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 03.6.7302יום שישי  6. דף מידע מס
 

 ,לחברים שלום
 

 :מהנעשה בקהילה
בשטח תיחפר . בקרוב נתחיל בביצוע החלפת קו נוסף של מי שתיה באזור האלונית -תשתיות

 .ואנו מתנצלים מראש על אי הנוחות, עד לאזור המשקי' קפה גלריה'תעלה שתגיע מה
שיקל על מצוקת  רבד ,"מחסן ציוד"קום מגרש החניה במ תרדסהבקרוב נשלים את  – חנייה

 .החנייה במקום
 ,אנחנו מתארגנים להכנת התקציב והדוחות. גרעין חדש של צבר מגיע באוגוסט – גרעין צבר

 .מענקים מתנועת הצופים ומקרן עזריאלי, כניסתם נשפץ מבנה אחד מכספי תרומותלועד 
ת אמור להימסר לחברת מקאן עד תחיל (ןתיבה) היירפסה מבנה -Spring Valleyפרויקט 
' מתפרה'לגבי העברת הספרייה לבניין ה. א להפעלתו"וכבר יש התארגנות של כ, ספטמבר

 .על מנת ונוכל להעביר את המדפים והספרים לתוכו אנחנו ממתינים לפינוי המבנה, לשעבר
הכנו בעזרת חברת מקאן תכנון רעיוני לבית יבניאלי שמטרתו הפיכת  – פרויקט בית יבניאלי

. אולם כנסים ומועדון לחבר, משרדים -ידי חלוקתו לשלושה מתחמים על ,המבנה לחי ופועל
 ,נציגת חברת מקאן חנה רדו, ר המועצה ומהנדס המועצה"גישת הכנה עם יופקיימנו כבר 

 .את הצעת התכנון הרעיוני ננסה להכניס ללוח המודעות. והאדריכל מנחם שר
ועדת תכנון קיימה פגישה ו, יצאנו לדרך לתכנון שדרוג בריכת השחייה -בריכת השחייה

 .ראשונה עם המתכנן והוצגו בישיבה חלופות רעיוניות ראשונות לשדרוג
 כי היא הדבר משמעות .לחברים אשראי לסליקת מערכת תתוקן יולי חודש תחילתב - ח"הנה

 ח"והנה ,(דיינרס מלבד האשראי כרטיסי כל) באשראי קבע הוראת על לחתום יוכל חבר כל
 . לחודש 72 -ה בתאריך תתבצע האשראי סליקת .בחודש פעם שראיהא סליקת את תבצע

 חשבונות להנהלת רילהעב ימים 03 יהיו שלחבר כך לחודש 02 -ה עד לחבר יוגש התקציב דוח
  .הסליקה ביצוע לפני וישנם במידה ותיקונים הערות

 
 

 .איתן, בברכה
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 03.5.01מתאריך  30' מס כללית אסיפה פרוטוקול         

 
 .03: מספר החברים המשתתפים באסיפה .777: מספר חברי האגודה ליום האסיפה

 .איתן בלינקוב: למזכיר האסיפה נבחר  .יפתח אופק: הר האסיפה נבחר"ליו
 

 :האסיפה של היום סדר
( ₪ 03,333 מעל) הקיבוץ כלפי חוב בעלי חברים: חוב בדבר להחלטה הנהלה הצעת - 0 סעיף
 .ההנהלה מועדי לאחד שיבחרו לפני חובם את להסדיר ייביםח יהיו

 
 לא של ברוב יבחרו הועד חברי, חברים 2 יבחרו: חיים מעוז קיבוץ הנהלת ועד בחירת - 2 סעיף
 : המועמדים .המצביעים קולות מבין 73% -מ פחות

  אביסרור סופי •
 הולצר יריב •
 שביט אוהד •
 כהן ירון •
 הופמן איתי •
 רדכייבמ איציק •
 סטריקובסקי דרור •

 גל אבי •
 גזיאל יורם •
 דפנא רועי •
 מרגלית עמית •
 דפנא ניר •
 הדס עמרי •
 שחם יורם •

 אמויאל נמרוד •
 נהיר רחלי •
 ברוש זיוה •
 רפאל גילי •
 וינר לילי •
 

 
 ברוב יבחרו הועד חברי, חברים 2 יבחרו :ופיתוח ייצור ח"אגש הנהלת ועד בחירת - 0 סעיף

 :המועמדים .המצביעים קולות מבין 73% -מ פחות לא של
 כהן שחר •
 אביסרור ימי •
 הולצר שרה •

 והבה ירון •
 סולץ רותם •
 סולץ אלכס •

 יעקבי יואב •
 הרפז צביקה •
 גלבוע יוסי •

 
 :כלכלית בעצמאות לחברות לקבלה מועמדות אישור - 4 סעיף

 ברדה יעל • גזיאל רותם •   רפאל ליטל •
 

 :המועמדים -ד"צמ לצוות נוסף אחד ה/חבר בחירת - 5 ףסעי
 פרטוש מאיר •
  חדד נגה •

 פיטוסי ליאב •
 גרינברג תמי •

 מרדכייב עמליה •

 
 :מינית הטרדה למניעת ממונה בחירת - 6 סעיף 
 .גל נורית • הרלינג נעה •
  

 :החלטות
( ₪ 03,333 מעל) קיבוץה כלפי חוב בעלי חברים בנושא להחלטה הנהלה הצעת. 0' מס סעיף
 .ההנהלה מועדי לאחד שיבחרו לפני חובם את להסדיר חייבים יהיו

 המועמדים על ההצבעה את ולדחות, בקלפי להצבעה הסעיף את להביא הוחלט:  החלטה
  זה בנושא הכרעה לקבלת עד( 7 סעיף) ההנהלות לוועדי

 
 .חיים מעוז קיבוץ הנהלת ועד בחירת. 2' מס סעיף

 שאינם מחברים מינויים ועדת למנות הצעה – הולצר שרה י"ע הסתייגות שההוג: החלטה
 ההנהלה בועד לכהן המתאימים את ולסנן לאתר היה שתפקידה בהנהלה מקום על מתמודדים
 עומדת ואינה היות האסיפה במעמד נדחתה ההסתייגויות. באסיפה להצבעה ולהעלותם

 0 בסעיף הכרעה קבלת לאחר בקלפי בעהלהצ לגשת סוכם. השיתופיות האגודות רשם בתקנון
 .חברים חובות בדבר
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 .ופיתוח ייצור ח"אגש הנהלת ועד בחירת. 0' מס סעיף
 ותאגידים ענפים ממנהלי למנוע לא -הדס עמרי הסתייגות:  הסתייגויות שתי הוגשו: החלטה
 את ותלדח – כרמל ומיכל אופק יפתח הסתייגות.  ופיתוח ייצור ח"אגש הנהלת לוועד להיבחר

 הגדרת להכנת עד חודשים 0 למשך ופיתוח ייצור ח"אגש הנהלת ועד לבחירת וההצבעות הדיון
 .הנהלה של וסמכויות תקנון, בהנהלה ציבור לנציג תפקיד
 .רגילה בחברות חברים רק יצביעו בה בקלפי להצבעה ההסתייגויות שתי את להביא הוחלט

 
 כלכלית צמאותבע לחברות לקבלה מועמדות אישור. 4' מס סעיף

 חד באופן להחריג ההנהלה החלטת בדבר גלבוע יוסי י"ע באסיפה הסתייגויות הוגשה: החלטה
 ביחד משותף בית משק המנהלים זוג בני קבלת בדבר הקליטה ממתווה 3.7 סעיף את פעמי

 הוחלט. זוג מתוך יחיד לחברות לקבל הקרובה בהצבעה ולאפשר, כלכלית בעצמאות לחברות
 .המועמדות על נוספת הצבעה לקיים תוצאותיה ולפי ההסתייגויות על בקלפי הלהצבע לגשת

 
 .ד"צמ לצוות נוסף אחד ה/חבר בחירת. 5' מס סעיף

 .ד"לצמ יצטרף הקולות מירב את שיקבל החבר. בקלפי להצבעה לגשת הוחלט: החלטה
 

 .מינית הטרדה למניעת ממונה בחירת. 6' מס סעיף
 הממונה תהיה הקולות מירב את שתקבל החברה. קלפיב להצבעה לגשת הוחלט: החלטה
 .בקיבוץ מיניות הטרדות למניעת

 
 :בקלפי הצבעות
 כלל להצבעת עמדו 6, 2, 3, 0 סעיפים -06-02532502 בתאריכים התקיימה הראשונה הקלפי

 :להלן תוצאותיה (27%) חברים 777 מתוך 021 הצביעו בקלפי. החברים
 

 .ההנהלה מוועדי לאחד להיבחר ת/המעוניין לקיבוץ ה/חבר של חוב הסדרת - 0 סעיף
 ! עבר      73 – נגד      003 – בעד

 
 הקרובה בהצבעה פעמי חד באופן להחריג מהאסיפה הנהלה להחלטת - הסתייגות – 4 סעיף

 חיים חי או, נשוי שהינו מבקש של במקרה: "הקליטה ממתווה 3.7 סעיף את לחברות לקליטה
 ".יחדיו לחברות להתקבל חייבים הזוג ניב שני יהיו, משותפים

 פעמי חד באופן להחריג אושר (.התקבלה לא ההסתייגות! ) עבר לא       12 – נגד     27 – בעד
 .הזוג בן ללא זוג בנות בקלפי להצבעה ולהביא, האספה החלטת את

 
 .המצביעים קולות ברוב נבחרה חדד נגה: ד"צמ לצוות נוסף צוות ת/חבר בחירת 5 סעיף

 
 .המצביעים קולות ברוב נבחרה הרלינג נעה: מינית הטרדה למניעת ממונה בחירת 6 סעיף

 
 . בלבד רגילה בחברות החברים להצבעת עמדו 0, 2 סעיפים

 .(23%) חברים 062 מתוך 002 הצביעו בקלפי
 

 עד ופיתוח ייצור ח"אגש הנהלת ועד חברי בחירת על ההצבעה דחיית – הסתייגות - 2 סעיף
 .(התקבלה ההסתייגות!    ) עבר          73 -נגד      43 – בעד .וסמכויותיו הוועד תקנון שלגיבו

 
 הנהלת לוועד להיבחר תאגידים5  ענפים המנהלים לחברים לאפשר  – הסתייגות - 0 סעיף
 (.התקבלה לא ההסתייגות! ) עבר לא       21 -נגד      20 – בעד .חיים מעוז ופיתוח ייצור
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. החברים כלל להצבעת עמדו 0,7 סעיפים, 70-77532502 בתאריכים התקיימה השנייה הקלפי
 :תוצאותיה להלן, (40%) חברים 777 מתוך 043 הצביעו בקלפי

 
- ח"אגש חיים מעוז קיבוץ הנהלת חברי בחירת -0 סעיף

 : המצביעים קולות ברוב שנבחרו המועמדים
  .ברוש זיוה •
 .שחם יורם •
 .נהיר רחלי •

 .אביסרור סופי •
 .מרגלית עמית •
 

  .רפאל גילי •
 .הדס עמרי •

  
 כלכלית בעצמאות לחברות מועמדות קבלת – 2 סעיף

 : כלכלית בעצמאות לחברות המצביעים קולות ברוב נבחרו
 .ברדה יעל • .לגזיא רותם •   .רפאל ליטל •

  
 

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

 ,שלום לחברים
 .לפנסיה לצאת החלטה שקיבל לי סיפר בה, צם מזאב וןטלפ שיחת קיבלתי השבוע

 .זו החלטה עם שלם שהוא בקולו לשמוע שמחתי
 יותר) במדגה עבדתי שנים באותן. 0126 בשנת, נער בהיותי עוד הכרתי זאב את

 .בענף לעבוד ונכנס שדה ספר בבית מהדרכה חזר וזאב( ס"לביה הלכתי מאשר
 מהצוות לחלק הפך וזאב במדגה יםובולט רבים חברים עבדו ההיא בתקופה
 .בענף הניהול בתפקידי לסירוגין ואני זאב עבדנו, מאז .המוביל

 חלק ולקח הצוות שבאנשי מהבוגרים כשהיה גם, אישית דוגמא תמיד שימש זאב
 .הקשה הפיזית בעבודה פעיל

 לענף ושב ,ולאריזים בקיבוץ האדם כח לניהול שנים למספר זאב יצא מכן לאחר
 הוא, עבורו וטבעית מהירה הייתה ההשתלבות. 7333 -ה שנות תחילתב המדגה

 עבר השנים באותן כי לציין חשוב. הענף הצלחת למען, ובעשייה בהובלה חלק לקח
 .הדגים בכמויות, משמעותיים וצמיחה טכנולוגי פיתוח תנופת הענף
 הםשני של הרבה התרומה את לציין רוצה ואני וירוחם זאב עם עבדתי רבות שנים
 .מקצועיים דעות חילוקי בינינו היו לעיתים אם גם, לענף

 
 ,זאביק
 שתרמת רבות שנים על, וההערכה התודה להבעת כמובן מצטרפים ושחר גיורא
 .רבה ואמונה באהבה, וניסיונך ממרצך לענף

 בלימודים אותו למלא איך שתמצא מאמין אני, זמן יותר קצת לך כשיהיה, עכשיו
 .הקהילה ולטובת למשפחה, אישיתה לטובתך גם, ועשייה

 
 .שלו !בהצלחה
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 הלבק תדעומ םינוכדע
 ,וברכה שלום מעוז לחברי
 את לעשות ניסינו בהן מאוד מאתגרות עבודה שנות 0.2 אלו בימים מסיימת קבלה ועדת

 .ובאחריות ברצינות שלנו העבודה
 הבאים למקרים לקחים הפקנו, טעיות עשינו, תנועה כדי תוך הרבה למדנו הזאת בקדנציה

 את ולבצע לקהילה נאמנים להישאר תמיד היה המנחה הקו. התהליך את פעם כל ושיפרנו
 .בכלל פשוט היה כשלא גם עלינו המוטל

, ד"צמ) במעוז קליטה בנושא שנוגעות הוועדות כל את שכולל פורום הקמת יזמנו לאחרונה
 ד"צמ מנהלת, הרפז דיתי של מקצועי ובליווי ד"צמ בראשות( מזכירות, קליטה, קבלה

 התהליך את לשפר להמשיך, הבאות בשנים הקליטה את לתכנן היא הפורום מטרת. במועצה
 . הועדות בין העבודה את ולסנכרן

 :הבאים המועמדים כלכלית בעצמאות לחברות קבלה תהליך של שונים בשלבים נמצאים כרגע
  .ברוש זיוה של אחיין, בר וגדי דניאלה •
 .קדר ועופר שלי •
  .אלוק ושרון מירב •
 .דפנא ואסף רעות •
 .דפנא וטל עדי •
 .(לימור של הבת) רוזנבלום ויעקב אילה •
 .פוקס ירדן •
 .(ה"מנעל) סיגל ולנה אלי •
 .לביא נבו •

 .המועמדים על דעת חוות להביע הוועדה לחברי לפנות מוזמנים חברים
 

 הבאות בבחירות הוועדה חברי כל ביחד להתמודד בבקשה למזכירות פנינו, הקדנציה סיום עם
 וכיוון הצוות חברי בין רבה ודיסקרטיות אמון בה שנדרשת וועדה שזאת כיוון, קבלה לוועדת

 שהבחירה שהחליטה במזכירות נדונה ביחד להתמודד בקשתנו .רב ניסיון בצוות שהצטבר
 הצגת פרסום דהיינו - הקודמות הבחירות מתכונת לפי תעשה הקבלה וועדת של מחדש

 .  המועמדים של אישיות ובחירות לציבור מועמדות
 ולהמשיך הציבור אמון את לקבל בתקווה ביחד לגשת לנו לאפשר מהאסיפה לבקש בכוונתנו

 .נוספת יהקדנצ לכהן
 

 . הפיזי הריחוק בגלל בעיקר לסיים שבקשה לאורלי להודות רוצים אנחנו זאת בהזדמנות
 . הצוות לעבודת רבות תרמת רבה תודה

 נענה הוא ולשמחתנו הבאות לבחירות יחד איתנו ולהגיע במקומה להצטרף גלבוע מיוסי בקשנו
 .בחיוב

 .התקופה כל במשך הפעולה שיתוף ועל הרבה העזרה על ד"ולצמ לאיתן מודים אנו, כן כמו
 

 וסנדרה שלוה, צביקה, עליזה, אורלי :קבלה ועדת ,בברכה
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 בחינוך מהנעשה
 ...פורמלי בלתיבחינוך 
 עשייהוב בפעילות עמוסים חודשיים ולפנינו התחיל הגדול החופש

 שלום טל, קורן לימור -במרכזון : החינוך צוותי בהובלת אינטנסיבית
. אביסרור וסהר שמואל אלון, מור שקד, אריאלי עומר הנעורים בנותו

 .גזיאל רותם -במועדוני נוער 
, קבוצה בונים אנו השנה לאורך. כולה בשנה החברתית הפעילות של שיאה הוא הגדול החופש

 הקהילה למען עשייה, השונה קבלת, בחברות הקשורות פעילויות מקיימים, בגיבוש עוסקים
שנשמרו לאורך , יםבתחילת השנה נקבעו במרכזון חוקים וגבולות בשיתוף עם הילד. ומהוכד

 .לקראת חודשיים מהנים ביותר, מיושמים בהצלחה, כל השנה ועתה עם פתיחת החופש הגדול
 חוויית ובראשונה כשבראש ,החופש נבנה לאורם מטרות מספר החינוך במערכת בחרנו השנה
 שגרה על נשמור הפעילויות מגוון שבתוך כך בנויה הקיץ תכנית .הילדים של וההנאה הכיף

 וצבירת הלימודים משנת התרעננות לילדים שמאפשרת כזו ובטוחה מוכרת סביבה, יציבה
 .הבאה לשנה כוחות

 כמיטב החופש את פתחו, גזיאל רותם של והובלתה בהדרכתה נעורים וגיל ביניים חטיבת
 חולצות עם הספר ביתאוטובוס מקושט אסף אותם בתום יום הלימודים האחרון מ: המסורת

 התחיל הראשון השבוע ".סאפ"ת גלישה על גלשן למיד הכללה דור חוףלפעילות בחופש 
 מצחיקות משימותהנערים והנערות  יקבלו הקרוב החודש במהלך שבו" אמר סיימון" במשחק

 עיןב" המעיינות ח"גמ" ב בינתיים הספיקו להתנדב(. במעוז החבריםחלקן בהשתתפות )
 .נטויה עוד והיד ,ב"הנצי

 צ"אחה בשעות בעיקר ,המון ודורשת קלה לא בהחלט היא המועדונים בשני הנוער עם העבודה
 לא בהם בימים במשק שונים בענפים עובדים ב"י עד' ח מכיתה הנוער בני רוב. והלילה

 .כמעט בכל ערב מתקיימת פעילות. בבקרים פעילות מתקיימת
 

 ,פעולה שיתוף על הענפים מרכזי לכל תודה להגיד הזדמנות זו
 !!!ההמשך דור זהו – וההשקעה ההדרכה, הסבלנות על, בודהעל הנוער קליטת

 
  ובטוחה נעימה חופשה מאחלת אני ולילדים לנוער

 הבאה לשנה כוחות אגרו, תהנו, תבלו, תנוחו
 !עצמיכם על שימרו ובעיקר

 
 ...הרך ובגיל

 .הבאה השנה לפתיחת ונערכים הלימודים שנת של סיומה לקראת אנו
 שירים שרו במיסבה הילדים. שנה לילדים בהשתתפות ההורים סיום מסיבת נערכה תומר גןב

 פרידה התקיימה וכמובן ,השונות מהפעילויות מצגת להורים הוצגה, השנה לאורך אותם שליוו
  ".סביון" כיתת ויקראו למרכזון שעולים הגן מבוגרי
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 73-76.4 כיםהתארי בין. אוגוסט באמצע סיום מסיבות נקיים לילך וגנון גל בית, פשוש בבית
 אוורור קצת ,הבאה הלימודים שנת לפתיחת היערכותשבוע  לצורך תיסגר הרך הגיל מערכת

 .72.4.7306 בתאריך נפתח הלימודים שנת את. לצוותים כיף ויום
 במעוז הרך הגיל במערכת שעבדו ומשמעותיות חשובות מובילות משתי נפרדים אנו השנה
. לילך בגנון גננת – סרבסטיין ואלה פשוש בית את שהובילה – שאול רינה :רבות שנים במשך

 של רבות שנים על לשתיהן מודה אני, בכיוונה אחת כל, חדשה לדרך לצאת בחרו ואלה רינה
 .בהצלחה המון לשתיהן ומאחלת שלנו הרך הגיל במערכת נפלאה חינוכית עשייה
, מנוסה, מקצועי ותצו על רבה חשיבה עם הבאה לשנה הצוותים בבניית עסוקה אני אלו בימים

 .והוריהם לילדים ביותר הטוב המענה את שייתן הקיבוצית לאקולוגיה מותאם
 .ובהצלחה נעים חופש לכולנו מאחלת אני

 
 .חינוך רכזת – אביסרור סופי,בברכה

 
 

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

  2301 יוני – חיים מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

 עבודה בזכות זאת, שלנו המועצה באזור הפליליים בארועים היריד ממשיכה: פלילי .0
 !  כך שנמשיך ...ועוד צבא5ב"מג5משטרה בין כוחות ושילוב מאומצת

, ערנות לגלות להמשיך עלינו, (בגלים בא זה) בגנבות הנוכחית הירידה למרות: לפלילי ערנות .7
 כולנו של ערנותה. קיבוץה לשיגרת שייך שאינו רכב או אדם כל על מיידית לדווח המשיכו
 .למניעה רבות תורמת

 עבודת את לסיים ביקש חורש ראובן, ביישוב כסייר שנים מספר לאחר -ביישוב שמירה .0
 . הקיבוץ על בשמירה מסורה עבודה על לראובן גדולה תודה, כולנו בשם. בלילה השמירה

 .והנכדים המשפחה עם איכות וזמן בריאות לו מאחל
  .בשבוע משמרות 3עד  0-ל: ת5שומר ה5דרוש .3

 .323-2673330  בטלפון אליי לפנות נא ת5מעוניין ויש היה
, כולה בגיזרה וצבאית משטרתית נוכחות תוגברה החגים במהלך -פיטר ועיד אל הרמדאן חג .2

 .באזורנו ארועים נרשמו לא
 

 :אירועי החודש האחרון
 פעולה שבוצעה האירוע תאריך

לאור ערנות בעל , חשד לניסיון גניבה מהדיר ושב רחובחיתוך גדר בדיר במ 056
 לא נגנב דברהדיר 

0156 
 חשד לגנבים במושב רחוב

בעלת הבית דיווחה כי שמעה שמנסים 
לא היו סימני פריצה , לפתוח את דלת הבית

 או ממצאים אחרים
 

 .רכז בטחון, איתי הופמן, בברכה
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 מעוז בותבתר..... גם מאד חם יהיה – 2301 קייץ

 
  : הבא המידע עם נתחיל

 ! חיים מעוז של( 6.1.01) לקרקע העליה יום אחרי יום – 1.1.01, בשישי
 ! טוב מזל ! שנה 43 בת מעוז – באמת כאן

 .ומבוגר צעיר, טף: במעוז היושב העם לכל – השחיה בבריכת ערב נקיים
 . ברקע – מעוז שירי, רויותותח מים משחקי, (יפורסמו עוד פרטים) ביתית ערב ארוחת: בתכנית

 . בפשטותו ומשמח, רטוב,  נחמד לערב היכונו, אז
 (.במים לרחוץ מתכוון שלא מי את גם) !עמנו חוגגים  כולכם את לראות נשמח

 
 ! חיים למעוז 03 הולדת יום?  במעוז סתיו - בקייץ מתוכנן מה

 
 : מעוז סיפור את ומספרים שמדגישים מפגשים, אירועים מספר קיימנו – השנה במהלך

  א ומחזור" הגדולה הנדנדה" עם חוצות שלטהקמנו'.  
  הבוגרים המחזורים ובני לבנות – ושי מיוחדות ברכות 
 של ומופלא מיוחד כפרויקט –" ארגון למחנה" שנה 23 על – וסיפורים יריעה רחב בסרט ציינו 

 .במעוז הילדים חברת
 שונים בנושאים – מעוז של הבוגרים ריםהמחזו ובני בנות של –" אתנחתא" מועדון כינוסי 

 .לפנסיה היוצאים החברים עם" וחגגנו" הודינו. מעוז של והשגיה להתפתחותה הקשורים
 מעוז למבוגרי וחוויה גיבוש טיול קיימנו. 
 גבורות לגיל בהגיעה מעוז של לכבודה –שיר, תמונה, תוכן הקדשנו – במעוז שחגגנו חג בכל. 
 לישר" – קלה בעזרה יכול – הימים ושבע הותיק יבנאלי בית שאולם – האחרון בחנוכה הוכחנו 

 .וחוגג מפרגן ביתי קהל עם, מעוזי בסרט צפיה למען - תוכו את שוב ולתת" פניו
 סרק פרי בעצי" במחמולה -התצפית גבעת כתף" על –" המייסדים חורשת" את נטענו. 
 את הגבר למען – והותק ליםהגי קצוות בין וקשר להיכרות חברתיים מפגשים מספר קיימנו 

 .חברים בבתי התרחשו הפגישות. הקהילה במסגרת הקשר
 עתיקת" המסורת בכל הקהל ולשתף לספר, לייצב, לשמור הפעם גם ניסינו, האחרון בפסח 

 .המפוארים מעוז סדרי של" היומין
 .השנה הפעלנו – והורים ילדים עם" מצרים יציאת מסכת" את גם 
 שהיוו" חמד פינות" לאותן – אופניים בטיול משולב שדה משחק יימנוק – האחרון בשבט ו"בט 

 מחדש התעוררו, וכיום, הוותיקים מעוז בני - לילדותנו" מחמד"
 ובצבעיו מעוז של הקבוע מהלוגו סימנים גם בו שמשולבים, למעוז חדש לוגו והפקנו יצרנו 

 .בעמק השנה עונות את מזכירים העזים
 הטרקטורים מגרש" ושיפור צביעה, עידכון – לקהילה בתרומה "טובים מעשים יום" מנויקי "

 .המבקרים לנוחות – יחדיו יצרנו" טבעיים" ספסלים גם. הספורט מגרשי שליד
 יום ביום לקהילה תרומתם – אשר מעוז אנשי י"ע משואות הועלו – העצמאות יום במסגרת – 

 .רבה עוצמה מהווה
 ממעוז ובנים בנות עם ,"גלריה בקפה" – שישי ערבי מספר קיימנו. 
 של מיוחדים לאירועים ,וצבעוני משופר ,"האנפות לוגו" עם, חיים למעוז – חגיגי – דגל יצרנו 

 .מעוז
 "על העליה מיום הישן הצילום בסיס על שנוצרה ,שמן ציור תמונת נתלתה –" גלריה בקפה 

 יצחק של אשתו, לוריא דיאנה ציירה – הגדול הציור את(. 6.2.02) חיים מעוז של - הקרקע
 .חיים למעוז – כשי מוגשת – התמונה. יורק בניו החיים -  לוריא
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 : גם בתכנית
 .החג לרגל – מעוז וילדי אנשי כל של קבוצות צילומי

 .חבריםה בבתי אירוח תוך – וצעירים לחברים – מעוז פורייס
 את ונלמד סרטים ריןנק, נספר – נ"וגיה ב"חטה', ו-' א כתות,  לגנים: הילדים בבתי לילדינו

 ....ועוד ...מעוז של מורשת מטעני עם שיבואו. הגדול החופש במהלך כבר – מעוז שירי
 

 .למעוז 03 -ה חג לציון מיוחד ערב בהכנת עוסקים אנו, ועתה
 בפרקים" ניגע", ואנשיה מעוז של מעשיה, מעברה" בזרקורים" יעסוק – כהרגלנו, התוכן

 נקודות את גם לציין נשאף וכמובן. ולנו לבנינו דרך ציוני – כיום גם מהווים אשר הגדולים
 רחב במדרחוב: בגדול ויכיל 05.9.01 בשישי יתקיים הערב .למעוז המצופה והעתיד החזון
 מזון דוכני יהיו – המדשאות ועל מעוז בואכה – המרכזית הפיקוסים שדרת לאורך ידיים

, מעוז חצר בתוך שונים לכיוונים יםמודרכ סיורים, "פעם של משחקים", הפעלות, בתשלום
 . ישראל במערכות שנפלו ולבנינו מעוז נפטרי - ואחרים המייסדים חברינו לכל זיכרון חדר

 . לדורותיהם – מעוז אמני תערוכת - ניצור
 את גם .הבמה ועל במסך וריקודים מעוז שירי בשילוב מיוחד סרט עם יבוא – הערב מרכז

 בתחילת נציין – ועוד שירים, השנה ולראש מעוז לחג ברכות עם, ח"תשע השנה לראש התכונה
 .הבמה ועל בסרט ממש להשתתף מוזמנים – הגילים מכל רבים רבים – והעיקר .הערב

 בני, נכדיכם, ילדיכם עם והקשר כתובות כל את לנו שילחו, ומבקשים חוזרים - אנו, ומכאן
 .זה חגיגי לערב להזמינם שנוכל מנת על – שלכם המחזור

 ! הם באשר מעוז ובני בנות כל של חגם – חגנו
 

   .בהמשך נספר – פרטים והמון המשק לחג התכונה על
  .בקשר נהיה עוד – הקייץ תוכניות ליתר ובאשר

  המשק חג – ת"מת מצוותי בברכה
 .מעוז תרבות, ואיילת

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

 
 בויבו ןיינב ,רצח
 ירוחאמ תולגע ריד םעפ היהש תיבהו (יעבצה תיב) םירמת שובייל ןוכמה תיב -םיתב תסירה
 םהש יפכ םיתבה דחאב ןיינועמה והשימ שי םא .הסירהל םידמוע ,ראודה לש הפשאה חפ
 .אשונה תרדסהל ןתיאל תונפל השקבב ,םויה םידמוע
  -ץוביקה יבחרב ףוסיאה תודוקנב הפשא תקירז יבגל תרוכזת -הפשא תקירז

 הפשא תקירזמ וענמיהו ,ץבקמב רתויב קירה חפב הפשא קורזל ודיפקה השקבב -תיתיב הפשא
 .ולאווירה לא נעימה, י חתולי הרחוב"הדבר גורם למפגע של לכלוך המפוזר ע ,םיחפל ךומסב

ניתן  .פחי מיחזור הקרטון מיועדים לזריקת קרטונים גדולים ובינוניים בלבד: קרטוןמיחזור פחי 
אנא הקפידו על הפרדת קלקרים ושקיות מהקרטונים . של מוצרי חשמל וכדומהלזרוק אריזות 

לפחים אלו אריזות ביתיות כגון קרטוני קורנפלקס  בבקשה לא לזרוק. הנזרקים לפח המיחזור
 . וחלב

 .70.2.02 ךיראתל וחדנ יקשמה רוזאב םימה וק תפלחה לע תודובעה תליחת -םימ וק תפלחה
 .תרוכזת חלשית ךשמהב
 

 .בתיה טל, בברכה
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 :  יוני חודש לילידי שמח הולדת יום

, אריאלי איילת, אופק עלמה, אביסרור סופי, אביסרור ימי, ביסרורא מרים

, רפאל מיקה, גבאי אורנה, דפנא ניר ,גרינברג שגיא, דגן נדב ,אופק טל

 , לוי הראל ,דגן-קורץ ענת, מור נט'ג, כהן דגנית, הרפז דיתי, שמואל אביב

 , קוריאט רחל, נהיר רחלי, בורכוב שלו, אריאלי ניתאי, יעקבי מרים

 .נהיר עילי, פיטוסי אושרת, שחם מירב, שביט אוהד
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  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 
 

 : מעוז חייםקבוצת חוגים , 6.4.0130מתאריך , 217מספר " לחברים"מתוך 

לפי תכניתנו צריכה הברכה . הוחלט לגשת בימים אלה לחפירת ברכת שחיה -בריכת שחיה"

י העמקה נוספת "והיא תיעשה ע. קיימת הסמוכה למחנהלהמצא בתוך חלק מבריכת הדגים ה

הברכה תהיה מחוברת עם תעלת המחנה מצד אחד ועם תעלת מלחה . ובנית קיר בתוך הבריכה

י כך יתחלפו המים "ע. מצד שני אשר בתכניתנו לרצף אותה בזמן הקרוב –ונה פהמעבר צ – 31

הצורך כברכת אגירה עבור  יש המציעים להשתמש בברכה זו בשעת. הברכה במשך רב הזמן

הקרבה למחנה וחוסר תלות : המעלות של ברכה במקום זה. המחנה והשטחים המזרחיים

 ".בגורמים מהחוץ עקב היותה באדמה שלנו וניזונה ממים שלנו

 

 :קבוצת חוגים מעוז חיים , 03.1.0130מתאריך , 214מספר " לחברים"מתוך 

אם כי עוד טרם נתמלאה . בהכנסת מים לתוכה העבודה בברכה הושלמה והוחל -בריכת שחיה"

 " .סודר כן לקפיצה וספסלים –די הצורך כבר רבו המתרחצים בעיקר בין הילדים 

 
 

  יונילזכר הנפטרים בחודש  - נר זכרון

 6150/50000        קורן מושקה
 0050/50000     אביסרור יצחק
 /605015601          הררי משה
 //00501560          בינדר דודו

 /015015601    אביתר ה'יענקל
 //66501560         לויטל ענבל
 /015015600    'קנטרוביץ השל
  /015015600           ברנר נסיה

 6/50156000        ארבל גיטלה
 /605015000      לונטל כתריאל

 6150150001     קוטלרסקי חוה
 


