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 איגרת פרידה

 אמיר עשבי, מזכיר היישוב
 
 

בסוף חודש זה אני מסיים את עבודתי בוועד המקומי רמות השבים. סיום העבודה הגיע לאחר תקופה 
 .וועדהשנים כמזכיר  7של 

 
בתום שנים של עשייה מבורכת, עברו תחת ידי משימות רבות ומגוונות. הייתי שותף להקמת מבני 

גם כמנב"ט )מנהל ביטחון( היישוב ובתוקף  . שימשתיציבור, פיתוח כבישים, מדרכות ותשתיות
 תפקידי הייתי אחראי גם על הביטחון השוטף והאירועים הרבים שהיו ביישוב.

 
תודה למתנדבים הרבים הפעילים בוועדות היישוב והפרויקטים השונים המחזקים את העשייה 

 הציבורית והקהילה.
 

מעורב באופן אישי ולהשפיע על העשייה אני מודה על הזכות הגדולה אשר נפלה בחלקי להיות 
. תודתי נתונה לוועד המקומי רמות השבים ולצוות העובדים במסגרת השירות הציבורי ביישוב

 המסור, למועצה האזורית דרום השרון וכן לכל הגורמים אותם פגשתי, על ההיענות ושיתוף הפעולה.
 

 .תודה לכם התושבים על הקשר המיוחד שנרקם במהלך שנים אלו
 

 דין, אשמח תמיד לעזור ולהיות בקשר.-אני יוצא לדרך חדשה להתמחות במשרד עורכי
 

 בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכולכם חג עצמאות שמח.
 
 
 
 

 ,שלכם
 אמיר
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 אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות
 הטקס לזכר חללי מערכות ישראל

 , 30.4.2017 -, הראשוןיערך ביום 
 ברחבת האנדרטה.

 בדיוק עם הישמע הצפירה 20:00הטקס יתחיל בשעה 
 
 
 

 פתיחת פינת הזיכרון
 
 
 
 

 
 

 גם השנה נפתח את פינת הזיכרון לנופלים בחדר הארכיון 
 )במבנה הטרומי, מדרום לבית העם(.

 הציבור מוזמן לפקוד את פינת הזיכרון, לעיין בדפי העיזבון של הנופלים, 
 להכירם ולכבד את זכרם.

  19:00הפינה תיפתח בערב יום הזיכרון בשעה 
 ותהיה פתוחה גם לאחר הטקס.

 .12:30 – 10:00ביום הזיכרון תהיה פתוחה משעה 
 

 צוות המרכז לתיעוד ומורשת, רמות השבים

 

 

 ועדכונים  הודעות 
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 20:15החל מהשעה  1.5.17, שנייום 

 

  : בתכנית
  מתנפחים מדהימים !

 מופע מוסיקלי משפחתי "קצפת ותות" – 20:30בשעה 
 הופעה חיה של להקת ע"ש לילה – 21:15בשעה 

 
 לתשומת לבכם:

 .עם צמיד זיהוי בלבדהעלייה למתקנים  •

  .אלו אשר לא לקחו צמידים מראש יוכלו לקבלם בערב יום העצמאות •
 .צמידים למשפחה( 3צמידים לנכדי ותיקי היישוב יחולקו בערב יום העצמאות )עד  •

 לצמיד.₪  100צמידים עבור ילדי אורחיהם בעלות של  5תושבים יוכלו לקנות עד  •
 בנוסף.....

 .עמה עוגה חתוכה אומבקשים מכל משפחה להביממשיכים במסורת החג  •

 .לדוכני המזון₪  5אנא הצטיידו במטבעות של  •

 .גם השנה נקפיד כולנו על ניקיון מתחם האירוע •
 
 
 
 

 

 69-תפילה שחרית חגיגית ליום העצמאות ה
 
 
 
 בבוקר בבית העם 7:30ביום העצמאות בשעה 
 (2.5.17באייר,  ')יום שלישי, ו

 בליווי כלי נגינה תפילת הלל חגיגית
 תפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל

 כל התושבים מוזמנים לקחת חלק בתפילה
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVu57wjr_TAhUFvhQKHYJPC1oQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/stock-images-fireworks-illustration-image4061084&psig=AFQjCNG-4Q6zvBeUbVCW_pU0DUo3BIKObw&ust=1493192724659044
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5qHEjr_TAhVFWBQKHdGiBRsQjRwIBw&url=http://www.gograph.com/vector-clip-art/fireworks.html&psig=AFQjCNG-4Q6zvBeUbVCW_pU0DUo3BIKObw&ust=1493192724659044
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http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/0/59670.gif&imgrefurl=http://www.aka.idf.il/edim/yoman/Enlarge.asp?docId=60616&h=345&w=500&tbnid=S3VeBFqzGAhWyM:&zoom=1&docid=KJw8vSbFIqYRQM&ei=iCUqVdXEF9fkapONgNAD&tbm=isch&ved=0CD8QMygPMA8
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 תברואה במועצה:ההודעה ממחלקת 
 

 הביתית האשפה עגלת של שבועי חד לפינוי עברמ
 פלג יורם

 ותברואה סביבה איכות מחלקת מנהל
 השרון דרום אזורית מועצה

 
 .בשבוע פעם הביתיות )״הפחים הירוקים״( עגלות האשפה יפונו-23.4.17 -מה החל

 !תפונה לא האשפה לפח מחוץ פסולת .(הפינוי ברמות השבים יתבצע בימי שני)
 

 ?זה את עושים אנחנו למה
לפני כשנה, השלמנו בתחילת השנה  שיצאנו אליהכחלק מהתוכנית המועצתית לטיפול באשפה וגזם 

שובי המועצה. כמו כן, הרחבנו את מערך יפריסה של מאות פחים כתומים למחזור אריזות בכל י
 מתקני המחזור לנייר, קרטונים, בקבוקים וזכוכית.

 
על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, השלכת כל הפסולת הניתנת למחזור לפחים המיועדים לכך, 

מסקרים שערכנו לאחרונה,  פח הפסולת בפח הביתי )הפסולת הנשלחת להטמנה(.מנ50% -חוסכת כ
אנו אכן רואים ירידה משמעותית בנפחי האשפה הביתית, וזאת במקביל לגידול בהיקפי הפינוי של 

 מתקני המחזור.
 

 לכן, אנו מצמצמים את תדירות פינוי הפחים הירוקים מפעמיים לפעם אחת בשבוע.
 

  ?לשינוי להתארגן עליי איך
 :יישוב בכל המחזור שבמרכזי ובפחים הכתומים האריזות בפחי למחזור הניתן כל את למחזר
 האריזות סוגי כל  -כתום מיכל ●
  דק וקרטון לנייר  -כחול מיכל ●
 לקרטונים  -לבן כלוב ●
 זכוכית לבקבוקי  -סגול מיכל ●
 מפלסטיק נוזל "מחזורית" לבקבוקי מתכת כלוב ●
 לטקסטיל מתקן ●

 .למחזור ניתנת שאינה לפסולת רק מיועדים הירוקים האשפה פחי
 באתר נוספים פרטים לאן ? זורקים מה בטוחים לא

 
 ליטר(240 הביתית הרגילה )בנפח  האשפה עגלת את להחליף באפשרותכם כי מזכירים אנו

 ליטר(. 360 )בנפח יותר גדולה אשפה בעגלת
 .לכך שנערכו בישובים המקומי מהוועד או עצמאי באופן הגדולות העגלות את לרכוש ניתן

 
 

 
 
 
 
 

http://www.dsharon.org.il/index.php/2016-05-16-07-15-59
http://www.dsharon.org.il/index.php/2016-05-16-07-15-59
http://www.dsharon.org.il/index.php/2016-05-16-07-15-59
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 "ימים לראות טוב"
 20:00בשעה , 2017ביוני  4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 שגית אמת הסופרת           

 "ימים לראות"על ספרה                 
 

 כיצד מצליחה סופי, עיוורת מלידה, לחיות בעולמם של הרואים? 
 המחברת פוסעת בעקבותיה של גיבורת ספרה ובוחנת דרכה שאלות 

 כמו התמודדות החריג בתוך החברה, סוגיות של גורל ובחירה, 
 תהיות על הגלוי והנסתר תוך שיתוף הקהל בתהליך הכתיבה הארוך 

 והתחקיר שקדם שלו.
 , אהבה, ועל האומץ לראות את הטוב...וגם על אמונה

 

 אמנית אורחת: המוסיקאית נילי זיידל
 

 שגית אמת היא סופרת, זוכת פרס זאב ופרס לאה גולדברג.
 יצא לאור רק בתחילת ינואר וכבר התברג ברשימות " ימים לראות"הספר 

 .רבי המכר וזכה לביקורות נלהבות
 

 .בערבניתן יהיה לרכוש את הספר ״ימים לראות״ 
 

 :האותיות הקטנות
 ח"ש 20לתושבים ההשתתפות בעלות 

  ש״ח 30אורחים שאינם תושבים בעלות 
 ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש 

 054-4240777 (אפשר במסרון)אצל נועה שחר 
 

 

 זיכרון בסלון בספריה ברמות השבים
 יעל ורדי

 
הכפר ואורחים שבאו  ביום השואה התמלאה הספרייה ברמות השבים עד אפס מקום בתושבי

 .לשמוע עדות מקור מניצולת השואה מטי )אמא שלי(
וזו  ירוע המרגשתרמו לארגון המוצלח והמכובד של הא ,הדס ונועה ,לילי ,צוות המתנדבות

 .ההזדמנות להודות להן
 ! שאו ברכה
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 שעת סיפור בבית העם

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 מועדון ההרצאות של יום רביעי
 

 

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

  כולם מוזמנים !!!

 נושא ההרצאה המרצהשם  תאריך

 עלילות דמשק יוסי נגר 10.5.17

24.5.17 
 :תושבי הכפר מספרים

 ועוד..אמיר קין, אתי דמבו   
 מגוון נושאים

 הכחדה ושימור –ציפורי ניוזילנד  עוז חורין 7.6.17

 והר הביתירושלים  יאיר עשבי 21.6.17

 2.5-4לגילאי 
 הכבשה שבאה לארוחת ערב

 עם איילת המספרת
תתקיים ביום ראשון, 

07.05.2017, 
 17:30בשעה 

 שקלים 25עלות: 
 כרטיסים אצל ליאת בכור

 050-4655677 

 ! מספר המקומות מוגבל
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtcCE8q_TAhUE6xQKHeMnB9AQjRwIBw&url=https://simania.co.il/bookdetails.php?item_id%3D591352&psig=AFQjCNHoSHf58uBYIYowOpDY0ZbVKL10KA&ust=1492669679796168
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 מכרז פתוח לתושבי הכפר
 

 למועדון ההרצאות של יום רביעי  ת/ה מרכז/לשנה הקרובה דרוש
 

 : לארגן ולתאם הרצאות ומפגשים המתקיימים אחת לשבועיים במועדוןהתפקיד
 .בכלל הכפר בפרט ולתושבי לגמלאי רמות השביםמיועדות  ההרצאותהוותיקים. 

 
 אין צורך בניסיון קודם או הכשרה מיוחדת, אלא ברצון טוב ורוח התנדבות.

 
 התמורה: הכרת תודה של החברים.

 
 (09-7424188)  וטםל למרים או במזכירות לאריאלה המעוניינים יפנו

 

 
 

 23/5טיול בונוס לגמלאי הכפר, ביום שלישי 
   בתכנית:

  אל בזכרון יעקב-קור במרכז ביתבי •

 מוזיאון האצ"לופארק שוני בנימינה:  •

 בנחשולים.  און זכוכית ועתיקות(י)מוז "מזגגה"בסיום  •
 

 . 16:00שעה ב  מהמזכירות, חזרה משוערת  07:45יציאה ב 
 .ללא הליכה מרובהוהסיורים מלווים בהסברים 

 למטייל(.₪   25 העלות : דמי כניסה לאתרים בלבד: ) כ
 הטיול פתוח לכל התושבים עם עדיפות לוותיקים.

 לפחות. משתתפים 25 -ב  הטיול מותנה

 
 ההרשמה אצל אריאלה במזכירות.

 
 
 

 ברכות
 לנשואי בנם אסף עב"ל עדי.ברכות לרונית וניר נבו  •

 השתתפות בצער
 ועד משתתף בצערה של משפחת הולנדר במות גדעון הולנדר ז"ל.וה •
 חגי דותן במות אמו רינה דותן ז"ל. בצערו של עד משתתףוהו •

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 טנא הילודים של הכפר

 , ועדת העלוןהדס אביסדריס
 

 הגענו ליום הולדת חמישים להופעת העלון.
 כן, קשה להאמין באיזו מהירות חלפו יותר מארבע שנים שבהן מידי חודש הופיע העלון.

 

מהעבר ואירועים שעומדים להתרחש.  העלון היה שותף להעלאת נושאים חדשים וישנים, אירועים
הרהורים פילוסופיים ועימותים בדיונים. תמונות המעוררות גאווה בפני הכפר וצילומים שמראים 
מקומות שכולנו מתביישים בקיומם. טורים שהתמידו ומופיעים עד היום וטורים בני חלוף. כתבות 

 הצטרפו אלינו בשמחה.על אנשים שהסתלקו מאתנו ו... עכשיו חסרה המשבצת של אלו ש
 

מוזמנות  -כל משפחות הכפר שנולדו להם ילדים מחג שבועות האחרון ועד לגיליון שבועות הקרוב 
לשלוח תמונה של הילוד בליווי כמה מילות הסבר עליו או על משפחתו הקרובה או כל העולה על 

 דעתכם. 
 

נה, בתמונות ובהיכרות אנו מתכוונים להציג בעלון את טנא הילודים של הכפר בשנה האחרו
 קצרצרה.

 15.5.17נא שלחו אלינו לוועדת העלון, עד לתאריך א
 alon.ramot.hashavim@gmail.comלכתובת : 

 .6223492-050מוזמנים לפנות להדס אביסדריס,  -לשאלות 
 
 
 
 

 קול קורא לשלום
 אלונה אוגושביץ

 
כמה מילים בזו לי הפעם הראשונה של שימוש בבמה זו שמאפשר העלון, ולכן הייתי רוצה להקדים 

 .״מי אני?״
 איני שייכת לדור המייסדים של רמות השבים, אך גם איני מ״המתיישבים החדשים״;

ועד לשמירת והחותמים על עצומת ה םאך גם איני נמנית ע איני שייכת לחברי עמותת בית הכנסת,
 הכפר; צביון

בישוב ותיק ונכבד זה, היא לתרום, כל אחד כפי יכולתו,  אני מאלה המאמינים כי מחויבותנו פה,
 לחיי קהילה רב גוניים, המכילים את הקולות השונים, בסובלנות ובכבוד;

בעיני, האמרה המוכרת לכל, ״ואהבת לרעת כמוך״, אינה מושג דתי, אלא מושג חברתי; כזה המחייב 
יים כאחד, על מנת שנוכל ליצור חיי קהילה המבוססים על ערכים אנושיים ותרבותיים דתיים וחילונ

 נאורים.
וחילוקי דעות המתדרדרים  בה החברה הישראלית רוחשת ניגודים, פלוגתאותשבתקופת מבחן זו, 

לשוב ולהיזכר  קיצוניים ואפלים, אחריות כולנו היא, תושבי הישוב הכפרי והיפהפה הזה, למקומות
 עליהם מושתתת קהילה חזקה יציבה:שי היסוד בערכ

מידת חוזקתם, היא המכילה את אתגרי השונות והניגודיות,  ההדדיות, הסובלנות והכבוד, אשר
 בכל חברה אנושית רבגונית; הקיימים מאליהם

הייתי רוצה להאמין כי דעתי זו, שמושמעת כקול בודד, תקרא אליה קולות נוספים פה בישוב, אשר 
 ד למנוף אנושי, הדרוש פה כל כך בימים אלה, שיביא ליישוב הסכסוך בדרכי שלום;יח יחברו

 שהרי כולנו מסכימים שזו הדרך העדיפה!

mailto:alon.ramot.hashavim@gmail.com
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 על קיפודים ברמות השבים

 נועה וארבל לוי
 

שוב בשעות הלילה, שקטים, שקטים בצעדיהם הקטנים הם עוברים מחצר לחצר יהם מתרוצצים בי
בלילות ואפילו רכב האבטחה עם הצ'קלקה הירוקה לא יכול לעצור אותם. מי שעושה הליכות בלילה 

 בוודאי כבר הבחין בהם... הקיפודים חזרו לפעילות.  
( Insectivoraהקיפודים שייכים לסדרת אוכלי החרקים )

 היונקים.  שבמחלקת
מינים  21-סוגים הכוללים כ 7במשפחת הקיפודיים קיימים 

בכל העולם. תפוצת המינים משתרעת באפריקה, אסיה 
ואירופה. הקיפודים מאכלסים בתי גידול שונים ומגוונים, 
מיערות ממוזגים באירופה דרך בתי הגידול הים תיכוניים וכלה 

 באזורים צחיחים ויובשניים.
 ות מאד אצל הקיפודים:שתי תכונות בולט

האחת, שערות שהתעצבו במהלך האבולוציה לקוצים אשר 
עוטפים את פלג גופם העליון. השנייה, היא יכולתו של הקיפוד 

 להצטנף בעזרת שרירים טבעתיים חזקים מאד העוטפים את גופו.
תכונות אלו מאפשרות לקיפוד להתכדר לכדור קוצים שלם, דבר 

 המקנה לו הגנה מעולה מפני טורפים ומפגיעות מכאניות. 
לצערם של הקיפודים התנהגות זו שאפשרה להם לשרוד במשך 
מאות אלפי שנים, פוגעת בהם בצורה משמעותית בעת הזו. מדוע? 

ים זאת כיוון שבעוד בעלי חיים אחרים החוצים כביש עוש
בזריזות וממהרים לברוח, הקיפודים המסונוורים מאורות 
המכונית החולפת יעצרו באמצע הכביש ויעשו את מה שהם 

 יודעים הכי טוב לעשות, יתכדרו!
ואכן מאות קיפודים נדרסים מידי שנה בכבישי הארץ. ותופעה זו 

קיפודים  10 -שם ההמחשה ספרתי כישובנו. רק לילא פוסחת על 
 דרוסים במשך שנה וזה רק מרחוב המייסדים. 

הקיפודים כאמור פעילי לילה ובמשך היום יסתתרו במסתור זמני. חלק 
מהחורף הם מעבירים בתרדמת חורף )היברנציה( בדומה לעטלפים או דובים. 

 היקיצה באביב ואז מתחילה גם עונת החיזור והרבייה.
 ושה מינים של קיפודים, שניים מתוכם נפוצים גם בישוב:בארץ ישנם של

גרם( ומגושם  350-800קיפוד גדול ) – Erinaceus europaeus -הקיפוד האירופאי )קיפוד מצוי( 
ביותר, אוזניו קצרות וקטנות, פרצופו מאורך וצלליתו נמוכה. 

 קוציו מבולגנים ולרוב ניתן להבחין בטפילים רבים על גופו. 
 130-360קיפוד קטן ) – Hemiechinus auritus -קיפוד חולות

גרם( וזריז מאד. אוזניו גדולות ורחבות. רגליו גבוהות וצלליתו 
גבוהה. קוציו סדורים ופרצופו פחוס יותר מזה של האירופאי. אפו 

 מחודד.
שדוחק מינים הקיפוד המצוי הוא מין ג'נרליסטי ונחשב ככזה 

אחרים כמו קיפוד החולות וקיפוד המדבר שנפוץ גם הוא בארצנו. 
ברמות השבים, גבעת חן והוד השרון ישנה אוכלוסיה משגשגת של 

שום מה )הדבר לא נחקר(  קיפוד חולות. מכאן לא הצליח הקיפוד האירופאי מ
היא לדחוק את קיפוד החולות. לכן חשיבותה של אוכלוסייה זו למין זה בארץ 

 גדולה! שכן תפוצתו מוגבלת למישור החוף ומערב הנגב בלבד.
 אז להבא פתחו עיניים, סעו לאט, חפשו את הקיפודים המצונפים בכביש והיזהרו לא לדרוס אותם.

 

קיפוד חולות. שימו לב לרגלים 
 הגבוהות ולאוזניים הגדולות.
 צלם: ארבל לוי

 קיפוד אירופאי מצונף.
 צלם: ארבל לוי

 קיפוד חולות פעיל
 צלם: ארבל לוי

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 עוד על תולדות בית הכנסת ברמות השבים
 עודד שי

 
 

להשלמת התמונה  לכתבה המעניינת על תולדות בית הכנסת ברמות השבים אוסיף פרטים נוספים
 על בית הכנסת בילדותי. מדובר על שנות השישים, השבעים ואילך של המאה הקודמת.

 
קודם בואי לבית הכנסת במשך שנים היו בעיות בקיום תפילה כל שבת ומצאו לכך פטנט והוא 
ש"גייסו" משלימים למניין בפתק שנכתב ונמסר לתושבי הכפר בתורנות לבוא ולהתייצב לתפילה... 

 לא החזיק הרבה זמן ותפילות התקיימו רק בשבתות בר מצווה ובחגים. זה
 

בשנות השישים הגיע יוסקה אריאלי ז"ל עם קבוצה של יהודים מבוגרים יוצאי רומניה שגרו בשיכון 
שרת, חבר לתושב הכפר דוד אייגרמן ז"ל וקיימו תפילות בכל ליל שבת ושבת בבוקר. ב"ימים 

ר מכפר בתיה שברעננה והנהיג את התפילות לראש השנה ויום כיפור. הנוראים" הגיע פנחס מלכיאו
בכיפור בית הכנסת היה מלא ולעיתים גדוש בתושבי הכפר והסביבה. בשבתות קרא בתורה השוטר 
עמרם לוק ז"ל שאף הוא גר בשיכון שרת. הוא היה ממוצא מרוקאי אבל ידע היטב את הנוסח 

ותו. לאחר שעבר לגור במגדיאל מילאתי את מקומו כקורא האשכנזי כי למד בישיבה אשכנזית בצעיר
 בתורה וכן לימדתי באותה עת את רוב ילדי הכפר לבר מצווה.

 
בבית הכנסת היו שני נוסחי תפילה: נוסח אשכנז כמנהג יוצאי גרמניה שהנהיגו אייגרמן ומלכיאור 

נים אלו התמעטו ונוסח 'ספרד' כמנהג יהודי מזרח אירופה שהתפללו ה"רומנים". במהלך הש
מפטירה או מהגירה למקומות אחרים בארץ. יוסקה אריאלי בפיקחותו הרבה הביא בסוף שנות 
התשעים של המאה הקודמת יהודים רוסים משיכון שרת וכך לקידוש בסיום התפילה התווסף 

 ☺בקבוק הוודקה כמשקה חובה...
 

וכלוסייה בכפר התחלפה אך גם אלו בחלקם הגדול לאחר שהתבססו עזבו את שיכון שרת. הא
והשתנתה ואיתה גם הנוסחים, המנגינות ואופי בית הכנסת. המניין הושלם בעזרת אנשים מבחוץ 
שאהבו את האווירה הפתוחה של בית הכנסת והאופי של סגנון "ישראלי" עם תוספת מנגינות 

 וריקודי " הרב שלמה קרליבך". 
 

 על בית כנסת אחר בסביבה שכל אוכלוסייתו התחלפה לגמרי, בכתבה הבאה.    
 

 

 

 

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 עדכוני נוער
 נועה דובב, רכזת הנוער

 
 שלום לכל תושבי הכפר,

 

לאחר ההתרגשות הרבה מאירוע פורים המוצלח והתאוששות מהעבודה הרבה שהשקיע הצוות, נערך 
 . 02-04.04אשר התקיים בתאריכים  טיול פסחהצוות להכנת 

 חניכים ואנשי צוות מקטן ועד גדול, מכיתה ד' עד י"ב.  150לטיול זה יצאנו 
בסימן הגדת פסח עם התמקדות בסיפור "ארבעת הבנים". ישנו שני  ברכס הכרמלהשנה טיילנו 

 לילות בחניון "יער עופר" )מומלץ ביותר!!( אשר ברכס הכרמל.
 עבירו פעילות קצרה שפתחה את הטיול. ביום הראשון היינו בתצפית "רמת הנדיב" שם המדריכים ה

ח' טיילנו בשמורת "נחל שימרי" -ו' בנחל מערות היפה ושכבות ז' -ביום השני טיילנו שכבות ד'
 המרהיב.

 האיחוד החקלאי"-"שלושים שנה לתנועת הנוער ביום השלישי והמיוחד חגגנו עם כל חניכי התנועה
ון" לפארק אפק. לאורך כל הצעדה הצוות בצעדה חגיגית ממתחם המועצה האזורית "דרום השר

וחניכי הלול עשו מורל מטורף עם דגלים ענקיים שהצוות הכין מבעוד מועד. הורי הלול הוזמנו 
 . " את הפלא הזה"LIVEתודה לכל ההורים שהגיעו וזכו לראות ב להצטרף לחוויה. 

בסוף הצעדה התקיימו הופעה של להקת ההיפ הופ "קפה שחור חזק" והפנינג שאורגן על ידי חברי 
 ". 28"גרעין אחים 

הטיול תרם רבות לגיבוש הקבוצות ולחיזוק הקשר עם המדריכים, שהיו להם כהורים לימים אלו 
 ועשו את עבודתם נאמנה.

בליווי  אה בנושא "החיים בגטו"טקס יום השובמהלך חופשת הפסח עסקו חברי הצוות בהכנת 
 , תלמידת י"ב שאף עלתה לבמה ושיתפה בחוויותיה מהמסע לפולין. עדי ינקלביץובאחריות 

  

 

 

 יישר כוח לנוער 
 על הטקס שערכו בערב יום השואה בבת העם

 
 זו מסורת מבורכת שתנועת הנוער היא האחראית לקיום הטקס

 תוכן ושירה לעניין.השנה היה זה טקס קצר, מוקפד עם דברי 
 מי שנוכח בוודאי התרשם ומי שחסר, חבל.... 

 
 תודה לנועה רכזת הנוער ולפעילים הבוגרים

 מרים לוטם
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 חודש הקרוב:הנוער באירועי 
בניהולה של ועדת מחנאות )של הפעילים(. אירוע זה מיועד לכל שבת מחנאות תתקיים  -12-13.05

חניכי הלול ובו כל שכבה מתכננת ובונה מבנה מחנאי ולבסוף עורכים בין השכבות תחרות המדרגת 
 את המבנים בהתאם לרמת הבנייה, ההווי בשכבה, רמת התכנון ועוד. פרטים נוספים בהמשך. 

 יכים וצוות הלול חשובה ביותר!אנא שריינו את התאריך! נוכחות כל החנ
מיועד לחניכי שכבת ח' כהכנה וגיבוש לקראת קורס המד"צים. טיול זה יתקיים  טיול ח'. -26-27.05

 בהר הכרמל. חוזר ופרטים נוספים ישלחו בקרוב.
 

 

  -**שימו לב
לחללי ניפגש כל חניכי הלול בבית העם לצורך הכנת זרים לטקס יום הזיכרון  30.04 -ביום ראשון ה

 מערכות ישראל. עדכון לגבי שעת המפגש יישלח על ידי המדריכים.
 לא תתקיים פעילות בלול. -יום העצמאות  02.05 –ביום שלישי ה 
 לא תתקיים פעילות בלול. -ערב שבועות  30.05 –ביום שלישי ה 

 
 

 ברצוני להזכיר שוב את המועדים לאירועי הקיץ:
 16-17.06 -י"ב(-)לשכבה הבוגרת ט' אירוח בין יישובי

 02-11.07 -י"א(-)לשכבות ח' קורס מד"צים
 20-21.07 -)לכל חניכי הלול( אירוח בין יישובי

 03-09.07 -מחנה קיץ לשכבה הבוגרת
 06-09.07 -מחנה קיץ לשכבה הצעירה

 
 
 

 תמונות מטקס יום השואה:
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 עדי ינקלביץ, אחראית הטקס, 
 משתפת בחוויותיה מהמסע לפולין

 יאיר בירם על הנגינה, 
השירהקסם קריזה וחנה צדוק על   
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 חניכי ד' )בנים( –טיול פסח 
 עם המדריכות  שלהם

 נויה בן חקון 

 ושירה בנבנישתי

  -לתנועת הנוער 30-צעדת ה
 צוות הלול וחניכיו בטירוף של מורל והווי
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 17ְרִציף 

 זהר דב
 
 
 

 ַהי ֱאלוִהים. ָמה קוֶרה ?
 .זוֵכר ? 17ִבָקְרִתי ְבַתֲחַנת ַהַהָסעות ֶשְלָך. ְרִציף 
 ְשָלִטים ַעל ִקירות ְלָבִנים ,ַשַער ָיֶפה.

 ,ֹחֶמר טוב.  ַאְבֵני ָשָפה ּוַבְרֶזל ָיצּוק
 ֲאִפילּו ַאְדֵני ָהֵעץ ָעְמדּו ָבעוֵמס .

 
 ָבִניָת ָשם.ָמקום ָיֶפה 

 ִבְקֵצה ָהִעיר ,ָשֵקט .
 ֻמַקף ֵעִצים ְיֻרֵקי ַעד,

 ְלֶפַתח ִמְנָהָרה בוַלַעת ָכל קול.
 ֲאִפילּו ִבְכיו ֶשל ִתינוק.

 
 ָאה ֱאלוִהים ?

 ִלי ָבֵעיַנִיים.  ' ְצְסָתֶכ'ל '
 ?   ָקֶשה ְלָך ִעם ַהָמֶוות

 ַבָתְכִניות ?  ה'ַפאְשָלה'או ַאָתה ִמְתַבֵייש ַעל 
 ?  ָאה... , ִנְגְמרּו ְלָך ַה 'ְטַרְנְסּפוְרִטים'

 ָעצּוב ְלָך ?
 

 ֲחִמִשים ֶאֶלף ְיהּוִדים ָשַלְחָת , ַב'ְקַטָנה' .
 ָבַרָכבות ִמַתֲחַנת 'ְגרּוְנָבאְלד' ְבֶבְרִלין .

 ְשָטאט' ...ְועוד ֶחְלָקם ָקנּו ַכְרִטיִסים ל 'ֶטֶרֶזנְ 
 

 ֱאלוִהים ? 
 'ָאִחי' ,ֶזה ַמְצִחיק אוְתָך ?

 !  ִנֵתק      'ָואְלָלה' !

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החומה

 
 
 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 מעבר לספק
 הדרך מן הגיהנום רצופה שאלות טובות

 מיכאל רוטשילד
 

אחד הדברים המבדילים אתיאיסט מאדם דתי הוא ההבנה שאמונה עיוורת היא אסטרטגיה 
 מסוכנת והטלת הספק היא מנהג שרצוי לאמץ.

 אנשים רבים אף מזהים את הטלת הספק עם החשיבה המדעית.
 אנשים אלה מחמיצים חלק גדול מן התמונה.לדעתי, 

 הטלת הספק אמנם הכרחית לגיבוש הבנה נכונה של העולם אבל אין בה די.
 מעבר להטלת הספק הוא לדעת לשאול. –מה שנחוץ לנו 

 
גם הטלת הספק היא סוג של שאלה. זו תמיד אותה שאלה: "האם מה שאני חושב שאני יודע הוא 

 ה שמעניינת אותנו אינה זו.אכן האמת?" אבל השאלה המלא
 השאלות שמעניינות אותנו הן:

 מהי האמת? .1
 מדוע האמת היא כזאת ולא אחרת? .2

 
 רובם המכריע של בני האדם אינם שואלים כלום.

אלה המכונים "בעלי מחשבה ביקורתית" שואלים את השאלה "האם מה שידוע  –מעטים מתוכם 
 לי הוא האמת?".

 "מהי האמת?"מעטים יותר שואלים את השאלה 
 רק קומץ מתוכם שואלים "מדוע האמת היא כזאת ולא אחרת?"

 
האנשים ששואלים את שתי השאלות האחרונות הם בדרך כלל פילוסופים ומדענים אבל אני מציע 

 לכל אחד לשאול אותן כי, לפחות לטעמי, העיסוק בהן מאד מעשיר את החיים.
 

 :1להלן כמה שאלות שייתכן שלא שאלתם את עצמכם
 מדוע, כשמקפלים דף נייר, הקפל הוא תמיד קו ישר? .1

 כולנו יודעים שזה המצב, אבל האם שאלתם את עצמכם מדוע?
 מהו הכוח המניע את הגאות והשפל? .2

בעיקר של הירח(  –כולם יודעים שהם קשורים בכוח המשיכה של גוף אחר )על כדור הארץ 
 אבל איך?

 ור הארץ?מדוע הירח תמיד מפנה את אותו צד לכיוון כד .3
רוב האנשים מכירים את הביטוי "הצד האפל של הירח" שמתאר את הצד שלעולם איננו 
רואים מכאן וכולם יודעים שהתצורות שאנחנו רואים על הירח )תצורות שמבטאות את 

הגיאוגרפיה שלו( הן תמיד אותן תצורות אבל רוב האנשים אינם שואלים מדוע כאלה הם 
ב הסיבוב של הירח סביב כדור הארץ מתואם באופן כה פני הדברים? כיצד קורה שקצ

 מדויק עם קצב הסיבוב שלו סביב עצמו?
 כיצד פועלים מאזני כף? .4

מדוע, כשהמשקלים משני הצדדים שווים, המאזניים מתאזנים ואינם נשארים פשוט במצב 

                                                           

 

 וברוח ימים אלה: "ושאינו יודע לשאול את פתח לו" 1
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בו היו מלכתחילה? מדוע, כאשר אחד הצדדים כבד יותר, אין הוא יורד לגמרי למטה אלא 
 מתייצב במצב המבטא את ההבדל בין המשקלים?

 כיצד גורמות התנועות שאנו מבצעים על נדנדה התלויה על חבלים להגברת תנועת הנדנדה? .5
 תוך כמה זמן משלים כדור הארץ סיבוב שלם סביב צירו? .6
בבית הספר אנחנו לומדים בדרך כלל שתי "פיזיקות". בראשונה שבהן מגיעה מערכת  .7

ל כאשר שקול הכוחות הפועלים עליה הוא אפס ובשנייה היא מגיעה מכאנית לשיווי משק
לשיווי משקל כאשר האנרגיה הפוטנציאלית מינימאלית. מדוע אפשר לסמוך על כך 

 שהחישובים של האחת יניבו את אותן תוצאות כמו החישובים של השנייה?
 

א שנלמד בבתי הספר לאחרונה ברשימת השאלות הנ"ל אני מייחס חשיבות מיוחדת כי מדובר בנוש
וברוב המקרים אין המורים מפנים את תשומת ליבו של התלמיד אפילו לכך שזו שאלה שצריכה 

 להישאל )ולא כלשכן לתשובה לשאלה זו(.
את מורת רוחי בנושא זה ביטאתי במכתב ששלחתי לפני שנים רבות לשרת החינוך וציטטתי 

 ?"וכנית החינוך של יש עתידמה מפריע לי בתבמלואו במאמר "
חשיבות נוספת שאני מייחס לשאלה זו היא ביכולתה להוות דוגמה לכך שהימנעות משאלת 

השאלות שציינתי בראשית הדברים )במקרה זה: "מדוע האמת היא כזאת ולא אחרת?"( חושפת 
 את כולנו לשטיפת מוח.

ם, במיוחד אם נפלנו קורבן במקרה זה אמנם נשטף מוחנו בטענת אמת אבל במקרים רבים אחרי
 לחינוך הדתי, נלמד כ"אמת" גם טענות שקר.

 
 אתם מוזמנים:

 –לתת לעצמכם דין וחשבון בנושא "האם שאלתי את עצמי את השאלות הללו ואם לא  .1
 מדוע לא"

 התגובותלדון בתשובות לשאלות במסגרת  .2
 ות שלא תיפתרנהלבקש את תשובתי לשאל .3
להציע שאלות נוספות שכדאי לדון בהן )אני מקווה למצוא בין השאלות שתעלו נושאים  .4

 ששווה לכתוב עליהם מאמרים( 
" של אסימוב שמדגישים גם הם את חשיבות Jokester" ו "מקצועלקרוא את הסיפורים " .5

 העלאת השאלות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=636:%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93?&Item
http://1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/2013-02-21-15-56-25/item/1484-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
http://1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/2013-02-21-15-56-25/item/1484-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2_(%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2_(%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jokester
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
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 עדכון ורישום לאתר הכפר
 

. באתר קיימים hashavim.org-www.ramotאתר הכפר זמין ופתוח לשירותכם בכתובת  .1
ועד, מידע שימושי ועוד. הנכם ועדכונים שוטפים, לוח אירועים, פרוטוקולים מישיבות ה

לשלוח להגר חיו )מנהלת האתר( תמונות מאירועים מכל הזמנים,  מוזמנים לגלוש בו ואף
 .hashavim.org-hagarhayu@ramotלמייל  רעיונות, הארות, הערות או כל דבר רלוונטי

 
באתר קיימות קטגוריות שנגישות אך ורק לתושבי הכפר, רבים מכם נרשמו ואושרה  .2

שמכם אך לא כולם נרשמו באמצעות שמם המלא. אנא הירשמו לאתר באמצעות  הרשמתם,
נו עושים מאמץ לאשר את כל לא נוכל לאשר את ההרשמה. א )כשם המשתמש(. אחרת המלא

 התושבים במהירות האפשרית, אך ההרשמה אינה אוטומטית. אנא היעזרו בסבלנות.
 

ועלה שנרשמו לאתר. ברגע שי אך ורק לתושבי הכפרספר טלפונים שנגיש לאתר  בקרוב נעלה .3
ואנו מבקשים לוודא ששמכם ומס' הטלפון שלכם מעודכן. אם  ספר הטלפונים תעודכנו במייל

בספר הטלפונים, אנא עדכנו במייל למזכירות או  ואינכם מעוניינים ששמכם ומספרכם יופיע
  להגר.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מי שטרם הצטרף !!!!ל
 

  אפשר ומומלץ לקבל את עדכוני הוועד באופן מיידי לטלפון הנייד
 כל שעליכם לעשות הוא:. נוטיפאיהפליקציית אבאמצעות 

 .שלכם ולהתקינה אנדרואידהאו  האייפוןלהוריד את האפליקציה למכשיר  .1
 :קישור זהלסרוק באמצעות נוטיפאיה את הקוד הבא או ללחוץ בטלפון על  .2
 

http://www.ramot-hashavim.org/
mailto:hagarhayu@ramot-hashavim.org
http://www.notifaya.com/
http://www.notifaya.com/
https://itunes.apple.com/il/app/notifaya/id991700957
https://itunes.apple.com/il/app/notifaya/id991700957
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notifaya.prod
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notifaya.prod
notifaya://channel/56655bb9e6636f7f0e11bc98
notifaya://channel/56655bb9e6636f7f0e11bc98
http://ntf.io/56655bb9e6636f7f0e11bc98
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErcetyK3TAhWHuhoKHVmfCzcQjRwIBw&url=http://www.edu.4id.co.il/product/172&psig=AFQjCNHL6PQF1dndc4sWn5JvpslIlub3LQ&ust=1492589750437431

