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 5.5.7102יום שישי  4. דף מידע מס
 

 ,לחברים שלום
 

 :מהנעשה בקהילה
 . ימי הזיכרון ויום העצמאות סיקהחברים והאורחים חוו אירועים מרגשים בט -תרבות

 .כן ירבו -ישר כוח למארגנים על המקצועיות וההתנדבות
שידרוג הספרייה מתקדם בהתאם . ביצוע קווי המים החדשים לקראת סיום – תשתיות

 .לתכניות ללוח הזמנים
צ ליום אחד בשבוע "בחודשיים האחרונים יזמנו מהלך של איוש הדואר גם בשעות אחה -דואר

במשך כל התקופה הזו רק חבר אחד . על מנת להביא לשירות טוב יותר לחברים ולתושבים
במידה ויתברר שיש צורך , צ נסגרו"שעות הפעילות אחה. צ"ות אחהניגש אל הדואר בשע

  .מחודש לפתיחה בערב הנושא ידון שוב
 ₪ 55 מ ירד האינטרנטמחיר . החל מהחודש חל שינוי בתעריפי התקשורת לחברים – תקשורת

 לשיחות בטלפון השימוש וכן, לחודש₪  71בשווי  הטלפון קו אחזקת תבוטל, לחודש ₪ 51 -ל
 .חודשל 71₪ בסך התקשורת יחויב כל בית תשתיות אחזקתבגין . חיוב ללא יהיה ארציות פנים

עקב צורך שעלה מחברים הותיקים והחדשים בנוגע למימון עלויות השיוך  - כנס הלוואות
קיים כנס התל מתוכנן, ותק די שנות והשלמת התשלום עבור הבית לחברים שאין להם

 .מצורפת הזמנה לכל החברים. 01.5.02 -ים בהכנס יתקי. הלוואות לחברי הקיבוץ
 . בימים הקרובים יחולקו לחברים החדשים תיקי השיוך האישיים שלהם -שיוך דירות

זהו עוד שלב חשוב . צ"בשעות אחה 77.5.02 -וב 05.5.02 -יערכו ב מיםימי החתימות על ההסכ
 .סופי לקראת הגשת כלל תיקי החברים למינהל" כמעט"ו
 
 

 . איתן, בברכה
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 ?מעוז בתרבות – קורה מה
 

-   מועד או חג, אירוע כל לקראת – מחדש מתחילים
 תאורה עמוד כל על, כסא של מיקומו כל על, אדם כל על, פרט כל על חשיבה, רעיונות, בתכנון

 ... עוגה פיסת – להבדיל או
 אם חשוב זה ואין, שלנו החגיגיים המפגשים כל שלקראת – ולהדגיש לומר אני רוצה ,כלומר
 מנת על, וכוחות מוחות סיעור עורכים - הצוותים מתנדבי, אנו – רבה או קטנה הקהל כמות
 הציבור של ומצב גיל בכל, וילד אדם כל של ולבבו לרגשותיו, בדבר הנוגע תוכן לכל שנגיע
 ערב מגיע – ולבסוף. חזרות עמוסי – והלילות, והתרוצצויות יהיעש מלאי - והימים. במעוז

 - סביב הנעשה את רואה או עושה – מאיתנו אחד וכל, מגוונות ציפיות יש – ולכולנו, החג
 ...".בכולם תיגע – ולך" שלו בדרכו

 יום אירועי את ורקם וטווה ודאג שעבד מי לכל ולהודות להוקיר ברצוני, ראשית. ככה אז
 לשמור ויש אחריות הרבה, אנשים מאות. ותכנים פרטים של שפע .העצמאות יום ואת הזיכרון

 .העת כל ולהתחדש ולחדש רעננות, פתוח ראש על, כמובן
 את יקים מי – עזרתם שללא כאלה. התורנים גם ויש .לכם – וחיבוקים תודות אלפי – באמת
 ?אלה כל של" חיסולם" את, והכיבוד המזון מיקומי את, הישיבה שטחי

 הובלה, ופירוק סחיבה לתורנות המסודרים אנשים מספר – האחרונה בתקופה, ולצערינו
 להגיע יכולתם אי או עדרםיה על אפילו מודיעים אינם. לעמדותיהם מגיעים אינם – והנחה

  !סודרו אליה לתורנות
 שעה כרבע עד אורכת – הוזמנו אליה – עבודתם כל הרי? עימם לנהוג עלינו לדעתכם כיצד
 !החגיגה בתום יפרקם ומי" השטחים" יסדר מי – הם לא אם הרי! בלבד

 .יותר רבה עבודה חבריהם על מערים – עדרםיה אך. רבים אינם – אלה אנשים, נכון
 .במעוז ומועד חג של בחלקו – והחשוב הצנוע חלקכם זהו!  לאחריותכם חיזרו, אנא

 
 !כולנו על אהוב כה והוא. ובא הקרב השבועות לחג וכעת
 : ז"תשע סיון' ה 51.5, שלישי יום – שבועות ערב

 ! החג את לחגוג – וילדיכם אורחיכם עם מוזמנים הנכם
  .וברכות שירים, מקרא וקטעי ריקודים, ביכורים הבאת, חגיגי טקס: בתכנית

 קפה"ו המלך כיד – החג סעודת, חקלאיים כלים תהלוכת, היתוליים חברה משחקי :ובהמשך
 . בקרוב תחל – לסעודה ההרשמה. ונשינו אנשינו ידי מאפה – עוגות עם" גן

 . הנחיות ממנה וקבלו בראון לשניר פנו, אנא. ביתית תוצרת – כולן העוגות – והפעם
 .ות\למתנדבים ממתינים!  תעוגו 41 –לכ זקוקים אנו

 !בבריכה הרחצה עונת נפתחת! הידד – החג למחרת
 ?מעוז בתרבות מאי בחדש עוד ומה

 נושא סביב – במעוז ומשפחות חברים אצל מתארחים אנו – ש"מוצ ',ו ',ה ימים, הבא בשבוע
 פרויקט על אחראים. 'וכד עבודה ,כלכלה, החברה, האישי בתחום השניה את האחד היכרות

. בהצלחה ,שותפים יהיו – וצעיריה מעוז מאנשי שרבים תקווה אנו. קליטה ועדת – זה יפה
 .יעל שביט או לאה גלבוע אצל והרשמה פרטים
" טובים מעשים" מבצע להמשך להצטרף מוזמנים כולנו – 05.11 משעה 5.5, הקרובה בשבת

 נכםיה. הספורט מגרשי שבאזור הטרקטורים מגרש –" דימה פינת" של צביעה פרויקט
 העבודה( פרטוש מאיר: בהנחיית) ממוחזרים ספסלים ובניית צביעה בבגדי לבוא מוזמנים

 .להתראות. עלינו – קל כיבוד. כייפית
 ומידע קלה שיחה ולאחריה בקר ארוחת – במעוז הבוגרים לקבוצת נקיים – 01.5, חמישי ביום

 .יבניאלי בית במועדון יתקיים הבקר "חיים מעוז למורשת העמותה" על
 .בהמשך פרטים. הסתיו לתקופת" נודד" – מאי במועד להתקיים נועד אשר –" משק טיול"

 .בקרוב פרטים! 51 עד צבא גילאי מוזמנים. השחיה בבריכת צעירים ערב – 7.5, שישיביום 
 

 .מעוז תרבות, איילת,  טובה לאווירה מועדים
 



3 
 

 הפסח אחרי
 האוכל בחדר .שלנו החג ומסורת ההגדה עם - כהלכתו הסדר ליל את קיימנו שנה כבכל

 . וילדים מבוגרים 551 -כ ,אורחיהם עם החברים משפחות הסבו והחגיגי המקושט
  איש 11 -כ בחג הסבו הזה בסדר. במיוחד מוצלח הזה הלילה את שעשה משהו היה זאת ובכל
 עם וחדשים ותיקים ,וצעירים מבוגרים ובהם ,שקדמו ובשנים שעברה בשנה מאשר יותר

  .אורחיהם
 קיר ציורי על המבוסס חדש קיר קישוט  – החג של וסמלים בציורים קושט האוכל חדר

 קדר גיתית של עיבוד) עתיקות מאגדות דפים ,(סולץ טל של מחשב עיבוד) עתיקים מצריים
 וסגול חמניות בצהוב - אביביים פרחים וסידורי (התרבות בארון ונשמר שנים 01 לפני שהודפס
 טירת מקייטרינג סופק) והרבה טוב אוכל .ומקושטים ערוכים מרווחים שולחנות .אירוסים

 .לשולחן הוגשו – הקניידלך עם והמרק החרוסת, החזרת, הגפילטע, המצות (.צבי
 .(שנים 5 לפני לראשונה שהנהגנו נוהל) ועמוסים חגיגיים בדוכנים הוגש – האוכל ויתר

 .ידידים עם למפגש זמן גם שהיא ,ונעימה טעימה חג סעודת והייתה
 בתוכה כוללת .במעוז הפסח בסדרי שנים עשרות לאורך שנוצרה המסורת פי על ההגדה קריאת

 .והילדים המבוגרים מקהלת שנים במשך שביצעה שרת יהודה של מצרים יציאת מסכת את
 על מנצחת הילה – שנים עשרות ומאז .כרמי - לחמן בינה המקהלה על ניצחה – ילדים כשהיינו
 בדקלום בוצע במסכת הילדים של וחלקם. לקולית המקהלה הייתה השנים במשך. השירה

 עברה והמסכת, הסדר בליל ספר בית ילדי מספיק היו לא האחרונות בשנים .איילת בהדרכת
 . בציבור לשירה
 אותה צעוישב ההורים. לבמה והוריהם ספר בית ילדי בשירת, המסכת חזרה השנה בסדר

 שלוו) והילה איילת של הניצוח תנועות את וגם ,והניגון הטקסט את פה בעל זכרו, כילדים
 . ילדיהם עם המסכת את למדו והחדשים ,(ילדות זיכרונות של בשמחה

 ,הנעורים בנות ששרו - השירים לשיר המקרא טעמי את – האביב לשירי – הוסיפה והקולית
 ...."בקוצר חורש וניגש באים ימים הנה" את סיום ולקראת, רבות שנים לפני
 ממשפחת האחים ארבעת שיר, לוריא משפחת בביצוע" לחמא– הא" – משפחות שירת לנו והיו
 האחיות, (אביהם) צבי יצחק שר שהיה.." ליבשה ים" הפיוט את שרו גפני האחיות, אפל

( אהרוני -הרשקוביץ בתיה של משפחתה) אהרוני ומשפחת, "שעמדה והיא" את שרו סבוראי
 הנכדה) שירה של הסולו ושירת, רוחקה של בסולו המעלות שיר". סלע על הכה ומשה" את שרו

 (.ניצן למשפחת
 השנה הצטרף, ממנו לחלק והפך, רביעית שנה כבר הסדר של המוזיקלי המלווה ,הדס בר לגיל

 שירת את, נשמה הרבה עם, אביבים-התל הצעירים שני ליוו יחד .וקלרינט חליל עם עזרא רז
 – המוזיקלית המנהלת – הילה" מנצחת" כולם ועל .והמשפחות, היחידים, הקולית, הציבור
 .גדולה ותודה רבה הערכה – כך ועל. שנה 51-מ יותר, והיחידה האחת
  - פעיל באופן השתתפו נוספים רבים

. ואורחים חברים – וההורים הסבים של כתפיהם על  הקטנים הילדים של – העומר מהבאת
 ומשפחות, שקוראים ויחידים, ילדיהם עם ואם אב של קריאה ובהמשך, "נשתנה מה" ושירת

 שבצעו" גדיא חד"ו ,(בבית חזרות שעשו לאחר" )הגדה"ב פרקים קוראות וביחד לבמה שעולות
 כשהשלטים, יפתח של הרם בקולו –" יודע מי אחד" שירת – ובסיום. כרמית בהדרכת הילדים
 .האוכל חדר חלקי בכל גבוה גבוה מונפים

 תודה.)היום של ומעוז שהיו ופסחים בעמק מהאביב משהו -הסדר בפתיחת – הקליפים והיו
 – אלברשטין חוה של גדיא וחד, "עמי את שלח" בשיר מלווה -  האנימציה וקליפ, (לאריהלה

 קליפ -(שבע בבאר גודמן למשחק הספר מבית סטודנטים י"ע) הסימנים ובכתב בתנועה מבוצע
 .פוליטית אמירה גם בו שיש נפלא
 למנהגי הסברים הוסיף. טובה וברוח רמה ביד – כהלכתו הסדר את נהל. הסדר אב – יפתח
 .לבמה העולים מהמשתתפים אחד כל, פרגון המון עם, והציג ,לטקסט ופרשנויות החג

 .גדולה ותודה הכבוד כל – לומר מותר אז .הקולית לשירת הבמה אל תנועה כדי תוך וזאת
 . מרגשים רגעים והרבה ונעימה שמחה משפחתית ובאווירה גדול בציבור" סדר"ה את קיימנו

( כמעט) כולם התגייסו ותודה סיכום מילות ונאמרו" פסח סידור חסל" הסדר אב וכשקרא
 .בחיסול לסייע ואורחים חברים
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 המחייב בחג ומשמעותי חשוב חלק הוא –" מסובין כולנו. "ומורכב גדול חג הוא פסח

 –  והשקעה רבה מחשבה הקדשנו אז. רבה ובקפדנות כהלכתו לנהל יש ופסח .התארגנות
 ולפרטי ,השולחנות לעריכת, הפרחים זרי ועשיית הקירות לקישוט, האוכל חדר לארגון

 ..ועוד ועוד והורדתו האוכל הגשת של הפרטים
 .ולרצונות לצרכים להיענות רצון עם.  הישיבה מקומות לסידור – וגם

 בסידורי, הקיר קישוטי בתליית, הבמה בהקמת - לחג האוכל חדר בהכנת - שותפים היו רבים
 להגשת שותפים היו ואחרים .השולחנות בעריכת, והכיסאות השולחנות בסידור, הפרחים

. בא – לתורנות הזמנה שקיבל מי כל .החג בסיום – ובחיסול ,החג ובסעודת לפני האוכל
 .לכולם תודה כך ועל. טוב רצון הרבה עם נעשו והדברים

 מקורבים גייסה – הכול לפני אז, המזון על אחראית שהייתה – גלבוע ללאה ענקית תודה
  איילת עם יחד ובחרה .ורחיצתם ספירתם, הכלים הוצאת -ובהמשך. המטבח לניקוי

 טירת של הקייטרינג ולשמחתנו .גדול בחשש ומלווה קשה בחירה שהייתה מבחוץ בקייטרינג
 .והחיסול. והגשתו האוכל קבלת ,עצמו ובחג .טוב היה והאוכל מקצועי באופן מנוהל צבי

 מאות וגלגלו שהתגייסו לחברות ותודה !כאלה היו לא – שלה השוקולד כדורי – משהו ועוד
 .כשרים וגם נפלאים שוקולד כדורי
 המזון הגשת ועד הקיטרינג מחיפוש המזון עניני בכל לאה עם שהייתה – לאיילת גדולה ותודה

 של השלבים בכל והתמיכה הסיוע ועל .והוריהם הילדים עם המסכת חידוש ועל .והחיסול
 .החג הכנת

. הצהרים אחר של קפה עם ואני הלה יפתח ישבנו החג למחרת ,שיבואו הפסחים ולקראת
, טוב הכול - הוסיף ויפתח בשני אחד הבטנו .שהיה ממה מרוצים. החג על רשמים מחליפים

 מחפשים אנחנו – מצהירים אנחנו בזאת אז .הממשיכים והיכן. 21-מ יותר בני שלושתנו אבל
 החג את לעשות צעירים שיצטרפו נשמח אבל,  מקום לשום הולכים איננו בינתיים. ממשיכים

 ..."המקל את נעביר" ובשמחה ,איתנו
 
 . למעוז 11 -ה חג לכבוד – מעוז נוסח" פסח הגדת"

 הוצאה היא שונות מסיבות. שנה 51 -כ לפני יצאה לאור הוציאה שמעוז האחרונה ההגדה
 ישב מהקהל ניכר חלק, התוצאה. למסובים לחלק עותקים ממנה נשארו לא וגם, מדי מקוצרת

  –מחדש חיים מעוז נוסח פסח של ההגדה את להוציא הוחלט .לפניו פסח של הגדה ללא
 מעוז בהגדות שהיו מהקטעים חלק להחזיר המגמה. רב זמן כבר בכך עוסקים ואני הילה יפתח

. הספקנו לא אך. הזה בפסח לאור תצא שההגדה רצינו .השנים במהלך" נשרו"ו המוקדמות
 .תשרי חגי בתקופת שיהיה המשק חג לקראת לאור ולהוציאה בזמן לדחוק לא בחרנו

 שמיר אילנה ושל ,השיטה בבית החגים ממכון – ה'בוג של ביקורתם את עברו כבר הטקסטים
 או האוכל בחדר אם – מעוז הגדת פי על הפסח את החוגגים לכל מיועדת ההגדה (.קדר)

 לנו שתהיה 11-ה הגדת. שעזבו בנים של ומשפחות חברים של משפחות – המשפחתית מסגרתב
 .המעוזית הפסח מסורת את ותשמר רבות לשנים

 .כרמל מיכל
 
 

******************** 
 שוטף א"מש

 עציצים -הוותיקים לחברים צנוע שי והענקת כוסית בהרמת הפסח חג את ציינו החודש
 איתה מביאה, השנה ובראש בפסח כשנתיים לפני שהחלה, זו מסורת. העונה פרחי עם חגיגיים

 .הקרב החג לקראת התרגשות לצד, להיפגש" תירוץ"ו נעימה באווירה גיבוש
 בקפה ה'אריהל, העציצים והבאת ארגון על בנוי וניצן דודי -בהכנות ולעוזרות לעוזרים תודה
 . מעוז לתרבות וכמובן השי בחלוקת והסיוע החיוך על ושניר בתיה, גלריה

  ,השנה בראש נתראה
 .מעוז א"מש, רעות
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 ...בחינוך מהנעשה
 העברי והמועדים החגים בלוח שבועיים בעלי משמעות רבה והי פושחלהאחרונים  השבועיים
 האישי מטען עימושהביא  ולגבורה לשואה הזיכרון יוםלפני כשבועיים חל . והישראלי

 הוא גם הפגיש ישראל מערכות לחללי הזיכרון יוםושבוע האחרון חל , אחד כל של והמשפחתי
 בין אותנו מחבר זה שבוע. ותיהםמשפח ולבני לנופלים שלו האישי קשרהב מאיתנו אחד כל

 . חיים אנו בה מציאותול להווה עבר
 . הגיל לשכבות בהתאמה ,זה לקשר ניתן ביטוי רב הילדים בבתי השונות פעילויותב

 משמעותילמפגש , השואה ביום ,ניצולת שואה, נהיר והח עם נפגשו נעורים גיל ובנות בני
, מחבר היה המפגש .חייה סיפור את להם וסיפרה הנעורים במועדון התארחה והח. ומרגש
 .והחעבור ו הנוער בני עבור ביותר משמעותי ובעיקר מרתק

 בחינוך. השוטפות בפעילויות ממשיכים, הגדול החופש לפני קצת, קצרה לשגרה חוזרים כעת
 .הגדולה לחופשה התוכנית הכנת על במרץ עובדים כבר הצוותים פורמלי הבלתי

והשינוי מורגש בכל בית  גדלו הילדים, הלימודים שנת של בעיצומה נמצאים אנו, הרך בגיל
, שירים שרו, והעצמאות הזיכרון לאירועי והמטפלות הגננות התייחסו הילדים בגני. ובית

. ההתפתחותי ולשלב לגיל בהתאמה הכל. והפגישו את הילדים עם חווית החג, סיפורים סיפרו
 ובימים, הבאה הלימודים שנת לקראת נערכים אנו .בעומר ג"לל מתכוננים הצוותים כעת

 .הרשמה וטפסי חוזים להורים יישלחו הקרובים
 

 .אביסרור סופי, שלום שבת
 

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

 מהמזכירות הודעות
 אופן את מחדש לבחון במטרה האחרונים בחודשים שהתבצע המידע הפצת סקר את סיימנו
 כיצד להחליט ואחת אחד לכל ולאפשר, "הזבל דואר" לצמצום להביא, במעוז המידע צריכת
 לשאלותינו השיב, בסקר חלק שלקח מי לכל להודות ברצוננו .המידע את לקבל בכלל והאם

 ובאמצעות הדיגיטליות הרשתות באמצעות במעוז המידע צריכת אופן את להבין לנו ועזר
 . הדואר בתאי וחלוקתו, והמודפס הכתוב המידע

 :המסקנות להלן
, כלל קריאתם ללא לפח נזרקים בודדים בתאים המונחים הדפים מרבית כי נויגיל -הדואר. 0

 מטעם מודפסת בצורה המופצים החומרים מבין ביותר הנקרא הינו" המידע דף" היומן וכי
 הדיווחים מרבית את ומרכז המכיל, רלוונטי, מעניין יומן הכנת על רבות עובדים אנו. הקיבוץ

 . ובקיבוץ במשק האחרון בחודש שקרו והעדכונים
. והתושבים החברים בקשת לפי נושא לכל מסודרות שליחה קבוצות נבנו -המיילים הפצת. 7

 לכלל" מהמזכירות ועדכונים מידע" היומי הדיוור שליחת תופסק 2.5 הקרוב ראשון מיום החל
לקבוצת הדיוור אליה הצטרפו חברים ותושבים במהלך  יופץ והמידע, והתושבים החברים

 . אותי לעדכן רק צריך, עת בכל הדיוור תולקבוצ להצטרף ניתן כמובן .הסקר
 עדכונים לקבלת WhatsApp -ב" תפוצה רשימת" נפתחה - WhatsApp -ו SMS הודעות. 5

 חברים אסיפות, למפגשים הזמנות, תשתית עבודות, תרבות אירועי על תזכורת: כמו שוטפים
 מספר את לשמור צריך להצטרף כדי. בקשה לפי ולצאת להצטרף אפשר התפוצה לרשימת. ועוד

 . הודעה לשלוח רק צריך לצאת כדי, הודעה לי ולשלוח( 157-5551551) בטלפון שלי הנייד
, הציבור לכלל הודעה להודיע צורך יש בהם דחופים למקרים רק כעת ישארו SMS הודעות

 .יותותורנ על תזכורות ולשליחת
 

 .ייעשו פעולות להתאמה, במידה ובעתיד יתברר כי יש צורך בשינוי אופן הפצת המידע
 .ועניין שאלה בכל אליי לפנות מוזמנים .הסקר בביצוע עזרתה על אלמוג למיכל גדולה תודה

 
 . שניר, בברכה
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 חיים מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

 שנמצא מי אצל נמצא הטלפון, חיים במעוז לחרום טלפון קיים: חיים מעוז חרום טלפון .0
 להתקשר נא, 050-9842637 מספרו, (אנוכי או מרגלית עמית, פוקס דותן) ביישוב כוננותב

 הפרטי טלפוןאפשר להתקשר אלי ל חרום שאינו אחר ועניין דבר כל! בלבד בחרום זה לטלפון
 .154-2571110 שלי

 ד"ומוא המעיינות עמק ז"מוא לטובת) , לחרום עמקים מוקד הוקם לאחרונה :עמקים מוקד .7
 מטרתו. הצבא של ציות"סמב י"ע 7472 מאוייש המוקד .הבקעה למוקד בדומה (הירדן עמק
 7 משטרה 7 צבא מול אזרחי תאום ,(ע"פח 7 פלילי) בגיזרה חריג ארוע לכל אזרחי מענה לתת

 .העמקים תושבי לכלל הפעולה דרכי הסבר על דף יצא בקרוב. 'וכו א"מד7  א"כב
 ירידה קיימת. שאן בבית שלנו המועצה בתחומי גנבות ארועי שני היו האחרון בחודש .5

 .האזורית במועצה ארועים 2 היו שבו 7105 אפריל לחודש יחסית משמעותית
 בכל רחב פעולה ושיתוף מוגברת פעילות מתקיימת: פליליהמישור ה מול יזומה פעילות .4

, צבא, משטרה, מיוחדות יחידות, האזורית המועצה בשיתוף ביישובים הפלילי לנושא הקשור
 .האזור של הבטחון ואנשי

 עם ביחד המועצה ט"קב של ביקור נערך: חיים במעוז העורף ופיקוד מועצה ט"קב ביקור .5
 מעוז של ההיקפית לגדר הקשור החומר כל ר"פקע שולחן על הונח, חיים במעוז העורף פיקוד
 .חיים מעוז של המערכת גדר להחלפת תקציב ימציאו ר"פקע כי השאיפה. חיים

 מתקיימת, (ישראל-ירדן) ל"הבינ בגבול הברחות של ארועים מספר היו: בגבול הברחות .5
 .בנושא מניעה פעילות

, בנוי בשטח בלוחמה תתאמן שלנו הכוננות כיתת מאי חודש במהלך: כוננות כיתת אימון .2
 .ב"הלש אימון לאחר שבוע ירי אימון יתקיים, בנוסף

 
 :אירועי החודש האחרון

 פעולה שבוצעה האירוע תאריך
, בקיבוץ חשוד אדם על תושבת דיווח .חיים במעוז חשוד אדם על דיווח 05714

 אותר החשוד. ובתים הנוי באזור הסתובבש
 הייתה משטרה. הקיבוץ את לעזוב והתבקש
 .בנושא מעורבת

 נוף בשכונת לבתים פריצות שתי 02714
 .שאן בבית הגלעד

 ציוד גניבת, דומה דפוס הבתים בשני
 .וזהב אלקטרוני

 הגנבים, מהמטבח רעש שמעה הבית בעלת .רוויה במושב רכב גניבת יסיוןנ 75714
 .החלון את פתחו שכבר לאחר ברחו

 מרפאהל, לכלבו פרצה גנבים חוליית .מסילות בקיבוץ גניבה 75714
 .חשבונות הנהלתלו

 
 .רכז בטחון, איתי הופמן, בברכה
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 :  יום הולדת שמח לילידי חודש אפריל

, אפל עופר, בראון שרון, קינן צביקה, בירנבאום אורי, שילוח עמליה, אריאלי בעז

 רעות, חן ראובן, חורש ראובן ,אפל עמרם, סולץ אלכס, דדון רוני, גנתון אריה

 , יעקבי יואב, המאן נגה,  לויטל שולה, הולצר רז, דפנא

 .קדר שלי, שמואל אריאל, ורד דרור

 

 
 
 
 
 



8 
 

  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 
 

 :הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים 05.5.0.51מתאריך " לחברים"מתוך 
י אורי ברנר התקיים השנה על הדשא ליד "חג העצמאות שנוהל ע מיפקד - יום ראשון ערב חג העצמאות"

. סמל המדינה -ועל הקיר בחזית, כשכולו מואר שפע אורות ומקושט בשלל דגלים ודגלונים, חדר האוכל
" חית"י הויתור על צורת ה"ע. והדשא היה מלא אדם כולו, טח בגושים משלושת העבריםשל האהציבור נהר 

. ואוירה חגיגית שרתה במפקד, הושג ריכוז בקשב ובשירה –ל השנים במיפקד שהיתה מקובלת אצלנו כ
 .וכוונה את שירת הציבור, שיר הפלמח פתחה במקהלהבבשירת ההמנון ו, ההקראות הושמעו ברמקול

את מסיבת החג דחינו . ומעלה' מכיתה ו, חיים-להופעת הבלט הפיליפיני בו בערב נסעה כמעט כל מעוז
 .אי יום העצמאותבגלל ההופעה למוצ

מגיל גן , הערב נפתח בארוחה אליה הוזמנו כל ילדי מעוז - חג העצמאות וחנוכת חדר האוכל, יום שני בערב
  .י עמוס דליה וניצה"שקושט ע, בחדר האוכל החדש, כשכל ילד ישב בחברת משפחתו, ומעלה

מגוונות על ה במשבצות שקושט, תליד השולחנות ממערב ומדרום למרפסת המדוגל, המסיבה נערכה בחוץ
דברי ברכה של , התכנית כללה שני שירי מקהלה בניצוחה של בינה. חלונות המטבח ובשרשרת בלונים

ריקודים מסוגננים על , למדינת ישראל בלוית הפרחת יונים' הטקס המסורתי של ברכת ילד כתה ד, אלישע
. וארבעה קטעי קריאה, ת זםן בהדרכיזבטרו'כיס ששרה משירי הצ -מקהלת, המרפסת ששימשה כבמה

וכלל כמובן גם את אותן העוגות שנאפו , י חברי צוות החג"שהוגש עהתכנית בוצעה לסירוגין בלווי כיבוד 
פרצה כעת שירת , מסובים סביב השולחנות בקבוצות קבוצות. וקושטו בידי החברות לגבי טעמן האישי

כרונות מני יפורי זיס. שפעה כאן ברגש ובגאון –בחוץ , קודם" לא הלכה"ש האותה שיר, ציבור רבה ומלאה
פנינה , בתיה, יצחק צבי ,סופרו מפני אורי ברנר, חדר האוכל ברעננה ומימיה הראשונים של מעוז ימימ, אז

ובשבח חדר , לכבודן של הטבחיות, פזמוניה שחיברו אביטל ואמוץ לפרידה מחדר האוכל הישן .'דן ב', נ
ותמונות מימי מעוז , הוקרא" פעמונים"קטע מ .צעירים וצוות ותיקיםי צוות "הושרו ע, האוכל החדש

ועוד בשתיים אחרי חצות היה חדר , ושוב שירה ושירה -קפה טוב ועוגה שהוגשו בטעם, הראשונים הוקרנו
  ."' ברוך היחד שהחיינו ליצירה ולשמחת יצירה': בדבר הסיסמה , והלבבות גאו, אוכל מלאה

 
                  אפרילים בחודש לזכר הנפטר - נר זכרון

 /6046/4391    יגנסקי'צ זמי

 6346/439/6        אפל דודו

 9946/43919     סלוצקי חיה

  3946/43996   דגן( אני) חנה

 9/46/43993      סולודר דוד

 /6946/4399   טוב-לב פנינה

 3946/43990    לנציצקי רחל

 6946/43991 איזבולדין איגור

 9046/43991         דגן משה

 6046/49666   ביחובסקי בלה

 9/46/49666         בכור חנה

  9946/49663     ארבל זרובבל

 6146/49669          צם יוסף

 9/46/49660           דגן ענת

 9146/49669   אביסרור יצחק

 6146/49636          דגן דובה

 9346149633מתוקה לב טוב   

1646149633עפרה קורן        
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