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  0095/90552 הודעות מטעם הוועדות

 המושבים בצופית וגן חיים על פעילות תנועת הנוער
  ועדת נוער גנ"צ -שמתעניין.בברכת שנה טובה  ההודעה מיועדת להורים ולכל מי

 

 

 הלוגו חולצות עם
 

  .לרכוש חולצות עם הלוגו כפי שנמסר למערכת המידעון, יש עדיין אפשרות
  .בחו"ל רכשו את החולצות גם עבור בני משפחה הנמצאיםהתברר שרבים 

 .למערכת הגיעה תמונה של חולצת צופית מהולנד
 .יפה לי -שם הדוגמנית הצעירה 

 .תודה לאבא שלה עומר על ההזדהות ממרחקים

 

 

 

 

 העם זמני התפילה בבית
 

  .העם עם החזן טוביה תפילות ראש השנה ויום הכיפורים מתנהלות בבית
  :במושב להלן שעות התפילה כפי שפורסם גם על לוחות המודעות
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 5092590552  בין יום כיפור לסוכות ועוד

 

  .במשך כשעה 81.81שעה -לקראת כניסת החג  -הערב 
  01.80תתחיל התפילה בשעה  שבת ביום ראשון -מחר

 .בערך 80.80ביום ראשון תתקיים תקיעה בשופר בשעה 
  81.00בערב יום כיפור תתחיל התפילה בשעה 

 .היום עד נעילה ועד בכלל כל ובמשך 01.80ולמחרת בשעה 
  בברכת שנה טובה

  שרגיאן דוד
 הדת בשם ועדת

 

 לשתייה המים בצופית טעימים וראויים
 

  .וראויים לשתייה אנו שמחים להודיע כי המים של צופית תקינים
 !אין ולא היתה שום סיבה להודעה שהתפרסמה בכלי התקשורת

 !את מי הבארות לרוויה בהנאה שתו
 

 

 בתקשורת פרסום -בדיקות מים 
 

מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה במועצה האזירות  ,בתגובה לפרסום בתקשורת שלח לנו יורם פלג
 :הבאה דרום השרון, את ההודעה

בבעיות נקודתיות  ומדובר 2002 -הריני להדגיש כי הפרסומים בתקשורת בדבר חריגות מתייחסות ל 
 .של הישובים וטכניות שתוקנו ע"י האגודות

 .איכות המים המופקת מהקידוחים במושבים הינה ברמה טובה 2008ע"פ הנתונים לשנת 
 במים ואין חשש לשתיית מי ברז במושבים נכון להיום אין שום זיהום

 

  סוכות והקפות שניות
 .חגיגית לילדי המושב והוריהם אתמול התקיימה בסוכה הציבורית ארוחה משותפת

ומשם יצאו כולם לסוכה הציבורית. תחילת  במוצא"ש יתקיימו הקפות שניות בבית העם עם ספרי תורה
 81.20ההתכנסות בבית העם בשעה 

  :לקרוא קצת יותר על מהות החג, מומלץ להכנס לקישור הבא למעוניינים
http://www.amalnet.k12.il/activities/sukot/simcha.htm#2 

 

 

 המשותף ממשיכים עם השטיח
 

בספרייה, עם כרמלה ושושי להכין את החיבורים של  81.00נפגשים בשעה  81.80ביום חמישי הקרוב, 
 .השטיח

 .לבוא כל מי שיכול/ה ורוצה מוזמן
 

 

 להורדתם עת להנפת הדגלים ועת
 

 הבאים ועכשו כדאי להוריד, לקפל ולשמור לאירועים
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 2/92590552    שנה לצופית 05 -חודש אחרי המופע 

 

 

 

 

 

 +מהמופע מזכרת -והקלטות  DVD -ה
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  2092290552  חדש בנובמבר
  המשופץ מועד חדש לחנוכת מועדון הנוער

ביום שישי   .עבודות השיפוץ המשיכו נכון שחנוכת מועדון הנוער המשופץ נדחתה, אבל
  .שתוכננו יתקיימו האירועים כפי 21.88.2008ב והקר

  יתקבלו בברכה: מקרר שמישהו מוכן לוותר עליו או אביזרים אחרים שעליהם
 .ולהלן התכנית המגוונת המתוכננת ליום שישי  .כתבה ערבה בפורום

 
  "מתוך "דף למושב - על הבחירות המונציפאליות

  ?אצלינו הבחירות לרשויות המקומיות הסתיימו ומה
  ."השרון לפני זמן מה קבלנו מידע ב"דף לתושב" לגבי הבחירות למועצה האזורית "דרום

  .השלבים שיתפרסמו במקומות ציבוריים שבכל יישובבדף התבקשנו לשים לב לכל 
 .לבכם מקום למידע בנושא לתזכורת ולתשומת –אנו מייעדים במסגרת האתר 

 
  2002בינואר  22 –הבחירות יתקיימו ביום ד' בשבט התשס"ד 

 :כדאי לשים לב לשלבים העיקריים בשלב זה
  פנקס הבוחרים –א 
  .וכל לבדוק אם הוא רשום בפנקס הבוחריםשכל אדם י יוצג לעיון הציבור כדי .1
  האיזוריות זכאי להרשם בפנקס הבוחרים של ישוב לצו המועצות 822לפי סעיף  .2

  :רק מי שממלא את התנאים הבאים
  – מקום מגוריו הקבוע היה בתחום היישוב כן מענו הרשום במרשם האוכלוסיןהיה

 88.1.08יום לפני יום הבחירות, כלומר  150
 .לפחות 82הוא יהיה בן  27.1.2003 – ום הבחירות, כלומר בבי .3
 

  הבחירות למועצה ולראש המועצה והן לעניין פנקס הבוחרים של ישוב ישמש, הן לעניין
  .בחירת ועד מקומי בישוב לא שיתופי

  כל אדם רשאי להגיש ערר על אי רישומו בפנקס ואף ערעור לבית המשפט על ההחלטה
 העררים חייבת להיעשות במועדים הקבועים בצו שאינם ניתנים שניתנה בערר. הגשת

  .לשינוי
  נכלל בו הפרטים והמועדים יתפרסמו במודעה. לאחר מכן יכנס הפנקס לתוקף ומי שלא

 !לא יוכל להצביע –
 

  חגי תשרי
 

חברתיות. חלקן עם יוזמות חדשות וחלקן -התרבותיות שנה חדשה התחילה ואיתה מתחדשות הפעילויות
 .ממשיכות את פעילותן הותיקה

  .השנה וביום כיפור התקיימו תפילות בבית העם ראש
המשחקים וערב אחד סעדו בה הורים וילדים. כל הכבוד ליוזמים ולכל מי  בסוכות נבנתה סוכה ציבורית בגן

  .השתתף ששם כתף וגם
ובתפילה עם ספרי התורה  במוצאי שמחת תורה ציינו את ההקפות השניות שהתחילו בבית העם, בריקוד

התורה ע"י הסוכה ברוב עם והדר  ם ספריומשם יצאה תהלוכה שמחה לגן המשחקים והריקודים המשיכו ע
 . "ובכך קויימה המצווה "ושמחת בחגך

 

 

 לשנת תשסד טיול ראשון -חוג המטיילים 
 

 .העקרון: כל הקודם זוכה חוג המטיילים ממשיך את פעילותו על בסיס
 ?ולאן הפעם

 17.30 :חזרה משוערת 02.80יוצאים בשעה 
שיתאימו להליכה  אפשר להביא נעלים -)הליכה מתונה(. למעוניינים  פארק קנדה, סטף -המסלול 

  .במים.מהסטף ממשיכים לחירבת חנות ולתל בית שמש
 (!)כל הקודם זוכה 2288288בן פזי בטל'  הרשמה אצל אילנה

 .ומוצלח מדריך טיולים מוסמך -לטיול מצטרף גם גיא 
  יאיר יפה -וכמובן עם הנהג המסור והחביב על כולם 
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  הנקרא 'קצת מסובך? לא ממש וכדי לשים לב לסעיף ב
 
 קביעת מודד כללי -ב 

  .מועצה יקבע לפי מודד לשלוח למליאת מספר הצירים שכל ישוב יהיה זכאי
להעיר הערותיו לגבי  המודד שיוצע ע"י המועצה יפוסם במודעה ותינתן לכל אדם זכות

  .המודד. הפרטים יפורסמו במודעה
  בהתחשב בהצעת המועצה והערות שיתקבלו מאת התושבים שר הפנים יקבע את המודד

  ענין המודד, יהיה כל יישוב זכאי לבחורתעביר במועד הצעה ב על הצעה זו. אם המועצה לא
  ,210למעט ישובים שמספר הבוחרים בהם עולה על  נציג אחד בלבד למועצה

  .למועצה שיהיו זכאים לבחור בשני נציגים
  :החלטה על בחירות לוועדים מקומיים ביישובים -ג 

בישובים לא שיתופיים למועצה ולראש המועצה ייבחרו גם וועדים מקומיים, הן  ביום הבחירות
 .(ביישובים שיתופיים )למעט קיבוץ וקבוצה והן

  :אפשריות 8ביישובים שיתופיים יתכנו 
 .ועד האגודה ימשיך לכהן גם כוועד המקומי – 1
  יבחרו נציגות מטעמם והוועד יורכב מוועד התושבים שאינם חברי האגודה – 2

  .האגודה ביחד עם הנציגות
  .בנפרד וללא קשר לוועד האגודהועד מקומי  ייבחר – 3

אשר תתקבל ע"פ פניית תושבים ביישובים  מותנות בהחלטת שר הפנים 8-ו 2אפשרויות 
  .למספר הלא חברים השיתופיים לשר והיחס המספרי בין מספר החברים

  .הפרטים בעניין זה והמועד להגשת הבקשות יתפרסמו במודעה
הצעות מועמד לראש המועצה ורשימות  הגשת רשימת מועמדים למליאת המועצה, – ד

  מועמדים
  .לוועדים המקומיים

 .כל הפרטים יפורסמו במודעות
 :השונים של הליכי הבחירות תאריכים חשובים בשלבים

 - 82.80 – 8.80 –א. הצגת פנקס הבוחרים לעיון הציבור 
  80..82 –ב. מועד אחרון להגשת ערר על רישום בפנקס הבוחרים 

  .2.88להגשת ערר לבית משפט:  וןג. המועד האחר
 88.88.2008בדבר המודד  ד. המועד האחרון להגשת הערות והשגות על הצעת המועצה

  מקומי או ה. המועד האחרון להגשת בקשות לשר הפנים בעניין בחירות ועד
  22.88.2008 –נציגות ביישובים שיתופיים 
  קומיים והצעותבבחירות למועצה ולוועדים המ ו. הגשת רשימת מועמדים

  21.82.2008מועמדים לראשות המועצה 
 22.8.8002ז. יום הבחירות 

 

  2592290552    0552חדש בדצמבר 
  ארסוף, נחל אלכסנדר ,סיור חוויתי בשרון: אפולוניה

  :יוצאים לסיור חוויתי 88.82.08 -בשבת, ה
 .באתר הארכיאולוגי באפולוניה, בארסוף וכן בנחל אלכסנדר המשוקם

 .82:00וחזרה משוערת ב  07:30 יציאה בשעה
 2288288הרשמה בהקדם אצל אילנה בן פזי טל:

 מחכה שם להכנס לאתר של הנחל ותראו מה  נסו
  .שצפוי לראות בסיור שם צפויות תמונות נוספות -הקליקו על הקישור 

alexander.htm-http://www.shatz.com/israel:  
 

http://www.shatz.com/israel-alexander.htm
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 גם תוכנית ויש 05.20.52מסיבת חנוכה ב 
 

 !יש מסיבה -אז כמו שהובטח 
  .ב' חנוכה כו כסלו תשס"ד 20.82.2008בבית העם במוצאי"ש  היא מתקיימת

  :ובתוכנית 20.00בשעה 
 הדלקת נר שני
 סיפורי שלום עליכם -מופע מוסיקלי 

 וכיבוד קל
 !82.81השבת יוצאת בשעה  -המעוניינים  לידיעת

  שיהיה לכולנו חג אורים שמח

 

 

 מועמדות לבחירות המוניציפאליות עוד שלושה שבועות בלבד להגשת
 

 -מועמדות לבחירות המוניציפאליות שיתקיימו בתאריך  הוא המועד האחרון להגשת 21.82.2008 -ה 
22.8.2002 .  
  :מועמדות לשלושה מוסדות ניתן להגיש

לנציגות המושב במליאת המועצה האיזורית  ,(חברים 2לוועד המוניצפאלי המקומי של המושב )שבו יכהנו 
  .)נציג אחד( ולראשות המועצה האזורית

  .(מועמדים 82עד  8המועמדים לוועד המונציפאלי להתארגן ברשימות )של  על
 .ת לוועד המוניציפאלי של המושברשימה אחת לא יתקיימו בחירו אם תהיה רק

  ,ולנציגות למועצה האזורית רשאים להגיש מועמדות לוועד המונציפאלי
 .(82במשרד הפנים כתושב צופית והוא מעל גיל  כל מי שרשום בפנקס הבוחרים )רשום

 (שנים, פרט זה דורש בירור 1)או  2של  הוועד המונציפאלי יבחר לקדנציה מלאה
  .לבחירות לכנסת מות שיוגשו, בדומהויורכב מנציגי הרשי

  .יו"ר הוועד יבחר ע"י חברי הוועד הנבחר
  העניינים המוניציפאלים של המושב במשך קדנציה מלאה הוועד ינהל את כל

 .הכללית ללא צורך באישור האסיפה -
  לאחר בחירת הוועד המונציפאלי, ימשיכו ועד האגודה הקיים והאסיפה הכללית

 .('וכו האגודה ועניינים הקשורים לחקלאות )מים, מכסות ייצור לנהל רק את נכסי
  .שאלות והערות בנושא ניתן להעלות במסגרת הפורום של האתר

 

 

  - צופית חי ומתגורר בלוס אנג'לס בן מושב –מוטי גור )זלוצקי( 
 

אלא אדם פרטי קליפורניה" והוא לא עובד קונסוליה  עומד בחזית מערך ההסברה למען ישראל בדרום"
 ." stand with us לפעילות סוחפת בארגון פרו ישראלי הגדול המנהל חברת השקעות פרטית במקביל

ביותר שהתפרסמה בעיתון "מוסף" בספטמבר בלוס אנג'לס ארה"ב. מתוך  זהו פתיח לכתבה אוהדת
 .פעילותו הרבה למען מדינת ישראל הכתבה נודע לנו על

  ,זלוצקי ושל ורדה דיין אחיינם של יעקובמוטי, צאצא למייסדי המושב, 
  .ישראל ממקום מושבו בארה"ב נולד וגדל בצופית, אך היום הוא חי ופועל למען מדינת

בכל הקשור לישראל, אך את הפעילות היותר  כפי שנכתב שם מעיד מוטי על עצמו כי תמיד היה פעיל
  .ורים את רמת הגולןוהציע לתת לס אינטנסיבית התחיל כשאהוד ברק היה ראש ממשלה

המורכב מיהודים, נוצרים וקומץ ישראלים, שמוטי  stand with us היה בין מקימי הארגון 2008במאי 
טורי עיתון מפרטת את פעילותו האינטנסיבית  2על פני  נבחר כסגן לראש הארגון. הכתבה המתפרשת

ישמית והן בהסברה בקרב הן בהדיפת תעמולה פלשתינאית ואנט ואת תרומתו הרבה במסגרת הארגון
הסכסוך בארץ ישראל. הארגון מסייע ביצירת קשרים עסקיים ושיווקיים בין  סטודנטים וילדים על מורכבות

 .וחברות מקומיות ובמקביל דואג להבאת קבוצות יהודים אמריקאים לארץ חברות ישראליות
בו  כיוון את ביקורו השנה, למועדנודע לנו כי מוטי המקפיד להגיע אחת לשנה לארץ ישראל,  מבני משפחתו

  .התקיים חג השבעים להקמת המושב
 .באתר שכתובתו מצויה כאן על הפעילות רבת ההיקף של הארגון ניתן ללמוד

 

 

 

  :http://www.standwithus.comקישור
 

http://www.standwithus.com/

