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טו בשבט תשעא– 2011

אפשר כבר להגיד שזו מסורת של השנים האחרונות כי גם השנה ,בשבת 0013133 ,התכנסו
תושבי המושב בהתאם להזמנה המצורפת ויצאו לצעדה חביבה במזג אוויר לפי הזמנה :
בצעדה שלבשה אופי של הפנינג משפחות ,היו תחנות ,הפעלות ועוד הפתעות.
הצעידה שהתקיימה בשדות ואיפשרה להנות מכל המראות ,הניחוחות והצבעים עודדה את
הצועדים להנציח את האירוע והניבה צילומים רבים ויפים.אחד מהם מצורף כאן ,חלק מהם
הועלו לפורום וכל האחרים באלבום פיקאסה.
ט"ו בשבט הגיע ואנו חוגגים! שבת 11/2/22 ,בשעה 10:30בבית העם
בתכנית :התכנסות בבית העם ויציאה לצעידה לא ארוכה והפנינג משפחות ,תחנות,
הפעלות ועוד הפתעות

הצעידה בשדות ואינה מתאימה לעגלות למי שיש מחצלת/ערסל מוזמן להביא
לבית העם

הרצאה בנושא אוסטיאופורזיס היוזמה והביצוע  -מרפאת צבר המפעילה את המרפאה
בצופית .
ההזמנות נשלחו למבוטחי המרפאה בשלושת המושבים :צופית ,גן חיים ,ושדה ורבורג .
המפגש נשא אופי חברתי הודות לכיבוד ול"מתנות" שחולקו לבאים .המתנות הכילו שקיות
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נחמדות עם כדורים וגומיות למתיחה אשר כסיום להרצאה המאלפת הפכו ע"י המדריכה
למשאב לשמירת הבריאות.
התבשרנו כי בקרוב תתקיים הרצאה נוספת בנושא השינה .
היוזמה ראויה לשבח כיוון שהיא יוצקת תוכן למה שנקרא "רפואת משפחה" או" רפואה
מונעת"
מפגש בין דורי בין סבים וסבתות לנכדים
במוצאי שבת ,ג' בשבט  8.3.0/33בשעה  37.//התקיים מפגש בין דורי ובו סיפרו סבים
וסבתות לנכדיהם ולבני שכבת בר המצווה ,על חיי היום יום כפי שהם חיו ועל החוויות
הקשורות בחגיגות בר1בת מצווה שלהם שהיו או לא היו .
המפגש התקיים במסגרת פרוייקט בר מצווה המופעל ברציפות זו השנה רביעית ומשלב
פעילויות יזומות ע"י ההורים והילדים של השכבה בתמיכה ושיתוף של ועדת נוער והמדריכים .
היוזמה למפגש זה הייתה בשילוב עם צוות הארכיון וכללה גם כיבוד בטעם של פעם .
הסבים והסבתות :דוד אגמון ,צפורה שטיין ,דודי דניאלי ,יוסי סיני ,יהודית ברכה ,יהודית קינר
ורבקה .
הילדים ,כ –  4/במספר משני המושבים המשתפים פעולה מזה כמה שנים בנושאי נוער
ותרבות :צופית וגן-חיים

הרצאה של איתי אנגל
בליל שבת ב בשבט 7.3.0/33 ,התקיים ערב שכותרתו היתה הרצאה ,אבל אפשר לסווגו גם כמפגש
שישי-חברתי
ההרצאה שהיתה אמורה להתקיים במועדון התרבות הועברה לבית העם שהיה מלא מפה לפה,
בקהל רב-גילאי פשוטו כמשמעו כיוון שבקהל ישבו צעירים בני עשרה ומבוגרים גם יחד .
הערב החל במפגש ליד דוכן הקפה והעוגות ,ב"סמול טוק" והמשכו בהרצאה שבה שיתף הכתב ,איתי
אנגל את הקהל בחששות וב"טריקים" שאימץ לעצמו בכל הקשור למשימות העיתונאיות של מה
שאנחננו שומעים ורואים תחת הכותרת "כתבה מאיזורי הקרבות".
עוד ערב מוצלח שאורגן בוצע ע"י ועדת תרבות.
ירית פתיחה מוצלחת ומבטיחה להמשך הפעילות בשנה האזרחית 0/33
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011/010/33
לקראת פורים תשעא משחקים בגמד קטן
שלום לכולם,
לקראת חג הפורים משחק הגמדים בין משפחות המושב יוצא לדרך...
אנא פיתחו את הפלייר המצורף ,קראו את פרטיי המשחק והירשמו אצל אפרת במזכירות.
שלכם ,ועדת תרבות
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21/1//1122
נשף פורים2011
בהמשך למסורת של השנים האחרונות יתקיים גם השנה הנשף בבית העם .
בליל שבת אור לי"ג באדר ב'  38.1בשעה 00.//
המחיר לתושב  - 50שקל ולאורח  7/שקל
אשת חיל במושב צופית-תצוגה של הארכיון
הארכיון ממשיך לצאת מהארון.
במסגרת אירועי יום האשה הבינלאומי ,מוקדשת הפעם התצוגה המתקיימת במבואה של
מועדון התרבות,למייסדות המושב .
היא עבדה בבית :בישלה ,כיבסה ,ניקתה ,תפרה ,וגם עבדה במשק :גידלה ירקות ליד הבית,
עזרה בעבודות הקטיף ובטיפול בבעלי החיים במשק .במקרים לא מעטים גם יצאה לעבוד
בחוץ .הקדישה זמן לעבודה התנדבותית ואפילו היתה מגוייסת כחברה ב"הגנה" לתפקידים
שונים .בשעות הפנאי המעטות השתתפה בחוגים ובהרצאות ואף הצליחה לעסוק במלאכות
יצירתיות לפי נטיות לבה .קצת מכל אלה בתצוגה

ערב נשים 210/
מתקיים במועדון התרבות .
בשעה  0/.//מתחילים בהתכנסות עם כיבוד תוצרת עצמית של נשות המושב המשתתפות
באירוע  .הרצאת אורחת של העיתונאית המטיילת בעולם ,רוית נאור0
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//1//10/33
סיפורי ניצולים בספר צופית
הם שרדו את השואה ומספרים עליה בפרק י בספר צופית
מהתופת לחיים חדשים :סיפורים מתעדים
אפשר לקרוא את הסיפורים גם באתר האינטרנט במדור דפי הסטוריה
טקס הזכרון לשואה ולגבורה
הטקס יתקיים ביום ראשון כ"ז בניסן תשע"א  3.5.33בשעה  3/:1/ליד האנדרטה בבית
העלמין .
הכניסה מרחוב הגפן .במקרה וירד גשם ,הטקס יערך בבית העם

שוק יד שניה ומוצרים שונים
מה עושים עם הפריטים שאין משתמשים בהם יותר? מוכרים במחיר סמלי  .השוק שיפתח הוא גם
הזדמנות למכירת מוצרים ותוצרת עצמית  .להנאת כולם.
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רשמים משוק "קח – תן" ומכירות תוצרת מקומית לקראת חג הפסח
כך נראו הדוכנים והמחצלות בחוץ :
צעצועים החליפו ידיים (עם או בלי מטבעות ),עוגות ושתיה נמכרו לכל דורש ,
כלים מעוצבים מקרמיקה ,מוצרי קיץ .ובתוך המבנה נמכרה תוצרת עצמית של חקלאי המושב :שמן
זית ,יין ודבש וכן יצירות מסוג אחר :תיקים וספרים.
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 /31//10/33מאי-אייר
טקס הזכרון לחללי צה"ל
יתקיים ביום ראשון ד' באייר תשע"א 8.5.11בשעה  25:91בבית העם .הקהל מתבקש לדייק

ערב חג העצמאות תשעא
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 //1//10/33חודש יולי -חופשת הקיץ
קייטנת הילדים השישית יצאה לדרך ביום ראשון  1.7.0/33עם לוח מגוון של פעילויות
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עלון חדשי ראשון -יולי2011

העלון בפורמט זה יופץ באמצעות תיבות הדואר

ובתפוצת הדוא"ל.
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 0/1//10/33אב-אלול
מפגש לכבוד ראש השנה
הזמנה למפגש חברתי ביום כ"ג באלול תשע"א 00./.0/33
המפגש כולל "הרמת כוסית לחיים " ובהמשך הרצאה על יין ובריאות ע"י המרצה דקלה כהן
ההרצאה תלווה במצגת וטעימות יין.
בברכת שנה טובה  -ועדת תרבות

הרשמה לחוגים
חוגים לקטנים ולגדולים,
לצעירים ולמבוגרים .
שתהיה שנת פעילות מהנה ומוצלחת

ועדת תרבות  -ועדת מקומי
שתהיה שנת פעילות מהנה ומוצלחת
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0/9//90/22

תשרי תשעב

זמני התפילות בבית הכנסת
לתושבים שלום,
להלן זמני התפילות:
ערב ראש השנה ,יום רביעי בשעה .38:35
חמישי ,א' בתשרי ,ראוש השנה  -בשעה0815.
כולם מוזמנים לבית הכנסת שבמועדון התרבות ברחוב הקשת.
חג שמח ושנה טובה!
אפרת ציר כהן ,עו"ד
מזכירת מושב צופית
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זמני התפילות ביום הכיפורים
להלן זמני התפילות ,אשר מתקיימות בבית כנסת שבמועדון התרבות:
ערב יום כיפור ,יום שישי ( ,)7.3/.33כל נדרי – בשעה17:00
יום כיפור ,יום שבת (), 8.3/.33
שחרית –  /8:1/מנחה –  35:1/נעילה– 16:45
חתימה טובה!!!!!!
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הקפות תשעב יתקיימו במוצאי שמחת תורה
כולם מוזמנים להקפות שמחת תורה שיתקיימו במוצאי החג ,ביום חמישי בשעה 38.1/
ברחבת מועדון התרבות .
בשמחה ישתתפו שלישית כלי זמר והיא תלווה בכיבוד וחלוקת שקיות ממתקים לילדים .
כמה ציוני דרך הקשורים בחג אפשר לקרוא ברשימה שהוקדשה לנושא ,בלוג הארכיון

ברכות הארכיון לשנת תשעב
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תצוגה נוספת הכנו לכבוד ראש השנה ,ברכות שנה טובה עם כרטיסי ברכה של פעם ומתוך
עיתון "דבר " .
האוסף מוצג במועדון התרבות על לוח תצוגה נייד.
והקלקה על הקישור המצורף מתחת לתמונה תמצא ברכת הארכיון לשנת זו.

0/92/90/22

חשון  -אוקטובר

מרוצופית ה 1 -יתקיים בשבת12.11.2011
קיראו את כל הפרטים על המרוץ ועל ההרשמה
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חג המעלות נדחה לשבוע הבא
חג המעלות שהיה אמור להיות בשבת הקרובה בגן חיים יידחה לשבוע הבא ,ויתקיים בשבת5.33 ,
בשעה  3/://בגן חיים.
זמני החזרות גם ישתנו  -החזרות לשישי-שבת הקרובות מבוטלות.
שבוע הבא יתקיימו חזרות-
ביום שישי 4.33 ,בשעות  35://-37://במועדון בגן חיים
וביום שבת 5.33 ,בשעות  30://-34://ברחבת חג המעלות

/192090/22

כסלו

אירועי חנוכה תשעב1122-
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עלון החודש יצא לאור
עלון החודש עשיר ועתיר מידע יצא לאור וחולק לתאי הדואר.
במקביל הופץ גם בדוא''ל וכאן אנו מעלים אותו לטובת התושבים שאולי לא ראו ,לא ידעו ולא קראו .
מי שרוצה לפרסם הודעה קצרה על אירועים שהיו או מתקרבים ,מוזמן להעביר לאפרת את הידיעה
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