דף מידע מס 4 .יום שישי 27.4.2018

קהילת מעוז שלום,

אחת האמירות הראשונות שנאמרו לי בתחילת תפקידי היתה "חכי תראי את אירועי התרבות
שמעוז יודעת להרים" ,ואכן בערב יום העצמאות  70למדינה ,נכחתי באירוע עוצמתי ,מכובד
ושמח שהביא לידי ביטוי את היכולות העשייה של קהילת מעוז,שיתוף פעולה מרגש בין
הדורות ורצון לשיתוף .זו ההזדמנות להודות לכל המארגנים והמשתתפים על תכנון וביצוע
אירוע מרגש ומכובד.
כל הכבוד!
ברצוני לשתף אתכם בעשייה המתבצעת בהנהלה ובכלל במעוז:
תהליך חשוב ומרכזי שהמזכירות החליטה להוביל והוא  -תהליך בינוי קהילתי.
מהו תהליך זה ולמה אנחנו צריכים אותו?
אנשים חיים בקהילה בכדי לממש יחד משמעותי .יחד הוא תוצר של מערכות יחסים .ככל
שמערכות היחסים איכותיות יותר ,אנשים ירגישו שייכים ומכאן ירצו לתרום ולהשפיע.
בשנים האחרונות המאפיין המרכזי בהתפתחות הקהילות הוא גיוון ושונות .האתגר היום הוא
להוביל ,לפתח ולטפח רצון ליחד איכותי ומשמעותי ,מתוך השונות .
המזכירות עברה סדנה בנושא והגיעה למסקנה שהתהליך במעוז צריך להתמקד בשלושה
ערוצים:
 .1רתימת הקהילה לגיבוש הזהות המשותפת ,יצירת אופק משותף ,הסכמה על הערכים
להתנהלות הקהילה ,תוך חיזוק האמון ותחושת ההשתייכות והגאווה המקומית .בניית
הסכמות בין כל חברי הקהילה בנושאים המרכזיים.
 .2הכשרה וליווי צוות הסכמות שיוביל את תהליך קבלת ההסכמות לפנסיה ,שיוך פרות
נכסים ,ואיחוד סטאטוסים.
 .3ליווי ההנהלה למימוש התכלית הגבוהה :להוביל את קיבוץ מעוז חיים ביחד ובהסכמות
לצמיחה חברתית ,דמוגרפית וכלכלית לטווח ארוך.
את התהליך ילוו מנחות חיצוניות ,תמי חרמש ואיריס ברקאי.
כדי להצליח בתהליך ,אנחנו צריכים אתכם שותפים ופתוחים לדרך ,לחשיבה ולעשייה.
בשלב ראשון ,כדי שנוכל להגיע ולשמוע אתכם מקרוב ,להשמיע ולהסביר גם על תהליך צוות
הסכמות ,יתקיימו  6מפגשים בקבוצות קטנות בבתים מארחים .על מנת להקל על רובכם
ולהתחשב בלוח הזמנים ,המפגשים יתקיימו בשעות אחה"צ והערב בתאריכים,15.5 ,10.5 :
 .31.5 ,22.5הנכם מוזמנים להרשם למפגש הנוח לכם בטופס המצורף .כמו כן ,ניתן גם
להתקשר לשניר ולהרשם אצלה.
בהמשך יתקיימו מפגשים רחבים יותר ועל פי הנדרש .ככל שתהיו שותפים יותר לתהליך כך
נראה ונרגיש את התוצרים בקהילה.
מאמינה בכל ליבי שנצליח להוביל שינוי שיגביר את תחושת האמון ,ישפר את הקשרים
החברתיים ויביא לצמיחה במעוז.
מסלקה – בהמשך לתהליך בניית ההסכמות בנושא הפנסיה ,ביקשנו מחברים לחתום על יפוי
כח למסלקה .לשמחתי ,לאחר שהנושא הוסבר ,יש היענות לתהליך ,אולם לא מספיק .מי
שטרם חתם מתבקש לעשות זאת בהקדם ולהעביר לרעות כדי שנוכל לקבל דוח עדכני.
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הכנת הבריכה לפתיחה – בשבועות האחרונים הבריכה עוברת טיפול והכנה לעונת הרחצה
הקרובה .גילי עובד במרץ ,באחריות ובאכפתיות ראויה לציון ולשבח .בתיה תומכת ועוזרת
בכל הנדרש ורעות סוגרת את נושאי כ"א .הבריכה צפויה להפתח לקראת חג השבועות ועד
ראש השנה.
מאחלת לכולם רחצה נעימה ובטוחה.
צח"י – צוות חירום ישובי הוא אחד הצוותים החשובים שישוב צריך .צוות מאומן ,מגובש,
בעל ידע ואמצעים יתן מענה מציל חיים בשעת חירום .במעוז אנו מתחילים לבנות את המערך
באופן מובנה ומסודר .חלק מהצוות נפגש עם ראש צח"י טירת צבי להתרשם וללמוד מהעבודה
המרשימה שהם עשו .חברים המעוניינים להיות שותפים לעשייה מוזמנים לפנות לבתיה  -ראש
צח"י מעוז ,וגם מי שלא יפנה אנחנו נפנה אליו...
גן ההנצחה – גן מיוחד ,עם מסורת וסיפורים רבים אך לצערנו אינו בטיחותי .אנו עושים
מאמצים רבים ופונים לבעלי מקצוע כדי למצוא פתרונות שיפוץ על מנת להשאירו לרווחת
הקהילה.
מרכזים לוועדת תכנון ולוועדת ביקורת:
עקב פרסום מכרזי הוועדות בתקופה עמוסה בחגים ובאירועים שונים ,הוחלט לאחר חשיבה
ודיון נוספים בהנהלה ,להאריך את תקופת הגשת המועמדויות למכרזים לוועדת תכנון ולוועדת
ביקורת .אנו מזמינים חברים וחברות נוספים להגיש מועמדותם ולהיות שותפים בעשייה
הציבורית .ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון  29.4.18אצל שניר במזכירות.
תודה וסוף שבוע נעים,
עדנה
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יהודית אשל תולדות חיים

יהודית נולדה באוקטובר  1924בוינה.
בת להלנה ואוטו שטיינשניידר .יהודית הייתה בת יחידה.
בשנת  1934פרצה מלחמת אזרחים באוסטריה ,המפלגה הלאומנית תפסה בכוח את השלטון,
אך מצב היהודים שאומנם הורע לא כלל אלימות .במרץ  38השתלט היטלר על אוסטריה וכפה,
לרצון האוסטרים את סיפח אוסטריה לגרמניה ,אנשלוס .באחת הורע מאוד מצב היהודים,
גרוש ממקומות עבודה ,חרם על עסקיהם והשפלות ברחוב .קהילת יהודי וינה עושה מאמצים
להימלט מהעיר ומהמדינה .יהודית וההורים מצליחים לעלות על אוניה שהפליגה בדנובה
במעמס ייתר בראשית נובמבר  .1938על "ליל הבדולח" ,ליל פוגרום על כל בתי יהודי גרמניה
ואוסטריה כבר שמעו בהיותם על הדנובה .יהודית סיפרה על ההפלגה בתנאי צפיפות קשים
וקור עז של נובמבר .38נוסעי האוניה "ליבריה" היו פליטים חסרי תעודות הגירה לגאליות
העושים דרכם בדרך לא דרך לפלסטינה א"י .מספרת יהודית ,שטנו באוניה "ליבריה" עד הים
השחור .שם החלפנו אוניה .עלינו על אוניה גדולה שהעמיסו עליה כ 1500-אנשים .יותר מאשר
ניתן היה .עם אוניה זו הגענו לרודוס עלינו על אוניה אחרת שהגיעה מיוון ועליה מלחים
יווניים .נחתנו בחוף נתניה בסוף  1938ואני בת  14בלבד.
וממשיכה יהודית ומספרת :במסעותיי בארץ ,בחיפושי אחר מקום מגורים ,הגעתי לבית זרע.
הייתי בחברת נוער ,שם הכרתי את בעלי הראשון ,מרדכי פרידמן .מבית זרע הגעתי לחברת
נוער בניר דוד .לצערי לא נקלטנו ,עזבנו והגענו לירושלים שם נולד בני הבכור דודי ב.1944 -
כעבור זמן קצר נפרדו דרכינו.
יהודית קשרה קשר עם אברהם אשל וב 1949-נולדה נורית .יהודית ואברהם המשיכו לנדוד
במקומות שונים בארץ ,עם שני הילדים עד שהתוודעו לתנועה חדשה שצמחה בערים הגדולות
"מהעיר אל הכפר" וכך הגיעו למעוז-חיים ,כאן הקימו את ביתם .ב 1954-נולדה עדנה.
במעוז שהמשיכה לקלוט כל השנים ילדים מהעיר ,אימצה יהודית לחיק משפחתה את האחים
ממשפחת גבעתי ,גרשון ,דוד וחביבה ,שהפכו למשפחה אחת גדולה ותומכת.
במעוז עבדה תחילה בבתי הילדים אחר כך נכנסה למטבח לעבודת תורנות לשנה ,אך המשיכה
כ 10-שנים .לאחר מכן פתחה את חדר החולים שנבנה במעוז ,וטיפלה בחולים במסירות
ובאהבה .כשהחל גל המתנדבים הצעירים מחו"ל להציף את הארץ ואת מעוז החלה לעבוד
כמטפלת המתנדבים .יהודית מצאה עניין רב בעבודה זו .ידיעת שפות שונות ואהבתה לאנשים,
עזרה לה ליצור קשר חם ואמיץ לאורך שנים ועד ימיה האחרונים נשמר קשר מכתבים
וביקורים עם מתנדבים משנות ה .70
אברהם אשל נפטר ב.1.7.1974 -
ב 1979-הכירה את אבי לוינגר ,חבר גבעת חיים והם הפכו למשפחה  -בית מאושר.
ב 23.3.1989 -נפטר אבי .יהודית שוב אלמנה.
בשנת  1994נפטרה הבת נורית .בהשאירה בעל ,יעקב וארבעה בנים.
יהודית כאבה מאד את פטירתה.
בשנים האחרונות בהגיעה לגיל שיבה "פיתחה" ענף ייחודי לה במעוז בהיותה "אלופת" הנינים
והנכדים ,יהודית הקפידה להגיע למזכירות ולהשאיר הודעה ליומן על כל נכד או נין שנוספו
בגאווה גדולה .יהודית השאירה  13נכדים ו 30 -נינים .שיהיו בריאים כולם.
יהודית הייתה מקפידה לצאת מביתה מסודרת ומקושטת.
הייתה פטריוטית גדולה למעוז שותפה לכל אירועי התרבות במעוז ,לשיחות חברים ולאסיפות.
היה לה קשר מיוחד עם אנשים צעירים וילדים ,ותיקים וחדשים .תמיד אופטימית ותמיד
מאירת עיניים .חיה את החיים בדרך הטובה ביותר.
ברצוננו להודות למטפלת המסורה ,דורגה ,שליוותה את יהודית בשנותיה האחרונות.
והקדישה לה את כל זמנה ,הקלה עליה את ימיה .תודה לך מכולנו.
אתמול ,בת  93הלכה יהודית לעולמה .אנו נפרדים ממך בצער ומשתתפים בצער כל משפחתך,
הבנים ,הנכדים והנינים.
נוחי בשלום על משכבך באדמת מעוז חיים שאהבת.
בית מעוז חיים.
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דברים לטקס ערב יום הזיכרון ויום העצמאות ה –  70למדינת ישראל תשע"ח
( - )19.4.2018יום מוקש הילדים

לכל ,לכל היינו מוכנים – רק לא לזאת שילדינו יהיו קורבנותינו (מתוך חוברת לזכרם).
באותו יום ,יום רביעי ה 21.7.1948 -ביקשו ילדים מכיתה ב' מנהג הג'יפ שייקח אותם לקטוף
ולאכול פירות בשלים בבוסתני בית שאן ,תאנים ,ענבים ,תותים ועוד...
העיירה הייתה כבר נטושה.
בית שאן נכנעה לגדוד גדעון של ה"הגנה" בתגבור כיתות הכוננות של קיבוצי האזור בתאריך
 .12.5.1948יומיים אח"כ החלה מנוסת התושבים רגלית אל גשר שיח' חוסין ואל מעבר לנהר.
עתה נערך הגדוד להגנה על העיירה מחשש פלישת צבאות ערב ,שהודיעו שיפלשו למדינת
ישראל ביום הקמתה ,יום סיום המנדט הבריטי  .15.5.48הגדוד מיקש את מבואות העיר.
המיקוש כנראה לא סומן וגם לא נעשה ביסודיות; היו רכבים לפני "יום המוקש" שנכנסו לבית
שאן וחזרו עם שפע פרי ,אבל היה גם קורבן למיקוש עוד לפני האסון :יוחנן (ינץ) יונס ,אביו של
יורם ,מילדי האסון ,עלה על מוקש ואיבד את רגלו כחודש לפני "יום המוקש".
נהג הג'יפ של אחד ממפקדי הגזרה הסכים לתחינת הילדים" ,העמיס" שבעה ילדים ויצא לבית
שאן .לאורך הכביש שמתל מלחה זרמו מים בתעלה ועצי שיטה סוככו על הכביש .ליד הסיבוב
עלה הג'יפ על מוקש (אולי סטה מעט ממרכז הכביש?) .הילדים שישבו בצידו הימני של הג'יפ
נספו במקום.
יורם יונס ,משה וולף ,אורי סולץ ועודד כהן.
הנהג נפצע אך העניק עזרה ראשונה לילדים הפצועים .אחד הילדים נפצע קשה .אחר כך רץ
פצוע להזעיק עזרה .חברי נווה-איתן הזעיקו את חברי מעוז ויצאו לעזור אף הם.
אל מקום המוקש הגיעו רגלית ,מפחד ממוקש נוסף.
האלונקות נישאו על כתף.
מאז הטלפון בצהרים ,שהזעיק את החברים ועד שובם למעוז ,קיבוץ שלם נמצא באימה של
חוסר וודאות ,מי היה בג'יפ ומה עלה בגורלם.
בערב התכנסו המשפחות ואיתם כל חברי מעוז בכאבם הנורא.
האנדרטה לבני העמק שנפלו במערכות ישראל ,הוקמה ליד המקום בו עלה הג'יפ על המוקש.
כתב ,יפתח.

בערב יום הזיכרון האחרון ,17.4.18 ,אחיו של עודד כהן ז"ל ,אורי ואיתן ,הדליקו את
משואה לזכר אחיהם ,שלושת הילדים הנוספים שנספו בעלייתם על המוקש ,ולזכר חללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה.
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תמונות מחגיגת יום העצמאות במעוז
צילום :ירון כהן.
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פרוטוקול אסיפה כללית מס'  03מתאריך 20.03.18
מספר חברי האגודה ליום האסיפה .225 :מספר החברים המשתתפים באסיפה.19 :
ליו"ר האסיפה נבחרה :סופי אביסרור .למזכיר האסיפה נבחרה :עדנה יבא כהן.
סדר היום של האסיפה:
סעיף  – 1כתב מינוי לוועדת תכנון.
סעיף  – 2קבלה לחברות בעצמאות כלכלית של  :לנה סיגל ואלי סיגל.
החלטות:
סעיף מס'  .1כתב מינוי לוועדת תכנון.
החלטה :הוצג כתב המינוי לוועדת תכנון .האסיפה ביקשה לשנות את נוסח משך הקדנציה
לנציגי הציבור בוועדה על מנת לאפשר החלפה הדרגתית והעברת הידע הנצבר.
לאחר תיקון הנוסח כתב המינוי יאושר בהצבעה בקלפי.
הוטל לביצוע ע"י :עדנה.
הצבעה בקלפי :הקלפי התקיימה בתאריכים .25-26.3.18
הצביעו  92מתוך  225חברים ( 41%מכלל החברים) .בעד –  69נגד7 -
ברוב קולות המצביעים אושר כתב המינוי לוועדת תכנון.
סעיף מס'  .2קבלה לחברות בעצמאות כלכלית :לנה סיגל ואלי סיגל.
החלטה :לנה ואלי הציגו את עצמם מול באי האסיפה .האסיפה בירכה את המועמדים
והמליצה על אישורן בהצבעה בקלפי.
הוטל לביצוע ע"י :עדנה.
הצבעה בקלפי :הקלפי התקיימה בתאריכים .25-26.3.18
הצביעו  97מתוך  225חברים ( 43%מכלל החברים).
ברוב קולות המצביעים התקבלו אלי ולנה סיגל לחברות בעצמאות כלכלית.
********************
פרוטוקול אספת תאגיד יצור ופיתוח אגש"ח בע"מ מס'  02מתאריך 20.3.18
מספר חברי האגודה ליום האסיפה – 2 :קיבוץ מעוז חיים ופולירז שותפות.
נציג פולירז שותפות :יוסי גלבוע .נציג קיבוץ מעוז חיים :חברים בחברות רגילה.
מספר החברים המשתתפים באסיפה.13 :
ליו"ר האסיפה נבחרה :סופי אביסרור .למזכיר האסיפה נבחר :בצלאל בן יצחק.
סדר היום של האסיפה:
סעיף  :1עסקת רכישת חלקו של השותף (חברת כחול) במדגה מעוז ע"י הקיבוץ.
החלטות:
סעיף  .1עסקת רכישת חלקו של השותף (חברת כחול) במדגה מעוז ע"י הקיבוץ.
החלטה :התקיים דיון בפרטי עסקת רכישת חלקו של השותף (חברת כחול) במדגה מעוז ע"י
הקיבוץ ,ובפרטי ההלוואות במעוז לוקחת לצורך ביצוע העסקה.
סוכם לגשת להצבעה בקלפי על אישור העסקה ועל אישור למורשי החתימה לחתום
על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע העסקה.
הוטל לביצוע ע"י :בצלאל.
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הצבעה בקלפי :הקלפי התקיימה בתאריכים .25-26.3.18
הצביעו  69מתוך  163חברים (  42%מכלל החברים).
סעיף  – 1אישור עסקת רכישת חלקו של השותף (חב' כחול) במדגה מעוז ע"י הקיבוץ ,ואישור
למורשי החתימה לחתום על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע העסקה .בעד –  38נגד.31 -
ברוב קולות המצביעים אושרה רכישת חלקו של השותף במדגה מעוז.
********************
פרוטוקול אסיפה כללית מס'  04מתאריך 24.04.18
מספר חברי האגודה ליום האסיפה .226 :מספר החברים המשתתפים באסיפה.25 :
ליו"ר האסיפה נבחרה :סופי אביסרור .למזכיר האסיפה נבחרה :עדנה יבא כהן.
סדר היום של האסיפה:
 .1נוהל בחירת בעלי תפקידים וועדות.
 .2איוש וועדות ביקורת ותכנון.
החלטות:
סעיף מס'  .1נוהל בחירת בעלי תפקידים וועדות.
החלטה :נוהל בחירת ועדות ובעלי תפקידים הוצג לחברים ע"י עדנה .הועלו שתי הסתייגויות
לנוהל :אלכס הגיש הסתייגויות כי כהונת יו"ר הקיבוץ צריכה להישאר כ 3-שנים כפי שהוחלט
בחוברת השינוי ,ולא למשך  4שנים כפי שהוצע בנוהל החדש .ירון והבה הגיש הסתייגויות על
ההחלטה בנוהל שענף התקשורת יהיה כפוף לכהונה ולאישור אסיפה אחת ל 4-שנים .סוכם
להביא את ההסתייגויות להצבעה בקלפי ,לאחר קבלת תוצאות ההצבעה ,תיערך קלפי נוספת
לאישור הנוהל.
זאב צם ביקש להוציא את קרן המילואים מנספח הועדות מכיוון שזוהי אינה ועדה ,אלא
הנהלה.
מיכל כרמל ביקשה לגבש נוהל ברור לגבי תפקידים בקהילה בשכר שאינם ענף.
הוטל לביצוע ע"י :עדנה.
סעיף מס'  .2איוש וועדות ביקורת ותכנון.
החלטה :החברים באספה עודכנו כי המזכירות החליטה להאריך את מועד הגשת המועמדות
לאיוש שתי הועדות עד ליום ראשון .29.4.18
הוטל לביצוע ע"י :עדנה.
ההצבעה בקלפי תתקיים בתאריכים 2-3.05.18
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שלום .כאן ,תרבות מעוז ויש עימנו שונות – עבורכם.
ברכה לבקר כחול ,בו אפשר להתחדש:
אפשר לפתוח התריס ,להביט בעלי העץ שמול החלון ,לברך על הירוק ,המבריק ,החדש,
שמצמיח רכות ותקוה – וכולו גאוה.
אפשר להנות מספל קפה חם ולהרהר בדברי סתם – אל היום הנפתח.
אפשר לצאת אל האור ולהביט על הקיים – ולהנות
אפשר להתגעגע לאהובי,
אפשר חיבוקנישוק – לילדי,
אפשר לחייך לידידי,
הכל אפשר – רק לפתוח הפנים אל היש ולשמוח בו .נתחדש.
צילום ומורשת במעוז
 .1בימים אלה ,אנו ממשיכים אט-אט בפרויקט קורות החיים של אנשי מעוז – בו החלו לפני
שנים  -תמר יפה ז"ל וארהל'ה גינתון.
בפרויקט זה – אנו נפנה לחברים בוגרים ,בשלב ראשון ,ונציע להם לספר מול מצלמת וידאו על
חייהם .וזאת על פי שאלות והנחיה .הדיסק המצולם – ישמר בארכיון מעוז.
במקביל ,כל חבר או משפחתו שירצו העתק מהדיסק (בעריכה קלה ביותר) – יבואו בדברים עם
איילת .נתחיל בבני מחזור ב' שלנו.
 .2למעוז יש אוצר בלום של תמונות וצילומים אשר צולמו ע"י צלמים מקומיים – המספרים על
האנשים וחיינו כאן ,מהבראשית .רובן של התמונות צולמו ע"י "צלמי הרחוב" שחיו בינינו
בשנים עברו ולהם התודות וגם  -לאנשים אשר טורחים ומתעדים את ההיסטוריה של מעוז
בעזרת אלפי תמונות נפלאות שנאגרו בארכיון מעוז ואצל חברים ובנים.
על מנת שנוכל להמשיך ולתעד גם את חיינו היום – אנו פונים אליכם ואל ילדיכם באשר הם –
שילחו לנו העתק של צילומים שיש באלבומיכם ,או במגירות ,או במעטפות ,או על מסך
המחשב בביתכם – צילמים בעלי תוכן מחיי החברה ,העבודה ,הלימודים ,הטיולים ועוד.
אתם תבחרו מה מתאים שיוכנס לארכיון מעוז ויהיה חלק מהמורשת המעוזית .בבוא היום,
נוסיף הצילומים – לאתר התמונות המעוזי באינטרנט" :אלבום התמונות של מעוז חיים".
נתחיל עם תמונות המחזורים :כל מי שיש לו תמונות ממחזורו במעוז ,ואפילו אם הוא כיום בן
 85או בן  18שנה – הביאו אלינו את הצילומים מסודרים במעטפה סגורה עם שמכם עליה,
והכי טוב  -על דיסק-אונ-קי.
אנו מודים לכל מי שישתף פעולה ויחשוב גם על העתיד והמורשת לילדיו וניניו ועוד...
*הכתובת לכל אלה ,שאלות ,אמירות – ניתן להפנות לתרבות מעוז – אל איילת.
ועוד:
• ליל הסדר במעוז – התקיים כהלכתו .הסבו בו כ 240 -איש וילד .הערב קלח והנעים לכולם
את האוירה והטעם .תודה רבה למפיקות הערב שעושות זאת בחפץ לב ובאחריות גדולה.
• אירועי ימי הזיכרון לשואה ולגבורה ,לחללי מערכות ישראל ,וחגיגת יום העצמאות – הקיפו
קהל רב .הצוותים המסורים שלומדים את ערכי הציבור במעוז מגייסים אנשים לעזרה,
מגישים לכולנו תכנים מעניינים ביותר תוך הדגשה על העצב או השמחה – עד כמה שאפשר.
תודה לכולכם .ממש אין זה ברור מאליו.
• וכעת ,צוותי חג השבועות – כבר "מושכים בחבל" ומנסים לטוות לכולנו ערב שמח ומהנה.
בהצלחה .אנו בודקים אפשרות לקיים את ערב החג כבר ביום שישי  18.5ולמחרת בשבת 19.5
לפתוח את הבריכה .זיכרו ,אנו זקוקים להרשמה זריזה לקראת סעודת החג ולהענותכם –
בעזרה במוקדי החג .היו ברוכים.
• התקיים השבוע – טיול של יום למחזורים הבוגרים ממעוז .טיילנו עם שמעון דיגה – למרחבי
הגליל התחתון וגבולותיו .גילינו הרים ירוקי עד ,פרחים שעדין מציפים בצבע רענן ,שמים
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כחולים עם מזג אויר נהדר – ממש להתפעל .ההדרכה המרתקת של שמעון ,האירוח אצל
משפחה מוסלמית בדיר אל חנא ,מסתרי ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה ,הכיף לחוות יחדיו – אין
כמוהם !
• והנה ,היה אמור להתקיים "טיול משק" המסורתי – אך הגשם האביבי – שינה התוכנית.
נחשוב אולי על טיול שבת מיוחד.
• אנו כבר מתארגנים לפתיחת בריכת השחיה ,לפעילות של קיץ ולחוויות משותפות
שבעזרתכם הנהדרת – יופקו הדברים ויציפו אותנו הערכה ואהבה לחיינו כאן.
בברכה וטוב ,תרבות מעוז ,איילת

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

עדכוני בטחון מעוז חיים – אפריל 2018

 .1פרוייקט תקשורת מצלמות -בימים האחרונים התחלנו בביצוע תשתיות תקשורת עבור
מערכת מצלמות ,מה שישדרג את מערך המצלמות ההיקפיות במעוז חיים.
 .2פרוייקט חידוש הגדר במעוז חיים -בעוד כחודשיים יחל פרוייקט של החלפת הגדר הישנה
בחדשה בהתאם לתקן של משרד הבטחון.
 .3מערכת חדשה לניהול שערים -בהתאם להחלטת ועדת בטחון מיום  23באפריל ,נתחיל
בפיילוט של מערכת ניהול ופתיחת שערים מרכזית .מדובר במערכת המרכזת את כלל השערים
בקיבוץ באפליקציה בטלפון ומאפשרת ניהול מרכזי ,שליטה ובקרה בהרשאות.
 .4מחלקת הגנת היישוב -במהלך חודש מאי ובחודש יוני יתקיימו אימונים למחלקת הגנת
היישוב שלנו ,יינתן דגש בכל הקשור לאימון בלש"ב ולירי.
 .5תאורת גדר -בישיבת ועדת בטחון עלה נושא התאורה הפנימית על בסיס תאורת גדר
המערכת ,בבדיקה ראשונית עולה כי זה נוגד את תקן משרד הבטחון ועלול להוות מכשול
בקבלת תקציבים .הנושא ייבדק לעומק על מנת לבחון כיצד ניתן להאיר את הצד הפנימי של
גדר המערכת.
 .6מזג אויר ושרפות -אנו מתקרבים לימי החום המביאים איתם סכנת השריפות ,מומלץ
לבדוק ולטפל בעשבייה יבשה או קוצים העלולים לסכן את הבית במקרה שריפה.
אירועי החודש האחרון:
האירוע
תאריך
מרדף אחר טרקטורון עם חוליית
3.4
גנבים באזור שדה נחום
3.4
6.4
24.4

פעולה שבוצעה
הגנבים לא הגיעו ליעד הגניבה אך הצליחו
להימלט

פלסטינאי שברח ממחסום הביקעה
לכיוון יישובי ביכורה
מרדף אחר שב"חים שברחו
מהגלבוע והגיעו לרשפים
תייר גרמני שניסה לחצות את הגדר
באזור גשר על מנת לשחות בנהר
הירדן

לאחר מרדף שכלל מסוק משטרתי החשוד
ניתפס במושב רחוב
לאחר מרדף נעצרו  3חשודים והמסיע
הוכרז נוהל ארוע ,הבחור ניתפס ושוחרר
לאחר הסבר כי מדובר בגדר גבול בין
לאומית

בברכה ,איתי הופמן ,רכז בטחון צבאי -מעוז חיים
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עדכונים מהחצר

פינוי גזם -ברחבי המשק ולאורך כביש המערכת סומנו באמצעות שלטים פינות מסודרות
לאיסוף הגזם הביתי .בתוך המשק הפינות הן :שכונת השדרה -ליד המרפאה וליד בית משפחת
ששון .שכונת התאילנדים /המעיין  -ליד בית משפחת רפאל ,ליד ביתו של עזרא שמואל.
בבקשה זרקו את הגזם בנקודות המוסדרות לאיסוף.
ביוב -בבקשה הקפידו לא לזרוק מוצרי היגיינה ומגבונים לאסלות .הדבר סותם את כל מערכת
הביוב ,ויוצר בעיות שפתירתן כרוכה בעלויות גבוהות.
בתיה.
********************

טופס  106עובדים שכירים ועצמאים

לצורך ביקורת  2017עלינו לקבל מכל עובדי החוץ והפנסיונרים את טופסי ה 106לשנת 2017
עד לתאריך .15.5.18
בשל שינוי החקיקה החל משנת  2017עובד חוץ ופנסיונר ,אשר לא יעביר את הטופס להנה"ח
לא ייכלל בדוח המס של הקיבוץ .משמעות הדבר ,להבדיל משנים קודמות ,כי חבר אשר לא
ניכלל בדוח המס של הקיבוץ הינו כנישום עצמאי מול רשויות המס .ההתנהלות מול הרשויות
הינה באחריות החבר בלבד והקיבוץ אינו צד בעניין.
לאור שינוי זה מומלץ ביותר לחברי הקיבוץ להעביר את הנתונים והמסמכים הנדרשים
ולהימנע מהתנהלות ישירה ומסורבלת מול רשויות המס  .לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות
לשרון לבקוביץ' בהנה"ח.
הנה"ח .

גשם
בחודשים מרץ -אפריל
ירדו  30מ"מ
(הגשם האחרון טרם נמדד)...
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למיקה רפאל
ברכות לשחרורך משירות צבאי

לאלון שמואל
ברכות לגיוסך לשירות צבאי

מזל טוב לילידי חודש אפריל:
עמליה שילוח ,שולה לויטל ,צבי קינן ,עופר אפל ,עמרם אפל ,בעז אריאלי ,אורי בירנבאום
שרון בראון ,אריה גנתון ,רוני דדון ,אלכס סולץ ,שלי קדר  ,רעות דפנא ,רז הולצר ,נגה המאן,
דרור ורד ,רבקה זקש ,ראובן חורש ,ראובן חן ,יואב יעקבי.
ולילדים :אור אמויאל ,מעין דפנא ,מתן כהן.
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נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש אפריל
זמי צ'יגנסקי 06/04/1937
דודו אפל 01/04/1970
יצחק יגל 09/04/1980
שרה אורטל 08/04/1988
חיה סלוצקי 29/04/1989
חנה (אני) דגן 19/04/1990
דוד סולודר 24/04/1991
דן בירנבאום 25/04/1994
פנינה לב-טוב 02/04/1995
רחל לנציצקי 12/04/1996
איגור איזבולדין 02/04/1998

משה דגן 26/04/1998
בלה ביחובסקי 06/04/2000
חנה בכור 24/04/2000
זרובבל ארבל 29/04/2001
יוסף צם 03/04/2002
ענת דגן 27/04/2006
יצחק אביסרור 28/04/2009
דובה דגן 08/04/2010

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

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" – הקיבוץ המאוחד ,קבוצת חוגים מעוז חיים ,מס: 30.04.1971 ,1637 .

" נזקי טבע
בכותנה-
בזמן הגשמים הוצף חלק מהזור וכ 60-דונם כותנה עמדו בתוך מים וחלק נרקב .הברד הכבד
אשר ירד פגע ברוב שטחי הכותנה ,מזה קשה במיוחד בשטח הזן פימה 300 ...דונם בזור ו50-
דונם במחמולה .בזור הפכנו וזרענו חלקות מחדש .יש לקוות שלפחות חלק מהכותנה תתגבר
ותתאושש.
בזיתים-
יש סימנים לנשירה רבה של הפריחה.
בתפוחי האדמה –
בגלל הגשמים הרצופים לא הצלחנו לרסס את החלקה לפי הצורך (גם לא באוויר) ויש נזקים
ע"י זחלים.
מסר -ישי.
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