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 חזון תכנית המתאר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השלב הראשון בגיבוש תכנית מתאר הינו גיבוש החזון. שלב זה היה קל יותר לאחר הבחירות 
ל רמות חקלאי ש-האחרונות מאחר והיישוב קבע בצורה ברורה שהוא בעד שמירה על צביונו הכפרי

השבים. העבודה, אם כן, התרכזה בתרגום החזון לפרטים. אין להקל ראש במשמעות החזון. הוא 
קובע שאנו מעדיפים את שימור אופי הכפר על פני רדיפת התמורה שכביכול תצמח מפיתוח מסיבי 

 של הנדל"ן. 
שמירת  אם יש מילה אחת המאפיינת את התכנית היא שימור. מתחילת הדרך בגיבוש החזון של

 צביון הכפר ועד לאחרון הפרטים. מונח זה בא לידי ביטוי בתחומים רבים, ביניהם:
 ציון שדרות העצים לשימור )ברחובות המייסדים, הברושים הפרדס ושרת(. •
 הגנה על מתחמי טבע כמו הקטע מנחל הדר, או חורשות האיקליפטוס. •
 שמירה על החקלאות ועידוד פיתוחה לכיוונים חדשים. •

 כוללת לשימור מבנים בעלי ערך היסטורי.מגמה  •
 חקלאי ותומך בשטחים החקלאיים.-פיתוח כלכלי המתחשב בציביון הכפרי •
 שמירת המורשת של הכפר השיתופי הראשון בארץ. •

 הצוות
הובלת הפרויקט הייתה בידי איציק מרוז ולואיס רוסו. הקמנו גם וועדת תכנון שכללה בנוסף את 

שפירא. -, אורי אגם ובשלבים הראשונים גם את עופר גלבוע ומיכל כספידקל אביסדריס, בועז ארנון
 בפגישות עם הציבור השתתף גם אופיר אדלמן.

האדריכלית המתכננת הינה איריס ענבר שהתחילה את העבודה עם המועצה והחלטנו להמשיך עמה. 
תחום הכלכלי תכנון התחבורה הועבר לדוד בז'רנו. את תחום הסביבה מרכזת מור מיטלמן, ואת ה

שתיהן מחברת אורבניקס. דגש מיוחד הושם על שיתוף הציבור  –שילה -מרכזת איריס דרורי
ובמיוחד נכונותנו להקשיב ולהשתדל ולהטמיע את מירב ההערות וההארות בתהליך גיבוש התכנית 

 שילה. -המוצעת. את ההיבט הזה עיצבה איריס דרורי

 ועדכונים  הודעות 
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 קניינית-המשמעות הכלכלית
לא לא ביצענו שמאות כוללת לכפר, הן מבחינת העלות והן מבחינת התועלת. יי וממלא העסקנו שמא

קרון החשוב: מה השווי של חלקה בת דונם עם בית אחד ילעומת זאת התייעצנו עם שמאי לגבי הע
לעומת חלוקת החלקה לשתיים או שלש חלקות קטנות יותר. מסתבר שאין הבדל גדול לאחר 

עובדה שיש מעט מאד חלקות במרכז הארץ שנחשבות לגדולות והן שמתחשבים גם בהיטלים וגם ב
 זוכות למחיר גבוה בהתאם.

 מספר יחידות
בתכנית המתאר התקפה היום  יחידות דיור בנויות, כאשר הזכויות המאושרות 450-כיום יש כ

יחידות. השאלה הראשונה עמה התמודדנו הייתה איך משבצים את תוספת  690-מסתכמות בכ
 יור ולשם כך קבענו מספר עקרונות:יחידות הד

 אין צמצום בזכויות קיימות. •
 התייחסות שוויונית לכל חלקה המוגדרת "חקלאי א" בתכנית הקיימת המאושרת. •
 התייחסות שוויונית לכל חלקה המוגדרת "חקלאי ב" בתכנית הקיימת המאושרת. •

 ובהיקף הבינוי בה.. הקצאות לצרכי ציבור מדורגות ובאופן מידתי תוך התחשבות בשטח החלקה •

 תשתיות
הרבה סגולות היו למייסדי הכפר אבל לצערנו הנבואה לא הייתה ביניהן ולא השכילו לתכנן את הכפר 
לצרכים של המאה עשרים ואחת. המערך הבסיסי של הכפר נקבע לפני עשרות שנים. הדבר בולט 

ות החנייה לאורחים, במיוחד בכל הקשור לתשתיות: רוחב הדרכים צר ביותר ומגביל את מקומ
מדרכות, שבילי אופניים, מגבלות ליכולת להטמין את השנאים וכבלי החשמל והתקשורת. המגבלה 
הזאת משפיעה רבות על איכות ואורח חיינו: סכנה לילדים ולרוכבי אופניים ברחובות; קרינה 

ו'. המצב מיותרת גם אם היא מתחת לסף שנקבע ע"י השלטונות; קושי רב בניקיון הרחובות וכ
הוחמר ע"י הגברת התנועה העוברת בין הערים הסמוכות והמצב רק יוחמר עוד יותר עם פיתוח 

 האזורים הגובלים בכפר. השקענו מאמץ רב כדי למצוא פתרונות במגבלות החמורות הקיימות.

 שיתוף הציבור
מההצגה של  רב בנושא זה, הרבה מעבר למקובל בנושא שיתוף הציבור. למודי ניסיון הושקע מאמץ

המועצה בפני אסיפת תושבים, הבנו שאספות כאלה הן הודעה לציבור ולא שיתופו. בנוסף, אספות 
 70-כאלה, מטבען, נותנות במה לחזקים גם בקול וגם בעניינם הפרטי. במקום זאת נפגשנו עם כ

שרדי אנשים, תושבים ובעלי עניין, שבאו למ 40-אנשים במסגרת קבוצות מיקוד ביזמתנו ועוד כ
הוועד לעיין בטיוטות ולשמוע על התכנית. פגישות אלה נתנו לנו הזדמנות לשמוע ולהבין את רצונות 
התושבים ואפשרו לנו, עד כמה שניתן, להביא את רצונותיהם בחשבון בתכנון. גם ניסינו למצוא 

ם שעל פי פתרונות ספציפיים לבעיות שהועלו. בכרבע מהמקרים היו יותר ממפגש אחד. ראוי לציין ג
משטח היישוב כולו. קיימנו גם מדיניות של "דלת פתוחה" בה  80-90%הערכתנו המפגשים כיסו 

 הצגנו את התכנית ושמענו בקשות והערות מכל מי שהיה מעוניין בכך.

. התכנית גובשה תוך 2016הגשנו את התכנית לוועדה המקומית של המועצה בסוף אוקטובר 
המקומית וזכתה לתמיכת הוועדה המקומית של המועצה על אף  התייחסות להערותיה של הוועדה

 שטרם הצביעו בצורה פורמלית. 

אנו מציגים בפני תושבי הכפר את כל מסמכי תכנית המתאר והם מופיעים באתר הכפר 
(www.ramothashavim.org.il.) 

השגות והערות נא להעביר בכתב לאריאלה. ניתן גם לקבוע פגישה נשמח לקבל את התייחסותכם. 
עם איציק ולואיס דרך אריאלה. מליאת הוועדה המקומית של המועצה צפויה להתכנס שוב בנושא 

  בעוד כחודש ימים.

http://www.ramothashavim.org.il/
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 בית הכנסת
 

השלב הראשון של סאגת בית הכנסת שכה שיסעה את הכפר שלנו בשנה וחצי האחרונות הגיע 
וגרמה מפורטת בצורת תכנית בסיסית סוכמה עם כל הצדדים. כן, היא פשרה וכמו לסיומו. פר

 בהרבה פשרות אף צד לא יצא לגמרי מרוצה.
 

המשימה שעמדה בפניי ובפני חברי הוועד הייתה לנסות להגביה מעל המערבולת, לבדוק את צרכי 
לקבל החלטות רק מתוך  היישוב והמצב לאישורו ובעיקר לשים את רצונותינו האישיים בצד ולנסות

שיקולי טובת הכפר. התכונה העיקרית שנדרשה מאתנו הייתה מנה גדולה של סבלנות וסובלנות.  
 תקוותנו היא שנוכל להתקדם בלי להסתכל אחורה ולפעול כולנו לטובת הכפר.

 
התכנית הסופית עומדת בקריטריונים הכלליים שקבענו בתחילת הדרך. בית הכנסת שייבנה על פי 

כנית הוועד יהיה צנוע אך מכובד, ישתלב היטב בסביבה ויוכל לשרת את תושבי הכפר בצורה ראויה ת
 וטובה לפחות לעשרים השנים הקרובות.

 
ראוי לציין את התפקיד החשוב שמילא מוטי דלג'ו, ראש המועצה. אנו מודים לו, גם כשלא תמיד 

התהליך חשיבות תרומתו בלטה כאשר  הסכמנו עמו, על הסבלנות והשקעת הזמן בנושא. לקראת סוף
דלג'ו הגן על הכפר ועל התכנית בפרט בצורה נחרצת מול פוליטיקאים בכירים שרצו להתערב  מוטי

בתהליך, לרעתו המוחלטת של הכפר ולא רק בנושא בית הכנסת. כמו כן ראוי לציון תרומתו של 
הפטיש לסדן ולא איבד מהנדס המועצה, רמי ברדוגו, שמצא את עצמו לעיתים קרובות בין 

 מסבלנותו.
 

על שפעל בסבלנות וקיים עמנו מספר רב של פגישות אשר תרמו רבות לפתרון  דלג'ו אנו מודים למוטי
 .המחלוקת . אנו מודים למהנדס רמי ברדוגו על הסבלנות והטיפול הארוך והמורכב בסוגיה

  
 דלג'ו כולל: מוטי תהליך ההמשך כפי שסוכם עם 

 של הוועד כפרוגרמה לבית הכנסתאימוץ התכנית  •

 החלפת האדריכל והתקשרות ישירות של הוועד עם אדריכל חדש •
 קידום הפרויקט כולו במהירות האפשרית •

 
 : ןעוד רבה הדרך. שאלות רבות עדיין עומדות על הפרק וביניה

 תכנית להעברת הקרוונים •
ת תקציב ההשקעות איך לממן את הקמת בית הכנסת כאשר ברור שהכפר אינו יכול לשעבד א •

 הקטן שלו לטובת בית כנסת. 
 איך לממן את התפעול השוטף •

 הקמת וועדת בית כנסת לניהולו •
 קביעת נוהל שימוש במבנים ציבוריים עד להקמת בית הכנסת  •

 
 תקוותנו היא שניגש לנושאים אלה ברוח של התחשבות כאשר טובת הכפר היא השיקול הבלעדי.

עיונית המהווה את הבסיס לתכנון בית הכנסת מוזמן לראות אותה המעוניין לראות את התכנית הר
 במזכירות.
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 מידע ועדכון לגבי חיוב אגרת הביוב
 

 :בנושא קריאת מוני המים מבועמ זו איגרתלתושבים נשלחה  2017בספטמבר  כזכור,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
נציג המועצה ל 12/17/01 -מונה המים ב להזכירכם כי יש להעביר את קריאתמבקשת 

 האזורית דרום השרון.
 

 עם הפרטים הבאים: motiy@dsharon.org.ilאת הקריאה יש להעביר למייל: 

 שם ושם משפחה •
 הנכס כפי שמופיע בשובר הארנונה מס' •
 מס' שעון כפי שמופיע בשובר הארנונה •

 ון.קריאת השע •
 
 
 
 
 
 
 

mailto:motiy@dsharon.org.il
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 מדידות ברמות השבים
  מ.א. דרום השרון מודיעה:

במהלך השבועיים הקרובים יגיעו מודדים מטעם המועצה )חברת "מידות"( כדי למדוד את בתיכם 
 המדידה הינה חיצונית. לצרכי ארנונה.

 
 
 
 
 
 

 
 מועדון ההרצאות של יום רביעי

 
 

 

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

  כולם מוזמנים !!!
 

 
 

 ברכות
על  ת רונית ויגאל צבעוניעל נישואי הנכד ואועד המקומי מברך את יונה ברליצהימר וה •

 עב"ל דניאל.צבעוני עומר  נשואי הבן
 

 

 

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

 מןחדווה פריד 20.12

 
 ספר מכבים

 ? מדוע לא נכלל בספר התנ"ך
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 "ם ועל המשאלותעל הניסי"       
 עם   

 
 
 
 

 
   

 ליאת קרן 
 

 איך אפשר להגשים משאלות מתוך פעולה להגשמתן ולאו דווקא מלשמור אותן בלב?
את היכולת המופלאה להגשמת משאלות, שיש לכל אחד ואחת, מגלים הילדים בזכות 

 סיפורו הקסום של מתן. 

 

יח! זה משהו ממש חשוב!', "יום אחד היה לו רעיון מרגש ממש. 'זה רעיון שחייב להצל
חשב לעצמו מתן. בניגוד לרעיונות שהיו לו בעבר הפעם הוא לא רק השתעשע במחשבה. 
 הפעם הרעיון הפך למשאלה שהוא רצה מאוד להגשים, אבל איך מגשימים משאלות?"

, מטפלת משפחתית מוסמכת המתמחה בעבודה עם ילדים מפגש יצירתי עם ליאת קרן
  שזכה לתו תוכן מטעם מכון אדלר. תפוח המשאלות״ומחברת הספר ״ונוער 

 .ניתן יהיה לרכוש מהמחברת את הספר ״תפוח המשאלות״ באירוע
 אפילו עם הקדשה. 

 מתנה נהדרת לחנוכה!
 
 

 האותיות הקטנות:
 17:00, בשעה 2017בדצמבר  6

 ההשתתפות היא להורה + ילד
 המפגש מתאים לילדי גן טרום חובה עד וכולל כיתה ג'

 פר המקומות מוגבלמס
 ₪  20ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש ועלותה 

 054-4240777 אפשר במסרון()ההרשמה אצל נועה שחר 
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 "בל הספר היה טוב יותר.....אסרט טוב, "
 קלישאה או מציאות ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 על ספרים ועל סרטיםנור -שחר גלמפגש מרתק עם 

 שביניהם –על דמיון ודימוי, ועלינו 
 

דרך הטובה ביותר לעבד בנאמנות יצירות ספרות לקולנוע היא לצלם את דפי הספרים" "ה
 אמר ז'אן לוק גודאר,  במאי הקולנוע הנודע

אבל מצד שני כמה מאתנו ראו את "הדוור מצלצל פעמיים", "ארוחת בוקר בטיפאני", 
 וכמה קראו את הספר? –"התפוז המכני", או "שם הורד" 

 
 פרות בעתיד מול זה של הקולנוע ?מה יהיה מקומה של הס

 
דוגמאות, מחשבות, פרשנות ושיחה על האהבה והקנאה עתיקת היומין בין הספרות 

 והקולנוע.
 

נור הוא במאי בתחום הקולנוע הדוקומנטרי ועורך מקצועי, מרצה, מורה ונושם -שחר גל
 קולנוע. בוגר בצלאל במסלול לוידאו וצילום.

 בי.חי, עובד ויוצר בגליל המער
 
 
 
 
 

 האותיות הקטנות"
 20:00בשעה  2017בדצמבר  11יום ב', 

 ₪  20לתושבים ההשתתפות בעלות 
 ₪  30אורחים שאינם תושבים בעלות 

 מומלץ מאוד לבני נוער !
 ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש

 054-4240777אצל נועה שחר )אפשר במסרון( 
 תבואו, יהיה פופקורן.....
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 רמות השבים "לול"
 ...ל זמין את כל התושביםמ

 

 במתחם הנוער 
  18:30בשעה  ,09.12.2017מוצאי שבת, ב

 .מארגנת את המסיבה כמדי שנה, שכבה ח' 
 

 
 
 

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-vrHt97XAhXJXhQKHf5jCFYQjRwIBw&url=http://www.misgeret.co.il/ClassifySubject.php?q%3D%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%97&psig=AOvVaw3xOphysz1NNVamSaMXqxET&ust=1511860797231398
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjltOW14ODXAhWILVAKHY6RCncQjRwIBw&url=http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/2026/165875873/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A9_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&psig=AOvVaw3UO27TP-gDpQUAiPAYxnwf&ust=1511940749520361
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 מלאכות, מיחזור ויצירה כדרך חינוכית וטיפולית
 'אומנות הפשטות'

 טלי קדר
 

 7.12.17– 31.12.17הזמנה לתערוכה בדרום השרון 
 18:00בשעה  7.12.17ביום חמישי  הפתיחה

 

אני רוצה לשתף אתכם בתהליך מרתק של שינוי אישי ומקצועי שאני עוברת בשנים האחרונות, 
ובדרך זו גם לתת תשובה למכרים הסקרנים שלי מרמות השבים אשר רואים אותי ברחובות ובשדות 

 לרחוב או למחזורית... לכולעיתים מזומנות סוחבת חפצים וחומרים הנראים שאין להם שימוש והוש

 מי אנחנו?
 כח היצירה הירוקה –אבי וטלי 

 
 
 
 
 

שנים אנו  עובדים כצוות ומנחים ילדים בפעילויות יצירה במסגרות חינוכיות כולל ילדים  7במהלך 
באוכלוסיות חלשות, הפעילות נעשית  הוסטלים ובתי ספר. ,בעלי צרכים מיוחדים בפנימיות

 חרים כחוג העשרה.בהתנדבות ובמקומות א
 נושאי הפעילות הם: מלאכות כפיים, מיחזור ויצירה.

מניסיוננו נוכחנו לדעת שבידינו כלי טיפולי בעל ערך רב, הבא לידי ביטוי בתוצאות מרגשות 
 ומשמעותיות  שחווים הילדים ובני הנוער המתנסים בפעילויות.

המלאכות למסגרות החינוכיות יש לנו  אמונה עמוקה המבוססת על חזון המכוון להחזיר את 
 והטיפוליות. להביא את האתמול לעולם המחר בחינוך אישי ומותאם לצרכי הילד והנער.

 כח היצירה הירוקה  -: אבי וטלי FACEBOOK-חפשו והגיבו ב
 

 כל תושבי הכפר וילדיהם מוזמנים לבקר בתערוכה

 
 
 
 
 
 
 

: איש בעל יכולות טכניות אבי אביעד
ויצירתיות מגוונות שמפנה את העשייה 

וחפצים. בעל יכולת  לשימוש חוזר בחומרים
 אלתור ופתרון בעיות טכניות. בשלן חובב.

 

: אדריכלית, בוגרת מכון וינגייט טלי קדר
בתנועה לגיל הרך, יוצרת במגוון חומרים 

 מתופפת ומבשלת חובבת. להנאתי,
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https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiX-pi8gMLVAhWH1hQKHSgaCXQQjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/keshet.tzafonet.org.il/level-1/home/a1&psig=AFQjCNFQQSlQdBVjfn0b1p6FLiYK_vYCWA&ust=1502088127648234
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967
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 עדכוני נוער
 עפרי שפריר, רכזת הנוער

 
 לום לכל תושבי הכפר,ש
 

ברמות  טיול פתיחת שנהחודשיים עברו מאז החלה השנה, והעשייה בעיצומה. חודש נובמבר החל ב
מנשה שהיה מוצלח לכל הדעות. טילנו בשמורת הטבע נחל רקפת עליון ולנו בחניון יער הזורע. הצוות 

ו מלאי חוויות, עייפים אך , הילדים חזרשליווה את החניכים בטיול עשה זאת בצורה יוצאת מן הכלל
 !מרוצים

 
 בלול כבר החלה השגרה ובכל יום שלישי מתנהלות הפעולות כסדרן. 

 
שנים  22החודש נגעו הילדים בנושא הדמוקרטיה דרך פעילות שעברו בנושא רצח רבין במלאת 

 להירצחו. 
 

כו כשבוע ובו , מסע שאורלמסע ישראליהלומדים בעמי אסף  שכבת י"איצאו  19.11ביום ראשון ה 
טיילו הנערים והנערות ברחבי הארץ ועברו תכנים מגוונים הנוגעים בזהות שלנו כאזרחים ישראלים 
וכיהודים במדינת ישראל. פגשתי אותם במסע ושמחתי להיווכח כי הם רואים במסע דבר חשוב 

 ולמדים ממנו.
 

 להשתלמות חורףבמסע, , ללא שכבת י"א שעדיין היו צוות הלוליצאו  24-25.11בסוף השבוע ה 
שהתקיימה במשגב, יחד עם כלל יישובי התנועה בארץ. בהשתלמות עברו תכני הדרכה הרלוונטיים 
לתפקידם בצוות בקבוצת השווים שלהם. הילדים יצאו בתחושה כי התכנים שהועברו היו אכן 

 רלוונטיים ומשמעותיים לעשייתם בלול.
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 מועדים קרבים:
 9.12.17שבת  

 יתקיים הפנינג חנוכה במתחם הלול. 18:30בשעה  - הפנינג חנוכה בכפר
 כל תושבי הכפר מוזמנים לחגוג עמנו! מחכים לכם!

 
 12.12.17יום שלישי 

זו השנה השנייה שצוות של רכזים צעירים ומדריכים מה"לול" מגיע  מידי  -הפנינג חנוכה בגיורא 
ן פעילות חברתית לילדים במועדונית בשכונת גיורא בהוד השרון. השנה ישתתפו יום שלישי לארג

נציגים שלנו, צוות הרכזות, המדריכים וקבוצת הפעילים, באירוע הפנינג לכבוד חנוכה שיתקיים 
 במועדונית  ומיועד לכל ילדי השכונה.

 
  18.12.17-15בימים שישי עד שני בתאריכים ה 

כמיטב המסורת יצאו נערי ונערות השכבה הבוגרת, במסגרת התנועה, לטיול מאתגר  –טיול חנוכה 
 ומיוחד במדבר במהלך חופשת החנוכה. 

 חודש מבורך לכולנו.
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967
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 עברהבזקים מה
 

 מאמסטרדם לרמות השבים
 סיפור דרך של חנוכייה הולנדית

 
רושה להנס הבן, ( מאמסטרדם, עברה )כנראה( ביLeuvenbergהחנוכייה של משפחת לוונברג )

נשלחו משפחותיהם של הנס ונטי  1943עם נישואיו לנטי לבית פרנק, שהייתה בת דודתו. בשנת 
(, Westerborkובהן גם שתי אחיותיו של הנס, שושנה וברטה, למחנה המעבר ווסטרבורק )

שהיה אחד משני מחנות המעבר שהקימו הנאצים בהולנד לשם שילוח יהודי הולנד למחנות 
 וההשמדה במזרח.  הריכוז

 
בווסטרבורק נחרץ גורלם של הנכנסים בשעריו: בכל שבוע, בלילה שבין יום שני לשלישי, 

האנשים  1000התקיים במחנה מסדר שמות, שבו הקריאו אנשי הזונדרקומנדו רשימת 
שעליהם להתייצב למחרת בתחנת הרכבת ולהישלח מזרחה. בשלב הזה היהודים עדיין לא ידעו 

הנסיעה. באחד מאותם לילות, הוקראו שמותיהם של מרבית בני משפחתה של את משמעות 
שושנה לוונברג, בהם אימה, אחיה, אחותה ובני משפחה נוספים. שושנה סירבה להיפרד 
ממשפחתה והתכוונה לעלות יחד איתם לרכבת אולם נטי בת דודתה, שלא הייתה כלולה 

הנורא של קרוביה, מלבד אחות אחת,  ברשימה, גררה אותה משם ובכך הצילה אותה מגורלם
ברטה לוונברג שנשארה אף היא עם שושנה ונטי. גם דרכיהם של בני הזוג הנס ונטי נפרדו: הנס 

מיהודי המחנה.  170,000 -נשלח למחנה הריכוז וההשמדה סוביבור שבו נרצח ביחד עם עוד כ
שושנה, ברטה ונטי לא  טרם שילוחו, הצליח הנס להעביר את החנוכייה המשפחתית לידי נטי.

נכללו במשלוחים שיצאו מזרחה מווסטרברוק מכיוון שמספריהן עלו בגורל לקבלת 
. בני המזל שנבחרו להיכלל בטרנספורט המפורסם, הוחלפו 222סרטיפיקטים לטרנספורט 

תמורת טמפלרים גרמניים שהחזיק המנדט הבריטי בארץ כאזרחי אויב במושבותיהם כדי 
 ן שנרקמה בין גרמניה הנאצית לבריטניה. לבצע עסקת חילופי

 
 

 222עד להוצאתו של טרנספורט 
לכיוון ארץ ישראל נשלחו שושנה, 
ברטה ונטי מווסטרברוק לברגן 
בלזן, שם סבלו מזוועות המחנה. 
שושנה, שעבדה במטבח המחנה, 
הבריחה תוך סכנת נפשות אוכל 
לאנשים, נטי שהייתה אחות 
בהכשרתה, עבדה במרפאת 

 נה. המח
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נטי לוונברג                         שושנה לוונברג
 אוסף משפחת דה יונג, רמות השבים ארבעים,       תחילת שנות ה
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הגיע לישראל ברכבת דרך טורקיה )חילופי ה'שבויים' התקיימו באיסטנבול(,  222טרנספורט 
סוריה, לבנון, ונכנסה לארץ ישראל דרך ראש הנקרה! עם כניסתן לארץ, הועברו נטי, שושנה 

החזירה נטי לשושנה את   1944 -וברטה למחנה העולים בעתלית. לאחר עלייתן ארצה ב
 יה שהזיכרונות הכרוכים בה היו קשים מנשוא עבורה.החנוכי

 
בישראל עבדה נטי במשך שנה כאחות 
בבית חולים אסותא ואז שבה לאמסטרדם 

 ונישאה למו ג'ייקובס. 
 

החלק השני של הסיפור שייך למשפחת דה 
ז'ק  ושרה דה יונג נולדו, נישאו וחיו  יונג:

באמסטרדם, שם גם נולדו שני ילדיהם 
ורה. ז'ק היה ציוני נלהב ובעליה אורי ודב

של חנות יודאיקה בעיר. מתוך ראיית 
הנולד, וכדי להימנע מחיים תחת שלטון 
נאצי שהעריך שיגיע גם להולנד, מכר את 

עם  1938כל שניתן מרכושם והיגר בשנת 
חלתה שרה  1944 -ב 1משפחתו לארובה.

ונותחה. לאחר הניתוח שהסתבך חשה 
'ק לפני מותה שסופה קרב והשביעה את ז

לשאת לאישה את חברתה הטובה ביותר 
במידה וזו  -משכבר הימים שושנה לוונברג 

 תשרוד את המלחמה. 
 
 
 

יחד עם  1945שושנה עזבה את הארץ בשנת 
קולוניה  -החנוכייה, והפליגה לאי ארובה 

 -הולנדית השוכנת לחופי דרום אמריקה 
כדי להינשא לז'אק דה יונג שאיבד את 

, לאחר שנפטרה מהסיבוך אשתו שרה
 בניתוח.

בת בשם  1947לשושנה וז'אק נולדה בשנת 
    2נחמה )דונסי(.

משפחת דה יונג שעלתה לישראל בשנת 
 , התיישבה בבת ים. 1949

, שושנה 1977ז'ק דה יונג נפטר בשנת 
. שושנה הורישה את 1984נפטרה בשנות 

החנוכייה לבנה המאומץ אורי דה יונג. 
, עברה 2004אורי בשנת לאחר מותו של 

 החנוכייה לבנו יגאל. יגאל דה יונג התחתן 

                                                           

 

. עוד על התיישבות 125 – 124, עמ' 2005של המאה הקודמת. מתוך: מ. ארבל,  20 -מהגרים ממזרח אירופה הגיעו לארובה כבר בשנות ה 1

ל באיים ודי ספרד ופורטוגיהבני האומה היהודית באזור הקאריבי, התיישבות  היהודים במושבות ההולנדיות באיים הקריביים ראו: מ. ארבל,

 .2005ירושלים,  הקאריביים ובגויאנות,
ובאו לאי ארובה כדי לגור באותו הבית עם ז'אק, שושנה וילדיהם עד לעלייתה של משפחת דה  1949 -נטי ומו עזבו את הולנד ב 2

 יונג ארצה באותה השנה. בהמשך היגרו נטי ומו לארצות הברית וגרו בניו יורק.  

 דה יונג –חנוכיית משפחת לוונברג 
 2016צילום: גבי מורג, 

 

 ז'ק ושושנה דה יונג, וילדיהם אורי, דבורה ונחמה, 
 40 -סוף שנות ה

 אוסף משפחת דה יונג, רמות השבים
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עם ליזי, בתם של מיכאל ומרים מרוז מרמות השבים. החנוכייה ההולנדית שסבבה  1990בשנת 
בעולם וסיפורה שזור בתולדות המשפחה, מצאה את מקומה ברמות השבים בסמוך לברטה 

 לוונברג.  
 

 של הסיפור:כאן מוצא את מקומו חלקו השלישי 
, הגיעה מסתבר 222ברטה לוונברג, אחותה של שושנה שעלתה אף היא ארצה בטרנספורט 

. המשפחה סברה שהיא 1955לרמות השבים )לא ברור בדיוק מתי( וחיה בכפר עד למותה בשנת 
קבורה בכפר, אך לא היו לה פרטים מדויקים. תוך כדי הכנת ההבזק נמצא הקבר בבית העלמין 

 ברור עדיין היכן התגוררה ואצל מי עבדה בלול. מישהו זוכר?   בכפר, אך לא
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 מקורות:
 

 , בעריכת איריס מורג.2017המידע על פי סיפורו של יגאל דה יונג, רמות השבים, 
בני האומה היהודית באזור הקאריבי, התיישבות יהודי ספרד ופורטוגל ארבל מרדכי, 

 .2005ירושלים,  אנות,באיים הקאריביים ובגוי
 

 

 ברטה לוונברג, רמות השבים
 , אוסף משפחת דה יונג, 50 -ות התחילת שנ

 רמות השבים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967


  

 

 alon.ramot.hashavim@gmail.com  

 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחוב הפקאן באפילה 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967
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 האם אנחנו חיים במטריקס?
 3כמה מילים בזכות התיאוריה הכי קונספירטיבית שיש

 מיכאל רוטשילד
 

מספר עיבודים הרעיון שכל העולם אינו אלא סימולציית מחשב הועלה פעמים רבות ואף זכה ל
 .קולנועיים

בשנים האחרונות הוא גם מקבל לא מעט תשומת לב ממדענים רציניים ואני ממליץ בחום לצפות 
 שהוקלט במהלך דיון שערכו מספר מדענים בכירים לזכרו של אסימוב. בסרטון

 .שווה כל דקה שתקדישו לוזה סרטון שאורכו כשעתיים ובעיני, 
 

 התומכים בטענה זו. 4במאמר הנוכחי ברצוני להציג שני טיעונים מקוריים
 

"( אף הקיום הוא רק תיאוריהמאמרים )כמו "אישית, אני עדיין חושב שאיננו סימולציה ובמספר 
היא אחת הטענות שכולנו מקבלים למרות שאין ציינתי את העובדה שהטענה שאיננו חיים במטריקס 

 ביכולתנו להוכיחה.
 

עם זאת, המחשבה על שני הטיעונים הבאים הביאה אותי למסקנה שאולי לא מדובר בסתם פנטזיה 
 שאין טעם לדון בה.

 
 טיעון ראשון: קוונטיזציה.

קוונטה" ולא באופן על רבים מן הגדלים הפיזיקליים ידוע לנו שהם מגיעים במנות קצובות המכונות "
 רציף.

 איננו יודעים מה קורה עם גדלים אחרים )כמו מרחב וזמן( אבל ייתכן שגם הם אינם רציפים.
 

הקוונטיזציה היא תכונה שאנחנו רגילים לראות במערכות מחשב אבל תפיסתנו הרגילה את העולם 
 נוטה להתעלם ממנה ולהתייחס לכל הגדלים כרציפים.

 
בטבע מגיעים במנות קצובות יהיה בכך אישוש מה לטענה שהתנהגות העולם  אם יתברר שכל הגדלים

 נוצרת על ידי מערכת ממוחשבת.
 

 טיעון שני: איננו מצליחים להפיק מן הטבע פתרון בעיות יעיל מזה של המחשב.
 ".סיבוכיותהבנת טיעון זה דורשת מבוא קצר על תחום ידע הקרוי "

 
 תחום זה מנסה לבחון באיזו מידה אלגוריתמים במחשב יעילים בפתרון הבעיות שלשם פתרונן נבנו.

 
היעילות של אלגוריתם מוגדרת על ידי סדר הגודל של היחס בין גודל הקלט של אלגוריתם לזמן 

 האלמנטאריות הנחוצות( לביצועו.הנחוץ )או מספר הפעולות 
 

                                                           

 

שם רע ושם זה מוצדק לרוב אבל מכיוון שקונספירציות היו ותהיינה, יש, פה ושם, גם תיאוריות קונספירציה נכונות. לתיאוריות קונספירציה יש  3

 אינני טוען שתיאוריית החיים במטריקס נכונה. אני כן טוען שאין לפסול אותה על הסף ושעצם הדיון בה עשוי להועיל.
 כאלה שמעולם לא שמעתי על אדם שהעלה אותם 4

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D)
https://youtu.be/wgSZA3NPpBs
http://1vsdat.org/index.php/component/k2/item/1197-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA
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מספרים שכולם קטנים ממיליון נחוץ  nלמשל, כדי למצוא מה המספר המקסימאלי מתוך קבוצה של 
 .nסדר גודל של  –כלומר  O(n)פעולות. הסימון המתמטי לסיבוכיות כזאת הוא  nסדר גודל של 

 
 nLog(n)קטנים ממיליון הוא  מספרים שכולם nסדר הגודל של מספר הפעולות הנחוצות כדי למיין 

 O(nLog(n))ולכן סיבוכיותו של אלגוריתם המיון מכונה 
 

נהוג לחלק את האלגוריתמים לקבוצות במספר אופנים אבל בהקשר הנוכחי מעניינת החלוקה בין 
כלשהו, לבין  פולינוםאלגוריתמים פולינומיאלים, כלומר כאלה שהסיבוכיות שלהם חסומה על ידי 

 אלגוריתמים שאין פולינום שיכול לחסום את סיבוכיותם.
 

מספר הפעולות הנחוץ לביצועו של אלגוריתם פולינומיאלי גדל במתינות יחסית עם גודל הקלט בשעה 
ינו פולינומיאלי גדל עם גודל הקלט הרבה יותר שמספר הפעולות הנחוצות לביצוע אלגוריתם שא

מהר וגם המחשבים החזקים ביותר, אפילו אם רבים מהם פועלים במשותף, מוגבלים ביכולתם לבצע 
 אלגוריתמים כאלה כאשר גודל הקלט עולה על כמה אלפים.

 
ל הבעיה על דרך מסוימת לפתרון הבעיה( ולא ע –שימו לב לכך שדיברתי רק על האלגוריתם )כלומר 

 עצמה.
 זה ברור כיוון שאת אותה בעיה ניתן לפתור בדרכים שונות שחלקן יעילות יותר מאחרות.

 
העניין הוא שיש קבוצה מאד גדולה של בעיות שלא ידוע לנו על שום אלגוריתם פולינומיאלי שפותר 

 אותן.
 

 היא בעיה מפורסמת בקבוצה זו. בעיית הסוכן הנוסע
 

האם "לא ידוע לנו" אינו שקול ל"לא קיים" ולכן, אחת השאלות המטרידות את מדעני המחשב היא 
 .קיימים אלגוריתמים פולינומיאלים לפתרון בעיות אלו

 
 עם זאת, הערכתם של רוב העוסקים בנושא היא שאלגוריתמים כאלה אינם קיימים.

 
 למה סיפרתי לכם את כל זה?

 !גם שימוש בטבע לא עוזר בפתרון בעיות כאלו –מפני שככל שידיעתי מגעת 
 .המאמר הזהמומלץ לקרוא גם את 

 
ע איננו יכולים לגרום לטבע לפתור בעיות שאין להן פתרון יעיל באמצעות נחזור לטיעון עצמו: מדו

 מחשב?
 האם אין זה מרמז על האפשרות שיש מערכת מחשבים שמכתיבה את מה שאמור להתרחש בו?

 
 הרחבה ונקודת אור במאמר המלא

 
 
 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_P%3DNP
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_P%3DNP
https://www.scottaaronson.com/papers/npcomplete.pdf
https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/the-astounding-link-between-the-p-np-problem-and-the-quantum-nature-of-universe-7ef5eea6fd7a
http://1vsdat.org/index.php/2013-02-21-20-40-12/%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-%D7%97%D7%93%D7%A9/item/1696-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1-%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://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyPKzmLvXAhVNyaQKHdfdAIgQjRwIBw&url=http://posham.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94/&psig=AOvVaw0SapxLKWSAqpwRY0wnsq4u&ust=1510650110138967
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 עדכון ורישום לאתר הכפר
 

. באתר קיימים עדכונים hashavim.org-www.ramotאתר הכפר זמין ופתוח לשירותכם בכתובת  .1
שימושי ועוד. הנכם מוזמנים לגלוש בו  ועד, מידעושוטפים, 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  ורק לתושבי הכפר, רבים מכם נרשמו ואושרה הרשמתם, באתר קיימות קטגוריות שנגישות אך .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

 זרו בסבלנות.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
 :זהקישור לסרוק באמצעות נוטיפאיה את הקוד הבא או ללחוץ בטלפון על  .2
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