


לה ומוטי זלוצקי'שרה

ציפי צימר עם סרט

ילדים



ילדי משפחת גובר



עם סרטים ושלייקס1954סיום הגן 



ילדות בחצר של פיכמן



ילדים בשלל מלבושים



ילדי משפחת גינזבורג עם חולצות רקומות

חולצות רקומות

יוכבד ורנר אורזת תפוזים  

ציפי



מרתה ותהילה משחקות בחצר



תיכוניסטיות
מרים כץ זהבה בלוייס, רוחלה בן משה, אורה קוסובר





.מרתה וחברה על רקע צריפי העולים



ה של הנוער העובד ביערות הכרמל"כ-מחנות ה



אילנה בראון, תהילה , ביליק לבנדיגר, מרתה רענן, בתיה זלוצקיליד תחנת אגד בכניסה למושב' בנות כתה ו



בגדי עבודה
בלול

אסתר אברמסון מאכילה תרנגולות



רנה סורוקה בלול עם טלה ודיתה'צ



לאה בלווייס מאכילה  

תרנגולות



אסתר אברמסון
רנה סורוקה'צ

לאה בלוויס

בלול



קבוצת נשים מורטות תרנגולות להכנת מרק לקראת אירוע במושב

........לא רק מאכילים תרנגולות



שמעון דיין

זומר בלול





ישראל גינזבורג עם הפרה

רפת



משפחת אברמסון גדליה ליד הרפת
פרידמן עם הפרה( אגי)צפורה 



רנה קוטפים תפוזים'אהרון דוד וצ

יש גם פרדס, לא רק לולים ורפתות



פרדסן מודרני, דני שחרמשה גרייבר עודר בפרדס ובידו גם רובה



אורזים תפוזים בבית אריזה בקלמניה



ברינה יקצורו, הזורעים בדמעה

ויוכבד ורנר קוצרת..........ישראל ורנר חורש



זומר בבגדי עבודה על החמור



1965( בקיץ ובחורף)נתן צימר עם כובע טמבל 



גדליה אברמסוןאריה הפלינג



בשלג  )חיה הלמן תולה כביסה 

1951)
מכבסת



קו'עדינה רצ



מרים צימר
סוניה אברמסון



דב עם תסרוקת מיוחדת  –יעל בן 

(? או יומיומית)

פופה בן משה

תסרוקות



1931( קטים'חולצות לבנות וז)"  אינטלגנטית"באירועים מיוחדים בתלבושת הגברים 



מקהלת האלף מופיעה בבית העם שלנו  

(לא רק בגדי עבודה, חולצות לבנות)



1985שיקה שדות באירוע חגיגי של חנוכת הכיכר בהרחבה ב

בגדי יום יום



1949משפחת צימר –היישר מבית העולים 



משפחת שרייבר מקבלת אורחים לפני הצריף



משפחת בן משה מטיילת



שלמה קוסובר ויוכבד ורנר
פופה בן משה



משפחת אברמסון גדליה



הנשים בשיחת  

כיכר "חולין ב

"נישקה



אהרון דוד  1951השלג בצופית 

"אתא"עם מעיל תוצרת 



על חוף הים בבגדי ים אקסקלוסיביים



ורדה ושמעון דייןחיה וישראל גינזבורג

קול ששון וקול שמחה



בגדים צבעוניים

צפורה לבנדיגר

ליליק על מדרגות בית העם



במטבח

2012שבועות 



זה רק ספורט

1945שלמה המורה להתעמלות עם קבוצת בנות ביום ספורט במגרש מכבי פתח תקוה 



מרוצופית



2001קבוצת הבייסבול של צופית בניצוחה של טיבה פלטר 



מנחם השומר

בטחון



גפירים



1940א ראשון בצופית ב"קורס הג



כך טיילו פעם



טיול לאילת



2003טיול ביער אלונים  טיולים




