
1 
 

 
 

 9.8.2018ישי חמיום  8דף מידע מס. 
 
 
 ,שלום מעוז קהילתל

 :מהם בכמה אתכם לשתף מאוד לי חשוב, במעוז אלו בימים משמע תרתי. ..חם
 הסכמות לצוות יצטרפו המזכירות חברי כי הוחלט, הגשר כספי קבלת עם  – הסכמות צוות

 וללמד להסביר הרשקו חיים ח"רו הוזמן שעבר בשבוע. הנכסים פירות שיוך בסוגית יחד וידונו
 לדון המורחב הצוות החל בהמשך. בפרט ומעוז בכלל" נכסים שווי" בתחום שעור הצוות את

, מעניין שיח מתנהל כי לומר חשוב. ראשוניות להסכמות והגיע למעוז החשובים בעקרונות
 גווני כל את המיצג הצוות הרכב לאור במיוחד, הנושאים של מעמיקה ולמידה לאחר הקשבה

 . החברים אוכלוסיית
 נתקדם ואנו המשפטי בטיהה את יביא אשר גולשטיין יונתן ד"עו למפגש יגיע הבא בשבוע

 .לאסיפה והמלצה מודל יתיבנ לקראת נוספות להסכמות ונגיע בעקרונות
 והצוות ההנהלה גם ,מהירה כספים לחלוקת החברים בקרב גדולה ציפייה יש כי יודעים אנו

 כדי דעת ובשיקול באחריות הנושא את לנהל החליטו זאת עם יחד, פחות לא בכך מעונינים
 .זמן קצת עוד יקחעם  גם והוגן נכון מענה לתת

 חיים מעוז קהילת כל מוזמנת 08:00 בשעה שישי יום,  7/9/2018 בתאריך  - מעוז חזון מפגש
 חזון יחד יוצרים: בנושא ופעילות החדשה השנה לקראת קלה בוקר וארוחת כוסית להרמת

 בבתי שנערכו במפגשים שהחל הקהילתי הבינוי תהליך המשךוכ ואיריס תמי בהנחיית, למעוז
 כחברה מעוז את ויקדם הכרחי, נכון שהוא וןומכי בהכנתו רבות משקיע האירוע צוות. החברים
 .ומעניין מהנה יהיה ותגיעו מאמץ עשו, ביותר חשובה נוכחותכם. וקהילה
. למעוז חדשות משפחות לקליטת החשובה בעבודתה ממשיכה ד"צמ ועדת  – דמוגרפית צמיחה
  של מאגר יצרנו באמצעותו אשר התערוכה בגני שעבר בחודש שנערך הקליטה ליריד בהמשך
 23/8 ה חמישי ביום מארגנת ד"צמ ועדת, במעוז לקליטה פוטנציאליות משפחות עשרות

 מוזמנת מעוז קהילת.  ממעוז להתרשם חדשות משפחות הוזמנו אליו בבריכה אירוע צ"אחה
 ".קולטת קהילה"ב פעיל חלק ולהיות להנות להגיע

אנחנו עוד מחפשים חברים שיסיכמו לקחת חלק בועדת ביקורת, שהיא ועדה  – ועדת ביקורת
 חשובה, הכרחית ומשמעותית בקיבוץ. אם מישהו או מישהי מעוניינים, אשמח שתפנו אלי. 

. המקומי ולועד המועצה לראשות הבחירות יתקיימו 30/10/2018 בתאריך - למועצה בחירות
 במרשם שערכו בבדיקה. הבוחרים פנקס את לעדכן עלינו הפנים משרד לתקנות בהתאם

 את עדכנו ולא הקיבוץ את שעזבוובני משק  תושבים של רבות עשרות התגלו האוכלוסין
 וידועה במידה. עוזמ מכתובת תושב שם הסרת טופס שולחים אנו זאת לאור. החדשה כתובתם

 .לשניר מייל שלחו אנא אחרת בקשה כל או מהעוזבים מי של החדשה כתובתם לכם
 הבריכה את ולתפעל לפתוח כדי גדולים מאמצים עושה הבריכה צוות  – שחיה בריכת

, החמים הקיץ בימי במעוז ונחוץ חשוב זה מקום כמה עד יודעים כולנו, הקהילה רצון לשביעות
 כלפי  רב וכעס נעימות לאי שגורמות, סיבות מיני מכל, תקלות קורות לעיתים זאת עם יחד

 מקום לזה שאין חושבת אני. ומעליבות פוגעניות בהערות ביטוי לידי בא הרב ולצערי הצוות
 .וחם נעים שלא גם מאיתנו ואחת אחד כל כלפי וסבלנות סובלנות לגלות ועלינו מעוז בקהילת

 מיפוי למחלקת והופנה, הנתונים בדיקת שלב את עבר, במינהל נמצא מעוז תיק – דירות שיוך
 התהליך את ולזרז לקדם כדי הנדרש כל את עושים אנו. בתהליך הבא השלב שהינו ותכנון

 .אופטימיים אנחנו אבל גדול עומס יש, פשוט לא זה. במינהל
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 השבוע. ע"התב לתכנון חלופות שתי עקרונית אישרו והמזכירות תכנון ועדת – חדשה ע"תב

 לאישור המועצה ומהנדס השיכון משרד נציגת עם( ואני דפנא ניר, כהנא דניאל' אדר) נפגשנו
 עם יחד לקליטה שטחים בחוסר במעוז היום הקיימת המצוקה את בפניהם הצגנו, התכנון

 מספר לגבי להסכמות והגענו ,התכנון וקונספט המגרשים גודל על להתפשר לא דרישתנו
 ציבור שיתוף נבצע להמשך עקרוני אישור מהם ונקבל התיקונים את שנסיים לאחר. תיקונים

 .המועדפת החלופה לאישור והצבעה במעוז
 שנשארה שניר את החליפה) צעירים צוות את להוביל התנדבה דגן-ששון בר  - צעירים צוות

 !! ותהנו בהצלחה. 24.8.2018 בתאריך בבריכה צעירים מסיבת מארגנת וכבר( בצוות כחברה
 

 .עדנה  .ורגוע בטוח, נעים קיץ המשך לכולנו שיהיה
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 29.25.18מתאריך  06' מס כללית אסיפה רוטוקולפ
 .19מספר החברים המשתתפים באסיפה:  .223מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 

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

 סדר היום של האסיפה:
 :הקמת ועדת איתור : 1סעיף 

 אישור מבנה הועדה. -א'
נציגים: אחד מחברות מלאה ואחד מחברות  2ייבחרו ) נציגי ציבור לוועדהבחירת  -ב'

 .(בעצמאות כלכלית
 רביב מור. •נמרוד שחם.  • ירון והבה.  •  מועמדים:

 מכירת הנכסים בשכונת ותיקים לכל הנקלטים ועדכון מחירים. :2סעיף 
 הסבר על התב"ע החדשה, לקראת שיתוף ציבור. :3סעיף 

 
 החלטות:

 הקמת ועדת איתור. 1ס' סעיף מ
: הוצג מבנה הועדה, תפקידה והמועמדים לתפקיד נציגי הציבור. סוכם להביא החלטה

 להצבעה בקלפי את אישור מבנה הועדה, ואת המועמדים.
 מחירים.מכירת הנכסים בשכונת ותיקים לכל הנקלטים ועדכון . 2סעיף מס' 

: הסעיף הוצג ע"י אודי דפנא. שלו אריאלי הציג הסתייגויות. הסעיף נדחה עד לקבלת החלטה
 הצעה מגובשת מטעם צמ"ד.

 הסבר על התב"ע החדשה, לקראת שיתוף ציבור.. 3סעיף מס' 
: התב"ע הוצגה ע"י ניר דפנא. הוצגו שאלות והשגות. בשלב הבא ייערך שיתוף ציבור החלטה

 בקלפי. לקראת אסיפה נוספת והצבעה 
 

      הצבעה בקלפי: 
 להלן תוצאותיה: 22.8.18ההצבעה נערכה בתאריך 

 מכלל החברים. 33% .223מתוך חברים  72הצביעו 
 : הקמת ועדת איתור: 1סעיף 

 5 –, נמנע 8 -, נגד 59 -בעד   -אישור מבנה ועדת איתור  –א' 
 ברוב קולות המצביעים אושר מבנה ועדת איתור.

   –מועמדים לוועדת איתור  -ב'
  ברוב קולות המצביעים נבחרו: נמרוד שחם ורביב מור.

 
בנוגע לצוות האיתור לבחירת מנהלי המגזרים, במהלך  - הבהרה למבנה ועדת איתור

החודשיים הקרובים יידון הנושא בנפרד ותוגש הצעה לאישור האסיפה בנוגע להרכב צוות 
 הוק.  -האד
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 עם הפנים קדימה –עדכוני צמ"ד 
 נפגשנו בו להתיישבות החטיבה של קליטה ביריד השתתפנו האחרון בחודש - אירוע קליטה

 .מעוז בקליטה המתעניינות איכותיות משפחות של מועט לא מספר עם ודיברנו
 16:00 משעה 23.8 חמישי ביום בבריכה אצלנו הטקלי" הפנינג" עורכים אנו היריד בעקבות
 .קהילתנו את למתענייניים להכיר במטרה

  להשתתפות ונשמח הקהילה לכלל פתוח ערב הינו הערב
 .אנשים שיותר כמה של

 , מתעניינים עם מפגשים - בתכנית
 , ניצן בית, ועגלה בטרקטור סיורים
  אחד כל בה משותפת ערב וארוחת בטאבון פיתות
 (.תיגבור)+ משהו מביא
 במהלך לקליטה איתן בסיס וליצירת האירוע להצלחת עזרתכם את ורוצים צריכים אנחנו
 .טובות משפחות עם הקרובה השנה
 .אלונה אל פנו בבקשה לעזור ה/שמוכנ מי. שתבואו מאוד מאוד נשמח

 
לתקופת  היום שהגיעו טמקין ואדיב דניאל, ליערה ברכות ברוכים הבאים משפחת טמקין

 .אריאלי ובועז לתמר בשכנות תגורר טמקין משפחתאורחות במגמת קליטה. 
  : המשפחה על קצת

 (. 13 בת, כלבה) ולולה(, שנתיים בן) אדיב(, 32 בן) דניאל(, 33 בת) יערה אנחנו
 ודניאל, מפלורידה ולולה יערה) כעשור לפני לארץ שעלו ארה״ב ילידי ולולה, דניאל, יערה

 (. ובוסטון ויסקונסין ממדינת
 נחגוג שבועות כמה ובעוד, בארץ נפגשנו ,ודניאל יערהאנחנו ,

 למרות, מבינינו היחיד הצבר הוא אדיב. נישואין שנות חמש
 .בקיבוצים וגדלו שנולדו צברים הם יערה של ההורים ששני
 הירדן״ ב״גאון ללמד שתתחיל לאנגלית מורה היא יערה
 שיווקי תוכן כותב ודניאל, החדשה הלימודים בשנת

 . טק-ההיי בתחום באנגלית
, טבעוניים ואפיה בישול, ריצה כוללים יערה של התחביבים

 אוהבים וכולנו, בגיטרה לנגן אוהב מאד דניאל. וקריאה
 (. הבצק את, תכל׳ס, או) יערה של םהמאפי את לאכול

 - המרכז באזור מקומות בהרבה גרנו, לארץ שעלינו מאז
 להצמיח מוכנים מאד אנחנו ועכשיו - בנתניה לאחרונה
 . בית כמו לנו שירגיש במקום שורשים

 , לקיבוץ הגעתנו לקראת ומתרגשים שמחים מאד כולנו
 בסיס-הכדור ממשחק תמונה הנה !כולכם את להכיר ונשמח

 :בארה״ב שלנו האחרון בביקור אדיב של הראשון
 
 

בחודש האחרון נפגשנו עם שלוש משפחות נוספות המתעניינות בקליטה בחודשים  - קליטה
לבי הראיונות האישיים והאבחונים, שלאחריהם יגיעו המשפחות הקרובים. אנו נמצאים בש

 חודשים עד שנה בה תיערך היכרות הדדית לקראת קליטה לחברות.  8לתקופת ארוחות בת 
 כן ירבו.

 
 שבת שלום, צוות צמ"ד
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 ...בחינוך מהנעשה
 .ועיסוקים בעשייה מלאים החינוך וילדי הסתיים יולי חודש, הגדול החופש של בעיצומו אנחנו

 . פורמלי הבלתי בחינוך השנה כל לאורך לנעשה המשך פעילות אלא קייטנה זאת לא
החופש הגדול  תכנית .וכיף עניין, בתוכן למלא צריך שאותם רצופים ימים 54 החופש הגדול

 שתאפשר ובטוחה מוכרת סביבה, יציבה שגרה תישמר הפעילויות מגוון שיחד עם כך בנויה
  .הבאה לשנה כוחות וצבירת התרעננות לילדים
, אריאלי עומר -גיה"נ  בנות של ובעזרתן מיירן ורונית קורן לימור של בהובלתן 'ו-'א מרכזון

 האחרון ביום: פעילות ומלא גדוש חופש מעבירות ,מור ושקד אוחנה מאיה, אביסרור סהר
 לטיול ויצאו במים השתכשכו שם הירדן לפארק הפתעה נסיעתהילדים יצאו ל ללימודים

 מים לטיול הילדים יצאוהחודש  בהמשך. החופש ופתחו את חולצות קיבלו, לילי עששיות
 ובמדעטק העמק במוזיאון ביקרו, גיא בחוף המים בפארק בילו, טל סיון בהדרכת רסה'במג

 עסוקים הם נוסעים לא הילדים שבהם בימים ."הלבן הדוב" האתגרים בפארק ונהנו
 .בבריכה מבלים שישי ובימי במרכזון פנים בפעילויות

 , וגיבוש חברה משחקי בשבוע פעמיים, יצירה בשבוע פעם :כך בנויה המרכזון תכנית
 . רגוע יום גם בשבוע פעם ולעיתים בריכה בשבוע פעם, נסיעה בשבוע פעם

 
 .בכנרת כיף לאקווה בנסיעה הגדול החופש פתחו את גזיאל רותם של בהדרכתה הנוער מועדוני
 להישרדות יצאו, מקליבלנד נוער קבוצת אירחו, הראל נמרוד של למופע ה'החבר יצאו בהמשך

 .המועדונים בתוך פעילויות המון עוד לבין ובין באילת ימים ארבעה בילו, בכנרת אמיתית
 צ"אחה בשעות בעיקר המון ודורשת קלה לא בהחלט היא המועדונים בשני הנוער עם העבודה

 פעילות אין בהם ובימים שונים בענפים עובדים ב"י עד' ח מכיתה הנוער בני רוב. הלילה עד
 .לעבודה משובציםהם  במועדונים

  
  ...הרך בגילו

 מבית הילדים מעברי, סיום מסיבות לקראת נערכים והצוותים השנה של סיומה לקראת אנו
 .ט"תשע הלימודים לשנת הצוותים בתכנון עוסקת ואני לבית

 גיל קבוצת כל השנה סיום לפני שבוע, הרך בגיל הילדים בתי בין המעברים על להקל מנת על
 הבית את מכירים הם הזה בשבועעתידים לעבור.  הם אליו הילדים בבית יום מידי מבקרת

  .הבאה בשנה איתם שיעבוד צוותהואת 
 אתלקראת מסיבות הסיום. הספר מתאר  ספר מכינים ילדים בית בכל השנה גם שנה בכל כמו

, גינה הכנת: אחרת, לדוגמה בפעילות מתמקד וכל בית, השנה לאורך בגן שנעשות הפעילויות
 והם הילדים בתמונות מלווים הסיפורים .'וכד היום סדר, בסוסיה, ברפת ביקור, במעוז טיולים

 לאקלים החינוכיים התכנים את מתאימים הצוותים .למזכרת וילד הורה לכל כשי מחולקים
  .בפרט ולמעוז בכלל הקיבוצית

 הילדים בתי יהיו זה בשבוע. הרך הגיל במערכת היערכות שבוע ייערך, אוגוסט חודש בסוף
, ראשונה עזרה קורס, צוות יום, החצרות, הבתים להכנת הזמן את יקדיש הצוות, סגורים

 .החדשה השנה לקראת מנוחה קצת וגם ולמידה השתלמות
 

 עמית גל, נחוםגל  מעין, אריאלי תמר: חדשה חינוך ועדת נבחרה כחודשיים לפני – חינוך ועדת
 הראשונה הועדה בישיבת .ואנוכי הקהילה מנהלת עדנה, דגן ששון בר, חן רועי, דן רונית(, וינר)

 ניתן. התיאום בצוות גם נמצאת היא תפקידה ומתוקף חינוך הנהלת ר"כיודגן  ששון בר נבחרה
 .בוועדה לדיון נושא להעלות ורוצים במידה לבר או אלי, ועדה חבר לכל לפנות

 
. חוה"מ סוכות שישי עד שלישי ימים 25-28.9 התאריכים בין השנה יתקיים – ארגון מחנה
 .האפשרי בהקדם יישלחו נוספים ופרטים בקרוב ייפגש המחנה צוות
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SAVE THE DATE 
 ת בר מצווה אירוע סיכום שנבבריכה  נקיים 30.8ביום חמישי 

 ".החום"תום לכיתת אננס ו
 . שלו מור, הגר גרינברג ורועי דפנאבני הכיתה: 

עם מתנפחים, טקס קצר, מצגת סיכום  17:30הערב יתחיל בשעה 
 .  שנת בר מצווה וארוחת ערב

 כולם מוזמנים!!!
 
        

 
 .חינוך רכזת – אביסרור פיסו ,בברכה

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

 
 שלום, שבת חבריםל

 . 15.9.18 שבת ביום במעוז להתקיים שעומד מפגש על אתכם ליידע ברצוננו
 ביתנו את פתחנו כזכור" .ההורים לפני עולה נוער" ה"נעל לפרוייקט שנים 25 מלאו השנה

 החל שנים שלוש במשך נוךיהח בבית למדו ,פנימיה בתנאי אצלנו שגרו נערים קבוצות לשלוש
 .פשוט לא זה. מלאה בבגרות וכלה מעברית

 . יחד הקבוצות לשלוש מפגש מקיימים אנו שנים 25 לפרוייקט במלאת - עכשיו
 מן עבודה במקומות ומשתלבים והשכילו למדו ,ילדים מגדלים ,משפחות בעלי כבר הם

 .אריםת ובעלי המרכזיים
 הגדולים הישראלים המשפחות בני את נכיר ,רבים שיבואו בתקוה המפגש על שמחים אנו

 .רבים שיגיעו נקווה. והקטנים
 עתה ועוסק הכנסת של החינוך לוועדת שהוזמן שלנו ה"נעל בוגר קרילוב איגור ר"ד מדברי

 ,חיים מעוז בקבוץ ה"נעל בקבוצת שהייתי שמח אני :"הגליל גרנות" בגליל חדש ישוב בהקמת
 .אצבעותיהם בעשר ישוב והקימו חלוצים שהיו הוותיקים החברים את להכיר הספקתי

 .חורש ומלכלה סיגל לנה - המפגש הכנת
 
 

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

 לעזור עוזרים
 : דיווחים מספר להלן .שלום ות/והמסתיעים ות/המסיעים ולחברים לחברות

 .הצדדים שני רצון לשביעות חברים למספר ועזרות תיקונים מספר נעשו** 
 .אותם לפתור ומנסים בקשיים נתקלנו וגננות בנוי עזרה בנושא** 
, תודה לאלכס – וכספים בנקים בנושאי לנו שיסיע סולץ אלכס – למסיעים חבר נוסף** 

 ת(. זמני) נמרוד דרך הפניות. ותועלת נחת ושנרווה
 

 מצורף ריכוז עם פרטי הסעיפים לקבלת עזרה והאחראי/ת לתיאום:
 .בית תיקוני, מזגן רשת ניקוי, לתמונה דיבל, חשמל: בתיה

 .בישול, בסיסי ניקיון, הסעות, ארונות סידור: חבצלת
 .מחשבים: יורם

 .וכספים בנקים, נוי: נמרוד
 

 .הפעיל הצוות, בברכה  .לפניותכם מנשמח יותר
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 כר את החברה
 .המדור בו נכיר את חברי הקיבוץ קצת יותר לעומק

 עמליה שילוחנכיר את  הפעם

 , התחתנה ונשארה בקיבוץ.17, הגיעה לקיבוץ מיבניאל בגיל 1942עמליה במעוז משנת 
 נינים.  12נכדים ו  12ילדים,  4לעמליה 

 ?למה את הכי מתחברת בקיבוץ

 שנים. 20"מאז שהגעתי עבדתי כל השנים בחקלאות, היה לנו כרם ענבים ועבדתי בו 
 עבדנו גם בזיתים, עם הילדים בקיץ היינו מוסקים את הזיתים, וגם בתמרים. הייתי חקלאית."

 ?הקרובותמה את מאחלת למעוז שיקרה בעשר שנים 

אני אוהבת את מעוז וחיה פה את החיים שלי, אני חושבת שמעוז זה קיבוץ מאוד טוב, חיי "
התרבות שיש לנו פה מאוד טובים, יש עיסוקים לילדים, החינוך ברמה מאוד גבוהה וזה תמיד 

 ".היה ככה

 ?שאת הכי אוהבת בקיבוץ מה המקום או הפינה
 הקקטוסים שלי". -טובה  "אם להיות כנה, את הפינה שלי. היא הכי

 
 איפה את אוהבת להיות בקיץ?

 .בגילי הכי אוהבת להיות בבית, הכי טוב לי בבית, במיטה שלי, בכורסא שלי, בפינה שלי"אני 
 ."אני לא כל כך אוהבת בריכה, הולכת עם הנכדים אבל לא אוהבת לשחות

 אבטיח או מלון?

 ."אבטיח!"

 גרה?אם לא היית גרה במעוז, איפה היית 

 ."בטח באיזה מושב או משהו. בטח לא בעיר"

 מה לא יודעים עלייך?

 ולא עזבתי אף פעם.  17"זה לא פשוט, אני הגעתי לפה בגיל 
 .ארצות 30ארונות עם אלבומים, הייתי מצלמת המון ומאוד אוהבת צילום, טיילתי ב  3יש לי 

 לקרוא ספרים." הייתי עובדת גם הרבה בעבודות יד, בעור ו ברקמה. מאוד אוהבת

 :משהו שחשוב לך להגיד

באהבה, גם את הצעירים שמגיעים לפה ואת המשפחות, זה בטח דיי מסובך  "אני מקבלת הכל
למשפחה להגיע לפה עם ילדים וממסגרת אחרת ובית אחר, לא כל כך פשוט. מקווה 

שהמשפחות יתלכדו, הקיבוץ זה כבר לא מה שהיה. אני מקווה רק שהמשפחות שמגיעות לכאן, 
, יבנו את ביתם ושהיה להם טוב וגם שהיה למרות שזה קשה ומסובך להתרגל, יתרגלו וישתלבו

 חיבור טוב בינם לבני משק"

 
 
 

 050-9770267חברים המעוניינים להופיע במדור מוזמנים לפנות לקרין גודינגר  I הכר את החבר
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  – 2018 מעוז בתרבות – תשרי חגי תוכנית
 ט"תשע – ח"תשע

 
 .  חיים במעוז  –( ממזרח) המועדון דשא על – 16.8, חמישי יום, הקרוב בשבוע •
 "יזרעאל שמע"ו" הגלילים": הלהקות עם "לירח ומזמזמים אהבה שרים"

 עמק תרבות: בהפקת. (מזומן בתשלום) מחבית בירה עם .העמק ישובי לכל מיועד הערב
 .מעוז ותרבות המעיינות

  – בשמחה נקיים -" אננס" כתת של המצווה בר שנת וסיכום" החום תום" את •
 כתת לילדי ברכות, מתנפחים עם, השחיה בבריכת. 17.30 משעה החל 30.8.18, חמישי ביום

, בלחמניה נקנקיות: נגיש קלה ארוחה גם .ונעימים רטובים ומים מוזיקה הרבה", אננס"
 .חופשי. קפואים מתוקים ומיני אבטיחים, ירקות

   
 : בתשרי האירועים כל, להלן

 בקר ארוחת עם למעוז חזון בונים :החברים לכל מעוז של א"דבח, בבקר, 7.9.18, חמישי ביום •
 . חג ושירי בדבש תפוח, השנה לראש ברכות, השנה לראש שי, חגיגית

 ! חיים מעוז בית לכל טובה שנה .ט"תשע השנה ראש ערב – 9.9, ראשון ביום  •
 . מרכזי אירוע נקיים לא, זה בערב

 ...העונה לסיום ממש, השחיה בבריכת שוב – נקיים,   תשרי' א  - השנה ראש, 10.9, שני ביום •
, האש על דגים - גם, וואומץ חבלים שעשועי עם, וצמיחה התחדשות של מפגש :צ"אחה בשעות

 .מוזמנים כולנו. זו את זה נברך –" טובה לשנה" וברכות  ילוונו – וחמוצים טחינה, יפס'צ
פינת זכרון לזכר , במועדון תיפתח 18.9, תשרי' ט ,שלישי ביום – ט"תשע, כיפור יום ערב •

 הציבור מוזמן. נפטרי מעוז ונופליה.
 עם, "גלריה קפה" בצומת מדרחוב – ט"תשע תשרי ד"י, 23.9 ראשון ביום – הסוכות חג ערב •

 ....(המבורך" היורה" עלינו ינחת ואולי. )ברקע שירים והרבה מזון דוכני, הפעלה דוכני
 ! הידד. הילדים חברת של" ארגון מחנה"ל יוצאים  - 25.9, יומיים ובעוד •

 ת"מת וצוותי מעוז מתרבות ,לשמחה ומועדים בברכה
 

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

לעזרת  התגייסותבתקופה האחרונה משהחלו בלוני התבערה באיזור הדרום ועוטף עזה, החלה 
לתצפת, לאתר  -תצפיות בשטח. המשימה 10איש. הוקמו  20העוטף. ביוזמה זו פועלים יום יום 

נפילות בלוני תבערה ואת תחילת השריפות, ולהזעיק את כוחות הכיבוי והצבא, ובכך למנוע 
 שריפות גדולות יותר.

  פעילות זו ברוכה ומוערכת מאוד. אנו נקראנו להיות חלק, לתת יד ולהתנדב.
 .תודה למתנדבים

עתה, בימים אלו הצבא גייס יחידת מילואים לצורך פעילות זו, ובכך לקח על עצמו את 
 התפקיד. פעילות ההתנדבות הברוכה שלנו מסתיימת.

 מצורף מכתב שקיבלנו:
 שלנו התצפיות קו לתפיסת מילואים יחידות של חריג גיוס בעקבות.. .בעם המתנדבים "אחי

 משימת את להפסיק בעוטף הצבא גורמי עם במשותף החלטנו והדרומית הצפונית בגיזרה
 ולעשרות זאת שעשו המתנדבים למאות תודה... המשימות את לבצע לצבא ולאפשר התצפיות

 במשימות ההתנדבות בצימתי להתראות... הקרובים הימים לעשרה שנירשמו המתנדבים
 .מרשק" יואל שלכם. לאומיות

 בברכה, נורית גל.
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 עדכונים מועדת קבלה
 עוז בן ארי, ושלי ועופר קדר נמצאים בתהליך מתקדם של קליטה לחברות: 

חברים וחברות המעוניינים לחוות את דעתם על המועדמדים/ות מוזמנים לפנות לאחד מחברי 
 הוועדה עד לסוף חודש אוגוסט: סנדרה נפדנסקי, שלוה פוקס, צביקה הרפז, עליזה שהם.

 
 קבלה.בברכה, ועדת 

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

 
 מהספרייה

אנחנו ממשיכים לארגן ולסדר את הספריה בביתה החדש. חברים המעוניינים למסור לספריה 
 .4826 –ספרי קריאה )בלבד( מוזמנים לתאם איתנו, מס' הטלפון 

 בתודה מראש ובתקוה לפתיחה בקרוב
 

 זיוה מלצר ורותי לונטל.
 
 
 
 
 
 

  עובד דרוש חיים מעוז לנוי
 .השוטפות בעבודות הנוי בצוות להשתלבות מלאה עד חלקית במשרה

 דרישות: 
 . מעוז תושב או חבר-
 . בצוות עבודה יכולת-
 . פיזית יכולת-
 .טרקטור על רשיון רצוי-

 .גלבר לדודי או( א"מש) לרעות לפנות אפשר -לפרטים
 

 
 
 
 
 

חוה נהיר, מיכל אלמוג, סמדר שמידט, איציק ששון,  :ברכות לילידי חודש אוגוסט
 ענבל והבה,יריב הולצר, דקלה אמויאל, סמדר גרינברג, שניר בראון, חיקי גרינברג, 

אלי סיגל, דניאלה בר, רותם אלמוג, עטרה גל, עמר אריאלי, שירה סולץ, פטר וינר, 
 כרמית טל, אופירה שגב, עדי שלום, עדה וישנוביצקי, עופר זכאי, יהושע טל, 

רביב מור, עמית מרגלית, הרי עיני, דניאל עמית, לירון פרטוש, גדעון צחר, דליה צם, 
 .אמיר קינן, גילי רפאל, יעל שביט, תומר שלום

 , מרגלית נעם, יבלונק רימון, ורד רוני, דפנא אלון, אביסרור יוראיולילדים: 
 .שמואל ארבל, שביט יסמין, שביט דריה, פרטוש יובל, פוקס יובל
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 אוגוסט בחודש הנפטרים לזכר - זכרון רנ
 03/08/1969  סולץ אלישע
 26/08/1970 ינסקי'חנצ שלמה

 01/08/1984 כרמל ציפורה
 11/08/1994 גנתון גרשון

 31/08/1999צורי דגן 
 07/08/2001 כרמל יצחק

 02/08/2004 קדר אהובה

 27/08/2004  בינדר מיכל
 24/08/2006 טננבוים נחום
 24/08/2006  ישבי חיים

  23/08/2013  קוסובר שמואל
  10/08/2016 ראובן אלט
 19/08/2016 פוגל ריטה

 

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

  מעוזקטעים מארכיון  -נוסטלגיה קיבוצית 

 : 10.10.1947, 808הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים" 

 ב ב י ת  ה ח ר ו ש ת  ל ט ו ג נ י ו ת   "

-מהיום והילך יתחיל הפרסום בעיתונים ובבתי הקולנוע וכן יהיו פלקטים במקומות שונים בתל

האזרחי. ההפצה תהיה ע"י החברים אביב, ומיום ראשון נתחיל להפיץ את התוצרת בשוק 

שלנו, באוטו שנקנה במיוחד לכך, ואנו נפיץ את התוצרת ישר לחנויות, קיוסקים ובתי קפה, 

 תל אביב. -רמת גן-פתח תקוה-חדרה-חיפה-בלי סוכנים ומתווכים. מתחיל בקו עפולה

 לסרפנד."אנו ממשיכים לשווק לצבא, עד עתה שווקנו רק לחיפה ולירושלים, ועתה נשווק גם 

 

 : 30.10.1947, 809הקיבוץ המאוחד, קבוצת חוגים מעוז חיים, מס.  –מתוך "לחברים"     

 ב ב י ת  ה ח ר ו ש ת  ל ט ו ג נ י ו ת   "

זה השבוע השלישי שאנו מפיצים את התוצרת בשוק האזרחי. היא מופצת ע"י "תנובה" 

שלנו. המכירה לע"ע בעיקר אביב ובמושבות שבדרך וגם ישר ע"י המכוניות -בחיפה, תל

בחנויות ועוד לא נפוצה די בקיוסקים ובמסעדות, כי כמצרך חדש הציבור עדיין אינו מכיר 

ואינו דורש את הטוגניות. נצטרך כנראה להשקיע מאמצים רבים בפרסום, כדי להפוך אותן 

כריהם למאכל עממי. גם חברים שלנו יכולים לעזור בזה ע"י הסברה מתאימה בין קרוביהם ומ

 אנשים יום יום.  10-בעיר. ההזמנות מהצבא גדלו בינתיים ועובדים בהם עתה כ

שוב אנו פונים אל החברים, הנוער והילדים ודורשים במפגיע לא לבקר בבית החרושת בזמן 

 העבודה. כל מי שרוצה לקבל תוצרת צריך לפנות דרך ועדה מתאימה.        אלישע"


