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 2.2.2018יום שישי  1דף מידע מס.    

 
 

 ,היקרה מעוז קהילת
 מתרגשת .הקהילה לניהול בבחירתי בי שלכם הראשונה האמון הבעת על לכם להודות ברצוני

 .לצרכים בהתאם ולפעול לעומק מעוז את ללמוד, להכירכם מצפה, התפקיד את להתחיל מאד
 לצורך חלקי באופן במעוז אהיה(, באלמוג לתפקיד יכנס שמחליפי עד) הקרובים בשבועות

 .הפרק שעל והנושאים התפקידים בעלי עם הכרות, איתן עם חפיפה
  בקבוצות או אישי באופן עמכם להפגש אשמח במעוז מלא באופן כשאהיה בהמשך
 .והכרות לשיחה

 .עדנה , וחמים רגוע ש"וסופ תודה
 

******************** 
 

 –ובתם שיר  לאילה ויעקב רוזנבלום
 ברכות להצטרפותכם לקבוצת חברי מעוז, 

 .וכן יירבו חברים חדשים נוספים מאחלים לכם את מיטב הברכות !
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -גשם  

 בחודש ינואר  
 מ"מ 185ירדו   
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 תב"ע( למעוז חייםכנית )סיכום שיחה והצגת ת
לרשותו, ומה  תוכנית המגדירה את גודל הישוב, כמה שטח יש קיימתלכל ישוב בארץ 

 השימושים המותרים בשטח )מגורים, תעשיה ועוד(.
זמן הכנת  ,תוכנית זאת עוברת תהליכים תכנוניים ובעיקר תהליכים בירוקרטיים ארוכים

התוכנית כפופה  ולעיתים הרבה יותר.שנים בין שלוש לחמש  לוקחתוכנית לישוב עד אישורה 
 עולה לא מעט כסף. והכנתההארצית, לכללים רבים ותוכניות נוספות ברמה האזורית ו

מאז קרו כמה דברים במעוז  שנים. 10 -מ אושרה לפני יותר של מעוז התוכנית האחרונה 
  -לפני כשנתיים משרד השיכון הגדיר תקציב לטובת הכנת תוכניות במגזר הכפרי ובכלל.

שמל, נוי ועוד, ביוב, ח –דניאל כהנא, מונו יועצים שונים  –מונה אדריכל  קפצנו על המציאה:
בתחילת החודש נערכה פגישת הסבר לחברים,  .ונעשתה עבודה בשיתוף ועדת תכנון של מעוז

 מידע לחברים שנבצר מהם להגיע לפגישה.ומטרת מכתב זה הוא סיכום הפגישה והעברת ה
 

 . מגרשים למגורים 450כמו ישובים כפריים רבים אחרים, אפשרות לעד  ,למעוז חיים
 חלקם הגדול מבונה חלקם הקטן לא. ,מגרשים 255 -כבמעוז מסומנים היום 

 :מטרות התוכנית החדשה 
 .מגרשים מותרים 450הגדלת הישוב כך שניתן יהיה לתכנן לפי  .1
 הסדרת השימושים הנוספים שיש היום. .2
 .ההסדרת אזור התעשיי .3
 הסדרת הכניסה הראשית . .4
 .סימון דרכים וחניותהסדרת התנועה,  .5
 .ציבורייםתכנון נופי ושטחים  .6

 
 האדריכל בוועדת תכנון עם דיונים כמה וכמה כמה דיונים עם משרד השיכון, כמה ו נערכו

אותה ננסה להעביר מול  ,מועדפת על הוועדהורסיה הורסיות שונות ובחירה בותוך הצגת 
  מוסדות המדינה.

מצפון עלתה השאלה מדוע הועבר / בוטל השטח למגורים שהתקיימה בתחילת החודש בשיחה 
 ,צמ"דצוות כולל דיון עם  ,הוסבר כי הוועדה דנה בעניין לא מעטאזור המשתלה ומפקד אש(? )

 25 השטח מכיל הקיימתבתכנית הצפוני כשטח אטרקטיבי לבניה: הוועדה לא רואה בשטח  וכי
אשי המסיע תנועה לא מעטה מהגשר ממש על הכביש הרייבנו חלק מהבתים  , כאשרמגרשים

לא אולם  19-בתכנית המוצעת ניתן לצמצם את כמות המגרשים ל .כבדות ועודליו, משאיות וא
 .יותר ניתן לתכנן את השטח בצורה טובה

הוועדה רוצה להשתמש בהזדמנות ובאפשרות ל"קבל" שטח נוסף לישוב )ללא תשלום( ולהפוך 
 .בין הישוב לכביש "ירוק הצפוני ל"פס הפרדהאת השטח 

מה שלא ניתן לבצע  ,מתאימה לצרכיםה תכיחידה אחת הומוגניהנוסף יתוכנן המגרשים שטח 
לא בטוח שנצליח, ויש אפשרות שהוועדה המחוזית תפסול את העניין אך שווה  בשטח מצפון.

 בפגישה עלתה דרישה להציג גם את האופציה הצפונית גם. לנסות.
התכנית , מומלצת ע"י וועדת תכנוןהאופציה ה –יםבצורת תשריטתוצג לחברים התוצאה 

  .שטח הצפוניאופציה נוספת כולל ההו הקיימת המאושרת 
. כולם מוזמנים להתרשם, 4-8.2.18בימים ראשון עד חמישי במועדון  וצגו לחבריםיהתשריטים 

 שאלות, הבהרות ועוד, ניתן אצלי או כל אחד מחברי הוועדה.
 

 .עמרי הדס –בשם וועדת תכנון 
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 18.01.18מתאריך  01' מס כללית אסיפה פרוטוקול         

 .18מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .223מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 
 .יורם שחםלמזכיר האסיפה נבחר:   .אביסרור סופי: הליו"ר האסיפה נבחר

 
 :האסיפה של היום סדר
 .כהן-יבא עדנה -מועמדת: קהילה מנהלת בחירת .1
 .רוזנבלום ויעקב אילה המועמדים של כלכלית בעצמאות לחברות קבלה .2

 
 :החלטות

 .כהן-יבא עדנה מועמדתה: קהילה מנהלת בחירת. 1' מס סעיף
 לגשת הוחלט, שאלות שאלו החברים, באסיפה החברים בפני עצמה את הציגה עדנה: החלטה
 .הקהילה לניהול מועמדותה על בקלפי להצבעה

 
 . רוזנבלום ויעקב אילה המועמדים של כלכלית בעצמאות לחברות קבלה. 2' מס סעיף

 קבלתם על בקלפי להצבעה לגשת הוחלט, האסיפה ר"יו י"ע הוצגו המועמדים: החלטה
 .כלכלית בעצמאות לחברות

 
 :תוצאותיה להלן, 22.01.2018-21 בתאריכים נערכה בקלפי ההצבעה

 
 :כהן-יבא עדנה - קהילה מנהלת בחירת: 1 סעיף

 .קהילה למנהלת כהן -יבא עדנה נבחרה המצביעים קולות ברוב .13 -נגד, 91  -בעד
 

 :רוזנבלום ויעקב אילה של כלכלית בעצמאות לחברות קבלה: 2 סעיף
 .כלכלית בעצמאות לחברות התקבלו רוזנבלום ויעקב אילה המצביעים קולות ברוב

 
 
 

******************** 
 
 
 

 עדכונים מועדת קבלה
  :לחברות קליטהשל  מתקדםהמועמדים והמועמדות הבאים נמצאים בתהליך 

 * נבו לביא.            * גלית דקל )בורנשטיין(.         * לנה ואלי סיגל.
אחד מחברי חברים וחברות המעוניינים לחוות את דעתם על המועמדים/ות מוזמנים לפנות ל

 הרפז, עליזה שהם.: סנדרה נפדנסקי, שלוה פוקס, צביקה ועדה עד לסוף חודש פברוארהו
 

 בברכה, ועדת קבלה.
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 :2017 דצמבר, בישראל עופות מגדלי ארגון מגזין" ועופות משק" מתוךכתבה  מעוז לול
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  – המעוז התרבות אירועי במסגרת קורה ומה חדש מה
 פברואר דשולח

 
 ! לאילנות חג – הגיע בשבט ו"ט

 .ולנטיעות חברתי משימות לטיול שלנו החקלאות לשטחי יוצאים אנו – וכמנהגנו
 או ברגל מתאספים 10.15 בשעהובכן,  .הדגים בריכות לכיוון נצא 3.2, הקרובה בשבת ,והפעם

 מוביל גם והוא שביט אוהד – הטיול על אחראי .העתיק הכנסת בית שליד ברחבה אופניים עם
 וטעים מהביל למרק נתאסף -" הדורגמיה" חלקתב בערך 12.00 בשעה . והמשימות הטיול
 ! להחמיץ כדאי לא .ועוד טבונים על נחמדות פיתות ולהכנת בשטח שיוכן

 .הדאר בתאי – לחלקכם וגם שלכם למיילים נשלחה – המלאה התכנית
 .הכיוונים לכל נוף והמון וקריר צח אויר, דגים וזוללות מים צפרי, שמים כחול בקר, לפנינו

 .להתראות!  בעמק אביב ראשית של חג. לכולכם ממתינים
", המחמולה בזנב" התצפית גבעת על עצים לנטיעת נצא – 10.2 בשבת, מכן לאחר שבוע

 .אתכם נעדכן עוד. שעברה שנה של לנטיעות כהשלמה
 

 הנפלא חןברי, המקסימה הוורודה בפריחתן יחלו – מעוז חצר שברחבי השקדיות ,ממש בקרוב
 ומזמזמות מהקור להתעורר שהחלו הדבורים את גם – הפרח לתוך אפינו את רק לא המושך

, שיחים או עצים על קינהן הבונות בר דבורי חלקן. צוף ודולות בר או גינה פרח כל ובתוך מעל
. הסביבה מישובי הכוורנים י"ע מעוז באזור המוצבות כוורות דבורי או נסתרים במקומות

 להתבונן עלינו – הבאים הדורות  למען הפרחים לאבק גם – הדבורים של ותפקידן ומאחר
 ! יףכ, רבה בזהירות אך מקרוב בעמלן
 לקחו ומשפחות חברים. המשתלה בחלקת "השיבולת" פסל ליד נמצאת  - הקהילתית הגינה

  גדלים – השתילים, נבטו כולם הזרעים והנה ושתלנו זרענו אז. ירקות ערוגות בהכנת חלק
 בפי – הנמר סס או) הילדים בפי –" הנמר דוב" זחלי גם, לשמים לצמוח ושואפים זוהר בירוק

. הירקות שתילי שליד הפראית הצמחיה את זוללים והם קורים עם קינים להם בנו(  החוקרים
 פורחים וביניהן לערוגות וסביב. רבים משורשים נהניםו בגינה בלילות המבקרים קיפודים גם

 מקרוב בה להתבונן שכדאי – הסגלגלה" הבדואית נזמית: "החורף ראשית של הבר פרחי כבר
, הצהובה פריחתם בשיא" הסביונים, "רבה בעדינות בה מציירים הסגול גווני כמה עד ולראות

 שלהם הגננים לכל קוראים אנו אז .פרחים ועוד, גלוהסגל המאורך, העדין "השדה עשנן"
 הבר עשבי יוצאים אז כי, לחה האדמה בעוד ורצוי!  גינתכם את לעשב זריז בואו – ערוגות
 .להת!  דחוף ממש אך פנאי לכם וכשיש בשבת, בבקר, צ"אחה בואו .רבה בקלות

 
 יהיה, בהמשך פרטים. במועדון  בקר ארוחת עם" אתנחתא מועדון" יתקיים – 8.2 חמישי ביום

 .וטעים מענין
 . גלבוע יותם של לזיכרו השנתי הניווט יתקיים - 9.2, שישי ביום
  –" אתנחתא מועדון" הבוגרים המחזורים לאנשי לקיים מתכוונים אנו - 22.2 חמישי ביום
 הגשר" לכיוון מהקנטרה חרוד נחל אורך לכל שנבנתה והנוחה החדשה הטיילת על נהדר סיור

 המיוחד הסיפור. הכנענית מהתקופה שנה 1500 -כ בן עתיק כד שם נמצא לאחרונה" )הרומי
 לצאת למעונינים, אנא .הרשמה לפתוח עלינו אך ,ישיר בקשר ונהיה נודיעכם עוד. (בטיול נספר

 .תודה ,במזכירות שניר אצל או בתרבות איילת אצל הרשמו - הנוח לטיול
 

 ! ומבדח השמח וריםלפ מתכוננים
 ...  למבוגרים פורים מסיבת – 2.3 א"דבח שישי ביום. לילדים פורים ערב – 1.3 חמישי ביום

 .לפניכם רישמו... ידע לא עד
 

 .איילת, מעוז ותרבות ת"מת מצוותי, בברכה
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  2018 ינואר – חיים מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

, רווחה, הגנים, הקהילה מנהל בשיתוף י"צח צוות החודש ובאמצע תבתחיל -סופות כוננות .1
 פעיל חלק לקחו, בקיבוץ נוספים גורמים ועוד" החשמל מעוז, "כיבוי צוות, נוי צוות, בינוי צוות

 :דגש מתן תוך סופה ובכוננות בהכנות
 על נופל עץ של תרחיש) הגנים אחד בפינוי צורך יהיה בוקר שבשישי היה החשש -ילדים גני .א

 .הורים ועידכנו לכך נערכו הילדים גני(, אחר דבר כל או חשמל הפסקת, ילדים גן
 היו הם מתרחש היה אם, בקיבוץ מרכזיים צירים על עצים נפילת בכוננות היה -הנוי צוות .ב

 .מראש עצים גיזום ביצעו כן כמו. הציר את ולפתוח לפנות יודעים
, הסופה ובמהלך לפני בקשר איתם היו הרווחה, שבחבורה למבוגרים מיוחד דגש ניתן -רווחה .ג

 .חורף ציוד מבחינת ומסודרים חימום תחת הם כי ווידאנו
 על בכוננות עמדה שלנו והכבאית לזה גם נערכנו, בבית או בעץ ברק פגיעת -שריפה תרחיש .ד

 .ראשוני מענה לתת מנת
 בעקבות שתתעורר חשמל בעיית לכל הקיבוץ לטובת בכוננות עמדו החשמל מעוז -חשמל .ה

 .האויר מזג
 ודהת .מקרה לכל ערוכים היינו אך, היישובי החרום מערך בהפעלת צורך היה לא לשמחתנו

 .ובכוננות בהערכות חלק שלקחו אלו לכל
"( הירדן אריות)" הקבוע הגדוד, פלוגה חילוף בוצע החודש במהלך - "היפומוצב " פלוגת .2

 יחזרו" הירדן אריות"ש עד מילואים סבבי יהיו הקרובה בתקופה. אימון לטובת מהקו ירדו
 .הגיזרה את לתפוס

, ירדן לכיוון מישראל הגבול את עבר אריתראי בחור  -אור נווה באזור " פרש תורכי" ארוע .3
 .לישראל והושב הירדנים י"ע ניתפס הבחור

 הפך הכיתה שם, הכוננות לכיתות הקשור בכל שינוי עושה הצבא -היישוב הגנת מחלקת .4
 אלו, פעיל מילואים שרות תחת להיות חייבים יהיו המחלקה לוחמי", היישוב הגנת מחלקת"ל

 .חיים מעוז של ההגנה במחלקת שלנו החטיבה תחת רותילש חוזרים שבפטור
. פטריות קוטפי מיעוטים בני אשר מושכות גם בשפע פטריות הקיבוץ סביב -פטריות קטיף .5

 .המשטרה י"ע נבדקו מהקוטפים וחלק הקיבוץ סביב נוכחות תיגברנו
 /שדותא באזור לישראל מירדן חדירה על הוכרז -מנחמיה באזור "תורכי פרש" ארוע .6

 הרלוונטים היישובים של הכוננות כיתות. המזרחי בצד הגדר ליד שנעות דמויות זוהו, מנחמיה
 .לישראל חדירה הייתה שאכן נמצאו עדויות לא סריקות לאחר(. וצפונה מנחמיה) הופעלו

 שהייתה ערכותיהב, 2018 לשנת ביטחון השקעות בהמשך דנה הועדה -בטחון ועדת ישיבת .7
 הכוננות כיתות) ביישובים הכוננות כיתות על ילחמ שהצבא שינוייםוב, הסופה במהלך ביישוב

 (.חרום בעת למילואים מלא באופן מגוייסות יהיו
 :אירועי החודש האחרון

 פעולה שבוצעה האירוע תאריך

 כנראה, פריצה כלי המזכירות ליד נמצאו צבי בטירת פריצה לניסיון חשד 1/1
 שביצעו לפני וברחו לפורצים הפריע משהו

 .הפריצה את
 עם חשודים 2 על מתושבת דיווח 2/1

 גדר הקיבוץ על שנעים קפוצונים
 הערב בשעות

 .צעירים קיבוץ בני 2 ב מדובר בדיקה לאחר

 חשוד רכב על מתושבים דיווח 6/1
 הקיבוץ סביב שנוסע

 דוד ניר קיבוץ בחברי מדובר בדיקה לאחר
 .באזור שטיילו

  באזור לירדן מישראל חדירה 12/1
 אור נווה

 י"ע נעצר, הגבול את שחצה אריתראי תושב
 .לישראל והוחזר הירדנים

 באזור לישראל לחדירה חשד 25/1
 אשדות/מנחמיה

 .ממצאים היו לא

 בברכה, איתי הופמן, רכז בטחון.
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 ענייני ביטוח
 , שלום ולתושבים לחברים

 גם זה לביטוח לצרף אפשר. לסל מחוץ ולתרופות ל"בחו להשתלות קולקטיבי ביטוח יש למעוז
 של בעלות, לקיבוץ מחוץ משפחה בני לצרף ואף (הורים, תושבים) בקיבוץ חברים שאינם מי

 25 גיל עד צעירים. לתשלום ללא הוריהם של בביטוח יכללו 18 גיל עד ילדים .לחודש ₪ 15.4
 .במשרדי, רפואית והצהרה בקשה טופס מילוי דרך ההצטרפות. לחודש ₪ 7.7 הינו המחיר
 דירות ביטוח

 ותכולת מבניםאת ה יותר יכסה לא מעוז של הביטוח, י"ברמ החברים ש"ע הדירות רישום בעת
, החבר של ביטוחית לאחריות עובר מה הסבר שיחות נקיים המועד לקראת. חברים של דירותה

( רכב ביטוחי וגם) ותכולה דירות ביטוחים מציעה חקלאי ביטוח חברת. יתבצע הדבר וכיצד
 ,(ותכולתו הבית בגודל תלוי) יותר או לשנה ₪ 1000 ל להגיע יכול המחיר. תחרותי במחיר
 אצלו כי, חקלאי בביטוח יעשה שהביטוח עניין יש לקיבוץ(. הביטוח ח"ע) שמאי בביקור וכרוך

 את מטילות הביטוח חברות בו מצב יוצר שלא וכדי, הקיבוץ של הרכוש ביטוחי שאר נעשים
 נודיע המועד כשיתקרב. אחת בחברה יהיה שהביטוח מוטב, האחרת על האחת, לנזק האחריות

 .הביטוח על וחתימה הסברה פגישות על
 .יפתח

 
******************** 

 
 מזכירות והנהלת חשבונות

 - תיאום מס
מס, מתבקשים לפנות למזכירות לקבלת אישור למס חברים ותיקים שצריכים לבצע תאום 

ההכנסה. האישור למס ההכנסה נחתם ע"י מנהל הקהילה ולכן חשוב לא לבקשו ברגע האחרון, 
 אלא כמה ימים לפני.

 - לפנסיונרים - הנהלת החשבונות
בבקשה הביאו אל לימור להנה"ח את 

  של חודש ינואר. תלוש הפנסיה
צורך  לחברים שעובדים כשכירים, אין

יותר בהבאת תלושי שכר חודשיים 
הדוח  .106דוח יש להביא רק  ,להנה"ח

 בחודשים  מחולק ע"י המעסיק
 .אפריל-מרץ

 - קבוצת טרמפים
וצת ווצאפ יש כוונה לפתוח קב

לזקוקים לטרמפים ממעוז ואליה, 
לטרמפ ולמוכנים לקחת עימם. 

"קבוצה  הקבוצה אמורה להיות
שקטה" בה מחפשים / מציעים 
טרמפים, עם או בלי השתתפות 
 כספית, וללא דיונים מיותרים. 
למעוניינים להצטרף, יש לפנות 

 050-6571738ללימור קורן 
 

 
 מהצייר דני ליבני מכתב 

 למעוז 80-בעקבות חג ה
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 לליבי הדס

 ברכות לרגל גיוסך לצה"ל
 
 
 
 
 

 
 

 :שנשמטו בטעות( ינואר )ולכמה ילידי דצמבר מזל טוב לילידי חודש 

 , גלבר אילנה, גלבוע לאה, בוקי שמואל, אמויאל נמרוד, אופק מור, טל אמיתי

 , כהן סנדי, טל נחמה, זיילר אורלי, והבה ורד, הרלינג ה'רוחק, דגן יעל, דגן יאיר

 , דפנא טל, גור-בן שמשון, קטלב אלון, פוקס דותן, מור עפר, לונטל רות

 , סולץ ביתרא, אביסרור עמר, מיירן רונית, הולצר בר, הוכמן דליה

 . ראניה לי, הרוש בן דניאל

 , דפנא רועי, אריאלי יפתח :ולילדים

 .עמית טומי, מור שקד, כהן שקד
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  ינואר בחודש הנפטרים לזכר - זכרון נר
 

 27/01/1944( ליפשיץ) שרשבסקי לאה
 24/01/1971 צור בתיה
  02/01/1990 זהבי צבי

 31/01/1991 אורן נעמי
 30/01/1996 טל( אודי) אהוד
  08/01/1999  גנתון חנה

 29/01/2001 טוב-לב אבנר
 25/01/2002 טל חגית
  03/01/2004 גפן רחל
  05/01/2006 אפל חיה
  29/01/2013 דן אבי

  23/01/2016 טל אמוץ
 
 
 

******************** 
 
 

  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 
 : 23.03.1950, 886הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

 נפתח חדר קריאה."
היה לנו חדר קריאה ראוי לשמו, נפתח במוצאי שבת, חדר קריאה לאחר תקופה ארוכה, בה לא 

מחודש בבניין בו היה מטבח הילדים. החדר סויד בצורה נאה, הוכנס בו מאור מתאים ורהיטים 
 נאים. החדר הקטן שעל ידו משמש לספריה העברית אשר עברה לשם לפני כמה שבועות.

 סערה ונזקים.
מה לנזקים כבדים. אחד הלולים הבנוי עץ ופח נהרס בליל חמישי שעבר התחוללה סערה שגר

כליל על ידי הרוח החזקה. חברים שהוזעקו למקום העבירו את העופות וצופפו אותם בלול 
סודר מקום לתרנגולות המפונות  –אחד. על ידי הוצאת מוקדמת של תרנגולות זקנות למכירה 

בבית האימון ההולך ונבנה הועף שהוו להקת רביה. ללול שנהרס אין שום תקנה. חלק מן הגג 
 גם הוא ע"י הרוח. הנזק שם כבר תוקן. גם באורווה נתקה הרוח חלק מדד הפחים.

 ועדת קשר למגוייסים.
הוחלט לשלוח שי פסח  13.3 -חנה פונדיק נקבעה כמרכזת הועדה. בישיבה שהייתה ב

 "  ורהיטים. לחיילינו. כן הוחלט לסדר חדר קבוע למגוייסים, בו תהיינה מספר מיטות

 

 

 

 

 


