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 התפרסמו עלונים מקוונים באתר :  0212בשנת 

 

 1עמ'    111/10121/ 0עמ'  1122020212 1עמ'   2111210121 1עמ   2011210121

 12עמ'   1111110121  1עמ'   1122/20212 8עמ'   1/11/10121 5עמ'    1111/10121
 11עמ'    2012010121 18עמ  0521120212 11עמ'   2/12110121 11עמ'    0/11110121

 

 הודעה אחת:  02011210121בעלון מתאריך  

   ע”מסיבת חנוכה תש

 

 .העם הישן לחגוג את חג החנוכה בבית 22:/1בשעה  5210212ניפגש כולם ביחד, 

 :בתכנית

 והפתעות התכנסות: סופגניות, לביבות

 הדלקת נרות חגיגית ומחרוזת שירי חנוכה בניצוח חבורת הזמר

 The Human God :המשפחה הצגה לכל

 0212מופע חוצות הישר מפסטיבל עכו 

  ועוד להטוטים, מופע אש

       

***  

 הודעה אחת:  2111210121בעלון מתאריך  

 ע"בשבט תש צעדת טו

 .גם השנה נציין את טו בשבט בצעדה

  נכיר את הפעם

 ''נפלאות החצר האחורית של צופית''

 ,30.1.10, הצעדה תתקיים בשבת טו בשבט

 .(מעגלי )מסלול 12:12היציאה ממגרש הספורט ברח' הקשת לכיוון דרום בשעה 

 .במהלך הצעדה תתקיימנה הפעלות

 .המסלול לא מתאים לעגלות

  .020212תדחה הצעדה לתאריך  אם ירד גשם
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  ועדת תרבות ,להתראות

***  

   ,  בשמחהמשנכנס אדר מרבין : שתי הודעות   2/11010121בעלון מתאריך  

 עין לצופית אדר תשע-דף קשר                                                              

 

   משנכנס אדר מרבין בשמחה

 ,על סף חודש אדר כדאי לקרוא ולהתעדכן על כל המתרחש ושעתיד להתרחש

  .גנ"צ גם במדור של

    שם אפשר לקרוא ולהתעדכן על כל הפעילויות וגם כאן
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 עין לצופית אדר תשע-דף קשר

 .לתפוצת כתובות דוא"ל 0221הקשר, עין לצופית נשלח מעת לעת החל משנת דף 

  לקרוא בו החלטנו להוסיפו למידעון כדי שגם מי שכתובת הדואל שלו איננה נמצאת בתפוצה, יוכל הפעם

 

*** 

  .3, ביוב תקלות  .2, החג סידורי בטחון בערב .1שלהלן: הודעות ה 111/10121/בעלון מתאריך  

 הארכיון יוצא 2 /, תרבות .6 , מים .5 , תאורת רחובות .4 , ואשפה ביתית פינוי פסולת, גזם

 ברכה לחג הפסח 2 1, פסח חופשת 2 8, מהארון
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ועד לבוקר  02:22בליל הסדר2משעה  – 0121212השערים בליל הסדר : סידורי בטחון בערב החג
בשער הכניסה  בערב זה יוצב שומר 2העבר, ללא אפשרות לפתיחה טלפונית ניסיוןעקב וזאת  למחרת

של רכב הסיור  שיחמיר בבדיקת הרכבים הנכנסים והיוצאים ושעות הסיור 02:22למושב מהשעה 
  .יתארכו

  ועדת ביטחון –אברמזון  ספי –מתנצלים על אי הנוחות ותודה על שיתוף הפעולה 

ִרים: - מתוך ההגדה ֵליל ִראשֹון אֹומְּ   בְּ
ה ָלה, ְברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת זֶ ּוְבֵכן וַיְִהי ַבֲחִצי ַהַליְָלה, ָאז רֹוב ִנִסים ִהְפֵלאָת ַבַליְ 

 ַהַליְָלה, ............. 
 . היְלָ ָתִאיר ְכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת לַ  ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָכל ַהיֹום וְָכל ַהַליְָלה,

 

לאחרונה אנו נתקלים בחסימות2סתימות רבות במערכת הביוב אשר נגרמות עקב   תקלות ביוב

  .לחים למערכת2 נבקשכם שוב שלא לזרוק מגבונים לשירותים זריקת גבונים
  פינוי פסולת, גזם ואשפה ביתית

התושבים   ,21212/בימים אלה אנו נערכים לקביעה וסימון נקודות איסוף לפסולת גינה2 החל מה 
האיסוף2 יש להנחות  מתבקשים להעביר את הפסולת לנקודות אלה2 הפינוי יבוצע אך ורק מנקודות

 .את כל הגננים בהנחיה חדשה זו
  .בלבד פינוי הפסולת יבוצע בימי רביעי

  .על מנת להקטין את הפסולת המפונה, נבצע ריסוק גזם בימי שלישי
הפעולה שלכם2 את העלים2דשא יש לפנות לנקודות פונים אליכם ומבקשים את שיתוף  אנו שוב
  .'בתוך שקיות2שקים וכד האיסוף

 ! ! ! פסולת בניין יש לפנות באופן עצמאי לאתרים מורשים
 !!! אין לפנות פסולת בניין בתוך שקיות הגזם ואו לידן

 .מזכירות המושב ולקבל אישור לכך והוא יחויב בתשלום פינוי חריג יש לתאם עם
  ."איסוף הבקבוקים מהמיכלים ע"י "טל אל מחזור בע"מ החל מחודש מרץ מתבצע –מחזור 

 .הממוקם ליד הצרכנייה, מיכל לאיסוף סוללות ודיסקים ישנים לנוחיותכם, במיכל הבקבוקים
נבקשכם להעבירם למיכל איסוף  –להניח קרטונים ליד פחי האשפה הביתיים  תושבים רבים ממשיכים

 ....ולא על ידו הצרכנייה הקרטונים ליד
המחלקה הטכנית של המועצה האזורית היא האחראית על תחזוקת תאורת  תאורת רחובות

על כל תקלה )גופי תאורה שאינם עובדים, מהבהבים וכד'( יש לפנות למוקד 2 .הרחובות במושב
 ... .ניתן גם לשלוח במייל למזכירות2 תוך ציון מספר העמוד ומיקומו (03-9000500) המועצה

 הועד המקומי עושה מאמצים רבים לחסוך במים יחד עם שמירה על הגינון הציבורי2 בחודש םמי

חבלות2  הקרוב נתחיל בהשקיית הצמחייה תוך בקרה עצמית2 יחד עם זאת לעיתים קורות תקלות או
 .המייל נודה לכל מי שנתקל בהן יודיע למזכירות המושב באמצעות הטלפון2משיבון או

 
  :על שלושת האירועים הקרובים להלן פרטים תרבות

יתקיים סמוך לאנדרטת השואה ברח  1121212ראשון ה  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביום .1 
  .האילנות

 .בבית העם 1821212לחללי צה"ל וקורבנות פעולות האיבה יתקיים ביום ראשון ה  טקס יום הזיכרון.2 
בגן חיים בהמשך לשיתוף הפעולה שהחל בשנה  1121212חגיגות יום העצמאות נחגוג ב  את .3 

  ,עם ועד מקומי גן חיים שעברה
 .פרטים נוספים על לוחות המודעות

  הארכיון יוצא מהארון
  .אנו ממשיכים לאסוף ולרשום מסמכים, תעודות ומוצגים המהווים פרקים בתולדות המקום

  :אחד הפרקים הוא פרק הארכיון וזה סיפורו
  ,התקיימו מפגשים, נזכרו באירועים, ספו מסמכיםלקראת חג השבעים נא

  ,הקלטות, סרטים ותמונות הוצאו מהבוידם וממגירות נושנות
  .הדורות מה וכיצד לשמור למען – הועלו הרבה רעיונות

  עברו עוד כמה שנים ומרעיון הגענו לארכיון
  שביסוד תכנונו נלקחה מטרה זו בחשבון  -המועדון עם השלמת בנייתו של

 עם מדפי מתכת וארון הוא התמקם בממ"ד 0228במאי 
 התחדשנו עם ארון בכניסה למועדון 0212מרץ  -ועכשיו  הושלם ליד הספרייה חדרון 0221ובינואר 

 בנושאים שונים2  בארון הזכוכית החדש נציג תעודות, מסמכים וכלים
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  .התצוגות תתחלפנה ותוקדשנה בכל פעם לתחום2נושא אחר
  .בתיאום מראש -במועדים אחרים  .יום שני במקביל לשעות הפתיחה של הספרייהב הארכיון פתוח

  בברכת חג פסח שמח כשר ופורח
  :צוות הארכיון

                                 .ושושי עמית ליליק זקס, אראלה צוק רימון
 

 .21212/ – 1121212מזכירות הועד המקומי תהיה סגורה בין התאריכים  חופשת פסח
  mazkirut04@bezeqint.netניתן תמיד לפנות במייל ל בכל שאלה ובעיה

  ומאחל חג שמח לכל תושבי צופית הועד המקומי מודה לכולם על שיתוף הפעולה ברכה לחג הפסח
 

       

 

 *** 
 הודעות  / 0140/40080מתאריך  בעלון 
 , משותפת בגן חיים ותאצמעהזמנה לחגיגת ה ,הדרך והגנה בראשיתבטחון 

  

  ישראל מערכות יום הזכרון לחללי, ולגבורה קס הזכרון לשואהט

                                                                                      
 

 

 

mailto:mazkirut04@bezeqint.net
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 .הארכיון יוצא מהארון ומציג חלק מהפריטים שהופקדו מאז הוחל האיסוף  הדרך בטחון והגנה בראשית 

   הציבור מוזמן

                
 

 ולגבורה טקס הזכרון לשואה

  11:22בשעה  1121212בניסן תש"ע  ביום ראשון כ"ז יום הזכרון לשואה ולגבורה
 הכניסה מרחוב הגפן העלמין טקס זיכרון לשואה ולגבורה ליד האנדרטה בבית

  אם יהיה גשם יתקיים הטקס בבית העם•
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  11:52בשעה  1821212ביום ראשון ד' באייר תש"ע  ישראל מערכות יום הזכרון לחללי

    מערכות ישראל יתקיים בבית העם טקס זיכרון לחללי

                                                                                                        

בשעה  חגיגת העצמאות המשותפת תתקיים במושב גן חיים משותפת בגן חיים ותאצמעהזמנה לחגיגת ה

 19.4.2010 ה באייר 00 -ביום שני ערב יום העצמאות ה שמונה ורבע בערב

 
 *** 

 
 
 



8 
 

 

 0/40/40080הודעות:   3    0/40/40080בעלון מתאריך 

 , 0121./.21חג שבועות נחוג ברוב עם ביום רביעי ,    התצוגה בנושא בהגנה ובטחון
 

  0121./.2 ש"מוצא –לג בעומר 
 

  צוות הארכיון מבקש להזכיר כי התצוגה בנושא עדיין ממשיכה התצוגה בנושא בהגנה ובטחון

 
 

  ...חוזרת מדורת השבט -בכל שנה וזו כבר המסורת   0121./.2 ש"מוצא –לג בעומר 
ארוחה משותפת ,כל  התקיימה בערב זה  11:22בשעה  1225212נפגשנו ברחבת בית העם ביום שבת 

 .האירוע היה פתוח לכל תושבי המושב   ,משפחה הביאה כיבוד
   .המדורה המרכזית הוכנסו תפא"ד מושחלים על חוט ברזל שטעמו לחיך אל

מדורות זעירות שנתנו סיפוק והנאה גם לילדים הצעירים שלא יכלו להתקרב למדורה  מסביב הודלקו
ואת  יגאל שרגיאן צילם   .את חווית ההדלקה וההתבוננות באש מקרוב ובכל זאת רצו לחוות הגדולה

   לפרסם באתר אם יש עוד תמונות נשמח .התמונות אפשר לראות בפורום2 אחת מהן העלינו כאן

      
    , 
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 המצורף כל הפרטים על אירועי היום בקובץ 0121./.21חג שבועות נחוג ברוב עם ביום רביעי 

 

          

*** 

 הודעות:  / 2111/10121בעלון מתאריך  
  ז"ל כדור עף לזכרה של טיבה פלטר, רפואה שלמה –תצוגה חדשה , פרידה מצוות המרפאה

 
 -ד" נילי בן צבי   :נפרד מצוות המרפאה 02222בשעה  012/20212ביום רביעי,   פרידה מצוות המרפאה

 .אלמגור ואילנה -ד"ר מיכאל שטרנברג   -המשפחה בשבע וחצי השנים האחרונות והמתנדבים רופאת
בחסות הוועדים במקומיים  ערב הפרידה מאורגן ע"י מרתה רענן ויפה שדות יחד עם חבורת הזמר כולה וכן

 .חיים-בשלושת המושבים: צופית, שדה ורבורג וגן

 . יתקיים במועדון התרבות הערב

התצוגה תפתח לקהל בערב הפרידה לצוות המרפאה ותשאר במשך  רפואה שלמה –תצוגה חדשה 
                  להלן: פרטים  .חדשי הקיץ

 תצוגה זמינכם לצפות באנו שמחים לה
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 רפואה שלמה   
  מרפאות צופית בראי הזמן

  - 72.22בשעה  71.2.7212התצוגה תפתח  ביום רביעי      
  . התרבותמועדון ערב הפרידה מצוות המרפאה, ב     

בתצוגה אביזרים וכלים שהופקדו בארכיון וכן קטעים מתוך הפרוטוקולים ומהעיתונות, 

 המספרים את הקמת המבנים בעזרת תרומותיהם של חברי המושב: 

 המשמש כיום כסניף דואר  –( /111הבנין הראשון )

 המשמש גם היום כמרפאה  –( /110הבנין השני )

 תמונות, הסברים, תעודות ומסמכים מאפשרים התבוננות אל העבר 

 פרק בהסטוריה2  –נוסטלגיה ולצעירים  -למבוגרים  

מוזמן  –מי שבביתו אביזרים, מסמכים, תעודות ועוד  –בהזדמנות זאת אנו חוזרים ומזכירים 

 להפקיד בארכיון ויתקבל בכבוד2 

 בכבוד רב, 

 אראלה צוק רימון, שושי עמית ויהודית ברכהליליק זקס,  צוות הארכיון :

 

 

 ז"ל כדור עף לזכרה של טיבה פלטר

יתקיימו משחקי כדור עף במגרש הספורט במושב  15212בשעה  012/20212ביום שישי 

  כלם מוזמנים2  צופית

 

*** 

 

 ידיעה אחת:   1111110121בעלון זה מתאריך 

   התצוגה במועדון התרבות

 

  .הזמן עדיין מוצגת ואתם מוזמנים לבקר בה מרפאות בראי - שלמהרפואה  -התצוגה בנושא 

 המצורפת ולהמחשה מובאת התמונה
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 *** 

 ידיעות:  6  1.0121./0בעלון מתאריך 

 מקבלים את השנה, השנה מועדי התפילה בראש, ברכת הארכיון, החדשה ברכה לשנה

  לוח פעילות החוגים ,החדשה

 

  ומבקרי האתר לתושבי צופית  החדשה ברכה לשנה
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 ברכת הארכיון
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   השנה מועדי התפילה בראש

 821212 , יום ד' -ש, "ערב ראה .במועדון התרבות תפילות ראש השנה תתקיימנה בבית הכנסת

  12:12 -תקיעת שופר , 28:12 - ה'יום  תשרי 'א .18:12בשעה 

                       
 החדשה מקבלים את השנה

  .ובהמשך להרצאתו של איתמר לוי מאתר הספרים להרמת כוסית 02212ביום שני בשעה נפגשים 
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 30.8.2010 יום ההרשמה לחוגים יתקיים ביום לוח פעילות החוגים

 

 

*** 

 ידיעות:  1 1121220212במידעון מתאריך 

  2 ארכיתון, של אנוך פארייצירתו , שנים למושב 77, מרוצופית הראשון יוצא לדרך
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 11222לאוקטובר בשעה  01ביום חמישי  מרוצופית הראשון יוצא לדרך
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  ?ומה הפעם וכבכל שנה מציינים את חג המושב ברוב עם  שנים למושב //

 
 

 

  יצירתו של אנוך פארי

  .יוסר הלוט מעל יצירתו של אנוך פארישנים למושב,  //היום, בפתיחת האירוע במלאות 

  .היצירה תוצב דרך קבע על הקיר הצפוני של מועדון התרבות

אנוך בהצעה ליצור "תמונה פיסולית" שתשקף את נוף המושב ואת  לפני כמה חדשים פנה

  .מרכיביו

 ושב2 במיוחד לקראת חג המ –הצעתו " לחץ על הדוושה" והשלים את היצירה  משאושרה
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   לכבוד חג המושב -מידעון הארכיון  1ן ארכיתו

 

 ציוני דרך  -כך חגגנו את חג המושב בשנים עברו 

 מוגש ע"י ארכיון צופית 

 

  ראשוני המייסדים לבתיהם במושב 11נכנסו  לאוגוסט 05תרצ"ג ג' אלול  1111

 שנחוגה גם כעשור להתיישבות האלף 2 העשור התאפיין בהתבססות  חגיגת העשור //21

 למרות הקשיים הכלכליים, אירועי בטחונים והמשבר בענף הפרדס בגלל מלחמת            

 העולם השניה2 העשור הראשון התאפיין למרות כל הקשיים בתנופת בניה והקמה            

 של מבני הציבור הבאים:            

  אבן הפינה לבית הספר  1115

  2ר( והסתיימה בניית הקומה הראשונה בבית הספרנבנתה המרפאה הראשונה )מבנה הדוא 1110

  נחנך בית העם -1111בפברואר ואבן הפינה לבית העם  /111

 למזכרת -צילום קבוצתי ליד בית העם  נפשות2 011 -משפחות ו 11האוכלוסיה מנתה             

 זוכה לכתבה ב"תלמים" ובין השאר שם נאמר:  צופית בת העשרים – //21

 30, ציינו אותו בחגיגיות יתר:  נקלטו  00 -לחוג בשמחת תורה את יום כניסתנו למושב. השנה, שנת ה  נהוג אצלינו

משפחות בהרחבה,  נוספה קרקע, היה קידוח נוסף, מושב בסימן של בנייה והתרחבות  ותקוותנו היא כי המאמצים ישאו 

 פרי ונזכה לחוג את חצי היובל במצב משקי וכלכלי יותר יציב. 

מופיעה בספר  800-800חשון תשי"ד( י. פרליס 4 עמ' -)"תלמים", תשרי בה המלאה שנכתבה ע"י מזכיר המושבהכת

 2 צופית

 באירוע מרשים על צדו המזרחי של מדרון הגבעה2  צופית חוגגת חצי יובל שנים – 21/1

בבית  הוקמה במה, הוקראה מסכת שנכתבה בכוחות מקומיים, נאומים נישאו ע"י אורחים מכובדים

 עם של בני המושב2  -העם ומקהלת הילדים הנעימה בשירים2 את המופע סיימו בהופעת ריקודי 

 שני והפעם לציון חג היובל, ליד בית העם2צילום קבוצתי 

2 לקליטתם של משפחות ההרחבה /2 –להתיישבות ראשוני המושב ו  1/יובל כפול:  - /216

 שיצאו כעבור שנתיים בספר שיסכם את שלושים השנים הראשונות2  אוספים מסמכים וסיפורי זכרונות

 * * 2 ובו אסופה של מסמכים, סיפורי זכרונות, סיכומים ותמונות "ספר צופית"לאור  יוצא  – /216

 ה רציני: המדרון מיושר, במת העץ בוטל שעבר שיפוץ בבית העם // –חוגגים את חג ה  21/1

ולם והבמה2 המופע כולל הופעה של חבורת זמר בניצוחו של והמדרגות החדשות מחברות את הא

ימה ע"י  רוני  אבירם וריקודי עם בביצוע בנות ו, מסכת שנכתבה ובחברים 05 -מיכאל קרגר הכוללת כ

 דור שלישי למייסדים2  -שרה של המושב עה

כחלק ) צוינו בטקס נטיעות חגיגי של גן המייסדיםהקמת המושב ל שישים שנה – /211

(2 את העצים נטעו המייסדים שעדיין חיו בינינו2 העצים מאירועי יום העצמאות של אותה שנה

כצמחי ארץ ישראל מאז ימי התנ"ך: חרוב, גפן,  המזוהיםשנבחרו לנטיעות בגן המייסדים  היו עצים 

זית, רימון2 במקום נישתל דשא והוא נוסף לפינות החמד של המושב2 גן המייסדים נמצא ליד 

 רות , בדרך הבאר בואכם וצאתכם בשער הצפוני2 המזכי
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כאשר "שכון הבנים" נמצא בתנופת בנייה  במסיבה חגיגית של צופיתנחשף ה"לוגו"  0112

  וראשוני המתיישבים ב"שכון הבנים" מציינים שנתיים לישיבתם במושב

רה לצופית ומעלים לראש התורן ולקול תרועת חצוצ מכריזים על פתיחת שנת השבעים 0110

  .את דגלי ישראל ודגל המושב

מסכם שבעים שנה להקמת המושב ושנה של אירועים  אירוע חגיגי רב משתתפים - /011

בתערוכה  וילדים, ותיקים וחדשים2 םמבוגרי –בשיתוף כוחות מקומיים  אירועה ו2היערכות לקראתהו

 2 והוצגה באולם הספורט של בית הספר היותה חלק מהאירוע ששיקפה את תולדות המקום

 כאלף איש2סך  תושבים שזה מקרוב באו וכאלה שנולדו, גרו ועזבו בו אורחים, נציגי מוסדות,נכחו 

 ותיקים וחדשים2  –שכל משתתפיו הם תושבי המקום הופק על כל שלביו בכוחות מקומיים כמופע ה

 הן במידעון והן באלבום התמונות2 באתר האינטרנט של המושבלחגי המושב הבאים יש תיעוד   

לכל האירועים שנזכרו בסקירה זו יש תיעוד בארכיון2 חלקו בדפוס, חלקו בתמונות וחלקו בצליל ואף 

 אתם מוזמנים לבקר בארכיון ולעיין בתיעוד2  בסרטים2

 סיפורו של ספר צופית 
יצא לאור מאסף כתבות שחלקן התפרסמו בעיתונות וחלקן ראו אור לראשונה עם  1105 בשנת

הדפסת הספר2  הוא הוקדש לראשיתו, לביסוסו והרחבתו של המושב2 הוא יצא לאור במהדורה 

 מיוחדת ובמספר מוגבל של עותקים שחולקו למשפחות במושב2

פשר מסגרת לפרסום דפי הספר אתר האינטרנט של המושב שעלה לאוויר סמוך לחג השבעים א

 והבאת תוכנו לידיעת הרבים2 

השנים שחלפו מאז, הוקלדו פרקי הספר ואנו שמחים להודיע כי החודש הסתיימה העלאת  /במשך 

ובארכיון( או  , בספרייההפרקים האחרונים2 מומלץ מאוד לעיין בדפי הספר )הנמצא בבתים פרטיים

 " של האתר2 דפי הסטוריה"  במדור

אתר האינטרנט של המושב צבר תוכן רב והוא משקף את חיי הקהילה ומהווה חלק   שונות:

נוספו דפים לזכרם  2 לאחרונהבדפי הזכרוןמהארכיון2 דוגמה לשיתוף פעולה כזה אפשר לראות גם 

של תושבים שהיו איתנו ואינם2 הדפים נוספו לאלבום המוצב דרך קבע בכניסה למועדון התרבות וגם 

 לאתר2 

 

*** 

 ידיעה אחת:  0521120212בעלון מיום  

  קיר מועדון התרבות תמונה מברזל על - נוף מולדת

 ."השם שנבחר הוא "נוף מולדת התרבותעל קיר מועדון  קיבלנו הצעות רבות ליצירה של אנוך שהותקנה

 

 

http://www.tsofit.org.il/
http://www.tsofit.org.il/history1.asp
http://www.tsofit.org.il/history-memorial.asp
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 *** 

התגייסות הורים , ע"חנוכה תש, חדשות ארכיון צופיתידיעות:  1 2012010121מתאריך  ןבעלו

 , בית הספר לשיפור פני

 

הידיעה על מסיבת חנוכה  עקב תקלות טכניות לא הצלחנו להוסיף לכאן את  חדשות ארכיון צופית 

 .הרגילות: מודעות, דוא"ל ביום ראשון2 הידיעה פורסמה בדרכיםלכל המשפחה שהתקיימה 

בשירי חנוכה והופעת אמנים  קת נר, הופעה של חוג הזמר שהנעים את הזמןלהאירוע כלל הד

  .אורחים

מח שאם יועברו אלינו תמונות נ  .ומבוגרים גם יחד אולם בית העם היה מלא מפה לפה וכלל טף

  להוסיפן

קבוצת  במקביל למאבק למען שימור בית הספר, התארגנה, בית הספר ור פניהתגייסות הורים לשיפ

צבעה ותיקנה  הורים וניצלה את יום שישי האחרון שהיה גם יום חופשה ובעבודה התנדבותית ראויה

 ושיפצה את חזות בית הספר

 

 

 


