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 14.6.2018ישי חמיום  6דף מידע מס.           

 
 ,שלום מעוז קהילת
 ואחד אחת לכל לאחל ברצוני, שלהם החובה לימודי מסלול את ב"י נוער מסיימים אלו בימים

 . עבודהבו באקדמיה, בצבא, הבוגר חייהם במסלול רבה הצלחה מהם
 .ולהצלחה לטובה חייכם מסלול על ישפיעו המעוזי והחינוך הערכים כי בטוחה

 החינוך שמערכת הנהדרות והחוויות מהפעילויות תהנו, הגדול לחופש היוצאים מעוז ילדי ולכל
 .הבריכהמו מהמשפחה, עבורכם הכינה

 
 :במעוז נעשה על ובקצרה

 הרבה הענות על מאוד ושמחה, בתהליך הראשון השלב את סיימנו – קהילתי בינוי תהליך. 1
 . ואיריס תמישהוגש על ידי  ום המפגשיםסיכ הדף בהמשך. הקהילה בקרב שהיתה

 , ונעים רחב קהילתי מפגש, השני השלב את נקיים 20:00 בשעה חמישי יום 12.7 בתאריך
 החברתי התהליך לקידום זה חשוב למפגש הערב את שימרו. החזון על נדבר בו, ועוגה קפה עם

 .חשובה נוכחותכם. במעוז
 נבחר בה (,יחסית) גבוה מצביעים מספר עם קלפי הצבעת התקיימה כידוע – הסכמות צוות. 2

 ,רבה הצלחהלצוות  מאחלת. 26.6 בתאריך יתקיים הצוות של ראשון מפגש. מגוון חברים צוות
 המהותיות הסוגיות לפתרון יביא דברותיולה לשיח במעוז שמתרחש התודעה שינוי כי ובטוחה
 . בהן ידון שהצוות

 הטפסים על שחתמו החברים הקרובים בימים, יועצים לטנא הועברו הטפסים כל – מסלקה. 3
 .להמשך הנחיות עם האישיות הדואר לתיבות סגורה מעטפה יקבלו

  חשובים נושאים שולחנה על, בעבודתה החלה החדשה כנוןת ועדת –  תכנון ועדת. 4
 את ציבורה לשיתוף נביא ההנהלה אישור לאחר הקרובים בשבועות .מעוז וקידום לפיתוח

 .חדשהה ע"התב
 וההנהלה ד"צמ, חדשות משפחות לקלוט היא במעוז המטרות אחת – דמוגרפית צמיחה. 5

 :הםבינ ,בנושא מאמץ כל עושים
 בתחילת חודש מרץ,  במועצה בניה ביריד השתתפו ד"צמ –  קליטה בירידי השתתפות •

 .בה מעוז תקח חלק אביב-בתל התערוכה בגני גדול יריד יתקיים יולי ובתחילת
 בהשתתפות מובילה שהמועצה בסדנא משתתפים והנהלה ד"צמ נציגי – צמיחה אשכולות •

 .מהמועצה נוספים קיבוצים
, במועד תוקנו ח"בדו שנכתבו הליקוים, ד"צמ בנושא דוח להנהלה הוצג – ביקורת דוח •

 הטובה ההתנהלות, הגדולה ההשקעה על גדול פירגון קבלה ולועדת ד"לצמ ניתן ולסיכום
 !הכבוד כל. הנכונה והדרך

 יצא) הקליטה רכז משרת את להרחיב ההנהלה אישרה הקליטה את יותר טוב לקדם כדי •
 (.2019 בתקציב לפועל

. איתור צוות מקימים אנו, בקלפי" תפקידים עליחירת בב נוהל" אישור לאור – איתור צוות. 6
 .להשתתפות ומכרז הצוות מבנה את נפיץ הקרובים בימים

 תתארגן כי הוא הרעיון. שחם נמרוד ידי על שעלה נפלא מיזם –( זמני שם) לעצמנו עוזרים. 7
 . תחומים מיני בכל למי שזקוק שתעזור הקהילה ללמכ מתנדבים קבוצת
לדף המידע מצורף  מתנדבים., הלכם ומחכים התנדבנו כבר ואני הרווחה ,חצר בנין, החינוך

  .והצטרפו קראו. נספח בנושא
 .לנמרוד שלחו – יצירתיים לרעיונות נשמח לקבוצה שם מחפשים כן כמו

 להכשירה קשות עבד וגילי חדש ריהוט נרכש, הקהילה להנאת פתוחה הבריכה  – בריכה. 8
  .ובטוח נעים לשימוש

 .הניקיון על ולשמור המציל להוראות שמעילה אבקש בשמחה הקיץ את שנעבור כדי
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 יותר ונוח קל לשימוש העלמין בבית חדשה מדרכה נסללה המועצה בעזרת – עלמין בית. 9
 .והביצוע הטיפול על ולבתיה למועצה תודה. רגל והולכי לקולנועיות

 בטיחותית ברמה אינו אולם גדול וחברתי ריגשי ערך בעל, למעוז מאוד חשוב – ההנצחה גן. 10
 . המתקנים את ולשפר לתחזק ניתן ואיך מה שיחשוב קטן צוות כינסנו. טובה
 .בנושא רעיון וכל עזרה, לעצות נשמח

במשך  יום כלב הדשאים את להשקות לא נבקש אולם, ויבש חם כי יודעים אנו – ומים נוי. 11
 .נכונה בצורה יטופלו דשאיםהש כדי בנושא דודי עם להתייעץ אבקש רבות. שעות

 
 .עדנה   .ורגוע בטוח, נעים קיץ לכולנו שיהיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביטוח
 :2018 מאי", תקציב"מ החל מתייקר" לסל" מחוץ ולתרופות להשתלות קבוצתי ביטוח

 .יפתח                    . לחודש ₪ 10.5 לילדים ,לחודש ₪ 30.5 למבוגרים
 

 ספרייה
  להחזירם מתבקשים פירוקה בעת פרייההשייכים לס ספרים שלקחו חברים - ספרים החזרת

 .החדשה ספרייהכעת אל ה
 בבקשה. בכניסה בקרטון להניחם מוזמנים ספרים למסור שמעוניינים חברים -ספרים מסירת
 .הספרייה צוות, תודה                     .ילדים או קריאה ספרי רק להביא

  
 חולצות "תוצרת מעוז"

מתארגנת רכישה מרוכזת של חולצות "תוצרת מעוז". אפשר להזמין חולצה לבנה או אפורה, 
יש להודיע  -, החיוב דרך התקציב. למעוניינים/ות₪ 23בכל גודל )גם לילדים(. עלות חולצה 

 . 17.6לשניר עד ליום ראשון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !לב שימו חברים חברים
 .והתנדבות עזרה בנושא ומעניין חשוב נספח יומןצורף ל

 .בהתאם ופעלו בעיון קיראו אנא
 לכולנו. בהצלחה שיהיה

 .שחם לנמרוד לפנות אפשר לפרטים



3 
 

 סיכום מפגשים עם הקהילה
 !רב שלום מעוז קהילת חברי

 להודות שוב הזדמנות זו. ומפנקת חמה באווירה מפגשים ששה קיימנו האחרון החודש במהלך
 הקשבנו... בנים, נקלטים, ותיקים, צעירים: חברים 100 -כ פגשנו. רחב בלב המארחים לכל

 את גם שמענו. ביחד לצמיחה לרצון, ואיכותית משגשגת לקהילה במפגשים שעלה העז לרצון
 את כאן מצרפות אנו. הנוכחית המציאות את לשנות או לממש ביכולת הספקות של הקולות
 תמונת/החזון לגיבוש אחד במרחב כולכם עם ניפגש הבא בשלב. הקבוצות כל של הסכום

 . במפגשים שעלו והרצונות החומרים על שתתבסס, הרצויה עתידה
 
 

 בחד"א  12.7.18ביום חמישי  יתקיים החזון לגיבוש קהילתי מפגש
Save The Date 

 
 
, שלנו המוסדות את רק ולא החשיבה דרך את לשנות הוא היום בפנינו שניצב האמיתי האתגר"

 יותר, אכן. שיצרנו כך כל המקושר העולם בבסיס שעומדת האדירה ההבטחה את ולממש
 לאמי פסקל". שונים בין לאחדות היום נצרכים אנו מהכול

 
 : שסופרו האישיות החוויות מתוך במעוז היחד מאפייני
 לידות, תרבות באירועי ועזרה תמיכה, משפחתיות תחושת, חגים של משותפת ומסורת מורשת

  וקליטה קבלה, מעוזניק להיות גאווה, לעזור נכונות, בקיבוץ חתונות, סביבן והתמיכה והאהבה
, איכותית חינוך מערכת, ובעצב בשמחה שיתוף, עמוק פנימי קשר, לקיבוץ חדשים אנשים של

 הקיבוץ של ההתחדשות חווית, ההתשה בתקופת הביחד, משותפת לינה -בקיבוץ ילדות
 להעברת ענק ברוב ההחלטה, ביחד הקש חבילות לאיסוף גיוסים, המשק טיולי, מהקליטה

 עם הקשר, מקומי ספר בית, ההמשכיות, שחוזרים הבנים, ארגון מחנה, לוותיקים הפנסיה
 בבר האש מפקד, אופניים חוג, בהתנדבות לתת, החיבוק, הקהילתית המעורבות, המבוגרים

 . הקיבוץ עם הטוטאלית ההזדהות, בהפרטה מהתלות השחרור, האנשים בין הקשרים, מצוה
 

 : בעדינות בהם לגעת שנצטרך במעוז יושבים כאבים איזה
 לא ומרגישים שחתמנו חוזים •.  לשנות בכדי קטנים מרגישים - מצומצמת להשפיע היכולת •

 .חיים אורחות לשינוי בדרך כאן שהייתה השחיקה •.  מהמשבר עבר טראומות •.  הוגנים
 אינטרס מתוך תפקיד למלא באים •.  באספות השיח •.  לקהילה, לכלל אישית אחריות אין •

 .כסף על מלחמה •.   מלחמות של שנים הרבה •.  שקיפות ללא ניהוליים תהליכים •. אישי
 של ההתנהלות דפוסי •.  במערכת אמון חוסר •.  כאן לחיים באחריות החברים בין שוויון יןא •

 לנו מאפשרים לא הוותיקים •.  הקהילה את ופילגו החברים על הקשו הקודמת ההנהלה
 .גרוע קולטים •.  עתידית במנהיגות מחסור •  .שלנו ושזה שייכים להרגיש הצעירים

 .השני את אחד ולפגוש להיפגש רצון אין •
 

 :במעוז לראות נרצה מה שנים 3 תוך
 .הקבוצות כל בין חיבור וותיקים צעירים בין הפערים הקטנת, לוותיקים חדשים בין חיבור •
 .בעשייה החברים של מעורבות יותר •.  שלהם עוטף יותר וליווי הנקלטים עם הכרות •
 מאירת קליטה, תינוקות יותר הרבה •.  הדדית ערבות, האחר ראית, לשני אחד אכפתיות •

 .מחוממת בריכה •.  מוסדרות חניות, מטופחת ישוב חזות, יפים דשאים •.  פנים
 .רצון מתוך עשייה, השונות השכבות לצרכי מותאמת איכותית תרבות של קיומה המשך •
 .שייכות מרגישים אנשים •.  מסודר בריאות בית, רווחה מערכת •.  הומים ספורט מגרשי •
 שוויון •.  מהצבא שחוזרים לבנים לב תשומת •.  מעורבות •.  שירה, ריקודים, שמחה •

 .החלטות בקבלת שוויון, סטטוסים איחוד – ומעמד חובות, בזכויות
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, שמחה, הקהילה, אנשים של העצמה •.  צמיחה, מצליחים עסקים •.  מלאות גיל שכבות •
 יותר פנסיה •.  המבוגרים לצרכי ייחודיים מענים, מאוחדת וותיקים קבוצת •.  ויוזמות פעילות
 .חדשנות •.  אחווה, אמון, פרגון •.  וחברתי כלכלי -לוותיקים ביטחון, 5000 לפחות,  גבוהה

 .פעיל פאב •.  הסעות שאטל •.  מסורת – וחידוש שימור בין איזון •.  צעירה הנהגה •
 .קטנים עסקים עידוד •.  חופשית חוגים פעילות •.  24/7 הולם רפואי מענה •
 .עבודה למציאת עזרה •.  תרבותיות יוזמות •.  חיצוני קבלן ללא שלנו -פעם כמו אוכל חדר •
 .הסכמות שיח, להתבטא אפשרות, דמוקרטיה, שיח •.  החברתית בדינמיקה שינוי •
 אינטרנט תשתיות •.  לכולם חינוך •.  היישובית הזהות על הסכמה •.  תעסוקה מקומות •

 ולעצמנו לבנים אטרקטיביים להיות •.  יחזרו/ שיישארו בבנים השקעה •.  סבירות
 של בצרכים התחשבות •.  כולם של הטובים בחיים לעסוק •.  ילודה בתחרות לנצח •

 .יבניאלי בית -תרבות מרכז •.  פתיחות יותר •.  בתשתיות שיפור •.  אוכלוסיות
 .הקהילה את משרתים השירות נותני •.  וועדות, ניהול -הצעיר לדור מקל העברת •
 מנטאליות •.  בקיבוץ גאווה תחושת לפתח •.  מכללה •.  באזור ומגוונת מעניינת תעסוקה •

 .  תפקידים לממלאי גם פרגון יותר •.  לב ברוחב אורחים הכנסת •.  חדש מעוזניק -חדשה
 רואה -כולם את משלבת מנהיגות •.  כלבים עניני הסדרת •.  משותפים אינטרסים יותר •

 .לכולם ביטחון תחושת •. בקהילה השקעה •.  אחת קהילה
 

 :הרצונות את לממש מאתנו למנוע שיכולים חסמים
 של הצרכים עם הכרות חוסר •.  (צעירים, וותיקים) מתמודדים אתגרים איזה עם הבנה חוסר •

 .עבר משקעי •.  להסכמות ולהגיע הקשבה, פתוח שיח לקיים קושי •.  השונים הגילאים
  .השינוי תהליך, ודאות אי, ביטחון חוסר •.  כסף אין •.  מידע, ידע חוסר •. שקיפות חוסר •
 העולם תפיסת, מנהיגותית מחויבות חוסר •.  מהשקעה, מעשייה עייפות •.  לריחוק התרגלנו •

 שיפוטיות •.  שעושה למי פרגון אין •.  בעצמנו עסוקים •.  מקצועיות חוסר, שמנהל מי של
 . המבוגר לגיל מענים אין •.  טוב וערב שלום אומרים מעט •.  ביקורתיות, פוצעת

 ההפרטה תהליך •.  הפה אל מהיד חיים", אין"+ של, קושי של לתרבות חזרה, אכזבה •
 המשתנה לעולם מרגישים שאנחנו מה בין לגשר קושי •.  פלגנות •.  בצד אנשים שהשאיר

 אמון חוסר •.  במידע שקיפות אין •.  עובדות לא וועדות •.  לכולם כולם בין ציפיות תאום •
 .תיוג •.  קבוצות/ נפרדות •.  הקרבנות תחושת •.  במעוז כישורים שאין האמונה •
 .בתהליך ולא בתוצאה התמקדות •.  אישיים בין קשרים אין •.  החדשים מהנקלטים חשש •
 

 מחודשת לצמיחה הכרחיים תנאים
 .לעשות רצון • . מחויבות • .  לעשות רצון מעוררת, רותמת!!!  מנהיגות •
 .בתהליכים שלנו לנבחרים גיבוי •.  אמון •.   חדשים לרעיונות ולב ראש לפתוח, פתיחות •
 . ושיח דיון תרבות •.  מקומית מנהיגות הצמחת •.  בהנהגה מקצועיות •
 .משותף חזון - ומוסכמת חדשה זהות יצירת •.   הסכמות אי אישית ניקח שלא •
 מאחרים ללמוד •.  תעסוקה, כלכליות, ציבוריות תשתיות •.  לאזור ולהיפתח מהבועה לצאת •
 

 מטרותיכם תממשו בערתם במעוז שיש  חוזקות/ יכולות/ כוחות/משאבים
 .     מעוז של המסורת •.   ותורם עושה אנושי הון •.   צעיר דור •.   טוב רצון, רצון כוח •
.                        חדשות צעירות משפחות •.   ובריאה הטרוגנית, דורית רב קהילה •.   היחידה גאוות •
 .קהילה •.   שמחה, חגים •.   חוסן •.   להתנדב נכונות •.   לב טוב •.   במעוז החינוך •
.   מוכשרים אנשים •.   התארגנות כושר •.    התגייסות רוח •.   שיתוף של אווירה •.   תרבות •
 .מקומית ליצירה תשתיות •.   מוסיקה, עיצוב, צילום, קולנוע, אמנות:  כישרונות •
 .המועצה • .   ארגון מחנה •.   הדדית עזרה של יוזמות •.  טובים אנשים •
 .   היסטורי סיפור •.   מקומית יצירה •.   לסחוף שיודעים אנשים יש •
 

 .הזמן את מעבירה רק חזון ללא פעולה. חלום רק הוא פעולה ללא חזון"
 ברקר ואל'ג"  העולם את לשנות יכולים פעולה עם חזון

 ואיריס תמי: סכמו
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 29.25.18מתאריך  05' מס כללית אסיפה רוטוקולפ
 .36מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .225מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 

 .כהן יבא עדנה: נבחרה האסיפה למזכיר .אביסרור סופי: נבחרה האסיפה ר"ליו
 

 :האסיפה של היום סדר
 :הסכמות צוות בחירת:  1 סעיף

 : פנסיה גיל
 . גל נורית*     לויטל עמוס*    ליפשיץ יונה*    טל יהושע*       יעקבי יואב*      סולץ אלכס* 

 : עבודה גיל
 שהם עליזה*    גלבוע יוסי*      סטריקובסקי דרור*           הרפז דיתי*          שגב גל* 

 :  כלכלית בעצמאות חברים
 מור רביב*     דגן נדב*      טל אמיתי*     דפנא אודי* 
 

  :חינוך וועדת בחירת: 2 סעיף
     פרטוש לירון*        (    וינר) עמית גל*              דגן ששון בר*         פיטוסי אושרת* 
            דן רונית*          מרדכייב עמליה*           גרינברג סמדר*                נחום מעין* 
 אריאלי ערמון תמר*                      הופמן אריאלי רעות*                    חן רועי* 
 

 :קבלה ועדת בחירת: 3 סעיף
     פוקס שלוה*      הרפז צביקה*   שהם עליזה*       נפדנסקי סנדרה*      דפנא מיכל* 
 

 :החלטות
 .הסכמות צוות בחירת. 1' מס סעיף

 נגד תביעה המגיש חבר לדעתה כי אמרה אלונה. ההסכמות לצוות המועמדים הוצגו: החלטה
 יכול חבר כל כי והוחלט, בנושא דיון התקיים. ההסכמות לצוות להיבחר יכול לא הקיבוץ
 . שפורסם המכרז לתנאי בכפוף לצוות מועמדותו את להגיש
 .בקלפי בהצבעה תהיה הצוות חברי בחירת

 .חינוך ועדת בחירת. 2' מס סעיף
 חברי 6 לבחירת בקלפי להצבעה לגשת הוחלט. חינוך לוועדת המועמדים אושרו: החלטה
 .הוועדה

 .קבלה ועדת בחירת. 3' מס סעיף
 חברי 5 לבחירת בקלפי להצבעה לגשת הוחלט. קבלה לוועדת המועמדים אושרו: החלטה
 .הוועדה

 
 :בקלפי הצבעה

 :תוצאותיה להלן, 4.6.18-3 בתאריכים נערכה ההצבעה
 :הסכמות צוות בחירת:  1 סעיף
 .יעקבי יואב, טל יהושע, ליפשיץ יונה: נבחרו הפנסיה בגיל המצביעים קולות ברוב

 .החברים מכלל 66%.  85 מתוך חברים 56 הצביעו
 .שהם עליזה, גלבוע יוסי, הרפז דיתי: נבחרו העבודה בגיל המצביעים קולות ברוב

 .החברים מכלל 68%.  76 מתוך חברים 52 הצביעו
 .מור רביב, דגן נדב, דפנא אודי: נבחרו כלכלית בעצמאות המצביעים קולות ברוב

 . החברים מכלל 64%. 64 מתוך חברים 41 הצביעו
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 . החברים מכלל 65%.  225 מתוך חברים 147 הצביעו. חינוך וועדת בחירת:  2 סעיף
 (, גל) נחום מעין(, וינר) עמית גל, דגן ששון בר: נבחרו המצביעים קולות ברוב

 .אריאלי ערמון תמר, חן רועי, דן רונית
 . החברים מכלל 65%.  225 מתוך חברים 147 הצביעו. קבלה וועדת בחירת:  3 עיףס

 . קבלה לוועדת המועמדים כל נבחרו המצביעים קולות ברוב
 

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

 24.04.18מתאריך  03' מס מ"בע ח"אגש ופיתוח יצור תאגיד אספת פרוטוקול
 .שותפות ופולירז חיים מעוז קיבוץ – 2: האסיפה ליום האגודה חברי מספר

 .רגילה בחברות חברים: חיים מעוז קיבוץ נציג .גלבוע יוסי: שותפות פולירז נציג
 .20: באסיפה המשתתפים החברים מספר

 .יצחק בן בצלאל: נבחר האסיפה למזכיר. אביסרור סופי: נבחרה האסיפה ר"ליו
 

  :האסיפה של היום סדר
 .2018 לשנת משק השקעות תכנית: 1 סעיף

 
 :החלטות

 .2018 לשנת משק השקעות תכנית. 1 סעיף
 סוכם. וולטאי-הפוטו הפרויקט על הוסבר. 2018 לשנת ההשקעות תכנית הוצגה: החלטה
 .בקלפי להצבעה התכנית את להביא

 
 :תוצאותיה להלן, 2-3.5.18 בתאריכים בקלפי נערכה ההצבעה

 .  9 – נמנע, 14 – נגד, 70 – בעד .2018 לשנת משק השקעות תכנית -1 סעיף
 התכנית התקבלה. המצביעים קולות ברוב

 .החברים מכלל 58% 161, מתוך חברים 93 הצביעו
 

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

 29.05.18מתאריך  04' מס מ"בע ח"אגש ופיתוח יצור תאגיד אספת פרוטוקול
 .שותפות ופולירז חיים מעוז קיבוץ – 2: האסיפה ליום האגודה חברי מספר

 .רגילה בחברות חברים: חיים מעוז קיבוץ נציג .גלבוע יוסי: שותפות פולירז נציג
 .29: באסיפה המשתתפים החברים מספר

 .יצחק בן בצלאל: נבחר האסיפה למזכיר. אביסרור סופי: נבחרה האסיפה ר"ליו
 

 :האסיפה של היום סדר
 .מעוז במדגה( כחול) השותף של חלקו רכישת עסקת על חברים קבוצת ערעור: 1 סעיף

 
 :החלטות

 .מעוז במדגה( כחול) השותף של חלקו רכישת עסקת על חברים קבוצת ערעור. 1 סעיף
. מחדש העסקה כל את לחברים הציג בצלאל מכן לאחר. שגב גל י"ע הוצג הערעור: החלטה

 באם. 26.3.18 בתאריך בקלפי אושרה הרכישה עסקת. הערעור על בקלפי להצבעה לגשת סוכם
 .בתוקף יישאר העסקה אישור, הערעור יידחה באם. יבוטל העסקה אישור – הערעור התקבל

 
 :תוצאותיה להלן 3-4.6.18 בתאריכים נערכה ההצבעה

 .מעוז במדגה השותף של חלקו רכישת עסקת על חברים קבוצת ערעור:  1 סעיף
 7- נמנע, 59 -הערעור נגד, 40  -הערעור בעד

 . התקבל לא הערעור המצביעים קולות ברוב
 .החברים מכלל 66%.  161 מתוך חברים 107 הצביעו
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 (יריחו שושנת) העור של לישמניאזיס בנושא מחקר
 בעור הפוגעת מחלה היא"( יריחו חבורת" או" יריחו שושנת" גם נקראת) העור של לישמניאזיס

 עם יחד בנגב גוריון-בן אוניברסיטת במסגרת נערך המחקר .ובאזורנו בישראל ונפוצה
 אישור את וקיבל, למדע הלאומית הקרן י"ע ממומן, כרם-עין הדסה העברית האוניברסיטה

 .כרם עין הדסה הרפואי מהמרכז אדם בבני לניסויים הלסינקי ועדת
 .המחלה על הידע ושיפור הציבור בריאות מבחינת רבה חשיבות יש למחקר
 לשינויים חשיפה לאחר העור של בלישמניאזיס לחלות הסיכון את להעריך - העיקרית המטרה

 .האחרונות בשנים המגורים במקום הקרקע בשימושי
 מתנדבים 5 ועוד הישוב שוליב המתגוררים מתנדבים 5 עוד ות/דרושים המחקר לביצוע
 . דם דגימת לתת מוכנים אשר הישוב במרכז הגרים

 עם מראש ובתיאום מתאימה הכשרה בעל מחקר עוזר י"ע המשתתפים בבתי יילקחו הדגימות
 . מתנדב כל

 050-6320695 גלזר יעל לחוקרת לפנות ניתן להתנדבות הרשמהלו המחקר על נוסף למידע
 

***************** 
 לחברים קלפי

 !רב שלום לחברים
 הקלפי את הכינו הקלפי וועדת המזכירות. נושאים ועמוסת מורכבת קלפי זה בחודש עברנו

 . ההצבעה לכללי ברצינות התיחסו להצבעה שהגיעו החברים. הקלפי נהלי על והקפדה בחשיבה
 . הקלפי בעניין לפעם מפעם שעולות שאלות בכמה אתכם לשתף ברצוני

. בלבד זוגם לבני כוח ייפוי לתת יכולים ה/חבר. הרשם תקנות פי על נוהגים אנו - כוח ייפוי
 להצביע קיבוץ חבר כל של כוחו את לייפות יכולים הם, בחו״ל נמצאים ה/והחבר במידה

 נעשה הכוח ייפוי. אחרת לנהוג ביכולתנו ואין התקנה זו, אבסורד נשמע זה אם גם. במקומם
 טופס. הקלפי אותה סעיפי מצויינים ובו משלה טופס קלפי לכל. כוח ייפוי טופס באמצעות

 קלפי וועדת חותמת, התאריך בחותמת ונחתם הוועדה נציג ידי על שנבדק לאחר מאושר
 כך, במייל הכוח יפויי טופסי את לשלוח התחלנו, החברים על להקל מנת על. הנציג וחתימת

 .בקלפי לקבלו גם שניתן כמובן, כנדרש חתום איתו ולהגיע בבית הטופס את להוציא ניתן
 להציב הקלפי וועדת על, הקלפי בתקנון, האסיפה החלטת פי על - הפרגוד מאחורי הצבעה

 בגלוי להצביע הבוחרים חברים שישנם לכך מודעים אנחנו. בכך המעוניינים לחברים פרגוד
 הוא, החברים ורשימות ההצבעה פתקי בו, הקלפי וועדת יושבת בו השולחן, אך. לפרגוד מחוץ
 . כך על הקפידו בבקשה. האישיים הפתקים למילוי אופציה איננו

 זה. הקלפי לסעיפי בהתאם תיבות מספר מציבים אנחנו, הקלפי וועדת לנוחיות - הקלפי תיבות
 ה/חבר כל. ביותר חשובה - המצביעים ה/החבר חתימת. לספירתם הפתקים במיון עלינו מקל

 . לתיבות הפתקים הכנסת לאחר שמם ליד חותמים
 ובהתאם לבקשות בהתאם, שונות פתיחה שעות בחנו השנים במהלך - הקלפי פתיחת שעות
 בכל קבועות בשעות פותחים שאנו ארוכה תקופה כבר. לחברים שיתאים שחשבנו למה

 . הקלפי לוועדת לפנות מוזמנים, כך על הערות להם שיש חברים ישנם עדיין אם. הקלפיות
 אין זו משעה. הקולות לספירת יבותהת נפתחות, הקלפי פתיחת שעות בתום - הקלפי פירתס

 המצביעים מספר את סופרים אנחנו. שפורסמו לשעות מחוייבים אנחנו. להצביע אפשרות
 .להתאמה מגיעים אנו לשמחתנו. הפתקים למספר משווים וממול

 בדבר הנוגעים כל את מיידעים אנחנו, תוצאות שמתקבלות לאחר - הקלפי בתוצאות ידוע
 . יליםיובמ המודעות בלוח, החברים לכלל מודיעים מכן ולאחר

בה יהיה ניתן  קלפי ממוחשבתאנו בודקים בימים אלו אופציה להכנסת  - קלפי ממוחשבת
 להצביע מרחוק דרך אפליקציה / אתר באמצעות סיסמא אישית. נעדכן בהמשך. 

 
 : הקלפי וועדת חברי
 . קרן חנה, טל נחמהשניר בראון, , קדר דני, אופק עלמה, אלמוג מיכל, טל בתיה

 
 .אורית, הקלפי וועדת בשם, שלום שבת
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 ...בחינוך מהנעשה
 על במרץ עובדים החינוך וצוותי  הגדול החופש לקראת נמצאים אנו - פורמלי בלתי חינוך

 שבעבורה ומשמעותית אינטנסיבית תקופה זוהי. הקרובים החודשים לשלושת מגוונת תוכנית
 . השנה כל עובדים אנו

 משחקי יש בתוכנית, במעוז החינוכי והחזון הערכים פי על נבנות הפעילויות' ו-'א במרכזון
 כבוד על שומרים, והאחר השונה את לקבל לומדים, הקבוצה גיבוש על שומרים שדרכם חברה
 יוצרות פעילויות ועוד חדשים מקומות מכירים, בארץ לטייל יוצאים, וסובלנות סבלנות הדדי

 להאיר הזדמנות ובאותה שלו הקצב פי על לפעול ילד לכל הזדמנות נתינת תוך ומעשירות
 .חיובי לדימוי להוביל במטרה כגדולות קטנות הצלחות
 אנו.לילדים וידוע ברור יום סדרב 7:00-16:00בין השעות  יום כל פועל המרכזון הקיץ בחודשי
 .הילדים בטיחות על ושמירה בהקפדה הקייטנות וחוק החינוך משרד פיקוח תחת עובדים

 
 מתבצעות הנוער פעילויות רוב .מסודרת חופש תוכנית פי על הם גם פועלים הנוער מועדוני
 .השונים המשק בענפי לעבודה משובצים הנוער שבני מאחר וזאת הערב או אחה"צ בשעות
 להכיר היהודית הסוכנות מטעם בארץ לביקור שמגיעה מקליבלנד קבוצה נארח החופש במהלך

 מגיוסים ההכנסות וכל הגדול החופש לקראת גיוסים עושים הנוער בני. בקיבוץ החיים את
 .במועדון החופש תקציב לטובת אלה

 
 סולץ ושירה כהן שקד, ישבי בארי, והבה גיא, אריאלי עומר  -" פלפל" כיתת של מחזור חג

 – קיבוציות חינוך שנות 18 של סיומן את מבטא 20:00 בשעה 29.6.2018 שישי ביום יצויין
 !מוזמנים כולם

 
, אופק נועה, מור להב, אמויאל אור, נאווה עמית, נאוה עומר –" חיטה" כיתת של מצווה בר חג

 בר שנת של סיומה את מבטא 20:00 בשעה 6.7.2018 שישי ביום שיצויין פוקס ויובל כהן שיזף
 !מוזמנים כולם – שלהם החיים למעגלי שקשורות ופעילויות משימות הכללה המצווה

 

 
 

 להשתתפות במתנה מרוכזת לילדי חג המחזור ובר המצווה 
 .27.6ניתן לפנות ללימור בהנה"ח עד ליום שלישי 
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 על שומרים, חדשה שנה ופתיחת שנה סיום לקראת מתארגניםבמערכת  – הרך הגיל מערכת
 . מים בפעילויות יותר קצת ומבלים החום בגלל בבוקר מוקדם מטיילים, היום שגרת

 לקראת הילדים את ומכינות הסיום מסיבות לקראת ההכנות על שוקדות הבתים מובילות
 .הבא הילדים לבית המעבר

 אליו בבית תבקר גיל קבוצת כל, הילדים בבתי ביקורים יתקיימו 25.8 – 19.8 התאריכים בין
להכינם למעבר קל  מנת עלהחדשים,  המקוםהצוות ו את להכיר מנת על לעבור מיועדת היא

 ככל הניתן.
 הבאה השנה לקראת הילדים בבתי היערכות ימי יתקיימו 31.8 – 26.8 התאריכים בין

 2.9.2018 בתאריך תיפתח הלימודים שנת
 , מקצועיים שיקולים מתוך ופועלת הבאה לשנה הצוותים בבניית עסוקה אני אלו בימים
 בכל ומקצועיים מותאמים צוותים ליצור מנת על רבה וחשיבה המערכת כלל של רחבה ראייה
 .גיל יחידת

 אביסרור סופי – שלום שבת רכתבב        
 
 

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

 מעוז  בתרבות... גם – קייץ                                      
 

 .ח"תשע של הגדולים החגים את סיימנו .וילדיה מעוז אנשי – לכם שלום
 .רבה במסירות – בהפקתם עבדו( מעוז תרבות מתנדבי – ת"מת צוותי) רבים צוותים

 לעוד לקרוא משתדלים ואנו. קהילתית התנדבות על בנויה במעוז התרבות יצירת רוב, והרי
 .המפגשים או החגים אחד בהפקת שותפים להיות מתנדבים ועוד

 ! קייץ, וכעת
 .במתינות" להלך" ועלינו ...התרבות תקציב לו ונגמר כמעט, וכעת

 ועוד, אוגוסט – יולי – יוני לעונת וזולים קלילים מפגשים וליצור לבנות, זאת בכל מנסים אנו
 .תשרי חגי חדש – מעט
 :18 לקייץ התוכנית,  להלן

 הבוגרים המחזורים ובני בנות של בקר מפגשי –" אתנחתא מועדון" – 28.6, חמישי יום
 בצמתים עומדים אשר מעוז חברי עם ושיחה, חברתי מפגש, בקר לארוחת – ומצטרפיהם

 .ועוד כלכליים \חברתיים
 הספר בית שנות ב"י את מסיימים אשר, א"ס מחזור - "פלפל" לכתת  מחזור חג – 29.6, שישי

 .מוזמנים כולנו. במעוז ילדותם ושנות
 .מוזמנים כולנו ."שיטה" לכתת המצווה בר מסיבת – 6.7, שישי
     לחי כה!  שנים 81 בת מעוז. חיים מעוז של לקרקע העליה יום – 7.7, שבת
 מיוחדים אתרים של - שילוט פרויקט -" חיים מעוז קבוץ למורשת העמותה" תקיים, זה ביום

 (בקרוב פרטים) התבואות אסם – על שמספר חגיגי שלט נחנוך אנו. מעוז מראשית עוד שהוקמו
 בעשר מספרים חברים כמה -" ומלואו עולם – דקות עשר"  -"  בגלריה שישי" – 13.7, שישי
, בחוץ או בפנים להיות" לגלריה" מוזמנים כולנו .'וכד מפתיע טיול, חוויה, עבודה על – דקות

 .(בהמשך פרטים) ואוירה גלידה גם. ילדים עם גם
 .(נבדק) בפאב רקודים ערב – באב ו"ט, שישי

  .(בהמשך – פרטים שפע) במעוז – האזור לישובי גדול זמר מופע – 16.8, חמישי יום
 (בהמשך פרטים"  )החום תום" – 31.8, שישי

 9.9.18 -ב במועדו  נחגוג – ט"תשע השנה ראש את*
 

 .מעוז ותרבות ת"מת צוותי, בברכה
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  2018 מאי – חיים מעוז בטחוןעדכוני 
 אינן המתיחויות, ועזה לבנון סוריה בגבולות בטחונית מתיחות קיימת: בטחונית מתיחות. 1

 . תיפגע שיגרתנו כי צפי אין גזרתית מצב הערכת מבחינת, שלנו השיגרה על משפיעות
 .בהתאם לתושבים יועברו וההנחיות מהצבא עידכון נקבל, המצב בהערכת שינוי במקרה

 60 תוך מוגן למרחב להגיע עלינו אזעקה במקרה, העורף פיקוד להנחיות בהתאם -תזכורת. 2
 במקרה מגיעים שאליו ביותר המוגן המרחב שהוא בבית מקום מראש לבחור מומלץ. שניות

 .אזעקה
. ביישובים יום גנבות על בדגש, בגיזרתנו פליליים ארועים של התגברות יש לאחרונה: פלילי. 3

 ...דקות לכמה רק מהבית יוצאים אם גם, היום במהלך גם בתים לנעול מומלץ
, בטחונית תפיסה ומבחינת שערים תחזוקת עלויות לאור: בקיבוץ שערים פתיחת הרשאות. 4

 הרשאות תהיינה תמרים ושער רפת לשער כי קודמת החלטה חודדה בטחון ועדת בישיבת
 . מוגבלות פתיחה
 :כי הוחלט

 .היישוב הגנת מחלקת וחברי לרפתנים פתיחה הרשאות יהיו הרפת בשער. א
 .היישוב הגנת מחלקת וחברי ש"גד, התמרים לאנשי פתיחה הרשאות יהיו התמרים בשער. ב
 .כה עד נהוגות שהיו כפי ההרשאות(מכבסה, חניה, כנסת בית, ראשי) השערים בשאר. ג

 .18 ביולי 1 מ החל לתוקף ייכנס ההחלטה יישום
 נווה בין הטיילת באזור שריפה לנו הייתה, החום ואיתם הגיעו הקיץ ימי -ושרפות אויר מזג. 5

 . א"כב י"ע כובתה האש, הבודד דקל העץ ליד חיים למעוז איתן
 העלולים יבשים קוצים או יבשה לעשבייה הקשור בכל מגורינו באזור לבחון לכולנו מומלץ

 .שריפה במקרה הבית את לסכן
  

 :אירועי החודש האחרון
 פעולה שבוצעה האירוע תאריך

 משפחה מחצר ברזל של יום גניבת 2.5
  ₪ 7,000 כ בשווי תרומות בשדי

 

 גניבת, מירב ביישוב לבית פריצה 8.5
 יום

 ותכשיטים כסף גנבונ

 שאן בית רכבת באזור חשוד רכב 23.5
 חשודים ממנו שברחו

 שניתקלו מיעוטים בני נמלטו מהרכב
 והרכב נימלטו אלו, משטרה בביקורת

 מדובר הנראה ככל, גנוב היה הרכב, ניתפס
 .באזור שהסתובבה גנבים בחוליית

 לנווה חיים מעוז בין בטיילת שריפה 24.5
 בארוע טיפלו א"כב איתן

 

 רכב על התראה של חריג ארוע 27.5
, באזור דריסה פיגוע לבצע שמתכוון

 .באזור נערכו הכוחות כלל

 מדובר היה, הרכב ומציאת בדיקות לאחר
 כוונה כל הייתה לא, קונדס במעשה

 פיגוע לבצע אמיתית
 

 חיים מעוז -צבאי בטחון רכז, הופמן איתי ,בברכה
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 מזל טוב לילידי חודש יוני:
אורנה גבאי,  מרים אביסרור, טל אופק, עלמה אופק, איילת אריאלי, ימי וסופי אביסרור,

נדב דגן, ניר דפנא, שגית אהרוני, דיתי הרפז, מרים יעקבי, גלית דקל, שגיא גרינברג, 
דניאל סגולה, ירדן פוקס, אושרת פיטוסי,  דגנית כהן, ג'נט מור, קובי מיירן, רחלי נהיר,

 רחל קוריאט, יעקב רוזנבלום, אוהד שביט, מירב שחם, ניתאי אריאלי, שלו בורוכוב, 
 עילי נהיר, אביב שמואל, מיקה רפאל. 

 בארי ישבי, הראל לוי, מאיה רפאל, נועה אופק, שחם דקל, שי הרלינג,  ולילדים:
 תור יבלונק, יותם סיגל, רונה דגן.

 
 

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

 
 
 יוני בחודש הנפטרים לזכר - זכרון רנ

 10/06/1948   הררי משה
 23/06/1955   גורן יששכר

 02/06/1957   בינדר דודו
 06/06/1967   אביתר ה'יענקל
 11/06/1973   לויטל ענבל

 06/06/1995   'קנטרוביץ השל
  04/06/1998   ברנר נסיה

 15/06/1999   ארבל גיטלה
 10/06/2003   לונטל כתריאל

  14/06/2004 קוטלרסקי חוה
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  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 

 : 29.05.1958, 1152הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

 ע ץ  מ ו ז ר   "
כל העושה דרכו כיום אל מחסני הבגדים בדרכי העקיפין סביב בנינו של חדר האכל החדש, 
נתקל בעץ מוזר אשר מענפיו יוצאים שורשים אל תוך חלל האויר וכאילו מתאמצים שרשים 

והשרשים אלו להגיע אל הקרקע. כדי לזרז השגת מטרה זו טרחו והעמידו חביות מלאות עפר 
 חדרו לתוכן ודרכן אל האדמה. 

עץ זה הוא הפיקוס הבנגלי. מוצאו מהודו וצילון והוא נקרא בפי יושבי אותה ארץ בשם עץ 
הבניאן. במולדתו, שם גדולים החום והרטיבות יותר מאשר אצלנו, גדל העץ במהירות רבה. 

ו עולה במעט על יובל גילוזאת מצאנו כתוב: "בגן הבוטאני שבכלכותה נמצא עץ בניאן ענק. 
גזעים נוספים עבים שקטרם כשלושה מטרים  250מטר. לעץ  16-שניים והיקף גזעו מגיע ל

 מטרים מרובעים". 330גזעים דקים יותר. צמרת העץ הענק משתרעת על שטח של  3,000ועוד 
 
   ?  ו ה מ   ף ל צ"

 מסביבו הנוף ֶשּכל בזמן לפרוח מתחיל שהוא בו המיוחד. מאוד וקוצני צנוע שיח הוא הצלף
. מאוד גדול מפתח שהוא הפרחים מספר! לו יש ונהדרת עדינה פריחה ואיזו. ומשחים מתייבש

 כך כול לא ולכן. חדשות רבבות מתפתחים במקומם. יממה אחרי ונובלים נפתחים הם ערב ערב
 יש. טעים לתבלין אותם ולכבוש נפתחו שטרם העדינים הניצנים את לקטוף אוהבים שאנו נורא

 בין הסכמה אין. )להיאהב או לאהוב סגולתו ועל האדם על משפיעה התבלין שאכילת אומרים
 (.לנסות כדאי אבל יחד שניהם או השני או האחד אם המומחים

 המגוונות מתכונותיו איזו? כיתתם לשם הזה הצמח שם את בחרו יונה ומורתם הצלפים למה
 לקלוע שיודע הצלף שעל או הצמח על חשבו בכלל האם? הגברית בכיתתם לסמל חשבו הם

 של הארוכה התקופה קדמה ללימודים שלכניסתם לשכוח לנו אל? ובמלחמה בספורט למטרה
 .שלהם הגן גיל את חפפה שהיא ההתשה מלחמת

, מהצלפיּות קצת פחדתי הזאת הכיתה מתוך קטנה קבוצה ללמד ממני ביקשה כשאיילת
 מהמתיקות הרבה ביניהם שיש לי התברר מהר די אבל. שלהם והקוצניּות המלחמתיּות

. ומאחריותם הקבוצה מהוראת נהניתי מאוד(. השכל של) מהחריפות וגם הצלף של ומהעדינות
, השולחן על המשימה את מצאו, כמוסכם לחדרי באו והם לנסוע שהצטרכתי פעם לא קרה

 סוף עד" חדרים" קראנו הקיבוצניקים לדירות – דירה)= חדר לי והשאירו לעבודה ניגשו
 .השולחן על יפות ועבודות מסודר( שולה. המילניום

 היפות התכונות כול את בכם ותפתחו שתמשיכו לכם אאחל, מצוות לגיל בהגיעכם, ובכן
  " .אתכם יאהב והעולם העולם את תאהבו למען עצמכם ובכם שלכם שבסמל

 
 .1978 צלף כיתת של המצווה ברטקס ל שטרן אלישבע נכתב על ידי

 

 

 

 

 


