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 התפרסמו עלונים מקוונים באתר :  0229בשנת 

 

 9עמ    2012910229 9עמ      0012010229 1עמ       9212110229 1עמ           62120229

 12עמ  0812610229 8עמ    2112010229 7עמ     1612/10229  0עמ       1212910229
 18עמ     9211110229 10עמ      0712910229 10עמ      1812810229 19עמ     1612710229

 

 ידיעות:  0  6...9202מתאריך  בעלון 

 סדרת הצגות לילדים

  .ועדת תרבות שמחה להודיע על פתיחת הסדרה לשנה זו

  .לא סתם סיפור -ההצגה הראשונה 

 8 - 9ההצגות מיועדות לגילאי 

  .עם עגלות, לא להכניס אוכל ושתיה ההורים מתבקשים לא להביא קטנים יותר, לא להגיע

 .ותודה מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה

 17222מתחילה בשעה  ההצגה

 גמר טורניר בייסבול

  .הכלליות משחקי הגמר בליגת הילדים, לזכרה של טיבה פלטר, יתקיימו ביום שלישי, יום הבחירות

  .כולם מוזמנים לצפות במשחקים

  :באתר צופית על טיבה והקשר לבייסבול, מומלץ לקרוא

  /271101022במידעון 

 

*** 

  9...9.1.01מתאריך  בעלון  

  על הנרייטה סאלד ויום המשפחה

  כ"ט בשבט תשס"ט

גלגוליו של היום ובעיקר את  בימים אלה בהם מציינים ברחבי הארץ את יום המשפחה כדאי לדעת את

  .המקור

ילדה ילדים של הנרייטה סאלד2 למרות שמעולם לא  ל' בשבט, יום הולדתה-בישראל חל "יום האם" ב

שעלו לארץ במסגרת עליית הנוער2 היא נאבקה קשות על זכותו  משלה, הייתה סולד אם לרבים מהילדים

לארץ2 אוזניה היו קשובות לקשיי ההסתגלות של הילדים 2 היא נאבקה כדי  של הילד1ה היהודי1ה לעלות

  .תחושת משפחה בכל אותם מקומות אליהם הגיעו לתת לאותם ילדים

  "ל"יום האישה", ולאחר מכן ל"יום המשפחה ינה "יום האם" את הגדרתועם הזמן ש

  שהוקמו לזכרה בקישור המצורף עוד על הנרייטה סאלד ועל מפעלי ההנצחה

 .אם יש למישהו מידע נוסף נשמח לקבלו

 .המושב נמצאת ברכה ליום הולדת שהונפקה ע"י הקרן הקיימת כשנה לאחר מותה בארכיון

  צעדת טו בשבט

  כפי שפורסמו בעלונים שהופצו:  פרטים ה  72020229דה תתקיים בשבת יג בשבט תשס"ט, הצע

  9212110229 יום שישי ה' שבט תשס"ט                                                              

 : ועדת תרבות מודיעה

 בצעדה.  השנה נציין את טו בשבט גם 
  7......9, תשס"ט בשבט יגהצעדה תתקיים בשבת 

 הפעלות.  בסיום הצעדה תתקיימנהבבוקר.  ....0היציאה מגן השעשועים בשעה 
 המסלול לא מתאים לעגלות. 

 תדחה הצעדה.  )אולי בכל זאת הוא יגיע השנה?!( אם יהיה גשם

 להתראות
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  רשמים מהפעילות

  - כתבנו וצלמנו הסתובבו, התרשמו וזה מה שדיווחו

רבות וצעדו על לחורשת האקליפטוס של ינקלה זלוצקי ליד "המוביל"2  התייצבו משפחותבשעה היעודה 

  : הוכנו מראש שפע פעילויות בחניון המאולתר

  .סחיטה של מיץ הדרים ,קישוט עציצים ושתילה, צביעה, הכנת פיתות ואכילתם

 .וגם לשתיה קלה וחמה דאגו

להנות2 והיו גם כסאות2 מזג האוויר הנעים שיתף פעולה ומחצלות איפשרו לנוח ו ערסלים נמתחו בין העצים

  .יצאנו נשכרים וכולנו

 .תודה לבני הנער שעזרו, למבוגרים שטרחו ולכל המשתתפים

 תמונות למזכרת: 0מצורפות   !ליוזמים ותודה
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*** 

 

 :ידיעות 9 מרץ  -אדר   9...1..01.מתאריך  בעלון 

  י"ב –שכבת ז'  –קבלת שבת לחניכי גנ"צ 

  י"ב של גנ"צ לקבלת שבת-נפגש כל חניכי שכבות ז' 629229 -ביום שישי ה

 .02:22משותפת בבית העם בצופית בשעה  וארוחת ערב

 .של אורי חזקיה באולם התרבות במועצה אפ-בתום ארוחת הערב ניסע כולנו להופעת סטדנד

  :לפרטים נוספים והרשמה

 050-8884599 -הגר

  בית העם בצופיתו' ב-מסיבת פורים לשכבות ד'

 .בשעה שמונה בערב בבית העם בצופית 1229 -המסיבה תתקיים ביום שלישי ה

  ?מה בתוכנית

 (מסיבה בנושא ארצות )מומלץ להתחפש בהתאם

 תחרות תחפושות

 הצגה

 (אוכל )מופעלים על ידי הנוער דוכני

 ריקודים

 פרסים

 ומלא הפתעות

 ,לכם מחכים

  ה גנ"צט' )המארגנים( וצוות הדרכ-שכבת ח'

*** 

 : ידיעות  9   -  0229פורים   9...1.91..מתאריך  בעלון 

 נשף פורים, הרקדה לכבוד פורים, אירוע לכל המשפחה

 .מצעד תחפושות והופעה של אמן 17292בשעה  82920229ביום ראשון, 

 



/ 
 

 

 
 

 הרקדה לכבוד פורים

 מיוחדת להרקדהערב פורים מזמין יגאל טריקי את המשפחות -ביום שני )בתום תענית אסתר(

  ,בתחפושות לכבוד פורים

  .יהיה כיבוד ובעיקר יהיה שמח

  .המשפחה ולשכנים בחינם2 למשתתפי החוג כניסה כרגיל הכניסה לבני

 02222מתחילים בשעה 

 
 

  נשף פורים

 עם תחפושות, בר אקטיבי ועוד 192920229בליל שבת 

.  
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*** 

  לפסחבין פורים   בעלון זה מתאריך   9...0.1.91

טופס רענון ,  "קולות הכפר" דרום השרון -מופע פתיחה חגיגי בעלון זה ההודעות הבאות: 

 2 תשס"ט-עושים סדר לקראת פסח, טלפונים לפתיחת השערים

  

   מופע פתיחהחגיגי "קולות בכפר" 

 

הטלפונים החדשים יופעלו החל מהתאריך : שימו לב  טופס רענון טלפונים לפתיחת השערים

12020229 2 

  סימוכין: ועד מקומי1שערים חשמליים במושב   0229במרץ  /

  תושב1ת יקר1ה, שלום רב,

  שערים חשמליים במושבהנדון:                 

לאחרונה נתקלנו במספר תקלות בשערי המושב, תקלות מכניות ותקלות במערכת המחשב2 בימים 

במסגרת  2₪ 8222הקרובים, יוחלף המנוע בשער המזרחי יחד עם אחד המיסבים בעלות של כ 

הערכות מחודשת  יחד עם המצאות מספר רב של טלפונים במאגר הממוחשב שאינם פעילים, עלינו 

 הטלפונים הממוחשבת בשני השערים2 להחליף את מערכת 

הניסיון מלמד כי רוב הפריצות מתבצעות במהלך היום, לפיכך אנו מבקשים להקשות עד כמה שניתן 

 מעבר חופשי במהלך היום דרך המושב2 

 נבקש לצמצם עד כמה שניתן העברת מספרים לא נחוצים2 

יעביר הטופס הרצ"ב  תושב המבקש להשתמש בשערי המושב באמצעות הטלפונים הסלולריים

או באופן אישי במזכירות המושב )ניתן להשאיר הטופס בתיבת  297/82280באמצעות פקס מס 
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 לא ייענו פניות טלפוניות בנושא2  –הדואר במזכירות( 

 1202292המערכת תכנס לתוקפה החל מדיירים יפנו באמצעות ובאישור התושבים בלבד2 

 הפעולה,בתודה מראש על שיתוף               

  ספי אברמזון       

 יו"ר ועדת בטחון1 ועד מקומי      

----------------------------------------------------------------------------------------- 

שם:2222222222222222222222222222222222222222222         שם:2222222222222222222222222222222222222222222   

 כתובת:222222222222222222222222222222222222222         כתובת:222222222222222222222222222222222222222

  דוא"ל:2222222222222222222222222222222222222222222222   דוא"ל:2222222222222222222222222222222222222222222222

  מספר טלפון בבית:222222222222222222222222222222  מספר טלפון בבית:222222222222222222222222222222 

  מספר טלפון סלולרי:222222222222222222222222222   מספר טלפון סלולרי:222222222222222222222222222

 מהמושב לטלפונים הנ"ל smsאני מאשר קבלת הודעות  □

  תשס"ט-עושים סדר לקראת פסח

  .לעשות סדר בבית, בארונות ובכל מיני פינות החורף עבר, פורים עבר ועכשו מגיע הזמן

של אותם  זה הזמן להוציא את החפצים שאינם בשימוש ולנסות למכור1למסור ולזכות אחרים בשימוש

 דברים2 ואפשר שנמצא דברים שמתאימים לנו ובמחיר נמוך

 !לעשות - ?אז מה לעשות

  .אלה לבוא, להשתתף ולהיות חלק ממבצע שמאוד מתאים לימים -ובעיקר 
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*** 

  טקסי זכרון ויום העצמאותבעלון זה מתאריך   9...1/.061

חוגגים , טקס יום הזכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה, טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

 2  עצמאות במשותף עם גן חיים

  

  טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

  19:92בשעה  022/229ביום שני כ"ו בניסן תשס"ט  הטקס יתקיים השנה ליד האנדרטה בבית העלמין

  ירד גשם, הטקס יערך בבית העםשבמקרה .הכניסה מרחוב הגפן

  
 

  טקס יום הזכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה

 טקס זיכרון לחללי צה"ל בבית העם 19:02בשעה  072/229ביום שני ג' באייר תשס"ט 

  
 

  חיים חוגגים עצמאות במשותף עם גן



8 
 

 

 חיים בערב יום העצמאות השנה, במגרש הספורט בצופית לראשונה חוגגים את העצמאות במשותף עם גן

   02210בשעה 

 

 
 

*** 

  חודש מאי  בעלון זה מתאריך   9...01.01.

  ל"קורס הדרכה לשימוש במרשתת ודוא

  .מרשתת? כן, בעברית זו המלה שהאקדמיה בחרה לאינטרנט

  ,מה שתבחרו(, הפועלת במכללת הדרים -קשיש? גמלאי? ) בכל אופן העמותה למען הותיק

מי שעומד ע"י המחשב וצריך שמישהו מבני הבית ישלח ויקבל עבורו  יזמה פתיחת קורס שימושי לכל

  .ל"דברי דוא

  הפרטים להלן:
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  ט"עות תשסושב

  
 

 ההכנות -שבועות תשסט
  יום שני י"ז אייר תשס"ט 

  ,0920229תתקיים ביום ו', ו' סיוון  ועדת תרבות מבקשת להודיע כי החגיגה לציון שבועות תשס"ט
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  !אנא, שריינו את המועד
הוועדה מכל המשפחות שנולדו להם תינוקות השנה ] אחרי שבועות שנה  ובינתיים מבקשת

 0120229-קות[ עד למצווה ומהעומדים להתגייס להעביר שמות ותמונות ]לתינו שעברה[,ומשכבת בני
 אל ליליק\אפרת או -צופית למזכירות

 .ההזמנות ישלחו בקרוב
  אפשר לראות באלבום התמונות אשר באתר צופית ותזכורת לשבועות משנים קודמות

  .עברו2 לנוחיותכם הוסיף צוות האתר אינדקס קישורים לדפי האלבום היכנסו לקישור וצפו בתמונות משנים
  :תזכורת

 .ינוקות יש להוסיף תאריכי לידה, שם הילוד ושם ההוריםלתמונות הת
  לכולם על שיתוף הפעולה תודה -ומראש 

 פרטים להלן  – פרנקל הרצאה של אירית

 
 

*** 

 סוף שנת הלימודים ותחילת הקיץ  - 9...01.61.בעלון זה מתאריך   
 : הודעות 9יש 

הזמנה להשתתף בתערוכת -צופית בעין המצלמה, הגרובטרון במועצה האזורית
 מבצע קומפוסטרים, צילומים

 
 פרטים בלוחות המודעות ובקישור !היום -מופע קיץ בדרום השרון  הגרובטרון במועצה האזורית

 

 

http://www.drom-hasharon.org.il/About/News/338.htm
http://www.drom-hasharon.org.il/About/News/338.htm
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  הזמנה להשתתף בתערוכת צילומים-המצלמהצופית בעין 

וצוות הארכיון  למושב צופית ופתיחתו הרשמית של הארכיון חברו יחדיו ועדת תרבות 76 –לציון שנת ה 

  .צופית בעין המצלמה –להציג תערוכה שכותרתה 

יתעדו חובבי הצילום, תושבי צופית, להשתתף בתערוכה ולהגיש צילומים עדכניים ש אנו מזמינים את כל

  .'ופינות בצופית, כגון: מבני ציבור, נוף, צומח, שטחים חקלאים, וכד מקומות

  ההשתתפות מפורטים בקובץ המצורף תנאי

 ביולי 31 לתשומת לבכם: יש להעביר את התמונות והקבצים עד

 

 להלן ההודעה שנשלחה לבתים: 

  0812610229                                                                      ו' תמוז תשס"ט      

 ועדת תרבות                                                צוות הארכיון    

                    

חברו יחדיו ועדת תרבות וצוות למושב צופית ופתיחתו הרשמית של הארכיון  76 –לציון שנת ה 

 2 צופית בעין המצלמה –שכותרתה  התערוכהארכיון להציג 

להגיש צילומים עדכניים ו להשתתף בתערוכה , תושבי צופית,אנו מזמינים את כל חובבי הצילום

 בור, נוף, צומח, שטחים חקלאים, וכד'2 יכגון: מבני צ ופינות בצופית,שיתעדו מקומות 

 תנאי ההשתתפות: 

  לבן, או צבעוני–תמונות בגודל גלויה )שחור 12 עדלהגיש  

 2לציין על גב התמונה בעפרון: שם הצלם, נושא1כותרת התמונה ותאריך הצילום 

  גם כקבצי  להגיש את התמונותJPG  על גביCD 2 

  ומעלה 18תושבי צופית מגיל 

 0גודל של גלויה רצוי ל –מומלץ לצלם את התמונות ברזולוציה גבוהה )לידיעה  –לתשומת לבכם 

 מיליון פיקסלים(A/ – 0  2מיליון פיקסלים לפחות ולגודל של 

 ביולי, לארכיון :  91 – 10בין התאריכים והקבצים התמונות יש להעביר את 

 או לספריה בשעות הפתיחה:    11222 – 29222בימי ב' 

  17292 – 16222וביום ו'  02222 – 18292יום ב' 
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  מבצע קומפוסטרים

  .המועצה האזורית יצאה במבצע רכישת קומפוסטרים במחיר מוזל

  
  והרשמה להזמנה אצל אפרת במזכירות פרטים בקובץ המצורף

                                                                                                                          

 90יוני                                                                                                                 

 

 

 

הסביבה , החליטה לעשות מעשה בתחום  הגנתהשרון , בשיתוף המשרד ל –המועצה האזורית דרום 
 המועצה. ילשימוש ביתי ביישוב איכות הסביבה ולקדם הכנסת קומפוסטרים

שן דהקומפוסטר , הינו מכל פלסטיק הממחזר את הפסולת האורגנית הנוצרת בבית ובגינה והופך אותה ל
אורגני משובח המומלץ לפיזור על הדשא ובין הצמחים. החסכון בנפח האשפה שמייצרת משפחה עם 

 גם גזם גינה.למשפחה המייצרת  09%למשפחה בעיר ועד  53%קומפוסטר נע בין 

ליטר והם מונחים בפינה מוצלת בגינה , ישירות על  099 – 089הקומפוסטרים הינם בעלי קיבולת של בין 
האדמה , ללא תחתית. אל תוך המכלים מתבקשים תושבי הבית , לזרוק את כל הפסולת האורגנית שהם 

 שן.מייצרים , פסולת ביתית וגזם גינה כדי שזו תהפוך תוך חמישה חודשים לד

הקומפוסטר אינו מפיץ ריח , אינו מושך זבובים ואינו דורש תחזוקה מיוחדת. מעבר למילויו היומי 
בפסולת אורגנית , רצוי לערבב את הפסולת פעם בשבוע , כדי לאפשר לחמצן להגיע לכל מקום. יש לדאוג 

 שהתוכן יהיה לח ואם יש צורך , אפשר להוסיף מעט מים.

יס שאריות וקליפות של ירקות ופירות , קפה , שקיות תה , שאריות אל הקומפוסטר מומלץ להכנ
תבשילים ומוצרי קמח , גזם ומדשאות , עשבים , עלים , ענפים קצוצים דק , שאריות בד מכותנה וצמר , 

 ונייר קרוע לפיסות קטנות.

ם שרוססו אין להכניס בשר , דגים , עצמות ושומן , הפרשות אדם או בעלי חיים , אין להכניס צמחי
 בקוטלי חרקים וחומרים שאינם מתפרקים באופן ביולוגי כמתכת , פלסטיק , זכוכית 
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 וכדומה. כמויות גדולות מדי של גזם דשא , אפשר לשמור ולהוסיף מדי כמה ימים. 
בתוך המתקן , מתרחש תהליך פירוק ביולוגי )חסר ריחות רעים!( על ידי מיקרו אורגניזמים רבים 

מעלות( שנוצרים בתהליך הפירוק ונשמרים על ידי  09כבקטריות , אצות, תולעים ועוד , בתנאי חום )עד 
 המתקן המבודד. 

ירוק , מינרלים, וכמות גדולה בסוף התהליך מתקבל חומר המכיל תרכובות אורגניות בשלבים שונים של פ
אורגניזמים מועילים. החומר מוכן כאשר צבעו הופך חום שחור וריחו כריח אדמת יער אחרי -של מיקרו

 הגשם. בחלקו התחתון של המתקן מתרכז החומר המוכן , ומדלת קטנה בתחתיתו ניתן להוציאו לשימוש.

פסולת חסרי תועלת ובלתי ידידותיים  מעבר לעזרתו המשמעותית בהקטנת נפח האשפה הנטמנת בהררי
לסביבה , תורם הקומפוסטר לחינוך בני הבית בחשיבות המיחזור ובעיקר חינוך הדור הבא. ילדים הם 

 תהראשונים המפנימים את המהפכה בצורה טבעית וגם הסקפטים שבין המבוגרים יכולים ליהנו
 בקלות יחסית.מהעובדה שיש משהו שהם יכולים לעשות למען איכות הסביבה , 

ליטר  503הקומפוסטר שנבחר ע"י המועצה הינו בנפח  עלות רכישת הקומפוסטר:
 בלבד.₪  039מחירו לאחר סבסוד הינו .  ומיובא מגרמניה על ידי חברת "דולב"

  המכירה תהיה במרוכז דרך המזכירויות בישובים.

 . 95-0999009טל: בכל שאלה או הבהרה בנושא אפשר לטלפן למח' תברואה ואיכות הסביבה 

*** 

סרטים לילדים על הדשא במגרש , אהבת שבע הבובות-הצגה הודעות:  9  9...1/.061בעלון   

  9...יולי -אגרת לתושב, הספורט

 

  ועדת נער מארחת את ההצגה אהבת שבע הבובות-הצגה 

 9127הקרוב בבית העם בצופית ביום שישי  ההצגה תתקיים .מצורפת הזמנה להצגה אהבת שבע הבובות

  ומעלה 19מיועדת לגיל  .שקלים 12עלות כניסה  .אחרי צהריים והיא מומלצת ביותר 17:22בשעה 
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  סרטים לילדים על הדשא במגרש הספורט

 במגרש הספורט 0יוקרן הסרט מדגסקר  192/0בשעה  0927229ביום חמישי 

 ... מומלץ להביא שמיכות ,מחצלות .ברח' הקשת

  .מזון בתשלוםבמקום יהיה דוכן 

 בסדרת סרטי הקיץ2 פרטים יפורסמו בפורום החדש ובלוח השנה שלו זה סרט ראשון

 

 9...יולי -אגרת לתושב

  :האגרת שחולקה לתושבים מועלית כאן לידיעה וכוללת את הנושאים הבאים

  ,ריסוק גזם

 (הנצחה )ספסלים בבית העלמין

 סוכנות הדואר

  ""צופית בעין המצלמה -ו

 

 0229יולי           לתושביםאגרת  

  תושב1ת יקר1ה שלום רב,

  אנו פונים אליך במספר נושאים, נודה לכם על תשומת הלב ושיתוף הפעולה2

  ---ריסוק גזם  ---

כחלק ממאמצי הועד המקומי להקטין את כמות האשפה הנזרקת מדי יום וניצול האשפה לשימושים 

  בודקים אפשרות ריסוק ומחזור גזם2 חוזרים )מחזור נייר עיתון וקרטונים( אנו

אשר החלה לפני מספר חודשים לפעול בריסוק  הריסוק יבוצע ע"י חברת נופית גינון ארצישראלי

  גזם במספר ישובים2

לריסוק ומחזור הגזם יתרונות אקולוגיים רבים, בצד הקטנת כמות הגזם המפונה, הרסק משמש 

  לחיפוי שטחים וע"י כך:

  ת מי השקיהמצריכ 2%/חוסך כ 

  מצמצם אידוי מים ושומר על לחות הקרקע2

  מעלה את כמות החומר האורגני בקרקע2

  מונע גידול עשביה ומונע ריסוס, זיהום הקרקע ומי התהום2

  נותן מראה אסטטי ורענן לערוגות ולגן2

ום יום הריסוק הראשון נקבע לי שיתוף הפעולה של התושבים הינו תנאי הכרחי להצלחת התכנית2

אין לפנות פסולת  הריסוק הינו של גזם קשיח בלבד )גזעים, ענפים וכד'(2 092/2.92ראשון ה 

גזם רך הכולל כסחת דשא, עלים גרופים, עשביה וכד אינו מיועד לריסוק2  גושית לנקודות הגזם2

  יש לאוספו בשקיות על מנת למנוע את פיזורו ולהניחו ליד הגזם לריסוק2

היות והרסק הקשיח יחד עם הרך מיועדים למחזור ולחיפוי הגנים בישוב יש להקפיד ששניהם יהיו 

  נקיים מאשפה ופסולת )קופסאות סיגריות, ניילונים, קרטונים וכד'(2

לצערנו לא תהיה לנו אפשרות לבצע ריסוק בערמות מעורבות ועל כן היענותכם ושיתוף הפעולה 

  של כולנו הכרחי2

 מועדי פינוי הגזם ישתנו והודעה על כך תפורסם באתר המושב ועל גבי לוחות המודעות2בשבוע זה 

יחד עם מאמצי הועד, לאחרונה המועצה הציעה לתושבים רכישת קומפוסטרים ביתיים במחיר 

בלבד2 הקומפוסטר הינו מיכל פלסטיק הממחזר את הפסולת האורגנית הנוצרת ₪  102מסובסד של 

ן אורגני משובח2 מעבר לעזרה המשמעותית בהקטנת נפח האשפה, תורם בבית והופך אותה לדש

 הקומפוסטר לחינוך בני הבית למחזור ותרומה לאיכות הסביבה2

 ---הנצחה  ---

, החליט, כחלק ממאמציו לשפר את אזור בית הקברות ולאחר 1/26229הועד המקומי בישיבתו מיום 

במים במקום2 להחליף את הספסלים במקום2  שהותקנו בבית הקברות קוצבי מים להפחתת השימוש

תושבים המעוניינים לרכוש ספסל, להנצחת יקיריהם, אשר יוצב  2₪ 1822עלות כל ספסל מתכת כ 

 ס"מ(, המציין את שם התורם יפנה למזכירות בנושא2 02  02בבית הקברות ועליו שלט קטן )במידות 
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  ---סוכנות הדואר  ---

ודיה בבית הדואר בכפ"ס, לשם מתן כל שרותי הדואר כאן אצלנו לימ אורהבימים אלה מסיימת 

  בצופית2

ובימים ב וד בין השעות  10:22 – 28:22סוכנות הדואר פתוחה לקהל בימים א,ג וה בין השעות 

 10:222- 28:22בימי שישי וערבי חג בין השעות  17:22 – 10:92

גם בשעות הבוקר אף אם מדובר בימים לכל חודש( הסוכנות תהיה פתוחה  10בימי תשלומי המע"מ )

  בסוכנות ניתן לקבל שירותי בנק הדואר, רכישת דברי דואר, תשלומים ועוד2 ב' או ד'2

  297/120692מספר הטלפון בסוכנות 

  אנא רכזו פעילותכם בסוכנות המושב לשם השארתה פעילה2

 למעלה2  –"צופית בעין המצלמה"   -פרטים על יוזמת הארכיון 

*** 

 פורסמו 9...001.01בעלון מיום 

  יריד החוגים לשנת תשע"ב

 19292 - 18222היריד יתקיים ביום שלישי במועדון התרבות בין השעות 

 
 

 *** 

 ידיעות:  9פורסמו  9...1.91/.בעלון מיום 

 , תערוכת צילומים -צופית בעין המצלמה 

 , יתקיים במגרש הספורט-6/חג המושב ה

  בגן חיים 9...-לרביןטקס אזכרה 

 

 

 

 

 

 כל הפרטים פורסמו באגרת דלהלן:  -תערוכת צילומים - צופית בעין המצלמה



16 
 

 

  0/12910229                                                                                        ' תשרי תש"עח

      צוות הארכיון                  צופיתרבות

 להזמינכם לתערוכת הצילומים שמחים

   

בתערוכה מוצגים צילומים המתעדים מקומות, שטחים, רחובות, מראות כלליים 

 שנתיים האחרונות2 -ופינות חן שצולמו בשנה

תודות לתושבים שנענו לפניה של צוות הארכיון ושבזכותם מתאפשרת 

 התערוכה2 

 76 –ה לציון שנת במסגרת האירועים  התערוכה תוצג בבית העם

 2 פתיחתו הרשמית של הארכיוןכן לציון למושב צופית ו

תתקיים במוצאי שבת  (עם כיבוד קל)הפתיחה החגיגית 

 בהשתתפות הצלמים2  ...00בשעה  7.....9.0ט"ו תשרי, 

 01222– 18222ה( בשעות  –התערוכה תהיה פתוחה לקהל בימי חוה"מ )א 

2 בשבועיים שלאחר סוכות תהיה התערוכה 10292ל  12292ובשישי בבקר  

 2 10292 – 12292ובימי ו' בשעות  01222 – 18222פתוחה בימי ג' בשעות 

מכיל הוא   2במועדון התרבות החדש, חדר הארכיון נמצא בצמוד לספריה – לידיעתכם

התפתחות המושב ואירועים שונים וכן את מסמכים, תמונות, הקלטות וסרטי וידאו המתעדים את 

 2 מקימיו2 חלק גדול מהתעודות והמסמכים כבר נסרק ונמצא במחשב

בחג הסוכות ובימים אחרים בתיאום מראש2  ..0.2 – ..92.הארכיון פעיל בימי שני בשעות 

 באותן שעות2   .20/הארכיון יהיה פתוח גם ביום רביעי 

שמש לתצוגות מתחלפות בנושאים שונים2 לאחרונה העלינו  בתוך החדר עצמו קיים לוח תצוגה המ

 מראשיתו2  ל מפעל המיםהמספרת עמצגת 

 נשמח לראותכם
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  יתקיים במגרש הספורט-6/חג המושב ה

 מיועד לתושבי צופית  האירוע.פרטים בקובץ המצורף .יצויין חג המושב באירוע חברתי 0/212 -בשבת ה 

 בלבד

 
  חייםבגן  9...-טקס אזכרה לרבין

 19:00 בשעה 07212229יתקיים ביום ג',  שנים להירצחו /1טקס הזיכרון ליצחק רבין במלאת 

  חיים-בבית התרבות בגן

  !כולם מוזמנים

 !שימו לב

   בגן חיים 17:92כל הפעולות בשעה  ביום זה יתקיימו
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*** 

  9...9.1001מיום  בעלון

יוצא  מצעד לפידים, לכל המשפחה בבית העם, הרצאה למבוגרים : על אירועי חנוכה הודעות 0

 במועדון התרבות  קונצרט תלמידים, בבית העם רוקדים עם ילדים, ממועדון התרבות

 

  לכל המשפחה 17222בשעה  בבית העם - .0020 -יום שישי 

 
 

  מצעד לפידים יוצא ממועדון התרבות
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      רוקדים עם ילדים בבית העם

 הדלקת נר של חנכה והפעלה חגיגית להורים וילדים בבית העם יש 18:22ביום שני בשעה 

  כ ו ל ם מוזמנים

   קונצרט תלמידים

 

 

  והדלקת נר שישי למבוגרים הרצאה

 
 

 

 

 


