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 /ע'  1..82/.2/8 7ע'  1..82/.218 7ע'  28.5.2004 6ע'  1..252522

 11ע'     חנוכה וסיפורו של הבייסבול בצופית  .1 'ע 1..1481.82

 
 19.1.2004 הבחירות   במערכת - ינואר חודש

 
 צבעים בשלושה מוסדות לשלושה בוחרים

 דינמיקה מתרחשת ובינתיים הבחירות יתקיימו - 27.1.2004 ה שלישי ביום ימים 8 בעוד

 . צופית מושב – שלנו והאיכותית היפה בפינה מרעננת

 מכירים ובעיקר )...לא או( משכנעים ,מתווכחים ,משוחחים ,אלה את אלה מבקרים אנשים

 . יותר מקרוב השני את האחד

 לעניינים – המקומי הועד(  מהם אחד שרק ,מוסדות לשלושה נציגים לבחור נדרשים אנחנו

 המועצה ראשות( האחרים המוסדות שני ואילו שלנו בישוב חדש מוסד הוא ,)מונציפאלים

 כגוף האזורית המועצה של קיומה מאז קיימים )המועצה במליאת המושב ונציג האזורית

 .שיפוטו שבתחום והתושבים הישובים את המשרת

 שהוקמו היישובים כל את המחייב - הפנים משרד דרישת פ"ע נעשית מקומי ועד בחירת

 מ יותר הוא אגודה חברי שאינם התושבים מספר כאשר כזה ועד לבחור – שיתופית כאגודה

 – . הרחבה בהם קיימת שלא מושבים גם זה ובכלל ,לבחור הזכאית האוכלוסיה מכלל 07%

 הוא בה התקציבית המסגרת וגם החוק מכוח כאמור מתקיימת המקומי הוועד של פעילותו

 הארי בחלק המשתמשת האזורית המועצה מליאת ובאישור בחוק ותלויה מכך נשאבת פועל

 : כגון ,לתת מחויבת שהיא מוניצפאלים שירותים מתן לצורך ) 07% – כ( שלה

 . ועוד סעד שירותי ;תרבות; חינוך ;אשפה פינוי ;רחובות תאורת

 איכות לשיפור ונתונה מוגבלת תקציבית מסגרת נשארת המקומי לוועד כי הוא מכך הנגזר

 . ולטפח לקיים מבקשים אנו אותה – החיים

 שכל התנדבותיות ופעולות היוזמות ,טוב הרצון הוא ,)חוק פ"ע מוגבל ולא (גזור שלא מה

 . כשלנו ואיכותית קטנה בקהילה לעשותם יכול אחד

 גם מקרה בכל תקפה "לך שיעשו רוצה שאינך מה לחברך תעשה אל" הידועה האמרה

 . כפרטים וגם ציבורית בעמדה בהיותנו

 מטרות עם ביחד ונמשיך אחרים או כאלה נבחרים עם חדש ליום נקום ימים 8 בעוד

 . משותפות

 . בהמשך הבחירות יום ועל הרשימות על פרטים
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1.2.2004  
 
 70-ה שנת אירועי סיום לציון" יחד גם אחים שבת"
 נחנך מאז שנים 56 - העם לבית ה"ס

 ראשונים צעדים - המקומי הוועד
 העם בבית פעילויות יום - בשבט טו

 ירק לנוה דירה עוברים השרון דרום האזורית המועצה משרדי

 07 - ה שנת אירועי סיום לציון "יחד גם אחים שבת"
 - התושבים לכל

 המודעות לוחות על שמפורסם כפי , 20.2.2112 ש"במוצא העם בבית שיתקיים הערב
 את מסמל ,במושב

 האמור את משקפת "יחד גם אחים שבת" והכותרת צופית להקמת השבעים שנת אירועי סיום
 . להיות

 , ו'דלג מוטי – האזורית המועצה ראש ברכת כוללת התכנית
 והאנשים השבעים שנת לציון האירועים את שיסקור, אברמסון ישראל – הוועד ר"יו דבר

 חלק שנטלו
 . לפועל בהוצאתם

 עימנו החיות המשפחות כל של מירבי פעולה שיתוף המציג המשפחות משטיח "הלוט יוסר"
 ועכשו כאן

 .במושב
 יצירתית דרך נמצאה ,והתרחבנו שגדלנו מכיוון אולם ,התושבים כל את לצלם נהגו בעבר

 את המשקפת
 ". המשפחות תמונת"

 .העם בית קירות על הרקע שטיח הוחלף ,השטיח הצגת לכבוד
 . המשפחות כל מצד הפעולה שיתוף על בדגש העבודה דרך על תספר זק כרמלה
 .מרינה של בניצוחה שירים 2 של במבחר זה חלק תנעים הזמר חבורת

 קל כיבוד הפסקת
 )שנים כמה במשך צופיתניק שהיה( דור יובל עם אמנותית תכנית

 נחנך מאז שנים 56 - העם לבית ה"ס
 ? הידעתם

 0191 פברואר – שבט בחודש .העם בית נחנך שנים וחמש שישים לפני בדיוק .
 ". דבר"ב פורסם, עם ברוב שהתקיים הטכס על מפורט תיאור

 . לנטיעות יצאו האירוע בתום כי שם צוין ועוד
 . העם לבית המבואה את היוצרת התמרים שדרת את גם נטעו השאר בין

 באתר 'ג פרק "הסטוריה דפי"ב וגם. 52 'עמ ,צופית בספר נמצא התיאור
 : יעודו נזכר גם ושם )זו להודעה קישור ראו(

 '".ואויב צר מפני לבטחון ומבצר ותרבות לתורה ועד בית' לשמש מתפקידו... "
 . הוקם לשמן המטרות ואת התקוות כל את הצדיק העם בית
 . השכנות הנקודות לכל גם אור מקור שימש הוא

 , הסביבה מושבי כל של "התרבות היכל" את היווה רבות שנים במשך
 . וחברתיים תרבותיים למופעים התכנסות מקום
 . כולו האזור ולתושבי המושב לתושבי והתכנסויות עיון ימי ,רבות ועידות אירח

 שהיה ,הספר בית לפעילות הקשורים האירועים בכל והורים ילדים התכנסו בו
 ...כחודשיים במשך ילדים כגן )השנה( שימש ואף .קהילתי ספר בית :היום שקרוי מה
 .והבטחון ההגנה בתחום ביותר חשובה נקודה היווה העם בית
 , העם בבית המתקיים ,למושב השבעים שנת אירועי את המסיים – זה ערב
 . לקיומו שנה 56 שמציין למי כיאה חגיגי לבוש שעטה העם בית של לכבודו ערב גם הוא

 , יותר מפואר משהו ולבנות להורידו שהציעו כאלה היו בעבר פעם לא כי לציין מותר
 בית של המכובד ובתפקיד בעול לשאת גילו למרות ,וממשיך הרעיונות את שרד העם בית אך
 למען ,עם
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 . הקהילה
 :קוסמטיים טיפולים וגם ,הקהילה חיי של השונים לצרכים והתאמה שינויים עבר השנים עם

 ,מתיחות
 למרות רעננותו על לשמור כדי שהצריך מה וכל ,צבע ,השתלות ,כירורגים ניתוחים ,פילינג
 . הזמן פגעי
 .לאכלסו נהנים ואנחנו לייסדו דאגו אבות
 של המשתנים לייעודיה יתאים רבות שנים עוד כי - הולדתו ביום ,שלנו העם לבית נאחל

 ולטעמיה הקהילה
 .ולשמרו לטפחו ,עליו לשמור ושנשכיל

: http://www.tsofit.org.il/history1-3a.asp קישור 
 ראשונים צעדים - המקומי הוועד

 . הישיבה תחילת .המועצה ר"יו - ו'דלג מוטי עם הוועד של פגישה נערכה 05:91 בשעה חמישי ביום1
 הוועד פעילות לגבי הסברים וניתנו מהמועצה נוספים ישובים של מקומיים לוועדים משותפת היתה

 .אגוזי ומר מוטי י"ע - הסבר דפי כולל - והמלצות
 . . צופית של המקומי הוועד עם מוטי של ישיבה התקיימה בהמשך2

 נבחר אכן שהתקיימה ובהצבעה צופית של המקומי הועד ד"כיו אברמסון ישראל את הציע שוב יוסי
 ישראל

 יכולתו לעניין תהייה/השגה העלו ברכה ודני רובינשטיין אורי .המקומי הוועד ר"ליו אחד פה אברמסון
 של

 אין כי השיבו קרטיס ודוד ו'דלג מוטי אך, האגודה ועד ר"וכיו המקומי הועד ר"כיו הן לכהן ישראל
 מניעה
 נראה המקומי כוועד גם תיפקד האגודה ועד שבעבר העובדה - מזאת ויתרה "כפולה" לכהונה בחוק
 שאין
 .חדש ועד ר"יו לבחור ניתן בעיה תתעורר בעתיד אם מקום ומכל בעיה

 . הקרוב ראשון ביום תהיה המקומי הועד של ראשונה עבודה ישיבת
 :ם ו י ה ר ד ס על

 ובלוח באינטרנט פרוטוקולים פרסום ,הבנים בשכון ניקוז תעלת לתיקון הצעות ,ועדות בחירת
 ,המודעות

 ושונות
 העם בבית פעילויות יום - בשבט טו
 . לאילנות חג - הגיע בשבט טו

 ואחרות יצירה פעילויות יום יתקיים - בשבט בטו- הקרוב שבת ביום
 . לילדים

 11 00.בשעה תתחיל הפעילות
  .מוזמן הציבור

 
 ירק לנוה דירה עוברים השרון דרום האזורית המועצה משרדי

 לתושב שירות במסגרת האזורית מהמועצה קיבלנו הבאה ההודעה את
 :לשירותכם חשוב מידע מכילה ההודעה
 ירק בנוה המועצה לקריית עוברים השרון דרום האזורית המועצה משרדי

 החל קהל לקבלת סגורים המועצה משרדי יהיו המשרדים העברת לרגל
 ).כולל ( 1/2/12 שני ליום ועד 2/2/12 רביעי מיום

 הניידים לטלפונים המחלקות למנהלי ישירות ניתןלהתקשר ,דחופים במקרים
 0205111 שמספרה במרכזייה הודעה להשאיר ניתן ,וכן – או/ו 11

 .הפעילות שעות לאחר , 011 שמספרו במוקד
 המעבר בשל לתושבים שתגרם הנוחות אי את לצמצם בכדי המועצה י"ע מאמצים נעשים

 הדבר כי ומקווים
 .בהבנה יתקבל

 .החדשה בכתובתם החדשים המועצה במשרדי השירות יתחדש 10.2.04 , שלישי ביום
 : החדשה הכתובת את לפניכם רשמו אנא

 21126 מיקוד ,ירק נוה .ד.ת ,המועצה קריית
 __19-1111610 'פקס: 19-1111611 :'טל
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 41 4.2004.אפריל חודש

 וחברה תרבות פעולות
 השואה יום טכסי על אלה בימים שוקדת) הורביץ וענבל טמלמן הדר זלטין יעל ,יפה יורם( התרבות ועדת

 25.4 )  הזכרון ויום 17.00 )

 . העם בבית19.50 בשעה, העלמין בבית האנדרטה ליד 17.00   בשעה : השואה יום טכסי
. 

  .. . טמלמן להדר או יפה ליורם יפנו ,להצטרף מתבקשים והמעוניינים 4071 בשבת משפחות טיול

 ניידים -טלפונים  :אקטואליה – היום מענייני
 - בקשה לנו יש זאת בהזדמנות באפריל להשתנות הסוללרים הטלפון מספרי עתידים ,לכם שידוע כפי

 של המספרים את למערכת שילחו  שלכם הטלפונים מספרי את עדכנו
 . חדשים או/ו שברשותכם הנוספים הטלפונים

 . שלו ל"הדוא כתובת את לנו להעביר מתבקש ,ל"דוא בגירסת מידעון לקבל שרוצה מיו

 !שמחה זאת ילדים – ההמשך דור את ממשיכים – מבצע
 השנה )  שיכול מי( למבצע ולהצטרף להנות עדיין ואפשר להתעדכן הזמן זה – לא ואם שמעתם אם

 כדי ילדים להוליד ) השבעים חג במת מעל שהתקיימה האסיפה החלטת בעקבות(  מיוחד מבצע מתקיים
 ?. שתיים ואולי כיתה לאכלס
 פוזרה מסויים שבאיזור )חשד או(  חשש יש 5 לציון ראויה ההורים היענות כי בסיפוק לציין חייבים אנחנו
 מכיוון אופן בכל 5 בעצמכם ותשפטו העובדות את דותלמ – לא או נכון. הרעיון לעידוד פיריון אבקת

 ........ ממשיך המבצע – אפריל חודש בתחילת עדיין שאנחנו
 הקישור מצורף - לנוחיותכם 10.2.2004 מיום בפורום ליליק+גליקמן הודעות ראו

 מבקשים אנחנו ,השנה ילידי את להציג נוהגים שבועות שבחג העובדה ולאור בשטח העובדות לאור
 – "האתר חדשות"ב מבצע ראו. הצעירים הילודים של תמונות באמצעות אותנו לעדכן אתכם ומזמינים
 .דיגיטליות או )סריקה לאחר שיוחזרו( רגילות תמונות מתקבלות 5 זה מידעון בהמשך

 1.5.04 בתאריך יתקים באוטובוס טיול
 1.5.04 בתאריך םייתקי - המסור נהגנו יפה יאיר עם באוטובוס החודשי הטיול
 ביקור ,הנגב חטיבת אנדרטת ,להב ביער כשעה של הליכה, באיזור אתרים ,אלון ו'ג מוזיאון :הטיול מסלול
 .חצרים נוף ודרך ,המדבר רוקמות אצל– בלקיה

 פזי בן אילנה אצל כרגיל - הרשמה

 באתר חדש
 . שמיר אורי י"ע שצולמו פורים ממסיבת תמונות אלבום.  1
 . המרפאה של הפתיחה שעות עידכון   2
   וגם שונים בנושאים עמדה להביע יכולים אתם ועכשו בפורום הכתיבה שטח הורחב - רבים לבקשת  3
 . שם המתפרסמות להודעות ההדפסה גרסת את גם אריאל הוסיף – לנוחיותכם. לנמק   
 . . סבלנות קצת עם התאריך מופיע ההודעה על כשעומדים,ההודעה תאריך לראות ניתן ההודעות בלוח 4 

 . . תמונותיהם את ושילחו לנו עזרו – החדשים הילודים של תמונות דף ליצור בכוונתנו  5

 הילדים מגן חדש
 . ומתרומם הולך הילדים גן מבנה כי לראות יכול הגנים ברחוב העובר כל

 ,מוקם המבנה !כספים כה עד הועברו לא – המבנה בניית את אישר החינוך שמשרד למרות כי שנדע כדאי
 . הגן הקמת את לעכב לא כדי ,השרון דרום – שלנו האיזורית המועצה במימון ,איפה

 צ"גנ נוער פעילות
 . בארץ שונים במקומות ומחנאות הפגה לפעילויות והנוער הילדים ניצלו הפסח חופשת את

  .בפורום גם אותנו לשתף ואפשר לפרסם נשמח מהאירועים הסיפורים את כשנקבל

 

 4707.771  סיון-מאי חודש
 השרון דרום לצעדת קבוצה מתארגנת

 שקל 5 במחיר כרטיסים לרכוש מתבקשים יחד ולצעוד להצטרף המעוניינים צופית תושבי
 אצל במזכירות

 עדיין ניתן - שאין ולמי הלוגו עם החולצות את ילבשו צופית צועדי .יפה יורם אצל או שרית
 חולצות לרכוש

 . שקל 55 במחיר ולילדים לחולצה שקל 02 במחיר למבוגרים
 המועצה מרחבת09.00 -בשעה יוצאים. 8/5/2004 – ה ,הקרובה בשבת מתקיימת הצעדה

 האזורית
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 . הירקון למקורות )ירק הנו ליד( - החדשה
 העם בית ברחבת בעומר ג"ל ערב
 או זלטין יעל אצל להרשם מתבקשים אנחנו, והמקום הכיבוד ,המדורה ארגון את לייעל וכדי
 . טמלמן הדר
 מתבקש ,שמחה אש ללבות כדי דווקא והפעם למדורה עצים לתרום שמעוניין מי ,כן כמו

 .יפה ליורם לפנות
  8/5/2004 ש"במוצא00.00 – למדורה ההתכנסות שעת

 . הצעדה של יום באותו יוצא זה ,כן, כן
 . בעומר ג"ל שמחת את לשמוח רעננים ונבוא היום בצהרי ננוח ,הצהריים לפני נצעד

 .ס"ובבתי בגנים חופשה יש למחרת - זוכר שלא למי
 שבועות לקראת

 את יפה ליורם להודיע ,)הקודם שבועות מחג( שחלפה בשנה שילדו ההורים כל מתבקשים
 . הילדים שמות
 דף ליצור שנוכל כדי הילדים תמונת את גם אלינו להעביר מבקשים האתר עורכי ,אנחנו

 התמונות באלבום
 "קשר צור" דרך ל"בדוא להעביר אפשר )רגילות או דיגיטליות( התמונות את .האתר של

 לגלי או ,באתר
 .יפה ליורם או זקס ליליק אל או גליקמן

 
 

  0707.771.שבועות 
 !שמחה זאת ילדים
 דף העלינו ,השנה ילידי את להציג שנים כמה מזה המתקיים והנוהג שבועות חג לכבוד

 ילידי של תמונות
 התמונות לאלבום להגיע אפשר אודות עמוד– האתר של התמונות לאלבום החולפת השנה

 http://www.tsofit.org.il/odot5e.asp  כאן המופיע הקישור באמצעות גם
 ...נוספות לתמונות מחכים

 - ל"בדוא דיגיטליות או ,)סריקה לאחר שיוחזרו(רגילות תמונות מתקבלות
 

 להיזכרות- ג"בתשס הטקטורים תהלוכת
 .בתמונה צפו דוגמה שרוצה ולמי היה שלא למי ,זוכר ולא שהיה למי

 
 

http://www.tsofit.org.il/odot5e.asp
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  28.5.2004 יוני-סיון חודש
 

 מים נחלי ארץ - החודש טיול
 : והפעם זה לחודש הטיול תכנית ועימו בפתח יוני חודש

 20.22 – בשעה 46.2.6221 - ה בשבת יוצאים
 :תחתון בניאס מסלול
 לאורך בבריכות לאתנחתא אפשרות עם קשה לא בהליכה המים לאורך ישוב לשאר הליכה
 . מ"ק שלושה -כ המסלול אורך .בצל ההליכה הזמן רוב .הנחל
 ככל נוספים אתרים .לגדות גונן בין ,קמח תחנת עם מעין – דרדשיה לעין ממשיכים משם

 . הזמן שיספיק
 . גיא – המדריך

 40.22 משוערת חזרה
  בטלפון פזי בן אילנה אצל הרשמה

  067/6.771.  תמוז –חודש יוני 
 

  ציפי לזר כתבה -ד"תשס -הטיוליםסוף עונת 
מדי חודש בכל מזג אויר ולהתייצב ליד האוטובוס הצהוב  אוהבי הטיולים שבינינו, רגילים להשכים בשבת

 .כיף של המועצה לעוד שבת של
 ?ומה עושה את הטיול

ימה וקדמה,  -המעולים, המסלולים הנהדרים החבר'ה שבאים במטרה מוצהרת לטייל ולהנות, המדריכים
  ?צפונה ונגבה... ולאן לא

 .והמוביל העזר כנגדו.הם הכוח המניע –החברמן, שכל מילת שבח "קטנה עליו" ומרתה  - יאיר הנהג שלנו
הבניאס השוצף. דשדשנו  בטיול האחרון, המסכם את העונה, עלינו צפונה וטיילנו שעות אחדות לאורך

יאיר ומרתה. תודתנו לה  , בתם שלבמים בעין דרבשיה וקינחנו באבטיחים ואפרסקים אצל אסנת
 .הנאה ולמשפחתה על שפתחו את ביתם וחצרם בפנינו, ועל הכנסת האורחים

מהמושב יצטרפו לכיף  אנו מצפים כבר לעונת הטיולים הבאה )אחרי החגים( ומקווים שמטיילים נוספים
 !!! הזה. חבל להחמיץ

  כתבה כרמלה זק -תשסד -תודות עם סיום עונת הטיולים
  בשם כל המטיילים וחבריהם, על כל החוויות והכף להודות סיום עונת הטיולים לשנה זו, אנו רוציםעם 

  .שאנו זוכים להם ביחד
 .ליאיר ומרתה -על תכנון המסלולים ובחירת המדריכים 

  לאילנה בן פזי -בתהליכי ההרשמה  על הטירחה והעיקביות
  .לכל אלה שנענים ומשתתפים בטיולים

 מצפים לעונה הבאה לעוד טיולים בכף ובהנאה כולנו

 167/6.771. -החום הגדול, שנה חדשה באה לכל -הקיץ עבר  -חודש אלול 

 

 החדשה ערב לקראת השנה
  התושבים לכבוד השנה החדשה,מזמינה ועדת התרבות את

  .לקבל את השנה בשירה ובהרמת כוסית
  00.00בשעה  00.0.01המועד: מוצ"ש 

  העםהמקום: בית 
 ובהזדמנות זאת גם מצרפת ברכה לשנה החדשה
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 6.9.2004 - שעת סיפור
 

  .שקל לילד 00 -במחיר  8 - 5לילדים בגילאים   ,גוליבר :בספרייה  00.00בשעה  4.0.0001ביום שני 
  תרבות ועדת להתראות

 

  שנת הלימודים מפגשים יזומים לגיבוש לקראת
 

  .להכרה וגיבוש –מפגשים  התקיימו שנילקראת פתיחת שנת הלימודים 

  .יוזמה ובחצר פרטית 4.7/7.771התקיים ביום חמישי  – ילדי הגן שלמפגש אחד 
המאכלסים את הגן, נוצר  55מתוך  'ילדים חדשים )צעירים וחדשים 00מתוך מחשבה כי השנה נכנסים 

  .החדש והוריהם לגןהמפגש שאליו הוזמנו כל הילדים הרשומים 
  .הילדים האירוע התקיים כהפנינג שבו הוצבו מתקנים שאפשרו את הפעלת

  .הקרובים באלבום האתר התמונות יופיעו בימים .וגם מקומו של ה"כיבוד": אוכל ושתיה לא נפקד

 

 

 

 

 'א מפגש יזום לילדי כתה
 

  .'התקיים בבית הנוער ארוע לילדים העולים לכיתה א ,ביום שלישי אחה"צ לפני תחילת הלימודים
הילדים לבין עצמם על מנת שיכירו זה את זה, להפיג מעט את החששות.  מטרת הארוע היתה להפגיש בין

 קרטיס הפעילו את הילדים במספר משחקים. בסוף הארוע הילה רייזס וקרן
 ערבה רייזיס –המושב ושי צנוע. יוזמת האירוע  קיבלו הילדים כיבוד, ברכת
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 67/6.771/.  חודש חג -חודש תשרי 

 

 

 

 

  השעשועים שמחת תורה מבית הכנסת לגן
  :ועדת תרבות מודיעה
  ,לאוקטובר 0כב בחודש תשרי,  - במוצאי שמחת תורה

  .לרקוד עם התורה 08.00מתאספים בבית הכנסת, הלא הוא בית העם, בשעה 
  .השעשועיםמשם יוצאים בשירים וריקודים לכיוון גן 

 

 

 באוטובוס עם יאיר - תשסה –נפתחת עונת הטיולים 
 

 .העונה תפתח בטיול לגליל המערבי
  ,לנקרות (RACEVEL) הטיול יכלול את מערת הקשת, ירידה ברכ?ב?ל מסלול

  שפת הים, גשר הי"ד ליד גשר הזיו הליכה דרומה לאורך
  .(אם יספיק הזמן)

  19.00 – 08.50חזרה משוערת 
 0100005 -הרשמה אצל אילנה בן פזי בטלפון 

 על איזור הנקרות וגם לראות תמונות יפות בקישור המצורף תוכלו לקרוא

 

  :http://www.aisrael.org/hebrew/tours.asp?ID=77קישור
 

 

 ?חג חודש למה נקרא חודש תשרי
 

 ?רמז: כמה ימי חג בחודש תשרי
 .טמון בגימטריה רמז: הפתרון

 .את הפתרונות אתם מוזמנים לכתוב בפורום
 

 

 בסוכה מתארחים ואוכלים ביחד
 

  .לארוחה משותפת בסוכה השעשועים בגן 08:00נתכנס יחדיו ביום ב' בשעה 
 0114001יפה  יורם כל המעוניין לקחת חלק בארוחה יפנה אל

 0100508הדר טמלמן   
 .המצרכים בכדי לתאם את רשימת   0155814יעל זלטין  

 ועדת תרבות ,בברכת חג שמח

 

http://www.aisrael.org/hebrew/tours.asp?ID=77
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 446476.771    אחרי החגים -החודש 

 

 

 חג המעלות
המציין פתיחת שנת הפעילות של חברת הילדים והנוער  יתקיים האירוע 04.00בשבת הקרובה, בתאריך 

 .גנ"ץ - ולצופית ובקיצורהמשותפת לגן חיים 
 .כן, החליטו לגוון ולצאת לטייל ואם כבר אז לכרמל

וימשיך אחר הצהריים בטקס שיתקיים בגן חיים,  08.00 -כאמור, בשבת בבוקר ב  האירוע יחל בטיול
  .הילדים מגיעים לשם ישירות מהכרמל כאשר

  .בשכון הבנים א'בגן חיים 00.05הטקס יחל בשעה 
  ים ועדת הנוער וצוות גנ"ץעל ההודעה חתומ

 ."החותמים בברכת "חג מעלות שמח

 7064.6.771  חנוכה תשסה

 
 בצוותא הדלקת נר

להדליק נר חונכה, לשיר, להפרד מאילן צ'רבינסקי, ולהנות  ,ביום חמישי בעוד יומיים, נפגש לשבת ביחד
  . ואיציק יהב, היוצרים והיוצקים מ"סודות החרצופים" מפי אילנה

  .ובהדגמות פרפראות מאחורי הקלעים בשקפים, בדוגמאות
  ,להתראות וחג אורים שמח לכולנו

 מאחלת ועדת תרבות
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 פלטר זכרה לברכה טורניר בייסבול על שם טיבה
 

 במושב וסיפורו של הבייסבולטיבה פלטר )ז"ל( 
טורניר הבייסבול לגילאי  חנכה תשס"ה, כשנתיים וחצי לאחר מותה של טיבה פלטר, מתקיים –בימים אלה 

הקימה טיבה בחייה )יחד עם בעלה, סמי  במושב צופית. מפעל הנצחה זה ממשיך ומנציח את אשר 00-00
  .(פלטר, יבדל"א

 

 

 

 

   במושבסיפור תולדות הבייסבול 
כאשר שלושת הילדים הגדולים במשפחת  ,1979 - קבוצת הבייסבול הראשונה הוקמה בצופית, ב

שהביאו אמא ואבא עוד מתקופת שהייתם בארה"ב )לצרכי  פלטר)אדר, טל ואורלי(, גילו את הציוד
  .לימודים( וביקשו ללמוד את המשחק

  .ובמקצועיות נרתמה למשימה במסירות טיבה, מורה בעלת תארים לחינוך גופני ומרץ בלתי נדלה,
להיות חלק מקבוצה בליגה ארצית  ,ילדי צופית זכו ללמוד את המשחק, להנות מפעילות ספורטיבית קבועה

וחלקם אף זכה להשתתף בנבחרת ישראל  )שהתארגנה במקביל(, לזכות במקום ראשון בארץ במשך שנים
  .לייצג את המדינה בתחרויות בינלאומיות בחו"ל

שמעון גוטמן )ז"ל(,  ,ין הילדים שהשתתפו בקבוצה, בנוסף לילדי המשפחה, היו ספי אברמסון, זיו שניב
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ימיני, עידו גרינפלד, יואב קובליבקר, עידו  גיא בק, עופר קוסובר, דובי רובינשטיין, עמי לזר, גלעד לזר, איל
גנוסר, אלדד גינוסר, נדב בביאצקי נפתלי, אורן אברמסון, איתמר  נישט, אלון בן עזר, עודד נפתלי, עידו

 .ואחרים
 בשעות הצהריים המוקדמות, אפשר היה לראות את הילדים וקהל אוהדים: הורים, סבים וסתם בימי שישי

לתחרויות  שכנים, באים לצפות באימונים. מגרש הספורט ברחוב הקשת, נהפך למגרש הביתי ושימש גם
בליגה ארצית. גוייסו  והוקמו מתקנים כיאה לקבוצה ארציות ואף לאימונים של בוגרים. נשתל דשא,

  .זורק כדורים –מיוחד לאימונים  משאבים מהמועצה האזורית, מתורמים שונים גם מארה"ב, כולל מיתקן
  .סופטבול, שיש לו אותם כללי משחק שיחקו בכדור יותר גדול והמשחק נקרא אז 0080עד 

 .לצה"ל ופעילות הקבוצה הופסקה לכמה שנים באותה שנה התגייסו חלק נכבד מחברי הקבוצה
שבו אפשר להתחיל, הוקמה קבוצה חדשה ע"י טיבה וסמי,  , כאשר בן הזקונים, ניר, הגיע לגיל0080ב

  .יש קבוצת בייסבול המשויכת לאיגוד הבייסבול הארצי והפעם עם כדור קטן ומאז ועד היום
  .05-05; 00-00; 8-00גיל: מתחרות בליגה לפי קבוצות  ,קבוצות הבייסבול בצופית
 -מחולקת לשלושה אזורים: ירושלים, השפלה והאיזור שאנחנו משויכים אליו  אגודת הבייסבול הארצית

 .והשרון ת"א
נפגשה עם רכזי חינוך וספורט  ,טיבה ריכזה את איזור השרון ות"א, עברה בין היישובים השונים באיזור

הוקמו קבוצות כגון: ברעננה, רמת הכובש ואף  וצאה מפעילותהוגייסה ילדים ונוער לקבוצות השונות וכת
  .טייבה-קבוצה מעורבת של צופית

  .חבר סמי פלטר, בוועד האירופאי של הבייסבול 1989 משנת
למשחקים בינלאומים ובה יש לפחות נציג אחד מקבוצת הבייסבול של צופית  כל שנה יוצאת נבחרת ישראל

  .יחקו בקבוצהמילדי המושב שש ביניהם לא מעט
בייסבול, אחראית על השתלמויות המאמנים;  טיבה אימנה בפועל לאחר שהוכשרה והוסמכה כמאמנת

 .הבייסבול נציגת הוועד האולימפי הישראלי של
ולסטודנטים לחינוך גופני,  כדי לפתח את ענף הבייסבול בארץ, הרבתה לתת שעורי הדגמה למורים

  .פני בארץבמתנ"סים ובמסגרות שעורי חינוך גו
  .כי כפפת הבייסבול התלבשה על ידיה של טיבה באופן טבעי אפשר לומר

משחר נעוריה וזוכה במדליות אישיות במכביה ובתחרויות אחרות, קצינה  ילידת כפר סבא, ספורטאית
 מוסמכת לחינוך גופני מהמדרשה לינוך גופני בת"א, שהמשיכה בלימודים בארה"ב, לתואר בנח"ל, מורה

  .ושני, שם גם הכירה את סמי, לימים בעלה ואת משחק הבייסבולראשון 
 ,רכשו משק בצופית ומאז התמסרה לחקלאות, לספורט )כרכזת ספורט 0004 –ארצה. ב  עלו 0000ב

  .בהתנדבות במושב(, ולבייסבול
  .שנים ל"סגירת הקבוצה" המייסדת 20 – ציינו ותיקי קבוצת הבייסבול בצופית 0000ביולי 

  .אימונים, באופן פתאומי ה לאחר מכן הסתלקה מאיתנו טיבה תוך כדיחצי שנ
 .המיוחד ולטיבעה של טיבה המשך קיומם של משחקי הבייסבול בצופית, הם הנצחה לפועלה

 

 


