יום שישי ,82.01.0. ,מספר 7
לחברים שלום,
חודש אוקטובר וחגיו חלפו להם ,תודה לצוות התרבות על ארגון אירועי החגים,
ולצוות החינוך על הפקת מחנה הארגון בשנתו ה.01-
בריכת השחייה -חלפה עונת הרחצה והסתיימה .הבריכה היוותה מענה מצוין בקיץ
הלוהט והחזיקה מעמד יפה כל העונה .תודות לגילי שהשקיע זמן ומרץ רב להפעילה
ולתחזקה כראוי.
במגרשי הספורט החל שיפוץ מגרש הטניס .בעוד כחודשיים יסתיים שיפוץ של שני
המגרשים :טניס וכדורסל.
תשתיות -העבודות בקו הביוב הראשי בעיצומן ,ובקרוב יתחילו בהנחת קווי החשמל
והתקשורת.
שיוך דירות -בשעה טובה אושרה התכנית החלוקה בוועדה המחוזית וברשות
מקרקעי ישראל ,המפות נחתמו ונשלחו להמשך תהליך מתן תוקף.
שיוך פירות הנכסים -בתאריך ה 8.00.0.-תתקיים אסיפת חברים לאישור מודל
שיוך פירות הנכסים .חומר רקע לאסיפה ישלח בהקדם.
מזכירות -שניר בראון נכנסה במרץ לעבודה ונאחל לה בהצלחה ,ותודות לאורית
שממשיכה לסייע.
בטחון -נערך מבצע ניקיון של הגדר המזרחית מהצמחייה העבותה שהשתלטה עליה,
כולל שאריות הגדר הישנה.
בברכה ,איתן בלינקוב

תזכורת – מעבר לשעון חורף
בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון
בשעה  13:11לפנות בוקר
יש להזיז את המחוגים שעה אחת
אחורה לשעה .18:11
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התרבות – ומה היא אומרת ,במעוז חיים
אנו כבר בימי הסתיו .תמיד ימים כאלה ,מעידים על התחדשות ,על צפייה,
התרגשות ,על רצון לצמוח ,להגביה ראש ולקוות .ואנו ,לקראת שנת ה 21-למעוז
חיים (שטורמן) :יש הרבה תוכניות ,רעיונות ,דיונים ואף ביטולים ,תוך כדי יצירת
התרבות המקומית המספרת את ספור היושבים במעוז ,והיא ביתם.
לקראת ה 21 -שלנו ,החל מיולי האחרון– מה היה לנו?
יצרנו "שלט חוצות" עם תמונת בני מחזור א' כשהם מקפצים ומתנדנדים על נדנדה
גדולה ,מעשה ידיהם ולצידם אנשי החינוך הראשונים בבית הספר המתהווה
ביישובנו .מקום קביעת "השלט",סמוך "למגדל המים" הוותיק ,בפינת "קפה
גלריה" .אט-אט מתהווה לה פינה שקטה ונינוחה של תרבות מקומית.
קיימנו פגישה רחבה של אנשים "לוחמי תרבות מקומית" אשר נקראים :צוותי
מת"ת (תרבות מעוז) לקראת תוכניות שנת ה 21 -שלנו .המון רעיונות ואמירות וכעת
עלינו לדלות בזהירות את מה שבאמת ניתן להפקה מקומית ואת מה שמתאים לנו.
"תום החום" המסורתי במעוז הנחגג במשך שנים רבות ,ציינו בשמחה בבריכת
השחייה היפה :משחקים ותחרויות ,ריקודי זומבה ,ארוחת שישי לתפארת תוצרת
ביתית ,הליכה על חבלים (תוצרת "עידן אתגרים" של עידן פוקס ,בן מעוז).
בכלל אנו מנסים לעודד ולשלב את בני מעוז מבית ומחוץ אשר מוכנים ויכולים
להצטרף ולתת לקהילתנו את השתתפותם המקצועית .גם את אלון אריאלי (בנם של
תמי ויהודה) – "משכנו" להיות איש הגברה אצלנו באירועים השונים .זו השיטה
והדרך ,לקרבם חזרה הביתה.
"מחנה הארגון" בשנתו ה – 01 -ביחד עם הצוות החינוכי הנהדר וכל מתנדביו ,עזרנו
בערב הסיום ויצרנו סרט מיוחד כהצדעה למחנות הרבים אשר היוו נדבך חברתי
וארגוני של חברת הילדים במעוז עוד מימי החינוך המשותף ממש ועד היום " -חצי
משותף" ...כן ירבו עוד שנים יפות עם מחנות כאלה.
באלה הימים אנו מתחילים לפעול במספר צוותי עבודה אשר ממונים על עשייה
מיוחדת למען הקהילה במעוז:
צוות  – 0יתחיל לשפץ ,לתקן ולצבוע ולהוסיף טרקטורים ב"פינת דימה" שליד
מגרש הספורט (שבמהרה בימינו ישופץ אף הוא).
צוות  – 8יתחיל בעזרת משפחות במעוז להכין ספסלי ישיבה מעוצבים מחומרים
ממוחזרים (דומה לאלה שיש בטיילת עמק הירדן).
צוות  – 3יעזור לחברינו הוותיקים ,המעוניינים בגינת ביתם ויפי סביבת ביתם.
*** אנשי הצוותים בהתהוות וכל מי שמעוניין להשתבץ באחד מהם מוזמן לפנות
אלי .ויבורך*** .
לוגו שנת ה :21 -יש לנו כבר לוגו חדש לשנת ה 21 -של
מעוז .את הלוגו הכינה ועיצבה – טל הרמלין סולץ.
באמצעות הלוגו החדש נבצע מספר רעיונות נחמדים :את
השלט הניצב בצומת מעוז וגשר נהר הירדן נהפוך
ל"משווק" של השנה המיוחדת שלנו בלוגו החדש ובהזמנה
למשפחות צעירות המעוניינות להקים ביתן במעוז.
יוצב שלט מברך ליד שער הכניסה לישוב.
מתוכננת חגיגה קטנה של בניית שלט לוגו מעוצב בפסיפס
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אותו יבצעו ילדי מעוז( .בתכנון קרוב).
אנו מזמינים את אנשי מעוז ובניה לערב השקת הספר "מעוז חייו" – על חייהם דודו
וחיה אפל ,בהפקת משפחות אפל ואופק .האירוע יתקיים במוצאי שבת ,00.00.0.
בשעה  ,81:11ב"קפה גלריה"( .הזמנה מצורפת בתחתית העמוד).
חג החנוכה מתקרב ועימו המון תוכניות מיוחדות :ערב שירה ושירים בחד"א ,ערב
משחקי חברה ותחרויות היתוליות וליבוב לביבות במקום ,טקס חג וטקס מרוץ
הלפיד לשנת ה 21 -למעוז עם מפקד חג שילווה בלפידים ועוד.
בהמשך נספר על עוד רעיונות שיש בדעתנו לשמח את לבב אנשי מעוז וילדיה.
ברצוני להודות ולברך את העוסקים בחגי תשרי במעוז ופינת הזיכרון המסורתית
ביום כיפור – שאו ברכה ותודה.
ולכם ,אנשי מעוז וילדיה – רק בשמחות ובואו היו שותפים בעשיות הקטנות
האמורות לשמח לבב אנוש.
בברכה ,איילת ,תרבות מעוז
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מהנעשה בחינוך
מחנה ארגון  01 -6102שנה להיווסדו
ברכת סופי אביסרור ,מרכזת חינוך לרגל המחנה:
ערב טוב הורים ,חברים ,סבתות ,סבים ואורחים יקרים,
ברוכים הבאים למחנה ארגון 810.
היציאה למחנה ארגון היא מסורת רבת שנים וחוויה הצרובה חזק בזיכרונו של כל
ילד שגדל במעוז .אנחנו ממשיכים ונמשיך במסורת זו על מנת לספק לדור הצעיר את
אותה חווית ילדות מקסימה שתלווה אותו לבגרותו כבן מעוז.
והשנה 01 ...שנה למחנה ארגון ,גולת הכותרת וגאוות מערכת החינוך.
לא מובנים מאליהם הדברים ,ישנן תקופות קלות יותר וישנן פחות ,אך למרות הכל
אנחנו לא מוותרים וממשיכים במסורת המדהימה הזו!
בערב זה ניתנה לנו הזדמנות גדולה להודות ,להכיר ולהוקיר את הוגה המחנה ציקי
חרט שהביא את הרעיון מקיבוץ גבעת ברנר ,ואת צביקה גרינגולד שהיה מאבני
היסוד של מחנה ארגון וכל יציאה למחנה הייתה כמו "פקודת מבצע" צבאי.
אין צורך להדגיש את החשיבות ביציאה לטבע ,בנייה ,ועשייה מסוג אחר .ארבעה
ימים אינטנסיביים שמשלבים יחד ילדים מכיתה א' ועד י"ב ,שמלמדים אותנו
להיות סובלניים ,לעמוד בלחצים ,לדבר בכבוד האחד לשני ובעיקר לעזור ,לעודד
ולתמוך!
ראשי הקבוצות :שירה סולץ ,עומר אריאלי ,בארי ישבי ,שקד כהן ,יונתן מילר וגיא
והבה הוכחתם במחנה זה שהפנמתם את ערכי מעוז שעליהם גדלתם כל השנים,
שיש חשיבות למפעל הזה שנקרא מחנה ארגון ושכן למרות שהאחריות כבדה ,זה
קשה וזה מלחיץ עדיין אתם לא נשברים ויוצאים למחנה ועל זה ...כל הכבוד!!!
אני רוצה לומר תודה לכל השותפים בעשייה המבורכת הזו:
לצעירי מעוז שממשיכים ללוות במחנה ,לוקחים חופש מהחיים האמיתיים ובאים
לעזור ולשמור על הגחלת.
לצוות האקונומיה המדהים דניקו שמידט וטל סולץ שדאגו שלא יחסר לנו חלילה
דבר ,כי על בטן ריקה קשה לעבוד ,תודה רבה על שנרתמתם ,הכנתם ועשיתם כמו
תמיד את הטוב ביותר.
לגילי רפאל שכבר שנים דואג לכל נושא הציוד ,מכין רשימות ,עושה הזמנות,
ובעיקר נמצא איתנו תודה רבה.
לבועז אריאלי מפקד המחנה ,שעושה זאת במרץ רב ,עם המון רצון טוב ,בלי לחץ,
ונותן את התחושה שלמרות הקשיים הכל יהיה בסדר ויהיה מחנה נפלא ,ואכן היה
לנו מחנה נפלא תודה רבה.
לאוהד שביט תודה ענקית על תכנון ובניית ספורט טבלאי מושקע עם תחנות
מאתגרות במיוחד!
ללימור קורן על הכנת משחק הלילה לכל הילדים.
ועוד תודה אחת לחבר השופטים :בתיה טל ,יורם גזיאל ,רונית דן ,עופר קדר ,יאיר
דגן ,אוהד שביט ,נעם רפאל ותמי בורנשטיין ,תודה שפיניתם מזמנכם ובאתם
לקחת חלק בדבר הגדול הזה.
ועכשיו ,הגענו לרגע הגדול ,כניסתם של ילדי כיתה א' לחברת הילדים ,כיתת
"פומלה" מאור מרדכייב ,איתמר שביט ,לילך וובר ומנו אביסרור.
אני מאחלת ומייחלת שנמשיך עוד שנים רבות במסורת זו!
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סופי אביסרור.

קטעים מארכיון מעוז ,המחנה הראשון
"מחנה בית הספר באלונים  :בחששות רבים מאד יצאנו למחנה זה של ילדי ביה"ס באלונים.
אמנם דובר רק על  4ימים ,אך גם אלה נראו כמשימה כבדה ביותר .כאשר זזה המכונית
האחרונה מן החצר ,והשעון הראה על השעה  ,0..7השעה שנקבעה כשעת היציאה ,כבר אפפה
אותנו הרגשה של התארגנות טובה .יצאנו בזמן ,לא שכחנו דבר ,לאחר שעה קצרה הגענו אל
"גבעת הכלניות" הסמוכה למשק אלונים .סלעים ,עצי אלון ,רוח נעימה ,ורק מקומותיהם של
המחנונים סומנו בין העצים ,ע"י קבוצת חלוץ שהגיעה למקום יום אחד קודם .כל מחנון היה בן
 07ילדים ,מדריך מגיל הנעורים ומטפלת .הקבוצה הייתה מעורבת גיל מכיתות ב'-ט' .כל קבוצה
כזאת הקימה לעצמה מחנון קטן על כל אביזריו ,וחיתה את חייה העצמאיים ,במשך כל ימי
המחנה .בישול עצמי ,לינה וכו' .בין המחנונים היה מגרש אחד -מגרש המקדים והמסיבות,
והמרכז השני -סוכת הפרודוקטים ,שאליה מתאספים באי כוח כל הקבוצות לפני כל ארוחה,
לקבל את הדרוש להם להכנת הארוחה.
היום הראשון עבר כולו בבניין המחנה .בערב ,עייפים מעמל היום הארוך ,בילינו במסיבה
קצרה ,שבה פתחנו את המחנה ובה שמענו מפי חבר אלונים על משקו .בשלושת הימים
האחרונים התחלקו הילדים בכל קבוצה לשלוש חוליות .בכל בוקר היו החוליות מתחלפות –
אחת יצאה לקטיף שזיפים ותפוחי עץ ,השנייה בישלה ,והשלישית עסקה בשיפור המחנה או
בטיול .טיולים קצרים וארוכים יותר ,רחצה בבריכה ,עבודה ,ספורים וספורט  -אלה היו התכנית
של המחנה .בעצם לא היה בהם שום דבר מיוחד ,לא הפתעות ולא סנסציות .ואע"פיכ נוצרה
הרגשה טובה ,וזאת בזכות כמה דברים :ראשית כל – אדיבותו ויחסו החם של המשק המארח
שעשה כמיטב יכולתו .וכאן הזדמנות להודות להרבה חברים שטרחו בנו .שנית -עירוב הגילים:
בישלו יחד ,ישנו יחד ,יצאו לעבודה יחד ,טיילו יחד ,והגדולים טיפלו בקטנים ודאגו להם ,בלי
העמדת פנים ולא מפני שנדרש ,אלא מפני שרצו ,מפני שזה היה מובן מאליו .איני יודעת מי
נשכר מכך יותר ,הגדולים או הקטנים ,ואולי גם אלה וגם אלה .יצאנו מן המחנה בהרגשה של
קרבת לבבות בין מבוגרים לילדים ,בין ילדים לבין עצמם.
תודתם של הילדים בוטאה יפה בכך שלא הייתה כל פריצת גדר במשך כל ימות המחנה ,ואפילו
לא מקרה אחד של קטיפת פרי ללא רשות.
האוכל המבושל בכוחות עצמיים היה טעים וטוב ,וכאן תודה לאקונומית על הפרודוקטים
שהוכנו לנו מכל הלב .הילדים הוכיחו שהם יודעים לאכול .נוסף לארוחות היה לנו שפע של פרי
קר ממחסן הקירור – שזיפים מזנים שונים ותפוחי עץ ,אבטיחים ותירס ,וגם אלה גרמו הנאה
לילדים.
בסיכום על אף הקשיים והמאמץ היה טוב .ללא מתח מיוחד ,באווירה טובה ,במצב רוח שהפך
בסוף המחנה להיות אפילו מרומם ,בילינו יחד את ארבעת הימים ,ושוב נוכחנו ממחדש שישי
ערך מחנך ללא תחליף לחיי ילידים בגילים מעורבים .יהודית".
מתוך "לחברים"  30.7.0101הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים
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צח"י  -צוות חירום ישובי
לחברים שלום ,חלפה שנה ,ושוב תזכורת לנושא היערכות לרעידות האדמה .
תיק לשעת חירום :לכל משפחה ובכל בית צריך שיהיה מוכן בבית תיק ,לפי מספר
הילדים וגודלם המכיל :
 פנס  +בטריות (לפי כמות הנפשות בבית)
 רדיו +בטריות
 קופסאות שימורים  -רצוי
 תרופות
 משרוקית
 מים  0בקבוקים
 תצלומי תעודות,דרכונים
היערכות בבתים:
מומלץ לחזק מדפים ,דודי שמש וכל דבר שעלול ליפול ולפגוע בבני הבית.
במידה ותהיה רעידת אדמה שתגרום לנזק רב ,צוותי ההצלה יגיעו אל האזור שלנו
בשלב מאוחר יותר ,לאחר כמה ימים .לכן חשוב שנדע להיערך ולהסתדר בעצמנו.
היערכות היישוב קיבוץ:
צוות החירום היישובי נערך להתרחשות של רעידת אדמה.
נקודת ההתאספות היישובית הינה בדשא המערבי של חדר האוכל ,לצורך מפקד
אוכלוסין ושליחת עזרה לחברים שנפגעו.
מחסן לשעת חירום יוקם במבנה "המרתף של חיים" לשעבר.
***מי שטרם מילא את טופס "מידע למקרי אסון" מצורף שוב ,אנא למלא ולהשיב
למזכירות בהקדם***.
בתיה טל.
שם משפחה ________________
שם פרטי ________________ :ת.ז_______________ .
שם פרטי ________________ :ת.ז_______________ .
ילדים החיים באותו הבית:
שם פרטי __________ :ת.ז ___________ .שם פרטי __________ :ת.ז_____________.
שם פרטי __________ :ת.ז ___________ .שם פרטי __________ :ת.ז_____________.
איש קשר במקרי אסון ( 1לא גר במעוז):
שם מלא____________________________________ :
טלפון קווי _____________:טלפון נייד_______________ :
______________________________________ :Email
איש קשר במקרי אסון ( 2לא גר במעוז):
שם מלא____________________________________ :
טלפון קווי _____________:טלפון נייד_______________ :
______________________________________ :Email
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מזל וב
בר ות חמות ל ישואי ם
רוב חת ושמחה
ובר ות חמות
ל ל המשפחה

בר ות ל ל המשפחה

למשה והבה

להולדת ה י ה
דה
לשמשון ובלהה
בר ות ל ל המשפחה

מזל–

וב

לרחל וגדי דגן

להולדת ה דה
בר ות חמות
ל ל המשפחה
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מזל–

מזל–

וב

וב

ליו ה ואס ליפשי

ליהודית אשל
להולדת ה י ה
אור

בת לעומרי ודקלה

דה
ל ורית ז ל ויעקב עמן

בר ות ל ל המשפחה

בר ות חמות
ל ל המשפחה

לח ה ומרד י קרן
בת לרון וד ה

בר ות ל ל המשפחה
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