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  משולחנה של אורלי
 
 

 :במבנים ציבורייםשיפוצים 
 

 שיפוץ בית העם
 בימים אלו אנו נמצאים בעיצומם של שיפוצים בבית העם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על הרצפה, החלפת דלתות  pvc:  צביעת קירות, החלפת תקרה, התקנת פרקט השיפוץ כולל
המדרגות ראות, החלפת גרם מבהאלומיניום לאלומיניום בלגי, שיוף וצביעת הבמה, החלפת הווילון 

המוביל לבמה, צביעת חדר ההלבשה, החלפת דלת חדר ההלבשה הפנימית, התקנת מקרן קבוע 
 ומערכת הגברה, התקנת מערכת עזר לשמיעה, רכישת שולחן גדול ומכובד לקידוש לבית הכנסת.

 
 

 שירותי בית העם
 בזמן הקרוב נתחיל בעבודות להנגשת שירותי בית העם לבעלי מוגבלויות.

 
 

 ותיקיםחדר 
גם חדר ותיקים יזכה לשיפוץ בחודשים הקרובים. עד כה צבענו את החדר ורכשנו מקרר חדש. 

פרקט של בית העם, נרכוש כסאות לבחדר ותיקים בדומה  pvcבמסגרת השיפוץ נתקין פרקט 
 חדשים, יותקן מקרן קבוע + מערכת הגברה, תותקן מערכת עזר לשמיעה.

 
 

 

 ועדכונים  הודעות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfrmYmt_cYCFUnsFAodyzUAdQ&url=http://www.tapuz.co.il/blog/net/userblog.aspx?catid%3D24451%26foldername%3Dpoststamps&ei=1DW3VaexMcnYU8vrgKgH&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNEcMjZpvQD-gMMnF7tC0FfW1riVxA&ust=1438156591041887
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcvLfw5ZrYAhUDJ1AKHfA2AxUQjRwIBw&url=http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4880369,00.html&psig=AOvVaw3bAQXHAIi2UoJ95o9eLYmB&ust=1513935058440141
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 כלבים משוטטים
 

כלכים את הרחובות, אם זה בצואת לכלבים קבועים שמשוטטים באופן חופשי ביישוב ומישנם מספר 
 כלבים ואם זה בהפיכת הפחים, בעיקר במתחם בית העם.

 
 חלק מהכלבים תוקפניים ותוקפים עוברים ושבים.

 
בשבועיים האחרונים מתקבצת קבוצת כלבים ברחוב הברושים פינת רחוב הצבר. כל הכלבים הם 

 ושייכים לתושבי הכפר. קבוצת כלבים זו מפחידה מאוד את התושבים. עם קולרים
 

 בעלי הכלבים שתמונות כלביהם מופיעות בדף זה, נדרשים לשמור על כלביהם 

 ולמנוע את השוטטות שלהם ללא השגחה ביישוב. 

 להבא יינקטו אמצעי ענישה כנגד בעלי הכלבים המשוטטים.
 

  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 תרבותהודעות 
 

 הסרט:בבית העם יוקרן  ,21:30בשעה  12.01.2018ביום שישי, 

 סופת חול
 עילית זקצר בבימויה של 2016 משנת ישראלי סרט דרמה

 פרסי אופירהסרט זכה בפרסים בינלאומיים רבים וכן זכה בשישה 

 בהם פרס הסרט הטוב ביותר. 

 הסרט נבחר לייצג את ישראל בתחרות על פרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר
 

 תקציר הסרט

-, מארחת את חתונתו השנייה של בעלה, לכלה הצעירה ממנה ב42ג׳לילה, בדואית בת 

זר,  מגלה כי הקשר הסודי והאסור שניהלה עם בחור 18 -שנה. ליילה, בתה בת ה 20

התגלה. השתיים מנסות להתמודד עם המציאות החדשה שנכפתה עליהן. מהר מאוד הן 

יהיו חייבות למצוא דרך לשתף פעולה. -יצטרכו להבין שאם ברצונן לשרוד   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לאורח.₪  30לתושב, ₪  20

 רכישה מוקדמת במזכירות או בערב הקרנת הסרט.

 כולם מוזמנים !
 להתראות, ועדת תרבות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%A7%D7%A6%D7%A8
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 , 81.10.19 -נפגשים ביום שישי, ה

 בבית העם  09:00בשעה 
 

  ארוחת בוקר מפנקתהרצאה ול
 

 כחלק מסדרת הרצאות שנקיים השנה בימי שישי בבוקר,

 הרצאתה של 19.01.18 -תתקיים ביום שישי ה

 רותי רוסו
 על

 עד כמה אישי הטעם האישי שלנו?
 

 בעידן של רווחה ומגוון, כשלפנינו ישנן אין סוף אפשרויות בחירה, 
 וח. או לפחות כך נדמה. יש בידינו הרבה מאוד כ

 
כיצד אנחנו מקבלים את ההחלטות האישיות ביותר הנוגעות לחיים שלנו ושל 

 היקרים לנו? של מי היד המעמיסה את עגלת הקניות? 
 

רותי רוסו, שפית ועיתונאית, חוקרת בשנים האחרונות את תרבות האוכל 
 ביולוגית, -פוליטית-ומציעה נקודת מבט חברתית בעידן השפע
 תיים לקבלת החלטות מושכלות ית כלים אמהמספק

 .בפעם הבאה שאתם בסופר, במסעדה או במטבח
 

 כרטיסים ימכרו בכניסה
 לאורח ₪ 30לתושב,  ₪ 20

 מחכים לכם !

 ועדת תרבות  
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 ספרים חדשים בספריה
 

הספריה התחדשה בספרים חדשים רבים אשר נקלטים בימים 
 אלו ומצטרפים למדפינו.

 
 העשרנו את מבחר הספרים לגיל ראשית קריאה.

 
 אתם מוזמנים לבוא, לשאול ולהנות ממגוון חדש של ספרים לכל

 הגילאים !
 
 
 

 צוות הספריה
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 הודעות מדרום השרון:

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 החזקת כלב ללא רישיון
 

השרות הווטרינרי הנחה את המועצה להוציא קנסות בגין החזקה ללא רישיון לבעלי 
 כלבים אשר קבלו התרעות על כך שכלבם ללא רישיון, אך הנושא לא טופל על ידם.

 
ולא ידעו בכלל על העובדה שהם ₪  500מופתעים מאוד לאחר שקיבלו את הקנס בגובה  אנשים רבים

אמורים לעדכן שהכלב לא בחיים / שהוא אכן חוסן אבל לא העבירו את הדיווח לשירותים 
 הווטרינריים / או שעזבו את היישוב ולא העבירו כתובת.

 
 לדאוג לחסן ולעדכן את רישיון הכלב בהקדם מי שקיבל פנייה, עליו

 03-6312222ולהעביר דיווח לשירותים הווטרינרים : 
 liran@dsharon.org.ilאו לדווח למועצה במייל:  

 

  

mailto:liran@dsharon.org.il
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj10p6xhqrYAhUMa1AKHTo8Ah4QjRwIBw&url=https://dogs4all.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D/&psig=AOvVaw0mYrnsAEl77TCkZtrQyRyv&ust=1514459215249036
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 רישום למוסדות חינוך

 רישום לשנת הלימודים תשע"ט 

 19.2.18ויסתיים ביום שני  21.1.18יום ראשון ביחל 
 

 רישום לגני ילדים:
 זכאים לרישום ילדים שנולדו בתאריכים:

 2013בינואר  1י"ט בטבת תשע"ג,  -מ   (5חובה )גילאי 

 .2013בדצמבר  31כ"ח בטבת תשע"ד,  –עד      

 

 2014בינואר  1כ"ט בטבת תשע"ד,  -מ  (4טרום חובה )גילאי 

 .2014בדצמבר  31ט' בטבת תשע"ה,  –עד      

 

 2015בינואר  1י' בטבת תשע"ה,  -מ (3טרום טרום חובה )גילאי 

 .2015בדצמבר  31י"ט בטבת תשע"ו,  –עד      

 

 לתשומת לבכם, גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה 

 באתר המועצה עליכם לדאוג לרישומו באופן מקוון

_________________________________________________________________________________________________ 

 רישום לכיתה א':

 2012בינואר  1ו' בטבת תשע"ב,  -מ זכאים לרישום ילדים שנולדו בתאריכים: 

 2012בדצמבר  31י"ח בטבת תשע"ג,  –עד        

 

 הרישום יתבצע באופן מקוון באתר המועצה.

_________________________________________________________________________________________________ 

 שש שנתי: –רישום לעל יסודי 
 

 גם הרישום לבית הספר העל יסודי יתבצע באופן מקוון באתר המועצה.

 

 הערות חשובות לכל הנרשמים:
 

או במייל:   03-9000535/30/32לבירורים ושאלות ניתן להתקשר לטל'  .1

michal@dsharon.org.il 

,  www.dsharon.org.ilבאתר המועצה  את הרישום יש לבצע באופן מקוון .2

 בתקופת הרישום בלבד

 מועצה. ברק מי שכתובתו מעודכנת לכתובת רשאים לרישום  .3
 

 

mailto:michal@dsharon.org.il
http://www.dsharon.org.il/
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 ההרצאות של יום רביעימועדון 
 
 

 
 ,  17:30התכנסות בחדר ותיקים בשעה 

 18:00ההרצאה בשעה 
  כולם מוזמנים !!!

 

 ומהנה  * תודה רבה לחדווה פרידמן על הרצאה מאלפת*  
 
 
 
 
 

 
 
 

 בצערהשתתפות 
 הוועד משתתף בצערן של משפחות קבילי ואיל במות משה איל ז"ל.

 הוועד משתתף בצערה של משפחת אהרונהיים במות מיכאל אהרונהיים ז"ל.
 הוועד משתתף בצערו של דני גרבש במות אמו עזה גרבש ז"ל.

 
 

  

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

03.01.18 
 בן זאב –ענת שנקמן 

 עורכת וסופרת צללים
 אחרונות בעבר עיתונאית בידיעות

 דמויות מפתיעות שהתגלו כגדולות מהחיים

 עבר, הווה ועתיד –ים המלח  יוסי ניניו 17.01.18

 להיות ארכיאולוג בירושלים עמית ראם 31.01.18
 תגליות, סיפורים והרפתקאות

  –קים פילבי והמרגלים מקיימברידג'  אייל אופנבך 14.02.18
 מגדולי הבוגדים בתולדות בריטניה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 התנדבות בעמותת רעים -פעילות שנת בני מצווה 

 טלי בן דרור ונועה שחר
 בשם צוות הפעילות ההתנדבותית

 
 

במסגרת שנת בני המצווה של שכבת ז', מתוכננות להתבצע מספר פעילויות בתחומים שונים לאורך 
  כל השנה.

 
הראשונה שבהן, פעילות התנדבותית, התקיימה החודש. הוחלט לקחת חלק בעשייה המבורכת של 

המספקת מוצרי מזון בסיסיים למשפחות חסרות אמצעים בהוד השרון. מבנה  ת רעים","עמות
 העמותה נמצא בכיכר בית העם ומשה שרת ושם מתקיימת הפעילות.

 
ילדי שכבת ז' הגיעו ביום שלישי וסייעו בסידור מוצרי המזון לסלים וארגזים. בין היתר מיינו ירקות 

 סוכר, אורז וביצים.ראויים ולא ראויים, פריטי מזון כגון 
 

יום לאחר מכן הגיעו הילדים שוב, יחד עם הורים מתנדבים, לבצע את החלוקה. כל קבוצה )הכוללת 
כל  –הורה או שניים ושני ילדים(, נסעה לארבע או חמש משפחות שונות ומסרה להן את המשלוח 

ת ומכובד והיהיענות המשפחה לפי צרכיה, כולל ארגזים המסומנים בהכשר בד"צ. ההשתתפות ו
 ת מאוד.וומרגש

 
קשה לתאר את התחושה בכניסה למשכנם הצנוע של האנשים הללו, את האושר והתודה שלהם 

 בקבלת המוצרים ואת הסיפוק בעצם היכולת של המתנדבים לעזור ולו במעט.
מדהים לצפות במתנדבים הנהדרים שנרתמים למפעל המדהים הזה בכל שבועיים ומהווים מקור 

מש. רק כשלוקחים חלק במפעל נפלא שכזה מבינים עד כמה רב הצורך כשמולו השראה של מ
תנו שעולמן כה שונה. אנשים אשר חיים משאבים מוגבלים. משפחות המתגוררות מרחק פסיעה מא

 יומיום בתחושת הישרדות בסיסית.
 

ה כלכלית באורח החיים של ילדינו, פעילות כזו, ללא קבלת תמורורוץ החיים של כולנו בהתחשב במ
הינה מבורכת וחשובה כל כך ובהחלט מכניסה פרופורציות לחיים. טוב היה לו היינו מוצאים את 

 תה למעשים כדרך קבע.הדרך למנף או
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 עדכונים
 עפרי שפריר, רכזת הנוער

 

 תושבי הכפר שלום,
 

החורף כבר כאן, אך מזג האוויר מאיר לנו פנים ומאפשר לנו לקיים פעילויות מגוונות בלול ומחוצה 
 לו.

החודש עברו נערי ונערות י"ב המתמיינים לשנת השירות בתנועה, כנס הערכה כחלק מתהליך  •
 המיון, המון בהצלחה למתמיינים מיישובנו.

החניכים עברו בחודש שעבר פעולות באווירת חג החנוכה ובנוסף פעולות מגוונות בנושאי  •
 אקטואליה שונים. 

 
מוצלח שעליו עמלו חניכי שכבה ח' בניצוחם של  וכהמהפנינג חננהנינו כולנו  ,09.12 -בשבת ה

המדריכים דיה גלר ויונתן ניסנבוים, בליווי רכזת השכבה עמנואל ברוזה. השנה באופן מרענן 
 התקיים ההפנינג בלול ולא בבית העם כמידי שנה, וללא ספק הציב רף גבוה לשנה הבאה. 

האירוע, תודה לכל מי שהגיע תודה לוועדת נוער שדאגה לכיבוד ותמכה כרגיל בכל 
 לחגוג עמנו ותודה גדולה לשכבה ח' על ההשקעה הרבה!

 
ערכו פעילי הלול ורכזי הפעילים, ביוזמתן של ליהי קאופמן והדר קרסיק,  12.12 -ביום שלישי ה

רכזות גיורא, הפנינג חנוכה לילדי שכונת גיורא בהוד השרון במועדונית הנוער שבה נציגי הלול 
 מידי שבוע כחלק מהפעילות השוטפת. כל הכבוד על התרומה הנהדרת!מדריכים 

 
הצוות יצא לטיול חנוכה נודד במדבר, באזור מזרח רמון.  18.12-15.12 -במהלך חופשת החנוכה ב

אשר גם הדריכו את הקבוצות בשטח. כולם חזרו עייפים ומרוצים  29את הטיול הובילו גרעין אחים 
 נהדרת ומשמעותית. וסיפרו כי הטיול היה חוויה

 
בשבוע האחרון עברו חניכי השכבה הבוגרת פעולה בנושא אלימות, כחלק מתחילתו של תהליך שבו 
בוחנים הנערים והנערות את הנורמות בחברה שלנו ומבקרים מחדש את חלקנו בתור תנועת נוער 

הנוגעות  במאבק למניעת תרבות אלימה בקרבנו. בחודש הקרוב יעברו הרצאות ופעולות נוספות
  בנושא זה.
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 מועדים קרבים:
 

  02.01.18יום שלישי 
יתכנסו כל חברי הצוות לשמוע את הרצאתו של  19:30בשעה  -הרצאה "דרך שירה בנקי" 

אורי בנקי, אביה של שירה בנקי, שנרצחה לפני כשנתיים במצעד הגאווה בירושלים. ההרצאה 
 בנושא האלימות. הובאה כחלק מרצף הפעולות הנוגעות

 
 06.01.18-05בסוף השבוע 

בכנס ישתתפו נציגי השכבה הבוגרת מכלל היישובים בתנועת הנוער  -כנס צוותים מובילים
האיחוד החקלאי אשר יהוו חלק מצוות ארצי מוביל שתפקידו לקחת חלק ולהשפיע מבפנים 

  על העבודה בתנועה.
 

  13.01.18-12בסוף השבוע 
כמידי שנה יצא הצוות ל"השתלמות אמצע" אשר תתקיים הפעם ביישוב  -השתלמות צוות 
 חצבה שבערבה.

בהשתלמות זו יעברו ויעבירו חברי הצוות תכנים מקצועיים והעשרתיים הרלוונטיים להם 
 כצוות ולתפקידם בלול.

 
 01.02.18-28.01.18חמישי -ביום ראשון

שבו כל חברי הצוות "עוברים לגור"  שבוע הנבנה ומתוכנן על ידי שכבת י"א המובילה, -שבלול
 יחד בלול, מבשלים, אוכלים וישנים יחד וכן עוברים פעילויות מגוונות. 

 
 
 

 בתחילת דצמבר הצטרפה לצוות הנהגת הלול רכזת הדרכה חדשה/וותיקה, 
 . גוני דה יונגבת הכפר, בוגרת הלול, 

 זכינו!זו ההזדמנות לברך את גוני בברכת ברוכה השבה ובהצלחה. 

 
 שיהיה לכולנו המשך חוויתי ומוצלח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 עברהבזקים מה
 

 סיכום הפעילות השנתית
 

 
 עם תום השנה האזרחית, יוקדש הפעם ההבזק לסיכום שנת הפעילות הרביעית של הארכיון.

 
 :  פעילות שוטפת

 
נמשכת עבודת הניקוי, הסידור ותיוק  - טיפול במסמכים כתובים (1

המסמכים בתיקים ומכלים תקניים וסימונם, לצורך האפשרות 
לאחזר את המסמכים המבוקשים. כמו כן נמשכת המשימה 
החשובה של תרגום הפרוטוקולים,  בעזרתן של חנה וינטר ותמי 
ישר. הפרוטוקולים המקוריים, הכתובים גרמנית, נסרקים ובעתיד 

 לעיין במקור ובתרגום במקביל. ניתן יהיה
 

גם במשימה זאת נמשכת עבודת  –איסוף וטיפול בצילומים  (2
האיסוף, הסריקה, המיון והקטלוג של הצילומים. אוסף הצילומים 
של הארכיון כולל צילומים מקוריים, שנאספו בידי הוועד בעבר או 
נמסרו לארכיון בידי התושבים, וכן צילומים שסרקנו מתושבי 

תי של זמנם, בין יהכפר. חשיבות הצילומים לתיעוד נאמן ואמ
חשובה ביותר! על  –בר בעבר הרחוק ובין שמדובר בהווה שמדו

מנת לשמר באופן המיטבי את הצילומים, הסרטים, הקלטות 
ושאר הפורמטים הישנים, נעשתה פעולת המרה שלהם לפורמט 

העכשווי, ואלה מרוכזים כעת בהחסן וניתנים לצפייה במחשב )למשל, סרט שהופק לחג 
 מ"מ(.  16העשרים של הכפר, בפילם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

חפצים שהיו בשימוש בעבר, וממחישים את אורח החיים שהיה  –איסוף חפצים 'היסטוריים'  (3
נהוג בכפר, חשובים להשלמת המשימה של הארכיון לשמר את העבר ולהנגישו בהווה. בנוסף 
לאיסוף החפצים שהתושבים תורמים, צוות הארכיון משתדל להגיע למידע רב ככל האפשר 

המהוללת, או בחנוכייה רבת   singerאודות כל פריט, בין שמדובר במכונת תפירה של חברת 
שנים, חשוב הסיפור שמאחורי החפץ. מסיבה זו לעיתים ממלא צילום החפץ, שבעליו עדיין 

 לא רוצה להיפרד ממנו, את מקום החפץ עצמו. 

מאוסף משפחת אסתר פרת המדגרה, 
 30 -)וולפסון(, סוף שנות ה

 של הארכיון  מאוסף החפצים -פעמון אזעקה 
 2016צילם גונן ישר 

      תיק מסמכים מחכה לטיפול
 2016צילמה אסנת שירן 
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מגמת הצוות לרכז בארכיון כל פרסום של תושב הכפר  – ספריית הארכיון ואוסף הפרסומים (4
פו לא מעט ספרים, חלקם נתרמו וחלקם נרכשו. יתקבל או על הכפר. במהלך השנים נאס

בברכה כל ספר שנכתב בידי תושב/ת הכפר. אוסף העיתונות של הוועד כולל פרסומי עיתונות 
על הכפר מהעבר וצוות הארכיון משתדל לאתר פרסומים כאלה מההווה, לסרקם ולהוסיפם 

 לרשימת הפרסומים. 
 

חודש נכתב הבזק המתפרסם בעלון הכפר, ומוקדש  כמעט מדי –כתיבת הבזקים לעלון הכפר  (5
אירועים חשובים מהעבר, פרטים מתולדות  –בכל פעם לנושא אחר. תחומי הנושאים מגוונים 

הכפר, דיונים מעניינים או כל נושא שיש בו גם משמעות להווה )למשל, סקירת תולדות בית 
ט מלווה בצילומים מאוסף הכנסת(. לעיתים יש צורך בתחקיר לצורך ההבזק, וכמובן הטקס

 הארכיון.
 

לצורך ארגון הפעילות המגוונת הזאת צוות הארכיון נפגש מדי חודש ובמפגשים מבררים מה נעשה 
ומה צריך להיעשות והמשימות מחולקות בין חברות הצוות. במפגשים אלה נידונים ומתוכננים גם 

 . המיזמים המיוחדים
  

זו השנה השנייה שצוות  -עבר והווה'  –מות השבים 'מבטים על בתים בר – התערוכה השנתית (1
פלד, מפיק תערוכת חוצות. השנה -הארכיון, בעזרתה הנדיבה ורבת הכישרון של שירה ורשבסקי

הוקדשה התערוכה לתהליך ההשתנות של הכפר והיא מציגה את הבתים, מהם ותיקים שנשארו 
גול החדשה. התערוכה מוצגת על ומהם ותיקים שהוחלפו בחדשים, ושתי תמונות  משכונת התרנ

על. כדי לקיים את התערוכה נדרשנו לאסוף צילומים -השביל המוביל מהמזכירות למשרד אל
מתושבים ותיקים וחדשים וכן גייסנו צלמים מהכפר לצילום המבנים העכשוויים. בטקס פתיחת 

חדשה!  התערוכה  במעמד ראש הוועד, כמה מחברי הוועד ותושבים, הרמנו כוסית לשנה ה
          בכוונתנו להוסיף ולקיים תערוכה בכל שנה.                                                                                       

 
 
   
 
 
 
  

 
 
 

 טקס פתיחת התערוכה  
 איריס  פותחת –מימין 

   יעל ירקוני מספרת על הוצאת  –למעלה 
         'יתדלוה רפכ'ספרה  

 15.9.2017צילם: גונן ישר, 
 

 
כתוצאה מעבודת ההכנה לתערוכה הגענו למסקנה כי ראוי ליצור בארכיון   - מיזם אוסף בתים (2

כפר, שיכלול את 'תעודת הזהות' של כל בית ואת סיפורם של הבתים, תיעוד מלא של בתי ה
ובאמצעותם גם את סיפורן של המשפחות שדרו בעבר ושדרות בהם כיום. המיזם הוא בתחילתו 
ועוד דרך ארוכה לפנינו עד להשלמתו. כמובן שלמען הצלחת המיזם נדרש שיתוף פעולה מצד 

 והצילומים של בתיהם.התושבים, המוזמנים למסור לנו את הפרטים 
 

כזכור מאחד ההבזקים, ה'ליפט' היה אמצעי נפוץ אצל רבים ממייסדי הכפר,  –שיפוץ ה'ליפט'  (3
שהעבירו באמצעותו את חפציהם מגרמניה ולאחר שמילא את ייעודו הראשון, הוא זכה ביעודים  

מועט של  נוספים כגון מחסן, חדר עבודה ואפילו מגורים זמניים. היום נותרו בכפר מספר
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'ליפטים' וצוות הארכיון החליט לקדם מיזם של שימור אחד הליפטים )זה של משפחת קאופמן, 
שהיה סמוך למזכירות(, שיפוצו והפיכתו למבנה תצוגה קטן, במסגרת הפעילות לשימור המורשת 

 של מייסדי הכפר. ועד הכפר נענה
 

 המזכירות לצורך השיפוץ.ליוזמה וכצעד ראשון הועבר הליפט למשטח שמעל מקלט 
 

ארכיונאיות וארכיונאים  20-בתחילת החודש אירחנו למעלה מ –מפגש ארכיונאי דרום השרון  (4
מיישובי מ"א דרום השרון והצגנו בפניהם את פעילות הארכיון בכפר. להלן קטע ממכתב הסיכום 

 של מרכזת ארכיונאי דרום השרון:  
 

"..צוות רמות השבים המחיש פעם נוספת איך ניתן לעשות בתנאים הקיימים בכל ישוב, משהו 
צעד קטן לקהילה  .ד הישוב ולהגברת המודעות הקהילתית להיסטוריה של המקוםלתיעו

 וצעד גדול לתולדות המקום והישוב בארץ בכלל." 
 

 כל עבודת צוות הארכיון מתבצעת בידי חברות הצוות: איריס מורג, תמי ישר ואסנת שירן. 
 

לסיום הדיווח, חשוב לנו לציין את 
העזרה שאנחנו מקבלות מראש הוועד, 
מהוועד, מהמזכירות ומצוות התחזוקה, 
הנענים בדרך כלל לבקשותינו, 
ומאפשרים לנו לקיים ולקדם את 
הארכיון. בייחוד את תמיכתו של אופיר, 

הן כמי שממונה על תחום המורשת  
בוועד והן כיו"ר 'עמותת רמות השבים 

חדשת למען תושביה'. תודות רבות המת
לחנה וינטר המתרגמת; למתנדבות 

יוטה סוקול שאנחנו  -לסייע בארכיון 
מקוות כי תשוב אלינו בקרוב ועליזה 
ספקטור המסייעת כעת. ולמי שסייעו 
בהכנת התערוכה: שירה והצלמים מנחם 
סיני, כלנית קין, יעל ירקוני, דב זהר, 

 עמיקם שוב וגבי מורג.
 
 

 
 

 פנייתנו לכל התושבים:
 

 דרושה לנו עזרה בקידום הארכיון בדרכים שונות:
 במסירת מידע, מסמכים, תמונות וחפצים.

 בהתנדבות לעבודה בסידור החומר, לסריקה ולהקלדה 
 בכל זמן המתאים לכם.

 כל עזרה תבורך !
 

  

                                                                             ם וארץיה'ליפט' בין שמ
 26.10.2017 מורג איריס צילמה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 תקראו לזה קסם
 דב זהר

 

 

 סובב בראשית

 רק שנינו מבינים.

 

 כשהסתיו מגיע 

 חצבים מזדקפים 

 וגויאבות נופלות 

 בזעקת הצילו אחרונה,

 העלים נושרים כשטיח לאדמה 

 המכוערת ,המתאפרת 

 מצהלת הבושם עד דמעות הרקב .

 ועצוב העץ העירום ,מאד.  

 

 ואנו כסתיו 

 מתפשטים ממחלפות הקיץ 

 למצעים פרחוניים.

 מגיפים תריסים

 לשתיקת התפוח    

 מסיכות , חבוקים ללא

 אל הבושם ושטיחי הסתיו.

 

 מבינים מעשי בראשית

 עד שיבשו הדמעות 

 ושמח ליבנו, מאד .

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/flower-red-yellow-single-blossom-25614/&psig=AOvVaw2zWhlfr1P0n3obLpJStOAc&ust=1513935619035886
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שביל מרחוב השקד לסמטת הנוער
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 כוחה של מילה
 מיכאל רוטשילד

 
 " הדגשתי את חשיבות התפקיד שממלאות מילים בחשיבה האנושית.הדיבר הראשוןבמאמר "

המאמר הנוכחי נועד להדגים תפקיד זה על ידי הצגת בעיה שפתרון אחד שלה מושג כמעט כולו על 
 ידי "משחק מילים".

 
 נוסח הבעיה:

מכוסה ואין חפיפה בין המלבנים ריצפו מלבן גדול במלבנים קטנים יותר כך שכל המלבן הגדול 
 הקטנים לבין עצמם.

נתון שבכל אחד מן המלבנים הקטנים, אורכו של לפחות אחד מבין ממדיהם )הגובה והרוחב( הוא 
 מספר שלם של סנטימטרים.

צריך להוכיח שבתנאים אלה, גם למלבן הגדול חייב להיות לפחות מימד אחד שאורכו מספר שלם 
 של סנטימטרים.

 
 הוכחה:

 נתבונן במלבן שמולא על ידי מלבנים שלכל אחד מהם מימד אחד שלם לפחות.
נוציא ממנו את כל המלבנים אך נזכור איפה היה כל אחד ונתחיל להחזיר אותם חזרה למקומם אחד 

 אחרי השני.
בהחזירנו אותם למקומם נתחיל מלמטה ונקפיד על כך שכל מלבן יוחזר למקומו רק אחרי שיש על 

 אותו "בביטחון" כלומר שכל המלבנים ה"נושאים" אותו כבר הונחו. מה "להניח"
 אלהלן ציור להמחשה:

 
 בציור שלעיל, המלבנים הלבנים כבר הונחו ואת האחרים עוד יש להניח.

את המלבן הירוק כבר אפשר להחזיר למקומו אבל את האדום עוד לא כי "הבסיס שלו" עוד לא מוכן 
 ם עלינו להניח את המלבן המפוספס שנמצא תחת חלקו הימני.בשלמותו )לפני שנניח את האדו

 
 בכל שלב, נגדיר בתור "חזית" את הקו המקוטע שמתאר את הנקודות הגבוהות ביותר שכבר מולאו.

 למשל, בציור הנ"ל, לאחר שיונח המלבן הירוק, תתואר החזית על ידי הקו השחור העבה.
 

 ס המלבן החיצוני.כל נקודה על החזית נמצאת במרחק מסוים מבסי
 מרחק זה )בסנטימטרים( יכול להיות שלם או שבור )בלתי שלם(.

 

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/597-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%AA-
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נאפיין את הנקודות שבבסיס המלבן החיצוני )להלן "הבסיס"( כשלמות אם החזית שמעליהן נמצאת 
 במרחק שלם מהן וכשבורות אם החזית נמצאת במרחק שבור מעליהן.

 
החיצוני ולכן כל הנקודות על הבסיס )הן במרחק אפס בהתחלת התהליך, החזית היא בסיס המלבן 

 מהחזית ואפס הוא כידוע שלם ולכן הן( שלמות.
 

 בכל פעם שמניחים מלבן נוסף עשוי אפיונן של חלק מנקודות הבסיס להשתנות.
אפיונה של נקודה יכול להשתנות רק אם מניחים מעליה מלבן שגבהו אינו שלם )ואז אנחנו יודעים 

 שרוחבו שלם(.
 
 זה אומר שבכל פעם שמשתנה מצבן של חלק מנקודות הבסיס זה קורה לקטע בבסיס שארכו שלם.

 
מכיוון שבתחילת התהליך כל הנקודות שלמות )כאמור לעיל( ומכיוון שכל שינוי באפיון של נקודות 
מתרחש תמיד על קטעים שלמים, אנחנו יכולים לטעון שבכל שלב מידת קבוצת הנקודות השבורות 

שלמה )בהתחלה היא אפס כי כל הנקודות שלמות ובהמשך, כשהיא גדלה או קטנה היא עושה היא 
 זאת רק לאורך קטעים שאורכם שלם(.

 
 אאז מה קורה בסוף?

בסוף אחרי שמילאנו את כל המלבן החיצוני, כל נקודות הבסיס במרחק זהה מן החזית ולכן או 
 שכולן שלמות או שכולן שבורות.

 ימנו כי זה אומר שגובה המלבן שלם.אם הן שלמות אז סי
אם הן שבורות, סיימנו גם כן כי אנחנו יודעים שבכל שלב, כולל בשלב זה, מידת קבוצת הנקודות 
השבורות היא שלמה ופירוש הדבר הוא שמידת הבסיס שלמה כי קבוצת הנקודות השבורות היא כל 

 הבסיס.
 

 אוואו!! לא?
 ידי....משחק מילים.מסתבר שאפשר לפתור את הבעיה פשוט על 

 
" טענתי שמותר האדם מן הבהמה, יותר משהוא מתבטא בעובדה שלאדם הדיבר הראשוןבמאמר "

 יש שפה, הוא מתבטא ביכולתו להמציא שפה.
יכולת זו עוזרת לו לחשוב כי הוא יכול לתת שם או סמל למושג מורכב ואחר כך להשתמש בשם/סמל 

 ומחשבות מורכבים יותר וחוזר חלילה.הזה בבניית מושגים 
 נראה לי שבפתרון זה ניתן לראות כמה יכולת זו מועילה.

מחוץ לעולם הבעיה שלנו משמשות המילים "חזית", "שלם" ו"שבור" במשמעות שונה לחלוטין 
 מאשר בתוך עולם הבעיה )מי שמע אי פעם על נקודה שבורה?(.

מו צפפוח, שמרגול ויפרן( לאותו צורך אבל העדפתי עלי לציין שיכולתי לבחור מילים אחרות )כ
 להשתמש במילים שיש קשר בין משמעותן המקובלת למשמעותן בתוך הבעיה.

 
 ".הידעןשפורסם בעבר באתר " ממאמר בשם "להיות מתמטיקאי"מאמר זה הוא חלק 

 במאמר המלא תוכלו לקרוא הרחבות של הבעיה ופתרונות נוספים שלה.
  

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/597-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%AA-
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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  באתר קיימות קטגוריות שנגישות אך ורק לתושבי הכפר, רבים מכם נרשמו ואושרה הרשמתם, .2

)כשם  שמכם המלאלא כולם נרשמו באמצעות שמם המלא. אנא הירשמו לאתר באמצעות 
במהירות לא נוכל לאשר את ההרשמה. אנו עושים מאמץ לאשר את כל התושבים  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
 :קישור זהאת הקוד הבא או ללחוץ בטלפון על  לסרוק באמצעות נוטיפאיה .2
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