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אז והיום

זהו את המקום



,  ר''מ 30יחד , שני חדרים ומטבחלבניית  8%של  ברבית י''לא 374 -היחידה נקבע ב תקציב "

לנו להכניס כל   הירשובנק המשכנתאות ולא '' עבודות הבנייה הוצאו לפועל ע', מ 42x–ומרפסת פתוחה 
1965לאור בשנת בספר צופית שיצא  גולגוטמתוך דברי "    לסגוראפילו את המרפסת אסרו . שינוי בתכנית הבנייה







גודלה של הרפת לכל  . קיר באמצע י''עמחולקת , ורפת על גבול שני מתיישבים"
מצורפת לרפת נבנתה מקלחת מבטון בגודל  . בלי רצפה', מX 36מתיישב היה 

"ובית שימוש אף הוא מצורף לרפת', מ 12Xשל



....הרפת היא ארכיון–והיום 



או דירה למגורים



?ואיזהו המקום בשקופית הבאה

במילים כפי שנכתב עליו תאורותחילה 

 1957  -למושב  24 -שנים בשנת ה 59לפני 
.  י כותב מחוץ למושב "במסכת שנכתבה ע

גם   ובצידוהחג לא נחוג בזמנו אבל הטקסט נשאר 
.שמות האנשים שהיו אמורים להשתתף במסכת

פוטרמן-י עדנה סרוקה"עותק של המסכת הופקד בארכיון ע



! ההלך 
אל  , המעטירהצופית היום ובהעפילך בכביש ההולך ועולה אל והיה 

,  עיניך אל צמרת עצים ישאוך
...,אל יתורו בינות לעצים בתים מלבינים

.  מתחת לעצים יקדמך הצינור, שם
. לא תואר לו ולא הדר, אל תבוז לו מפאת מראהו

.  אך בו תתגלם תפארת הכפר
.החברתי והכלכלי של המקום, זהו המרכז התרבותי

. כל פגעי הגורל ותהפוכות החיים לא פגעו בו
,  עשרים וארבע שעות ביממה לא ידע מנוח

.  במים קרירים סניטקובסקיעשרים וארבע שנים לא התקלחו בני 
. שום היכל תרבות וכל מרכז מסחרי לא יכלו לו

 -איתן ויציב הוא מונח לו 
.ועמוד חשמלמיתמר בין עץ 

. בזיעה וסתם בעפרון, כתבו בדם ודמעות הסטוריה
.בישבנים- ההסטוריהעליו נכתבה 



".....ועמוד חשמלבין עץ מיתמר "



 להסטוריההצינור זכה לא רק 

שנכתבה בישבנים  

אלא גם לכינוי שבו השתמשו  
ביום יום וגם לשירים  

–עכשוואחד מהם יושר 
או בשמו המלא –הככר

ככר נישקה



"שושנהשושנה "למושב   לפי מנגינת  24–נכתב לקראת חג ה  הככרשיר 

בלב המושב ככר נחמדה. 1

צינור שם בולט מתוך אדמה

מרכז ישיבה לחברת ישבנים

.פלטפורמה לכל הגילים

פלטפורמה פלטפורמהפלטפורמה . 2

נמשיך לחמם את מימך

ואם גם יכאב ישבננו

.לנצח לא נעזבך

ועתה רבותי הקשיבו היטב. 3

לשיר משורר צעיר ומלבב

הככרבשבט סופרים תואר 

.לא חסר בו מאום ודבר

עלה נא עלה נא שירנו.4

הרבה ההלל לצינור

מרכז לתרבות בכפרנו

.עליו יספר דור לדור



ויש אפילו ספסל שמחליף את הצינור  ..." ככר העיר"זו כבר נעלם הצינור אבל המקום ממשיך לתפקד כבתמונה 

1994 



......והיום

 הככרתולדות ושלט שאת  תימרורעמוד –עמוד  עם שילוט ובמקום עמוד חשמל –במקום עץ מיתמר 

"(שכון הבנים"תשתיות ו פיותוחשנעקרו לטובת  הגרבילאהעם חומה במקום עצי )מספר 





תשכה -שבועות  חוגגים –על הדשא בשדרות ראובן 

?איפה מתי ומי 



בשדרות ראובן   1979שבועות ....והיום







4-6-2016שדרות ראובן 



?מתי? איפה 



....והיום 



מתי ומי בתמונה, מה



....והיום



?מתי ומי בתמונה, איפה



....והיום



מתי ומה בתמונה



....והיום



?מה בתמונה 



?מה בתמונה 2012–והיום 



היום  



.... בצרכניהשנים  24ולפני 





. מועצת המושביםהתקיימה ....לפני חצי שנה רק "

.  חלו שינויים רבים לטובהמאז 

הספר על בית ....: בנייני ציבור חשובים, בנייניםנוספו 

....  , שתי קומותיו

שאף היא נבנתה  , הימים נגמר בנין המרפאהבאלו 

עד היום היו נזקקים חברי  . במאמצים עצמיים של הכפר

אליה צריך להגיע בדרך  , סבא-בכפר ח''קוצופית למרפאת 

.  חולות קשה

נכתב   56-7מתוך כתבה של קושניר המופיעה בספר צופית עמודים 
שנים לצופית 3במלאות 



....והיום



.....מי ולמה? מתי. איפה





.....מי ולמה? מתי. איפה



....??ולמה ? מתימ? איפה



? מתי? .איפה



והיום



.....?מתי? איפה





ושנים לאחר מכן


