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   5002פרוטוקולים משנת 
 

 הקובץ מכיל את הפרוטוקולים שלהלן: 
 

 1 ודעמ   510.15002.

 

  8עמוד    01215002. 

 3עמוד      01515002.

 

  9עמוד    01215002. 

 5עמוד     01215002.

 

 10 ודעמ   2.1215002 

 

 

 5עמוד     521015002

 

  12עמוד   01.015002. 

 6עמוד       01015002

 

 14עמוד      15002..21 

 

 

 

  510.15002. חודש שבט 

 

 תכנית טו בשבט - נטיעות, טקס ופעילויות
 : שנמסר ע"י ועדת תרבות להלן פרטים נוספים בעניין ט"ו בשבט כפי

 ,והפעלות ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ואנו ניפגש לנטיעות
 בבוקר, ליד מועדון הנוער 21:11בשעה  1/92בשבת 

  .עם רון בלב ואת ביד
  .לאחר הנטיעות, נמשיך לטקס ופעילות בבית העם

 .אויר האירוע יתקיים בכל מזג
 

 ומשפצים חוגגים -בגן הילדים 

מיתקני הגן, והפעם עם מיכלי צבע, מברשות, כשרונות ובעיקר  הורי גן הילדים, יזמו עוד פעילות לשיפוץ

  .הגן לבש..." אור וצבע הילדים "כל רצון טוב בו לגן וביחד עם

 מילאה את הלבבות הילדים הופיעו ושרו בהדרכת הגננות והשמחה
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 רמליה הטיול לעין עבדת ובורות
 

  .עבדת לעין 22.1.2222 -הטיול הקרוב יתקיים בשבת ה 
 . 10.22וחזרה משוערת  20.22היציאה: כרגיל, בשעה 

  .זמן נבקר בעוד מקומות באיזור בורות רמליה ואם ישאר ,המסלול: עין עבדת
  .המדריכה:אסתר פז

  .אצל אילנה בן פזי הרשמה
 הנהג: יאיר יפה

  :הטיולים של משרד החינוך ולהלן תיאור המסלול כפי שהוא לקוח מאתר
 לכתובת הנזכרת -שימו לב לקישור החם 

 .ק"מ 2.2 -משפחות. אורך המסלול: כ :דרגת קושי
 :תאור כללי

לעבדת ופונה דרום מערבה על תוואי נחל צין , לאחר כק"מ פונה דרומה  ק"מ צפונית 1 -מסלול המתחיל כ
מערוץ נחל צין. בקטע זה מאפשר להתנתק ממנו ולהיכנס לבורות מים ומערות מסתור  תוך שהוא יוצא

 הנמצאים על הגדה המערבית של נחל צין . בהמשך פונה המסלול חזרה לכיוון מזרח ומסתיים ומגורים
  .העיר הנבטית עבדת. מסלול חשוף מול

 :דגשים והמלצות -סיכום 
בורות מים גדולים הנמצאים על שפת הגדה המערבית של  2 -קלה המאפשר הצצה ל מסלול בדרגת קושי

 ובד"כ מלאים במים וכן למערות מסתור ששימשו למגורים וממוקמים על חלקה הגבוה יותר של נחל צין
  .הגדה

  .מערות מסתור ומגורים שני בורות מים גדולים ומרהיבים בצורתם וגודלם וכןנוף, טבע ונקודת חן: 
  .החשיכה שעות לפני 3 -משך הליכה: כשעתיים, עיתוי אחרון לכניסה כ

אפשרות להיכנס לבורות  צווארי בקבוק" במסלול: בכניסה לבורות המים פתחי כניסה צרים )במידה ויש"
  ).וכמות המים בהם מאפשרת זאת

 .בעבדת ות מלוי מים: בתחנת הדלקנקוד
 מפסיד –מי שלא בא 

 

 

 

 טו בשבט במושב
 

  .לחודש זה 29 בינתיים שריינו את השבת בתאריך י"ט בשבט, ה
  פרטים יבואו בהמשך
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   01515002.מרבין בשמחה   'אמשנכנס אדר 
 

 

 לגנצ -שחר בנגיו -מרכז נוער חדש 
 :נכנס לתפקידו ולהלן כמה דברים כפי שכתב על עצמו ומתגורר במושב שדה ורבורג 22בן  שחר בנגי'ו

יב' וסיימתי את לימודי בשנת  -בית ברל ז' -ובבית הספר עמי אסף 'ו -למדתי בבית הספר בצופית א'
יא' -ובאופן טבעי הצטרפתי בכיתה ג' לפעילות תנועת הנוער במושב ובין הכיתות ט' . גדלתי במושב1000

 במושב, עם סיום לימודי התנדבתי לשנת שירות בבקעת הירדן בקומונה משותפת לתנועות בני הדרכתי
 .שנים המושבים והאיחוד החקלאי. בסיום שנת השירות התגייסתי לחטיבת הנח"ל ושירתי כחמש

-ד' לשכבת הגיל הצעירה במסגרת הפעילות של תנועת הנוער במושב אנו מקיימים מספר מסגרות פעילות
 .'ב -לכיתות א' יב' כמו כן אנחנו מעוניינים לבצע פעילות גם-ח' ולשכבת הגיל ט'

 122222 -חיים, החל מתאריך ה כל קבוצת גיל מבצעת את פעילותה כחצי שנה בצופית וחצי שנה בגן
דון והפעולות של כיתות ה' ו' וח' יעברו למוע יתקיימו הפעולות של כיתות ד', ז' וט' במועדון בגן חיים

 .שינוי בצופית. זמני הפעולות והימים ללא
 .לו"ז הפעילות השבועית נשלח להורים

אני  22:22 -10:32וכמו כן ביום ראשון בין השעות  0506-397908 -מספר הטלפון שלי לכל שאלה הוא
  .במועדון התרבות בגן חיים 10:22-22:22ובימי חמישי בין  נמצא במועדון בצופית

 

 הקהילה ר בשיתוףפעילויות הנוע
 

  .פעילויותיהם ולבקש את השתתפותינו בהן ועדת הנוער והמד"צ החדש מבקשים להודיע על
  יתקיים ,איסוף מזון )יבש(: ותחפושות לפורים

 .בשעות אח"צ 10.2.2222 –ביום שישי ה 
הגן ועד כיתות פעילות נטיעות במסגרת גנ"צ, של הורים וילדים )מגיל  תתקיים 22.2.22 –ביום שלישי ה 

  .(י"ב
  12.32חיים בשעה -במועדון בגן נפגשים

 

 

 ז"ל יום הניווט ע"ש תמיר זק
 

כ"ד  -לזכרו יחול השנה בשבת הראשונה לחודש מרץ  יום הניווט ע"ש תמיר זק המתקיים כמפעל הנצחה
  .'בחודש אדר א

  .וגדל בצופיתועמירם זק(,היה דור שלישי למייסדי המושב, נולד  תמיר )בן הדרה
  ,האחרונות לחייו הדריך בחוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע בארבע השנים

  .רבים במיוחד באזור השרון פתח וסימן שבילים
  .היה אהוב על חניכיו וזכה להערכתם הרבה גם של חבריו

  .גבעתישל  בפעילות זו שילב את אהבתו לא"י יחד עם המיומנות שרכש מהיותו בין ראשוני הפלס"ר
את פעילותו בחוגי  .תמיר השתחרר משירות הקבע בדרגת סרן כדי לעזור במשק החקלאי של הורי

  .אליו נקרא מידי פעם הסיירות שילב תוך כדי עבודתו במשק ויחד עם שירות מילואים פעיל
  .חייו עקב תאונת עבודה במשק תמיר התחיל לסמן מסלול חדש: מצופית לרמת הכובש כאשר נפסקו

 .ימון המסלול הושלם ע"י חבריו ונקרא על שמוס
לזכרו  הניווט השנתי המתקיים ביוזמת חוגי הסיירות בשיתוף עם המשפחה מתקיים מדי שנה כמפעל יום

  .ועל שמו
  :ביום הניווט המפעל לובש ופושט צורה, ובשנים האחרונות מתקיימות שלוש מסגרות

  .מסלול משפחתי, מסלול סל"ט וניווט תחרותי
  .המצויות במסלול, יכול להבחין בסימון המיוחד הצבוע בצבעים לבן, כחול, לבן כל העובר בנקודות
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  מפה ותיאור של מסלול הניווט
 

  .ומסתיים בגן הפקאן ברמת הכובש המסלול יוצא מבית המשפחה ברחוב השדרה במושב
ע"י חוגי הסיירות של האגודה ע"ש אורי ועידוד, חתומה  הזוכים בתחרות הניווט מקבלים תעודת הוקרה

 .מיימון
 

 

 

 

 הסיירות תעודת ניווט של חוגי
 

ועידוד, חתומה ע"י חוגי הסיירות של האגודה ע"ש אורי  הזוכים בתחרות הניווט מקבלים תעודת הוקרה
  .מיימון
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 01215002. משנכנס אדר ב מרבין בשמחה

 

   521015002  מאי

 
 
 

 צופית בחולצות -צעדת דרום השרון 
 . 10.3.22 -שתתקיים בשבת ה ועדת תרבות מבקשת להפנות את תשומת הלב לצעדה

  .כקבוצה, בלבוש חולצות צופית ומציעה לתושבי צופית להצטרף להתארגנות בהליכה משותפת
  .בנקודת ההתחלה 0:22נפגשים בשעה 

  .ק"מ 2 -. אורך המסלול כ12:22 – 0:32מהישוב נירית בין השעות  הזינוק
  .למשתתף₪  2הפריחה ומתאים לכל המשפחה. עלות:  המסלול בעקבות

 .במזכירות כרטיסים ניתן לרכוש אצל שרית
 .222 – 4020224פרטים אצל מרתה יפה בטלפון: 

 

 למבוגרים מסיבת פורים
 

 .למבוגרים בבית העם במושב גם השנה, תתקיים מסיבת תחפושות וריקודים
  22:22בשעה  22.3.22ביום שישי 

  .בר אקטיבי -במסיבה 
  .₪ 02 –ולאורחים ₪  22מחיר כניסה זוגי לתושבי צופית 

 .222 – 2224222ניתן לרכוש אצל יורם יפה בטלפון:  כרטיסים במכירה מוקדמת
 .מוזמנים להיכנס לאלבום התמונות של האתר -שהתקיימה בשנה שעברה  המעוניינים להזכר במסיבה

 

 

  פוריםקרנבל  -לילדים 
 

התרבות בגן חיים, קרנבל פורים מדליק לילדים עם חיים  יערך במועדון 12:22בשעה  22.3.22ביום שבת 
 .ללא תשלום –הורים ₪.  22 –ולילד אורח ₪  12 –צופית  הליצן. עלות כרטיס לילד תושב

 .ולשמוח עוד הזדמנות להתחפש
 

 

 החלה - הרשמה לטיול חודש אפריל
 

 2.4.2005 אפריל יוצא התאריךטיול חודש 
 :המסלול

מסלול הליכה כשעה וחצי עד מנזר יוחנן  –חנדק  עין  סיור–עין כרם   ;בית זית, מסלול הליכה של כשעה
 .מסלולי הליכה לא קשים  .;כסלון אנדרטת מגילת האש ליד  ;במדבר

  .10.22וחזרה בשעה  20.22יציאה בשעה 
  .המדריכה אסתר פז עם

  .ל אצל אילנה בן פזיהרשמה, כרגי
 .יאיר יפה – גם כרגיל –ונהג האוטובוס 
  .כל הקודם זוכה

 

 טקסים של ימי הזכרון
  :הפרטים הבאים ועדת תרבות מבקשת להביא לידיעת כולם את

 4.5.05 יום רביעי כ"ה בניסן תשס"ה-א. ביום הזכרון לשואה ולגבורה 
 יתקיימו שני טקסים: 

  .ליד האנדרטה שבבית הקברות 00.11בשעה  -האחד 
  . 05.91השני בבית העם בשעה ו

  01.9.19 תשס"ה יום שלישי א' באייר-ב. יום הזכרון לחללי צה"ל 
 10.22יתקיים טקס בבית העם, בשעה 

 .לדייק כולם מוזמנים ומתבקשים                         . 
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   0010015002  –סיוון  - וניי

 
 

 כדאי לקרוא - מועד מחשבות על החג מתוך עלי
  .המרכז לתרבות ישראל במכללת בית ברל הינו עלון היוצא לקראת כל חג ע"י -עלי מועד 

  :כתב ד"ר יוסף רוט 13מס'  -בגיליון האחרון 
בחג השבועות מספר חגים שהיו נחוגים  העוסקים בהתהוותם של חגים טוענים שנתמזגו חוקרים
 זה לזה על ידי העם כולו, או על ידי חלקו. משבטלה סיבתו של החג, בשל אירועים סמוכים

אחד  היסטוריים, וגבר הרצון בעם לשמר את חגיו האבודים, זיווגו אותם לחג קרוב. כך קרה שחג
הוא  .קרה גם לחג השבועות משמש מעין 'מקלט' לחגים שזכרם וסיבתם אבדו. קרוב לודאי שכך

  .משמש מעין מקלט למספר חגים שבזמן מן הזמנים היו עצמאיים
 :תמחשנה עניין זה שתי דוגמאות
פשוטם של המקראות, הבאת  זמנו של חג הביכורים לא נזכר בפירוש בתורה. לפי - חג הביכורים

מצוות הרגלים וגם ללא כל בסמוך ל הביכורים אינה תלויה בחג השבועות והיא מצווה לעצמה האמורה
בין ביכורי החיטים לבין ביכורים  סחהי ואילך(. גם 1; דברים כו 10קשר עמם )למשל: בשמות כג 

והרי חג השבועות עצמו גם הוא לא היה קבוע בלוח  .הבאים מכל תוצרת חקלאית שבשלה, אינו ברור
נתעורר הצורך להאחיז את ובימי הספירה )ממתי?(. רק מש (?השנה אלא תלוי בהבאת העומר )מתי
העברי, הוחלט למזג אתו גם את חג הביכורים. העולה מן  חג השבועות ביום קבוע בלוח השנה

)כמצוות  קציר חיטיםשחג הביכורים אינו מיועד רק לביכורי  (ט-המשנה )מסכת ביכורים ג, א
 .בלשון המעטההפרות והכרם. ואלה לא תמיד מבשילים באותו תאריך,  המקרא(, אלא גם לביכורי

מתן תורה גם הוא נזדווג לו לחג השבועות, והוא זכר למעמד שהתרחש בראשית  חג - חג מתן תורה
עם ישראל כעם, ליד הר סיני. הוא קשור קשר רעיוני לחג הפסח ולסיפור יציאת  ההיסטוריה של

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְָּׁרִים " :מצרים ֵני ִישְּׁ ִליִׁשי לְֵּׁצאת בְּׁ שְּׁ ֶזה)?( ָבאּו ִמדְּׁבַּר ִסיָני:..." )שמ בַּּיֹוםבַּחֶֹדׁש הַּ ות יט הַּ
באחד המחזות המדהימים ביותר. מחזה זה היה חלק מטקס של  (. שם עמדו למרגלות הר סיני וחזו1

גרסה אחרת, בין האל לבין עמו, בו קיבלו בני ישראל על עצמם לקיים את  ברית, או חידוש ברית, לפי
ִליִׁשישניתנה במעמד  מצוות התורה ֶזה"? מן הביטוי "בַּחֶֹדׁש הַּשְּׁ לְֵּׁצאת בְֵּׁני  זה. מתי היה "הּיֹום הַּ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְָּׁרִים" ברור שהמדובר בחודש סיוון. לא ברור מתי. בראשית החודש? באמצעו?  ִישְּׁ
לגבי בשני עניינים: מעמד הר סיני  לקראת סופו? במסורות המדרשיים המאוחרים קיימת הסכמה

  .בשבת ושבת זו הייתה בראשית חודש סיוון התרחש
פוסקי ההלכה  מתי בדיוק? בחמישי? בשישי? בשביעי? בתשיעי? ואולי אף מאוחר יותר? הויכוח בין

הוא נשאר בתחום  בעניין היום המדויק שבו ניתנה תורה לישראל לא פסק עד היום הזה אם כי
  .בחג השבועות חג מתן תורההאקדמי בלבד. שהרי הכל מסכימים לחוג את 

 יתירה מכך, לא רק שהסכימו, אלא חייבו את עצמם בכך בהצהרה מפורשת הנאמרת בתוספת
יום  לתפילה ולקידוש: "...ותתן לנו ה' אלוהינו, באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את

תורה, או  בנושא זה הוא שחג בשם כזה: מתן השבועות הזה זמן מתן תורתנו..." המוזר והמתמיה
 .דומה לו, כלל לא נזכר בתורה

 וחג שבועות תעשה לך
 שני כ"ח אייר תשס"ה יום ב -ואכן, גם השנה נעשה את חג השבועות 

  :במסגרת האירוע תקיים התהלוכה המסורתית
  .מקושטים, הסעת ילדים בעגלות מקושטות ועוד כלים חקלאים

  .הצהריים במגרש הספורטלפני  הכנת העגלות להסעת הילדים תתקיים
  .ואת התוצרת החקלאית החקלאים שבינינו מתבקשים להציג את הכלים החקלאים
  .מתנפחים בסיום התהלוכה יתקיים טקס ולאחריו פעילויות במתקנים

  .שקל לילד 12 –ללא תשלום . לאורחים  –הפעילויות לילדי המושב 
לפעילויות תרבות  כי מסובסד( שהכנסותיו יוקדשובמקום יהיו מתקני כיבוד )אטרקטיבי( בתשלום )אם 

  .נוספות
 !ילדים זאת שמחה –דור ההמשך –ממשיכים במבצע 

 חג שבועות המתקרב ועימו הנוהג המתקיים מזה כמה שנים להציג את ילידי השנה, נעלה דף לכבוד
  .תמונות של ילידי השנה החולפת לאלבום התמונות של האתר

 .לפת אפשר לראות בדף התמונות באלבום האתרהחו תזכורת לילידי השנה
 –תמונות רגילות )שיוחזרו לאחר סריקה( או דיגיטליות בדוא"ל  מחכים לתמונות נוספות...מתקבלות

 info@tsofit.org.il :לכתובת
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  תזכורת לסוף השבוע
 

  .של טיבה פלטר א. ביום שישי הקרוב יתקיים יום ספורט לזכרה
האזורית ובהשתתפות הוועד  מנהל מחלקת הספורט במועצה –ביוזמת קובי קריזה האירוע מתקיים 

  .המקומי2ועדת תרבות והמשפחה
  -לידיעתכם
  .קבוצות כדורעף בטורניר וכן יתקיים משחק ראווה 4האירוע, יתחרו  במסגרת

  .מורכבות מבוגרים ומתלמידי תיכון קבוצות הכדור עף
  .לדיםבמקביל יתקיים טורניר כדורגל לי

  .בסיום בטורנירים יתקיים טקס חלוקת גביעים ותעודות לזוכים
  .ולאחריו יחלו המשחקים 12.32קצר בשעה  האירוע יחל בטקס

  .10.32האירוע יסתיים בערך בשעה 
  .המעודדים ולשחקנים וגש כיבוד קל לקבל

  .רצוי להביא שמיכות ואפשר גם כסאות
  .כל שנות היותה במושבהייתה מרכזת ועדת ספורט במשך  טיבה

  0.12.24במידעון האתר בתאריך  על מפעל הבייסבול כבר נכתב
  .ואתם מוזמנים לחזור ולקרוא על כך

 

 ולגליל לחצבני –טיול החודש 
 

 .הטיולים תשס"ה יתקיים הטיול המסכם לעונת 22.2.2222בתאריך 
  10.22וחזרה בשעה  20.22יציאה בשעה 

  .הדריך בטיולים קודמים שכבר –המדריך הפעם גיא 
  .הליכה למים בטיול נשלב הליכה בחצבני )ולשם כך כדאי להצטייד( בנעלי

  .אפשרי נעלי ספורט עמידות למים
  .באצבע הגליל לאחר מכן נבקר באתרים נוספים

 .לקישור המצ"ב למעוניינים לקרוא על תכניות הפקת חשמל מהחצבני מומלץ להיכנס
 ל אילנהכרגיל אצ -ההרשמה 

 

  :http://news.walla.co.il/?w=/5/663561קישור
 

 פלטר סיור וטעימה ביקב של
 

הזדמנות לספר על ענף חקלאי חדש בצופית. אני מודה  היום פתוח היקב לסיור, לטעימות ולקניות וזו
  ?בצופית התרגשות: יקבשהקמתו עוררה בי 

  ,זה עדיין לא היה לנו במושב והנה דווקא עכשו כשהחקלאות ירדה מגדולתה
  !? קם טל פלטר ומקים יקב

  .באינטרנט הזדמן לי לבקר ביקב פעמיים וגם לקרוא עליו
  הכתבה באינטרנט מספרת כי

במגמת קרקע שנתיים חקלאות בפקולטה ברחובות,  טל המשיך את המסורת המשפחתית ולמד"
 .wine science-שנתיים ייננות בפרת', והשלים תואר ב נסע לאוסטרליה ולמד 1000 -ומים. ב 

  ."באוסטרליה ובמהלכם עבד בשני יקבים בסה"כ שהה שלוש שנים
  ."כפיו וניכרת השקעה רבה ומקצועיות היקב, שנמצא בחצר בית משפחתו נבנה בעמל"

מפעל קטן, נקי, מוקפד והייתה זו חוויה מיוחדת במינה  . טל הקיםוכמו שנאמר "אין כמו מראה עיניים"
  .ולחוות חלק מהתהליך של ייצור היין לשמוע את ההסברים, לראות–

תשכחו מזה. ביקב של טל יש יותר הרגשה של בית  – אם יש לכם אסוציאציה של יקב לריח חמצמץ
  .מרקחת מאשר של יקב

  .ל שאיפשר לנו הצצה ולאחל לו הצלחהלהודות לטל עהזדמנות זו  אני מנצלת
  התרחב -כולם נהנו והלב –והבוגרים שהתלוו  הזאטוטים, הילדים

  .היקב ובונה ברמת הגולן את ביתו ומפעלו יחד עם זאת יש לציין כי טל מתרחיב את
  ?והאם ישאר היקב הקטן בצופית

 .שכן נקווה

 

http://news.walla.co.il/?w=/5/663561
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 הכריש הקרנת סרט לילדים: תפוש את
  .''סרט לילדים ''תפוס את הכריש בבית העם הקרנת 10.32בשעה  23.0.22ביום שבת 

 .הכניסה חופשית
  .ש'ח 2-בלחמניה + שתיה ב תהיה מכירה של נקניקיה

  להתראות

 חוורים חג האוהבים בנחל

 :ועדת תרבות מאגנת
 !למבוגרים -האהבה  טיול לאור ירח בחג

 .בוקר[ ואירוח בדואי נצא לטיול לילה באזור נחל חוורים]שדה 10.0.22ביום חמישי 
 . מספר מקומות מוגבל , ש'ח 122 -עלות ליחיד )כן, כן, אפשר לצאת גם כיחידים...( כ

 2222224222,  0442104הזדרזו והרשמו אצל יורם יפה 
  990כביש 

כפר סבא, לכן כדאי לדעת כי התכנית  -והיציאה מול  את מצוקת כבישי הכניסהכולנו חשים היטב  
  .קיימת ושרירה 221לסלילת כביש 

  .יש לה מתנגדים אבל יש גם אישור
וצפונית לבית האריזה של קלמניה, עתיד לחבר את  הכביש המיועד להיסלל דרומית לרמת הכובש

 .ובכך יחסוך לנו את הצמתים של רעננה צפון וכפר סבא מונד באזור תל 4עם כביש מספר  2כביש מספר 
 

 ?להיסלל האם ומתי הוא עתיד
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 01215002.  אוגוסט –חודש אב 

 

 שלום הררי טיול לקו התפר בירושלים עם
  17.9.2005 – יוצאים לטיול בקו התפר של ירושלים בשבת ה

  . ומרצה מבוקש לענייני פלסטיניםעם תא"ל שלום הררי, לשעבר בכיר במודיעין, יועץ 
  10.22וחזרה משוערת בשעה  20.22היציאה בשעה 

  ,הפנימי, כולל בית צפפא, גילה, מחסום בית לחם, הר חומה נבקר בקו התפר
  ,טיילת ארמון הנציב, אוריינט האוז, הר הצופים ,כביש טבעת ירושלים החדש

  .נבי סמואל, גדר החומה מחסומים
  .ניינים דמוגרפים, מידע ומודיעין לאורך הקויושם דגש על ע

 !שימו לב
  .מטיולים אחרים וכדי שאפשר יהיה להתארגן, חשוב להקדים את ההרשמה אצל אילנה בן פזי בשונה

 בתודה, מראש
 

 תרבות יוזמת ועדת -חגיגת סוף הקיץ 
 

 20.0.22-ביום שבת ה כמו בשנה שעברה, גם השנה נחגוג את סוף הקיץ
 .אופניים והפעלות לכל המשפחה בטיול

 .במגרש הבייסבול 10.22מקושטים ,כל הגילאים, בשעה  נפגש עם אופניים
 ! להצטייד בכסאות ושמיכות

 !גם בעידוד -בואו לקחת חלק פעיל 
 !!!!!!!!!!! מתנות לכל המשתתפים

 ! להתראות
  תודה רבה וועדת תרבות

 

 

 

 

 וחמש ירדנה הדס בת שבעים
 

  .משתתפים האירוע ארגנה משפחתה אירוע מרגש רבולכבוד 
  החליטו ,מרים ואברי גליקמן, שהם לא רק שכנים טובים אלא גם בעלי חשיבה מקורית

כתיבה, קריאה וחקירה(, ) ספרות ילדים -לכבד את ירדנה במתנה מקורית שתחבר את מפעל חייה הגדול
  .לספריית המושבילדי צופית ותרמו תרומה נדיבה  -עם קהל היעד 

 .בשמה של ירדנה -על כל ספר נכתבה הקדשה 
  .ופנינה אברמסון השותפה, שולחות לירדנה תודה מקרב לב רותי יעקובסקי, מנהלת הספרייה

  .ולוואי וירבו כמוהו זהו אירוע מרגש, מפרגן
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     2.10215002  ספטמבר

 

 

 

 

 

  מקומי ישיבת ועד
 22.0.2222תתקיים ביום שני 

 יורם טהרלב מקבלים את השנה החדשה עם
  :ועדת תרבות מודיעה
  .מקבלים את השנה החדשה בהרמת כוסית ובחברותה ,השנה כמו בשנה שעברה גם

  של יורם טהר לב- קום והתעלף בארץ בתוכנית גם מופע
 .הכניסה בחינם -ש''ח, לתושבי צופית  22לאורח  עלות כרטיס

 .למבוגרים האירוע מיועד
  קום והתעלף בארץ

  21.22בשעה  20.0.22ביום חמישי  כל זאת יתקיים
 .נשמח לראות את כולם

  : מפי שכתב יורם ולמי שזקוק הנה דברים
עוז  -לאחי האוחזים בעט משוררים  אני מפרסם את השיר פרסום בכורה עולמי בתקווה שהוא אכן יעניק

 .לתמורה בטרם פורענות
הישנים, שלי ושל רוב הפזמונאים הוותיקים, אינם מדברים אל הדור הצעיר  לאחרונה שמתי לב כי השירים

 שירים שחיממו את ליבו של הישראלי בשנות השישים, השבעים .של ישראל
כלום לצרכן הפזמונים של שנות האלפים ולכן אני מציע לכל פזמונאי, שאינו רוצה  והשמונים, אינם אומרים

אני  .בזריזות לשיפוצם כדי להתאימם לישראל של המילניום החדשהישנים ירדו לטמיון, לגשת  ששיריו
שיאזרו כגבר  אישית כבר התחלתי במלאכה ואני מביא כאן דוגמית קטנה למען אחי הפזמונאים, כדי

  .חלציהם ויגשו למלאכה מיד, לפני שיהיה מאוחר מדי
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ארץ". השיר במקורו אומר "קום והתהלך ב -ששיפצתי הוא השיר שכתבתי בשנות השמונים  השיר הראשון
 :השאר בין

 .ישראל קום והתהלך בארץ2בתרמיל ובמקל2וודאי תפגוש בדרך2שוב את ארץ
 :ובהמשך הוא קובע

הסלע2הנצרבת בחמה2ומתחת לאספלט2לבנייני  זאת אכן אותה הארץ2זו אותה האדמה2ואותה פיסת
 .הראווה2מסתתרת המולדת2ביישנית וענווה

 ."בארץ לא מאמין לשיר הזה. ואכן, לגרסה המחודשת קראתי: "קום והתעלףאחד מהצעירים של היום  אף
    קום והתעלף בארץ

 .איזה ג'יפ עם נובוריש, וודאי תפגוש בדרך, החדיש סע בוולבו
 .היא בסך הכל נדל"ן אל תשכח כי זאת הארץ ,מטע, שדה וגן כל - התבונן בכל דרכיה
 .שמחות אולם -כל בוסתן ,חניון לרכב -כל חורשה  ,מרכז קניות -כל מושב  קניון כל קיבוץ היום זה

 !נקרא חזון זה היום, וחזה של דוגמנית, רק נשאר הטרקטורון,צמן הטרקטור החורש
 !לך: תצא בחוץ אומרים, אם בבית שבנית, אל תהיה כל כך לחוץ, קום והתעלף בארץ
 .נחס-נח-נח -נחמן  בשביל, את הכל אחי בנית, ובניין חדש נחנך, אם בהר חצבת אבן

 .את המורל -כדי לזקוף , ויאגרה אך היום צריך, גם חומה וגם מגדל, זאת הארץ בה הרמנו
 !על שיפודים -הלבבות  ,במנגל אך היום האש, פעם בערה האש בלבבות היהודים

 .בארץ אז קום והתעלף

 

 

 ב-א כיתות -חדש בפעילות הנוער 
 

  פעילות במסגרת תנועת הנוער כידוע לכולכם, מזה שנים מתקיימת במושבים
 .'תנועתית לכיתות ג יב', ובשנים האחרונות גם פעילות קדם-לכיתות ד'

הפעילות . תשלום סמלי ב-א' השנה החלטנו להתחיל בפעילות קדם תנועתית שבועית גם לכיתות
 .מתוכננת להתחיל מיד אחרי החגים

  .הקבוצות שנוכל להתחיל בפעילות, ברצוננו לכנס פגישה עם הורי בכדי
 .22:22בשעה  22.0.22 -במועדון הנוער במושב צופית ביום שלישי ה הפגישה תתקיים

 ולהגיע לפגישה בזמן, על מנת שנוכל להתחיל בפעילות בצורה שתענה על צרכי נבקשכם לעשות מאמץ
 .הילדים
 ,בברכה

 .מדריכת הפעילות -ועדת נוער גנ"צ וזהר

 

 

 שנה נוער ג.נ.צ פותחים
 

 .בפתח חניכים חדשים, מדריכים חדשים ושנה חדשה
 :צופית ( יוצאת לדרך –חיים -שנת הפעילות בגנ"צ )נוער גן

 מקבלים לפעילות התנועה במושב את חניכיי כיתות ג' וד' שמצטרפים לפעילות תנועת הנוער השנה אנו
 .ויחד איתם כתשעה מדריכים ופעילים חדשים

קבוצה תבצע פעולות חצי שנה במועדון הנוער בצופית וחצי שנה  וכלהפעילות תתחלק בין שני המושבים 
 .את מועדי הפעילות ע"פ כתות בגן חיים. אנו מביאים כאן

 .לידר ועמית שטיין מצופית בצופית. המדריכים: אורי 10:22כתה ג: ימי ג' שעה 
 .ן חייםמצופית ויונתן גורן מג בצופית. המדריכים: אדר קדוש 12:22כתה ד: ימי ג' שעה 
  :בגן חיים. המדריכות10:22כתה ה: ימי ג' שעה 

  .ליאור ראובני מגן חיים ואנה מוסייב מכפר סבא
  :חיים. המדריכים בגן 10:22כתה ו: ימי ג' שעה 

 .עדי מרציאנו מצופית, ועידו רוזנברג מגן חיים
  :בצופית. המדריכים 10:32בשעה  'כתה ז: ימי ג

 .חיים ודותן ברגמן מגן קורל מאלי משדה ורבורג
 .בצופית. המדריך: שחר בנג'יו המד"ב 22:22כתה ח: ימי ג' בשעה 

 .בגן חיים. המדריך: שחר בנג'יו המד"ב 10:22ימי ה' בשעה  :כתה ט
 .ודותן רייס המשמשים כמדריכי החוץ והטבע יחד איתם ישנם מתן שור
 .עמית שרון מגן חיים וקרן קרטיס מצופיתסנדר, טל הלוי,  טל אלון, רון -וצוות המדריכים הותיקים
 .יום שלישי 22220222 -מתאריך ה הפעולות מתחילות החל

 :תאריכים חשובים
 .בקרוב פרטים -חג המעלות"" 8/10/05

 .י'ב-טיול אתגרי לתלמידי ט' -יוסי יפה"" 18-21/10/05
 .פעילות איסוף למלוא הטנא בנוסף תתקיים *

הצלחה, למדריכים שסיימו המון תודה ולכולנו  מדריכים החדשים הרבהאנחנו מאחלים לכל החניכים וה
 .שנת פעילות מהנה, ערכית ומוצלחת

  בנג'יו וועדת נוער שחר
 .0506-397908 בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לשחר בנג'יו המד"ב בטלפון
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 האזורית שני טיולים מטעם המועצה
 

  :בחודש זה בתשלוםהמועצה האזורית מארגנת שני סיורים 
  .לחודש בהדרכת שמוליק צבי 22סיור סליחות בירושלים ביום ה'  -האחד 

פגישה עם  .מקרית המועצה. המסלול כולל: שכונת הנחלאות ושכונת הבוכרים 10.22יציאה בשעה 
  .מתפללים היוצאים לתפילת סליחות והכרת מנהגי העדות השונים

 .21.22יגוד צנוע וחם וכן באוכל. סיום משוער: להצטיד בנעלי הליכה, ב לסיור זה יש
  .ש"ח לתרומה לבית הכנסת ביום הסיור -12שח למשתתף+  50 - עלות הטיול

 אצל ורדה, שוש, חנה 0390000540 ההרשמה באגף התנס
  .אביב הקטנה בהדרכת מודי שניר יתקיים סיור לתל22.0ביום שלישי  -הסיור השני 

צפייה בפסיפס הקיר במגדל שלום, בדגמי תל אביב  המועצה. הסיור יכלולמקרית  10.22יציאה בשעה 
  .ברחוב הרצל ושד' רטשילד הטקנה ותערכות צילומים שבמקום. הליכה

הכניה המשתנים בתל אביב, בתי אחוזת בית,  יש להצטייד בנעלי הליכה. ינתן הסבר אודות סגנונות
  .זוכה-ם הקוד ה"באוהאוס ועוד. מספר המקומות מוגבל . כל

 הרשמה בטלפון שלמעלה

 

 

 מקווה - הזמנת כרטיסים להצגה
 

הכרטיסים מוגבל. הרשמה במחלרת התנס במועצה  שקל. מספר 02. המחיר  0.12.22שתתקיים ביום 
  :האזורית

 039000540/5 - טלפון
 

 

 חוגים חוגים חוגים
 

  .()כמעטולכל הטעמים  ועדת תרבות מציעה לנו חוגים לכל הגילאים
   .כדאי למהר ולהרשם

 

 הלימודים ברכות עם פתיחת שנת
 

  הלימודים עם פתיחת שנת -לכל התלמידים והמורים 
  .מכולנו -שלוחה ברכה לשנת לימודים פוריה ומוצלחת 

 01.015002. תשרי -אוקטובר 

 .מערכת המים במושב דרוש אדם לניהול ולתיפעול

  :הדרישות
 . בתיפעול בארות ומערכות מיםעבר  נסיון

 .ומדידה יכולת טכנית לתחזוקה ותיפעול אביזרי בקרה
  .מגורים בתחום המושב או בסביבתו הקרובה

  .עביר בשדות על המועמד להיות בעל רכב
  בכתב 12.11.2222יש להגיש את המועמדות עד יום 

  .לוועדת המים במעטפה סגורה
 

 
  מקומי ישיבת ועד

 :היוםעל סדר 
 דו"ח ועדת ביקורת

 אורח: יורם יופה -המושב  חג
 (במצורפת תוכנית המשתכנים )ראו חלק ממנה בתמונה

 .בגבייה בחינת שינויים אפשריים -אגרות שמירה )במידה והזמן יאפשר( 
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 8/11/2005  נובמבר  
 :סדר היום

 .וביוב בגביית אגרות שמירה קביעת קריטריונים להקלות
 קביעת קריטריונים להנצחה קבורה

 שונות
 

 ובא חג המושב קרב
 

 במגרש הספורט 11.22בשעה  19.11.2005 – והחג יתקיים השנה, בשבת ה 02צופית בת 
  ?ומה יהיה בו

 מאכלים והופעה לילדים ולמבוגרים הפנינג דוכנים, תחרויות
 במסגרת האירוע יתקיים יריד תוצרת מקומית

יורם  :המעוניינים להציג או למכור את יצירותיהם מתבקשים לפנות לצורך הרשמה אל ועדת תרבות כל
 12.11.2005 עד לתאריך 224-2222002 –; מיכל 222-0401402; יעל 222-2224222

  שוק מכירה פרטי יד שנייה –לראשונה השנה 
  .המושב ויימכרו במחירים סמליים אשר יאספו מקרב אנשי

  .ירה ייתרמו לנזקקיםהכנסות המכ
  לעזרתכם להעמדת שוק מכובד אנו זקוקים

דבר שיכול לעניין את הסובבים, כגון: קלטות,  אנו מבקשים מכולם להירתם במלוא המרץ ולאסוף כל –ולכן 
תיקים, תכשיטים, תחפושות, כלי מטבח, כלי נוי, ספרים, מפות,  ,משחקי ילדים, בגדי ילדים ומבוגרים

  .מצעים ועוד
  .שייאספו מבעוד מועד, יעברו סינון ותימכור ויוצגו למכירה ביום האירוע הפריטים

 11.11.05 מתבקשים להיערך עם הפריטים עד לתרומה. הפריטים ייאספו ע"י בני הנוער ביום שישי הנכם
  12.32-10.32בשעות 

 תחרות מאכלים
  .שהמעוצב באופן מיוחד ומוכן להג ,כל משפחה תביא מאכל אופייני לה

  .טעם ויצירתיות ,המאכלים יוצגו וישפטו על פי מקוריות, עיצוב
  .התחרות נושאת פרסים יקרי ערך

  לילדים ולמבוגרים הופעת ליצנים ולהטטוטנים
  , מצפים לראותכם

 .הדשא חשוב! נא להביא כסאות ושמיכות לישיבה על
  ועדת תרבות

 

 

 הנוער הודעות ועדת
 

  11.11.22-מהבתים ביום שישי ה ,החפצים ליריד חג המושבהנוער יאסוף את  1 
 12.11.2222הנוער בגן חיים ביום שלישי  גנ"צ מקיים טכס לזכרו של רבין יתקיים בועדון 2 

 .לזכרו שעה לפני הטכס וגם לאחריו יהיה פתוח חדר
 

 

  טיול החודש בשבת
 

  ,כרם מהר"למקורה, ליד  יוצא הטיול החודשי לחוות 22.11 –בשבת ה 
  .נלך משוני לרמת הנדיב –בית בד, נבקר בשוני  -ומה נראה 

  . כשלוש שעות -הליכה נוחה וקלה מאוד 
  .ובמעיינות בדרך נבקר באתרים ארכיולוגים

  .לפי הזמן שיתאפשר נבקר באתרים באיזור
  אסתר פז -המדריכה 

 20.22יציאה בשעה 
  10.22חזרה משוערת בשעה 

  ה בן פזיהרשמה אצל אילנ
 בואו לטייל בצוותא

 יאיר יפה

 

 

 לב ערבי זמר עם יוסי
 

  .בצוותא עם יוסי לב יתקיים ערב שירה 10.11.22 -במוצא"ש, ה 
  .חנה שקל, במועצה האזורית אצל 32 -כרטיסים מוזלים למזמינים מראש 

 23-2422224222טל' 
  .פנוימקום  שקל, על בסיס 22בערב עצמו, ימחרו כרטיסים במחיר 

 בירקנפלד. בתכנית: ושוב איתכם לצידו של יוסי האקורדיניסט, יופיעו גם הזמר עפר כלף והגיסטריסט דב

 


