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 נה של אורלימשולח
 

 , תושבים יקרים
חלפה שנה מאז התחלתי את תפקידי כמזכיר היישוב. שנה של התמודדות עם אתגרי היישוב, 

בעבודה סיזיפית  חזות הכפר.במהלכה ניסינו צוות האחזקה והגינון של היישוב ואני להביא לשיפור ש
 וקשה אנו שומרים על ניקיון היישוב, כולל פינות הגזם ופינת המחזור.

 

 גזם
בנושא הגזם, לצערי, אנו לא זוכים לשיתוף פעולה מהתושבים, ולמרות שימי הוצאת הגזם נקבעו  

 תלזרוק גזם בכל ימוחמישי, שישי ושבת, כאשר האיסוף הוא ביום ראשון, תושבים מרשים לעצמם ל
ויש המפליאים לעשות וזורקים את הגזם  השבוע

חצי שעה לאחר שהמשאית עברה ואספה את הגזם 
  מהפינה.

במסגרת ההתמודדות עם נושא הגזם, ניתנו דוחות 
לתושבים שנתפסו זורקים גזם שלא ביום המותר, 
בין אם הם בעצמם זרקו ובין אם הגנן שלהם זרק. 

תימשך ואף תגבר בשנה  האכיפה בנושא הגזם
הקרובה. כמו כן ישנם מקרים בהם התושבים 
מבצעים גיזום מאסיבי בחצרות ביתם ומוציאים 
גזם בכמות של משאית ויותר. במקרים אלו חלה 
על התושב חובת פינוי הגזם בעצמו. מאחר ומילוי 

ממנה ע"י תושב אחד גורמת לכך   ¾משאית גזם או 
באותו שבוע. חברת נו ופינות גזם אחרות לא יפ 4 ש

 6-7הגזם של המועצה מסוגלת לתת ליישוב כ 
 זה לאמשאיות בשבוע וישנם מקרים רבים ש

 .מספיק
 

 גרוטאות
 הראשון א'את הגרוטאות אפשר להוציא בכל יום 

כל חודש. ניתן לשים את הגרוטאות ליד הבית או ב
רהיטים, אין לשים גרוטאות, ליד פינות הגזם. 

 מוצרי חשמל וכו' בפינות הגזם במהלך החודש.
 

 פרויקטים
פרויקטים במהלך השנה האחרונה בוצעו מספר 

 ביישוב כגון: 
 הנגשת השירותים במתחם ושיפוץ בית העם 

 שיפוץ חדר ותיקים 
 סלילת מדרכה ברחוב משאבים 

 פנסים סולריים חדשים בשכונת התרנגול 2התקנת 
 התקנת מזגנים ב"לול"

 מגן של סמטתסלילה ופיתוח 
 פינות גזם 4יציקת משטחי בטון ב 

 .....ועוד

 הודעות  ועדכונים 

פינת הגזם בפינת הרחובות התמר/הבריכה, 
 26/6כפי שצולמה ביום שלישי 
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 תנועה וחנייה
לבן, שם החנייה והעצירה -ברחבי היישוב ישנם מפרצי חנייה וישנם מקומות המסומנים באדום

בתקופה  לצערי, תושבים רבים ואנשים מבחוץ, מתעלמים מחוקי התנועה וחונים לא כחוק.אסורות. 
הקרובה תתבצע אכיפה מוגברת בנושאי תנועה וחנייה, אם ע"י פקח המועצה ואם ע"י השוטר 

 הקהילתי.
לבן -עבירות חנייה רבות מתבצעות באזור מכירת הביצים ונהגים רבים מחנים את רכבם באדום

"רק לשתי דקות". פקחי המועצה יחלקו בנקודה  םה תקין מאחר והם הולכים לדבריהוחושבים שז
 .ולטובתם התושביםצעדי אכיפה אלו נעשים למען  זו דוחות למי שלא יחנה כחוק.

 

 
 כאשר כולנו נקפיד על החוקים והסדר, יהיה לכולנו נעים יותר לחיות ברמות השבים.

 שמתעוררת הנכם מוזמנים לפנות למזכירות בכל בעיה
  להיענות ולטפל. כמיטב יכולתנו ולעשות לכם שירותאנו נמשיך לתת ו 

 

 
 ,בברכת קיץ נעים

 

 .אורלי
 
 
 
 
 

 ממאיר נפרדים

 לואיס רוסו
 

 
 
 
 
 

 

 שנות עבודה. 20מאיר בדש סיים את עבודתו ברמות השבים לאחר כמעט 
 בהם עסק, שמוסד מוכר בכפר וקשה לסכם את התחומים הרבים מאיר הפך ל

 אבל תחום אחד בולט מכולם: 
 יש הרבה פינות צבע וירק שימשיכו להזכיר לנו אותו ומהן נהנים כולנו.

 הייתה לו שפה משותפת עם הצמחים.
 

 בשם הוועד ובשם כל הכפר אני מודה למאיר על מסירותו וכשרונו
 .אושר ושלווה וכל מה שליבו חפץומאחל לו 
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 .מועדון ההרצאות של יום רביעי יוצא לפגרת קיץ
 . עם הרצאות חדשות הנחזור אחרי החופש

 קיץ נעים לכולם !
 

 

 

 

 
 ע"טחוגים לשנת תש

 
 בשבועות הקרובים תפורסם חוברת חוגים לשנת תשע"ט.

 ,חוברת שבה מעודכנים הוועד מוציאאחת לשנה 
  בנוסף לחוגים המתקיימים במתקני היישוב 

 .פרטיים של תושבים גם חוגים
 

מוזמנים לפנות אלינו  –תושבים המעוניינים לפרסם בחוברת את החוג הפרטי שלהם 

 מזכירות.אריאלה בל או בטלפון hashavim.org-vaadrh@ramot: במייל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השתתפות בצער
 הוועד המקומי משתתף בצערה של רינה פפיש במות אמה שושנה צחורי ז"ל.
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 , 06.07.18נפגשים ביום שישי, 
 בבית העם  09:00בשעה 

 

 לארוחת בוקר מפנקת,
 הרצאה ומפגש מוסיקאלי עם

 

 ד"ר נתן פורמנסקי
 אתנומוסיקולוג מהאוניברסיטה העברית בירושלים 

 ומוסיקאי פעיל, מנהל מוסיקאלי של האנסמבל 
 אמריקאי.-לפוקלור לטינו

 
 

 המוסיקה והכלים של התרבויות המוסיקאליות באמריקה הלטינית. 
 אירופאי, השורש האפריקאי. -השורש הילידי, השורש המערבי

 מוסיקה מסורתית, עממית, פולקלורית ומוסיקה פופולארית. 
   במפגש יוצגו עשרות כלי נגינה מעניינים, הדגמה והפעלת הקהל.

 מארגנטינה לקובה, ממקסיקו ועד אל הרי האנדים. 
 ההסברים ילוו בנגינה חיה של כלים אותנטיים.

 
 

 כרטיסים ימכרו בכניסה
 לאורח₪  30לתושב, ₪  20

 
 מחכים לכם !

 ועדת תרבות 
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נצא מרמות השבים בבוקר לא לפני שהגשנו לכם . בכניסה למזכירות/דואר 07:30בשעה ניפגש 
. אתם יקבל את פנינו ,גדי יעקב ,המארח שלנוולכיוון כפר חסידים  6שתיה וכיבוד. ניסע לאורך כביש 

 הנאפה במקום.חם ביגל ולהתכבד בקפה, תה ו ,מוזמנים לאכול את ארוחת הבוקר שהבאתם אתכם
הצגה כשהמוזיאון מהווה  ע"י השטעטל היהודיהמארח את  ימחישלאחר ארוחת הבוקר  •

 תפאורה מרגשת.
 נצא ביחד להכיר את הגליל המערבי ואתריו בהדרכת טובי המדריכים.  •
 נערוך היכרות עם ההיסטוריה של אתרי הגליל המערבי ונופיו הקסומים. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. הרכס היורד אל סולמה של צור רכס ההר המפריד בין הגליל המערבי לבין לבנון נקרא במקורותינו
חגיגה צבעונית של סלע גיר קרטוני לבן, מנוקד  ,הים ממזרח למערב, יוצר תופעת טבע מקסימה

באבני צור שחורות, אל מול גלי הים הצבועים בכחול עמוק ואדוות הגלים הלבנה. החגיגה הצבעונית 
נהמות  יםמלווה בקולות הגלים המתנפצים אל הסלע הלבן, חותרים בו מערות אקוסטיות ויוצר

 קולניות. 
נקורה". מקור השם בנקרות שחתרו גלי -אבנוני "ראס נקראת ע"ש הכפר הערבי הל ראש הנקרה

הים בסלע הגירני. נרד לנקרות ברכבל, נחזה בסרט המתאר את ההיסטוריה של המקום, נטייל בין 
נשמע את סיפורי הרכבת המנדטורית שיצרה קשר יבשתי בין ו הנקרות, נקשיב לנהימות הגלים

 מצרים לאירופה. 
  .לאורך החוף המקסים של אכזיב חשמלייםבכלי רכב ת מכאן נצא לחוויה של נהיגה עצמי •
 .ניסע לשלומי לארוחת צהרים טובה במסעדת שירת הים הבסיום הביקור בראש הנקר •

  .לאחר ארוחת הצהרים נמשיך למערת קשת •
 

אטרקציה תיירותית יוצאת דופן. הטבע יצר לנו קשת מדהימה ביופייה אל מול  היא מערת קשת
הנוף המקסים של הגליל המערבי. נצפה דרומה וננסה לזהות את יישובי הגליל המערבי ומערכת 

 הנחלים החוצה אותו ממרום הגליל העליון לעבר רצועת החוף.
 

 בשעות הערב...נסיעה הביתה 
 אלהההרשמה במזכירות אצל ארי

 
 
 
 
 
 

 לוותיקי הכפר הסיור בכפר חסידים ובראש הנקר
 .09.07.2018י, שניום בהסיור ייערך 

 על בסיס מקום פנוינוספים יוכלו להצטרף תושבים 
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 קול קורא לקראת הבחירות לוועד המקומי

 שלמה נמרודי, אמיר קין, חנה בר, יוסי שוסמן
 

, מתארגנת קבוצת תושבים 2018לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שייערכו באוקטובר 
 שאכפת להם, להקמת רשימה לוועד המקומי ונציגים למועצה האזורית.

 !! שלנו״חשבנו לקרוא לקבוצה ״הכפר 
  

  בראש מעיינינו:
קידום תכנית המתאר בשיתוף עם המועצה האזורית, תוך שמירה על רמות השבים כיישוב  •

 עצמאי בעל אופי כפרי.
 שיפור תשתיות בתחומי היישוב. •
 בחזות הכפר. נמרץ טיפול •
 כעוגן מרכזי של עשיה חברתית וחינוך לערכים. שימור וקידום פעילויות הנוער •

 לפועל של פעילויות תרבות מגוונות לכלל הגילאים. תקצוב והוצאה •
  

 ועד היוצא.ואת זאת אנחנו מתכוונים לעשות תוך שימור הידע הנצבר והמשכיות של עבודת ה
  

 מזמנם ומיכולותיהם,  נשמח להצטרפות של תושבים נוספים, שמוכנים לתרום
 קדימה.כדי לבנות צוות אנרגטי עם יכולות מגוונות שידחוף את הכפר 

 
 

 למעוניינים להצטרף, אנא פנו במייל אל אחת מהכתובות הבאות:
 

nimrodi.shlomo@gmail.com 

amir.cain1@gmail.com 

hanbayer@gmail.com 

yossi@shussman.com 
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mailto:hanbayer@gmail.com
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 טנא היילודים של הכפר

 הדס אביסדריס
הילודים השנה הם נכדים עד  חלפה שנה וטנא הילודים התמלא בשלושה תינוקות חמודים.

בגאווה שישנן משפחות שנשארות אנו מציינים  .חימשים למשפחות בכפר. הם כבר חלק מחמולה
של תושבים חדשים שבוחרים לגור כאן.   "עליה חדשה"ישנה  ןלעומת .בכפר במשך מספר דורות

אפשר לראות זאת בגני הילדים במתחם בית העם ובשלבים שלאחר מכן בקבוצות  .וגם זה משמח
 ו !כן ירב פשוט ליהנות. -הגדולות בתנועת הנוער 

 .העתיד שלנובריאות ואושר לדור 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,אלינור שלנו
 ,5.6.17נולדת בלידה מיוחדת ומרגשת בביתנו בכפר ב 

 שקיבלו אותך מיד באהבה ענקית. אחות לנועה והדר
אלינורי, את קסם של תינוקת, נמרצת ומצחיקה, עם זוג עיניים 

פקוחות וסקרניות. רוצה לבלוע את העולם, ועל הדרך גם  ,נוצצות
 מצחיקה את כולם.

 כבשת את מקומך בין רגע.
 שרק תמשיכי לחייך כל היום!

 אוהבים אותך עד השמיים

 אלינור, בת למיי ובועז קאהן

,לאו פוטרוך  
8.3.18נולד ב   

בן לעמליה ואח קטן 
.לקייטי בת החמש  

לאו הביא אושר 
למשפחה וכמה לילות 

.לבנים  
 

 לאו, בן לעמליה פוטרוך

 עילי, בן לאיה ואלעד לאופר

 , עילי לאופר
 12.6.2017נולד ב 

 . אח לאמרי עד,בן לאיה ואל
 .תינוק חמוד, שובב וחייכן

 ,עילי, דור חמישי למייסדי הכפר
 דר׳ אויגניה ודר׳ זיגפריד שטקלמכר 

 ודור רביעי לאירמה 
 .ושלמה מריש ז״ל
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 נעימהרחצה 

 הבריכהאופיר אדלמן, יו"ר עמותת 
  ,על סף הקיץ החם ושיא עונת הרחצה ברצוני לברך את התושבים

 ,בריכהה עמותת בשם חברי
 .בעונה מהנה, ספורטיבית, בריאה ובטוחה

 
כמו גם לבקש מתושבים התשתית שנעשו לקראת העונה  לעדכן בקצרה אודות עבודות מבקש

עדת ביקורת שלא פועלת עדיין משום ואת הבריכה והן לו  להצטרף כחברים הן לעמותה המנהלת
 .יןיסר במתנדבים לענוח
 

 עדכוני בריכה
שכלול מערכות בהמשך להשקעות והשיפורים שנעשו בשנים האחרונות ובכללם שיפוץ המלתחות, 

תשלום בכרטיסי אשראי, חידוש מערך מתן אפשרות להסינון והבקרה, סלילת מגרש החניה, 
 : הנוכחית עבודות תשתית נוספות  לקראת העונה  בוצעו -ומערכת הכריזה   ההצללה

 

  .המים סביב הבריכה יסה והיציאה שלהכנהחלפת כל צנרת  •
 .התקנת מערכת חימום לבריכה הלימודית •

  .מערכת התאורה בתוך הבריכה לתאורת לד יעילה ובטיחותית יותרחידוש  •
  .במשאבות מודרניות, חסכוניות, חזקות ושקטות יותר 30החלפת משאבות בנות  •
  .הסרת המקפצות לשם הגברת הבטיחות על פי התקנים המחייבים •

 
ויסמן וכמובן למיכאל ו תודה לאריאלה שמסייעת מאחורי הקלעים בדייקנות באדמיניסטרציה

ולצוות המסור על ניהול מקצועי ואחראי של הבריכה, על רמת האחזקה הגבוהה והתקנית, על 
  .האכפתיות והמעורבות ועל השירות האדיב לקהל

 

 הצטרפות לעמותה
, עמותת רמות השבים המתחדשת למען תושביהובשמה הרשמי  מטרתה המוצהרת של העמותה

רמות השבים ואת איכות חייהם. ליזום ולנהל פעילויות לטפח ולפתח את רווחת החיים של תושבי 
  .טים ציבוריים ברמות השביםקלטובת תושבי רמות השבים. לפתח וליזום פרוי

 
תהליכי   על המטרות והתקנון, על  נשמח לקבל חברים חדשים שיסייעו בחשיבה מחודשת ומרעננת

על פעילויות ויוזמות נוספות ועל  עבודה וקבלת החלטות, על מדיניות ונהלים, על תכניות פיתוח,
  .ניהול מיטבי של התקציב

 
המעוניינים להצטרף כחברי עמותה, מתבקשים לפנות בנוסח הבא, לאחר עיון בתקנון הנמצא 

 במזכירות:
רמות השבים המתחדשת למען "( מבקש להיות חבר בעמותת ת.ז. ', כתובת ומסמלא אני )שם
אני מתחייב לקיים את   ידועים לי. אם אתקבל כחבר בהמטרות העמותה ותקנונה ".  תושביה

  .פה הכללית של העמותהיהוראות התקנון ואת החלטות האס
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4pyJnrzbAhWEmLQKHfdIDw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.addcoach.co.il/qnw/&psig=AOvVaw3rIgXbUZoGOGAnbnJ8YCdZ&ust=1528278190941306
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 עדכונים

 עפרי שפריר, רכזת הנוער
 

 תושבי הכפר שלום,
 
 

 איך הזמן עובר מהר, ובלי לשים לב כבר הגענו אל יום הפעילות האחרון לפני מפעלי הקיץ!!
 

 החניכים פעולות סיכום שנה.החודש עברו 
 

במסגרת שביל הסיכום לקחו המדריכים על עצמם להעביר פעולות תוכן לבחירתם האישית, נושאים 
הנוגעים להם במיוחד וחשוב להם להעביר אותם לחניכיהם. פעולות אלו הוגדרו כ"אני מאמין אישי" 

שזכו לתת מעומק ליבם  והיו מוצלחות מעל לכל המצופה גם בתחושות החניכים וגם המדריכים
 ובתחושת שליחות כנה.

 
את פעולת הסיכום שהייתה השבוע העבירו המדריכים בבתי החניכים או המדריכים ונתנו לחניכים 

 שינוי אווירה מרענן ומקרב.
 

גם הפעילים עסקו החודש בסיכום הפעילות במסגרות שונות, וכבר החלו בהכנות הרבות לקראת 
 מחנה הקיץ הקרב.

 
 
 

 בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל הצוות על שנת הדרכה מדהימה ומשמעותית.
 
 
 
 

 לפנינו עוד קיץ עמוס פעילויות חווייתיות! שיהיה לכולנו הרבה בהצלחה.
 

תהליך הקיץ בשיאו וצוות הלול יחד עם כל צוותי המחנון נפגשו בסוף השבוע לפני כשבועיים ליומיים 
 מגבשים, בסניף בית חנניה. 

 האירוע היה מוצלח והשיג את מטרתו.
 

הצוות המוביל יחד עם צוות תפקידי המפתח של מחנה הקיץ עובדים ללא הרף ומכינים את המחנה 
 בנמרצות מרשימה. 

 
 

 ! יישר כוח ובהצלחה בהמשך הקיץ
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 מועדים קרבים:
 

 
 

 תאריכים: -תהליך הכנה ואירועי הקיץ
 

 מסיימי ח' עד י"א – קורס מד"צים - 10.7.18-1 •

 שכבה צעירה! –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.
 

 ההרשמה למחנה תהיה יחד עם ההרשמה לאירוח השכב"צ במזכירות היישוב.

 תאריכים יתפרסמו בימים הקרובים יחד עם חוזר מסודר.

 

 

 אירוח השכבה הצעירה 

יתקיים ברמות השבים וילדים רבים מיישובים שונים יגיעו אירוח השכבה הצעירה 

להתארח אצלנו, לבלות ולהתגבש לקראת פעילותם המשותפת במחנה הקיץ, וכמיטב 

 המסורת יתארחו כלל ילדי השכבה הצעירה בבתים.

 נשמח להתגייסות כולם למען המטרה המשותפת, 

 מי שיכול לפתוח את ביתו הרי זה מבורך.

 ! תודה מראש

 
 
 

 שיהיה לכולנו קיץ מוצלח ומהנה!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4pyJnrzbAhWEmLQKHfdIDw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.addcoach.co.il/qnw/&psig=AOvVaw3rIgXbUZoGOGAnbnJ8YCdZ&ust=1528278190941306
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 משהו על אנטישמיות

 מיכאל רוטשילד
 

כיצד אפשר להסביר את היווצרות תופעה זו ואת  ;ימי האנטישמיות חופפים את ימי היהדות
 התמשכותה?

 
 עמי העולם שנאו את היהודים ורדפום מאז שהיהדות זוכרת את עצמה.

לא בכדי נהוג לתאר את כל חגי היהדות במשפט "הם ניסו להרוג אותנו, אנחנו ניצחנו, בואו נאכל!" 
 אבל גם תופעה שקיימת מאז ומתמיד זקוקה להסבר.

 
 נשים רבים כבר נחלצו למשימה ונתנו לתופעה לא מעט הסברים.א –ואכן 

 ובאתרים שאליהם הוא מפנה. בערך המתאים בויקיפדיהאת מרבית ההסברים אפשר למצוא 
 

 מוזכרים שם הסברים רבים אבל אינני רוצה לחזור עליהם כאן.
 

מה שאני כן רוצה לעשות כאן, הוא להפנות את הזרקור לשלושה הסברים שלדעתי לא מקבלים את 
 תשומת הלב הראויה.

 
 נעוץ, גם אם לא נעים לומר זאת, ביהדות עצמה! ההסבר הראשון

ֹּא ִיְתַחָשבָעם -ֶהןהביטוי " ן, ּוַבּגֹוִים ל " המופיע בתורה )פרשת בלק, במדבר, פרק כג', פסוק ְלָבָדד ִיְשכֹּ
 ט( מסכם סיבה זו.

או בקשיים  1אם רוצים לפרוט סיבה זו לפרוטות, די אם נתבונן במושגים כמו "עם נבחר וגוי קדוש"
 .2שמערימה היהדות על הגיור

 
תוכלו  במאמר באתר "כיפה"ת לא נסתר גם מעיני הדתיים והקשר בין גישה זו לבין האנטישמיו

 למצוא את המשפטים הבאים: 
 

כאן בדיוק מצוי יסוד האנטישמיות כפי שעולה מהופעתה הראשונה בתנ"ך בדברי המן על העם 
 השונה באורחות חייו "ודתיהם שונות מכל עם""

 
עליונות, היא אחד המוטיבים הבולטים באנטישמיות "הצגת נטייתם של היהודים לבדידות ולרגשי 

 עד לעידן המודרני.
 

מיעוט שבכל פעם  –התבדלות והסתגרות היהודים גרמו גם לכך שהם תמיד היו מיעוט קטן ומזוהה 
 שהתעוררה בעיה בחברה שסבבה אותו, קל היה להפכו לשעיר לעזאזל שגורם לבעיה.

   
, הטיה שגורמת לבני אדם לפרש כל מציאות שנוצרת כהוכחה הטיית אישורמבוסס על  ההסבר השני

 נוספת לדעותיהם הקדומות.

                                                           

 

 .שהחרדים מאמצים גם כיוםזה כנראה הביטוי הגזעני הראשון בהיסטוריה. זו הגישה  1
בברכה רק את מי שנולד להבדיל, למשל, מן הנצרות ומן האסלאם שמקבלים בברכה את כל מי שמאמץ את האידיאולוגיה שלהן, היהדות מקבלת  2

 .להורים הנכונים ומקשה מאד את הצטרפותם של מי שלא נולדו להורים הנכונים. מדובר כאן, למעשה, באחד ממופעי הגזענות הראשונים בהיסטוריה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%A7/%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=l6A5USnlxyQ&feature=youtu.be
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בתהליך של  הטיה זו הביאה לתהליך שבו הסיבות לאנטישמיות מתחלפות באופן הדרגתי
"רציונליזציה" שבו סיבה מחליפה את קודמתה שסר חנה כדי להמשיך ולהצדיק את ההתנהגות 

 שקובעה.
 

הטיית האישור היא שהביאה, לדעתי, להיסטוריות החלופיות ועלילות הדם שהומצאו כדי להצדיק 
שהראשונה בהן )וגם המניע לחלק  עלילות הדם הנוצריות, לשנאת יהודים בעולם היווני רומיאת 

 גדול מעלילות הדם שבאו אחריה( היא האשמת היהודים בגרימת מותו של ישו.
 

 האנטישמיות בת זמננו מתבססת אף היא על הטיית אישור של האנטישמיות הקדומה.
, נוצרה גישה אנטישמית המבוססת על גזענות וטוענת כך קרה שעם היחלשות כוחה של הדת

שהיהודים הם מרושעים מעצם טבעם. גישה זו כבר לא מתבססת ישירות על התנהגותם של יהודים 
 או על מעשים המיוחסים להם והיא שופטת אותם מראש על בסיס השתייכותם הגזעית.

 
 רב מאז השואה.מבוסס על נקיפות מצפון שמטרידות את עמי המע ההסבר השלישי

אנשים שנבוכים מאי נכונותם של בני עמם למנוע את השמדת העם היהודי, כנראה מרגישים טוב 
 יותר אם הם מצליחים להציג את היהודים כאנשים רעים שאולי מה שקרה להם בעצם "הגיע להם".

 
ואת  בויקיפדיהאלה ההסברים שרציתי להאיר. את רוב ההסברים האחרים תוכלו, כאמור, למצוא 

 , כפי שהוא מופיע בבלוג "מעגלתו של חילוני".נוסח המלא של מאמר זהחלקם תוכלו למצוא ב
 
 
 
 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
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/1741-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV4pyJnrzbAhWEmLQKHfdIDw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.addcoach.co.il/qnw/&psig=AOvVaw3rIgXbUZoGOGAnbnJ8YCdZ&ust=1528278190941306
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