
 

 אלי –לתיאום פגישת היכרות 

klita.maoz@gmail.com      051-2110881       
 

 

 

        

  

  

  



 מי אנחנו? 

שנה להיווסדו והיה מיישובי חומה ומגדל  80קיבוץ מעוז חיים חגג בקיץ האחרון 

 .מתחדשהקיבוץ עבר תהליך שינוי והפך לקיבוץ  2009הראשונים בעמק. בשנת 

 ,עם תהליך השינוי נשמרו ערכי יסוד המהווים הבסיס לקהילה הצומחת: חינוך איכותי

 .עזרה הדדית, שותפות באחריות הקהילתית, שמירה על אירועי תרבות משותפים ועוד

 ,לקיבוץ נכסים וענפיים יצרניים פעילים: ענף הצומח, פרויקטים סולאריים, מדגה, לול

 רפת ותעשייה . 

הקיבוץ קולט חברים חדשים , משפחות וילדים תוך ליווי מלא  2014משנת החל 

של הצוותים העוסקים בקליטה למען השתלבות מוצלחת וטובה. הקליטה בקיבוץ 

 הינה לחברות מלאה ושותפות בנכסים. 

  

 דמוגרפיה 

 אוכלוסיית הקיבוץ היום מונה:  

 חיילים וחיילות בשירות צבאי  20 ✓ חברים  221 ✓

 חניכי גרעין צבר  28 ✓ ילדים  110 ✓

 תושבים   96 ✓

  

 חינוך 

 .  18חודשים ועד לגיל  3בקיבוץ קיימת מערכת חינוך (פורמלית ובלתי פורמלית) מגיל 

אנו רואים בחינוך איכותי ויציב כחלק חשוב מהקהילה ,כגורם לתחושת השייכות 

בוצית על ידי אנשי קי -ולגאוות היחידה .המערכת כולה מנוהלת בתפיסה חינוכית 

 מקצוע, הנהלת חינוך ובליווי מקצועי. 

 גנים:   4מערכת הגיל הרך מפעילה 

o  תינוקייה.  –בית פשוש o  פעוטון בוגר.  -גנון לילך 

o פעוטון צעיר.  -בית גל  o  גן תלת שנ תי.  -וגן תומר 

  

מעבר הגנים המפוקחים ע"י התמ"ת ומשרד החינוך ,מאוישים באשת צוות נוספת 

 . (ימי חופשה 8למעט )לתקן התמ"ת, ופועלים במשך כל השנה 

  

  

  

  



 ילדי הקיבוץ לומדים בבתי הספר של המועצה:    - בתי ספר וחינוך בלתי פורמלי

ובית ספר חטיבה ותיכון  (דקות נסיעה 10) בית הספר היסודי  "דקלים"  בקיבוץ חמדיה

 "גאון הירדן" בקיבוץ נווה איתן . 

 מערך הסעות מסודר לבתי הספר ע"י המועצה האזורית . קיים 

 בקיבוץ מערכת חינוך בלתי פורמלית הפועלת במלוא המרץ לאורך כל השנה: 

ו' הפועל מידי יום לאחר שעות בית הספר. במרכזון ישנה הפרדה בין שכבות -מרכזון א'

 הגיל הצעירות לבוגרות, בתכנים בפעילויות ובליווי המקצועי. 

 ב' המלווים ע"י מדריכה .-ט' ו י'-מועדוני נוער לכיתות ז' 2מועדוני נוער : בקיבוץ פועלים 

 והפעילויות מתקיימות בעיקר בשעות הערב ובימי שישי .  7/24המועדונים פתוחים 

  

 תרבות, פנאי ושירותים 

 קהילת מעוז חיים מקיימת חיי תרבות ענפים, ומשמרת מסורת רבת שנים . 

התרבות מתרחשות לאורך כל השנה וכמובן גם בחגי ישראל, בשיתוף  פעילויות

ובהפקת החברים, התושבים והילדים. פעילויות נוספות:  בריכת שחייה הפעילה 

בחודשי הקיץ ,מגרשי ספורט ומתקני ספורט בטבע, טיילת נוף, פאב ,משחקייה ,מועדון 

  חברים , בית כנסת, ספרייה, מספרה, חדר אוכל, סופרמרקט.

 בנוסף פועלת מערכת בריאות ורווחה: שירותי מרפאה, רופא משפחה ועו"ס . 

 מרפאת שיניים. -שירותים בתשלום

 שירותים נוספים (בתשלום): מכבסה, אחזקה ושיפוץ בתים, השכרת רכב . 

  

 עסקים, מפעלים ויזמות 

 מפעל פולירז. 

 מוסך "ירדן." 

 סטודיו לעיצוב.   –טלטל עיצובים 

 תכנון ופיקוח בנייה.  -תמי גרינברג

 בית קפה וגלריה לאמנות.  –קפה גלריה 

 משרד פרסום מקאן.  –ספרינג וואלי 

 

 

 

 

 

פיתוח ציוד רפואי.  –פלסטארט מדיקל 

שירותי חשמלאי  –מעוז החשמל 

 מוסמך. 

 משרד הפקות וצילום.   -עמקים הפקות 

 עוגות ואוכל ביתי.  –טרמיסו 

 סטודיו לציור.  -דיו של רעותהסטו

 ייעוץ תזונתי.  -יעל שביט 

 מפעלי אריזות פלסטיק: שפיפלסט

 תמוז אריזות.

  



 תהליך הקליטה 

   פגישת היכרות לא מחייבת וסיור בקיבוץ עם אלי. בואו להכיר אותנו מקרוב !

 

 פגישה עם צוות צמיחה דמוגרפית. 

 

 . (בתשלום)חברתי וכלכלי ביצוע אבחונים:  

 פגישה עם חברי ועדת קבלה. 

 חודשים עד שנה.  8הגעה למגורים בקיבוץ לתקופת ניסיון הדדית  ברוכים הבאים!

 

פגישה עם אלי הכוללת סיור בנכסים המוצעים למכירה בקיבוץ,  -לאחר כחצי שנה 

 . (ליךיום להשלמת התה 90-הנכס יובטח ל)בחירת מגרש ותשלום דמי רצינות 

  

 חתימה על הסכם הצטרפות לחברות, והסדרת התשלומים עבור ההצטרפות. 

 קבלה לחברות באסיפה. 

 

 התקבלת לחברות במעוז חיים. מתחילים לבנות בית .  מזל טוב!

  

  

 אלי –לתיאום פגישת היכרות  

klita.maoz@gmail.com      051-2110881       
 

 

 


