הכנסה
לשימושים אחרים ולא ליצור גרעון בתקציב השוטף של הוועד.
תקציב הוועד לנושא ביטחון מורכב משלשה סעיפים עיקריים:
 .1תשלום לחברת השמירה (שקד אבטחה) עבור סיירים ואיוש שער הכניסה בלילות.
 .2הוצאות שוטפות באחזקת השערים והמצלמות.
 .3הוצאות עלות שכרו למשרה חלקית של מנב"ט (מנהל ביטחון יישובי) .בשנים האחרונות היה
גרעון קטן יחסית בסעיף שמירה וביטחון ,דהיינו היטל השמירה לא כיסה את מלוא עלות
הביטחון.
בתקציב :2017
חברת השמירה
קנייה ותחזוקה של המצלמות והשערים
מפקח מערך הביטחון
סה"כ

₪ 480,000
₪ 43,400
₪ 96,000
₪ 619,400

את הסכום הזה מחלקים במספר המטרים בבסיס הארנונה והמועצה הגיעה לחיוב של  ₪ 7.11למ"ר.
סכום זה נופל בממוצע של החיובים של היישובים השונים המרכיבים את המועצה .החיוב לפי יחידת
דיור היה  ₪ 1,080לשנה.
לעומת החישוב הקודם ,לבית של  152מ"ר אין שינוי בחיוב היטל השמירה .לבית מעל גודל זה תהיה
תוספת ובית מתחת לגודל זה (ואמנם יש בתים כאלה ברמות השבים) ייהנה מהורדת ההיטל.
אנחנו שוקדים על הורדת העלויות הן בארגון מכרז חדש לחברת שמירה והן בסידור אחר לגבי עלות
מפקח מערך הביטחון .תקוותנו היא שבשנים הקרובות נראה תועלת ממאמצים אלה ועלות השמירה
והביטחון הכוללת תרד.
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כלבים משוטטים
תופעת הכלבים המשוטטים ברחבי היישוב לא רק
שלא צומצמה ,אלא אף התרחבה.
אנו עדים לכלבים שהופכים פחים וגורמים
ללכלוך ,צואת כלבים על המדרכות וגרוע מכל –
כלבים תוקפניים שנושכים עוברי אורח תמימים.
בימים האחרונים נלקח כלב להסגר לאחר שנשך
שני תושבים במועדים שונים בצורה חמורה עד
שנזקקו לטיפול רפואי בבית החולים.
בעלי הכלבים ,הנכם נדרשים :
• לשמור על כלבכם שלא יצא מתחומי החצר.
• לטייל עם הכלב כשהוא קשור ברצועה.
• לאסוף את הצרכים של כלבכם ולא להשאיר "מתנות" להולכי הרגל.
בעקבות פנייתנו לשירותים הווטרינריים – לוכד הכלבים יכנס ליישוב בשעות שונות ובתדירות
גבוהה יותר ויעביר להסגר כלבים משוטטים.
החופש הגדול הגיע וילדים רבים נמצאים בחוץ וחשופים לתקיפת כלבים.
נודה על שיתוף הפעולה.

כלב משוטט בדרך המלך
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תרבות

תודות
תמר שריאל  ,ר' ועדת תרבות
ועכשיו שהשנה עומדת להסתיים ....הגיע הזמן להגיד תודה לכל מתנדבי התרבות
המדהימים שבזכותם קורים דברים יפים ונפלאים ביישוב שלנו!
אנשים שמפנים מזמנם היקר ופועלים למען הקהילה עם אנרגיה טובה ורבה.
זה ממש לא מובן מאליו .הגיע הזמן לפרגן להם מכל הלב:
לצוות המסיבות האחד והיחיד ,מרב ברזילי ,אירה שריג ,צילה טשרנחובסקי ,ליאת בכור וסלסט
בן שמואל האחראיות על המסיבות הכי מוצלחות באזור ,עם מוזיקה מעולה ,אלכוהול משובח
ועיצוב מושלם של מתחם בית העם.
לצוות בתים פתוחים ענבל פוביצר ,דפנה מיזל ונועה שחר שמידיי שנה בשנה ,מפיקות אירוע רב
משתתפים שסוחף אחריו יישוב שלם ואורחים רבים מכל הסביבה ,הפנינג של ממש!
לצוות הספורטיבי שאחראי על מרוץ רמות השבים ,דנית גרבש ואליסיה כסלו ,שבזכות החריצות,
הדקדקנות והירידה לפרטים ,מרוץ רמות השבים הפך למרוץ הכי מוצלח במועצה!
לצוות יום הזיכרון אורלי דואק ודקל אביסדריס שברגישות ובתבונה ,שנה אחר שנה ,אחראים לטקס
מכובד ומרגש .תודה מיוחדת ליענקל'ה קלדרון על הנחיית הטקס ,לבנצי ווקס ,הדס אביסדריס,
הדס שגיא ,כלנית קין ודקל אביסדריס על הקרינות ,ללימור בר-נס ,נועה דואק וקסם קריזה על
השירה ,לאורי חיו על התיפוף ,לבר קלקשטיין ,נעה תבור ,רועי לוטם וטל חכם על הקראת סיפורי
הנופלים ,לעירית רולס על גיוס החיילים מחזיקי הלפידים והדגלנים ,לדודי זילברמן על ההגברה
ולטל באור על הצילום.
לצוות יום העצמאות ,אורלי דואק ,קרן אבוחצירה ,דנה דותן ,ליאת בכור ודנית גרבש שמשקיעות
אין סוף זמן ,מחשבה ויצירתיות על מנת להשביח מידיי שנה את האירוע ,ואכן כל שנה הן מצליחות
להפתיע!
לצוות הסיפריה ,לילי עוזיאל והדס שגיא שבזכות עבודה רבה ,מחשבה ואהבה ,הסיפריה הפכה
למוקד חברתי ,ומעבר למגוון העשיר של הספרים וחווית הקריאה ,אחראיות גם למיסוד ערבי
הרצאות משובחים ומרתקים ולהקמת מועדון קריאה בניצוחן של גילה כוזרי ומיכל שפירא.
לספרנים המפעילים את הסיפריה אפרת יעקובי ,גילה כוזרי ,דפנה מיזל ,מאיה מיזל ,יעל ליפמן,
מיכל שפירא ,נועה שחר ,עינת בנבנישתי ,עפרה קין ,קובי טל ,רמה דוידזון ,רנית שחר ,רותי שניר
ואביבה גורן.
לצוות הצגות הילדים ליאת בכור ומרב ברזילי שאחראיות על בחירה וארגון הצגות הילדים
המדהימות שהיו לנו במהלך השנה.
וכמובן תודות ענקיות לעובדי הוועד המקומי שנענים לכל "שיגעון" שלנו....
לאמיר עשבי ,לאריאלה גסמן ,למאיר בדש ,ולפיטר קפלון.
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לבקשת הקהל!!! ...
נקרין את הסרט "ישמח חתני" בבית העם
כרטיסים לאירוע ניתן לרכוש במזכירות החל מתאריך  9ביולי 2017
בעלות של  ₪ 20לתושב ו ₪ 30-לאורח

קפה ועוגה עלינו!
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סיכום שנה בספריה

לילי עוזיאל
לקראת פגרת הקיץ ובכלל  -באווירת מסיבות הסיום –
סיכום קטן מהנעשה השנה בספריה.
הנה חלק ממה שקרה אצלנו ,כי אצלנו לא רק קוראים דברים,
אלא גם קורים דברים ):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פתחנו את השנה בסערה עם שגית אמת  -בסדנת כתיבה לשנה החדשה  -ניסחנו לנו NEW
.YEAR'S RESOLUTIONS
צוות הספריה יצא ליום מעניין בספריה הלאומית בירושלים.
חלמנו והעזנו לפנטז עם נורית החלומית.
השקנו קולקלציית חורף חדשה  -מאות ספרים נוספו למדפי הילדים והנוער וגם המבוגרים  -למען
חורף חם ונעים.
צחקנו (והבנו למה) עם שי גלבר.
רעננו מדפינו בפישפשוק.
עם שכננו ישי אדר פיצחנו את הקסם והאשליה בכל הנוגע למוסיקה וסאונד בקולנוע.
הגב׳ מטי גלריצר שיתפה אותנו בסיפור חייה המדהים במסגרת ערב ״זיכרון בסלון״ ,שנערך
בספריה.
חתמנו במפגש מעניין עם הסופרת שגיא אמת " -ימים לראות טוב".
במהלך השנה  -התכנס בששון מועדון הקוראות (שהוא גם מעין מועדון מבשלות - )...בראשות גילה
כוזרי ומיכל כספי שפירא.
אירחנו את ילדי השכבות הצעירות לשעת סיפור ושעת משחקי קופסא בספריה.
וגם נוספו מתנדבות מעולות לצוות הספרנים והספרניות האיכותי שלנו!

שיהיו לכולנו ימים לראות טוב טוב וגם ימים קרירים וממוזגים.
חופש בטוח ונעים לכל הקוראות והקוראים.
נפגש בשנה הבאה,
לילי ,הדס
וכל צוות הספריה הנהדר:
אביבה גורן ,איתי גל ,אפרת יעקובי ,יעל ליפמן,
דפנה מונצר ,מיכל כספי שפירא,
נועה שחר ,עינת בנבנישתי ,עפרה קין,
רמה דוידזון ,רנית שחר ,קובי טל,
רותי שניר ,גילה כוזרי ,מאיה מייזל
וכמובן תמר שריאל – ראשת ועדת תרבות.
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על הטיול השנתי של ותיקי רמות השבים

איקה טל
בבוקר נעים יצאנו לטיול מקסים.
ראשית ,ביקרנו בקהילה נוצרית-דתית-ציונית בשם "בית-אל" בזיכרון יעקב .מקום נעים ומעניין.
התקבלנו בנדיבות עם קפה וכריך.
חבר הקהילה הסביר בעברית טובה על מפעלם המיוחד כקיבוץ יצרני ויצירתי ,העוסק בייצור מזון
אורגני (פירות וירקות) לתצרוכת הקהילה ,עיבוד מתכות לתעופה וחלל ,יצור חלקי מכוניות ,תעשיית
קוסמטיקה ,שמיכות פוך ועוד מגוון רב של מוצרים.
הם מקיימים חינוך פנימי עד תיכון עיוני-מקצועי משלהם .מונים כ 800 -תושבים .מקהלת נשים
וגברים שרה עפ"י פסוקים מהתנ"ך.
מעניין ומומלץ לבקר שם ולהכירם.
בהמשך ביקרנו במוזיאון האצ"ל ובאמפיתאטרון בחוות שוני .הנוף מרשים!
משם הגענו לחוף דור-נחשולים ,למוזיאון ארכיאולוגי בשם "מזגגה" ,מקום שבעבר שימש לייצור
בקבוקי זכוכית ליין הברון אך נסגר לאחר שנתיים-שלוש .כיום המקום גדוש באוספים בעיקר
מהים :זכוכית עתיקה ,כדים ,כלי דייג ,בליסטראות ועוד .....קבלנו ההסבר מפי ארכיאולוגית עתירת
ידע.

את הטיול ארגנה מרים לוטם ,עזר בארגון ובהדרכה אברהם נדל.
יבורכו שניהם ,הרבה תודות להם !!

חבל שלא הגיעו מספיק משתתפים מהיישוב.

מועדון ההרצאות של יום רביעי
מועדון ההרצאות יוצא לפגרת קיץ
ניפגש בשנת הפעילות הבאה !

alon.ramot.hashavim@gmail.com
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ברכות
•
•
•
•

מזל טוב לאורלי וזהר ליור לנישואי הבת אריאל עב"ל גארי בלייר.
מזל טוב כפול ליונה ורפי הימן לנישואי הבת נעמה עם בח"ל איתי סלע ולנישואי הבן איל עם
בח"ל מורן זלבסקי.
מזל טוב כפול לתמי לאופר להולדת הנכד אילי ,בן לאיה ואלעד לאופר ולהולדת הנכד ריו ,בן
למאיה ויותם לאופר.
מזל טוב לדניאלה ויורם נתיב ,להולדת הנכד בן ,בן לספיר ורועי נתיב.

השתתפות בצער

הוועד משתתף בצערה של רבקה סיני ,במות אמה ז"ל.
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שנת מצווה  -ארוחת שישי על הדשא בבריכה

אירית ברנבליט
לפני כשבועיים נערכה ארוחת המצווה השנתית המסורתית בכפר.
כ  120איש ,בני הנוער ,ילידי  2004ומשפחותיהם,
סעדו יחדיו את ארוחת ערב שבת המסורתית,
על הדשא בבריכת רמות השבים.
כחלק ממסורת שנערכת בכל שנה בכפר ,גם השנה ערכו הורי שכבת המצווה (ילדי שנת  )2004ארוחת
ערב שבת משותפת לכל משפחות השכבה.
השנה מספר המשתתפים בארוחת הערב המסורתית היה כ –  120איש והארוחה הייתה מתוכננת
במקור להיערך ברחבת ה'לול' .עקב אילוצי לו"ז של תנועת הנוער ,העבירו מארגני האירוע את מיקום
האירוע לדשא שבבריכת הכפר.
ארוחת הערב האלגנטית ,שהחלה בהדלקת נרות שבת ובקידוש מסורתי על היין ,הייתה צבעונית
ועשירה – והכילה מטעמים משובחים ומובילים ממטבחם הפרטי של משפחות שנת המצווה.
במזג אויר נפלא ,המאפיין את התקופה ,בשעות הערב המוקדמות ולאור נרות – ישבו המשפחות
סביב שולחנות עגולים על הדשא ונהנו מ ' -בופה' של אוכל נפלא שהכינו והביאו לערב החגיגי.
לסיום החלק הראשון של הערב ובמקביל להגשת הקינוחים ,הציגו ההורים המארגנים מצגת עם
תמונות של ילדי שנת המצווה מהתקופה בה היו פעוטות .על משתתפי הארוחה היה לגלות באיזה
נער מתבגר או עלמה צעירה מדובר.
לקראת התפזרות המשפחות :קיבלו ילדי המצווה מההורים מגבת לקיץ שעליה רקום:
"לעשות חיים זו הדרך הטובה ביותר ללמוד".
בחלקו השני של הערב ,עת פרשו ההורים ובני המשפחה לביתם – נשארו בני ובנות המצווה במתחם
ונהנו משחייה לילית בבריכה ומקרטיבים.
היה ערב מהנה וקסום!
זה הזמן להודות לאופיר אדלמן ,למיכאל וייסמן ולדני דקל שבהתראה כל כך קצרה ,התגייסו
לעזרתנו ,ואפשרו לנו לקיים את ארוחת המצווה במתחם הבריכה ,תודה!
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מסיבת מסיימי י"ב

ענת דגן-קבילי
לכל התושבים שלום רב,

במוצ״ש  1.7.2017תתקיים כמיטב המסורת בבריכת השחייה שלנו מסיבה למסיימי הי"ב ,
רגע לפני שהם מתפזרים ומתגייסים לצבא ,שנת שירות ,מכינות או לימודים.
המסיבה מאד מכובדת ומכבדת ,איננה המונית ולא כוללת די.ג'יי .ומוסיקה רועשת
לריקודים ,אלא פעילות ערכית ,חלקה בשיתוף ובנוכחות ההורים.
מקווים גם השנה לזכות בשיתוף הפעולה והתחשבות של התושבים והשכנים,
למטרה משותפת של הצלחת המסיבה לשמחת הילדים שלנו.
לידיעת הציבור ,בשישי ובמוצ"ש ,מגבלת הרעש על פי החוק היא שעת חצות
ולא  23:00כמו בימי אמצע השבוע.

ומסיבות אחרות

ענת דגן-קבילי
ובעניין אחר בתחום המסיבות:
בשנים האחרונות ,בעיקר לאור ריבוי בריכות השחייה הפרטיות ,הולכים ומתרבים מסיבות
ואירועים בחצרות הפרטיות .חלקן במהלך שעות היום ,כולל מנוחת צהריים וחלקן עד שעות הלילה
המאוחרות.
המסיבות הללו ,בעיקר כשהן מאורגנות ע״י הדור הצעיר ,בד"כ כשההורים עצמם לא נוכחים באזור,
כוללות שיחות קולניות מלוות במקרים רבים בצרחות דרך מערכת ההגברה ומוסיקה מחרישת
אוזניים עם באסים בעוצמת דציבלים בלתי נסבלת ע"י רוב המין האנושי.
כמו כן ,המוני באי המסיבות נוהגים להחנות את רכביהם לאורך הרחובות ,גם במקומות המסומנים
כאסורים לחניה ,עד כדי חסימת הכניסות לחצרות של השכנים.
חלק מהשמירה על הצביון הכפרי ,היא גם התחשבות בתושבים האחרים שגרים כאן ,לטובת החיים
בשקט ובשלווה המתבקשים מחיי הכפר .גם הם רוצים לפעמים ליהנות בישיבה בחצר ביתם ולא
להצטרך להסתגר בתוך המזגן ולקוות שהחלונות שלהם אטומים מספיק כדי שיעמעמו את מפגעי
הרעש האלה.
מסיבת בריכה ביום שישי בין השעות  12:00-19:00הכוללת את התכנים הנ״ל ,היא לא פחות ממפגע
סביבתי וזאת רק דוגמא אחת ממה שהתרחש כאן לפני שבועיים.
אנא קחו לתשומת ליבכם וגם כשאתם נעדרים מהבית ,השאירו בבקשה את ההנחיות המתאימות
ותוודאו שהן מתקיימות .ועוד לא אמרנו מילה על תרבות צריכת האלכוהול של הנוער.
המוטו צריך להיות :״חייה ותן לחיות!״
תודה רבה על תשומת הלב.
alon.ramot.hashavim@gmail.com
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תמונות וסיפורים מבית אבי :הלול וגלגוליו

עודד שי
רמות השבים נודעה גם בשם "רמת קוקוריקו" שכן מייסדי הכפר עסקו בעיקר בענף הלול .בתמונה
התחתונה ניתן לראות את אמי צילי שייער ז"ל מאכילה את העופות שהיו במבנים שנקראו "סוכות".
בלילה התרנגולות או הפרגיות לנו על עמודי לינה בתוך ה"סוכה" ואבי כל לילה סגר את דלת
ה"סוכה" .לילה אחד אבי שכח לסגור את הדלת וניצלה זאת הנמייה שהרגה לו כעשרים פרגיות
יפות...
בתמונה השמאלית רואים את אבי ז"ל אגון שייער מוליך קרונית שנועדה להעביר את התערובת
ממיכל עץ גדול אל הלול .כאן רואים את השלב השני שבו העופות נסגרו בלולים מוגנים והם נועדו
לפרגיות שטיילו על הקרקע אך לא אפשרו להם לטייל בחוץ .אבי סיפר לי על תופעה מעניינת
בהתנהגות הפרגיות .כשהובאו אפרוחים צהובים וקטנטנים תמיד היו כמה אפרוחים כהים בצבע
חום ,שחור או אפור .כשהם היו קטנים הם חיו בשלום ובשלווה אבל כשהפכו להיות פרגיות בגיל
חודשיים שלושה ,הלבנים דחקו בכהים שאותם קיבלתי ואהבתי מאוד .מכאן ניתן להבין שגם אצל
העופות קיימת גזענות כלפי המיעוט .פתרון לכך אמר לי אבי ,גם אצלנו בני האדם ,לשאוף למיזוג
גזעים.
הלול היה מקום שהתגאו בו תושבי הכפר ובתמונה הימנית רואים לול מטילות שבו הורי ,אחותי
ואחי הצטלמו בבגדים חגיגיים .משעשע לראות כיצד אבי לבוש בחליפה ועניבה בלול שלא הכי נקי
בלשון המעטה ,מכאן גם בא אולי המושג "יקה"  jackeשפירושו מעיל.

alon.ramot.hashavim@gmail.com
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עדכוני נוער

נועה דובב ,רכזת הנוער
שלום לכל תושבי הכפר,
יוני הוא חודש בו אנו מתחילים לעבוד על הקיץ ובעיקר על מחנה הקיץ .לראשונה השנה מחנה הקיץ
ייערך ביער ציפורי ולא באנדרטת הנח"ל כבשנים עברו .נושא המחנה הינו "גיבורי ישראל" ונושא
המחנון שלנו הוא "יוצרים מדינה" .המחנון מורכב ממספר יישובים  -בית חנניה ,צורית ,לוטם ,יעד,
צור יצחק וקיבוץ עינת .השנה הצוות המוביל של המחנה כולל ברובו חבר'ה מהשכבה המובילה
ב"לול" .אלו בעלי התפקידים :ענבל גולן ועמית יזהר -אחראיות מחנאות ,הדס כהן -אחראית פני
המחנון ,עמנואל ברוזה -אחראית הדרכה ,טל חכם -אחראי פעילים ,יעל רולס -אחראית רוח
המחנון ,ליהי קאופמן -אחראית חדר נושא ,נועה שכטר -אחראית בטיחות ,עומר לוצאטו -אחראי
מחסן וציוד.

השבוע ייצא חוזר עם כל פרטי המחנה
והנכם מוזמנים כבר לרשום לפניכם את ימי ההרשמה למחנה:
 -13.07בין השעות 17:00-19:00
 -18.07בין השעות 17:00-19:00
 -19.07בין השעות  ,17:00-19:00יום הרשמה אחרון למחנה.
** לא תינתן אפשרות להרשמה לאחר מועד זה!
אירועים שהיו החודש:
• ב  26-27.5יצאו חניכי ח' לטיול שכבה תנועתי ששולב עם יום הכנה לקורס מד"צים .החניכים
ישנו בבית אורן וטיילו בנחל אורן .אני באופן אישי התלוויתי אל החניכים ונהניתי מהם בכל
רגע בטיול!
• ב  16-17.6נערך אירוח שכב"ג ב"בית חנניה" .כחלק מההכנה למחנה קיץ ,נפגשו חברי הצוות
מן הישובים השונים של המחנון ועיצבו את אופי המחנה ,תוך כדי היכרות וגיבוש בין
הצוותים .אירוח זה היה מוצלח מן הרגיל ,חברי הצוות התגבשו עם שאר חברי הצוות
בסניפים האחרים.
• ב  21-22.6שכבת י' טיילו עם עדי לוי הגרעינר שלנו בעמק המעיינות .ביום הראשון טיילו בעין
שוקק ,ישנו בקיבוץ מסילות ועברו פעילות מגבשת עם ילדי המקום אשר ארחו אותם בבריכה
של הקיבוץ והצטרפו אליהם ל"ערב פוייקה" .ביום השני טיילו בנחל הקיבוצים .תודה לעדי
על ההשקעה והפינוקים!
• סוף שנת פעילות  -בסוף חודש יוני החניכים סיימו את הפעילות הקבוצתית עם מדריכיהם.
נערכו פעולות סיום ופרידה .הקבוצות יתאחדו שוב במסגרת ההכנות למחנה הקיץ .עם זאת,
הפעילות הסדירה של ימי שלישי הגיעה לסיומה.
אירועים מתוכננים -
קורס מד"צים ,שאליו נרשמו  60חברי צוות וחניכי ח'!
-2-11.07
אירוח בינישובי לכל חניכי הלול והצוות ,יתקיים ברמות השבים.
-20-21.07
כיף צוות משוגע בצפון.
-27-28.07
מחנה שכב"ג.
-4-6.08
מחנה שכב"צ.
-7-10.08
בברכת חופשת קיץ נעימה ובטוחה,
נועה
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צֹ ֶמת ְס ָפ ִרים

דב זהר

יֵׁש לִי חֲ לֹום
ִמּסּוג הַ חֲ לֹומֹות ׁשֶׁ ֵאינָם נִ ְמחָ ִקים
לְמָ חֳ ָרת הַ ּיֹום.
מּורמֹות
יָדַ י ָ
מֹותחֹות ֶׁאת ְמעִ יל ַה ֶׁלבֶׁ ד
ְ
מֵ עַ ל הַ בִ ְר ַכיִם הַ ְקטַ ּנֹות
חֹושפֹות ַרגְ לַי לְ גֶׁׁשֶׁ ר ַהבַ ְרזֶׁל
ְ
וְ הֵ ם כַאֲ בָ נִ ים כְ בֵ דֹות.
הַ ּנָהָ ר הַ ַקר ַמטָ ה,
הַ שָ מַ ִים אֲ פ ֵֹרי מַ בָ ט מַ עְ לָה ,
וְ כֹבֶׁ ד הַ גֶׁׁשֶׁ ר בְ יֹומֹו הָ ַרע ִמכֹל,
עִ ם כֹובַ ע צֶׁ מֶׁ ר עַ ל הָ ר ֹאׁש,
עֹומֵ ד בְ ֶׁא ְמצַ ע הַ ְתנּועָ ה ,
ְלבַ ד עִ ם הַ ְטלַ אי הַ צָ הֹב.
הָ אֲ וִ יר  ,הֶׁ עָ ָׁשן ,קֹול הַ ּי ִֶׁרי הָ ָרחֹוק,
מּורמֹות וְ ַרגְ לַי ל ֹא זָזֹות.
יָדַ י ָ
ל ְָאן ָאפְ נָה ?
ֶׁאל הַ ּנָהָ ר ?
ֶׁאל מּול ִקּנֵי הָ רֹובֶׁ ה ?
וְ כְָך אֲ נִי ִנ ְרדָ ם עִ ם הַ חֲ לֹום.
ּומ ִקיץ לְל ֹא הַ ּמֹוצָ א.
ֵ
אֹותּה ְתמּונָה כְ בָ ר חֲ ִמ ִשים ָׁשנָה.
עִ ם ָ
שֹואה הַ ּמֵ ִציף בִ י ֶׁאת הַ חֲ לֹום הָ ַרע,
בְ יֹום הַ ָ
ֲמּוסת הַ ְּס ָפ ִרים,
סָ מּוְך ַלחֲ נּות ע ַ
ּפּורים וְ הַ חֲ לֹומֹות ׁ,שּוב עָ מַ ְד ִתי ׁשָ ם ,עַ ל ַהגֶׁׁשֶׁ ר.
הַ ִּס ִ
ירה.
אֹוטֹומ ִטית ֶׁאל ִספְ ֵרי הַ ִש ָ
ָ
ַרגְ לַי ּפָ נּו
בָ חַ ְר ִתי בְ יֹום הַ חֲ לֹום.
'הֹור ְד ִתי י ַָדיִם ' ְלל ֹא ִהּסּוס ,
ַ
מָ סַ ְר ִתי ֶׁאת ְטלַ אי הַ הַ ְח ָלפָה.
ֶׁא ְת ַכּנֵס כְ ַאחַ ד הָ ֲענָנִ ים בִ ְש ִמיכַת הַ ָשמַ ִים הַ חֲ ִמימָ ה ,
ֶׁאל ה' צִ ּפֹור עַ ל ַתיִל ' ׁשֶׁ ל ֵלאֹונ ְָרד כֹהֵ ן
ֵיטס,
ירי הָ ַאהֲ בָ ה' ֵמ ֵאת וִ י ְליָאם י ְ
'ׁש ֵ
עִ ם ִ
ֶׁא ָּפ ֵרד ְמ ' ִקצּור תֹו ְלדֹות הָ אֱ נֹוׁשּות ׁשֶׁ ל הֲ ָר ַרי,
ֶׁא ְחֹלם ַאהֲ בָ ה .
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נופי רמות השבים

דב זהר

שבת בבוקר ברחוב הברושים
alon.ramot.hashavim@gmail.com
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מדוע אני ריאליסט?

מיכאל רוטשילד
אני תופס את הריאליזם כהשקפת עולם הטוענת שיש מציאות שהיא חיצונית לי עצמי ,כלומר,
כהשקפה המנוגדת לסוליפסיזם הטוען שרק התודעה שלי קיימת בוודאות.
אני מקבל את הריאליזם ודוחה את הסוליפסיזם.
למה ,בעצם?
כמו רבים אחרים ,אני חושב שכמעט בשום שאלה על המציאות – אין ביכולתנו לתת תשובה נחרצת
לחלוטין.
יכול להיות שאנחנו חיים בתוך מטריקס (אינני חושב כך אבל אינני יכול להוכיח שאין זה כך) ,יכול
להיות שכל האנשים האחרים קיימים רק בדמיוננו (אינני חושב כך אבל אינני יכול להוכיח שאין זה
כך) וכן הלאה.
עם זאת – אני בכל זאת חושב שאפשר לטעון בתוקף שיש מציאות שהיא חיצונית לתודעתנו.
הסיבה לביטחון זה נעוצה בהתאמה בין תצפיותיי השונות:
כאשר אני רואה שאבן פוגעת בגופי ,אני גם מרגיש את פגיעתה.
כאשר אינני רואה אותה אבל אני חש בפגיעתה בגבי – אני יכול ,אם אסתובב מספיק מהר לקלוט
אותה במעופה אחרי שנתזה מגופי.
כאשר אני שומע את קולו של יוסי ומרים את עיני לכיוון הקול ,אני בדרך כלל באמת רואה את יוסי.
כאשר אני מריח סירחון במטבח ומחפש מספיק טוב ,אני באמת מוצא את תפוח האדמה או את
הבצל שנרקב שם במגרה.
אין שום דבר בתודעתי שגורם להתאמות אלו ולכן חייב להיות משהו מחוץ לה שגורם להן.
במילים אחרות – גם אם כל חוויות חושיי אינן משקפות את המציאות האמיתית ,עדיין ,ההתאמה
ביניהן מעידה על קיומה של כזאת מציאות.
יהיה אולי מי שיטען שמקור ההתאמה הוא התת-מודע אבל אין בזה כל סתירה לטענתי כי התת-
מודע ,כפי שמעיד עליו שמו ,אינו חלק מתודעתי.1
אמנם אני דוגל גם בריאליזם מדעי (שעל פיו קלט חושינו מייצג בקירוב את העולם כפי שהוא) אבל,
בניגוד לריאליזם הפילוסופי שלהבנתי מתחייב מבחינה לוגית ,הריאליזם המדעי הוא מבחינתי הנחת
עבודה שאינני יכול להוכיח את אמיתותה.

 1האמת היא שסוג מסוים של תת מודע נחוץ מלכתחילה כדי שבכלל תיתקל תודעתנו בדברים שלא היו ידועים לה מראש ,כלומר ,שבכלל תהיה
משמעות למילה "תצפיות" ,אבל ההתאמה בין התצפיות השונות מחייבת קיום של תת מודע משוכלל הרבה יותר שיודע "לשלוף" תצפיות באופן
מתואם .למעשה זה תת מודע שפועל כמטריקס.
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עדכון ורישום לאתר הכפר
 .1אתר הכפר זמין ופתוח לשירותכם בכתובת  .www.ramot-hashavim.orgבאתר קיימים
עדכונים שוטפים ,לוח אירועים ,פרוטוקולים מישיבות הוועד ,מידע שימושי ועוד .הנכם
מוזמנים לגלוש בו ואף לשלוח להגר חיו (מנהלת האתר) תמונות מאירועים מכל הזמנים,
רעיונות ,הארות ,הערות או כל דבר רלוונטי למייל .hagarhayu@ramot-hashavim.org
 .2באתר קיימות קטגוריות שנגישות אך ורק לתושבי הכפר ,רבים מכם נרשמו ואושרה
הרשמתם ,אך לא כולם נרשמו באמצעות שמם המלא .אנא הירשמו לאתר באמצעות שמכם
המלא (כשם המשתמש) .אחרת לא נוכל לאשר את ההרשמה .אנו עושים מאמץ לאשר את כל
התושבים במהירות האפשרית ,אך ההרשמה אינה אוטומטית .אנא היאזרו בסבלנות.
 .3בקרוב נעלה לאתר ספר טלפונים שנגיש אך ורק לתושבי הכפר שנרשמו לאתר .ברגע שיועלה
ספר הטלפונים תעודכנו במייל ואנו מבקשים לוודא ששמכם ומס' הטלפון שלכם מעודכן .אם
אינכם מעוניינים ששמכם ומספרכם יופיעו בספר הטלפונים ,אנא עדכנו במייל למזכירות או
להגר.

למי שטרם הצטרף !!!!
.1
.2

אפשר ומומלץ לקבל את עדכוני הוועד באופן מיידי לטלפון הנייד
באמצעות אפליקציית נוטיפאיה .כל שעליכם לעשות הוא:
להוריד את האפליקציה למכשיר האייפון או האנדרואיד שלכם ולהתקינה.
לסרוק באמצעות נוטיפאיה את הקוד הבא או ללחוץ בטלפון על קישור זה:

alon.ramot.hashavim@gmail.com

