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עלון מושב צופית 



גיליון מספר 6

נטיעת עצים בחורשת הארנים לזכר קדושי העיירה ינובה בשנות החמישים
אירית,רלהויפק'הבנותליוצאיינובהבצופיתברקע-הבריכה שעליד ביתהעם

ומה בגיליון ?
עברושנתייםמאזיצאלאורהגיליוןהקודםשל"עליצופית"וגיליוןזהמשקףחלק
מהפעילותשהתקיימהבמושבבשנתייםאלה.
על תשתיות ופיתוח /אפרתצירכהן 
תרשים של הצעת תקציב 2011לעומת2010/ועדמקומי 
עלהנעשהבאגודה החקלאית/ישראלאברמסוןיו"רוועדהאגודה 
בזירת הבטחון/ספיאברמסון,יו"רועלהפעילותבארכיוןועדתבטחון 
הדרך – רצופה כוונות טובות/דודקרטיס 

פעילויות תרבות ,חברה ,נוער
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ועוד 

ועדת תרבות/אילהיפה, 
עלמדפי הספריהביניהם ומאחוריהם/רותייעקובובסקי 
רוניפירעם ואמירביכלר על פעילות הנוער 
עלקשר שתיקה/עמריפירעם 
על ארכיונאיםכנאמני תיעודועלהפעילותבארכיון/ליליקזקס
זרקור על אתר האינטרנט 
העמותה לשימור בית חינוך צופית-עלעיקריהדבריםשהובילולהגשתההתנגדות
לתכניתתב"עהכוללתבניתביתספרחדשבמקוםזההקיים 
יופי של צופית/ירוןברואלדאלרוןעלהוועדה לנוי ואיכות הסביבה 

על שני מוסדות ציבור המשרתים אותנו
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:

מרפאת צופית – "מסע בזמן" או "התרופה למרפאה" 
סניף הדואר בצופית 

שטח פרטי
אסתר(אתי)זקס/הרהורים וטיפים על הורות 
וגםמדורחדש–עברית שפתנווהפעםעלפריופירותועלאפרוחיםוגוזלים 

עמוד אחרון
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עריכהועיצוב:ליליקזקס
עזרה באיסוף החומר :אפרת ציר כהן
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תשתיות ופיתוח/

אפרת ציר כהן

בהמשךלעבודותהפיתוחשבוצעולפניכשנתייםסמוךלמועדוןהתרבותהחדשברחוב
הקשת,הושלמהגדרהיקפיתבמגרשהספורט,כמוכןהוקםבשיתוףאגודתהבייסבול,
מחסןלציוד.המחסןנתרםע"ימשפחתפלטרלזכרהשלטיבהפלטראשרהייתהידועהכמי
שפעלהרבותבמושבבכללובתחוםהספורטבפרט .
טרקטוראשרשימשאתאפריםאברמזוןז"ל,נתרםע"יהמשפחהוהוצבבקדמתמועדון
התרבות.הטרקטור"מצטרף"לכליםנוספיםשנתרמוע"יתושביהמושב.הקומבייןברחוב
האילנותע"יאורירבינוביץוכןעגלתפיזורזבל,אשרנתרמהע"ימשפחתרענן–יפה
בקדמתהמועדון.אנוךפאריפיסל/ציירעלקירהמועדוןאשרנחנךבחגהמושבהאחרון .
בכניסההמזרחיתלמושבנסללכבישלכיווןכפרסבאע"יהאגודהוהוקמומדרכהיחדעם
עמודיתאורהלרווחתהולכיהרגל,ע"יהועדהמקומי .
מבנההדואר–מבנההדוארשופץכמוגםהכניסהאליו.הוקמהרמפהשמקלהעלהמגיעים
למקוםונשתלהצמחייהמסביב.הדוארבמושבמופעלמזהכשנתייםע"יהגב'אורהישראל
העושהמלאכתהבמסירותואהבהודומהשפועלהניכרבכל .
מועדוןהפנאי–בחודשאפריל2002חנכנואתמועדוןהפנאילנוערצופיתיוזמהברוכהשל
הגרהמד"בית(עדלפנישנתיים)יחדעםפנייהשלהנוערלמצואלומקוםבויוכלולהתכנס
יחדבשעותהפנאי.במועדוןשולחןביליארד,פינגפונג,טלוויזיהומשחקים,מחשבעםחיבור
לאינטרנט,מקררועוד.הנוערמחזיקאתהמקוםמבחינתניקיוןוסדרוכלשכבהאחראיתעל
כך.לעיתיםההוריםצריכיםלהתערב,לסייעאךהמועדוןפעילבמידהרבהבזכותהאמהות
המסורות,חניבןגראומירבברכה. 
פתיחתמועדוןהפנאיהתאפשרהכיווןשהספרייהופינתהזכרוןעברולמועדוןהתרבות
והודותלהסכמתהאגודהלאפשראתהפעלתולטובתהנוערוגםתרמהכסףלציוד .

שעות פעילות במזכירות ועד מקומי :ימים א' ,ב' ,ג' וה' בין 15.00 – 09:00
טלפון ,0773411202 :פקס 0773411203
דוא"ל mazkirut04@bezeqint.net :
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תקציב מונציפאלי 2011 – 2010

מקרא לתרשים :העמודה שמאלית הצעת התקציב ל 3122-

שעות הפעילות במזכירות האגודה :ימים א' ,ג' וה' בין השעות 15:00 – 08:00
טלפון , 09-7411202 :פקס 09-7480085 :דוא"לzofit02@bezeqint.net :
הנהלת חשבונות:

בימי ראשון וחמישי בין השעות 15:00 – 09:00
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האגודה החקלאית

/ישראלאברמסון

כלהתחלההיאמשהוחדש,משהושונה,אחר,כמוהיםהמסתירפניומאיתנו ,
לפתעצריךלהתרגללאנשיםחדשים .
כידועבבחירותלהנהלתהאגודה,שנערכובשיטהשלשניסבבים 
באוגוסט.2010נבחרו7חברים: 
ישראלאברמסון,יהודיתארד,ערןבק,טלהדס,יפתחורנר,ג'ואןמייזלס,פלדמןרן .
בישיבתההראשונההתכנסושניהוועדים,הוועדהנבחרוהוועדהיוצא,והנהלתהאגודה
בחרהביליושבראש.וכפישכתבתיבפתיח-שכלהתחלההיאמשהוחדש,משהואחר.
ההנהלהשנבחרהפועלתותפעלבשיקולובתבונהלטובתהמושב. 
העבודההשוטפתמתנהלתבאמצעותמספרועדות: 
מזכירות מצומצמת-יהודיתארד,ג'ואןמייזל(התפטרה),רניפלדמן,אברמסוןישראליו"ר. 
ועדת כספים-פלדמןרן(יו"ר),יהודיתארד,אברמסוןישראל,ג'ואןמייזל(התפטרה). 
ועדת נכסים וקרקעות-ג'ואןמייזל(יו"ר-התפטרה),יהודיתארד,יפתחוורנר,רןפלדמן,גיורא
פוטרמן. 

ועדת תקנון-יהודיתארד(יו"ר),ליליקזקס,יהודיתברכה.טלהדס(התפטר). 
ועדת קשר עם הועד המקומי-יהודיתארד(יו"ר),אברמסוןישראל,ערןבק(התפטר). 
ועדת מים- אברמסוןישראל(יו"ר),יעקובובסקיפנחס,ברכהדני,יפתחורנר(נציגתפעולישל
המיםבוועדה).וג'ואןמייזל. 
נושאיםרביםהועלובישיבתההראשונהשלההנהלהוהם: 
א.המשךנושארישוםהנחלות(החצר)מולמינהלמקרקעיישראל .
ב.טיפולבפרטבנושאגבולותמולהרשויות. 
ג.עדכוןתקנוןהאגודה. 
דשיתוףפעולהעםהוועדהמקומי. 
ה.סיוםטיפולבמגרשיהאגודה .
ו.פרויקטיםעתידיים .
ז.חידושחוזיםשלהשכרתנכסיהאגודה. 

בחודשנובמברהתקיימהאסיפהכלליתשלחבריהאגודהובהנבחרולוועדת ביקורת
החבריםטיבישפירא,מיכהדנצינגר,שייקהשדות.נאחללהםהצלחהושיתוףפעולה. 
אנועומדיםבפתחהשלשנתהתקציבשלשנת,2011ותקציבהאגודהשהוגשבאסיפה
קיבלאישורדחייהל3-חודשים. 
הוועדותהחלולעבודבמרץ:הוכןתקציבלענףהמים-הענףהעיקריבאגודה.חודשהחוזה
עםהמכולתוהוכןחוזהביתהעםלשימושושלהוועדהמקומי.ועדתתקנוןהחלהלדון
בנושאיםרביםומורכבים. 
נראהלישישצורךליזוםשיתוףפעולהביןהוועדהמקומילוועדהאגודהבנושאיםרבים,
כגון:הגשתתוכניותבינוי,שינוייםהעלוליםלפגועבשטחיםציבוריים,קבלתתושביםחדשים
ועלכךאחראיתועדתהקשרביןהוועדהמקומילאגודה. 
יישוםהחלטתושלהוועדהקודםבנושאשיפוץביתהעם,פרויקטהכרחיואנימקווהשיצא
לפועלבקרוב. 
בפניההנהלהעומדתעדייןעבודהרבהבנושאיםרבים,ואנימאחללכלהוועדותהצלחה
בעבודתן. 
לסיוםברצונילהודותלחבריועדתהקלפיעלעבודתםהמסורה,וכןלטיבישפיראששימש
נציגועדתביקורתיחידעדלבחירתםשלמיכהושייקה .
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בזירת הבטחון  /ספי אברמזון

השומר -פסל של אריה לשץ
שנת  2010שהסתיימה לא מכבר הייתה שנה לא קלה מבחינה ביטחונית במושב .כ 45-פריצות
לבתים ארעו בשנה זאת ורובם בשעות הערב והלילה המוקדמות .רוב הפריצות התבצעו עד יוני,
כאשר מהקיץ אנו רואים ירידה הדרגתית בניסיונות.
בשנה זאת ,שעמדה בצל ירידה בתקציב הביטחון נערכו מספר שינויים ,כאשר גולת הכותרת היא
סיור התושבים שהחל בינואר וממשיך גם בימים אלה .בחודשיים האחרונים אנחנו במגמה
להעביר את כל הסיורים (חוץ מהסיורים המשטרתיים) לשעות הערב וזאת בהתאם לסטטיסטיקה
המשטרתית .אני משוכנע שהעברת הסיורים לשעות הערב תגרום למתנדבים נוספים להצטרף
לסבב הסיורים ( סיור ב 3-חודשים).
בתחילת ינואר סיים תומר הזה את כהונתו במושב כרב"ש לאחר כ 17-שנים בתפקיד .אני מנצל
את הבמה שוב להודות לו על תרומתו רבת השנים לביטחון המושב.
בהתאם לכך ,יצאנו במכרז לבחירת רב"ש ,ולצורך קביעת הקריטריונים ובחירה בפועל ,הוקמה
ועדה בת  9תושבים .ועדה זאת נפגשה מספר פעמים .התהליך כלל ריאיונות של מספר מועמדים
ומביניהם נבחר עמית מורשטיין מגן חיים לתפקיד הרב"ש.
עמית מורשטיין הוא מתנדב מג"ב ותיק וסגן מפקד נקודת מג"ב בגן חיים .אני משוכנע שיווצר
שיתוף פעולה פורה בינו לבין מושב צופית .עמית יתחיל לעבוד ב 1-לפברואר ומספר הטלפון
הסלולרי שלו הוא;.052-6605656
במקביל לתהליך בחירת הרב"ש ,הוקמה בשבועות האחרונים ועדת ביטחון חדשה הכוללת את
ירון בר ,פיני יעקובובסקי ,יאיר יפה ,אורי יפה ,יוסי שוב וספי אברמזון .בשבועות ובחודשים
הקרובים תמשיך הועדה בעזרתו של עמית ,למצוא דרכים נוספות לשפר את הבטחון במושב ,כל
זאת תוך שיתוף פעולה עם התושבים ,משטרת כפר סבא ,מג"ב והמועצה האזורית דרום השרון.
אני מאחל לכולם המשך שנה טובה ורגועה.
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מבט אישי  /דוד קרטיס

הדרך – רצופה כוונות טובות
או איך להכשיל פרויקט שכולם מעוניינים בקידומו
בתפקידי כחבר הועד המקומי בצופית יצא לי להיתקל באנשים שונים ,כ"א מהם מחזיק בדעות
שונות וכ"א מעוניין לקדם נושא כזה או אחר הקרוב לליבו .ואני בטוח שכ"א מהקוראים יש לו
איזה נושא הקרוב לליבו שהוא מעוניין לקדמו במידה כזו או אחרת של אינטנסיביות ופועל
בהתאם למידת המוטיבציה המניעה אותו .יש כאלה המסתפקים בשיחה מקרית ברחוב ,יש
הפונים בכתב ואף קרה שהיו כאלה שהטרידו טלפונית בשעות לילה ,כ"א בהתאם לדעותיו ועד
כמה ה"אש בוערת בעצמותיו" .ולעיתים ,לצערי ,יש כאלה ה"מותחים את החבל עד כדי קריעתו",
כפי שארע בנושא ליקויי תנועה ברחובות הדקל ,הגנים ,הגפן והברוש.
לעיתים רחוקות אנו מוצאים נושא שקיימת עליו "הסכמה מקיר לקיר" .כך היה נושא הסדרת
התחבורה ברחובות "הברוש ,הגפן ,הגנים והדקל" .כפי שכבר ידוע לחלק ניכר מהקוראים ,הרי
שחלק מרחובות ההרחבה נבנו בסטייה מהיתר הבניה .לא כאן המקום להיכנס לשאלה כיצד זה
קרה והיכן הייתה המועצה אשר התירה ,ולו אם בעצימת עין ,את הסטייה מההיתר ,אבל אין
ספק כי קיימת בעיה תחבורתית העלולה לגרום לסיכון לתנועת הולכי הרגל ולכלי הרכב ברחובות
אלה .לכן ,כל חברי הועד ,וככל הנראה רוב ,אם לא כל ,תושבי הרחובות הנ"ל היו בדעה כי
חייבים לעשות לפתרון הבעיה .אם כי ,יש לציין ,שהיו מחלוקות לגבי הפתרונות שהוצעו.
הועד המקומי ,למרות שלדעת רוב חבריו ,החבות לטיפול בהסדרת הליקויים רובצת לפתח
האגודה השיתופית חקלאית בצופית – כיזמת והמבצעת של ההרחבה (וגם מי שקיבלה את דמי
הפיתוח מהתושבים) ,ועל המועצה המקומית דרום השרון ,כמפקחת ומאשרת ,ראה לנכון,
מהמניעים של טיפול בבעיה בטיחותית תחבורתית העלולה לסכן את התושבים ,ולאחר שגופים
אלה לא עשו דבר ,לטפל בנושא על מנת לקדמו במרב המהירות.
במסגרת טיפולו בעניין פנה הועד המקומי ושכר את שרותיו של יועץ תחבורה ,אשר הומלץ ע"י
מהנדס המועצה ,קיבל ממנו חוו"ד ,קיים ישיבות עם נציגי תושבי הרחובות הרלוונטיים ושיתף
פעולה איתם לבחינת הפתרונות המוצעים על מנת שהתוכנית הסופית תהיה מקובלת על דעת רוב
התושבים.
למרות זאת מצא לנכון אחד התושבים ,אשר השתתף בישיבות רבות עם נציגי הועד ,לפנות
בתלונות לגופים שונים ובין היתר למר דני רייף מנהל אגף בכיר לבקורת ברשויות המקומיות
במשרד הפנים על מנת שינקטו את "הצעדים המתחייבים כחוק כנגד נציגי הוועד מר עמרי פירעם
ומר דוד קרטיס הפועלים תוך חריגה מסמכות וניגוד עניינים ,לרבות סילוק ידם המיידי מטיפול
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בהסדרי תנועה ,ביטול כל ההחלטות בעניין שנתקבלו בישיבות בהן השתתפו .המלצתכם על
העמדתם לדין של השניים ולהשעייתם מהוועד המקומי" (תושבים המעוניינים במכתבי אותו
תושב רשאים לעיין בהם במזכירות הועד) .אין צורך לציין כי אותו תושב ,בישיבות שישב עם
נציגי הועד לא טרח לומר מילה על התלונות שהגיש כנגד נציגי הועד ,אשר מכתבו אל מר דני רייף
הנ"ל הינו רק אחת מהן .דו-הפרצופיות של אותו תושב פשוט מקוממת אותי:
שהרי אם אתה טוען שנציגי הועד עמרי ודוד חורגים מסמכות ופועלים בניגוד עניינים ,מדוע אתה
מקיים ישיבות איתם?
לאור זאת הועד המקומי מצא לנכון ,ולו מחשש של מראית עין ,למרות שלדעתנו אין כאן ניגוד
עניינים ,לחדול מלטפל בנושא הסדרת הליקויים התחבורתיים ,שכן אין בנמצא חבר ועד שאין לו
נגיעה כזו או אחרת בהסדרת הליקויים ברחובות הנ"ל ,ולהעביר את הנושא לטיפול המועצה.
מתוך תקווה כי זו תטפל בנושא באופן יעיל יותר מטיפולה בנושאים אחרים.
כתוצאה מכך ,הסדרת הליקויים ,ככל שידוע לנו ,תקועה .ספק רב אם המועצה ,בטיפולה בעניין,
בזמן שתראה לנכון ,תשתף את התושבים במציאת הפתרון .כך ,שלאחר כשנה שנציגי הועד
ותושבים אחרים בעלי כוונות טובות ,הקדישו ממרצם ומזמנם ,ויועץ תחבורתי נתן חוו"ד והצעות
לפתרון (וכמובן גבה שכ"ט) ,חזרנו למעשה לנקודת ההתחלה ,כאילו לא נעשה דבר .ו"הגיהינום
התחבורתי" ,כטענת מספר תושבים ,נותר ואין לדעת מתי יוסדר.
האם אלה הן התוצאות שאותו תושב שאף אליהן? אני בספק רב .האם אלה הן התוצאות שתושבי
הרחובות קיוו להן? גם כאן נראה לי שלא בכך רצו תושבי הרחובות הנ"ל .אם אותו תושב היה
מעוניין לפגוע בעמרי ובי אישית ,הרי שאני בטוח ,שגם עמרי וגם אני נצליח ל"עבור הלאה" אם כי
תישאר לנו "פינה חמה בלב" לאותו התושב .לכן ,כשאתם שוקלים לפעול ולקדם נושא הקרוב
ללבכם (ואנו מעודדים כל תושב המעוניין לעשות למען הקהילה) אנא חישבו היטב על תוצאות
פעולותיכם בטרם תפעלו ,שכן "סוף מעשה במחשבה תחילה".
דוד קרטיס
ועד מקומי צופית
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נוער ועוד
פעילויות תרבות ,חברה,
זמן תרבות  /אילהיפה
תושבים יקרים,
רצינוקצתלספרלכםעלפעילותהשלועדתתרבותבשניםהאחרונות ...
כידועפעילותועדתהתרבותבמושבנמשכתמזהשניםרבותואנוחבריהועדה:יורם
יפה,אילהיפהוגילהפייגממשיכיםאתהמסורתוהדרךשבהןהלכוותיקיהמושב.במהלך
השניםהושקעהעבודהוחשיבהרבהבפיענוחה"קודהתרבותי"שלהמושב.צוותועדת
תרבותשוקדבכלחגעלפעילותשתתאיםלאופיהחג,תענייןותגבש. 
בשניםהאחרונותיוצאתועדתתרבותלערבי"נאמניתרבות"המאורגניםע"יהמועצה
המקומית.ערביםאלומתקיימיםפעםבחודשוועדתתרבותמשתדלתלשלוחנציגמטעמה
בכלפעם.אנובודקיםהצגות,הולכיםלמופעיםובעיקרמקבליםסדנאותוהרצאותשמטרתן
לעזורלנולהגיעאליכם,התושבים,בערביםאלואנושומעיםמנאמניתרבותמהמושבים
מסביבעלקשייםשלהםובעיקרעלהצלחות,אנומחליפיםחוויותועוזריםאחדלשנילגרום
לאירועהבאלהצליח! 
אירועבמושבאולינראהמשהופשוטוקלאךהעבודהמאחוריוהיארבה...חשובלנולהביא
פעילותש"תדבר"אלכולםובעזרתהלערבכמהשיותרתושביםמכלחתךהגילאים.הכיקל
זהלהביאפעילותולשלםהרבהכסף,אולםועדתתרבותשומרתעלהתקציבשניתןלה
ומעדיפהל"השתמש"בהוןהאנושיהמצויןשישלנובמושב .
לשמחתנוהרבה(וזהבכלללאמובןמאליו)מרביתהתושביםמתנדבים,תומכיםולוקחים
חלקבפעילויותהשונות,עוזרים,מקימים,מפרקים,אופיםעוגות,רוקדיםושרים–ועל כך
התודה לכם!הרישבלישיתוףהפעולההזההיהקשהלארגןאתהפעילויותהרבות. 
ועדתתרבותמחויבתלגיווןהפעילויותואיכותן,אנונפגשיםומתייעציםאיךגורמיםלאירוע
הבאלהיותעודיותרמוצלחמהקודם,מתחקריםבסוףכלאירוע,לומדיםומפיקיםלקחים .
עם תחילת השנה האזרחית החדשה כשמאחורינו אירועי ראש השנה ,סוכות ,חנוכה,
מסיבת סילווסטר ,ט'ו בשבט ובקרוב גם פורים...חשוב לנו לשמוע אתכם התושבים,
נשמח לקבל הערות והארות ובמיוחד רעיונות יצירתיים לאירועים הבאים .נשמח לקבל
הצעות ובעיקר נשמח להמשך הסיוע וההתנדבות .
מבטיחיםלהמשיךולהפתיעולהנותכולםביחד,שתהיישנהמלאהבפעילותמגבשתומהנה ,
שלכם ,ועדת תרבות
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ביניהם ומאחוריהם/רותייעקובובסקי
על מדפי הספריה,





עםסיומהשלשנהותחילתהשלשנהאזרחיתחדשהאנימעוניינתלספרלכםעלמצבהשל
הספרייה. 
אזרחיהמושב,חבריםותושבים,אתםשמבקריםבספרייהואתםשלא,אתםשאוליאינכם
יודעיםעלקיומהאואתםששעותהפתיחהאינןרשומותבלו"זשלכםוגםאתםשמעדיפים
לרכושבמבצעאתהספר/יםהנחשקים.כלאחדואחתמכםמוזמןלשאולספריםוגםלדעת
מהקורה. 
הספרייהממוקמתבביתהתרבותבאולםמולטי-שהואגםספרייה,גםמתחםלקיום
שיעורים.אללנולסגורהחלונות,לשמועמוסיקה,לגרדבראשולהמשיךהלאה.ממוקם
בתוכהארכיוןהמתעדאתתולדותהמושבמימיוהראשונים.מצבזהמןהסתםמעלהחשש
לשלמותהאוסףהפתוחלאנשיםבאיםויוצאיםללאפיקוחעלנוגעו/אואוליגםהלוקחהלא
ידוע.ובכלזאתעלילצייןבחיובגםאתהללושנוטליםספרורושמיםלנואתשלקחוואתאלו
האנונימיםשתורמיםומשאיריםלנוחבילותעלשולחן,תודהענקיתלכולכם .
מקורהספריםהמוצעיםלהשאלהבספרייההוארכישהוככתובתרומותמבורכותשלאנשי
ספר.אנו,פנינהורותי,משתדלותלהציגאתמגווןהספריםהחדשיםהמעודכניםביותרואת
אוצרהספריםהישניםיותרשיצאוויוצאיםלאורבמהלךהשנים.ברורלנושההיצעהואעצום
ואיןביכולתנולמלאאתרצונםשלהכולוכאןאפילוהרצוןהמיוחלעולהעלשרטוןוכושל .
אנימניחהשידועלכםכיהספרייהפועלתבמסגרתתקציבשהוקצהלהע"יהוועדהמקומי.
התקציבשעמדלפנישניםעלסכומיםנכבדיםביותרהצטמקבמשךהשניםולכןאינומאפשר
רכישהמספקתומגוונתשלספריקריאה. 
ישצורךבשינוימהותיעקבהשינוייםבאופיהאוכלוסיהבמושב,במספרובטווחהגילאיםשל
הקוראים.זוגםההזדמנותלבקשעזרהבתקציב,כדילעשותלהעלאתמקומהוחשיבותה
שלהספרייה. 
ותזכורתלשעותהפתיחה:יום ב' –  ; 20:00-13:30יום ו' 13:30-10:00מסביבלשנה 
הצעות,הארותוהערותיתקבלובברכה.פנואלי(רותי)בדוא"ל: family@smile.net.il 
תודהרבה–רותייעקובובסקי,פנינהאברמסון 
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נוער גנ"צ /רוניפירעם





פתיחת שנת הפעילות בגנ"צ היתה סוערת ,בלשון המעטה.
שתי המד"ביות עזבו אותנו בזו אחר זו ,וכל העסק נותר על כתפי שלושת המופלאים– אמיר ביכלר
ואיתי תומר מצופית (י"ב) ,ונורית גורדון מגן חיים (י"א) .השלישייה מובילה את כל פעילות
התנועה על כתפיה ,כשועדת נוער מסייעת לפי הצורך.
כל מד"צ מנחה מדריכים של שתי שכבות :איתי אחראי על ג+ד ,נורית על ה+ו ,וביכלר על ז+ח.
צוות ההדרכה נעזר גם ב טרומ"פים (טרום פעילים) ,משכבה ט' המתייצבים בהתלהבות כשהם
נקראים לדגל.
יש גם ליווי של הגרעינרית –נֵרי ,המדריכה (בהצלחה מרובה) את כיתות ט' ,מגיעה לישיבות צוות
המדריכים ,ולפעילות בימי ג'.
השנה ,הוחלט שכתה ג' תיכנס לתנועה (ותיפרד מגנ"צעיר) לאחר שבעבר נכנסו רק כתה ד' .זאת,
בזכות כניסת שכבת י' בעלת פוטנציאל הדרכה רב להדרכה.
אירועי פתיחת שנת הפעילות ותכנון חג המעלות ,נעשו ע"י המדריכים ,והם יצאו לפועל בצורה
מעוררת התפעלות  -התוכן ,התכנון וביצוע התפאורה היו מצוינים ,וזכו לשבחים רבים .
בחג המעלות ראינו בהתרגשות את ילדי כיתות ג' ,מגיחים מתוך תיבת נוח ,עוברים על פני הגשר
המיוחד שנבנה ע"י הצוות (השכבות הבוגרות ,מתוגברות בטרומ"פים) והורד לכבודם.
ילדי כיתות ד' עברו באומץ רב בשביל האש (כולנו התפללנו שיעבור בשלום) ,והצטרפו רשמית
לשורות התנועה .חולצת התנועה הראשונה הוענקה במתנה לילדים (כמו בכל שנה) ע"י שני
המושבים – צופית וגן חיים.
כל השכבות העלו קטעי הופעה (שירים ומערכונים) שנכתבו ע"י המדריכים ,ובוצעו לעילא ולעילא.
את התמונות מהאירוע אפשר לראות באתר המושב במידעון גנ"צ 
חודש דצמבר הוכרז ע"י המועצה כחודש למניעת אלימות .במסגרת אירועי חודש זה ,הוצעו מספר
הרצאות לכלל ההורים .אחת מהן ,של תמיר ליאון ,נערכה בגן חיים ואליה הגיעו הורים רבים *.
לבני הנוער הוזמנה סדנה מיוחדת בנושא מניעת אלימות ,שהועברה לכל שכבה בנפרד.
הפעילות בנושא כללה גם הכנת כרזה (פרטים ותמונה בהמשך)
בסוף חנוכה ,נר שמיני ,הוזמן נוער צופית לפעילות "סודית" .לפעילות שהחלה בכיבוד קל (ותודה
ללימור אפרת שלעולם לא מוותרת) הגיעו כ 30-בני נוער שעברו אח"כ סדנה שהוזמנה עבורם.
לאחר הסדנה ,מי שרצה ,נשאר ובילה במועדון הפנאי הסמוך.
העבודה אינה מסתכמת באירועי שיא דוגמת אלה הנזכרים.
עבודת המדריכים היא כמעט יומיומית ומושקעים מאמצים רבים בפעילות השוטפת.
במשך השבוע נפגש כל צוות ההדרכה לישיבות צוות קבועות .במהלכן מתעדכנים המדריכים
בנעשה ,מכינים ביחד פעולות אותן יעבירו לחניכי התנועה הנפגשים לפעילות בימי ג'.
המדריכים מתמודדים עם בעיות לא פשוטות .היו פעולות מוצלחות וערבי שיא מהנים ,בצד בעיות
של מיעוט חניכים וגילויי אלימות בפעולות .הכל יש לנו .והם עושים זאת לבד .ללא מד"ב.
לאחרונה ,בסיוע אייל צייג ואריק ברנס מהמועצה ,הגיעה לגנ"צ (לסיוע זמני) דמות שהילדים
מכירים מבי"ס צופית .ששי הינו האחראי לתחום המוגנות החברתית ונמצא בבית הספר חמישה
ימים בשבוע .הוא מלווה את הצוות בבעיות המיידיות ומסייע להם.
אנו מקווים שבנקודה זו הגענו אל המנוחה ואל הנחלה .לאחר מאמצים קדחתניים למצוא מועמד
מתאים ,נדמה לנו שהצלחנו .בסוף פברואר (בלי נדר) תיכנס מד"בית חדשה לתפקיד ואנו חושבים
שמכאן יהיה קל יותר.
מגיעה לששי תודה על ההירתמות המיידית לעזרתנו ,וכן לאייל ולאריק שנמצאים תמיד במרחק
טלפון מאיתנו .גם בערב ,וגם כשהם באילת.
זהו המקום להודות לכל ההורים התומכים – אם במילים טובות ואם בביקורת (שהיא חשובה
ונדרשת לא פחות) .מסייעים לפעולות ,מרימים טלפון לשאול אם צריך עזרה ,מעירים את תשומת
הלב ונותנים עצות .השיח בינינו חשוב .רק בשיתוף פעולה בין כולנו – נצליח.
תודה לכולכם.
אפרת במזכירות ואריה החצרן  -חוליית ביצוע משמעותית העוזרת במינהלה לפני ואחרי
הפעילויות .ניג'וס לא קטן .כולנו חייבים להם המון תודה .תודה.
ועדת הנוער :סיגל רשף ,יואב תומר ורוני פירעם. 
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אמירביכלר,נציגהמדריכיםמספרלנועלפעילותהנוערהשנה:
אז מה הולך בתנועת הנוער שלנו ,גנ"צ?
התחלנו את הפעילות ב 0..5-באירוע ענק לכל שכבות הגיל ,וכל קבוצה
הייתה צריכה למצוא את המדריכים שלה ,וכאשר הם הצליחו (ובסופו של דבר
כולם הצליחו) התחלנו את פעילות תנועת הנוער!
בכל יום שלישי אנחנו ,המדריכים ,נפגשים עם החניכים ומעבירים להם
פעולות בנושאים שונים ,לפי רצף ההדרכה התנועתי – התחלנו בחודש אירגון
שמטרותיו העיקריות הן היכרות בין חברי הקבוצה והמדריכים ,גיבוש הקבוצה,
יצירת תיאום ציפיות להמשך השנה ,קביעת כללים לשנת הפעילות החדשה,
הכרות עם התנועה.
אחר כך עברנו לחודש שנקרא "חודש יחיד בקבוצה" ומטרותיו העיקריות הן
בחינת היחסים בקבוצה ,הכרה בכוח הקבוצה והחברים ,הכרה והשפעה על
תופעות חברתיות בקבוצה ומחוצה לה וסיימנו את החודש הזה בפעילות על
חשיבות התרומה לקהילה והעזרה לזולת .בהמשך לכך ,ביום שלישי ה .... -
ערכנו התרמה ברחבי המושבים גן חיים וצופית לעמותת אקי"ם.
בין לבין כל הערכים האלה ,הספקנו גם לעשות פעולות כיף חוויתיות
לחניכים ,להפיק חג מעלות מהסרטים וליצור קשר אישי עם כל חניך!
בנוסף לכך ,עסקנו גם רבות בפרויקט בני המצווה של שני המושבים ,וביום
שבת ה 1..-התקיים במועדון התרבות החדש בצופית מפגש בין דורי – בין ילדי
שנת המצווה הנוכחיים (שכבת ז' של השנה) לבין תושבי צופית הוןתיקים
שסיפרו לילדים איך התנהלו החיים פעם ,בבית הספר ועם החברים ,איך חגגו
את בר המצווה שלהם ועוד ועוד ..ניתן היה לראות את העניין שהביעו חניכי
שכבת ז' בנושא זה ,האווירה הייתה טובה ובסוף היה גם אוכל טעים מאוד
(בדגש על "אוכל של פעם") .למדנו הרבה ותודה למארגנים!
אוהבים ונמשיך לעדכן ,המדריכים
אמירמעדכןגםבמידעוןגנ"צבאתר http://www.tsofit.org.il/meidaon/meidaon.asp?type=gants
* הרצאה נוספת של תמיר ליאון – "דור המסכים" מגיעה אל המועצה בעקבות מקרה ההתאבדות של הנער שחווה
.התעללות באמצעות הפייסבוק .ההרצאה תיערך באולם הכנסים במועצה ב ,7/2/2011-בעלות של  30ש"ח למשתתף .ניתן
להירשם אליה אצל ענת טוינה ,האחראית במועצה האזורית על "עיר ללא אלימות" ,בטלפון  .03-9000646מומלץ בחום


השנה התקיימה תערוכת מיצגים של בני הנוער בנושא " נוער דרום השרון אומר לא לאלימות " 
במסגרת תחרותית בה התבקש כל מושב להגיש מיצג בנושא מניעת אלימות בדגש על תהליך משמעותי של
בני הנוער כשהכנת המיצג היוותה שיא הפעילות .המושבים שזכו בתחרות הם מתן שהכרזה שלו תופץ על
מדבקות לכל תלמידי המועצה והקבוצות של גנ"צ וירחיב זכו כל אחד בכ  ₪ 1000 -לפעילות ביישוב.
כל הכבוד!!! התמונה צולמה ונשלחה אלינו ע"י ענת טווינה – רכזת פרוייקטים בדרום השרון,
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קשר השתיקה /עמריפירעם
"כמה היו?" – "כולם"
"אירועים חריגים" – "לא"
סדרת שאלות קבועה לבנותיי שחזרו מפעולה בגנ"צ.
סדרת תשובות קצרה ושגרתית שאינן בהכרח מעידות במשהו על מה שהיה שם ,לא מסתירות ,לא
מספרות – כלום.
נסענו כמה הורים ברכב שלי לחתונה בדרום .אוטובוס מועצתי אסף את השכבה הבוגרת ונסע גם
כן.
בדרך השתעשענו קצת באשר להרגלי השתייה של נערינו ונערותינו המצוינים ,בעצם בכך שאין
להם הרגלים ,שכן אינם שותים.
ישבנו סביב צלחות בשר כאותם זקנים מהחבובות ,והשקפנו על המצוינים שלנו מפזזים תוך
הקפצת טקילות נמרצת.
לפתע ,בזוית העין ,ראינו את אחת מהטובות שיש ,שהדריכה בעבר את בנותיי בתנועה ובקייטנה,
ספק פוסעת ספק מובלת ע"י בחור לא מוכר ,מרחבת הריקודים והלאה .נערה בת  ,17מוכרת
ואהובה ,בלי ספק שתויה כהלכה .בראש רץ תסריט של מה שיתכן ועתיד לקרות בדקות הקרובות.
נוער ,אלכוהול ,מוסיקה – הדמיון דוהר.
לקום או לא לקום .לגשת לשאול מה קורה? מה גובר? האי נעימות ,בצד הזקן שקם ,ובכלל מי
שמך ומי ביקש ממך?
ומן הצד השני ,הרי לזה בדיוק הייתי מצפה מאב אחר אם היה שם ,ובהנחה שזו ביתי הפוסעת אל
הלא נודע.
כשלתי .לא קמתי .חודשים עברו עד שאספתי כוחות לפנות אל הנערה .לשתף בלבטים.
כפי הנראה דבר רע לא קרה שם ,ובכל זאת המקרה משמש עבורי כזרקור.
לשבור את קשר השתיקה.
להציף ,לספר ולשתף .אנחנו ההורים .מעבר להכל ,קודם כל אנחנו הורים.
לקחת אחריות להיות מוכן גם לשיחה לא נעימה.
מדריכי ורכזי נוער ,משובחים ככל שיהיו ,יעברו אצלנו ,ישאירו משהו אצל ילדנו וימשיכו הלאה
בדרך הטבע ,לתחנה הבאה .אנחנו נשארים כאן.
כשמישהו קרוב חולה לפתע ,יסודות החיים היציבים משתנים .חלק מהמחשבות נתונות לסייע,
לעזור ,לעשות ,בצד המחשבה למה הוא ולא אני.
די מהר מבינים ,שכדי להמשיך הלאה ,כדי לא להשתגע ,צריך "לחזור לשגרה" .עבור חלק מאיתנו
מדובר ב"לחזור למרוץ".
בצד קשר השתיקה מתחילה רחשת קשקשת ,שרובה באה ממקום טוב ,מחוזקת ב"איך הילד שלי
לא בעסק" ,לא פוגע ולא נפגע .והרחשת והקשקשת ,מעצימה האירוע" ,אבל אל תגיד לאף אחד
שאמרתי" " ,לא רוצה ליפול לפה שלה"" ,שלא ידעו שיצא ממני".
עשרים דקות זעזוע אחרי קריאה בעיתון על מקרה כזה או אחר .אבל זה באשדוד ,רמת גן ,לא
אצלנו.
יש לנו כאן הכל .ולאחרונה צפים ועולים עוד ועוד.
אף אחד מאיתנו שלא ייתן לשקט להטעות אותו.
צריך לספר ,לשתף ,לדבר ולעשות .עשייה בעבורי כאב ואם ,בדיוק מה שהייתם מצפים ממני לעשות
עבורכם" .קשר השתיקה" – תרבות המאפיה ,בצד "הרחשת קשקשת" הם מתכון לאסון.

וכן ,יש אצלנו ילדים פצועים ,וכפי שילדינו עשויים לחלות ,כך הם יכולים להיפצע בנפש.
על כל אחד ואחד מאיתנו לפתוח את חלונות הרכב ,להאזין ולהתערב
אל לנו לסגור החלונות ,לשמוע מוסיקה ,לגרד בראש ולהמשיך הלאה
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הארכיונאים כנאמני תיעוד והארכיון כמרכז המורשת של הקהילה/ליליק
ואלדדאלרון

לרביםמאיתנומתקשרהארכיוןעםתיקיםמשמימים,המעליםאבק,מונחיםעלמדפים
ומתבלים.עלוללהיווצרהרושםשהעבודהבארכיוןהיאאפרורית,משעממתומשמימה. 
מדיפעם,אנונתקליםאףבמבטיםהמעידיםעלתמיההוישהשואלים–מהמעניןבעבודת
הארכיונאי?למעטיםמבינינונידלקאורבעיניים.מעטיםהםהמביניםאתחוויותהארכיונאי .
בכתבהזואנימבקשתלשתףאתכםבחוויותשאותנומרתקות. 
חשובלהזכירכיאיגודהארכיונאיםבארץבודקאפשרותלשנותאתהשםשדבקהבותדמית
ארכאיתואחתההצעותהיאלקרואלמישעוסקבתיעוד–מנהל הידעו/אונאמן תיעוד.
בתנועתהמושביםרואיםאתהארכיון כמרכז המורשת של הקהילהולאחרונהנערכיםשם
לעידודולעזרהבהקמתארכיוניםוהשתלמויותלארכיונאים .
תכניותטלוויזיה,ספרים,ועודיצירותנכתבותומופקותבזכותהארכיוניםואלהששומרים
ומנהליםאתהמסמכיםביןאםהםניירייםאובמדיהאחרת. 
העבודהעלנושאמסויםדומהלעבודתבילושוהרכבתפאזלשתמונתונבניתמפיסותמידע
המתגלותבמסמכיםהמגוונים:פרוטוקולים,מאזנים,ראיונות,תמונות,מדיהועוד. 
פעמיםמגיעהבקשה/שאלהלאיתורפיסתמידעכלשהיהמחייבתחיפושונבירהבתיעוד
הקיים,עבודההכוללתעימותמיידעיםבדרךלאימותהמידע. 
להמחשתאביאכאןשלושדוגמאות: 
שילוט אתרים הסטורים במושב
בימיםאלהמשליםצוותהארכיוןעבודתחקרעלמבניהמושבהראשוניםלצורךהכנת
שילוט.הפרוייקטנעשהביוזמהמשותפתשלהארכיוןוהוועדהמקומי. 
כדילרכזאתהמידעעלאותםאתריםולצורךאיתורהמידעקראנווחיפשנוחומר
בפרוטוקולים,במאזנים,בספרצופית,בתמונות,בתכניותובעיתונותהעבריתההסטורית. 
הכנת התצוגות לארון התצוגה
במבואתמועדוןהתרבותהוקםארוןלתצוגותמתחלפותבהן"יוצאהארכיוןמהארון".הפקת
התצוגותהמתחלפותמחייבתעיון,חיפושוהכנתהאביזריםוהמסמכים. 
עדכההפקנושתיתערוכות:האחתבשם הבטחון וההגנה והשניהשעדייןקיימת
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רפואה שלמה -המרפאות בראי הזמן.
זוההזדמנותלהודותלכלהמפקידיםבארכיון:תעודות,אביזרים,יומנים,מסמכיםוכמובן
תמונות.לטובתכולנו.אנומוצאיםשזההמקוםלהביעתודה מיוחדת ליאיר מונדלקאשר
הצילפרוטוקוליםמשנותיוהראשונותשלהמושבמשריפהשהיתהעלולהלהשמידםוהעביר
אותםלאחרונהלמשמרתבארכיון.כמוכןאנומבקשיםלהודותלדוביקכוכבישתרםלנו
מזגן. 
בחודשינוארקיימנומפגש בין דוריבשיתוףעםשכבתבניהמצווה,ההוריםוהמדריכים,
ומקוויםשיהיהלוהמשך.האירועצולםע"יארזעצמוןמגןחייםכוללהתמונההמצורפת .
בואולבקרבארכיון,ללמודפרקיםואפיזודותמתולדותהמושב arch2008@bezeqint.net
בברכה,צוות הארכיון:ליליקזקס,אראלהצוקרימוןויהודיתברכה 


בני ובנות המצוה במפגש בין דורי עם הסבים והסבתות

"...ספרי לי ספרי לי איזו מעשיה"..





אתר האינטרנט /ליליק

http://www.tsofit.org.il

האתר מתעדכן באופן שוטף במדורים השונים באמצעות המידעון  ,מידעון גנ"צ ,בדפי ההסטוריה,
פרוטוקולים  ,הודעות ,תמונות ועוד .ספר הטלפונים מתעדכן בהתאם לפניות התושבים.

לתשומת לבכם:

הקלדתו של ספר צופית הסתיימה וכל תכולת הטקסים נמצאת ב"דפי הסטוריה" של האתר.
אתם מוזמנים לקרוא ,ללמוד על תולדות צופית ,על האנשים ,על הקשיים ועל ההתמודדות שליוו אותם.
הספר מתעד את שלושים השנים הראשונות.
צוות האתר :אריאל יער ,גלי גליקמן ,מיכל שרף וליליק זקס שוקד זו השנה השמינית על תחזוקתו
השוטפתונשמחלהיעזרבמתנדביםנוספים.חשובבמיוחדמישהוהמוכןלעזורבתיכנות, 
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מה שידעת ולא ידעת על בית חינוך צופית
 נכתב ע"י העמותה לשימור בית הספר בצופיתאשרשמהלעצמוכמטרהלפעול  
להשארתביתהספרהאיזורי"ביתחינוךצופית"במקומוהנוכחי-במושבצופית.


בית חינוך צופית ,הוקם בשנת  1935בכספי חברי צופית ועד ספטמבר  1960הם תחזקו
והפעילו אותו כאשר הם גם משתתפים בתשלום למורים שלא קיבלו מספיק כסף
מהמדינה.
ניהול בית הספר ואחזקתו הועברו למועצה האזורית ,אולם את הקרקע המועצה האזורית
ניכסה לעצמה בצעד חד צדדי לפני מספר שנים .
ראש המועצה מעוניין לסגור את בית הספר ולבנות בית ספר אזורי חדש בבית ברל
במסגרת עסקת נדלן עם בעלי הקרקע (קרן ברל כצנלסון השייכת למפלגת העבודה).
בית חינוך צופית הוא נכס של צופית ,שלא יסולא בפז .הוא מושך אוכלוסיה איכותית

למושב ,שרוצה לגור קרוב לבית ספר .הוא העבר,ההווה והעתיד שלנו .לומדים ומתחנכים
בו כבר  3דורות והוא מהווה גם מרכז לפעילות הקהילתית בשעות אחה"צ ובחופשות.
לאחרונה ערכנו מבצע החתמות נוסף על מנת לבדוק בשנית את עמדת התושבים לגבי נושא
השארת בית הספר בצופית ולקראת שליחת ההתנגדויות לוועדה המחוזית ( התנגדויות
לשינוי ייעוד הקרקע בבית ברל מאדמה חקלאית לאדמה שניתן להקים עליה מוסד
חינוכי).
התברר שוב כי הרוב המוחלט של התושבים במושב צופית רוצה שבית הספר ימשיך כאן.
עד עתה למעלה ממאתיים בתי אב חתמו על התנגדות להוצאת בית חינוך צופית מצופית.
האגודה החקלאית של צופית ,הוועד המקומי והעמותה למען מושב צופית הגישו כבר את
ההתנגדות לוועדה המחוזית.
ראש המועצה אינו מוכן להתחייב באשר לשימוש שיעשה בעתיד במבנה ובאדמת בית
הספר הוא הבהיר כי השטח יישאר שייך למעצה האזורית ויעשה בה מה שיראה לנכון,
דבר שעלול לגרום לפעילות מרובה בכל שעות היום והערב ולהביא איתו אנשים זרים
שיסתובבו כאן בכל שעה שיחפצו (לדוגמה :אם ישכיר אותה לבית הספר הדמוקרטי של
רעננה ,למכללה למנהל ואלה רק אחדות מהדוגמאות שהוא עצמו הזכיר).
ראש המועצה יכול היה לפתור בקלות את הבעיות סביב בית הספר ,כבר לפני שנים:
 צפיפות ילדים :העברת ילדי חגור לבית ספר אהרונוביץ שבנווה ירק כפי שתושבי חגורעצמם ביקשו  -קרוב לביתם וגם נימצא במתחם בו לומדים ילדיהם מכיתה ז' ועד
סיום תיכון ,בדרך זו יכול היה גם לחסוך עלויות הסעות אוטובוסים למועצה
(העומדות היום על  4מליון ש"ח !!!) ) .
 לאחר שיחות עם מספר הורים מחגור ,וכן מהוועד המקומי ומהאגודה ,נודע לנו כיהובטח לתושבי חגור בעל פה ,כי ביום שבו יקום בית הספר החדש בבית ברל יענה
מבוקשם ויועברו לבית ספר אהרונוביץ  .עד אז מוטל עליהם לשבת בשקט כדי לא
לפגום בקבלת התקציבים ממשרד החינוך .בתמורה לכך יעביר ראש המועצה כספים
למושב חגור לצורך שיפורו .
 חוסר במיקלוט וכיתות לימוד :עוד אחת מהטענות של המועצה אשר יכולות להיפתרבקלות(.פיקוד העורף איתו נפגשנו טוען שאין בעיה לשפר את המקלוט הקיים בבית
הספר ,הכל שאלה של רצון)
  10%מבין התלמידים הלומדים היום בבתי הספר של מועצת דרום השרון אינם גריםמתלמידי חוץ גם אם זה על חשבון תלמידיה.
כסף צופית
להכניס של
במועצה .מטרת המועצה יופי
תושביםיקרים 
ראש המועצה בחר "לייבש" אותנו ולהשאיר אותנו עם הליקויים במשך השנים האחרונות
ולאחרונה אף הגדיל לעשות ומנע כספים מבית הספר 
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יופי של צופית//ירוןברואלדדאלרון




בימיםאלהקמהבמושבועדהחדשה– ועדתנויואיכותסביבה,ששמהלהלמטרהלנסות
ולייצרסביבתחייםנעימהיותר,עלכלהמשתמעמכךבצופיתובסביבתה .
נקודתההתחלהשקיבלנולידינומעודדת.נראהשכולםפתוחיםושמחיםלקחתחלקבשיפור
איכות הסביבה בה אנו חיים .אחת הנקודות החשובות ביותר בעשייה בתחום זה ,בייחוד
בישוב כמו צופית היא שהכל תלוי בנו ,מה שנחליט לעשות או לא לעשות תלוי בנו בלבד,
שיתוף הפעולה של כולם הוא המפתח להצלחה והמנוע לעשייה המשותפת .ככל שניטיב
לאמץ אמות מידה  גבוהות יותר כך נקבל סביבה טובה יותר לנו לילדינו ולנכדינו ,בהיבטים
שוניםכגוןאיכותהאווירוהמים,ניקיוןהמושב,שתילתעציםלצלונוי,מחזורפסולת,חסכון
במים,שמירתהסביבההאקולוגיתהמקיפהאותנוועוד.איןצורךלהכבירבמיליםעלנושא
זה ,כולם ודאי מעודכנים בשינויי החקיקה האחרונים שהוביל המשרד להגנת הסביבה
בנושאיםכמו,חוקהאריזות,עידודמחזור,ייקורההטמנהוהשימושבמפוחים. 

ברצוננו לנצל את הפינה שנתנה לנו בגיליון זה של "עלי צופית" על מנת לשתף את כולם
בתכניות ,או לפחות רעיונות בהם אנו מתלבטים כרגע לגבי המשך הפעילות של הועדה
לעתידהקרובוהרחוקיותר .

התחלנו את עבודותינו בסקירת הקיים תוך מחשבה על תכניות לעתיד הקרוב והרחוק.
הנקודה הבולטת ביותר מבחינתנו כרגע היא תשתית המחזור הקיימת במושב בהשוואה
לישוביםאחריםבמועצה.מסתברשצופיתנשרכתלהמאחורבנושאזה,וזאתבעיקרמשום
שעדכהלאהייתהממשדרישה,מצידינוכתושבים,לקחתחלקמחייביותרבמחזורהפסולת
שאנו מייצרים .הועד מצידו אינו יכול כמובן להתחייב למחזור ולהשקיע בכך משאבים בלי
לדעת מראש שהנושא ייתמך וידחף על ידי מי מהתושבים .בצופית קיימים מיכלי איסוף
לבקבוקיפלסטיק,עיתוניםוקרטוניםשבאופןיחסיאינםמנוצליםדיים,ושארהאשפהבד"כ
מגיעהאלפחיהאשפההרגילים,ובמקריםאחרים,לאממשברורים,נערמיםבאופןמסתורי
בסמוךלמיכליהמחזוראולפחיהאשפהבביתהספר...ומכאןאנחנומתחילים .
דנו בנושא רבות והחלטנו שכמו ישובים רבים במועצה [ע"ע חגור ,מתן ,גני-עם ועוד] אין
סיבה שאנו נקבל פחות .נושא המחזור יקבל מעתה עדיפות גבוהה יותר ,בתקווה כמובן
שנצליח לייצר מודעות רבה בקרבכם ובכך נצטרף לשורה הראשונה של היישובים שכבר
נמצאיםבעשייה.ע"מלאלייצרמעברחדמידיהתמיכההמקומיתבמחזורתעשהבהדרגה
עלפניהשנה– שנהוחציהקרובות,אשרבסופןאנומקוויםלהצליחלהגיעלכמותהפרדה
משמעותית  של הפסולת היבשה על ידי התושבים (מעל  .)00% לגבי הפסולת האורגנית
(הרטובה) ,תבחן האפשרות להפרדה במקור של פסולת זו לפח נפרד ואיסוף לאתר
קומפוסטציהאולהגברתהשימושבקומפוסטריםביתיים 

בתקופההקרובה,נציבלנוחותכולנו,שתינקודותבמושב,בהןירוכזומיכליהמחזורלאשפה
היבשה .הנקודות הנ"ל יסומנו והן יהיו מסודרות ונוחות יותר .כמו כן ניידע אתכם על קיומן
במייל שיצא מהמזכירות וכן על לוח המודעות .המטרה שלנו היא להגיע למצב בו המחזור
המקומימכסהאתהתחומיםהבאים:בקבוקיפלסטיק,עיתוניםוניירות,מיכליקרטון,מיכלי
פלסטיק קטנים ,ניילון ,זכוכית לסוגיה ,ביגוד ישן ,קל-קר ,מתכות ,מוצרי אלקטרוניקה
וסוללות .בנוסף אנו מבצעים עבודת מחקר וחשיבה בנושא תמיכה במחזור הפסולת
החקלאיתבמושב–נושאזהיקודםבסוףההליךהלימודי .
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בנקודהזוברצוננולבקשאתשיתוףהפעולהשלכםגםבנושאיהממשקביןהטיפולבגינות
הפרטיותלביןהאזוריםהציבוריים.בבסיסושלעניינן–קיימיםמספרנקודותממשקבמעבר
מביתושלכלאחדמאיתנואלהאזורהציבורי.הנושאיםהמרכזייםבהםנרצהלהתרכזהם
הבאים– תקינותחיבורמערכותדישוןלמיההשקיה,מיקוםפחיהאשפהופינויגזם,עלים,
כסחתוכיו"ב .

כידוע ,מי השתייה של המושב נשאבים מהבארות הסמוכות ומגיעים מתשתית משותפת
אחת ,תשתית זו משמשת אותנו גם לשתייה וגם להשקיה בשעת הצורך .בחלק מהבתים
מחוברת אל תשתית ההשקיה גם מערכת דישון אחת או יותר .מערכות אלה הן בעלות
פוטנציאללהזריםלמערכתהובלתהמיםחומריםשאינםראוייםלשתייהומחייבותע"פחוק
התקנת אביזר למניעתזרימה חוזרת .עד כה לא ידועעלבעיה שהייתהבמערכת במושב,
אך לצערנו ישנן עדויות רבות למקרים שקרו במקומותאחרים .כצעד ראשוןברצוננולדרוש
שכלמשפחהתבדוקותוודאקיומושלאביזרזהבמידתהצורך,ובנוסףתיידעאתמזכירות
המושב על חיבור מערכת דישון ביתית .כשלב שני נבצע בדיקה מקצועית מרוכזת לכל
המערכות. 

לגביהפסולתאותהאנואוהגנניםשלנומפניםמהגינהבאופןשוטף.שימולבשישנןפינות
איסוףגזםמוגדרותבמושבוכןימיאיסוףמוגדרים.בשבועותהקרוביםנדאגלשילוטוסימון
מחודש של פינות הגזם וכמו כן ניידע אתכם לגבי אפשרויות הפינוי המתאימות לסוג הגזם
אותוברצונכםלפנות.ימיהפינויהמוסדריםהםיוםראשוןויוםרביעיבכלשבוע.אנא,דאגו
לפנות גזם לנקודות האיסוף רקביוםהקודםליום האיסוף .כחלקמהלימוד ,אנו עובדים על
שיפוריםגםבתחוםזהוניידעאתכולםעלשיפוריםאפשריים .

נושאפשוט יותראךעםזאתחשוב אסטטיתלאפחותהינומיקוםפחיהאשפה.אנועדיין
דניםבנושאזהומחפשיםפתרונותיצירתייםלהעלמתה"גושים"הפלסטייםהירוקיםמאמצע
הרחוב.לגביהחזרתהפחיםאלמקומםלאחרהריקוןאנונדאגלזאתבעבודההשוטפתמול
מוקד המועצה ,אך בו בזמן נשמח אם כל אותם תושבים אשר להם פינה מוגדרת ורצוי
מוסתרתלמיקוםהפחידאגולהחזיקובפינהזו .
 
נקודהאחרונהשחשובלנולהעלותבהקשרזההינההשימושבמפוחיםלניקיוןופינויעלים.
נושאהמפוחיםשנויבמחלוקתבמקומותרביםבעולםולאחרונהנמצאבדיוניםושלביםשונים
של הצעות חוק לאיסור שימוש מוניציפאלי גם בישראל .הבעיה המרכזית בשימוש במפוח
הינה החל קיקים המועפים לאוויר ונכנסים למערכת הנשימה ,בעיה הפוגעת בעיקר בילדים
ובבעלי רגישות במערכת הנשימה כמו חולי אסטמה וקשישים .כצעד ראשון אסרנו על
החברההגנניתבמושבלהשתמשבמפוח,זהקל– ענייןשלהגדרה.הצעדהבא,והמורכב
יותרהואלייצראתההבנהמצדכלאחדמאיתנולכךשמכשירזהיצאמשימושגםבסביבתנו
האישית.שימולבשכאשרהגנןשלנומשתמשבמפוח,ההשפעההיאלארקמקומיתאצלנו
בגינה ,אלא גרוע לפחות באותה מידה גם אצל השכנים הקרובים לנו .נשמח אם כל אחת
ואחד מאיתנו ידאגו בדרכם למיגור התופעה מסביבתם האישית ובכך לתרום ולו במעט
לסביבהנקייהושקטהיותר .

קיימיםנושאיםנוספיםשברצוננולקדםבתקופההקרובה,נושאיםכמוחיסכוןבצריכתהמים
הציבורית,שחזורושימוראתריםהיסטורייםבמושב,חיסוןהחיותהחופשיות,הדרכת
התושביםבשמירהעלנקיוןהמדרכותוהאזוריםהציבוריים,עידודוהדרכהלשימוש
בקומפוסטריםועוד. 
בנוסףנשמחלקבלהצעותנוספותבכלהקשורלנושאיהטיפולשלהועדה.מקוויםלצופית
יפהיותר. 
ועדת נוי ואיכות סביבה:אלדדאלרון,הילהפוטרמן,ירוןבר,שושיעמית 
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מרפאת צופית–מסע בזמן/ליליק 




כמובהרבהמקריםהתחילהמהלךבגלשלשמועותואזיוםאחדהתבשרנוכיאחות
המרפאההועברהע"יקופתחוליםלמרפאהאחרתואיןבכוונתםלהציבבמקומהאחות
אחרת. 
האילתורים(מטעםשירותיהכללית)וההתנדבויותקיבלודפוסעבודהשנמשךקרובלשנה: 
ד"רניליבןצביהמשיכהלטפלבחוליםואילועבודתהאחותבמרפאההצטמצמהוחולקה
בין :האחותאטהפלדמן ולפעמיםהאחותמונא .רגשותהתיסכולוהזעםהומהמוהודות
לעזרהשלמתנדביםהמסורים:ד"רמיכאלשטרנברגוהאחותאילנהאלמגור
בשלבזההתבררההעובדההמצערתשאיןלשירותיהכלליתכלכוונהלמצואאחותקבועה
וגרועמזה,ישבכוונתםלסגוראתהמרפאה. 
לאחרמכתביםולחץעלהנהלתהמחוזהתקיימהאסיפהשלמבוטחיהכלליתעםנציגי
הקופהבביתהעםבצופית.האסיפההיתהסוערתומתסכלתכאשרנימתהזלזולמצדמנהל
המחוזתרמולכעסיםהגדוליםבמיוחדכאשרהתבררמדבריוכיבכוונתולהעביראתמבוטחי
המושביםלמרפאת"שכוןעליה". 
הוחלטעלמשאומתןביןנציגישלושתהמושבים,לביןהרופאההאחראיתעלהמרפאות
במחוזהמרכז.כחודשלפניביצועהגזירהלסגירתהמרפאהולאחרשד"רבןצביקיבלה
הודעהעלהעברתה,נמצאהפתרוןהקייםהיום:קופ"חשכרהאתשירותימרפאת"צבר"
ואלהמספקיםלנושירותימרפאהכמעטכמובעברהיותררחוק:רופאמשפחה,אחות
קבועה,רופאילדים,ואפילורפואהמשלימה. 
שירותי"צבר"קיבלואתהמבנההשייךלאגודה,למשךשנהאחתללאשכר–שיפרו
והתאימואתהחלוקההפנימיתכךשיתאימולמיגווןהשירותים.ראוילצייןכיהבנייןנבנהע"י
חבריצופיתבשנת1297לאחרשבניןהמרפאההראשוןשהוקםבשנת1237לאענה
לצרכיםעקבגידולהאוכלוסיהבשלושתהישוביםשהתרחבובמשךהשנים. 
המהלךכולולווהברגשותחזקיםוהציףאתהפערביןכוונותהמייסדיםויחסיהםעם
הבירוקרטיההמינהליתלביןתחושתהזלזולוחוסרהאוניםשלהמבוטחיםהיום. 
כיום,כפישהדבריםמתנהליםנראהכימ"עזיצואמתוק".הנסיוןהמצטברשלשירותי
הבריאותהעצמאייםשל"צבר"מלמדכיהםמאפשריםהרחבתהשירותגםלמבוטחים
שעברולשירותיבריאותאחרים,מעצםהיותםנותנישרותעצמאיםכךשגםמבוטחים
שמקבליםשירותיםבמרפאותאחרות,מחוץלמקום,יכוליםלקבלאתהשירותיםבמרפאה
המקומית. 
סיוםתקופתשירותיהמרפאהע"יעובדיקופתהחוליםהכלליתצויןבמפגשפרידהמשותף
ומרגשלשלושתהמושביםשהתקייםבמועדוןהתרבותשלצופית.לקראתהמפגשארגןצוות
הארכיוןתצוגההמשקפתאתהמרפאותבראיהזמן,כוללקטעיעיתונותהמשבחיםאת
הקמתהמרפאההראשונהבצופיתכאשרבכפר-סבאהשכנההגדולהעדייןלאהיהקיים
בנייןמרפאה.התצוגה""רפואהשלמה-המרפאותבראיהזמן"עדייןקיימתבמבואהשל
מועדוןהתרבותוהיאמכילהביןהשאראביזריםששימשואותנו התכניתכללההופעהשל
חבורתהזמר,ברכותשלנציגישלושתהמושביםשאליהםהתלוותהמתנתפרידה .
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דואר צופית
הוועד המקומימפעילבאמצעותהסוכנתאורהישראלי,אתסוכנותהדוארבמושב.
בחמשהשניםהאחרונותמהוויםהתקבוליםהמתקבליםמהדואראתתיקצוב 
ההפעלה(הוצאותהמבנה,שכרהעובדתועוד).

כדאי לדעת -


















סניףהדוארבמושבמספק אתהשירותיםהבאים :

*תשלוםאגרותרישיוןרכב 
*העברתבעלותרכבגםבאמצעותיפויכוח(ע"גטופסהנמצאבסוכנותהדואר). 
*תשלומיביטוח-לחברותהביטוחהשונות. 
*תשלומיויזהלארה"ב 
*הפקדתמזומןבלבדלבנקיםאחרים 
*הפקדתשיקיםומזומניםלחשבונותבבנקהדואר. 
*משיכתמזומניםמחשבונכם-המתנהלבבנקהדואר 
*כלסוגיהתשלומיםולארשוםעליהםבמפורשכיאיןאפשרותלבצעםבאמצעותהדואר-
ניתןלבצעבסוכנותהדוארבצופית. 
*מזומןבזמן-הפקדהאוקבלהמהירהשלכספים-ללאצורךניהולחשבוןבבנקהדואר .
*תשלומיקנסותלמשטרהו/אולעיריות 
*תשלומיםלחשבונותשלטלפוניםניידים(לאלושאיןהוראותקבע) 
*מכירתמוצרידואר:בולים/מעטפות/אריזותקרטוניםב-3גדלים 
*משלוחעלוניפרסוםלעסקים(0.19אג')לעלוןשל0גר'. 
*משלוחדוארכמותי-מתייחסלכמותגדולהשלמכתבים-חוסךאתהצורךלבייל. 
*משלוחחבילותE.M.S-משלוחמהירלחו"ל 
*כלסוגימשלוחיהדואר 
איסוף הדואר:הדוארהנאסףפעמייםביום:בצופיתובמקומותהאחרים-נשלחלמרכז
מיוןבת"א.כלהדוארשנאסףבמשךהיוםמכלמקוםבארץעוברמיוןליליורקלמחרת
בבוקרמוקדםיוצאלסוכנויותהשונותלהפצה.לכןלאכדאילנסועלסניףאחר.

"הדואר בא היום באוטו האדום ולי הביא מכתב קטן מכתב עם בול"
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שטח פרטי
הילד כאדם–הרהורים על הורות/אסתראתי)זקס**
כששואליםהורה מהחזונולגביילדו?אואיזהאדםהואשואףשילדיגדל,תתקבלרשימה
אופטימיתשלתכונותוערכיםחשוביםשיהוולדעתובסיסלהתמודדותעםמשימותהחיים-: 
רשימהחלקיתבוודאיתכילתכונותכגון-שמח,סבלניובעלאורךרוח,חברותי,נאמן,
אחראי,עצמאי,מסודרומאורגן,משכיל,שלו,בעלמוסרעבודהוכד' ..
אםכך,מהואיךנדרשמהורהכדישילדינויגדלועםהתכונותהרצויות? 
אתחילבאיזכורשנימושגיםשיעזרולזהותאתדפוסהפעולההרצוילתיפקודנוכהורה .
החזון.החזוןזוהיאותהתמונהכלליתשהורהמגבשלעצמו.החזוןמגלםבתוכוהןחלוםוהן
פעולהאודרכיפעולההנדרשיםבדרךלהגשמתו. 
מנהיגותהיאאותהתכונההמנחהאתהאדםליזוםולארגןאתהתנאיםואתדרכיההתהגות
העשוייםלהגשיםאתהחזון. 
הורה מנהיגהואהניגודשלהורה מגיב 
הווהאומרשכדילממשאתהחזוןכלומר,כשישרצון,מטרותודרך.נעשהתפקידההורות
ברוריותרומתפתחאצלההורהדפוסההורההמנהיג.הורהמנהיגהואניגודלהורהמגיב
ש"מכבהשריפות" .

להיותהוריםאינהמשימהקלהאךבהחלטמאתגרתוטומנתבחובהסיפוקרבומעניקה
משמעותלאורחחיינווליצירתהחברההבסיסיתהמשפחתיתשבהובאמצעותהגדלהילד .
ילד,כמוהצמחזקוקלהזנההכרחיתכדישהפוטנציאלשלויתממש. 
מאיתנוההוריםנדרשתאחריות,איזוןותשומתלבשכןלעודףאולחילופין,לחוסר,יהיותמיד
השלכות.ושוב,אםנשתמשבאנלוגיהשלהצמח,עודףמיםאומחסורםוכןכמותהאור,
האווירוהאדמהישפיעועלצמיחתווהתפתחותו .
קצרההיריעהמלהכילאתהמרכיביםהמשמעותייםוהכרחייםכלכךבגידולילדינוולכן
אתייחסלכמהמהםהעשוייםלהגביראתהמודעותההורית -:
התנהגותנואנו כדגם-הילדלומדעלכבודוהערכהמחיקויומצפיהבהתנהגותנו. 
שיתוף–כאשראנחנומשתפיםאתילדינו,אנוגםזוכיםלשיתוף. 
הקשבה-כאשראנחנומקשיביםאנחנוזוכיםבהקשבה. 
כבוד-כאשראנחנומכבדיםאתילדינואנחנוזוכיםלכבודוהערכהמצידם .
זכויות וחובות–הילדהואבעלזכויותוחובותבעצםהשתייכותולמשפחהושיתופובמערכת
הזכויותוהחובותשלהתאהמשפחתימייצרתמועילותלכלם. 
ילדהמתאמןבתרומהומועילותומקבלעידודוהערכהעלמעשיו,נתרםבדימויגבוה.הוא
לומדלהאמיןבעצמווביכולותשלו,הואמרגישבעלערךכימכבדיםאתדעותיו,נעזריםבו,
מאפשריםלוללמודמהנסיוןוישלעודדוכאשרהואטועהומועד .
עידודלהבדילמשבח,מתייחסלמאמץולהשקעהלעומתשבחלאדםולהישגיו.עידודהוא
כלדברהעוזרלאדםלהעלותאתהערךהעצמישלובעיניעצמו.אנוזקוקיםלעידודדווקא
כשקשהלנווכשאיננומצליחים .
ישלהפרידביןהעושהלמעשה.הילדבסדר.התנהגותואומעשיוראוייםלהתייחסות .
הפינוקלעומתהעידודהוארעהחולה.איןלבלבלבינולביןאהבה.הפינוקהואצורךשל
ההורהלעשותעבורהילדבאופןקבועדבריםשהילדעלפיגילומסוגללעשותםבאופן
עצמאי. 
הפינוקפוגעבתחושתהשייכותוביכולתושלהילדלפתחכישוריםאישייםוחברתייםוכן
בתהליךשלהעברתהאחריותלילד. 
גבולות וסמכויות.בתאהמשפחתיההוריםהםבעליהסמכותומחובתםלהפעילאת
סמכותם.התיאוריהמבחינהביןסוגיסמכותשונים,כאשרסוגהסמכותהמתאיםלדפוס
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ההנהגההמעודדהתפתחותוגדילההינוסוגסמכותהנשאבמעצםהיותההורהבעל
אחריותלהעצמהולהתפתחותהילד.ויתורעלהסמכותועלהצבתגבולותהינוסוגשל
בריחהמאחריות.
שכר ועונשבאיםמתפישותעולםהרואותאתהילדכיצורשלאניתןלסמוךעליו,כאוביקט
שמישהואחרצריךלקבועמהמותרומהאסור.נוהלישכרועונשמעכביםומונעיםמהילד
שיקולדעתעצמאיואחראי.הטפתמוסראוענישהגורמותלילדלאבדאתאמונובנו,בעצמו
ואףלהרגישכועסומושפל. 
ענישהוביקורתאינןמעודדותואינןמלמדות. 
אםמקובלתהתפישהשהוזכרהבפתיחתרשימהזו,לפיהגדלהילדבדומהלצמחומממש
אתהפוטנציאלשלובאמצעותסביבהויצירתתנאיםתומכים,ישלאפשרלילדלמצואאת
הדרכיםבהןיוכלללמודממחדליוללאהתערבותשלנובביקורתאובעונש. 
יחדעםהאמורלעילישבהחלטמקוםוחשובשההורהיביעתרעומתאואפילוכעסעל
מעשהכלשהו. 
למעןהסרספקראוילצייןכיהבעתכעסהיאאירועלגיטימיונחוץ.עצםהבעתובדרךנכונה
מהווהדגם.מותרואףרצוילומרלילד:"אניכועסעלמעשהזה",או"זהמנוגדלהשקפת
עולמי",אוכלהערהענייניתאחרת. 
הסכמים.מילתמפתחלהתנהלותתקינהומכבדתבמשפחה.הסכםשלאכובדילווה
בהתייחסותענייניתויגרוראתהתוצאהההגיונית.לדוגמאהוסכםשרואיםבביתטלוויזיהעד
השעהשמונה. הופרההסכם,מנתקיםטלוויזיהולאמחרימיםמשהואחרכגון:אופניים, 

לסיום,מומלץלהתייחסלתפקידההורותבחדווהוביצירתיות. 

**הכותבתבוגרתמכוןאדלרלהדרכתהורים 




עברית שפתנו מיליםושימושןבראיהעיתים 
בגיליוןזהנבדקוהמיליםפריועץוגםאפרוחוגוזלוהבאנומובאותמהכתובים–לידיעה .
מהביןפרילפרותומהביןעץלאילן 
ַשדֶה יִתֵן
ְּפרִי הוא ביסודו שם קיבוצי שמשמעותו 'יבול'' ,תנובת הצמח'" :וְנָ ְתנָה הָָארֶץ יְּבּולָּה וְעֵץ ה ָ
פִרְּיֹו" (ויקרא כו ,ד) .רק בלשון חכמים קיבל הפרי משמעות של יחידה אחת ,ואז נוצרה לו צורת הרבים
פֵּרֹות .במשנה ברכות ו ,א נאמר" :על פֵּרות האילן הוא אומר :בורא פרי העץ" .ב ַמ ְט ֵב ַע הברכה באה
המילה ְּפרִי על דרך לשון המקרא ,ואילו המשנה עצמה נוקטת את צורת הרבים פֵּרות .גם העֵּץ הנזכר
בברכה אופייני ללשון המקרא ,לעומת האילן האופייני ללשון חכמים.
מבחינה בוטנית פרי הוא איבר הצמח המכיל את הזרעים .על פי זה גם מלפפון ועגבנייה הם פֵרות

***
מה בין אפרוח לגוזל ? ומי ישן בשירי הילדים :אפרוחים או גוזלים?
אפרוח וגוזל מה שונה ומה דומה
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האפרוחים "מגיחים מהביצה בעיניים פקוחות ,וגופם מכוסה פלומה .כעבור שעה קלה הם כבר יודעים לרוץ,
וכעבור יום או יומיים הם עוזבים את הקן והולכים אחרי אימם.
הגוזלים נולדים בדרך כלל בלי פלומה .עיניהם עצומות ,רגליהם חלשות ,הם אינם יודעים ללכת ,ואינם יכולים
לאכול בעצמם .הוריהם חייבים להאכיל אותם ולחמם אותם ימים רבים.

אז מה לגבי שני שירי הילדים הידועים:

 )1יונתן הקטן ,רץ בבוקר אל הגן ,הוא טיפס על העץ ,אפרוחים חיפש.
קן לציפור בין העצים  /ובקן לה שלוש ביצים )2 /ובכל ביצה הס פן תעיר  /ישן לו אפרוח,
אפרוח זעיר( ...ביאליק)
במקרא לא הייתה קיימת ההבחנה הקיימת היום בין אפרוחים לגוזלים ,והיא גם לא היתה קיימת בזמן
שנכתבו שני שירי הילדים .ההבחנה שאנו מכירים היום נעשתה רק בשנים האחרונות ,ולכן גם ביאליק
וגם יונתן הקטן לא "טעו" – משמעות המילים היא שהשתנתה מאז שנכתבו השירים" מתוך האתר –
שפה עברית.

מגרש
הפטאנק.
צולם ע"י
דוד אברבוך
דוד מרבה לצלם
אתרים בצופית
במזכירות
האגודה תלויה
תמונה מצרף של
 24מגופים.
פרי עבודתו.

אחת התמונות
מתוך מידעון
גנ"צ
באתר צופית
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עמוד אחרון

נוף כפרי–תמונהמפוסלתמברזל.שהעניקאנוך פארילמועדוןהתרבותבחגהמושבתש"ע 

צולם ע"י יגאל שרגיאן
בית הספר זוכה לאחרונה לשיפוץ ו"מתיחת פנים" על ידי ההורים (וביוזמתם) בשיתוף עם הילדים.

כלהפעילותהענפהוהיפהשמתקיימתאצלינוותורמתלאיכותחיינומתקיימת
בזכותהמתנדביםוהתרומהשכלאחדתורםמיכולתו,מכישוריוולאפחות
חשובהוא,שכולםתורמיםהרבהרצוןטובוזמןרב .

תגובות,הערותואףהצעותאפשרורצוילהשאירבמזכירותעבור"מערכת עלי צופית".
תודה לכותבים,לצלמים ולאלה ששיתפו פעולה ועזרו בהוצאת העלון .
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