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 משולחנה של אורלי
 

 
 ניקוי מגרשים פרטיים מעשבייה

 
 שונים ושריפות.עונת הקיץ בפתח ומלבד החום מביאה עמה נחשים, מזיקים 

 
 התושבים מתבקשים לנקות את המגרשים והחצרות מעשבייה.

 
 עד הוציא בתחילת חודש מאי מכתבים לבעלי החלקות שאינן בנויות כדי שינקו את שטחם.והו

 
ובמקביל תדאג לניקוי  המועצה תיתן דוחות לבעלי המגרשים שלא נוקו 10/6/18 ךהחל מתארי

 על בעלי הנכסים. השטחים על ידה והעלויות יושתו
 

 הנכם מתבקשים לטפל במגרשיכם כדי שלא תאלצו לשלם קנסות.
 

 קיץ נעים ובטוח לכולם !!
 

 

 

 

 

 

 

 בסימן תינוקות ... ברכות
o .ברכות לטלי ויובל קדר להולדת הנכד איתן, בן לליגל ומתן ואח לאריאל 
o .ברכות לאתי וניר דמבו להולדת הנכד דקל, בן לנטע וצח, אח לרימון 
o .ברכות לרוחקה ומשה בוגין להולדת הנינה, נכדה לקובי ויעל בוגין ובת למירב בוגין 

 

 

 
 

 
 

 ועדכונים  הודעות 
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 טנא הילודים של הכפר

 הדס אביסדריס, ועדת העלון
 

בהמשך למסורת שהתחלנו בשנה שעברה, אנו מבקשים מכל משפחות הכפר 
 שנולדו להן תינוקות בשנה האחרונה, בין שבועות לשבועות, 

 לשלוח לנו תמונה של הנולד/ת 
 ולהוסיף כמה מילים עליו ועל מקומו במשפחה.

 מבטיחים לפרסם את התמונות והכיתוב בגיליון הבא.
 

 
 15.6.18אנא שילחו אלינו, לוועדת העלון, עד 

 alon.ramot.hashavim@gmail.com לכתובת
 

 050-6223492מוזמנים לפנות להדס:  –לשאלות 
 

 
 

 מועדון ההרצאות של יום רביעי
 

 

 
 המרשימה ! תותודה לפרופסור אבי פאר על הרצא

 

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

  כולם מוזמנים !!!
 

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

06.06.2018 
 איריס מורג

 ירון בנבנישתי
 רועי לוטם

 המועדון מארח מחברי הכפר....

 העולם המופלא של הנמלים ד"ר דני זלדס 20.06.2018
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 מכתב פתוח לוועד

 מרים לוטם
 

 ,לוועד רמות השבים שלום
 

 .הרצאות במועדון הוותיקיםשקיבלתי על עצמי את תפקיד האחראית ל חמש שנים מאז זה
 לפני עשה זאת מיכה אהרונהיים ז"ל.

 
רק  מתוך האמונה כי חשוב שלציבור הוותיקים )לא בהכרח ברצון עשיתי זאת

זהו ציבור גדול והוא חלק נכבד מקהילת רמות  יהיה מקום מפגש תרבותי ומעניין. גמלאים(,
 תקבל על עצמה את האחריות והדאגה השבים, מן הראוי הוא שוועדת תרבות

  הפעילות במועדון ואף מעבר לכך. להמשך
לכל  צים מעניינים ואף ליזום טיולים פתוחים לוותיקים, נעניתי ברצוןלהזמין מר השתדלתי

 שהולכת ומחריפה. התקציביות, אולם לא נמצא פתרון לבעיית החניה הבקשות
 

עתה אני מעבירה את האחריות לוועדת התרבות ומקווה שיימצא אדם מתאים שימשיך 
 במקומי.

 
 מכל הלב.

 
 
 

 

 

 ,מרים שלום

הכפר אני רוצה להביע את תודתנו והוקרתנו לכל מה שעשית ותרמת  בשם הוועד וכל תושבי
רונהיים ז"ל ואת בעקבותיו הפכתם את הלקידום מפעל ההרצאות בחדר הוותיקים. מיכאל א

 המפגש של הוותיקים לסדרה מעניינת ומושכת.

קשה יהיה לכל מי שיבוא במקומך ואני מודה לך על נכונותך להמשיך לעזור בקידום המפעל 
 יפה והמיוחד הזה.ה

 לואיס רוסו
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 חשבון? זה קל!
 מיכל פלג ירושלמי

 

 

 

 

 מנהיגות חלום גדול ותובנות מקורס ,תקציב אפסבקם והש"חשבון? זה קל!" הוא פרויקט לקהילה 
שבועי בחשבון, שהתקיים במהלך המחצית הראשונה של שנת  מדובר בחוג .בו השתתפתיש

 ןבכתה מוב בחשבון הנלמדתלמידי כתה ב' מרמות השבים, ונועד לוודא שכל להלימודים תשע"ח 
 לחלוטין, תוך חיזוק הבסיס של כל התורה. חיבור וחיסור.

ילדים בכיתה, מחלות, ה )מספרנושא החיבור והחיסור, מסתבר, שמסיבות סוציולוגיות מגוונות 
 בקרבדיו  מובןב(, לא "וכיו י בית, מורה שהחסירה שיעורים, אי עשיית שיעורחוסר ריכוז נקודתי

ואז...  ,. מערכת החינוך עושה כמיטב יכולתה, אך בחיים כמו בחיים האתגרים מרובים7ילדים בני 
 רב פעמי.  חיבור: מגיע לוח הכפל, שמשמעותו 

, וכשמגיע מבדק יםשלון גבוהיכ תלתחוש סיכוייו , מי שלא מבין "חיבור" )עד מיליון(,בנקודה זו
, "הילד לא טוב במקצועות )מבחינת הילד( ״!, מגיע איתו בדר״כ הציווי: ״אני לא טוב בחשבוןבנושא

טחון העצמי של הילד, י, החלטה שעשויים להיות לה השפעות על: הב)מבחינת ההורה( "!ריאליים
)אלימות  אמון עצמי לגבי התמודדות עם קושי, תסכול שמוביל להתנהגויות מושפעות תסכול

מסוימים , ביטול אפשרויות פוטנציאליות ללימוד מקצועות ולי אף פיזית לשחרר תסכול(מילולית וא
או  מתמטיקה,/עשר שנים )המון זמן( של חרדות ממבחנים בחשבוןכמבטיחה הכי עצוב: , וכמבוגר

 אף אי אמון מוחלט ביכולת כלשהי במקצוע. 

תה יעלות השתתפות סמלית היזה. שלרוב פנוי עבור ילדים בגיל  ,אחה"צ ,החוג התנהל בימי שלישי
 )ניתן מענה במידת הצורך לפטור ספציפי מתשלום(. ₪  20

לייצר מערך  המרץומורה לחשבון מרעננה נרתמה במלוא של כיתות ביסודי, מיכל גולן, מחנכת 
רועים נבחרים, לרכוש ציוד דרוש ולתת תמיכה יים לחגים ואמים מותאימשחקים רלוונטושיעורים 

מלווה לכתה . לכל מפגש הצטרף )סיוע בשיעורי בית בחלק האחרון של שעת החוג( י החוגשוטפת לילד
 כל צורך שצץ אצל קבוצת הילדים. לתמיכה ב(, תיכוניסט ומעלהבוגר )

כל הילדים למדו להצביע כשנשאלת שאלה, לדבר מול בניסים:  לו הקירות יכלו לדבר... זכינו לצפות
נמוכה מאוד לא חשו "שקופים"(, הועבר המסר שמטעויות  קהל )בעלי יכולת גבוהה מאוד או

, ילדים החלו לגלות סבלנות לאחר שמשתדל, נוצר לומדים, ולכן לא צוחקים או מובכים מטעות
ואיך לא? , )ובגיל זה טרם נפגשים בתנועת הנוער( שהגיעו מכיתות ב' שונותבישוב, גיבוש בין הילדים 

)הורים מחייכים  חיבה למקצוע ולבית ספרהתחושת חיזוק ם על פידבקים חיוביים מהורי זכינו לקבל
  .לאחר אסיפת הורים(
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עתיד אחר. פיתוח דור עם  תריליצ מבטיחה סיכויהאפשרות של הפיכת הפרויקט לחוג ארצי 
, בכל גיל. בכל תחום ויכולתאת המסר שתרגול מבטיח הבנה  חווהטחון ואמון עצמי גבוה. דור שיב

 מאסטר.תתרגל יותר, תהיה 

את החוג מורה למתמטיקה במקצועו, במטרה לבחון משדה ורבורג,  לאילן עצמוןהשרביט מועבר 
ורתימת המורים בכיתות  שאלונים ומדדיםתוך שימוש ב, , גדול יותרבישוב נוסף והשפעותיו

לכו תדעו, חוג  ואז ., על מנת שהדרך להפיכת הפרויקט לחוג ארצי תהפוך לאפשריתלתהליך
ומשם לכל ילד, בין אם ... סמסטריאלי שכל המפגשים יחד הם בעלות של שיעור פרטי אחד או שניים

נוצרת זכות בחירה אמיתית יותר,  –גדל ברמות השבים, ובין אם גדל בעיירה קטנה בפריפריה 
 לחיים. -שוויונית יותר 

ו הכוח המניע שווידא שהילדים להצלחת הפרויקט נרתמו רבים ובראשם הורי התלמידים שהי
 מגיעים באופן קבוע.

 יתה נוצרת בלי:יההזדמנות המופלאה הזו לא ה

)שיועד  איתרו את חדר ותיקים .מיד נרתמוריגשו וש –מזכירת הישוב, אורלי וולנד, ואריאלה גסמן 
 תודה.צץ, שכל מכשול  והסירו לחוג(

לפגישות,  בעשיה עבור ילדי הישוב, פינו זמןשמיד כששמעו שמדובר  –מירב ברזילי ותמר בירם 
 תודה. ,מניסיונן הקהילתיותרמו 

פביאן רביניאן, מורה מופלאה למתמטיקה, שיעצה, העצימה והמליצה על מיכל גולן המורה 
 אבן דרך משמעותית בחוג, תודה.המופלאה, 

גל שתרמו מזמנם תודה! לטובי תבור, נעה תבור, נוי ירושלמי, תום שור וקמיל פו !תודה !תודה
 בלי הפסקות. והצטרפו לסייע בשיעורים. בזכותכם החוג המשיך להתקיים

שמגיעה למורה שליוותה את הפרויקט, מיכל גולן, שלאחר יום  הוקרהלתאר את ה מיליםואין 
העלימה כל סיבה וצידוק לכמה זה קשה, מעייף, מתסכל לעיתים )מצאה , בבית ספר עבודה

עם חיוך, מסרים חינוכיים  100%, והגיעה לתת מחדש לילד המהמם שלה(בייביסיטר כל שבוע 
 והמון אהבה לילדים.

 עכשיו הכדור אצלכם. מה אתם מתחילים לתרגל ממחר, כדי שיהפוך עבורכם קל?
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 עופרי שפריר, רכזת הנוער
 

 תושבי הכפר שלום,
 
 

לחוש אותם בכל חלק של עשייה בלול."זרעי קיץ נישאים ברוח.." ואפשר   
 החניכים עסקו החודש באירועי שיא בלול אשר פתחו את עונת הקיץ

בחיוכים ובהתרגשות רבה!   
 

ועדת שיא וקוממיות הכינה לנו החודש אירוע אוסקר משגע במסגרתו ניתנה משימה לחניכי הלול 
 להפיק סרטים שיעמדו לתחרות בין השכבות.

 
עמלו הילדים בהתרגשות רבה, במסגרת שעות הפעילות וגם מחוצה להן, במשך שלושה שבועות 

 והפיקו סרט שכבתי בז'אנר שהוחלט מראש. 
 

ביום שלישי האחרון הגיעו כל החניכים וצוות הלול, לבושים בגדי ערב חגיגיים, אל בית העם שם 
 ריות שונות.התקיים טקס האוסקר בו הוקרנו כל חמשת הסרטים המושקעים וחולקו פרסים בקטגו

 
 כל הכבוד לכל הילדים שהקדישו מזמנם, 

 דהימה יחד. מלקחו את הסרטים ברצינות ועשו עבודה 
 תודה רבה לצוות הלול ובעיקר לרכזות הוועדה ולפעיליה 

 שהפיקו את האירוע המקסים הזה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
  

alon.ramot.hashavim@gmail.com  

 -בשבוע שעבר הפיקו ועדת שכב"ג מחסן יחד עם כלל הפעילים אירוע שיא לפתיחת הקיץ
כיף גדול היה לראות  , הפנינג מים מושקע שהתקיים ביום שרבי וחם וצינן את האווירה.הבומבלול!

 את הצוות והחניכים משחקים יחד בדשא, צוחקים ונהנים.
 נפעל לשימור מסורת פתיחת הקיץ במתוכנת זו!

 
קיים חניכי שכבת ח' עברו החודש סמינר הדרכה לקראת שנתם הראשונה בצוות הלול. הסמינר הת

 בנווה ירק משישי בצהריים ועד שבת אחה"צ. הילדים חזרו עייפים ומרוצים.
העבודות על מחנה הקיץ בעיצומן, הצוות המוביל של כלל המחנה התכנס החודש ליום הכנה 

 . שנה למדינת ישראל" 70" -שבמסגרתו נקבע כי הנושא המרכזי יהיה
 בוגר התנועה. אופק רגב,החודש נכנס לתפקיד רכז ההדרכה במקומה של גוני דה יונג, 

 תוך זמן קצר, אופק כבר נכנס לעניינים והוא שותף מלא בעשייה בלול. בהצלחה רבה בהמשך!
 

 מועדים קרבים:
 2.6.18-1 -בסוף השבוע ה

  -טיול ח'
שובי התנועה לטיול שכבתי, המהווה חלק מתהליך יבסוף השבוע הקרוב יצאו חניכי כיתות ח' מכלל י

ההכנה לקורס המד"צים. הטיול נדחה בשבוע בשל עומס החום ויערך בהרי ירושלים, במהלכו יעברו 
 הילדים תכנים מגוונים, יטיילו במסלול נחל מערה ויישנו בחניון נס הרים.

 תצא הסעה מהלול. 12:20ביום שישי בשעה 
 

 נפתחה!!! ההרשמה לקורס המד"צים
 

 :במזכירותזמני ההרשמה 
 18:00-20:00בשעות  3.6 -יום ראשון ה •
  19:00-16:00בשעות  6.6 -יום רביעי ה •
  19:00-16:30בשעות  10.6 -יום ראשון ה •

 
יש להגיע עם טופס התחייבות אישית חתום ע"י הילד, ההרשמה לא תבוצע 

 במערכת ללא אישור הורים וטופס ההתחייבות!
 

 ישלח במייל יחד עם חוזר הקורס.*טופס זה 
 

 -שימו לב לתאריכים הקרבים ולשינויים
 

  תאריכים: -תהליך הכנה ואירועי הקיץ
 שכב"ג -יום הכנה למחנה הקיץ -2.6.18 •
 שכב"ג -אירוח בין יישובי -16.6.18-15 •

 מסיימי ח' עד י"א –קורס מד"צים  -10.7.18-1 •
 צעירה!שכבה  –אירוח בין יישובי  -20.7.18-19 •
 מחנה קיץ שכב"ג -5.8.18-3 •

 מחנה קיץ שכבה צעירה -9.8.18-6 •
 

 שימו לב כי המחנה נדחה ביום בטווח התאריכים שנקבע מראש בתכנית השנתית.
 

  שיהיה לכולנו קיץ מוצלח ומהנה!
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 עברהבזקים מה
 כשראש ממשלת בורמה ביקר ברמות השבים

 
. היה זה הביקור הרשמי הראשון 1955לביקור בישראל בסוף מאי ראש ממשלת בורמה, או נו, הגיע 

של ראש ממשלה זרה בישראל, מאז הקמת המדינה. את רצונו לשלב ביקור בישראל במסגרת ביקורו 
 ולמרות המאמצים להניאו מכך בוועידת באנדונג 1המתוכנן בארצות הברית, העלה או נו ביוזמתו,

(Bandung)  הוא   -באינדונזיה הוא הצליח לעמוד בלחץ המדינות הערביות ובראשן מצרים ולבנון
אכן הגיע. )נאצר הציע לו לבטל את הביקור הן במצרים והן בישראל אם הוא לא יכול לבטל רק את 

   2 הביקור בישראל, והיה מוכן להקריב את הביקור במצרים, ובלבד שלא יבקר בישראל!(
 

 גריר ישראל בבורמה  כותב עליו: דוד הכהן, אז ש
( העמיד למעשה את עצמו "בראש בצוע 48או נו )בן 

התוכניות הנועזות בפיתוחה המודרני של כלכלת בורמה", 
על אף קיומם של משרדים מיוחדים לכך בממשלת 

  3בורמה.
הביקור בישראל תוכנן לשבעה ימים. לשאלת ספיר האם 

מדינה על כל יש אפשרות להראות לנשיא בורמה את ה
חלקיה וגווניה ניתנה התשובה ע"י שרת: "יש לנו ענין עם 
איש בעל השקפת עולם מסוימת מאד ועם אינטרסים 
מסוימים מאד ועם ציפיות מסוימות מאד מה הוא רוצה 
לראות בארץ". הוא רוצה לראות דברים הן בחקלאות והן 
בתעשייה. אנחנו חייבים להתחשב בהשקפת עולמו, 

באמונתו האיתנה בסוציאליזם. ברצונו לראות בנטיותיו, 
  4פה דברים שיוכל להגשימם בדרכו בארצו.

 
 

 , אוסף ארכיון רמות השבים1955או נו ברמות השבים, 
 

"סיפור אהבה ממבט ראשון. האיש שהכי אהבנו באסיה. ראש ממשלת אמנון דנקנר כותב על או נו:  
מבודדים ]...[ וחשנו מאד לא אהובים בעולם. בורמה, שקשר קשרים אמיצים עם ישראל כשהיינו 

פתאום בא אלינו לביקור האיש הזה, עם המצנפת המשונה ]...[, ודיבר כאילו אנחנו הדבר הכי נהדר 
בעולם. מובן שהתלהבנו נורא, כי הבנו מיד שאדם המעריץ אותנו כל כך, כנראה צודק מאד. לכן 

עמדנו שם בשורות ונפנפנו לו בדגלים כדי להביע  יצאנו מהכיתות אל הרחובות שבהם עברה מכוניתו,
  5את הערצתנו ואהבתנו לבורמה, שעליה לא ידענו דבר."

 

                                                           

 

 .426, עמ' 1963ראו: דוד הכהן,  1
קידום שיתוף פעולה כלכלי ותרבותי ו  המלחמה הקרה, מאבק בקולוניאליזם המתוחה שנוצרה בעולם על ידי ההאווירהיו הרגעת  הוועידה  מטרות 2

אך טרם נסיעתו הבטיח או נו לדוד הכהן, שגריר בוועידה בלחץ מדינות ערב,  ישראל כמובן לא הוזמנה להשתתף   .בין מדינות אפריקאיות ואסייתיות

אחת ההחלטות .  432ראו: שם, עמ'  יחיד במערכה". רבשום פנים ואופן אחר החלטות עוינות לישראל, אפילו יישא רישראל בבורמה, "שלא ייגר

קראה להחזרת מדינת ישראל נישראלי, ו-כי מדינות אפריקה ואסיה יתייצבו לצד הערבים בסכסוך הערבי חלטהובוועידה אכן התקבלה כנגד ישראל: 

 .החלוקה ישראל לגבולות
מלהיב את ההמונים ומאיץ בכלכלנים ובוטח באלה האחרונים שיעמדו לימינו  ,הוא משמש כדובר, הפורש את התוכניות האלה לפני העם והעולם 3

בכבישים, בשיפורים בחקלאות, הקמת בתי הברזל והתחבורה לביצוע התוכניות הנועזות בחשמול, הרחבת רשת מסילות  ובהתחייבויותיו וייגש

 .131-130, עמ' 1963חרושת ועוד. ראו: דוד הכהן, 
 .29.5.1955מתוך ישיבת הממשלה מתאריך  4
 .12, עמ' 1996ראו: אמנון דנקנר ודוד טרטקובר,  5

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
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לאחר קבלת פנים גדולה בתל אביב וקבלת תעודת אזרח של כבוד, ביקור בן יום שלם בירושלים 
, הגיע במסגרתו גם ביקור בבית הנשיא ובהר הרצל, וכנראה בדרך לסיורי חקלאות ותעשייה בגליל

 הוד מעלתו גם לרמות השבים!
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

 , אוסף ארכיון רמות השבים1955או נו בביקור ברמות השבים 
 

ביקור או נו ברמות השבים אינו מצוין או מוזכר בשום כתבה או פרסום, למרות הכיסוי הנרחב של 
הביקור בארץ. למידע המועט אודותיו הגעתי אחרי שיחות עם רבים מהתושבים הוותיקים, למען 

 האמת רובם אינם זוכרים את הביקור או פרטים עליו: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , אוסף ארכיון רמות השבים1955ברמות השבים או נו בביקור 
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או נו הגיע לכפר במכונית שרד שחורה, הילדים חיכו לו ברחוב המייסדים, מנופפים בדגלים. 
המשלחת עשתה כנראה סיבוב ברחובות הכפר, ברחוב הכרם היא עצרה ליד בית משפחת קין, שם 

הגישה את הזר לאו נו, והמשיכה יחד חיכתה ענת בת השש ובידה זר פרחים. ענת נכנסה למכונית, 
עם המשלחת בנסיעה ברחבי הכפר. מוקד הביקור ברמות השבים היה חידושי הלול, ובניצוחו של 
המדריך החקלאי ארנסט מוזס, שכנראה היה בין יוזמי הביקור, ביקרו האורחים בלול של משפחת 

מת הפרדה בין זכרים לנקבות פרומין. הלול שאך סיימו לבנותו היה לול סוללות חדיש, שבו קיי
ובמסגרת תהליכי השבחת לול הרבייה, חלבו את התרנגולים החסונים, ואת זרעם הזריקו לתרנגולות 

יתה חדשה בארץ וחליבת יחרות, אלה אשר הצטיינו בהטלת ביצים מרובה. שיטת ההזרעה ה
והנה חידושים חקלאיים שניתן להציג בפני  –התרנגולים דרשה מיומנות ומקצועיות מיוחדת 

 האורחים מבורמה! 
 

ולהמשך איסוף המידע, אם מישהו זוכר פרטים נוספים מהביקור הממלכתי שזכתה לו רמות השבים 
 אנא שתפו אותנו! –
 
 
 
 
 
 
 

 מקורות:
 .1961, תל אביב, , מבחר כתביםקולה של בורמהאו נו,   •
 .21.5.1954, דבר, אפרוח המבחנה כובש את הלולבונדי, רות,  •
, איפה היינו ומה עשינו, אוצר שנות החמישים והשישיםדנקנר, אמנון וטרטקובר דוד,  •

 .1996ירושלים, 
 .1963, תל אביב, יומן בורמההכהן, דוד,  •
 1978, תל אביב, יומן אישישרת, משה,  •
 , ארכיון המדינה.29.5.1955ישיבת מח/שטו של הממשלה, ה' בסיון תשט"ו, פרטי כל  •

"אני סופר ובעל חלומות" ראש ממשלת בורמה, העומד לבקר בישראל, הוא איש המעשה  •
 .4.5.1955מעריב,  שביקש להיות איש הרוח,

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirzprhs6rbAhUQaFAKHREjC10QjRx6BAgBEAU&url=http://bookcity.co.il/page.asp?id%3D430154&psig=AOvVaw32G0NcNioiKAmbnoFjXOpX&ust=1527665247332707
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אֹוִתיֹּות ָזָהב  ָחרוּט ּבְּ

 דב זהר 
 

 
הּוַנף  ָצלּוב שֶׁ ִעיָצה,כְּ ִתין ִלנְּ  ִהמְּ

חּו לֹו ָמקֹום   ֵעת ָקדְּ
 ַבֲאָדָמה ָזָרה.

ָשַתק.  וְּ
 

לֹוִריתֹו עּו בְּ ִחָלה ָגדְּ  תְּ
ִמיְך קֹוָמה, ַהנְּ  לְּ

סּו ן בֹוסְּ מֶׁ ֵמי ַהשֶׁ  ִכתְּ
ל ָדם. בּוָצּה שֶׁ ָרִשים לְּ  ַהטְּ

ָזִרּיּות,  ַאכְּ עּו בְּ נָֻּוִלים ָפקְּ  ַאַחר ָכְך, ַהמְּ
ִליכּו ָאחֹורִהשְּ  הּו ֵעיֹרם לְּ

ִהירּות קּו ִבמְּ ַתלְּ ִהסְּ  וְּ
ת ָהָהר. דּו אֶׁ  ֵעת ָשדְּ

 
ַפַקח ֵעינֹו שֶׁ  כְּ

לֹא ֵשם  חֹוב לְּ ֵצה רְּ  ִבקְּ
ִקיעֹות ָפסֹות ֵמרְּ  ֻמַקף ִמרְּ

ָרָקה ַלָּיד, ִעָּיה ּוִמזְּ ַפת ַסלְּ  ּושְּ
 קֹוֵנן ָלִראשֹוָנה.

ָלִבים ָשַבר אֹותֹו. ן ַהכְּ תֶׁ  שֶׁ
 

עֹו ָהַעִתיק   ִכָסה ִגזְּ
ל ַזִית,  ָעִלים שֶׁ ֵמר ּובְּ עֹוֵלי ַמסְּ ִגבְּ  בְּ

ת ַהִכיָכר.  ֵעת ִקֵדש אֶׁ
ת.  ָיַבש ַלָמוֶׁ  וְּ

 
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirzprhs6rbAhUQaFAKHREjC10QjRx6BAgBEAU&url=http://bookcity.co.il/page.asp?id%3D430154&psig=AOvVaw32G0NcNioiKAmbnoFjXOpX&ust=1527665247332707
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 נופי רמות השבים
 דב זהר

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיתי אותך
 
 

 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirzprhs6rbAhUQaFAKHREjC10QjRx6BAgBEAU&url=http://bookcity.co.il/page.asp?id%3D430154&psig=AOvVaw32G0NcNioiKAmbnoFjXOpX&ust=1527665247332707
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 הם נחמדים, אבל הם לא בני אדם
 מיכאל רוטשילד

 
 שאלות מסוימות שמציקות לאנשים ועולות מדי פעם בפייסבוק 

 הן תוצאה של האנשת יתר של בעלי החיים
 
 

 חשבו למשל על השאלה הבאה, שעלתה פעם בדיון בפייסבוק:
 ?טרנסג'נדריםהאם יש גם בעלי חיים 

 
כמובן שהשואל ידע שבעלי חיים אינם עוסקים בכירורגיה ולכן ברור שלא התכוון לדעת אם יש בעלי 

 חיים שעברו ניתוח לשינוי מין.
אי הלימה בין הזהות המגדרית לבין ייעודם  הוא התכוון לשאלה אם יש בעלי חיים המזהים בעצמם

.1המגדרי ו/או לבין מינם הביולוגי
 
 

 תשובתי לשואל הורכבה משני חלקים:
 

הוא שכדי לקבל מענה וודאי לשאלה, עלינו לשוחח עם בעל החיים ולשאול אותו מה  החלק הראשון
 הוא מרגיש כיוון שאין לנו דרך אחרת לדעת מה תחושותיו.

 
הוא שבדיוק בגלל העובדה שאיננו יכולים לשאול אותו כזאת שאלה, אנחנו יכולים  החלק השני

לומר, שאין בעלי חיים המזהים בעצמם להסיק, בביטחון יחסי, שהתשובה לשאלה היא שלילית )כ
 (.אי הלימה בין הזהות המגדרית לבין ייעודם המגדרי ו/או לבין מינם הביולוגי

 
הטענה שבחלק השני מבוססת על כך שכדי לחוש באי הלימה בין הזהות המגדרית לבין היעוד 

מגדרית, יעוד מגדרי  המגדרי ו/או המין הביולוגי, חייב בעל החיים להיות מצויד במונחים כמו זהות
 ומין ביולוגי.

 –בהכללה אפשר לומר שכדי לחוש באי הלימה מסוג זה חייב בעל החיים להיות בעל יכולת המשגה 
 מושי רק בבני אדם.יקיימת באופן ממשי וש –יכולת שככל הידוע לנו 

 
לבין קיומה של שפה הוא זה , בין יכולת ההמשגה במאמר על היווצרות השפההקשר שעליו הצבעתי 

 שקושר בין שני חלקי התשובה.
 

המחשבה על כך שייתכן שיש בעלי חיים טרנסג'נדרים היא, אם כן, תוצאה של "האנשת יתר", 
 כמצוין בפתיח.

שלנו גורמת לנו לחשוב שבעלי החיים דומים לנו יותר מכפי שהם דומים  האמפתיהמדובר במצב שבו 
 לנו בפועל.

 
השאלה על קיומם של בעלי חיים טרנסג'נדרים היא רק אחת ממגוון שאלות שאנשים נוטים לטעות 

 תה טעות של האנשת יתר.בהן את או

                                                           

 

מוכתבת על ידי הדחפים. חוויה של אי הלימה דורשת מודעות  שימו לב: מדובר כאן בחוויה של אי הלימה. לא בהתנהגות שאינה תואמת. ההתנהגות 1

 לדברים שאינם הולמים זה את זה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%92'%D7%A0%D7%93%D7%A8
http://www.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
http://1vsdat.org/index.php/component/k2/item/574-%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D?Itemid=189
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 למשל:
בעלי חיים אוכלים כי הם רעבים. הם מעדיפים מאכלים מסוימים על אחרים כי הם גורמים להם 

 הנאה. הם לא עושים זאת בגלל שהם רוצים להימנע ממוות ברעב.
 

בעלי חיים מקיימים יחסי מין כי זה נעים להם. הם לא עושים זאת כדי להעמיד דור המשך או כדי 
 וג להישרדות המין.לדא

 
אנחנו מבצעים את אותן פעולות, גם מן הטעמים הנ"ל, אבל גם משום שאנחנו, בניגוד לבעלי החיים, 

 מבינים את הקשר בין הפעולות לבין תוצאותיהן לטווח הלא מיידי.
 

 אגב: בניגוד לבעלי חיים טרנסג'נדרים, בעלי חיים הומוסקסואלים דווקא קיימים.
נובעת מדחפים  –כמו ההטרוסקסואליות  –כמובן העובדה שההומוסקסואליות הסיבה לכך היא 

 שבני אדם חשים ולא כתוצאה מניתוח של פעולות ותוצאותיהן.
 

בגלל זה, רק אצל הומוסקסואלים אנושיים תמצאו במקרים מסוימים התנהגות שאינה תואמת את 
לא בגלל שהם נהנים מזה אלא  –י נטייתם המינית )הם עשויים לקיים יחסי מין עם בני המין השנ

 בגלל שהם רוצים להביא צאצאים(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirzprhs6rbAhUQaFAKHREjC10QjRx6BAgBEAU&url=http://bookcity.co.il/page.asp?id%3D430154&psig=AOvVaw32G0NcNioiKAmbnoFjXOpX&ust=1527665247332707
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 למי שטרם הצטרף !!!!
 

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