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 2.3.2018יום שישי  2דף מידע מס.         
 

 

  פורים אני, פורים אני
 . ומבדח שמח
  בשנה פעם רק הלא

 . להתארח אבוא
 

  פורים רבי, פורים רבי
 . מדוע לי נא אמור
  פורים יחול לא מדוע

  בשבוע פעמיים
 

  פורים הידד, פורים הידד
 . ומצילתיים תוף הכו

  פורים ובא יתן מי הו
 לחודשיים לחודש

 
 
 
 
 
 

 א"מש עדכוני

 הקהילה ניהול שנות חמשמעל ל לסיכום חגיגי בערב קובניבל מאיתן נפרדנו כשבועיים לפני
 פרידה ומילות ברכות חלקו אשר, ממעוז וחברות חברים, תפקידים בעלי השתתפו בערב. במעוז

 חשף אשר דור-בן עופר של שגרתית ולא מרתקת מהרצאה נהנינו בהמשך(. כמובן צנוע ושי)
 .השנים לאורך מוגבלויות בעלי עם המדהימה ופעילותו חייו סיפור את הנוכחים בפני

 מאחלים -קדרים קהילת לניהול ומצטרף רשפים קהילת את לנהל ממשיך אשר -לאיתן
 !הדרך בהמשך רבה הצלחה

 השונים התפקידים בעלי עם בפגישות, אינטנסיבית בחפיפה כהן-יבא עדנה החלה, במקביל
 באופן קהילה כמנהלת לשמש תחל עדנה מרץ בתחילת. במעוז האתגרים מגוון עם והיכרות

 . שבוע בכל רביעי עד ראשון בימים ותעבוד רשמי

, בפעילות מלאה משותפת דרך ולנו לך מאחלים, האביב פרוץ עם אלינו המגיעה -לעדנה
 .העתיד לעבר הקהילה וקידום, הצלחות

 רעות, לכולנו שמח פורים חג
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 22.02.18מתאריך  02' מס כללית אסיפה פרוטוקול         

 .18מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .225מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 
 .איתן בלינקובלמזכיר האסיפה נבחר:   .יפתח אופקליו"ר האסיפה נבחר: 

 
 :האסיפה של היום סדר

 .2018תקציב הקהילה לשנת  .1

 חברות נוספות לוועדת קלפי: 2חירת ב .2
 נחמה טל. •   חנה קרן.   •

 :החלטות
 .2018תקציב הקהילה לשנת . 1' מס סעיף

: לתקציב שהוגשו ההסתייגויות הוצגו. איתן י"ע 2018 לשנת הקהילה תקציב הוצג: החלטה
 האספה ר"ויו הסתייגויות מספר הגיש סולץ אלכס, הסתייגותה את להסיר החליטה לוי סיגל

 שולחנו על בברור נמצאות הן כי לפנסיה הנוגעות בהסתייגויות לדון שלא האסיפה בעת החליט
 . קיים לא עדיין ההסתייגות למימון שהוצע והמקור מאחר וכן, השיתופיות האגודות רשם של

 900,000 העברת ביטול: בקלפי להכרעה תעבור אחת הסתייגות אלכס של ההסתייגויות מבין
 .הוותיקים החברים לתקציב ל"הנ הכסף והעברת, המוניציפאלי למודל מהעסקים ₪

 ההצבעה זכויות נושא כי העובדה ולאור, לרשם ישירות פנו חברים בו העבר ניסיון בעקבות
 הקהילה ומנהל הקיבוץ ר"יו י"ע פנייה נעשתה, מסוים בערפל שרוי השונים החברויות לסוגי
 . אלכס של ההסתייגות על להצביע רשאים מהחברים מי לקביעת האגודות לרשם
 ולאחריה, ההסתייגות על בקלפי הצבעה תיפתח האגודות מרשם התשובה קבלת עם כי סוכם

 .2018 לשנת הקהילה תקציב על הצבעה תתקיים, לתוצאות בהתאם
 

 בחירת שתי חברות נוספות לועדת קלפי: חנה קרן ונחמה טל.. 2' מס סעיף
 המועמדות לוועדת קלפי הוצגו באסיפה. נערכה הצבעה בהרמת יד גלויה. : חלטהה

 לוועדת קלפי. קרן ונחמה טלברוב קולות המצביעים התקבלו חנה 
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 נעשה בחצרנוהמ

 . לטוב הזכור' ג גן הוא הלא", הבד מבית" נפרדנו

 גן היה רבות שנים. 40 ה בשנות נבנה המבנה. פונו והריסותיו היסוד עד נהרס 3.1.18 בתאריך
-גולדמן מרים, לי הזכורות) בו גיננו רבות וגננות, בו התחנכו מעוז בני של רבות עשרות'. ג

 אלה את להוסיף מוזמנים החברים, סולץ דליה, ברנר תלמה, אשש יונה, לחמן אוהלה, רייסקין
 (. הסליחה איתן, זכרתי שלא

 . מקלט נבנה ולידו בטון גג למבנה נוסף( 1967-1970) ההתשה מלחמת בזמן

 ". תות" ולכיתת" עומר" לכיתת" כולל בית" שימש קצרה תקופה

 לפינת, הסנדלרייה שרידי לרשות עבר והמבנה 80 - ה בשנות הגן נסגר, הילדים התמעטות עם
, ועוד קינן רוני, שחר אילנה ,המתפרה מצריף למבנה שעברו לתופרות, שחם לשוש עבודה

 . הבד לבית שמו ושינה, טלאים בשטיחי קורן עופרה של האומנותית ולעבודתה

 להיפרד שהתקשו חברים של אנק'ג למחסני ייעודו את המבנה שינה שוב 2000 בשנת לערך
 . האחרון ליומו הגיע וכך. דל ציוד מאחוריהם והשאירו שעזבו בנים של או ישן מריהוט

 . ובהריסותיו סגור גן לראות נעים כך כל לא זה

 .חדש למבנה בשל הוא תודה טוב? שואלים אתם היקר המגרש על ומה

 

 נות(ו)שכ

 סגולה – טל משפחת של מעברם עם" גת צבי" שכונת של כלוסהיא הסתיים טובה בשעה
: למשפחות בשכנות החדש ביתם אל( ודניאל נלי כרמית של והוריה ילדיהם עם וכרמית אמיתי)

 .)אודי ורועי( דפנאו, גבע-חן, סלע, )ניר ומיכל( דפנא

 . האקדמאיים בשכונת החדש לביתם כניסתם לרגל פיטוסי למשפחת ברכות

 .התאילנדים בשכונת בנייה התחלות לראות נקווה... ובקרוב
 

 יפתח.

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4 
 

 חינוךעדכוני 

 .חודש אדר, חודש שכולו בסימן פורים והוא גדוש ואינטנסיבי

ב"משתה פורים" מעשה ידי ההורים   בגני הילדים 2.3ביום שישי אנו נחגוג  -הרך  בגיל
בבית ניצן ניפגש  10:30בשעה . ת לארוחת בוקר מקושטת ופורימיתמנומשלוחי שישלחו 

הורים, ילדים, סבתות סבים ובכלל אורחים, ונצא לתהלוכת תחפושות ברחבי הקיבוץ. בתום 
 .התהלוכה נתכנס בחדר האוכל להצגת ילדים "לקוף יש בעיה"

דר האוכל בשעה נפגשים בח. 1.3את הערב הגדול ביום חמישי אנו חוגגים בחברת הילדים 
תחרות תחפושות, הפעלת ריקודים עם כדורי ענק, משחק לילה  -לערב שכולו פורים  20:00

 ! שכתבו הילדים הצגות וריקודים-שיאו של הערב ו, ביתנים ת לילהברחבי הקיבוץ, ארוח

הילדים  מראש:עובדים לקראתו כחודש  הינה תהליך שהילדיםפורים בחברת הילדים החגיגת 
אוהד כהן, שקד  מכיתה ט':ראשי הקבוצות  בהנהגת ט' התחלקו לשלוש קבוצות –מכיתה א' 

כתבו הצגות, הכינו  . ראשי הקבוצהבעזרתם של שאר בני ובנות חטה"ב ,מור ומאיה אוחנה
על לימוד הריקודים, בימוי ההצגות ועריכת חזרות  הילדים הצעיריםועבדו יחד עם  ריקודים

 ילדים מכיתה א' ומעלה.את חברת כיף לראות נוער פועל ומפעיל , ו במחנה ארגוןכממשותפות. 
חלק בפורים של חברת  הלוקח גם הואגיל הנעורים,  נוער חבר השופטים המכובד יכלול את

 הילדים.

ילדי שנת המצווה יכינו ויחלקו משלוחי מנות לחיילי צה"ל כחלק  –בני ובנות כיתת חיטה 
 וה.ממשימות שנת בר מצו

זו הזדמנות להגיד תודה גדולה לצוותים בחינוך הבלתי פורמלי ובגיל הרך שעבדו שעות רבות 
 בהכנות לקראת החג ולכל שאר האנשים וההורים שתמיד נרתמים לעזור. 

 חג שמח ! פורים מהנה ומוצלח.חג לילדינו  להעניקיחד אנו מצליחים 

 שבת שלום, סופי אביסרור.

 

 

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

 חצר וזריקת אשפה

 השבוע נערך מבצע ניקוי ושטיפת פחי האשפה ע"י המועצה לרווחת כולנו.

 בבקשה הקפידו לפנות את הגזם לנקודות האשפה לאורך גדר המערכת. -גזם

 לפחים המיועדים. את הקלקרים להפריד ולזרוק לפחי האשפה הרגילים. בבקשהלזרוק – קרטונים

, מלנסוע בשבילים ובמדרכות עם צמיגים מלאים בבוץ הימנעובבקשה –נסיעת רכבים בקיבוץ 
עיות והולכי רגל, קלנ -יםהשתדלו להתחשב במשתמשי הדרך הנוספ. אנא במיוחד לאחר ימי הגשם

 מדרכות בוציות.על שנאלצים לתמרן  ורוכבי אופניים

 

 בתיה.
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 :  מרץ חודש
  – בעיניים וירוק פריחה מלאי עבריים חדשים שני גם כולל
  – יחדיו וכולם, ניסן חודש של ורובו אדר חדש

 .וילדים לאנשים תרבות ביצירת לעבוד וטוב, מופלאה אביב חבילת
 

.   בקהילה– וגיבוש מיוחדות יוזמות, וגדולות קטנות הפקות – כוללת במעוז התרבות פעילות
 . ובחגים במפגשים ושותפים בתוכניות מתעניינים – מהחברים רבים: עובדה

 להיות מאד שרוצים הגילאים מכל חברים הכוללים –( מעוז תרבות מנדבי) ת"מת צוותי, אנו
 לשמוח, הצנועה חיינו סביבת את ליפות, אנשינו בין לקרב, חיינו את בלגוון ומעורבים שותפים

 . ולחזקם אנשינו את ולהעצים, חדשות בחוויות ולהסתקרן
 לעיתים, והנה. עלינו ומכובד בסדר וזה הם סיבותיהם מתוך לכך שותפים כולם לא, נכון

 מתנדבי על מקשה  אשר אישית התחשבנות או הרס בהן שיש ואמירות ביקורות - קיימות
 זאת עושה – במעוז התרבות ביצירת פעיל ששותף מי שכל לזכור ויש, במשימותיהם התרבות

 אינה כזו ביקורת, לעיתים. אצלינו זה ככה. הפרטי מזמנו ארוכות שעות ומשקיע בהתנדבות
 ולהוסיף לתרום רצון ומתוך לעשיה כבוד מתוך שבאה ביקורת מאמירת להבדיל. ותורמת בונה
 . התרבות באירועי רעיון או ענין
 :השגור המשפט פי על. לקהילה בתרבות עמנו להתנדב בואו, מעוז אנשי לכל קוראים אנו

 
 "קהילה בונה תרבות"

 במהלך בגדול תקייםמ – ומטעמיו הרבה צבעוניותו, שמחתו, תפארתו בכל הפורים חג, והנה
ואחת  אחד לכל מצפים ואנו זה צבעוני ערב של בחוטיו מושך – ואיתן אמיץ צוות. אלה ימים

 .מעוז בית לכל שמח חג. בפורים לשמוח בואו – במעוז
, בביתנו – והמושקע היפה הסדר לליל להתארגן מתחלים אנו – היהודי החגים לוח פי על, וכבר
 קישוט, במעוז" סדר"ה לחגוג בחרו אשר האנשים שמות איסוף, התכנית על שוקד הצוות .מעוז

 . לכולנו שתערב החג סעודת ותאום, המסורתית והקריינות השירים על חזרות, א"דח את
 ! הסדר ליל לקראת האמיתית ההרשמה החלה .נפרסם – פרטים

 
 לחללי הזיכרון יום, ולגבורה לשואה הזיכרון יום: הזכרון ימי לקראת הכנות - כבר ברקע

 .ישראל למדינת 70-ה העצמאות יום אירועי – וכמובן ישראל מערכות
" קולולם" של פנימי מפגש לערוך מתכוונים אנו, םיכשבועי בעוד -כהכנה לחגיגת העצמאות 

 עיקבו. נפרסם עוד רבים ופרטים. ישראלי שיר בשירת – והילדים הנוער, החברים כל בשיתוף
 .אחרינו

 לכל הפסח לחג וברכות כוסית הרמת – יבנאלי בית במועדון, בבקר נקיים – 20.3, שלישי ביום
 .בקרוב – מפורטת הזמנה. במעוז הפנסיונרים

 .הדדי וכבוד טוב רק עלינו ושיבואו שלום שבת .עמוס חודש. בהקדם נפרסם אפריל אירועי ועל
 

 מעוז תרבות ת"מת מצוותי, בברכה
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  2018 פברואר – חיים מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

 בפברואר 21 -ב .בגיזרה מילואים גדודי סבבי שני היו האחרונים וחצי בחודש -פלוגה החלפת .1
 . לגיזרתנו( סדיר גדוד) 41 גדוד חזר

 טל ובתיה( המועצה ט"קב) דותן עם פרוייקטהנעת הל סיור התבצע -מערכתה גדר פרוייקט .2
 בהתאם, בחדשה השנה תוחלף מערכתה גדר כי בשאיפה אנחנו. תקציבי ומדןא לקבל מנת על

 .הבטחון משרד לתקציב

 רועיא, בוקר לפנות בשבת האזעקה לקול התעוררנו -רופין כפר באזור ט"מל חדירת רועיא .3
 ושהתה הופתעה כולה הגזרתית המערכת .לישראל איראני ט"מל חדירת של ביותר חריג

 תמונת הצבא קיבל דקות 20 -כ לאחר. ארוכות דקות למשך רועיהא פרטי על ידיעה בחוסר
 היישובי טחוןיוהב רוםיהח צוות ברמת לקחים פקווה. לתושבים ש"חזל על והודענו מצב

 .אזעקה למקרה נהלים רענון דף שלחונ

, המועצה ברחבי החינוך מוסדות את תירגלה האזורית המועצה: חינוך מוסדות תרגיל .4
 הקיבוץ ברחבי אזעקה הופעלה מהתרגיל כחלק. י"צח מצוות וחלק הגניםתורגלו  במעוז

 מידע העברת בנושא ט"מלה רועימא שהפקנו לקחכ לתושבים הנחיות עם מסרונים ונשלחו
 .לתושבים

היא החלה  אלו בימים, חיים מעוז במקלטי לטפל למועצה בקשה העברנו: במקלטים טיפול .5
 .במקלטי הקיבוץ ראשוני טיפולב

 כל על ולדווח רנותיע לגלות יש, כולו באזור הפליליים רועיםיהא תגבריםימ לאחרונה: פלילי .6
 הם, מעבירים שאתם הדיווחים על תודה, שוב. הקיבוץ לשיגרת שייך שאינו אדם/רכב

 .במניעה רבות מסייעים

 : המלצות .7

 למרחב להגיע דקה עד לנו יש, הקיבוץ ברחבי אזעקה ובהישמע רועיא במקרה: מוגן מרחב .א
 תוך למקלט להגיע ניתן שלא במקרה (.פרוזדור פנימי / חדר בטחון / ממ"ד או מקלט) מוגן
 .דקה תוך אליו להגיע שניתןביותר  מוגן מרחבאת ה בבית לאתר עלינו, דקה

 גם בתיכם את לנעול מומלץ, נובאזור יום התפרצויות ותמתגבר לאחרונה: הפלילי בהקשר .ב
 .היום במהלך

 
 :אירועי החודש האחרון

 פעולה שבוצעה האירוע תאריך

 .ותכשיטים כסף נגנב  היום בשעות זרע מבית גניבה 4/2
 בשדה כגנבים חשודים תפיסת 5/2

 הבוקר בשעות רועיא, אליהו
 נעצרו, פריצה כלי ניתפסו החשודים ברכב

 המשטרה י"ע
, התושבים י"ע למקום הוזעק צ"הרבש במנחמיה חשוד אדם 6/2

 בחצרות שהסתובב לאחר ברח החשוד
 בתים

 באזור שחדר איראני ט"מל ארוע 10/2
 רופין כפר

 

 באזור לישראל לחדירה חשד 12/2
 אשדות/מנחמיה

 .ותכשיטים כסף נגנב

 עד שאן מבית משטרתי מרדף 18/2
 מנחמיה

 הרכב, מרדף התבצע, למשטרה ברח רכב
 אחד חשוד, בעמוד והתנגש למנחמיה נכנס
 לתוך רגלית ברח נוסף וחשוד במקום נעצר

 ללא ביישוב סריקות התבצעו. היישוב
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 את עצרה המשטרה בלילה. ממצאים
 יעקב באשדות גונב השני החשוד

 טנדר על חיים מעוז מתושב דיווח 21/2
 ברזלים עמוס מעוז באזור חשוד

 טיפול להמשך והועבר עוכב הרכב
 .משטרתי

, מנדא מכפר הוא כי התברר בדיקה לאחר חיים למעוז בכניסה חשוד אדם 25/2
 רצה, איתן לנווה מעוז בין בשדה עובד

 .שתייה לקנות לאלונית להגיע
 

 בברכה, איתי הופמן, רכז בטחון.
 

 

 

 ברכות לילידי חודש פברואר:
זאב צם, נורית גל, שי אבלו, אידו ברוש, 

 אברהם דגן, רחל דגן, אודי דפנא, 
דפנא, צפורה חלמיש, חנה ישבי,  רועי

 ,מוקי ישבי, שחר כהן, סנדרה נפדנסקי
  ליאורה סטריקובסקי,עדי דפנא,  

 לוצקי, יורם שחם, סחנה אופיר ברוש, 
יהודה, לימור  יוסי בר, רובין בר, דליה

 ., רועי פוקסמיסאל קליימן, מזרחי
, סהר אביסרוריותם אריאלי, ולילדים: 

 , אלה סולץ, גלעד טלאוהד כהן, 
 .אורי סלע
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  פברואר בחודש הנפטרים לזכר - זכרון נר
 

 11/01/1990 גנתון תלי
 17/01/1999 דגן עמרם

 22/02/1968 תמיר יוסי
 01/02/1979 לביא הללי

  07/02/1980 דפנא אביטל
  21/02/1985 דגן אריה
 02/02/1993 קדר פרח
 07/02/1994 כהן טל

 11/02/1994 ברנדיס שרה

 16/02/2000 נהיר יוסקה
 25/02/2002 כפכפי איל

 24/02/2003 יעקבי צפורה
 11/02/2004 אשש אלי
 01/02/2007 לוריא קה'לאה

 23/02/2008 כהן אברהם
 20/02/2011 פאנר יעקב
 12/02/2015 יובילר מלכה

21/02/2015 יעקבי אבשלום
 
 

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

  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 
 : 11.03.1955, 1023הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

 א י ך   מ כ י נ י ם   פ ו ר י ם ?   "
 בלילה. 10אור ליום ו', שעה 

אולי מעוז פורים. אנו חוגגים בליל שבת, כלומר מחר  –אצלנו  לא פורים ולא שושן פורים 
מי מתחפש? למה מתחפשים? כמה מתחפשים ?  , ועכשיו, בשעה זו עדיין לא ידוע:בערב

בחדר האוכל או בביתן הנעורים ? עד עתה עדיין לא ידוע מה יהיה  –איפה יתקיים נשף פורים 
 כי יש נכונות ומצב רוח טוב. –כן ידוע הכיבוד... אבל מה ש

ברגע זה חוגגים ילדי ביה"ס את חגיגתם בביתן. הכתב של "לחברים" לא הורשה להיכנס 
בערב. אנו מעיזים לשער כי נשף  7.30בהיותו "הור", ולהורים ניתן לבקר בביתנים רק עד 

ביומן הבא נמלא את הילדים בוודאי נפלא, ואנו מקווים כי תסתננה ידיעות על הנעשה שם, ו
 סקרנות קוראינו.

אשר חרף נפשו,  זםפורים מתקיימת עתה בחדרם של שרה וזם, הוא –ישיבה דחופה של מטה 
שעות של טבנקין ובא דחוף ובהול מן הסמינר שבאפעל  4הקריב את עצמו קרבן, ויתר על 

 לפרוש כנפיו על התכנית.
דלת החדר סגורה ווילון כבד מאפיל עליה. יצחק צבי שעזר להציל את המצב, מסביר לזם מה 

 אחד הנומרים של הנשף אשר למדנו מ"קול ישראל".  –זה "חתול בשק" 
מדברת על שלשה  –אראלה )גופה על המטה, רגליה על עיתון של אתמול והעיתון על הכיסא( 

חרו לבוא. נסיה: אראלה, הפסיקי להיות המלט ! נושאים כאחד על שניים מאנשי הועדה שאי
להיות או לחדול ? נשמעת דפיקה בדלת, נחמה באה )כולה דאגה(: מכיוון שלא הזמינו את 

הכיבוד במועד, לא הספיק הנהג להביא את המקלות... הלא הם המקלות המלוחים אשר 
אמיצה נשלחה  בלעדיהם אין טעם לבירה. לא לשושן הבירה, אלא לבירה השחורה. משלחת

 אל האקונומיה ועד עתה עדיין לא חזרה... מה נעשה בלי מקלות ? .... "
 


