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 8.11.2018ישי חמיום  11דף מידע מס.    

 
 

 ,שלום מעוז קהילת
פעילות הערכית בנושא ברצוני להתחיל מכתבי זה בערכה גדולה לנוער מעוז, סופי ורותם, על ה

 אקטיבית במחאת נוער עוטף עזה. ישר כח ! תמיכה להנסיעה לירושלים המצב בדרום ו

 ומה עוד קורה במעוז בקצרה:

הצוות הגיע להסכמות על מרבית עקרונות מודל שיוך פירות הנכסים וכן  – צוות הסכמות
  .2018הוחלט כי כספי גשר השלום יחולקו לחברים בהתאם לעקרונות עד סוף שנת 

בימים הקרובים נסיים את הדיונים בנושאים נקודתיים ונגבש מסמך מסודר אשר יופץ 
 לחברים לעיון.

 
תקיים בחדר האוכל ערב שיתוף ציבור בו יינתנו הסברים י 18:00בשעה  21/11/2018בתאריך 

 למודל ומענה לשאלות/הבהרות/בקשות. רשמו ביומנים.

לאחר שיתוף הציבור, יתכנס הצוות לעיבוד הערות/הארות החברים וינסח הצעה להחלטה 
 באסיפה והצבעה בקלפי.

"ב חדש לעובדי , תהליך משו2019בימים אלו שוקדת ההנהלה על בניית תקציב  -  הנהלה
הקהילה והמשק, קידום התב"ע בוועדה המחוזית, קידום שיוך הדירות במינהל, תכנון וביצוע 

 הזזת גדר הביטחון ועוד.חניות, מדרכות, סיב אופטי, הטמנת קו חשמל, תשתיות במעוז כגון 

וב, נפתחה לרווחת הציבור. פרויקט ההקמה לא היה פשוט ונדרש זמן והרבה רצון ט –ספרייה 
מסירות ואהבה כדי להביא את המקום לכדי הפעלה ולעשותו נעים ומזמין. ברצוני להודות לכל 

ברוש, גילה חן, בתיה  זיוה ,מלצררותי לונטל, זיוה השותפים שעמלו רבות להצלחת המיזם: 
זיוה מלצר, חנה רפאל, עידית אחאי, טל ונוער גיל הנעורים. ותודה לצוות הספרניות הלבביות: 

 .בוקי ורותי לונטל שושי

בהמשך לאישור ההנהלה להקצאת תקציב לשיפוץ הגן, מבוצעות עבודות   -גן ההנצחה 
לתחזוקה, שיפור הבטיחות ונראות הגן. כמו כן התקבל על פי בקשתנו תקציב ממשרד 

 הביטחון לשיפור אנדרטת הנופלים גם בו יתבצעו עבודות בהתאם.

ך שיש יותר ויותר כלבים משוחררים ברחבי הקיבוץ, אנו עדים לכלאחרונה   -כלבים במעוז 
מלכלכים ומבהילים מבוגרים וילדים, אנו מזכירים לבעלי הכלבים לא לשחררם, אלא ללכת 
עימם קשורים ברצועה וכן להקפיד לקשור אותם ליד הבית או להכניסם פנימה. להזכירכם 

. ₪ 500ת לבעלי הכלב ע"ס ישנו פקח המסתובב בקיבוץ ללא התרעה מראש ויכול לשלוח קנסו
אנו מבקשים להקפיד על התנהלות זאת למען רווחת כלל הקהילה. מי שזקוק לעזרה בנושא 

 אנא פנו לעלמה אופק שתעזור בשמחה.

 שבת שלום, עדנה.
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 10.10.18מתאריך  08' מס כללית אסיפה רוטוקולפ
 .10מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .222מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 

 .כהן יבא עדנה: נבחרה האסיפה למזכיר .רחלי נהיר: הנבחר האסיפה ר"ליו
 

 סדר היום של האסיפה:
 ועדת איתור לבחירת יו"ר חדש לקיבוץאישור  – 1סעיף 

 
 החלטות:

 ועדת איתור לבחירת יו"ר חדש לקיבוץאישור . 1סעיף מס' 
עדנה ורחלי הציגו את הצעת ההנהלה לועדת האיתור וסמכויותיה כפי שאושרה החלטה: 

 בהנהלת הקהילה והנהלת ייצור ופיתוח.
נדב דגן הציג את הסתייגויותיו להרכב הועדה, כפיפותה ואופן בחירתה, וביקש כי 

 ההסתייגויות יוגשו להצבעה יחד כהצעה אחת.  
 הסתייגויותיו של נדב להצבעה.התנהל דיון בנושא. סוכם להעביר את 

 מצביעים כלל חברי מעוז חיים.
 

 הצבעה בקלפי:      
 מכלל החברים. 42%, 222חברים מתוך  93 -הצביעו , 14-15.10.18ההצבעה נערכה בתאריך 

 להלן תוצאותיה:
 :1קלפי 
 .הסתייגויות נדב דגן לבחירת יו"ר חדש לקיבוץ ולצוות האיתור המוצע: 1סעיף 

 39 -נגד ההסתייגויות      53–ייגויות בעד ההסת
 ברוב קולות המצביעים ההסתייגויות התקבלו.

 
 נפסלה ולא נספרה. 2בהתאם לתוצאות ההצבעה, קלפי מס' 

 
 

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

 1.11.18מתאריך  09' מס כללית אסיפה רוטוקולפ
 .22מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .222מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 

 .כהן יבא עדנה: נבחרה האסיפה למזכיר .סופי אביסרור: הנבחר האסיפה ר"ליו
 
 

 :האסיפה של היום סדר
 חורש ראובן שאילתא

 
 .סיגל אלי – קליטה ד"צמ רכז לתפקיד האיתור צוות המלצת – 1 סעיף

 
 חלופה: חלופה ואישור, דרומית ההרחבה את הכוללת לקיבוץ חדשה ע"תב אישור – 2 סעיף

 (.צפון' )ב חלופה  או( מערב צפון' )א
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 .לקיבוץ חדש ר"יו לבחירת איתור צוות – 3 סעיף
 חברי צוות(:  4מועמדים )ייבחרו 

 . שחם יורם. * טל יהושע.   * הרפז דיתי.       * טל אמיתי.  * ברוש אידו* 
 .גרינברג תמי.     * מור רביב.   * גודינגר קרין.   * והבה ירון* 
 

 :החלטות
 חורש ראובן שאילתא

 הגשר כספי חלוקת ומועד הסכמות צוות להתנהלות בנוגע שאילתא שאל חורש ראובן: החלטה
 ייערך הקרובים בשבועיים כי והודיעה הסכמות צוות של התהליך את פירטה עדנה. לחברים

 2018 לסוף שעד היא המטרה. הכסף חלוקת מתווה לאישור אסיפה ולאחריו ציבור שיתוף
 לחברים יחולק הכסף

 
 .סיגל אלי – קליטה ד"צמ רכז לתפקיד האיתור צוות המלצת – 1 סעיף

 . עצמו את הציג אלי. א"שמ -  אריאלי רעות הוצגה סיגל אלי של מועמדותו: החלטה
 .הקרובה בקלפי לתפקיד מועמדותו על להצביע סוכם

 
 חלופה: חלופה ואישור, דרומית ההרחבה את הכוללת לקיבוץ חדשה ע"תב אישור –2 סעיף

 (.צפון' )ב חלופה  או( מערב צפון' )א
 המלצת. הצפוני באזור לבנייה והחלופות למעוז החדשה ע"התב את הציג דפנא ניר: החלטה

 בקלפי להצבעה לגשת סוכם(. הסוסיא מאחורי) מערבי -הצפון באזור לבנייה היא תכנון ועדת
 . חלופה ולבחירת ע"התב לאישור

 
 לקיבוץ חדש ר"יו לבחירת איתור צוות – 3 סעיף

 בטעות נשמט שחם יורם של שמו כי באסיפה עודכן. סופי י"ע הוצגו המועמדים שמות: החלטה
 יהושע, הרפז דיתי, טל אמיתי,  ברוש אידו: המועמדים. לרשימה הוסף הוא ולכן היום מסדר

 לצוות חברים 4 ייבחרו. גרינברג תמי, מור רביב, גודינגר קרין, והבה ירון, שחם יורם, טל
 .בקלפי להצבעה לגשת סוכם. האיתור

 
 :      בקלפי הצבעה

 .החברים מכלל 51%, 222 מתוך חברים 113 - הצביעו, 5-6.11.18 בתאריך נערכה ההצבעה
 :תוצאותיה להלן

 
 .סיגל אלי – קליטה ד"צמ רכז לתפקיד האיתור צוות המלצת – 1 סעיף

 4 – נמנע, 13 -נגד,  96 -בעד
 .וקליטה ד"צמ לרכז סיגל אלי נבחר המצביעים קולות ברוב

 
 חלופה: חלופה ואישור, דרומית ההרחבה את הכוללת לקיבוץ חדשה ע"תב אישור – 2 סעיף

 (.צפון' )ב חלופה  או( מערב צפון' )א
 12 – נמנע       41 –' ב חלופה בעד      59 -'א חלופה בעד

 (.מערב צפון' )א חלופה ונבחרה, מעוז של החדשה ע"התב אושרה המצביעים קולות ברוב
 

 (צוות חברי 4 ייבחרו) לקיבוץ חדש ר"יו לבחירת איתור צוות – 3 סעיף
 : מועמדים

 . שחם יורם.   * טל יהושע.   * הרפז דיתי.       * טל אמיתי.  * ברוש אידו* 
 .גרינברג תמי.     * מור רביב.   * גודינגר קרין.   * והבה ירון* 

 .טל ויהושע הרפז דיתי, גודינגר קרין, מור רביב: נבחרו המצביעים קולות ברוב
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************ 

 

 

 

 עדכוני חצר ובניין
החורף המתקרב הדרך הפנימית בצפון הקיבוץ קיבלה פנים חדשות, וגם הרחבנו את לקראת 

 מגרש החנייה מול רותם סולץ. 

, בשכונת צבי ובכוונתינו להרחיב את הדרך לאורכהגדר הבטחון צפויה להיות מוחלפת בקרוב 
 גת ובאזור דרום. הכל לפי הצורך ועד כמה שיתאפשר לנו.

לשפץ את גן ההנצחה. הכל נעשה בהתייעצות מלאה על אמנון  14.10-לאט ובטוח אנו התחלנו ב
 סלוצקי, האבא הרוחני של הגן.

דר מגרש חנייה ליד הבסטיליה מצידה הדרומי הנותן מענה להרבה מאוד תושבים, כמו כן סו
 חברים, וכניסה נאותה לספרייה. וגם מסייע למניעת נסיעה על מדרכות ודשאים. 

 הזמנו פחי מחזור חדשים לעיתונים ולבקבוקים שימוקמו בפינת האשפה ליד שכונת צבי גת.

 מסומנים ולהימנע מזריקת גזם ברחבי הקיבוץ.פינוי גזם יש לבצע במקומות ה -מזכירים

 בתיה.
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 , שלום לחברים

 1.11 מהיום החל . בקרוב מסתיים או בתוקף עדיין שברשותכם הדרכון אם לבדוק הזמן זה
 - ₪ 265 לעומת ₪ 155 הוא התשלום . זול הינו באינטרנט והתשלום זמינים התורים 29.2 ועד

 .שצריך למי לעזור אשמח. במילואים למשרתים הנחה יש. בקיץ בלשכה תשלום

 חבצלת

 

 

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

 

 פריית מעוז החדשהס
  27.10.18בשמחה ביום שבת ה ספריית מעוז החדשה נפתח

 לרווחת ולשימוש תושבי מעוז וילדיהם. 
 בספרייה בעיקר ספרי קריאה.

 לונטל.צוות הספרניות: זיוה מלצר, חנה רפאל, עידית אחאי, שושי בוקי ורותי 
 .(בניין המתפרה הישן )בין המכבסה לשכונת אורנים –מיקום הספרייה 

 4826 -מספר הטלפון 
 

 שעות הפתיחה:
 שעות פתיחה ימים

 10:00-11:00 שני
 17:00-18:00 רביעי
 17:00-18:00 שבת

 
 

  נהלים
 ** השאלת ספרים נעשית ברישום כרטיסייה ע"י הספרנים.

 אוכל ושתייה.** אין להכניס לספרייה 
 ** החזרת ספרים רק בשעות הפתיחה.

 ** בבקשה להימנע מהשארת ספרים בחוץ )החזרה / תרומה(.
 ** קניית ספרים חדשים הינה באחריות חנה רפאל.

 יש לעשות בתיאום מול זיוה. -** תרומת ספרים
 

 ונקבל בחפץ לב הארות והערות    נשמח לבואכם!

 צוות הספרייה
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 עם הפנים קדימה –עדכונים מצמ"ד 
 משפחות הנמצאות בתהליך קליטה למגורים במעוז:  3בחודש הקרוב יגיעו 

 מנוה איתן עם בנם ניתאי, ימי וטל לוין , טוני וזוהר עפרוני עם בנם יהלי
 מוריה וגל טרומפר עם בניהם  אלון ובר. את משפחת טרומפר פגשנו ביריד שהיה הקיץ בת"א.ו

 חדשה יש משפחות מאמצות ללווי ועזרה בתהליך הפנימי.לכל משפחה 
 אנו נמצאים בתהליך עם משפחות מתעניינות נוספות.

 נשמח לקבלתם בסבר פנים יפות.
 

 - להכיר נעים
  -עפרוני משפחת אנחנו
  .(חודשים עשרה) יהלי ,(26) טוני ,(29) זוהר
 נוף אדריכלות הנדסאי למד ,ב"הנצי עין קיבוץ בן זוהר

 נופי פיתוח בחברת עבודה כמנהל עובד וכיום רופין במכללת
 .יעקב בזכרון

 פורמלי הבלתי בחינוך כמובילה עובדת גן מרמת במקור טוני
 מאמני קורס בוינגייט ולמדה ב"הנצי בעין ב׳ - א׳ גילאי של

 .trx -ו כושר
 ! ואהבה אושר בהמון אותנו שממלא הקטן ויהלוש
  ב"הנצי לעין הגיעה כשטוני שנים שמונה לפני הכרנו
  ..אהבה סיפור זה ומאז הצבא לפני מדרשה לשנת

 ❤..שלנו היפה ובעמק, חיים במעוז לגור לעבור ונרגשים מחכים
 
 

 לוין משפחת אנחנו, לכולם שלום
 ! להכיר נעים( חודשים 10) וניתאי( 28) טל(, 30) ימי
  הקיבוץ ברפת יעבוד, אפיקים קיבוץ בן, ימי

  .עדר בריאות כאחראי
 המכללה בוגרת, אבני גבעת הקהילתי בישוב שגדלה, טל

  הדרכה תחום כרכזת עובדת", אורנים" לחינוך
 , "ישראל בריינפופ"ב

 בכישורי ידוע וכבר מספטמבר פשוש בבית נמצא וניתאי
 .כדורים עם והתמסרות טבעות קליעת
 , יחד שנים 10 נחגוג והשנה בצבא כחיילים הכרנו
  .נשוי כזוג שנים 4 מתוכן

 ��לקפה להזמין נשמח שנתמקם וברגע חיוביות אנרגיות הרבה עם באים
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 !כולם היי
  – טרומפר משפחת אנחנו

 שנה כמעט בן בר, שנתיים בן אלון, 31 בת מוריה, 32 בן גל
 !7 בן, הנאמן הכלב ושושו
 . מעפולה לקיבוץ עוברים אנחנו

 . מהנדס בתור, השכן המפעל, טוב בעוף עובד גל
 בגן מתפננים ובר אלון, ישראל במשטרת כלכלנית מוריה
 ! לרבוץ אוהב בעיקר ושוש

 . בטלויזיה ולצפות לבשל, הילדים עם לטייל  -מתחביבנו
 ): בקיבוץ החיים את ולהכיר להגיע שמחים

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 
 

 כר את החברה
 .לעומקהמדור בו נכיר את חברי הקיבוץ קצת יותר 

 

 ע טליהושהיום נכיר את 

 12-ילדים ו 4, נשוי להדסה, ליהושע 72יהושע בן 
 נכדים.

 ?איך הגעת למעוז
 "זה פשוט מאוד, נולדתי פה."

 ?מה עושה בחיים
שנים, עם  24סה"כ  "מנהל את פולירז. אני בפולירז

גון בנווה איתן וגם -הפסקה באמצע בה ניהלתי את פס
 הייתי מרכז משק פעמיים."

 ?יש איזו פינה בקיבוץ שאתה אוהב במיוחד
את חורשת הבנים שאני מטפח, יש שם אנדרטה פינת "

 "ישיבה שביתי אראלה תכננה

 מה אתה אוהב לעשות בחורף?
 ."הרבה זמן לעשות את זהלישון מתחת לשמיכה, אבל אין לי "

 איזה מרק אתה הכי אוהב?
 ."מרק בשר"

 מה לא יודעים עלייך?
 "נפצעתי במלחמת ששת הימים"

 תחביבים?
 "אני פותר סודוקו, נהנה לעבוד בחורשה ואוהב את העבודה שלי"

 :משהו שחשוב לך להגיד
 לאדם אדם.""אני מקווה שכל החברים הוותיקים והחדשים יחיו פה יחד בהרמוניה. אדם 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 050-9770267חברים המעוניינים להופיע במדור מוזמנים לפנות לקרין גודינגר  I הכר את החבר
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 , גולן נוימן רונית, אריאלי שלו, לויטל עמוס: נובמברברכות לילידי חודש 

, שמידט דניקו ,גרינברג אינה, גלבוע יוסף, גל יאב, גזיאל יורם, גולן שחף

, שחם נמרוד, קדר עפר, פיטוסי ליאב, פוקס יפה, עובד עזרא, סולץ יוחאי

 , כהן חנה, חורש ניצן, הופמן רעות, הולצר שרה, דן רונית, שמואל עזרא

  .לוי רן, כהן צפריר

 אוראן, סיגל ניתאי, פוקס גיא, עמית יהלי, נחום ראם, מרדכייב גילי: ולילדים

 טל. אבישי, גרינברג נועם, גרינברג הגר, חורש זיו, בראון יותם, פיטוסי

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

 
 
 נובמבר בחודש הנפטרים לזכר - זכרון רנ

 07/11/1952 בולאי פריץ
 08/11/1952 סלוצקי אסף

 08/11/1952 הרמן דורית
 08/11/1952 טמבור צילה
 08/11/1952 כדורי שיזף
 28/11/1966  גפני בעז

 08/11/1972  גופמן טובה
 21/11/1972 פרג יעקב
 23/11/1977 שחם גדעון

  19/11/1979 ריימן אליעזר
 25/11/1979 גת צבי

  03/11/1984  אנקורי שלמה
 13/11/1984  יואלי אבי

  18/11/1991' הרשקוביץ גיטה
 25/11/1991 גונן דבי

 03/11/1992 והבה אורה
 18/11/1992 לוריא אליהו
 24/11/1993 עוז ניסים
 18/11/2007 סלוצקי מנדל
  17/11/2010 אופק'( פיצ) פנינה

 23/11/2014 דוכס חוה
  03/11/2017 קורן עוזי
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  קטעים מארכיון מעוז -וסטלגיה קיבוצית נ

 : 14.9.1956, 1089הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

 פ נ ת   ה ב ר י א ו ת )?(  "
  זבובים עליך, ישראל.

אינסקטה(, סדרת הזבובים שייכים למערכת פרוקי הרגליים )ארטופודה(, מחלקת החרקים )
האופייני לסדרה זו, כמו לכל החרקים, חלוקת הגוף לשלשה חלקים:  .הזבוביים )דיפטרה(

לחזה צמודות שלשה רגליים ומה שמיוחד ומציין אותם במיוחד: זוג אחד של  ראש, חזה ובטן.
כנפיים וכן זוג הלטרים )בוכניות( העוזרים לזבוב לשמור על שווי המשקל במעופו. קיימת 

 רה כי ההלטרים אינם אלא זוג כנפיים מנוונות. סב
דגירת הזבובים מתפתחת, בדרך כלל, בחומר אורגני מרקיב חם ולח. יש מינים המבכרים זבל 
אורגני, אשפה וצואת אדם, ויש המעדיפים ירקות ופירות מרקיבים או בשר. אורך החיים של 

 המבוגר הוא כחודש.
כושר הריבוי הפוטנציאלי )בלי להביא בחשבון את התאונות וההשמדה( של זבוב אחד במשך 

צאצאים. הנפוץ ביותר והקשור ביותר  2,000,000,000,000-פחות מחצי שנה הוא למעלה מ
לאדם, כמעט בכל העולם, הוא זבוב הבית )מוסקה דומסטיקה(, סבורים כי הוא המעביר 

ק שני בחשיבותו, בשטח זה אחרי האדם עצמו. הוכח הראשי של מחלות רבות מאד ור
באמריקה, באופן ניסיוני, הקשר האמיץ בין הזבוב ומחלות המעיים כגון: טיפוס הבטן, 

פרטיפוס ודיזינטריה. אולם נמצאו על פני הזבוב ובתוכו גם חיידקי השחפת, החולירע, הגחלת 
בלתי מבוטל בהפצת כל המחלות כי הזבוב מהווה מתווך ושיתוק הילדים. אפשר לכן להניח 

האלה. עצמם הקשר של הזבוב לאשפה, צואה ופסולת מכל המינים, הן לשם הטלה והתפתחות 
 מהווה סכנה גדולה כשלעצמו. –והזנה, וכן עם האוכל שלנו 

בשתי צורות אפשרית העברת חיידקים ע"י זבוב בבית: א( על כפות רגליו. ב( בדרכי העיכול. 
לכן מסוגל הוא למצוץ אוכל נוזלי בלבד.  הוא רך ומתרחב בקצה. החדק של זבוב הבית

בהיתקלו בחומר מוצק הריהו מנסה להמיסו ע"י הקאת נוזל מהזפק. יחד עם הנוזל מסוגל 
 הזבוב להפריד חיידיקם בכמות גדולה.

 -זבוב הבית מהווה גם מטרד רציני, אולם לא הוא העוקץ עד זוב דם כי אם קרוב משפחתו
, הניזון מדם. בעל חדק מאורך, קשה ומחודד בקצהו, לשם חדירה דרך העור. זבוב זבוב הרפת

באותם מקומות הוא  הבית נוהג לשבת במקומות רבים, אך בעיקר על זיזים, בליטות וחבלים.
 משאיר כתמים. 

טעות היא לחשוב שיש ביכולותינו להילחם בזבוב באמצעים כימיים בלבד, ביעילות 
ית חשובה כאמצעי עזר משלים. אולם קודם יש להקטין את מספר ובהצלחה. פעולה כימ

מקומות הדגירה והמזון ולהקשות את הגישה אליהם ככל האפשר, ע"י אמצעים סינטריים 
נאותים. יש לדאוג לאחזקת האשפה וסילוקה באופן היגייני. אותו דבר ביחס לביוב ולהרחקת 

מטבח ע"י התקנת רשתות ותיקונן, הפרשות. להקשות על חדירת הזבובים לחדר האוכל וה
ישנה חשיבות  –סגירת דלתות וחיסול פתחים מיותרים. לאור מקרי טיפוס הבטן והפרטיפוס 

גדולה מאד לניקיון כללי, היגיינה אישית וכן להקטנת מספר הזבובים ככל האפשר.    
 אלכסנדר."


