
 

 .שלום מעוזניקים

 ולבבה שעריה את פותחת מעוז גם,  וביניהם הביתה קיבוצים בני של המונית חזרה חווים אנו לאחרונה

 חברים חדשים למעוז  05בשנה האחרונה קלטנו . המקום באווירת במעוז לחיות הרוצים ולכאלה לבניה

 :מצורף קישור לכתבה שנעשתה על מעוז בחג השבועות 

 חיים במעוז( גם) צולם - החדשים הקיבוצניקים

 

  ?חיים במעוז לאחרונה התחדש מה, ס'ותכל

ובקרוב נראה את הטרקטורים  נמכרו כל המגרשים כונה החדשה ליד הבריכה בשטח המכונה צבי גת בש

 עובדים בשטח בהכנת התשתיות .

  .מירושליםשנקלטו נוספות שתיים ובשכונה זו יגורו שלש משפחות בני מעוז 

 

 

 יחלו השיפוצים והשכונה תשנה את פניהבשכונת אקדמאים כל הבתים נמכרו ובקרוב 

 שאפשר לקנות ולשפץ בשכון ותיקים עדיין נשארו כמה בתים ישנים 

 ומגרשים בשפע באזור המתנדבים ובשכונה הצפונית 

 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-ded2fb393386641004.htm


 מוסדות כמה ועוד הרכב סידור, בית קופת, העבודה סידור ימי עברו .לא מה שהיה מזמן כבר הקיבוץ זה

 פעילויות בבריכה והמסורות, המשק חגי, האש מפקד, ארגון מחנה נשארו... אבל. להם יפה שהשתיקה

 . גדלנו כולנו עליהם אשר

 ... חיוך יותר הרבה,  חיכוך פחות הרבה

 . הקיבוצי הערכי החינוך ואווירת המיוחד האופי זה ובכלל היום גם איכותה על שומרת במעוז החינוך מערכת 

 

 משלכם בית ולרכוש להיקלט לבוא... לה לסרב אפשר שאי הצעה לבניה היום מציעה מעוז

 

 ?לי  נותן זה ומה  בעצם?  למה

 .קליטה .1

  והפרטיות הפרט חופש. כלכלית עצמאות של במעמד קליטה. 

 ורוצים במידה, הקיבוץ למוסדות ולהיבחר לבחור, להשפיע אפשרות. 

 

 .חינוך .2

 בגרות ועד מינקות הילדים גילאי מגוון כל. 

 הקיבוץ של היתרונות כל עם וערכית מצוינת חינוך מערכת. 

 האזורי התיכון הירדן וגאון יסודי דקלים. טובים אזוריים ספר בתי. 

 וחגים חופשים כולל השנה ימות  כל פעילה החינוך מערכת. 

 (.ברחוב קטנות לילדות סוכריות המציעים זרים אנשים וללא) כבישים חוצים לא,  אישי בטחון 

 מדובר מה על מבין במעוז שגדל מי...בקיבוץ רק שיש פעילויות. 

 

 .תרבות .3

 אש מפקד, מחזור חג, מצווה בר, משק חגי, ישראל חגי... 

 

 111... בונוס .4

 אוויר, אוכל חדר של והדשא, מחמולה, סוסיה, שחיה ברכת, לול, שדות, רפת, מטעים, דשאים 

 .וציונות רוגע, בריאות, נקי

 

 

 



 חדרים 4 מדירת 05% של בעלות...( הבנה קשה לראש נחשבים המעוזניקים ובעמק) הבין לא שעוד למי

 .   משלכם קרקע על בית מקבלים אתם בגבעתיים מעלית בלי שלישית קומה

 שונות אזרחויות בעלי בלי,  בתים בעלי של טובות ללא, באוויר חונק  CO2 בלי, מעשנים אוטובוסים בלי

 .......ברחובות המסתובבים יבשות ממגוון

 .כולנו של הבית תישאר תמיד מעוז. בית של המלא במובן בית

 זוכה הקודם כל בשיטת, בקיבוץ מקום ובאיזה בית איזה לבחור הזכות לו ניתנת שמצטרף מי שכל ברור

 ".טובים יותר מושבים מקבל לרכבת ראשון שעולה" ומי

 

 .קשר צרו נוספים פרטים שרוצה למי, כאן עד......זהו

 .בשינוי נפשם חפצה אשר משק בת/בן כל וללוות להסביר להיפגש נשמח

 alona_i@maoz.org.il   4868864-505  אלונה
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