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 12.7.2018ישי יום חמ 7דף מידע מס.           

 
 ,שלום מעוז קהילת
 ינייענ את ומקדמים במרץ עובדים הועדותו ההנהלה ,המזכירות חברי המעוזי החום למרות

 :הפרק שעל הנושאים מקצת להלן. הקהילה
 אחת נפגש הצוות .החשובה עבודתו את החל – הסכמות צוות

 והנושאים צרכים, הסכמות תהליך של בלמידה ופתח לשבועיים
. סטאטוסים חודיוא נכסים פירות שיוך, פנסיה – שהוגדרו

 . ולומד משתתף, רציני הצוות
 לקחה מעוז – קליטה ביריד השתתפות – דמוגרפית צמיחה

 בתל התערוכה בגניהשבוע  שנערך ההתיישבות ביריד חלק
  ,ל, טולאלונה הענות על ד"צמ לועדת תודה ראשית. אביב

  משפחות עשרות ונרשמו משמעותית היתה החשיפה. הביצוע על ושניר נגה
 .  במעוז בקליטה המתענינות

  – חדש משחקים ןג
 בתקציב זכתה מעוז שמחתנול

 גן להקמת החקלאות ממשרד
 . חדש משחקים

  מתחילים אנו אלו בימים
 גשתהצלחתה בה על למועצה תודה. 6 גיל מעל לילדים מענה לתת המטרה כאשר הגן בתכנון

 .וקבלת הכספם, נקווה להמשך שיתוף פעולה פורה בהמשך קורא הקול
 תודה רבה לדניאל וובר שנכנס לעבודה כחצרן במלוא המרץ ובהשקעה רבה!  – חצרן

 סביבת החצר ומרכזי האשפה השתפרה בצורה ניכרת לרווחת כל התושבים. יישר כח.
 את שני קורסים במעוז בתקופה הקרובה: בכוונתנו לקיים - קורס הגשת עזרה ראשונה
עלות  שעות. 4ייערך בשני מפגשים בני שעות לימוד ה 8בהיקף קורס הגשת עזרה ראשונה 

ייערך שעות לימוד ה 4בהיקף של החייאת תינוקות וילדים בסיסי קורס  .₪ 35 –ההשתתפות 
הקורסים או שניהם, למעוניינים.ות להצטרף לאחד . ₪ 24 –במפגש אחד. עלות ההשתתפות 

 מוזמנים.ות להירשם אצל שניר במזכירות.
 

 ,ורגוע בטוח, נעים קיץ לכולנו שיהיה
 עדנה
 
 

 ,להזכירכם וראשית אתכם לשתף רצוננוב

, ל"ז יונס( ינץ) ויוחנן ל"ז יונס יהודית של עצמותיהם העברת טקס התקיים, 2017 בנובמבר
 שאן בית ליד מוקש על בעלותם שניספו הילדים מארבעת אחד, ל"ז יונס יורם של הוריו

 . דרכה בתחילת מעוז חברי היו ויוחנן יהודית. השחרור במלחמת

 אחד, יחד במעוז ולקברם הוריו עצמות את להעביר ביקש, ל"ז יונס יורם של אחיו, יונס דוד
 .מעוז להקמת שותפים היו כי היראי מתוך גם, לבנם מקום בקרבת, השניה ליד

 קהילתי בפרויקט למעוז לתרום רצונו הביע, כלכליים אמצעים ובעל הברית בארצות חי דוד
 ושתי בנו, משפחתו בני עם, למעוז יונס דוד הגיע, כחודש לפני .עליו גם מוסכם ויהיה שנחליט
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 לעלות הראשונה הפעם זו היתה המשפחה לכל. והנכדות והנכדים חתניו ושני, כלתו, בנותיו
 למרות ,מדוד רבות שמעו עליה - במעוז ולבקר העלמין בבית והסבתא הסבא הם שללקברי
 אך, חם יום היה .מאוד ורבים טובים, בה מילדותו וחוויותיו זכרונותיו, 5 בגיל מעוז את שעזב

 .גלריה בקפה המשפחה את ארחנו .במעוז קצר סיור ערכנו, ולסקרנותם לבקשתם

 נציגי – ויורם סופי, ה'אריהל, בנוכחות דוד עם מפגש נערך, מראש ובתכנון זו בהזדמנות
לשיפוץ בית יבניאלי כמבנה  רעיון בפניו הוצגמתוך רצונו לתרום לקהילה, . ואורית, המזכירות

יל בשלב זה נתח .זה רעיון קיבל דוד מעוז.ב הבעל שימושים עתידיים רבים לקהילה ולחבר
יצויין כי השיפוץ נתרם לזכרם מועדון לחבר, באולם הפנימי, בתכנון השיפוץ ואומדן עלותו. ב

 .של יהודית ויוחנן )ינץ( ז"ל, הוריו של יורם ז"ל ודוד יונס

 בברכה, אורית.

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

 
 

 :למעוז 81 תדלומויסופ"ש אירועי 
 

ו' הכינו וחילקו עציצים -ילדי מרכזון א'
 פורחים לותיקי הקיבוץ

 
שנת ילדי כיתת חיטה חוגגים את סיום 

 בר המצווה במופע לקיבוץ

 

 

ערב רוק, מוזיקה 
 טובה וחברים בפאב

 

 

. צאתו לדרך של פרויקט "בתים מספרים" חשיפת שלט ראשון על אסם התבואות
 . פרויקט של עמותת מורשת מעוז חיים
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 רעידת אדמה במקרה שלהיערכות למצב חירום 
 צאו מיד מהמבנה לשטח פתוח, במידת האפשר.

ולא ניתן, יש להישאר בממ"ד/ חדר ביטחון ולהשאיר דלת פתוחה, או לעמוד בין קירות  במידה
 פנימיים.

 הגז ברז לסגור - וזמן אפשרות יש אם. ומחלונות ממדפים, חיצוניים מקירות להתרחק יש
 נקודת ההתכנסות לאחר רעידת אדמה היא הדשא המערבי של חד"א. .חשמל ולנתק

 עם תיק החירום שרצוי שיהיה מוכן בכל בית.לנקודת האיסוף יש להגיע 
 

  היערכות לצמצום נזקים:
 לחזק ארונות, מדפים, רהיטים וחפצים שעלולים ליפול בזמן רעידה.

 
 מוצרי להפעיל או חשמלי מתג להרים לא .בבית אש להדליקלא חשוב !  הרעידה סיום עם

 .סלולארי טלפון כולל, חשמל
 

 : חירום לשעת תיק
 :   המכיל וגודלם הילדים מספר לפי, תיק בבית מוכן שיהיה צריך בית לכל
 (בבית הנפשות כמות לפי) בטריות+  פנס. 
 בטריות + רדיו. 
 לפחות שעות 72-ל אוכל. 
 לפחות בקבוקים 5 מים. 
 תרופות רשימת/  תרופות. 
 משרוקית. 
 דרכונים, תעודות תצלומי. 
 

 חירום לאירוע התכוננות
 המערבי בדשא נפגשים חירום אירוע של במקרה. בחירום לפעולה קבוצות לפיחלוקה  מצורפת

  .שלו הצוות לריכוז אחראי צוות ראש כל. האוכל חדר של
 

 זק"א רצים -נוער דוברות הנחתת מסוקים גז+ דלק

 אורית לוריא סופי אביסרור יפתח אופק גזיאל יורם חלמיש יואב

 מיכל כרמל רותם גזיאל יוסי גלבוע דני קדר שמעון גולן

 חורש מלכה לימור קורן אורית לוריא וינר פטר  

 סטריקו' דרור שושי בוקי      

 סלע מוש גלית רפאל      

 שלום תומר סיגל לוי      

 זכאי תמר        

 אבישי לוריא        

 
 
 
 
 

 המשך...
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 שריפה שיטור סניטציה ומים מזון חשמל ותאורה

 כהן אהרון אריק נחום יעקובי יואב גלבוע לאה אריאלי בועז

 ניצן חורש קינן צביקה דגן אברהם אבלו יעקב גנתון אריה

 הרפז צביקה אדם גודינגר ישבי מוקי רועי חן הדס עומרי

 חן ראובן והבה ירון צם זאב הולצר שרה אסף דפנא

 ליפשיץ אסף וינר לילי סלוצקי אמנון חן גילה בראון שרון

 גיורא לב טוב עיני שרון וובר דניאל טל סולץ רפאל נעם

בירנבאום  סטריקו' ליאורה יגל יאיר
 אורי

 ליאב פיטוסי רקיטה אמילה

 שביט אוהד שמידט סמדר ניר דפנא צוקרמן חיה טל דפנא

 בוקי שמואל עוז בן ארי ששון איציק    

 בורכוב יצחק        

 יעקב אזולאי        

 אלמוג בן דרור        

 
 
 

בריאות  כיתת כוננות בנייה -חילוץ והצלה חמ"ל
 ורווחה

 חבצלת יוסף עמית מרגלית יריב הולצר איתי הופמן

 אופק הילה דודי גלבר אריאלי שלו הרפז דיתי

 גולן רונית דותן פוקס ברוש אידו אופירה שגב

 טל הדסה שגיא גרינברג רביב מור אריאלי איילת

 יגל טני יובל יבלונק טל אמיתי שחם מירב

 יואלי פרנסיס אודי דפנא אמויאל נמרוד סנדי כהן

 ליפשיץ יונה אביב שמואל נהיר יהודה לנה סיגל

 סולץ מרגלית רותם סולץ גלבר דודי ששון דורית

 פוקס שלוה מאיר פרטוש ירון כהן בתיה טל

 קינן רחל עזרא שמואל אביסרור ימי נועה הרלינג

 קרן חנה טל אופק עופר קדר עדה וישנו'

 קטלב ברוריה אדם גודינגר לוי רן חנה ישבי

 רפאל גילי אמיר קינן איציק מרדכייב ליטל רפאל

   אלכס ציפין בר הולצר כהן זיו

   דניאל עמית יולי שחם גל שגב

     חררדו נפדנסקי  

     יורם שחם  

     ירדן פוקס  

     נבו לביא  

     אלי סיגל  
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 נוי
 מעוז חיים שלום רב,לתושבי 

דונם, גיזומי  180 -עבור כציבורי בכלל הקיבוץ )קציר מדשאות צוות הנוי מספק שרות בשטח ה
 ה, ריסוסים, טיפול בבית העלמין ועוד...(.יעצים, השקי

לאחר דיונים בנושאי הנוי, הוחלט כי על עבודות המתבצעות בבתי חברים יהיה חיוב עבור 
 .יתבצע באמצעות כרטסת הנהלת החשבונות החיוב השרות בבתי החברים.

 להלן פרוט נושאי השרות וחיוב:
 הערות מחיר נושא שרות 
 חיוב יהיה מינימום שעת עבודה. ₪ 80 שעת עבודה 1
 .לוויםלא כולל חלקים נ ₪ 38 עלות ממטרה קופצת 2
 .עלות שעת עבודה ₪ 80 פתיחת סתימת ממטרה 3
 .המחיר כולל את שעת העבודה ₪ 95 חרמש וריסוס בחצר הפרטית 4
 .מחיר שעת עבודה ₪ 80 גיזום שיחים ועצים ללא כלי גובה 5
יש לקבל הצעת מחיר בהתאם   כריתות וגיזומי עצים עם כלי גובה 6

 לנדרש בחצר.
 .עלות שעת עבודה ₪ 80 פינוי גזם מחצר פרטית 7

 
 מנהל הנוי מעוז חיים, דודי גלבר בכבוד רב,

 

 

 המועצה ע״י, חדשים ספסלים 3 הוצבו, העלמין בבית
 נוחות למען ניידים ספסלים.  המעיינות עמק, הדתית
 במקום אותם ולשים לשמור, מבקשות אנחנו. הבאים

 .ובתיה אורית, תודה. ימים יאריכו למען מוצל

 

 

 לפי) האבוב כסיית קוראים בתמונה הפורח לעץ
 להרחיב ולמעוניינים( אני לא -מומחה בוטנאי הגדרת

באינטרנט  חפשו - דעת
http://www.agri.gov.il/he/pages/948.aspx 

 .אחרים באתרים גם וכן 
 בולט. מהר מתפשט אך בארץ יחסית חדש טרופי עץ

  חום ואוהב חזק בצבע הקייצית בפריחתו
 (.המתאים לאזור הגיע, בקיצור)
  -המוארכת הגלילית פריחתו צורת לפי -" אבוב"

 הבוטנאים לאלוהי - הדמיון כושר לגבי) אבוב צורת
 (.התשובה
 .אורטל ראובן ,שתיהנו

 
 
 
 

http://www.agri.gov.il/he/pages/948.aspx
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 כר את החברה
 .המדור בו נכיר את חברי הקיבוץ קצת יותר לעומק

 לירון פרטושנכיר את  הפעם

 ( וגיא )שנה(.3(, יובל )5לגל ) שנים, נשואה למאיר ואמא 5לירון הגיעה אלינו לפני 

 לירון, במה את עוסקת?

 "אני יועצת ארגונית" 

 מה הביא אותך למעוז חיים?

"מאיר ואני הוקסמנו בביקורים בחגי השבועות מידיי 
שנה מהפסטורליות והעושר של הנופים והטבע, 

מהאווירה הנעימה והקהילתית ודי מהר הבנו שזה 
 המקום לגדל בו ילדים".

 את הכי מתחברת בקיבוץ?למה 
 

 למשפחה, לשקט, למרחב לנופים.
 

שנים? יש  10איפה היית רואה את מעוז בעוד 
 שינויים שהיית מקווה לראות?

שנים עד כה, השורשים  81"אני מאמינה שהצביון התרבותי והחינוכי יישמר כפי שנשמר 
 והיסודות חזקים ונשמרים היטב, וכך צריך. 

שתהיה סינרגיה טובה ומתמשכת בין חברים קולטים לחברים נקלטים, אני מקווה ומאמינה 
 ושתהיה יציבות חברתית וכלכלית במעוז בפרט ובעמק שלנו בכלל."

 מה המקום האהוב עלייך בקיבוץ?

 בית ניצן. 
אני חושבת שזו זכות שיש לנו בתוך מעוז כזה מקום מקסים לילדים, לחינוך ולשעות אחר 

 ם.הצהריים לבלות עם חברי

 ציטוט נבחר:

 "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"
 קיאנוש קורצ'א 

 
 
 
 
 
 
 
 050-9770267חברים המעוניינים להופיע במדור מוזמנים לפנות לקרין גודינגר  I הכר את החבר 
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  2018 יוני – חיים מעוז בטחוןעדכוני 
 גם המורגשות הכנרת בצפון אדמה לרעידות עדים אנו האחרונים בשבועות - אדמה רעידות. 1

 גורמי בשיתוף הבטחון גורמי של נהלים לרענון הקשור בכל ישיבה התקיימה. טבריה באזור
 . והצבא א"מד, א"כב, משטרה, המועצה

 ... ועוד הגבול גדר על, המעיינות עמק ביישובי שרפות מוקדי מספר היו לאחרונה - שריפות .2
 מעוז של החרום לטלפון מיידי באופן לדווח יש לשריפה חשד כל על, בנושא ערניים להיות עלינו
 . האש ולכיבוי( 050-7362489) חיים

 התרחשו כולם הארועים, מבתים גנבות ארועי מספר היו האחרונים בחודשים - פלילי .3
 .מהבית יציאה בכל בתים לנעול מומלץ. והצהריים הבוקר בשעות

 בדיווחים המשיכו אנא, בקיבוץ הגנבות במניעת מסייעת ביישוב ערנותכם -התושבים ערנות .4
 .הקיבוץ לשיגרת שייך שאינו רכב או אדם כל על( 050-7362489) במעוז החרום לטלפון

 מבחינת. עזה ובגזרת הצפוניות בגזרות בטחונית מתיחות קיימת, כידוע -הבטחונית מתיחות .5
 שגרת על משפיעה לא(ישראל/ירדן/סוריה) הגבולות במשולש המתיחות, הצבאית מצב הערכת
 עבודה מבצעים אלו, השותף בבטחון נמרצות פועלים שבגזרתנו והפלוגה הגדוד.שלנו החיים
  .לבטחוננו הקשור בכל נאמנה

 
 :אירועי החודש האחרון

 פעולה שבוצעה האירוע תאריך

 שטסו לייטים-אולטרא של ארוע 9.6
 הגיעו מהיכן ידעו ולא באזור

 בדיקות לאחר, בגיזרה ארוע נוהל הוכרז
. מהנתיב שסטו ישראלים ה'בחבר מדובר

 .עפולה באזור נחתו
ברח  מחבל -בעפולה דקירה פיגוע 11.6

 ערנות העלאת הוכרז. מהזירה
 .ומסילות דוד ניר, נחום בשדה

 עד השיטה בית באזור חסימות התבצעו
 המחבל. עפולה באזור המחבל לתפיסת

 .עפולה בעיר משטרה כח י"ע נוטרל
 קיבוץ באזור גבול בגדר פתוח שער 21.6

 .אור ונווה גשר
, האזור את סגרו ומשטרה צבא כוחות
 חדירה של ממצאים היו לא סריקות לאחר

 .ש"חוזל הארוע, לישראל
 התרחיש, הגיזרה בכלל תרגיל התקיים בגיזרה פיקודי תרגיל 26.6

 עבר ומשם צבי בטירת היה בגיזרתנו
 .יריחו לכיוון דרומה

 
 חיים מעוז -צבאי בטחון רכז, הופמן איתי ,בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 
 רופא המשפחה שלנו ברכות לד"ר בשארה בשאראת 

 לקבלת תואר הפרופסור ברפואה.
 

 :יולימזל טוב לילידי חודש 
 , דרור-בן אלמוג, בורוכוב גיטה, אפל צורית, אחאי עידית, אבלו יעקבקיבוץ מעוז חיים, 

 , כרמל מיכל, כהן יעל, טל יעל, חן שני, והבה ירון, הדס טריסה, דפנא מיכל, דגן יגד
, פוגל יוסף, עיני שרון, סלע מוש, סולץ רותם, נפדנסקי חררדו, ליפשיץ אסף, טוב לב אסף
 .ששון דורית, שחם יולי, רפאל גלית, קינן זאב

, לוי דור, דפנא נעמי, דפנא נוה, גולן להב,  בר אור, גודינגר שקד, אביסרור מנוולילדים: 
.גרינברג איתי, רוזנבלום שיר, שביט איתמר, קדר אמי, פרטוש גיא, סלע אגם, מיירן גל
 

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

 
 יולי בחודש הנפטרים לזכר - זכרון רנ

 
  21/07/1948 סולץ אורי
 21/07/1948  יונס יורם

 21/07/1948 וולף משה
 21/07/1948  כהן עודד

 26/07/1953 רייג שמעון
  26/07/1969  גנתון פנחס

 03/07/1977 שילוח חנן
 01/07/1980 יונס יהודית
 01/07/1983 קדר אברהם

 01/07/1974 אשל אברהם
 12/07/1987 שפי שרון

  16/07/1990 קוטלרסקי גדליה
 25/07/1994 שפי אמנון
 02/07/2005 שביט רותי
 26/07/2005  דפנא יואב
 19/07/2006  גלבוע יותם

 21/07/2015  אריאלי ירוחם
 13/07/2017 דגן אבנר
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  קטעים מארכיון מעוז -נוסטלגיה קיבוצית 

 : 08.07.1949, 848הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

  מ ב ת י   ה י ל ד י ם  "

כלם יפה במשקל, נראים  עלומצב בריאות בקבוצת הילדים הנמצאת בנצרת משביע רצון. הם 

ומרגישים בטוב. שלחנו אותם השנה עוד באביב כדי למנוע מהם סבל רב ומחלות המתהלכות 

במחנה הילדים שבבית. מחלות אלו יכולות להזיק להם. יש לקוות שהבראה ממושכת זו 

ויר ובשמש ובשמש ההרים תדביר את המחלה לחלוטין. הם מבלים מרבית שעות יומם בא

 פתם העיקרית. הם יחזרו הביתה לראשית הסתיו.וזוהי תרו

האקלים בקיץ זה במעוז אינו קשה, אך קשות הן השנה המחלות אשר פגעו בעיקר בילדי    

הגנים. וזה בניגוד לשנים קודמות בהן נפגעו בעיקר הפעוטים והגמולים. אחת הסיבות לכך 

האפשרות לגננות היא כנראה חוסר רחצה מסודרת לילדים עקב פרוץ המחלות וחוסר 

כה הרחוקה והבלתי מתאימה לילדים הקטנים שבגן. עם בניית ילמטפלות להרחיק לכת עד הבר

ברכות בטון קטנות ליד הגנים יש לקוות כי תוטב בריאות הילדים ויוקל העול מעובדות הגנים. 

 הגמולים והפעוטים מבלים שעות רבות במים ובשמש, תאבונם טוב ובריאותם יפה.

פורחת עכשיו בגני הילדים, לאחר שעברה על ילדי כתה ד'. בינתיים עברה המחלה  – החצבת   

 ללא סיבוכים. 

בבית הספר החלו ימי החופש וכיד המסורת הטובה אצלנו הוחל עתה בשבוע התענוגות לכל    

ילדי בית הספר: קומזיץ נערך כהפתעה בחצות הלילה, מעשי קונדס של חבר העובדים 

אשר הבטיחו לשלם לעובדים כגמולם(. מוטל עלינו עתה לדאוג למציל בצביעת הילדים )

לברכה לעונת החופש, ולשני חברים או נערים אשר יעסיקו את ילדי הכתות הצעירות למען לא 

 יהיו "חופשים" יותר מידי לנפשם ללא עניין ומעש בימי החופש הארוכים. 

 טנה לילדים אשר אינם נוסעים אל קרוביהם לקיץ יש לפתור באסיפה הקרובה.    יאת שאלת הקי

 
 " .נסיה                    

 

 

 

 

 

 


