דף מידע מס 11 .יום שישי 1.11.1112

לחברים שלום,
מהנעשה בקהילה:
בית הבד – התחלנו בתהליך הריסת בית הבד שהוגדר כמבנה מסוכן .בשלב הראשון פונה גג
האסבסט ובקרוב ייהרס המבנה והשטח יהיה פנוי לצורכי הקיבוץ .אנו חוזרים ומבקשים
מחברים שטרם פינו את הציוד המאוחסן בבית הבד לבצע זאת עד ל .11.11.12 -ציוד שישאר
לאחר תאריך זה ייזרק בעת ההריסה.
פלישות לשטחים ציבוריים – במסגרת הבניה והשיפוץ בתוך הקיבוץ קיימת תופעה של
פלישות לשטחים ציבוריים באמתלות שונות .ועדת תכנון וועד ההנהלה דורשים מחברים שלא
תהיה פלישה לשטחים ציבוריים.
תכנון -הכנת התב"ע החדשה לקיבוץ  -היה עיכוב במשך חודשים ארוכים בקידום התב"ע ע"י
משרד השיכון מסיבות פנימיות של המשרד .עתה התחדש הדיון ,צוות התכנון של התב"ע נפגש
מחדש במועצה ,והתגבשו סדרי עבודה לקידום התכניות ולשיתוף הציבור ברזי התכנית.
בריכת שחייה -צוות תכנון בריכת השחייה סיים את שלב התכנון הרעיוני יחד עם מתכנן
הבריכה  -שי פייר ,לקראת הצגת התכנית לציבור.
גרעין חקלאות בעמק -המחזור הנוכחי של גרעין "חקלאות בעמק" מסיים החודש את פעולתו
במעוז .נאחל לחברי הגרעין בהצלחה בהמשך הדרך .בתקווה שנקבל מחזור נוסף בחודש מרץ.
מפגש הנהגת התנועה הקיבוצית במעוז -ביום שני האחרון התקיים מפגש של הנהגת התנועה
הקיבוצית עם צוות רחב של בעלי תפקידים ומזכ"ל התנועה ניר מאיר יחד עם חברי קיבוץ,
חברי ההנהלות ובעלי תפקידים בקהילה ובענפים המשק .במפגש הצגנו מצגת של הקהילה
והעסקים והתקיים דו שיח נוקב בעיקר סביב המחלוקת בנושא הפנסיה .לאחר המפגש
במועדון נציגי התנועה ביקרו גם בספרינג וואלי .נציגי התנועה הוקירו תודה על ארגון המפגש
והתרשמותם החיובית מהקיבוץ ומהתקדמותו בנושאים חברתיים וכלכליים.
אבקש להודות לחברים שתמכו בי לאור האירוע הקשה שקרה לי בקיבוץ רשפים ,זה היה מאוד
מחמם את הלב.
בברכה ,איתן.
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עוזי קורן – תולדות חיים

עוזי נולד במעוז חיים בשנת  .1491בן ראשון למושקה ופייבל ,אח לפנינה ,אסתרקה ז"ל ודיתי.
את שנות הילדות  -בגן ,בבית הספר היסודי והתיכון ,למד במעוז חיים.
בשנת  1411התגייס לשריון כטנקיסט .עוזי היה בפלוגה הראשונה שהכניסה את טנקי
הצנטוריונים לצה"ל ב 1491 -לאחר שהשתחרר יצא לשנת שירות באיילות.
עוזי נישא לדליה ,בשנת  1499נולד רז ,ובשנת  1499נולדה לימור.
עוזי ודליה התגרשו ודליה עזבה את מעוז .עוזי מגדל את ילדיו לבדו בתמיכת סבתא וסבא.
לאחר מלחמת ששת הימים עת התקיימו אותן שיחות של "שיח לוחמים" עוזי נוטל חלק
בשיחות בהנחייתה של איל כפכפי.
בשנת  1421עופרה מצטרפת למשפחה ואיתה עדי.
עוזי נקרא למילואים ומוצב על החרמון .בשנת  1429נולד יפתח.
בשנת  1411עוזי נבחר לריכוז ועדת תקציב ,במקביל לעבודתו כרכז קניות .בשנת  1419עוזי
נכנס לעבודת השיווק בפולירז .במשך שנים רבות עבד בפולירז במכונות הקשירה והסרטים.
בשנים האחרונות עבר לעבוד בחברת דביק ,כאיש שירות למכונות הקשירה .במקביל עוזי
מצטרף כמתנדב למשטרת התנועה .בכל מקום העריכו את עבודתו ומסירותו.
בשני התפקידים הללו מתבלט עוזי בסדר ודייקנות ,לבוש מוקפד ,הופעה מצוחצחת ,מה שבונה
את דמותו ואת רצינותו במילוי תפקידו.
עוזי קושר קשרים עם המון אנשים יהודים וערבים ושומר על חברויות ,ואם היה תלוי בו -
ממזמן היה שלום ,וזאת עד חודשים ספורים לפני פטירתו.
בשנת  1441נבחר לשוטר מצטיין במרחב העמקים ,וב 11.11.1444 -קיבל עוזי אות הוקרה
מהנשיא המדינה יחד עם שוטרים נוספים על פעולתו במניעת תאונות.
במרץ  1111נבחר למתנדב המצטיין במשטרה.
כשסיים את עבודתו בהתנדבות במשטרה בחר למלא את זמנו בחוגים בגיל עוז .למד ערבית,
השתתף בחוג למוזיקה .עוזי אהב מאד מוזיקה קלאסית וכן אהב מאד את היותו עצמאי.
המשפחה גדלה נוספו  11נכדים ונכדות ונינה אחת כך שמשפחת קורן הפכה לסמל של
המשכיות והעמידה ארבעה דורות במעוז.
באפריל האחרון חלה ומהמחלה לא התאושש.
עוזי היקר נוח בשלום על משכבך באדמת מעוז עם הילדים הנכדים הנינה והאחיות כולנו
שותפים באבל על הליכתו של עוזי.
בית מעוז חיים

הספד לעוזי  -אבא אהוב שלי

 14.9.12יום שבת ,תאריך שלעולם לא אשכח ,היום בו השתנו חיי ללפני ואחרי ,שעה 11:11
בבוקר ,אני מתקשרת ואינך עונה לי ,את האמת אני לא דואגת ,הרבה פעמים אתה יושב בשמש
וקורא את העיתון של שבת ,שעה  11:11ואינך מגיע לארוחת צהרים כהרגלך ,אני ממתינה עוד
רגע לשריקה שלך כשאתה רכוב על אופנייך השחורות ,אני מתקשרת הביתה והפעם תפוס...
ותפוס ,כמעט אחת בצהריים ועדיין תפוס ,אני מחייגת אליך לנייד ומאמינה שכבר תענה לי
כהרגלך :מה נודניקית תשאל אותי ,אני מדבר עם איקס וכבר מגיע ...אבל אינך עונה לי...
הנורות נדלקות לי ,אני לוקחת את עצמי ונוסעת אליך הביתה כשכל הדרך אני מאמינה שכבר
נתראה על המדרכה וחושבת לעצמי איזה תירוץ אספר לך לגבי הנסיעה שלי לביתך
מגיעה...נכנסת בדלת ומבינה שמעכשיו הכל יהיה אחרת.
ולא רצית לחיות ככה ,רצית לחזור ולהיות עצמאי.
אבא שלי ,אף אחד לא יוכל לקחת ממני את השנים האחרונות ,את שיחות הנפש שלנו
בשבתות ,את ארוחות שישי והיין שלך ,את העזרה שלך עבורי שהייתה מלאת אהבה ,כמה
שהיית גאה בי ,בעבודה שלי ,סיפרת עלי למי שרק רצה לשמוע ולא מיעטת במילים ,את הקשר
המדהים שרקמת עם ילדי ,כל אחד והקשר האישי והשונה שלו איתך.
ואני יודעת שעשיתי הכל על מנת להקל ,רציתי שתצליח לראות במצב הגרוע הזה גם דברים
טובים ,ואתה שתקת ,שתיקה רועמת ,ניסיתי ככל שביכולתי לעטוף ,לחבק ,לנשק ,לעזור,
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להבין ...ולא יכולתי יותר מזה .ישבתי לידך בחצי שנה האחרונה בלי סוף ,בימים האחרונים
ובדקות האחרונות ,החזקתי לך את היד ,נשמתי איתך וכאבתי איתך ,הייתי כולי שם באהבה,
ברוך ,בחמלה .וידעתי שאין דרך חזרה ,ואתה כבר לא סובל ,והבטן התהפכה ,תחושת מועקה
קשה ,הרצון לעוד קצת לגעת ,להריח ,לחוש.
תחסר לי בבקרים ליד החנייה ,תחסר לי בארוחות שישי ובשבתות ,תחסר לי במבט ,במילה,
בהכוונה ,תחסר לי ביום וגם בלילה.
אתה האבא הכי אמיץ שיכולתי לבקש לעצמי ,האבא הכי מכיל ,האבא הכי בעולם.
אין לי מושג איך ממשיכים מכאן ,כל כך רציתי לאחוז חזק אבל ידעתי שאני חייבת לשחרר ,
לכבד את רצונך ולוותר.
שמור עלי – עלינו שם איפה שאתה ,נהיה ביחד כמו שביקשת ממני בבית חולים.
ואני כל כך אוהבת אותך ,וכבר כל כך מתגעגעת לקול שלך ,ורק להיכנס עוד פעם אחת בדלת
ביתך ולקרוא אבא.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות למטפל של אבא ,בנסי ,על הרגישות והמסירות ,להודות לכל
הצוות הרפואי ממעוז ומההוספיס הביתי על ההבנה שלכם לליבי והחיזוק האינסופי.
ורגע לפני סיום ,לאורך שנים אבא ביקש שביום קבורתו נשמיע את הרקוויאם של מוצארט,
ואנו ממלאים את בקשתו האחרונה.
נוח בשלווה אבא שלי ,שן לך את שנת הנצח ברוגע
אני אוהבת אותך לנצח ,לימור.
********************

עדכונים מהרווחה

מרפאה:
• ד"ר בשארת רופא המשפחה עובד בימי ראשון בבוקר ובימי רביעי בצהריים.
תיאום תור יש לבצע מול האחיות.
• בדיקות דם בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בשעות .12:11-11:11
בכדי לקצר את זמני ההמתנה לבדיקות יש לתאם תור (יום ושעה) עם האחיות.
• לכל ביקור במרפאה ,לרופא ,לבדיקת דם ,צריך להגיע עם כרטיס מגנטי.
לא ניתן לנפק תרופת ללא הכרטיס.
• שעות קבלה במרפאה בימי שני:
 -2:11-11:11קבלה רגילה.
 – 11:11-11:11ישיבת צוות.
 -11:11-11:11טיפת חלב בלבד -מאחר ובדיקות טיפת חלב אורכות הרבה זמן וכדי למנוע
מחברים המתנה ממושכת ,הוחלט ליעד שעות לבדיקות טיפת חלב.
כל שינוי שיהיה יפורסם לחברים.
דרושים....דרושים....
• חברות/ים שמוכנים ללוות חברים במקרה חרום לבית חולים או לביקור רופא .כיום כאשר
חבר/ה נשלח לחדר מיון או לביקור רופא ,ואין לו בן משפחה או קרוב שפנוי ,אין למי לפנות.
חברים/ות שמוכנים לעזור לחברים חולים בביתם ,להכין ארוחה קלה ,להביא אוכל מחד"א,
תרופות מהמרפאה או עזרה קלה שצריך .נשמח אם ימצאו חברים/ות שמעוניינים לעשות
עבודה זו ,בתשלום.
• מתנדבים לתורנות החזקת מכשיר דפיברילטור – מכשיר החייאה  -אין צורך בידע מוקדם.
המתנדבים יעברו קורס הדרכה.
בברכת בריאות טובה ,חבצלת .
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פרפראות מחג ה 08 -ועוד תוכניות קרובות
שפע אור ,חיוכים ,מטעמים ,מפגשים ,חיבוקים ,במה שופעת שמחה ושירים שאנו אוהבים –
כל אלה ועוד הציפו את כולנו בחגנו ,חג ה 08-למעוז חיים .בודאי זכורים לכולנו כל האירועים
והמעשים שהיו קשורים לחג ה 11-והתרחשו במהלך השנה האחרונה כחלק מתכני חג המשק
(ביומן הבא – נרכז וניזכר בכל אלה במפורט).
• בבקר החג קיבלו ארבע הנשים הוותיקות שלנו :חוה בירנבאום ,עמליה שילוח ,יהודית אשל,
זיוה סולודר – מכל ילדי מעוז ואנשי החינוך בהוקרה ואהבה :זר פרחים מרהיב וברכה לחג.
תודה לילדים ולצוות החינוכי.
• עלינו לציין ולהודות למירב שחם ,טל הרמלין סולץ ומיכל כרמל וכל מי שעזר וכתב על קירות
מבני הציבור שלנו – בפרויקט המיוחד והמקורי של "שירים בחצר" – אין כמותכן !
באמת ,יצרתם חותמת יפה בחצרנו עם מורשת חינוכית ספרותית נהדרת.
• ליפתח אופק  -על כתיבת מעשים ,אירועים ,שמחות ומצבים ,בתחומי חקלאות ,חברה ,חינוך
והפרט  -וקיבצם לתוך שמונה עשורים של מעוז .אכן ,עבודת מחקר של ממש .לעפר מור על
שליקטה מפי מספר בנות ובני מעוז מהמחזורים הראשונים שלנו – על חוויותיהם המיוחדות
עת הייתה מעוז עוד בחיתוליה .לטל הרמלין סולץ – שידה המקצועית בתחום הגרפיקה ידעה
לערוך ולהביא לדפוס את החוברת היפה והמיוחדת .החוברת כולה – היא אוצר שלא יסולא
בפז .נפלא ! ותודה טובה לכל העוסקים בדבר.
• תודה לאורית לוריא ,דיתי הרפז וצוות המתנדבות על פינת הזיכרון שהוקמה בערב החג -
כמה התרגשות וגעגועים לכל אהובינו וידידנו.
• לאיל יפה עם העמותה "מורשת קבוץ מעוז חיים" – שליקט וקיבץ וחקר ואסף את שירי מעוז
– לדורותיהם והפיק ספר שירים – שאין כמותו ! גם זו מורשת מופלאה ונעימה לכולנו.
תודה רבה לאיל יפה ,ותודה מיוחדת גם לארכיון מעוז – ועל העושר שבו .ותודה מיוחדת
להילה אופק שעמדה מאחורי הפרויקט ולידע שלה בשירי מעוז.
אז תודה מקרב לב – לכל מי שעזר וטווה עמנו את החג היפה הזה.
בואו נתחדש ונהנה – מהשילוט החדש בכניסה למעוז .ברור ,יפה ,מראה כיוונים – כמו
שצריך .ברצוננו להודות במיוחד לבתיה טל על מסירותה הרבה בדבר הכנת שילוט זה ,שבאמת
אנו זקוקים לו כבר שנים רבות .בברכה לכולנו.
הגינה הקהילתית – מתחילה השבוע את פעילותה "בחלקת מוקי" .רבים נרשמו ויקבלו ערוגה,
שתילים וזרעים .הניקיון והעישוב – עליהם .אחראים :טל דפנא ,אסף דפנא .בהנאה !
וכעת ,לפנינו :חג האור – הוא חג החנוכה !
החג האהוב ביותר על כולנו :נרות צבעוניים ,שירים וספורים יפים המספרים על גבורת בני
עמנו אז ועתה ,סופגניות עגלגלות ,לביבות מתוקות ,מנדרינות כתומות ,ואצלנו גם:
מרוץ הלפיד המסורתי ,מפקד אש מלא אש ,שירי חנוכה – והביחד שלנו .תאמינו לי – ערך רב
יש בכך .בואו נשמור על כל אלה .צוות רענן – עוסק בהכנת חג החנוכה – ועוד נהנה מהם.
כאן ,תוכניות צפויות בחדש כסלו – דצמבר הקרוב:
ביום רביעי 2..6 ,בשעה  – .0.88ניפגש כל מופיעי הבמה הבוגרים בחג המשק ,האנשים
שמאחורי הקלעים ,אלה שעזרו בהפקת הערב המיוחד הזה במועדון :לערב מרקים חמים עם
סיכום ענייני של החג( .לבני הנוער ולילדים היה סוג של סיכום משלהם) .הזמנה תישלח בדאר.
ביום שלישי .6..6 ,נר ראשון של חנוכה – הנכם מוזמנים למועדון – לערב יצירה בנושא
חנוכה ,סופגניות ומיני תופיני חג נוספים .כולם מוזמנים.
ביום חמישי .1..6 ,נר שלישי של חנוכה – נקיים :מרוץ לפיד של בנות ובני הנוער ,הילדים,
ההורים  -באזור מעוז ,מפקד אש וכיבוד– לכבוד החנוכה .לערב זה מוזמנים כל אנשי מעוז
וילדיה( .פרטים מלאים – בהזמנה נפרדת)
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יום שישי – .1..6 ,נר רביעי של חנוכה למבוגרים :ערב "במועדון חברים".
יום שלישי – .1..6 ,נר שמיני של חנוכה – "הערב מרקים" מהבילים לכולנו .פרטים בהמשך.
ביום חמישי" – 6...6 ,מועדון אתנחתא" וארוחת בקר – לבני המחזורים הבוגרים.
פרטים נוספים על כל אירועי החג יישלחו בהמשך.
ולהלן ,מספר מועדים שכדאי מאד כי תרשמו לפניכם בגדול:
• בערב שבת  - 14.11.12נחגוג במסיבת סוף השנה האזרחית שמחה בחד"א.
• בשבת – 1.1.11 ,ט"ו בשבט – נצא לנטיעות ,טיול בשדות מעוז ובכנס בנות ובני מעוז עם
ארוחה טעימה ,והסברים לבנים המעוניינים בקליטה במעוז.
• יום שישי – 1.1.11 ,חג פורים – ערב ריקודים פנימי – צבעוני ומשגע !
• יום שלישי  –19.9.11טיול משק לבנות ובני המחזורים הבוגרים וכל מי שמעוניין.
עם :שמעון דיגה .לא מחמיצים ! פרטים בהמשך.
• שישבת - 12-11.9.11 ,טיול משק למשפחות ,חברים וצעירים .רשמו המועד .פרטים בקרוב.
בברכה ומועדים לשמחה – מאיילת ,תרבות מעוז
חברות וחברי מעוז יקרים.
הסתובבתי בערב-שישי האחרון בחוצות מעוז כמו
בתוך חלום .בתים שעוררו בי זיכרונות רחוקים...
גזעי הפיקוסים שהתעבו לתפארה...
המפגש עם אנשים איתם גדלתי...
במהלך המסכת המקסימה שהעלתם על הבמה,
שרתי איתכם את כל שירי-הנוסטלגיה של מעוז,
הספוגים בתמימות פטריוטית כל-כך מרגשת .הגרון
מתרונן והעיניים זולגות...
קראתי בהנאה את תמצית ההיסטוריה שכתב יפתח,
יחד עם הזיכרונות של בני מעוז הראשונים
שהוצאתם לרגל החג.
היכן ניתן למצוא בימינו קהילה שיודעת לפרגן באופן
כל-כך מרגש להיסטוריה שלה?
הערב המקסים הזה מילא אצלי את מצברי-הגאווה
על-כך שנולדתי ,גדלתי והתבגרתי במעוז.
תודה לכם מעומק הלב האוהב.

אילת היקרה ולכל העוזרים ונותני הכתף ,והמחזקים
ברגעים קשים ....יש שכר לעמלכם!
ברצוננו להודות על החג והרוח של המקום .אהבנו
מאוד ,ומעריכים מאוד את היכולת של מעוז להפיק
אירוע כזה ,ובתנאים לא קלים .אמנם לא הספקנו
לבקר בכל הנ"צ שנפרסו בפנינו בפרסומים ,אלא רק
בחלקם ,אך זה רק בזכות המפגש המחמם עם
חברים וידידים .ויש להניח שעוד נגיע למקומות שלא
הספקנו .וגם...יכולנו להתרשם מצמיחתה המחודשת
של מעוז שזה נפלא.
אני רוצה להדגיש את גדולתה של 'פינת הזכרון'
הותיקה אשר אין משהו שידמה לה  -בכוחה,
בערכה ,ביופיה ,ובמסר שהיא מעבירה לדורות
הבאים.

משה לבית לב-טוב ,בן לפנינה ואבנר ז"ל ,אח
לגיורא יבדל לחיים ארוכים.

יישר כוח .מחבקים חזק,
שושי ומשה יעקבי

גשם -בחודש נובמבר ירדו  91מ"מ
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שירים בחצר הקיבוץ

באירוע חגיגי של שבת בבוקר חשפנו את מסלול השירים על מבנים בחצר הקיבוץ.
לקולם של שירי מעוז בחצר הקיבוץ התכנסנו בחדר האוכל לארוחת בוקר של פעם.
חצי ביצה וירקות שלמים ,זיתים ,גבינה ,חלבה ,ולחם וריבה .במקום הריבה האדומה מהפחית
הגדולה (שהאקונומית והמטפלות הוסיפו לה מים כדי שתספיק לכל השבוע) ,הוגשו ריבות
דליקטס שרקחו חוה נהיר ,רותי לונטל ולאה גלבוע .והזיתים שכבשו עזרא כהן ,חוה נהיר ,יונה
ליפשיץ ולאה גלבוע.
לילדים הקטנים היה כיף של נסיעה בטרקטור ועגלה ,ולילדי ביה"ס – מסלול חידות לגילוי
השירים שהכינה שולה לויטל .מחדר האוכל יצאנו לסיור בעקבות השירים – מרחבת חדר
האוכל ,אל מגדל המים ,משרד הדיג ,תחנת האוטובוס ,הדואר ,מקלט המטה ,משרד התרבות,
בית יבניאלי ,הארכיון ,גן תומר .בכל תחנה נחשף השיר  ,ונאמרו דברים על השיר על הכותב
ועל המבנה שעליו נכתב.
חושפי השירים  -הדוברים ,היו ותיקים וחדשים ,מבוגרים וצעירים ,ובהם בני משפחותיהם של
יצחק צבי גפני ,אמוץ טל ,ואביטל דפנא שהיו בין הכותבים של שירי מעוז.
היה זה אירוע מיוחד ומאוד מרגש שהשאיר חותם בקירות הבתים ובליבות המשתתפים.
ועכשיו – לכבוד ה 11 -למעוז ,יש לנו בחצר הקיבוץ שביל שירים משלנו.
בפתיחה לאירוע נאמר:
בתים ושירים מספרים סיפור של מקום.
הבתים הציבוריים קבועים בקרקע ,אך ייעודם משתנה ,וסביבתם הפיזית והחברתית משתנה.
השירים והפזמונים ליוו את מעוז מאז ימי החומה  -בחגי המשק הגדולים שנחוגו ברוב עם,
בחגיגות הענפים (חג הצאן ,מסיבת הדייג ,יבול ראשון בכרם ,גדיד ראשון במטע התמרים,
סיום הגיוסים לכותנה ,פולירז – ענף חדש ועוד )...ובמסיבות חג ובחגי המחזור במסיבות
חתונה ואירועים חברתיים .לכל אירוע – נכתב שיר ופזמון .בעוקץ ובחיוך ובהרבה אהבה
והמון שמש וחום מספרים השירים את סיפורו של קיבוץ מעוז חיים.
אז חיברנו בין בתים וגלגוליהם ,לבין קטעים משירים שנכתבו באירועים שונים ,ויצרנו שביל
של "שירים על הקירות" שהוא מחווה לעבר של בונים ויוצרים ועם פנים לעתיד של המשך בניה
ויצירה.
רבים היו שותפים לבצוע הפרויקט והפקת האירוע:
צוות יוזם ומוביל – מיכל כרמל ,מרב שחם ,טל הרמלין סולץ.
עיצוב השירים לשבלונות – טל ומרב.
כתיבת השירים על הקירות – מרב ,שרון ואלה עיני ,גילה חן ,תמי גרינברג ,טל דפנא ,עמרי
הדס ,שרה הולצר ,מיכל אלמוג ,ודני קדר.
טקסטים בעקבות השירים והבתים – מיכל ויפתח.
ארוחת הבוקר – גילה חן ולאה גלבוע ,ויחד איתן – יונה ליפשיץ ,רחל דגן ומילה רקיטה.
הובלת סיור החשיפה – רביב .
הובלת הילדים – שחר.
צילום האירוע – אריהל'ה גנתון וירון כהן .
לכולם – תודה רבה.
מיכל כרמל.

החידה החודשית
על איזה שטר של מדינת ישראל מופיע המגדל של "מעוז" מימי חומה ומגדל?
תשובות אפשר לשלוח למזכירות.
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ברכות חמות למשתחררים ולמשתחררת משירות צבאי:
ליאת נפדנסקי ,ניתאי אריאלי ,איתמר ישבי
מזל טוב לילידי חודש נובמבר :
שלו אריאלי ,רונית נוימן-גולן ,אבי גל ,יורם גזיאל ,יוסי גלבוע ,רונית דן,
שרה הולצר ,רעות הופמן ,ניצן חורש ,חנה כהן ,צפריר כהן ,עמוס לויטל,
יואש ניב ,יוחאי סולץ ,עזרא עובד ,יפה בירן-פוקס ,ליאב פיטוסי,
נמרוד שחם ,עזרא שמואל ,דניקו שמידט ,אינה גרינברג ,רן לוי,
עפר קדר ,שחף גולן.
ולילדים  :הגר גרינברג ,אבישי טל ,יהלי עמית ,מעיין בר,
גיא פוקס ,ניתאי סיגל.
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נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש נובמבר
אליעזר ריימן /91//1/909
צבי גת /11//1/909
שלמה אנקורי 721//1/90/
אבי יואלי /21//1/90/
גיטה הרשקוביץ' /01//1/99/
אורה והבה 721//1/99/
אליהו לוריא /01//1/99/
מנדל סלוצקי /01//1/770
פנינה (פיצ') אופק /01//1/7/7

פריץ בולאי 701//1/91/
אסף סלוצקי 701//1/91/
דורית הרמן 701//1/91/
צילה טמבור 701//1/91/
שיזף כדורי 701//1/91/
בעז גפני /01//1/9//
טובה גופמן 701//1/90/
יעקב פרג //1//1/90/
גדעון שחם /21//1/900

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

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" – הקיבוץ המאוחד ,קבוצת חוגים מעוז חיים ,מס: 19.14.1491 ,111 .

"הרהורים (עם בן העליה)
במשך שנת היותי במעוז לא שמעתי שהזכירו את המילה "עליה" .כאילו לגמרי אינה קיימת.
לפני כמה שבועות כשדברו על קבלת עליה ,עמדתי ,הסתכלתי ישר לעיני המדברים וחיוך עבר
על פני .ופעמים אחדות חזרתי על המילה" :עליה ,עליה" .התפלאתי מאין באים עכשיו
העולים .גם לא האמנתי שיבואו עוד עולים ארצה.
והנה הגיעו עולים חדשים למעוז ,בחורים חסונים מלאי מרץ .כולנו שמחנו .אנחנו קולטים
עליה .משקנו מתבסס ומסוגל לתת מקום לעולים הבאים .נזכרתי שהנה ב 1-לספטמבר מלאה
שנה לעליתנו .באנו באניה "טיגר היל" .עליה זו הפרידה בינינו ובין חברינו שנשארו בגולה.
הם ציפו לעליה ואנחנו ,המאושרים ,עלינו .נזכרת אני בסבלנו בהכשרה ,בייסורי העליה .רוצה
אני לשכוח את כל זאת ,אבל אי אפשר .תמיד התמונה עומדת לנגדי .דרכנו היתה מלאת סבל,
רעה ומחלה .ונסתימה הנסיעה בקרבנות ,לסבל הארץ .חברים יקרים הלכו מאתנו .חברים
יקרים בעבדו אתנו יחד שנות הכשרה רבות וחשבו גם פה להמשיך בדרך המשותפת .ואלה
חברינו שנפלו :צבי בינדר ,ד"ר שניידר ,יונה שימילביץ ,צפורה .תמיד נזכרם.
נורא היה מותם .באניה ,בלב ים ,רחוק מישוב – רק מים ושמים מסביב .המשכנו את דרכנו 6
שבועות ,בלי כל סיכויים להגיע לחוף .התיאשנו ,וכשסוף סוף הגענו ,וראינו מרחוק את החוף,
גדלה השמחה בתוכנו.
דרך קשיים ויסורים הגענו למעוז השקטה ,הנידחת ,השוכנת על גבול ירדן .משק צעיר אבל
גדל מיום ליום .זוכים אנו כבר לאכול מפרי עמלנו .רק לפני שנה היינו העולים עייפים
ורצוצים ,והיום אנו קולטים את הבאים אחרינו.
מאחלת אני לחברים הבאים שימצאו פה את ביתם .הניה ש" .
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