
 3 ארכיקפה
בשבת  ,  במועדון התרבות

18.00בשעה   17.9.2016 ו "תשע אלול ד "י

למושב צופית 83נציין       
מאז ועד היום  הבטחוןעל בדגש 

כולם מוזמנים                                           

היוםואז



:  יש לי שני תפקידים. בערבים אני כמעט תמיד עסוקה

.  ראשונה-עזרה–אחד 

כי  , חשוב לא פחות, האיתות, השניתפקידי , "מורס"איתות –השני 

ואז  , חוטי טלפון חתוכים, כמעט כל יום מוצאים בכל מקום חבלות

קבוצת  )אנחנו . הישובים נשארים עם הקשר היחידי של מנורת האיתות

על מגדל המים ומשם שולחים ומקבלים   לילה-מטפסים לילה, (האיתות

דרך המנורה , למפקדה, את כל הידיעות מהישובים ומעבירים הלאה

  סביב-יש נקודות ישוב המוקפות סביב... נקודה...קו...נקודההמתקתקת 

בכפרים ערביים והקשר היחידי שלהם בלילות עם העולם החיצון הוא  

.דרך המנורה המהבהבת שלנו

1938 -מתוך מכתבה של זהבה אהרוני לאחיה בנכר



?  מי הוא האדם שבתמונה  -4

א   מנחם השומר

ב  גפיר שהוצב במושב 

ג  חייל בריטי  



: מתוך פרוטוקול ישיבה בנושא בטחון 

מחליטים לסגור חדר בבית העם 

למנחם השומר  



כלי הנשק הקר הנפוץ שדרש אימונים על מנת   -5

?  להשתמש בו 

א   חרב  

ב   פגיון  

פ"קפאג  





קרב )פ ''בקפהתאמנו . לאימונים ותרגולים בשבתותיצאנו 

הוא היה  . כשכלי הנשק היה מקל עץ( פנים אל פנים

כשהמדריך  . זה לא היה קל. אמור לתת מענה במידה ונותקף

אני רוצה לראות  '': הוסיף לזה חריגה לטעמנו'' !שמור''צעק 

.''רצח בעיניים

92http://www.tsofit.org.il/g/, זכריה בן דרור חנהלה
אישיים זכרונותסיפורי בהגנה  במדור  תיכונסטית"

http://www.tsofit.org.il/g92/
http://www.tsofit.org.il/g92/
http://www.tsofit.org.il/g92/


-היכן שהו תושבי צופית  במלחמת ששת הימים   -7

? שלא היה לידם מקלט 

מאחורי קירות מגן  -א  

רפתות  –ב 

שוחות –ג 





הופקד בארכיון מושב . יומן הביקורים

קריץי פנינה "צופית ע

TSOFIT ROVERNMENT OF PALESTINE

3 APRIL 1936





כשנשאלו לנימוקים הודיעו  , בסביבה החלו לעזוב את מקומות מחנותיהם הבידואיםמחנות 

שאמרו להם  
כי לא כדאי בימים אלה להימצא בשכנות עם ישובים יהודיים  

  פיכמןיהושע                                                                                                 

סימנים ראשונים שבדיעבד התברר כי העידו על ההתכוננות למרד הערבי שהחל   1936–במאי –1

1936בשנת 



? מהי התעודה שבתמונה –12

א  תעודת זהות בריטית   

ב   תעודת שוטר  

חבר הסתדרותג   תעודת 



?  היכן הוצבה מצלמת המעקב הראשונה במושב  - 13

שער המושב    -א  

בית הספר    -ב  

בית העלמין  –ג 



?  " משמר הנע"מה היה ה -14

משטרת הישובים העבריים  -א  

חברת שמירה –ב 

כינוי למשטרה הבריטית  –ג 

קריאה



? 1946כיצד נערכו בצופית לשבת השחורה בשנת 16

החביאו את כלי נשק בבתים   -א  

החביאו את כלי הנשק בפרדס  -ב  

העבירו את כלי הנשק לכפר סבא –ג 

קריאה



 ?  מי קיבל פטור מנעליים בשמירה  .  17

  גינזבורגא   ישראל 

 

ב   ישראל הלמן 

זומר  ג    ישראל 



פתק שחרור מנעלים במשך שבועיים  

בערך 
הפתק נמצא בקופסה מיוחדת שבה נשמרו  

(חדר הנשק) הבטחוןפתקים ותעודות בחדר 

והופקדו בארכיון צופית   1947הפתק מאוגוסט 

שדות-מונדלקי יפה "ע 2012בשנת 



?מתי היה פינוי של נשים וילדים מצופית 18 

א    במבצע קדש  

ב   במלחמת יום כיפור 

ג   במלחמת השחרור

?מי היה בין המפונים 



איזה סוג בעלי חיים אזרחיים גייסו לצבא בעשור הראשון  19

?למדינה 

א   כלבים 

ב    פרדות  

ג  פרות



(בהמות)טופס גיוס ושחרור בעלי חיים אזרחיים 



? למה שימש צריף הפועל 21

ספורט   לתירגולי  -א 

לאימוני נשק –ב 

למועדון נוער–ג 





?שבתמונה   יומן הכפר את מי שימש   24

  המוכתאראת   -א 

את ועד המושב –ב 

את השלטון הבריטי  –ג 





ממשיך ללוות אותנו מאז ועד היום   הבטחון     

: הבאות נציג מספר דוגמאות בשיקופיות

פורסם בעלון המושב –1980* 

שומר לילה בשכר  - ש ורע שפירא"הרב שרייברשמחה 

1980–היערכות לקראת תרגיל כוננות *

על האפקטיביות  הומריסטיבמבט  גרינפלדמשה  -  1990•

של השמירה בתורנות

ט "קב -של הוועד המקומי   פרוטקולמתוך    -  2015•

המועצה אישר סגירת השערים ברוב שעות היום



צופית אצלינו, 1980נובמבר 



צופית אצלינו–1980נובמבר 



של קול קורא קול קורה 1990מתוך גיליון יוני 




