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 : המושבבאתר  6002בשנת אוסף העלונים המקוונים שהתפרסמו 
 

 3עמ'               12.02.2...  3עמ'               1...62.2 1עמ'                1...0202

 9עמ'                120026... 7עמ'            12.0200... 4עמ'           1...0222.

 ידיעות:  3התפרסמו   1...0202בעלון זה מתאריך  

 ,  טיול החודש לשמורת עין פשחה וקומרן 

 "?מה עושה חמוטל אבן בחיל האויר"

 על כתבה מאת נוית זומר -מגיע להם מגיע להם

 תקציר וקישור 6עלי צופית גיליון מספר 

 61.1.6002בשבת  טיול החודש לשמורת עין פשחה וקומרן 

  .אסתר פז -המדריכה   .הליכה קלה. ביקור בקומרן ובשמורת עין פשחה היפה והגדולה

 .יציאה וחזרה כרגיל   7417924בטלפון: ההרשמה הפעם אצל מרתה ויאיר -שימו לב 

העתק הנובעים ממעמקים לאורך קו השבר הסורי אפריקאי.  באיזור שמורת עין פשחה מרוכזים מעיינות

למעמקים. נוצרות  מי ים המלח הכבדים מונעים את חלחול מי המעיינות .המים חמים ובעלי מליחות גבוהה

 מתוקים שחלקם נוצל למתקני רחצה. שפע צמחים, אשלים, קנים, סמר, וגומא יצרו גן עדן בריכות של מים

  .שועלים, צבועים, זאבים ושפע של עופות מים-לבעלי חיים המרוכזים בשמורה

 

  "?מה עושה חמוטל אבן בחיל האויר"

  .לצפרות הטובות לטייס והטובים :היא -ירוק נושך  - הכותרת של הידיעה המקורית באתר האינטרט

  :אז ככה  .עדיין לא ברור מה לכתבה זאת ולמושב צופית

אח  כולם מכירים. את ההורים שלה גם חלק מאתנו מכיר. את -והסבא שלה: יוכבד ואריה אבן  את הסבתא

אז עכשו יש לנו .מכיריםשלה יניב, המשתתף בכל הטיולים וברוב האירועים גם נוטל חלק פעיל, גם 

הברחת בעלי המקור  להכיר ולהתברך גם בחמוטל הצפרית האחראית בחיל האוויר על תהזדמנו

 נחל קומראן - בתמונה
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 יחידה רגישו גאוותתתקראו ו  .ראשון לבנים צפרים קורס 6002קורס שיפתח בספטמבר  -התירוץ לפירסום מהמטוסים
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  מגיע להם מגיע להם

 .והחקלאים זומר את הכתבה בה היא יוצאת להגנת המושבניקים מייסדי הותיקים בכותרת זו הכתירה נוית

 

שהיא מפרסמת היא יוצאת  נוית, כתבת כלכלית בכירה בידיעות אחרונות, נאמנה לשורשים ובכתבות

  .להגנת החקלאים וזכויותיהם בעבר ובהווה

  .פורסמה ביום חמישי במוסף ממון בידיעות אחרונות הכתבה במצורפת

 ?המושב ואת הראיון עם אלכסנדר רענן זוכרים את חג -לכל המתעניינים 

  .תמצאו לכך איזכור בכתבה

  תודה לנוית

 

 .עלי צופית גיליון מספר 

  .עלי צופית, עלון לתושבים מעדכן ומתעדכן

 :מיוחדת לבית העם שנחנך כפי שמצוטט בשער החוברת הוקדשה תשומת לב  6בגיליון מספר 

המספר את תולדות בית העם חידון ובו שלוש שאלות. שמותיהם של  . בסוף הפרקבשבט תרצ"טבערב טו 

וגם באתר האינטרנט. כדי לענות על  3שיגיעו למערכת, יפורסמו בעלון מס'  חמשת הפותרים הראשונים

 להיעזר בספר צופית בפרק על בית העם או באתר וכן בוותיקי המושב. גם המתכון שזכה השאלות אפשר

הראשון  במקום -בניצחון: אורז פרסי של מרים שרגיאן שזכה בתחרות במאכלים שהתקיימה בחג המושב 

 .2מתפרסם לבקשת אלה שטעמו ונהנו בעמוד 

   המתרחש במושב זאת בנוסף לדיווחים שונים על

***  

62.2...1 
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 בעלון זה התפרסמו הידיעות שלהלן: 

  אירועי טובשבט

  בוסתן נצא לגן, נשתול -בחג אילן 

  .(, נתאסף מדרום לגן השעשועים )כניסה ברגל מרחוב הגפן11.6.6002יג בשבט,  בשבת

  .(יתקיים טקס נטיעות ולאחריו צעדה בשטחים החקלאים )שאינם מתאימים לעגלות 10.00 בשעה

  .לנטיעות ופנסים לצעדה -יש להביא מעדרים 

  ."רק שביל כבשו רגלירק עץ ידי נטעו,  ..לא שרתי לך ארצי בעלילות גבורה"

 

 

 

*** 
 1...23.03. חודש מרץ אדר

  לשבטה ונחל לבן -טיול החודש 

  .טיול החודש הוא לדרום: שבטה והליכה בנחל לבן

  .יאיר יפה -והנהג שלנו כמו תמיד  את הטיול יוביל יותם אביטבול

 19.00 –וחזרה משוערת  1.4.6002 –ה  –בבוקר בשבת  07.00יציאה בשעה 

 .נחל לבן והאזור ולטובת הנרשמים וגם אלה שלא, הנה מה שכתוב בויקיפדיה על

"ואדי -תרגום של שמו הערבי  נחל לבן הוא נחל הנמצא במערבו של הר הנגב הצפוני. שמו העברי הוא

 .קמ"ר 330-אגן הניקוז שלו כ ק"מ, ושטח 32-אלאביץ'" )קרי:אלאביד(. אורכו של נחל לבן כ

מערב, אל עבר חולות -הוא יורד כלפי צפון בשוליה הצפוניים של רמת מטרד, ומשםתחילתו בהר לבן ש

הקדומה שבטה, יש מתקני חקלאות קדומים ובורות מים  ק"מ לאתר העיר 3שונרה. בערוץ הנחל, במרחק 

 .רבים

את נחל דרורים, נחל זיתן ונחל קרחה. הוא מנקז את כתף שבטה וחלק מהר  בהמשך אוסף אליו נחל לבן

אבו עגילה הוקם עליו גשר גדול. לא רחוק משם -ניצנה-חוצה הנחל את כביש באר שבע וקר. במקום שבוב
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אח"כ  ,מערב-עגור, יורד לכיוון צפון-ההיאחזות שיזף הנטושה. משם יוצא הנחל אל חולות שונרה יש את

  בכיוון מערב, ומתחבר עם נחל ניצנה

 

 
 

*** 

   1...0222.  ניסן ומאי אייר -אפריל

  בעלון זה שלוש ידיעות
  חג הביכורים -חג השבועות 

  הזמנה לתערוכה של כרמלה זק

  המדורה שבת אחים גם יחד ליד

  טיול החודש לגליל העליון

 טקסי זכרון

 חג הביכורים -חג השבועות 
 היכונו, היכונו ורישמו ביומנים

  .הספורט ברחוב הקשתיתקיים האירוע המרכזי במגרש  2.6.2006 -שבועות –ביום שישי 
  : בתכנית

  .המושב שיקושטו ויתקיים המסע המסורתי ברחובות -תהלוכה של כלים חלקאיים ועוד  *
  : טקס המסורתי שבו בין השאר יבורכו *
אחרי שבועות שנה שעברה( והמתגייסים בקרוב. ולכן כדי שנכיר אותם ) התינוקות החדשים שנולדו השנה
  .(התמונות של האתר את תמונותיהם )של מי שיעבירו אלינו אנו מפרסמים באלבום

  ,('והבנים בני ובנות המצווה )כיתה ז כמו כן יבורכו הבנות
  .בפעילויות שונות לאחר הטקס ניתן יהיה להתרועע ולהשתעשע
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  - עזרו לנו -אנא 
 ?אחרת איך נדע למי לקנות מתנה ,העבירו בהקדם את השמות למזכירות

 של כרמלה זק הזמנה לתערוכה

  .ביום שני שעבר נפתחה תערוכה של כרמלה, חברת המושב

 .ומומלץ מאוד לבקר בה 62.2.6002האזורית עד ליום חמישי  התערוכה מוצגת במועצה

  .נוצרו בחמש השנים האחרונות והן משלבות טלאים וריקמה היצירות המוצגות בתערוכה

בעצמה בדים וחוטים, וטכניקה זו באה לידי ביטוי  ייחודיותן. היא אף צובעת בזאת באה לידי ביטוי

  .המיוחדים המתקבלים כתוצאה מהשילוב המיוחד של כל המרכיבים באפקטים

  .מקבלת כרמלה מחיי היום יום במושב ומארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט את ההשראה לעבודותיה

 בבירמינגהם באנגליה, שם זכהמעבודותיה, השטיח "שירת העשבים" הוצג בתערוכה בינלאומית  אחת

  !הוא המקום השלישי –להכרה מיוחדת ובבלגיה, שנה לאחר מכן זכה בתוו הירוק 

 השופטים מתייחסות לרעיון, לדיוק ולכל הדרישות האחרות המוצבות בתערוכות ברמה החלטות

  .בינלאומית

  .כתה אותה בציון לשבחוזי היצירה "היער שאין לו סוף" הוצגה השנה, אף היא בתערוכה בינלאומית

 העבודות אינן למכירה

 
 

 המדורה שבת אחים גם יחד ליד

 .נפגש ליד מדורת ל''ג בעומר באזור בית העם 18.30 בשעה 02222.1ביום שני 

  054-6620872  יש להתקשר לתאום עם מיכל קדוש , על מנת שנוכל להתארגן עם כיבוד

 להתראות

 

  טיול החודש לגליל העליון

  19.00וחזרה בשעה  07.00בשעה  13.2.02חודש מאי יוצא לגליל בשבת טיול 

  .התנור( במשך כשעתיים -כולל הליכה לא קשה בנחל עיון )ובו המפל הידוע בכינוי  המסלול

הקיבוצים שדה  הטיילת שמלווה את הירדן בין -ביקור ותצפית בהר צפיה )ליד מטולה( בטיילת הירדן 

נהדר, המים זורמים, יש גם  בעיקר לטיול נעים בשעות בין הערביים. הנוף נחמיה וכפר בלום. מתאימה

ילדים וקשישים וכן ביקור בכרם נפתלי  מפלון מרשים בדרך והמסלול בכלל מתאים לכל המשפחה, כולל

 .ממנו צופים לעבר עמק החולה

  .פז אסתר –המדריכה 

  .הנהג, כרגיל, יאיר יפה

  הרשמה אצל אילנה בן פזי
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 טקסי זכרון

  לשואה ולגבורה -טקסי זכרון  -א 

ששה  יתקיים טקס זכרון ליד האנדרטה לזכר 17.00בשעה  64.4.6002ביום שני כ"ו בניסן תשס"ו  1

 .מיליון, בבית העלמין. פרטים על האנדרטה בדפי הסטוריה באתר המושב

 .טקס בבית העם יתקיים 19.50 בשעה. 2

  טקס זכרון לחללי צ2ה2ל -ב 

  19.20בשעה  1.2.6002שני ג' באייר תשס"ו  יתקיים בבית העם ביום

 !הקהל מתבקש לדייק

 
 

  במידעון זה הידיעות הבאות תמוז -יולי  1...003.03

 לחודשי הקיץ  תכניות ועדת תרבות

 גנצ -לידיעת ילדי תנועת הנער 

 ותודה של בית החולים והנוער לבי"ח מאירתרומת הילדים  -שבשבות 

 !!! מבצע איסוף שי לחיילים
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  .מבקש להודיע על האירועים המתוכננים לחדשי אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר ועדת תרבות

  :רישמו את התאריכים לפניכם

 .טיול טו' באב לאור ירח,ללא ילדים.1 

  .אחה''צ נצא לנחל חווריםבשעות  10.8.02 -חמישי, בתאריך ט"ז בחודש אב  ביום

  .ברגל לאור ירח וולאחר מכן ארוחה במאהל בדואי שם נטייל

  .'או ליום ו) חזרה צפויה בשעות הלילה המאוחרות

 .0546620872 ,מיכל קדוש 0266224002לפרטים והרשמה לפנות ליורם יפה 

 ........ואו בהמשךיב ב' בחודש אב, אחר הצהריים.פרטים 62.8.6002חגיגת סיום הקיץ בשבת .2 

 .14.9.02הרמת כוסית לראש השנה והופעה ביום חמישי .3 

 

 יצוין בשבת ו' חשון , שבועיים אחרי סוכות, אחה''צ68.10.02המושב  חג.4 
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  גנצ –לידיעת ילדי תנועת הנער 
 :תאריכים חשובים שכדאי לשריין

לבאולינג למפגש סוף שנה2  גנ"צ ניסע כל חניכי ..:06ליולי, יום חמישי, בשעה  1 -ב
ופיצה2 ההרשמה אצל מדריכי  שקלים, כולל הסעות, משחק קבוצתי בבאולינג 02העלות 

 .הקבוצות
  .'ו -ג' -מחנה קיץ –באוגוסט 02-01בתאריכים 

 באוגוסט, כאשר אוטובוס 02 -חניכי כיתה ג' יצטרפו רק ביום השני של המחנה כלומר ב
 .מועצתי יסיע אותם למקום המחנה

  -'ארצי לבוגרי ז ימים (מסע פל"מח 0באוגוסט )  . -ביולי עד ה 31
  'לבוגרי ח מסע בעקבות לוחמים -ימים (  2לאוגוסט )  .-ביולי עד ה 30

 .'לבוגרי שכבת ט -מסע חוף ארצי -לאוגוסט  10 – 7
  התנועה אצל מדריכי הקבוצות ההרשמות למחנות

  052-8837988 -ו בניידעמית שרון מרכז "יולי כיף" וניתן להשיג
לרשום את ילדכם  הפעילויות ביולי כיף מיועדות לחניכי ג' ומעלה, במידה וברצונכם

 .הצעירים יותר עליכם להתלוות אליהם
 .פרטים יינתנו בהמשך באמצעות המדריכים ,'ה-לחניכי ג' -א"ש לילה

 ,בברכת חופש נעים וטוב
 אלמגור הגר

  מד"בית גנ"צ
 

  הילדים והנוער לבי"ח מאירתרומת  -שבשבות 
 -של ילדי גנ"צ למכירת פרטי יד שנייה  בחג המושב האחרון, נרתמו תושבי המושב בעזרתם

 .לתרומה צעצועים בגדים וכו'. ההכנסות מהמכירה יועדו
 .הוחלט לתרום למחלקת הילדים בבית החולים "מאיר" שבכפר סבא

 .פר מיטות המחלקההמחלקה נרכשו שבשבות בצורה של פרחים, כמס לבקשת
 .גנ"צ, את השבשבות לבית החולים לשמחת הילדים המאושפזים ביום שלישי נתנו ילדי

 .ונתן תודה לכל מי שעזר תרם

 
  מאיר תודה מבית חולים

  .לתרומת השבשות הפרחוניות והצבעוניות במזכירות המושב התקבל מכתב תודה על היוזמה
 המקומי המכתב מפנה לילדי גנ"צ ולועד

  הוצאתה לפועל כן, תודה לכל מי שהיה מעורב ביוזמה המבורכת ולכל מי שתרם ואיפשר אתא
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  !!! מבצע איסוף שי לחיילים
 ! גם מושב צופית נרתם למאמץ המלחמתי

 .בחזית אנו מכינים חבילות שי לחיילים
מכתב אישי והביאו לנקודות  חברים ,תושבים וילדים ארזו מוצרי מזון, ומוצרי היגיינה בקרטונים, הוסיפו

 .האיסוף במכולת ובמזכירות
ופלים, פירות יבשים ,פיצוחים,מנה חמה,מסטיקים,סוכריות...]לא לשלוח  ,מוצרי מזון לדוגמה : חטיפים

  [מוצרי שוקולד
 ....מוצרי היגיינה אישית לדוגמה: סבון, שמפו, מגבונים, משחת שיניים

  !צופית עם הלב לחיילים מושב
   ליולי 31החבילות עד יום ב' איסוף 

*** 
   נובמבר-מרחשוון  11880//801

  טיול החודש לעמק הירדן ודרום הגולן
 הגולן בבוקר נצא לטיול עמק הירדן ודרום רמת 02.30, בשעה 62.11.02ביום שבת ה 

 בהדרכת:עיני עבדי
 , ירמוקסיור באזור מפל הרור,  ,'דגניה א -נסיעה לאזור עמק הירדן  :הטיול כולל

אל חמה, תצפית, עליה לדרום רמת הגולן דרך  תצפית עבסיה , אתר שילוח מי שתיה רבת עמון, אזור
 .לכנרת אל חמה, סיור בדרום רמת הגולן, ירידה
  18:00משוערת:  חזרה 02.30היציאה מצופית:  .נושא הטיול המים מנוף למלחמה ושלום

 7411613 –אילנה בן פזי  -הרשמה )בהקדם!( 

  
 


