דף מידע מס 10 .יום חמישי 11.10.2018
קהילת מעוז שלום,
לאחר חופשת חגים נעימה חזרתי בשמחה למעוז ,עם הרבה כוחות ואנרגיות טובות כדי
להמשיך ולקדם נושאים שעל הפרק וחדשים שמתווספים.
ראשית ,משתתפת בצערכם  -יעל ,אילת ,דודו ,יריב וציבי במותו של יואש ניב ז"ל  ,מחזקת
אתכם ומאחלת לכם שלא תדעו עוד צער.
ומה קורה במעוז:
צוות הסכמות  -לאחר חופשת החגים ,חזר במרץ צוות הסכמות להמשך דיונים .הנושאים
החשובים בהם דן הצוות מציפים ציפיות ואת ריבוי הצרכים להם יש לתת מענה .הצוות מחזק
את הראייה של כלל החברים וגם של המשכיות מעוז ,דבר היוצר מורכבות חברתית לא
פשוטה .הצוות ייפגש לשיח עם הציבור וייערך לכך בהקדם .ברצוני לציין כי התמודדותו של
הצוות עם סוגיות אלו והרצון להגיע להסכמות ראויה לשבח.
בחירות למועצה  -בתאריך  30/10/2018יתקיימו הבחירות לראשות המועצה ולנציגי הישובים
במליאה .נציג מעוז הוא ימי אביסרור ,אשר ייצג את מעוז בצורה מיטבית בקדנציה האחרונה
במועצה וישנה חשיבות להמשכיות הייצוג לפחות בקדנציה נוספת .מחליפיו למקרה הצורך
הינם יפתח אופק ואבי גל.
יום זה הינו יום חופש .הקלפי להצבעה תהיה פתוחה במועדון ,שעות יפורסמו בהקדם.
שיוך דירות  -התקדמנו שלב מול המינהל ,ולכל החברים נפתחו תיקים .קיבלנו רשימת
ריג'קטים שנענתה במהרה וכעת אנו ממתינים לקבלת שוברי תשלום עבור פתיחת התיק
שיישלחו ישירות לכל בית אב.
תב"ע חדשה  -לאחר רצף פגישות במועצה ,בהנהלה ובועדת תכנון אושרו התיקונים
והחלופות .בימים הקרובים יקבעו מפגשי שיתוף ציבור להסבר החלופות לקראת אסיפה.
הכנה למקרה רעידת אדמה – השבוע התקיים יום עיון במועצה בנושא רעידת אדמה
בהשתתפות נציגים מכל הישובים ,ממעוז השתתפו נציגי צח"י .אנו נתחיל לערוך פגישות
עבודה להכנת הקהילה והמשק למקרה חירום.
בריכת שחייה – הסתיימה לה עונת הרחצה .ברצוני להודות לצוות הבריכה :גילי ,רותם,
נמרוד ורעות על שיתוף הפעולה ,האחריות והנכונות להפעלה הבריכה לרווחת קהילת מעוז
לאורך כל הקיץ .תודה רבה!! ונפגש בעונה הבאה.
שבת שלום ,עדנה.
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לחברי מעוז היקרים!
פתחנו את השנה במפגש מרומם רוח ,בו היו כ  120 -שותפים.
המפגש התחיל בארוחה חגיגית ,בברכות מחממות לב ,ובהתייחסות של
כולם לכל הנושאים שהיו על השולחנות (הנושאים נלקחו מתוך השיחות
שהתקיימו בבתי החברים) .בהמשך ,כל אחד בחר את הנושא החשוב ביותר עבורו/ה,
והתקיים דיון מונחה בקבוצות .את אוסף האמירות ,ההיגדים ,הצרכים והרצונות כולל סיכומי
הקבוצות שלחנו לכם לפני חג סוכות.
הנושאים שעסקנו בהם במפגש ומקצת ממה שעלה:
• צביון הישוב – עלה הרצון לשמר את הזהות הקיבוצית ,זהות אחת משותפת ,רב דוריות,
קיבוץ חילוני ,פתוח וסובלני לאחר.
• חינוך – עלתה הערכה עמוקה למה שמתקיים ,רצון שהחינוך ימשיך להיות עוגן מרכזי
בקהילה ,עלה רצון להעמיק את הקשרים עם האזור ,ואת המעורבות בקהילה .רוצים שוויון
לכל ילדי המערכת.
• תרבות – עלתה הערכה גדולה לעשיה התרבותית ,עלה רצון ליותר יצירה מקומית ,יותר
תרבות המשתפת הרבה אנשים בתהליך .התאמה לגילאים השונים ,דגש לגיל השלישי.
• קהילה מאוחדת – חיבורים ,שייכות ומעורבות – עלה רצון לאיחוד סטטוסים ,זהות
משותפת ,קיום מפגשים בדרכים מגוונות להעמקת הקשרים .אפשרות לכמה שיותר חברי
קהילה להיות פעילים בצוותים ובוועדות.
• שיח – אחד הנושאים הכי קריטיים לבניה של קהילה איכותית .שיח הסכמות ,שיח בונה
אמון ,מפגשי שיח לפני קבלת החלטות ועוד.
• קליטה והמשכיות – עלה הצורך בהובלת הקליטה בצורה מקצועית .השקעה בקליטת
הבנים ,מתח נכון בין פתיחות וקבלה לבין קליטה איכותית ,שילוב חברתי ,לימוד הקיבוץ .דגש
על אנשים שרוצים לחיות בקהילה.
• אמון – עלה צורך גדול בשקיפות ,העברת מידע ,ביצירת שיח בונה אמון ,בהעצמת ההכרות,
ובשילוב חברים רבים בעשייה.
• חזות הישוב – עלה הצורך להסדיר את הכבישים והחניות ,טיפוח כניסת הקיבוץ ,פרויקטים
משותפים ליצירת פינות חמד ,וטיפוח בכלל.
• תרומה לחברה הישראלית – שמו דגש על החשיבות של תרומת הקהילה מעבר לנו כערך
שיוצר משמעות .עלו רעיונות יפים ורבים.
• ערבות הדדית – עלה הצורך בחיזוק רקמת הערבות ההדדית החברית ופיתוח דרכים וכלים
לראות אחד את השני .הדגש היה על הקשבה וראייה המבוגרים.
• חדשנות – עלה רצון לעסוק בחדשנות בכל תחומי החיים :ספורט ,חינוך ,תרבות ,חגים ,שיח,
מבנים ,חזות ,טכנולוגיה ,תקשורת .להביא חשיבה חדשנית בכל עשיה ושיח.
בהמשך למפגש זה ,נגבש יחד עם ההנהלה ,שיזמה ומובילה את המהלך ,את ההצעה למסמך
שישקף את תמונת העתיד המשותפת הרצויה לקהילת מעוז.
ההצעה תגיע לדיון ואישור משותף של הקהילה .אחרי האישור ,המסמך יהווה כלי העבודה של
ההנהלה .ליישום החזון ,תבנה תכנית עבודה על ידי צוותים ייעודיים.
לסכום  -שוב רוצות להודות לכל החברים שעסקו בפרסום ,במשחק "דע את מעוז" ,בהכנת
ארוחת הבוקר ,בברכות ,בעיצוב המושקע של חדר האוכל ,בהנחית קבוצה ,ולכולם שבאתם.
בברכה ,תמי ואיריס.
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יואש ניב תולדות חיים
יואש נולד בתאריך  19.11.1942בבית החולים העמק שבעפולה להוריו מיכל ויוסף בינדר.
אבא יוסף  /יוסקה היה מרכז בניין ואחר כך עבד בענף הדייג יוסקה נפטר בשנת . 1964
אמא מיכל היתה צבעית ובהמשך למדה הוראה באורנים והיתה למורה ,ונפטרה בשנת .2004
בשנת  1957נהרג אחיו של יואש ,דודו ,שהיה טייס בחיל האויר בתאונת אימונים.
נפילתו של דודו השרתה אבל כבד על המשפחה ובמעוז .במיוחד על יואש שקשריו עם דודו היו
חזקים במיוחד.
יואש ,ילד מעוז מספר על ילדותו בשנת " 1951כשהייתי בן תשע אני זוכר את הערב בו התחילו
לרדת פתיתי שלג .למחרת הכל היה לבן אני זוכר את עצמי צועד במגפיים ונהנה מחוויה
מיוחדת זו .בנינו בובות שלג זרקנו כדורי שלג עשינו מזחלות – חוויה נדירה.
אירוע נורא שזכור לי הוא טביעת ארבעת הפעוטות בבריכה .עמדנו על המדרכה של גן ג' וראינו
את דודו מנהל בית ספר רץ עם אחת הילדות הטבועות זה היה מקרה מזעזע"...
זכרונו עמוס חוויות של ילד מעוז.
בשנת  1959יצאה המשפחה לשליחות בקנדה בעקבות האם .המשפחה הייתה בקנדה  3שנים.
עם שובו התגייס יואש לצבא לחיל האויר כאיש קשר בטייסת נורדים.
בשנת  1966השתחרר מהצבא.
בשנת  1967הכיר את יעל בת איילת השחר .באחד הלילות לאחר שחזר מביקור אצלה ,היה
שומר ,מחבלים חדרו למעוז ופוצצו את הקיטור ואת הסמיטריילר של סמי שעמד סמוך לחדר
האוכל .יואש היה במטבח סמוך מאד למקום הפיצוץ .בכך נפתחו אירועי מלחמת ההתשה
במעוז חיים.
בשנת  1968נישא ליעל אם לאילת .יואש אימץ אותה כבת לכל דבר והיה לה לאב חם ואוהב.
בשנת  1970נולד דודו אשר נקרא על שם אחיו ,ובשנת  1974נולד יריב.
בשנת  1968נכנס לעבוד במדגה ועבד מספר שנים .לאחריהן יצאה המשפחה לשליחות בלסוטו
שבדרום אפריקה ויואש שימש כמדריך בענף הדייג .בלסוטו הייתה המשפחה כשלוש וחצי
שנים .כשחזרו נכנס יואש לעבוד בפולירז תחילה ליד המכונות ואחר כך כמשווק.
בשנת  1990עבר לאריזים כמשווק ובשנת  1996נכנס לענף המזון כאקונום ,לראשונה כענף
בהפרטה ,שם עבד שנים רבות.
יואש לא נטש גם את תחביביו להם הקדיש זמן רב אחרי שעות העבודה .נכון ,הוא לא יכול היה
להתקבל לקורס טייס בשל התנגדות האם ,אך לא ויתר על לימודי טיסה והוציא רישיון טייס
אזרחי .בשבתות היו רואים ושומעים את קולות האולטרלייט שהיה מטיס משדה התעופה
הקטן ליד רשפים .כל פעם היה חוזר מלא גאווה והתרגשות מטיסות אלו.
נוסף על עיסוקו מהטסת האולטראלייט ,עסק רבות באימוני נוער וילדים בטניס.
אהבתו לטניס ליוותה אותו גם בגיל המתבגר.
בשנים האחרונות החל למסוק זיתים .הוא לא רק מסק הוא גם נטע כרם זיתים וטיפל בהם
כחקלאי בנשמתו.
לפני כשלוש שנים חלה במחלה הממארת וכל כך קשה .יואש כל כך רצה לחיות עוד ועוד ונלחם
במחלה ללא הרף .יעל ,הילדים והנכדים סעדו אותו בנאמנות ואהבה עד אין קץ אך המחלה
הכריעה אותו.
הבוקר הלך לעולמו.
עם המשפחה יעל ,אילת ורוברט ,דודו וקרן יריב והלה ,כל הנכדים ,ציבי ובני ביתה ,בני
המשפחות ובני משפחת בינדר אנו שותפים באבל הכבד והצער העמוק על לכתו של יואש
חברנו .יואש היקר ,נוח באדמת מעוז שהיית לה לבן אוהב ומסור.
בית מעוז חיים.
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הספדו של דודו  -אבא שלי

לא ,אני לא הולך לספר לכם מי זה אבא שלי .את זה אתם כבר יודעים ,מי שצריך לדעת.
אני רק רוצה לומר לאבא שלי את מה שלא הספקתי להגיד לו בטרם לכתו.
תודה לך אבאלה על כל מה שהענקתי לי.
תודה לך על האורח רוח האינסופי
תודה לך על האנושיות
תודה לך על היושרה
תודה לך על האופטימיות על סף התמימות
תודה לך על הרגישות
תודה לך על הצניעות
תודה לך על הפשרנות
תודה לך על רוח הלחימה הבלתי מתפשרת
תודה לך על היותך סבא מדהים לילדים שלי
תודה לך על שהיית בעל מסור וקשוב לאמא שלי
תודה לך שהיית אבא שלי ,גם שלא תמיד רציתי
תודה שהיית שם בשבילי שבאמת הייתי צריך אותך
זה נכון ,לא הייתי התלמיד הכי חרוץ שלך ,אבל תדע לך שאין יום שעובר מבלי שהאופי הזה
ילווה אותי וישפיע עלי ,אפילו במקצת.
עכשיו אחרי שמילאת במסירות נפש את תפקידך בעולם שלנו אתה יכול לנוח על משכבך
בשלום ולהנות מפירותיך.
אוהב אותך.
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עדכונים מועדת האיתור לבעלי תפקידים וועדות
צוות האיתור החל לפעול במרץ לפני כשלושה חודשים .השותפים :רביב מור ,אלי סיגל,
נמרוד שחם ,מירב שחם ,רחלי נהיר (נציגת ההנהלה) ,עדנה מנהלת הקהילה ורעות  -מש"א.
שמנו לנו למטרה לפעול מתוך הבנה של חשיבות בחירת בעלי התפקידים המתאימים/ות,
באופן אקטיבי ,הגון ,מקצועי ודיסקרטי.
תהליך העבודה שלנו כולל מספר שלבים:
 .1סקירת התפקיד המדובר ודיון בהגדרת התפקיד.
 .2גיבוש קריטריונים ודרכי פעולה ופרסום מכרז או קול קורא.
 .3במהלך שבועיים לאחר הפרסום ניתן להגיש מועמדות ,כאשר במקביל אנו פונים למועמדים
רלוונטיים (לאחר דיון והסכמה על כך בצוות) .
 .4לאחר איסוף המועמדים אנו מקיימים ראיון אישי ,מרכזים חוות דעת ובמידת הצורך
מבצעים מיון נוסף (למשל מבחן חיצוני) .הצוות מקפיד על תקשורת פתוחה ותיאום בכל הנוגע
למיון המועמדים וכמובן על יחס הוגן ודיסקרטיות מלאה.
 .5בהתאם לתהליך המיון הספציפי ,אנו נבחר במועמד/ת עליו נמליץ ,נעביר לאישרור בהנהלה
ולאחר מכן לאישור באסיפה ולהצבעה בקלפי.
אנו נמצאים כעת בתהליך איתור למנהל/ת צמיחה דמוגרפית וקליטה ,הראיונות התקיימו
והמטרה היא להמליץ על מועמד/ת במהלך השבועות הקרובים.
לאחר מכן עומדים לפתחנו התפקידים :יו"ר כללי למעוז (במידה ויאושר בקלפי הקרובה),
ניהול רווחה ובריאות ,ניהול תרבות ,ניהול תשתיות ופרוייקטים .בנוסף ,נתחיל בבחירת חברי
וועדת ביקורת וועדות נוספות (ע"פ מועדי סיום הקדנציה).
לשמחתנו ,קיימת התעניינות ומעורבות מצד החברים ונראה כי יש רצון להשפיע הן במילוי
תפקידים ציבוריים והן בהליך הבחירה .הצוות נכון ושמח לשוחח עם חברים/ות המעוניינים
לשאול ולהביע דעה בכל הקשור להתנהלות הצוות ולתהליכי הבחירה והמועמדים השונים.
תודה לחברים ולהנהלה על הסבלנות והבעת האמון ,החיוניים לפעילות הצוות.
נמשיך ונעדכן בהמשך ,בברכת שגרת עשייה מבורכת,
ועדת איתור.
*************

מפגש נעל"ה
זו הייתה חוויה מעצימה ומרגשת.
מפגש של בוגרי נעלה שהתחנכו במעוז חיים ובבית הספר גאון הירדן.
במעוז התחנכו שלוש קבוצות החל מהמחזור השני של נעלה בארץ .נערים ונערות שהגיעו בשנת
 ,1993בהמשך בקבוצה נוספת ב 1997-וקבוצה שלישית שהגיעה בשנת  . 2000הנערים והנערות
הגיעו בגיל  14ללא ההורים ,ללא שפה ,כל אחד ממדינה אחרת ,התקבלו בבית הספר שמלמד
בעברית בלבד ובעקשנותם התגברו על כל הקשיים עד להוצאת תעודת בגרות .ישראלית ולא
סתם תעודת בגרות אלא עם ציונים מצוינים.
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סיפור קטן להמחשה  -עד כניסתם של נערי נעל"ה לבית הספר ,היה בית הספר שלנו על טהרת
הישראלים הקיבוצניקים והמושבניקים כמעט ללא מוטיבציה להצלחה .ילדי נעל"ה השתלבו
במערכת והכניסו אוירה של הישגיות ועבודה קשה וגררו אחריהם את מרבית תלמידי בית
הספר .כולם יצאו מרוויחים .בחינוך שקבלו בארצות מוצאם ,רוסיה ,אוקראינה קזחסטן וכן
הלאה ידעו מגיל צעיר שעליהם להשקיע בלימודים כדי ללמוד מקצועות מניבי פרנסה.
הם הגיעו למפגש עם הבעלים ,הנשים ,הילדים ,משפחות צעירות שנקלטו בארץ ,השתבצו
בעבודות החל ממשרד האוצר והמשך בלימודים גבוהים לקראת קבלת תואר דוקטור,
מהנדסים ,אחיות וכו' .קבוצות איכותיות במיוחד.
לא מקטרים ,בונים הכל בידיהם ללא אבא ואמא.
למפגש הגיעו גם המשפחות שארחו נערים ונערות במשפחתם בהיותם פה וכן המחנכות
והמדריכים .היה מפגש מרתק ומרגש .
בהזדמנות זו אני רוצה להודות ללנה ,לאלי ,לגילי ,ללאה גלבוע ,לאלונה שעניינה אותם
באפשרויות קליטה ולמצילים על העזרה הגדולה.
אני בטוחה שכולנו שאבנו כוח ממפגש הזה.
בשם הצוות ,מלכהלה.
*************

"הנה הסתיו בשדותינו"
שלום לאנשי מעוז ,הנעורים והילדים.
כמה נעים לשחק ,להשתעשע ולשבת על הדשא ליד הבית .אלה הימים הנפלאים ביותר ,טרם
בוא החורף .ומה בתרבות מעוז ,בחדש אוקטובר?
שבת בערב – 13.10 ,לקראת בחירות במועצה :פגישה עם יורם קרין – במועדון.
הנכם מוזמנים.
יום א' , 14.10 ,בערב – לקראת בחירות במועצה :פגישה עם פשחור – במועדון.
הנכם מוזמנים.
יום ה'  -18.10בבקר מועדון אתנחתא נפגש לארוחת בוקר ויריב הולצר ייספר לנו על ענפי
המטעים במעוז .בואו בשעה .8:30
שישי ,19.10 ,משעה " 20.15בקפה גלריה" – ערב  8 – TEDדקות מרתקות עם סיפורי חברים
במעוז .פרטים מלאים ומי הם המרצים – במודעה מיוחדת.
יום חמישי 25.10 ,בערב – טיול אופניים מעוזי לאור ירח סתווי – משפחות ויחידים בשדות
העמק ,עם פרישה של ארוחת לילה טובה .הרבה פרטים בקרוב ממש.
מוצ"ש 27.10 ,בשעה  – 17.30פתיחה חגיגית של הספרייה המחודשת במעוז .פרטים ותוכנית
– בקרוב מאד.
לקראת נובמבר ודצמבר – נפרסם תכנית תרבות מתאימה.
בברכה וטוב  -תרבות מעוז ,איילת

6

מהנעשה בחינוך
שנת הלימודים נפתחה ,קליטת הילדים בגנים מאחורינו ואפשר לאמר שהשנה מתחילה כעת.
בימים אלו אני יושבת עם צוותי החינוך ,הן בגיל הרך והן בבלתי פורמאלי ואנו עוברות על
התוכניות החינוכיות והפעילויות השונות הן בכל יחידת גיל והן פעילויות משותפות ובודקות
מה משמרים ,מה מחדשים ואיך מתקדמים.
ביום שישי  7.9.2018התקיים מפגש חזון בחדר האוכל של מעוז .המפגש היה מרתק ,מחבר
ונתן תחושת התרוממות רוח .בין הנושאים שעלו לדיון היה גם נושא החינוך במעוז חיים.
כשאנו מדברים על חזון ,אנו מדברים על היכולת לחלום ,לדמיין ,לראות מציאות שאנו רוצים
שתתקיים ועל פי כך להתנהל .לאנשים רבים בתוך הקהילה שלנו יש חזון אישי משלהם:
לאנשי חינוך ,להורים ,לצוות המקצועי ,הדברים נאמרו ונרשמו ,יובאו לדיון בוועדת חינוך
ויפורסמו לציבור.
חשוב לי לציין כי אנו עובדים על פי חזון שנבנה לפני כמה שנים וחודש בוועדת חינוך הנוכחית.
החזון החינוכי שלנו נשען על ערכי חברה וקהילה ועקרונות חינוכיים המהווים את הבסיס
לעיצוב מערכת החינוך במעוז מלידה ועד סיום י"ב.
מערכת חינוכית ובה אנשי חינוך המחויבים למערכת ,חשים חלק ממנה ונשארים לעבוד בה
לאורך זמן .אנו מקיימים הכשרות מקצועיות לאנשי הצוות למטרת ההתפתחות האישית,
המקצועית ופיתוח עבודת צוות .בנוסף ניתן לווי פדגוגי מקצועי ,משמעותי שמחובר לעשייה
החינוכית .אנו מקפידים על תכנים חינוכיים המותאמים לרוח התקופה והמקום ,חיבור
למורשת המקום ולמסורות הקהילה והתייחסות לרב  -דוריות מהוותיקים מקימי המקום ועד
הילדים שהם דור ההמשך .חיבור הילדים לחקלאות ,לטבע ולחגי ישראל ברוח הקהילה .שילוב
תחומי יצירה ומלאכה שונים המותאמים להתפתחות הילד וגם משחקי גיבוש ,קבוצה
ופעילויות תוכן.
אנו בונים ומעצבים חברת ילדים מגובשת ושמחה מלידה ועד י"ב עם קשר ישיר והקפדה על
שפה משותפת ,שמירה על מסורות בחינוך החברתי ,ובניית תוכניות על פי הערכים הבאים:
• יחסי גומלין בין הקהילה למערכת החינוך (מלידה עד י"ב) במטרה לטפח את תחושת
השייכות לקהילה.
• סביבה המכבדת את המגוון האנושי ודעותיו  -טיפוח הקבוצה והפרטים בתוכה.
• חינוך ליצירתיות ועצמאות תוך התנסות וחוויה.
• חינוך לאהבת הארץ ,הטבע ומנהגי ישראל.
• חינוך לעבודה ,התנדבות ונתינה לזולת.
• חינוך למנהיגות בתוך חברת הילדים ואזרחות פעילה בקהילה ובמדינה.
עקרונות מנחים לבניית מערכת חינוכית:
 .1אנשי צוות איכותיים ,יתמקצעו ויתוגמלו כראוי במטרה לשמור על יציבות אנשי הצוות
והצוותים בחינוך לאורך זמן.
 .2ההורים יידעו מבעוד מועד מי אנשי הצוות ויעודכנו על שינויים במערכת.
 .3יצירת עבודה משותפת ,שפה אחת ,פעילויות משותפות בין יחידות הגיל והיוועצות בצוות,
איזון בחלוקת האחריות והעצמה לכל אנשי הצוות.
 .4שמירה על קבוצות קטנות ויחס צוות מטפל לפי כמות ילדים בהתאם לתקן הקיבוצי.
 .5חיבור הילדים והגננות למורשת מעוז ולאקולוגיה הקהילתית ,חברתית
ותרבותית של המקום.
 .6אסתטיקה והצטיידות הגנים  -חידוש ,שיפור ושדרוג חזות הגנים והציוד בגנים .תחזוקה
שוטפת ושמירה על בטיחות ,תחת פיקוח משרד התמ"ת ומשרד החינוך.
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 .7חיבור בין קבוצות הגיל השונות בחינוך החברתי ופיתוח אחריות ומנהיגות בגילאים
הבוגרים יותר.
 .8תכנית עבודה המבוססת על חיבור לקהילה ,למסורת המקומית ,לענפי הקיבוץ ,לאקולוגיה
החברתית  -תרבותית של מעוז ,לרוח ולחגי ומסורת ישראל.
 .9שיפור ושיפוץ מרחבי החינוך ,כולל הקצאת משאבים של הקהילה ,התגייסות
ושיתוף הורים.
בנוסף ,בחינוך הבלתי פורמאלי התקיים יום מרוכז בנושא החינוך החברתי קהילתי .התכנסנו
מנהלי חינוך ומנהלי קהילות בהובלת מחלקת ילדים ונוער במועצה מתוך תחושה כי החינוך
החברתי מהווה אתגר גדול עבור קיבוצים רבים .דילמות רבות עולות סביב נושא החינוך
הבלתי פורמאלי והעיקרי שבהם הוא נושא כוח אדם קבוע ,יציב ומקצועי .ביום המרוכז עסקנו
בבירור הצרכים של כל יישוב ובהבנה כי מאחורי כל שגרה שקיימת או פתרון שהמערכת נותנת
עומד צורך שונה לכל יישוב.
העלינו יחד את הצרכים השונים ובדקנו מה האתגרים העומדים בפנינו ,בסוף היום התמקדנו
בארבעה אתגרים שבהם ננסה להתמקד:
• פיתוח בוגר מערכת החינוך יוזם ,מוביל ואחראי.
• המשך קיום מערכות החינוך הבלתי פורמאליות לאור המשאבים הקיימים.
• חיבור החינוך החברתי לקהילה וליישוב.
• חיבור בין מענים אזוריים ליישוביים ,המינון הנכון והמתח הקיים בין שניהם.
במערכת החינוך הבלתי פורמאלית במעוז קיים צוות חינוך קבוע ויציב כבר כמה שנים ,אנו
מקפידות על שגרה בטוחה ,תוכניות חודשיות ושבועיות ושמירה על המסורות הקיימות במעוז.
יחד עם זאת אנו עסוקות כל הזמן בחשיבה והתאמה לאור המציאות בה הילדים "עסוקים"
(חוגים" ,פורטנייט" ,יום לימודים ארוך וכד') וזאת על מנת לשמר מערכת חינוך טובה
ואיכותית.
בברכת שבת שלום ,סופי אביסרור.
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על נחל מעוז
אם תשאל חבר מעוז היכן "נחל מעוז"? אני מניח שתקבל את התשובה :ממזרח לבית העלמין
שלנו .אני אומנם מסכים שכך יש לכנות את הנחל אבל במפות הטופוגרפיות הרשמיות הוא
רשום כ"נחל איתן" .ראשיתו של הנחל ליד כביש "מינוס מאתים" ליד תל הנקרא "תל נישא"
(מדרום למטע התמרים של נווה-איתן) ,ששמו הערבי "מנשייה" .הנחל שנבע לידו בשמו הערבי,
סיל אל-מנשייה ,הייה מקור המים הראשי לשדות מעוז .לחברי מעוז וילדיה השם מוכר
ממילות השיר המעוזי..." :לנו כרם לנו פלחה  /מי מנשייה ומי מלחה."...
אלא שמאז שהוסדר נושא המים בעמק המעיינות (במחצית שנות החמישים של המאה
הקודמת) וכל המעיינות לרגלי הגלבוע נתפסו לתעלות בטון וצינורות .כל קיבוץ מקבל כמות
אחידה (לפי גודלו) של מים באיכות ובמחיר שווה .התוצאה כל (כמעט) מעיינות המשנה
שבמדרגה האמצעית (לאורך כביש מינוס מאתיים) יבשו .וכך יבש גם "סיל אל מנשייה".
הרמתי טלפון כועס ליהודה זיו (כיום בן  ,)92איש שעמד שנים רבות בראש "ועדת השמות
הממשלתית" ,והתרסתי בפניו ,כיצד קיבל נחל יבש את השם "נחל איתן"? בעברית נחל איתן
הוא שם כללי לנחל שיש בו זרימת מים כל השנה .ואילו אותו נחל שנקרא במפות "נחל איתן",
הינו נחל אכזב (יבש).
נחל שכאמור מתחיל ליד "תל נישא" (מנשייה) ממשיך לכיוון המקום בו עמד קיבוץ אבוקה.
ומשם עד תל נמרוד הינו תעלת ניקוז המפרידה בין מטע הזיתים של נווה אור למטע התמרים
של מעוז חיים .רק כאשר תעלת ניקוז זו מגיעה ל"עין נמרוד" (מעיין קטן נובע ליד תל נמרוד
שבדרך לכפר רופין) מתחילה בנחל זרימה קטנה המתגברת מעט כאשר אל הנחל נכנסים מי
מעיין באלא (המעיין החוצה את מעוז).
יהודה זיו השיב לי ,כאשר ניתן השם לנחל ,בראשית שנות המדינה ,עדין זרמו בנחל כ 400 -קוב
שעה (רוב המים הלכו למעוז) .השם "איתן" ניתן לו מקרבתו לאדמות נווה איתן .אבל ,מאחר
והוא חושב שאני צודק ,יעץ לי לפנות ישירות ל"ועדת השמות הממשלתית" ולנמק בקשתי
לשינוי שם הנחל.
ב 2016 -פניתי לוועדה .התשובה שקיבלתי מביכה" ,השם איתן אכן ניתן בגלל קרבת הנביעה
לשטח של קיבוץ נווה איתן .ומאחר שבמצב זה לא חל שינוי הם לא יכנסו למריבות בין
קיבוצים שכנים והשם שנקבע יישאר .וכך במפות רשמיות של מדינת ישראל ניתן השם "נחל
איתן" ל"...נחל אכזב" ,מביך.
את המפות שהדפיסו מאז כבר לא נוכל לשנות אבל לפחות לעצמנו לילדינו ולנכדינו נוכל
להזכיר שממזרח לבית העלמין שלנו זורם נחל מעוז.
לפני כ )?( 30 -שנה נבנה שם סכר קטן ע"י אפיקי מים ,אגודת המים האזורית ,שיוצר ברכה
קטנה ממנה לוקחים את המים לברכות שבזור .לכל אורך נחל מעוז (למעשה סיבוב ה S -בכביש
לכפר רופין ועד לכביש  71לגשר שייך חוסיין) הנחל נטוע באיקליפטוסים ,חלקם ניטעו
בראשית שנות ה  ,40חלקם נוספו בשנות ה 70 -והשאר הם בני טיפוחיו של יהושע ו"חורשת
הבנים" .זה מקום טיולים מומלץ .בקיץ צל ,בסתיו חצבים ,בחורף פטריות ובאביב ...פריחה .
יפתח.
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הכר את החבר

המדור בו נכיר את חברי הקיבוץ קצת יותר לעומק.

היום נכיר את איציק מרדכייב
איציק ומשפחתו במעוז מזה  4שנים.
מה אתה עושה בחיים?
"עצמאי בעל חברה הבנייה "מרדכייב בונים בע"מ"
הנמצאת במעוז חיים ,ועוסקת בבניה ועבודות עפר.
אני נשוי לאישה מדהימה בשם עמליה ואב לארבעה
ילדים מקסימים".
למה אתה הכי מתחבר בקיבוץ?
"לקרבה לטבע ולירוק בעיניים ,לקפה עם חברים"...
איך הגעת למעוז?
"דרך כביש  ,90בעקבות משפחת סלע".
מה המקום או הפינה בקיבוץ שאתה הכי אוהב?
"החווה של מוש".
איפה אתה אוהב להיות בקיץ?
"במעיינות שמסביב".
פרי או ירק אהוב?
"גמבה אדומה ושתהייה ליד צלע כבש".
אם לא היית גר במעוז ,איפה היית גר?
"כנראה במושב ,צריך להיות מחובר לקרקע".
מה לא יודעים עלייך?
"אני קרימנולוג ,יש לי תואר בקרימינולוגיה ואני גם מדריך רכיבה טיפולית וספורטיבית,
במשך  4שנים עבדתי עם נוער בסיכון וילדים עם צרכים מיוחדים"
תחביבים?
"רכיבה על סוסים ,טיולי טבע ואומנויות לחימה"
משהו שחשוב לך להגיד:
"שנראה את כולם כאחד – כולם שווים".

הכר את החבר  Iחברים המעוניינים להופיע במדור מוזמנים לפנות לקרין גודינגר 050-9770267
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לענבל והבה
לרגל שחרורך משירות צבאי
למאי מור
לכבוד גיוסך לשירות צבאי

בהצלחה לכל הסטודנטים והמרצים
בני ובנות ,וחברי חברות מעוז
עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית

ברכות לילידי חודש אוקטובר :זיוה סולודר ,יפתח אופק ,שושנה בוקי,
יעל ברדה ,שרון אלוק ,בתיה טל ,טני דדון ,קרין גודינגר ,תמר זכאי,
ירון כהן ,מלכה חורש ,רותם גזיאל ,יונה ליפשיץ ,איציק מרדכייב ,מעין נחום,
יעל ניב ,נגה חדד ,אלון שמואל ,לנה סיגל ,אלונה ורד ,אורי קינן,
חנה רפאל ,חוה רפאלי.
ולילדים :אסף אלוק ,עומר גרינברג ,יערה דפנא ,גוני טל ,נעמה כהן ,רומי כהן,
שיזף כהן ,להב מור ,שלו מור ,אדיר פיטוסי ,איתמר פיטוסי.
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נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש אוקטובר
צביה וישנבצקה – גפני 16/10/1938
אראלה טל 06/10/1964
שוקה יהלום 11/10/1973
מנחם ורדי 11/10/1973
יהושע (שוקה) יהלום 11/10/1973
דוד הראל 12/10/1973
אהוד דפנא 15/10/1973
הדר גל 06/10/1977
ירחמיאל (ירח) אופק 22/10/1980

יאיר לב-טוב 06/10/1981
ישראל ליפשיץ 22/10/1991
ישי אילת 02/10/1996
מלכה רופא 03/10/1996
ברל אריאלי 13/10/1999
מניה לונטל 03/10/2000
רבקה סלפק 02/10/2012
פלג מור 12/10/2012

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

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" – הקיבוץ המאוחד ,קבוצת חוגים מעוז חיים ,מס: 26.10.1939 ,284 .

" איך עברנו
"אף איש לא ישכח את הבוקר הזה" – כך אמרה דבורל'ה באותו בוקר של יום ההעברה.
ואכן ,היה מן המיוחד בשעות אלה .כולנו השכמנו לקום ,ב 4:30-עוררנו את הילדים שיישנו
אותו לילה על מזרונים לבד .הכל הוכן מראש ,כל בגד מחושב .והילדים לא היו כלל נרגזים אם
גם התכונה הזו רחוקה הייתה מאוד מסדרי חייהם הקבועים .רק סקרנות וציפייה הייתה בהם
לגבי כל המתרחש .דייקנות בכל ,בזמן שנקבע מראש עזב אוטו המסע את רעננה לאחר
שהעמיס את מיטות הילדים והחברים בתוכם .בשבע עזבנו כולנו את רעננה  63נפש באוטובוס
אחד ,מבני שבועות מספר ועד ועד .רק רגע ואנחנו מחוץ למחנה ברעננה ,בדרך למעוז.
לאחר נפנופי הידיים ,דרישות השלום וההתרגשות .רק רגע קצר ,מאוד קצר לעומת כל חודשי
הצפייה הארוכים .הייתה הרגשה טובה :כאילו עליה שנייה למעוז .בהגיענו לבית השיטה
פגשונו החברים והילדים כשהם נושאים איתם דברים טובים ,משקה וברכת חברים לעלייתנו.
קרובים אנחנו ,עוד מעט ונגיע.
אומנם עוד בתחילת הנסיעה חשבו הקטנים על כל יישוב שעברנו לידו שהוא מעוז.
עייפים הגענו הביתה ואף על פי כן עוד נתרשמו הילדים ,הרגישו – עולם חדש,
יהודית ו" .
לא מוכר עדיין אך הרבה הרבה צפון בו בשבילם.
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עדכון מהמרפאה
החל מיום ראשון  14.10.18מעקב טיפת חלב יתבצע במרפאת הילדים בבית שאן
בהתאם להנחיות הקופה .ג'יין תעשה את המעקבים במרפאה בבית שאן.
על כן ,המרפאה תיסגר בימי שני בשעה .13:30
שעות קבלה מעודכנות
יום אחות
א' ג'יין 7:30-12:30
ב'

רופא
**בתאום.

מירי 7:30-12:30

בדיקות
7:30-8:20

מרגלית

7:30-8:20

12:30-16:00

ג'יין 11:00-13:30
ג'

ג'יין 7:30-12:30

ד'

ג'יין 12:00-17:00

ה'

ג'יין 7:30-12:30

7:30-8:20
**בתאום.
7:30-8:20

מירי 12:00-17:00
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8:00-13:00

