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 כלבים משוטטים

 
כלבים משוטטים ברחובות הכפר בכל שעות היום והערב, מפחידים ונושכים את העוברים ושבים, 

לפני מספר ימים רק  עושים את צרכיהם בכל פינה, מלכלכים את הכפר ומסכנים את הנהגים.
 הותקף וננשך שליח על וספה ברחוב הברושים. (22/10/17בתאריך )
 

 :הנכם מתבקשים 
 נמצאים הכלבים שבהןסגירת החצרות   להקפיד על •

 לטייל עם הכלבים כשהם קשורים ברצועה •
 כפר(קקי" פזורים ברחבי ה-בשקיות לפחי האשפה )מתקני "שקיהכלבים  לפנות את צרכי •

 
 והשירותים הווטרינרים.בימים הקרובים תתוגבר פעילות לוכד הכלבים 

 

 אנו מצפים לשיתוף פעולה מצדכם התושבים
 למען בטיחותכם ולמען בטיחות כלביכם.

 
 
 
 
 
 

  

 
 הודעות 

 ועדכונים

 

 .טעימה משלל התמונות אשר צולמו ברחבי הכפר
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 531כביש 
 

 .4פוגש את רמות השבים בצד הצפוני בדרך המלך ובצד המערבי לאורך כביש  531ש כבי
 

עד המקומי יזם פגישה עם המפקחים של חברת ספיבק המבצעת את הפיקוח על חב' שפיר הדסה, והו
 שהיא הקבלן המבצע.

 
בפגישה הועלו נושאים שונים הקשורים לעבודות המתבצעות בדרך המלך, בעיקר מאחר והפרויקט 

 שלושה. –בקטע זה נמצא בשלבי סיום ויסתיים תוך חודשיים 
 

 ר:הנושאים שהועלו בעיק
הצרת הסיבוב בכניסה לדרך המלך מרח' הגבעה, גדר בטיחות, הניקוז ברחוב, מניעת סחף ברחוב 

 מהגינה, סלילת הרחוב מחדש לכל אורכו, גדר לבית העלמין ועוד.
 

חברת ספיבק התחייבה לבדוק את הנושאים ולמצוא לחם פתרון ככל שיוכלו, במסגרת תכנית 
 העבודה שנחתמה עם הקבלן.

 
, נעצרה עקב בעיות תשתית של חב' בזק. 4על הקיר האקוסטי בצד המערבי, לאורך כביש העבודה 

 הנושא טופל ונמצא בשלבי עבודה. ברגע שבזק יעתיקו את התשתיות שלהם, תחודש העבודה.
 מניחים שזה יקרה בימים הקרובים.

 
 
 

 

 
 אכיפת חנייה

 
 ריבוי עבירות חנייה בישובים ופניות תושבים וועדים להגברת הפיקוח, בשל

 החליטה המועצה על הגברת האכיפה כנגד עבירות חנייה.
 

 שובי המועצהילאכיפת חנייה כחוק בכל י המועצה החלה לפעול 22/10/17 יוםב
 בניגוד לחוק. ותהחונ מכוניותהתראות לנותנים פקחי המועצה ו

 
 !!! ירשמו דו"חות/קנסות חנייה בפועל 2017נובמבר  1-החל מ

 
  !! אנא חנו כחוק

 
 1995 –לעיון בחוק עזר לדרום השרון )העמדת רכב וחנייתו( , התשנ"ה 

 

  

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=12557883&sid=240977023&k=2bd752c9c00525b370c2dc1ab01996a8
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 נינוימצדיעים למבוגרים שב
 גמלאים וטרום גמלאים 

 בבוקר טעים ותרבותי
 

 בבית העם  09:00, בשעה 3.11.17 -נפגשים ביום שישי, ה
 

 ומפגש עם הסופר והעיתונאי לארוחת בוקר מפנקת

 מאיר עוזיאל
 
 
 
 

 

 ? סאטירה או ספרות
  

מאיר עוזיאל ישוחח על יצירתו הסאטירית והעיתונאית, בעיקר כפי 

 שהשתקפה בטורו האישי "שיפודים" במעריב 

 ועל הרומנים פרי עטו, בעיקר האחרון שבהם: 

 "איש הישר בעיניו" )הוצאת טוטם(. 

  משה טימורהשחקן והקריין 

 יגיש קטעים מיצירות מאיר עוזיאל

 ! נשמח לראות את כולכם

 ועדת תרבות

 תרבות

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkobghIbXAhWFa1AKHa0iDlcQjRwIBw&url=http://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/Article-c228b21e53c3f11006.htm&psig=AOvVaw02T6zZhgU-un0yGH5aIxU_&ust=1508823782823544
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 במסגרת חודש הצגות אהבת הסביבה 

 שיזמה המועצה האזורית

 ועדת תרבות רמות השבים
  מארחת

 : הצגת הילדיםאת 

 

 

 

 

בקבוק הקטשופ וחמוצי אריזת השימורים נזרקים לפח  צ'ופי

 הירוק. העלילה עוקבת אחר הבנתם מה עומד לעלות בגורלם.
 

בסוף ההצגה הילדים הצופים משנים את סוף הסיפור ומצילים 

 את האשפה ע"י הפרדת הפסולת לפחי המחזור השונים.
 

 

 בסיס מקום פנויהכניסה חופשית על 

 

 

 

 

 

 

 "חודש אהבה לסביבה"
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 ה נ מ ז ה
 "זמר בין דורי"

 ותיקי הכפר, סבים וסבתות יקרים,
 

 במסגרת פרויקט סיפור וזמר בין דורי,
 

 הנכם מוזמנים לגננו,
 

האהוב עליכם  ללמד את ילדי הגן מורשת של זמר עברי קדום
 ,את רוח התקופה זמר המשקף מתקופת ילדותכם/צעירותכם,

 נוף ילדותכם בארץ.לספר את סיפור ו
 

 –חפץ בעל סיפור אישי , הנכם מוזמנים להציג לילדי הגן כמו כן,
 או חפץ הקשור לשיר הנלמד. שר לו משמעות היסטורית,א

 ויוחזר אליכם בתום שנת הלימודים. החפץ יוצג ב"מוזיאון" בגן
 נשמח לקבל בכתב את סיפורו של החפץ.

 
 – על מנת לתאם את המפגש בגן, לפנות אלי

 052-8255855  -  נייד חגית: 
 09-7463479  - גן    

 

 נשמח לסייע ולעמוד לרשותכם בכל שאלה.
 

 

 מתרגשים ומצפים לראותכם
 
 הילדים וצוות גן "סיגלון"
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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=0ahUKEwiBnrLttobXAhVMb1AKHUL-COoQjRwIBw&url=https://www.polyvore.com/frame_corner_ii/collection?id%3D4770667&psig=AOvVaw1iDsmNvYWDUgDzR-gJnz-s&ust=1508837226183772


7 
 
  

alon.ramot.hashavim@gmail.com  

 כמה קל לעזור לזולת
 מרים לוטם

 
 

 בקהילת רמות השבים יש בוודאי רבים אשר יש בידם לעזור לאחרים,

 לתושב לא מוכר.אולי לשכן, אולי למכר או 

 

 .יש בינינו אנשים אשר ישמחו לקבל עזרה ממתנדב אחת לשבוע או מדי פעם
 

 היש מי המוכן לקרוא מהעיתונות לכבד/ת ראייה ?

 השפה ?  לשוחח באנגלית קלה עם מי שרוצה לשמר את

 לבקר אדם אשר מתקשה לצאת מביתו ?

 או לסייע למתקשה בנבכי המחשב ?

 

 ! בברכהכל מתנדב/ת יתקבל 

 

 054-4225443 או למרים לוטם אנא פנו לאריאלה במזכירות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 לתת  זה לקבל
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 מועדון ההרצאות של יום רביעי
 

 

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

  כולם מוזמנים !!!
 

 
 
 

 ברכות
 .ותומר  אחות ליהלי, בת למורןגאיה, ברכות ליעל ודוד אפיק, להולדת הנינה 

 דה לירי, בת לאור וחן ברקת.ברכות לאורנה ברקת להולדת הנכ
 הוד. ברכות למאיר בדש להולדת הנכד

 
 
 

 השתתפות בצער
 משתתף בצערה של מירה קלימן במות אמה פני ברמן ז"ל. הוועד

  

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

 אביבה גרשלר 1.11.17
 משפחת ששון,

 הרוטשילדים של המזרח

 יריב פלד 15.11.17
 גבול לבנון,

 שקט ממושך בצל חשש להסלמה

 צחי וקסמן 29.11.17
מאפייני הסתיו והחורף בישראל כפונקציה של דפוסי 

 התנהגות האטמוספירה במזרח הים התיכון

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4v-lnvLWAhUE1BoKHXqVAZ8QjRwIBw&url=http://www.thebritishbirds.com/pied-wagtail&psig=AOvVaw2OhitlhLXLpdz4NqYl4eFl&ust=1508143426872301
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4v-lnvLWAhUE1BoKHXqVAZ8QjRwIBw&url=http://www.thebritishbirds.com/pied-wagtail&psig=AOvVaw2OhitlhLXLpdz4NqYl4eFl&ust=1508143426872301
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 וקס ז"ל איון  עם בן ציוןימתוך ר
 2017במרס  17-איון ערכה תמי ישר, בביתו של בנצי וקס, ביאת הר

 

איון עם בנצי וקס נערך במסגרת התחקיר של צוות הארכיון, בנושא תולדות בית הכנסת. לאחר יהר
איון השופכים אור על האיש עצמו ועל פועלו ימותו הפתאומי מצאנו לנכון לפרסם בעלון חלקים מהר

איון יאיון המלא שמור בארכיון. תודתנו לנעמי וקס על עריכת הריהמקומי. הרלמען בית הכנסת 
 והצילומים הנלווים.    

 
 הרקע למגורים ברמות השבים

. גדלתי בבית דתי, למדתי בתיכון דתי ואחר 1936נולדתי בתל אביב בשנת 
כך, לבקשת אבי, למדתי שנה בישיבה לפני הגיוס לצבא. אשתי, נעמי, 
חיפאית ממוצא "יקי", גדלה גם היא בבית דתי. כל ילדינו שירתו בצה"ל, 
כולל בתנו ששרתה כקצינה. לאחר נישואינו התגוררנו בתל אביב ולאחר 

 ודי המשפטים פתחתי משרד עו"ד בתל אביב, שבו אני עובד עד היום. לימ
 

הודות למודעה בעיתון על נכס למכירה ברמות 1980הגענו לכאן בשנת 
השבים, מקום שעד אז כלל לא ידעתי על קיומו. בחצרות שלידנו היו לולים 

תרנגולות. זה לא הפריע לי אבל רעש ההאכלה זעזע את  150,000 -ובהם כ
אני לא אגדל, ובמקום זאת אגדל בעלי חיים  -הבית. החלטתי שתרנגולות  

אביב. עם -חרים, שתמיד אהבתי ואף גידלתי במרפסת העירונית שלנו בתלא
הזמן עשיתי פה פינת חי יפה ודי גדולה. היו בה עופות שונים כמו: מינים 
שונים של תוכים, שלווים, ברבורים שחורים ולבנים, זנים נדירים של 

, תרנגולות ותורים, ועוד. בהתחלה, הילדים עזרו לי בטיפול בבעלי החיים
אך לאחר שהילדים גדלו ואני התבגרתי, השארתי רק כמה תוכים ואת 

 האקווריום הגדול ובו דגים מיוחדים שקניתי מכל העולם. 
 

 תפקידי בבית הכנסת
כשהתעניינתי בקניית הבית היה לי חשוב מאוד לברר אם יש פה מקום להתפלל, למרות שזה ישוב 
לא דתי. גיליתי שיש בית כנסת בבית העם ואדון אייגרמן היה 'הלב החי' שלו, הוא היה גם החזן וגם 

י ניהל אותו. אמנם, העובדה שלא הייתה מחיצה בין גברים לנשים הפריעה לי, כי כאדם דתי הבנת
שאסור להתפלל כך )למרות שאין לי שום דבר נגד נשים( אך דיברתי 
עם אייגרמן והסכמנו להציב מחיצה קלה מבד שאימא של אשתי 
תפרה, והועמדה רק בזמן התפילה. הכנסת המחיצה לא עברה כל 
כך בשלום. אמרו שלא נהוג, לא מקובל... והייתה מישהי שאמרה 

בסופו של דבר מחיצה שלא תבוא להתפלל בגלל המחיצה, אך 
 סמלית זו נשארה וגם הגברת הגיעה בליווי בנה. 

 
יד ימינו של אייגרמן היה יוסקה אריאלי, שעזר לנהל את בית 
הכנסת בתקופה שהייתה תורנות לבוא לתפילה בשבת כדי שיהיה 
מניין. כדי לבטל את התורנויות הוא הביא כמה מתפללים מרחוב 

 שרת בהוד השרון.
 

כאשר מר אייגרמן הלך לעולמו, ביקשו ממני למלא את מקומו 
כראש המועצה הדתית בישוב. מאחר שהיינו מועצה מקומית 
עצמאית, נדרש, בהתאם לתקן, שיהיה יו"ר המועצה הדתית, 
שתפקידו לנהל את בית הכנסת ולהגיש אחת לשנה דו"ח למשרד 

דתות. וכך, יוסקה ואני ניהלנו את בית הכנסת, עודי שייער ה

צילמה אילת פיינברג, 

2016 

 1987-1986עם אחד ביחד,  -עצה לאחדות ישראל וטעם המתעודה מ
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תיפקד כחזן וכקורא בתורה ומר נבל היה אחראי על החברה קדישא. חשוב לציין, שנבל הביא אתו 
מהעיירה בגרמניה כתר תורה ופרוכת, וכן ארבעה ספרי תורה מקוריים, אך רק אחד נשאר תקין 

 ים.ויכולנו לקרוא בו, כל האחרים היו פסול
 

מספר המתפללים היה בדרך כלל די מצומצם אבל תמיד היה 'מניין' )עשרה מתפללים( בשבת. 
לפעמים היה קשה לאסוף 'מניין' לתפילה בליל שבת ואז היינו מבקשים ילד אחד או שניים ממגרש 
הכדורגל שיצטרפו אלינו לעשר דקות. עם השנים יוסקה דאג שיגיעו מתפללים נוספים מבין העולים 

 ברית המועצות לשעבר שהתגוררו בהוד השרון.מ
 

כמעט בכל שבת התקיים לאחר התפילה טקס ה'קידוש', שבו מקדשים על היין, מגישים כיבוד קל 
ונאמרים דברי תורה. האנשים תרמו את ה'קידוש' לרגל אירועים שונים שרצו לציין, כגון: יום שנה 

 מצווה' שהיו בישוב.  -בית הכנסת את אירועי ה'ברלפטירת ההורים, ימי הולדת וכו'. כמו כן חגגנו ב
המתפללים שבאו לבית הכנסת שלנו אהבו את נוסח התפילות ואת טקסי ה'קידוש'. המעלה שלנו 
הייתה שהיינו ליברלים לקבל גם אנשים שלא התלבשו בהתאם לקוד הלבוש בבית הכנסת )כיסוי 

המשפחות זה לכבד את המקום ולא לצלם ראש לנשים, לבוש צנוע וכו'(. הדבר היחיד שביקשנו מ
 בשבת או בחג. 

 
בכל שבת היינו אומרים את התפילה לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל ובימים הנוראים ובחגים 
מסוימים היינו אומרים "אל מלא רחמים" לכל החללים של בני הישוב שנפלו. יש לנו רשימה של 

החללים החדשים שנפטרו אחרי שהגענו הנה. עד היום 'אזכרת נשמות' וצרפנו אליה לצערי גם את 
 אנחנו עושים את זה.

 
 מבנה מיוחד לבית הכנסת

כשהגענו לכאן הבנתי שמר אייגרמן דוחף מאוד לכך שייבנה בית כנסת ברמות השבים. הייתה כבר 
תכנית מוכנה להקים אותו ברחבת המצבה ליד בית העם. מאחר שהיו לי קשרים עם משרד הדתות, 

שו ממני לנסות להשיג תקציב. אייגרמן ואני עלינו לירושלים וקיבלנו ממשרד הדתות אישור על בק
מיליון וחצי לירות )או שקלים(. חזרנו שמחים מאוד, אך לצערנו, בישיבת המועצה שהתקיימה לאחר 
מכן הוחלט לדחות את זה מאחר שהמקום נחוץ לפינת משחקים לילדים. כמובן שלא קיבלנו את 

באותה השנה. במהלך השנים הועברו שוב החלטות להקים בית כנסת וגם אותן דחו. שלושים הכסף 
 שנה רוצים להקים בית כנסת, מקבלים החלטות ודוחים אותן.

 
לאחר שסופחנו למועצה האזורית דרום השרון, התפקיד של המועצה הדתית עבר אליהם, אך בפועל 

ייתי בקשר ישיר עם ראש הוועד בכל הקשור להשגת המשכתי את פעילותי בכל הנוגע לבית הכנסת. ה
תקציבים לפעילות השוטפת, לפעילויות המיוחדות בחגים, לפרסומים הקשורים בכך וכו', כל זאת 
בנוסף לתפקידים שמילאתי  כשליח ציבור העובר לפני התיבה וכקורא בתורה )לאחר שעודי פרש(. 

רמות השבים ואני מקבל לקראת ראש השנה עד היום אני מופיע בכתובים כראש המועצה הדתית 
 ברכות מהרב הראשי והזמנה מנשיא המדינה להתארח בסוכה.

 
 התפתחויות בשנים האחרונות הקשורות בבית הכנסת

גם בבית הכנסת. הגיעו תושבים  –בשנים האחרונות חלו שינויים באוכלוסיית הישוב ובעקבות זאת 
שחשוב להן להתפלל בבית הכנסת בשבתות  שבתכמה וכמה משפחות שומרות חדשים, ביניהם 

 . וכך יש עכשיו עשרות מתפללים המתגוררים בישוב ובחגים.
 

כמו כן, חלק מתושבי המקום, לאו דווקא דתיים, ביקשו ליצור קהילה לצורך היכרות, שיחות, 
שלקחו על עצמם  הרצאות בנושאים שונים, לימוד משותף וכו'. ביניהם היו רוני בירם וערן רולס
מתפללים  20 - 15 -לעזור ליצירת קהילה. במשך הזמן הם הביאו איתם מתפללים נוספים. כך גדלנו מ

 שישים, ובכל שבת נערך 'קידוש'.  -בסוף שבוע לחמישים
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אני כאדם דתי, צריך את בית הכנסת ופחות את הקהילתיות שבו, אבל אני חלק ממנה. היום, אני 
העניינים בבית הכנסת ונותן לאחרים לעסוק בכך. אני עושה מה שנדרש: מעורב פחות בניהול 

 כשצריך לקרוא בתורה, אני קורא וכשצריך להתפלל כשליח ציבור, אני עושה זאת. 
 

 הכנסת ספרי תורה חדשים
לפני זמן מה פנה אלינו אחד מהתושבים החדשים 
וביקש לתרום ספר תורה על שם אביו המנוח. שמחנו 
מאוד להצעה במיוחד לאור מצב הספרים שעמד 
לרשותנו. היו לנו רק שני ספרי תורה לקריאה בשבתות 
וחגים: ספר כשר אחד שיובא מגרמניה וספר תורה 

שימשו כשר, שיוסקה אריאלי קנה. יתר ספרי התורה 
רק לריקודים בשמחת תורה. ואכן, לאחר כמה 
חודשים חגגנו את הכנסת ספר התורה בטקס מאוד 
יפה. גם ערן רולס תרם ספר תורה מהודר בנוסח ספרד 

 וערך חגיגה לכבוד הכנסתו לבית הכנסת. 
 

לפני שנה וחצי הייתה לי הזדמנות לקנות ספר תורה. 
ניס אותו החלטתי שאקנה אותו לכבוד הוריי ז"ל ואכ

לבית הכנסת לקראת יום הולדתי השמונים; וכך 
עשיתי. הכנתי לספר פרוכת וכל מה שצריך וערכנו 
טקס מכובד ומרגש של הכנסת ספר תורה בנוכחות 

אביב, הרב ישראל לאו, שהוא -הרב הראשי של תל
ידיד שלנו, ראש המועצה ד"ר דלג'ו, בני משפחה, 

בית הכנסת חברים ואנשי רמות השבים. כך נוספו ל
עוד שלושה ספרי תורה תקינים ויפים מאוד, וזה 

 מספיק.
 

 זה הסיפור פחות או יותר. שנשמע רק בשורות טובות!
 
 
 
 
 
 

 

 טקס הכנסת ספר תורה, 
 צילמה אילת פיינברג, 

2016 
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 עדכוני נוער
 עפרי שפריר, רכזת הנוער

 
 תושבי הכפר שלום,

 
 מוצלח ומשובח פתחנו את שנת הפעילות באופן רשמי!חג מעלות אחרי 

 
 נושא החג השנה היה "מיני ישראל". 

במשך חודש ימים עמל צוות הלול על בניית המבנים, פרסום האירוע, הצגה מושקעת ועל תפאורה 
 יוצאת מן הכלל. 

שכללה את הכותל,  הבמהששימש כשער הכניסה,  שער האריותבין המבנים ניתן היה לראות את 
כסמל  אשר הונדס התורן -מגדלי עזריאלי, החרמון וגם את דמותו של הרצל, והדובדבן שבקצפת 

 המדינה ועליו התנוסס דגל ישראל ודגל התנועה שהכין הנוער.
 החניכים בכניסתם לטקס הכינו כניסות מושקעות ופתחו את האירוע ברוח צעירה בגיל וברינה. 

 

 תודה לכל מי שנכח באירוע הנפלא הזה
 ויישר כוח לכל העוסקים במלאכה 

 ! שמפתיע ביכולתו כל פעם מחדש ובעיקר לנוער הנפלא
 

יצאו חניכי שכבת י"ב לכנס י"ב של התנועה, הכנס הראשון לשנה זו.  20-21.10 -בסוף השבוע של ה
 בהצלחה לכל המתמיינים לשנת השירות ולמכינות.

 
התקיים יום פעילות לשכבה הצעירה. הסתיימו החגים והחופשות ואנחנו  24/10 -ביום שלישי ה

 ! 17:30נכנסים לשגרה של פעולת שכבה צעירה מידיי יום שלישי בשעה 
 מקווים לראות את כל ילדי הכפר בפעילות זו. כולם מוזמנים!

 
 אוקטובר כמעט עבר ואנו כבר בפתחו של חודש נובמבר אשר צופן לנו עשייה רבה. 

יתקיים טיול פתיחת השנה באזור רמות מנשה, ההרשמה לטיול נסגרה  3-4/11 -השבוע של ה בסוף
 !ומשמח לראות שרבים נרשמו והבטיחו את מקומם במפעל נהדר זה. שימשיך כך



  

 

 alon.ramot.hashavim@gmail.com  
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יה ּה -ּגֹויָּּ  ּבָּ
 דב זהר

 

 

ִהיָבה  ִלימֹון  ַמצְּ  כְּ

נּוָעה. ֶעֶכת ָלֲאָדָמה ,כְּ  ֵעת ִנמְּ

 

ָען, ֻגרְּ גּוָפּה ַהמְּ  ֲאִני נֹוֵשק לְּ

 ַבבֹוֶסר ַהֶנֱעָלם  ,

 נֹוֵגס ַבבֹוֶשם ֶשָלּה.

ׂשֹוָרה .  ֵיש  ָבּה  בְּ

ָלא , ֵיש ָבּה : ָבּה ֵגו ִנפְּ  , ָיּה  וְּ

 לֹא נֹוֶטֶפת אֹו ַמכִתיָמה 

ֶסע' א לְּ 'ִשיקְּ  ֵיש ָבּה ֵחטְּ

הּוָלה ַבַצַער ֶשַאֲחַרי   ַהמְּ

ָצִרים.  ִכי ַחֶייָה קְּ

 

תּוָקה ֵשָלה ּומְּ ֶשִהיא בְּ  כְּ

 הגויאבה ,מֹוִתיָרה ִבי חֹוַתם ֵריַח 

ִזיָכרֹון   ֵחש ָהַאף לְּ ַאלְּ  ַהמְּ

ָתו ַהָבאַעד לַ   סְּ

 

ִלי שּום ֲהָכָנה  ָאז, בְּ  וְּ

ַרף   ֵריָחּה ִנטְּ

ֶבר. ֶטמְּ ֵריַח ַהַחֶזֶרת ֶשל ֶספְּ  לְּ
 

 

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4v-lnvLWAhUE1BoKHXqVAZ8QjRwIBw&url=http://www.thebritishbirds.com/pied-wagtail&psig=AOvVaw2OhitlhLXLpdz4NqYl4eFl&ust=1508143426872301
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחוב השקד מצפון
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 האם הדתיים מצליחים להאמין?
 מיכאל רוטשילד

 
 שנותנים לה אתיאיסטים?האם הדתיים נותנים למילה "אמונה" את אותה משמעות 

 
 ויכוחים עם דתיים לימדוני שהתשובה לשאלה היא בדרך כלל שלילית.

 
משמש את כולנו כדי לבטא רמה " Xעד לאותם ויכוחים, נהגתי לחשוב שהביטוי "אני מאמין ש 

אחוז, אבל היא  100רמה שאולי איננה  -  Xמסוימת של הסתברות שאנו מייחסים לנכונות טענה 
 גבוהה.

 
הוויכוחים הנ"ל לימדוני שכשדתי משתמש במילה זו ביחס לאמונתו הדתית הוא מתכוון במקרים 

 רבים )גם אם אינו מודע לכך( לדבר שונה לחלוטין.
 

טענתי מבוססת על כך שפעמים רבות נראה שהדתי יודע מה נכון ובכל זאת טוען שהוא מאמין בדבר 
 שונה.

 
" שבו הצבעתי על העובדה שדתיים המנסים לשכנע על המוסרמספר דוגמאות לכך כבר עלו במאמר "

תמיד יבססו את טענתם על מצוות כמו "לא תרצח"  –את הבריות בכך שמקור המוסר הוא בדת 
 א יבססו אותה על מצוות כמו "רצח את מחלל השבת".ולעולם ל

 
תופעה זו, כך טענתי, נובעת מן העובדה שבסתר ליבם ברור להם שההתבססות על "לא תרצח" יכולה 
לשכנע כי מצווה זו באמת מבטאת ציווי מוסרי בשעה שהתבססות על "רצח את מחלל השבת" לא 

 )שלהם עצמם(. תשכנע כיוון שהיא מנוגדת לציווי המוסרי הפנימי
 

 לא מדובר כאן בתופעה נקודתית אלא במשהו שחוזר על עצמו חדשות לבקרים.
 

מאלפות במיוחד הדוגמאות שבהן מצטט אתיאיסט מצוות מפורשות של הדת מבלי לחוות עליהן 
דעה ומקבל בתגובה מתקפות אישיות המאשימות אותו ביחס שלילי לדת או בשנאת חינם כלפי 

 דתיים.
 

 .1אחד הדיונים שיצא לי לקיים בפייסבוקמעניינת אפשר למצוא בדוגמה 
 

 :2בדיון זה פרסמתי מספר טענות עובדתיות בנושא המכונה בדת "חליצה" וזכיתי לתגובות כמו
 

שנאה ובלהוסיף עוד ועוד שמן למדורה. הבנו שאתה מתנגד לדת, הבנו "מיכאל אתה עסוק בלהפיץ 
שאתה חושב שכל מי שמאמין הוא טיפש והבנו שאתה נלחם בהתחרדות כדור הארץ כפי שהפרופיל 

יכוח בכפר הוא על הקמת בית כנסת ועל גודלו ולעתים גם על זהות יהודית במדינת ושלך מספר. הו
הדיון למקום פורה אתה עסוק בלדחוף את האג'נדה מעוררת ישראל. במקום לנסות ולקדם את 

                                                           

 

 היא כך שלא בתגובות ניכר אבל דעה כהבעת בו שכתבתי אחת מילה לפרש( משתדלים אם) אפשר ולכן הנוכחי המאמר לטובת נכתב לא הפוסט 1
 . פורשה

 אני מצטט את התגובה במאמר הנוכחי כי ייתכן שאחרי פרסומו יחליט כותבה לחבל בראיות ולמחוק אותה. 2

 

http://1vsdat.org/index.php/component/k2/item/564-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8?Itemid=189
https://www.facebook.com/groups/210385016101946/permalink/236454233495024/
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השנאה שלך על ידי שיתוף כתבות מגמתיות ומזעזעות. שחרר אותנו מהדמגוגיה שלך ותפסיק 
 להתרוצץ פה כמו פירומן עם מצית"

 
 מדובר בתופעה שהיא מעניינת, מעודדת ומאכזבת בו זמנית.

 
 מדוע זה מעניין?

עובדתיים ולא בהבעת דעה, אז מניין הגיעה אותה דעה למחשבת  כי, כאמור, מדובר בדיווחים
 המגיבים?

  
 ככל הנראה היא הגיעה מהם עצמם )שהרי בפוסט אינה מתוארת(.

 
כלומר: הם עצמם הבינו שעל פי העובדות הללו הדת נראית רע ומכיוון שלדעתם עובדות אלו 

ייחסו דעות אלו לי )והדחיקו את הם  –מחייבות את מי שמודע להן לחשוב דברים רעים על הדת 
 העובדות עצמן(.

 
 .זה פשוט מעניין מבחינה פסיכולוגית

 
 מדוע זה מעודד?

כי נראה שהעובדות אכן מדברות בעד עצמן ואפילו שטיפת המוח הדתית לא מצליחה למנוע מאנשים 
 .להסיק מהן מסקנות על טיבה של הדת

 
 מדוע זה מאכזב?

ל עצמם עבד: הם ייחסו את הדעה שהתגבשה בחלק ההגיוני של מוחם כי התרגיל הפסיכולוגי שעשו ע
את אימוץ  -זה שבסופו של דבר קובע את התנהגותם  –אלי ומנעו מן החלק השטוף של מוחם 

 .המסקנה שהם בעצמם הגיעו אליה
 

לכן אני טוען שכשדתי אומר שהוא מאמין במוסריותן או בנכונותן של מצוות התורה או בנכונות 
יה הוא אינו משתמש בשורש "אמן" במשמעות שאני מייחס לו. פעמים רבות מדי השימוש טענות

 בשורש זה אינו מבטא יחוס של הסתברות גבוהה לנכונות אלא משהו אחר.
 

 אולי נחוצה מילה אחרת כדי שלא נתבלבל.
 

  .3ואף ניסה לתאר את הסיבות לתופעההפילוסוף דניאל דנט הגיע כנראה למסקנה דומה 
 

 .דתיים שאינם פוחדים לומר במה הם מאמיניםיש, כמובן, גם יוצאים מן הכלל בדמותם של 
 
 
 

 

                                                           

 

3
 אזהרת אורך: הסרטון נמשך יותר משעה. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvJZQwy9dvE
https://www.youtube.com/watch?v=d35nFvb1Wh4&feature=channel_page
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4v-lnvLWAhUE1BoKHXqVAZ8QjRwIBw&url=http://www.thebritishbirds.com/pied-wagtail&psig=AOvVaw2OhitlhLXLpdz4NqYl4eFl&ust=1508143426872301
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 עדכון ורישום לאתר הכפר
 

. באתר קיימים עדכונים hashavim.org-www.ramotאתר הכפר זמין ופתוח לשירותכם בכתובת  .1
ועד, מידע שימושי ועוד. הנכם מוזמנים לגלוש בו ושוטפים, לוח אירועים, פרוטוקולים מישיבות ה

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

 
אך  נגישות אך ורק לתושבי הכפר, רבים מכם נרשמו ואושרה הרשמתם,באתר קיימות קטגוריות ש .2

)כשם  שמכם המלאלא כולם נרשמו באמצעות שמם המלא. אנא הירשמו לאתר באמצעות 
לא נוכל לאשר את ההרשמה. אנו עושים מאמץ לאשר את כל התושבים במהירות  המשתמש(. אחרת

 בסבלנות.זרו יאהאפשרית, אך ההרשמה אינה אוטומטית. אנא ה
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 למי שטרם הצטרף !!!!
 

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

 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/
https://itunes.apple.com/il/app/notifaya/id991700957
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notifaya.prod
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=0ahUKEwjs4v-lnvLWAhUE1BoKHXqVAZ8QjRwIBw&url=http://www.thebritishbirds.com/pied-wagtail&psig=AOvVaw2OhitlhLXLpdz4NqYl4eFl&ust=1508143426872301

