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 22.3.2018 חמישייום  3דף מידע מס.         
 

 ,שלום מעוז קהילת
 הקהילה כמנהלת תפקידי את התחלתי במעוז היפיפיות הכלניות פריחת עם, החודש בתחילת

 .קהילתי וגיבוש צמיחה, לפריחה מעוז את להוביל ומקוה
 לצרכים מענה לתת ומנסה הפרק שעל הנושאים את, הקהילה את לומדת אני זה בשלב

 .חברים של פרטניים
, לרוח, להוויה ולהתחבר להבין שאוכל כדי להכיר לי שחשוב מפוארים ומסורת עבר למעוז

, צעירה אנרגיה עימן המביאות חדשות משפחות של קליטה ישנה בנוסף, ולצרכים לחברים
 .מענה להם לתת שיש נוספים וצרכים חדשים כוחות

 לשיתוף אזדקק כך ולשם תהליכים מספר נבצע, והגשמה לצמיחה מעוז את לנהל שאוכל כדי
 .כולכם של פעולה
 מתבצע והכרחי' א שלב, החיים אומנות' חב עם" קהילתי בינוי" הינו שהתחלנו ראשון תהליך

 הבנת באמצעות, מעוז קהילת את יחד ולהוביל להנהיג איך לומדים אנו בה ההנהלה עם
 .  והסכמות אמון, שקיפות:  ביניהם ההנהלה וערכי ומטרות אתגרים הצבת, שיח, הסמכות

 לשמוע נוכל שם נושאים במגוון לשיח במות וניתן הקהילה עם גם יתבצע התהליך המשך
 .ולעשייה לדרך שותף יהיה והציבור ולהשמיע

 . שנגבשם ברגע לידיעתכם אותם ונביא ותוביל תקדם שההנהלה חשובים נושאים ישנם
 הפנסיונים הנתונים איסוף את עצמי על לקחתי, הפנסיה נושא את לקדם כדי, זה בשלב

 ובסיס האקטוארי לחוב ומשקף תייאמ דוח שנקבל כדי זאת, הפנסיונית המסלקה באמצעות
 . הפנסיה הפקדות של שוטף למעקב

 ללא, להבין חשוב. 2018 אפריל סוף עד – ז"לו. זה בנושא כפרויקטורית לי תעזור הופמן רעות
 ומקצועית אמינה עתידית כלכלית תוכנית ולבנות אחראיות החלטות לקבל נוכל לא זה בסיס
 .במעוז הגיל קבוצות לכל מענה שתתן

 לכם לתת כדי מעוז של הפנסיוני יועץ עם לחברים הסברה מפגשי מקיימים אנו, שפרסמנו כפי
 .זה בנושא זקוקים אתם לו המידע כל את

 פרויקט נוסף היוצא אל הדרך הינו שיקום הספרייה ופתיחתה בהקדם.
 . וביחידים בקבוצות מפגשים אקיים מקרוב ולהקשיב להבין, אתכם להכיר כדי בנוסף
 .ופתוחה נעימה באוירה ונתראה המפגשים את תתאם שניר

למעוניינים ליצור עימי קשר ניתן לפנות לשניר לתיאום פגישה או לפנות אלי במייל לכתובת: 
M.kehila@maozhaim.org 

 ! שמח חג לכולם מאחלת
, קבלה, חיובית לגישה אותם ונפנה ליבנו ממגירות שלנו השליליים הרגשות כל את שננקה

 .והקשבה פתיחות
 

 :אביב שיר            
 בנפשי זורמת אט

 ,הטוהר מנגינת
 ,חפשי אביב שיר, עופה
 .זוהר שטוף מרחב אל

 

 הגינה אל נא עופה
 ,התחילה פריחה בה
 בשושנה תפגוש אם
 .לה ברכתי את תן

 גולדברג לאה: היינה | תרגום היינריך: מילים

 .עדנה ,בברכה
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 עדכונים מועדת קבלה
 אסף ורעות דפנא מצאים בתהליך מתקדם של קליטה לחברות: 

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

 
 בברכה, ועדת קבלה.

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

 
 

 אירועים ופעילויות חודש אפריל
 

התוכנית מסורתית  איש אישה וילד. 210 -בפתח. נסב לחג במעוז כ –: ליל הסדר פסח במעוז
  כפי שנהוג אצלינו עשרות בשנים. –ונהדרת 

 ונעים.חג שמח, שלו  –אנו מאחלים לכל אנשי וילדי מעוז 
נערכה קבלת חג במועדון. רבים הגיעו לשבת יחדיו. גם שי  –לחברי מעוז הוותיקים  קבלת חג

 חג שמח לכל בית מעוז. .גם ברכות נאמרו ניתן לכל משפחה. -  צנוע
 

 בקרוב. –מתגבשים על ידי צוותי מתנדבים. פרטים והזמנות  – ימי הזיכרון וימי העצמאות
 

 טיול משק שנתי – וצעיריםטיול משפחות, חברים 
 27-28.4.18המועד: שישבת 

  ...חרש חרש כוכבים ומצית הסתיו ליל יורד על הנגב
 

 .ישראל לארץ הכניסה של הדרומי השער ...המערבי לנגב הפנים עם אנחנו השנה,
 לעבור אלנבי כמו ועקשן גדול אחד הניע מה אפילו להבין נוכל. במקום עברו גדולות אימפריות

 עד מפורסם מוצר לכולנו שהשאיר בונפרטה נפוליאון כמו וחכם קטן אחר אחד או ...במקום
 (.במרפאה: רמז...)במעוז גם למצוא יכולים שאנו היום

 תכנית הטיול:
  :27/4 שישי יום
 הפסקה .ממעוז נסיעה כשעה אלונה". ל"פארק נגיע, שישי יום, בבוקר  08.30 -ב נצא

 מים ובה לאדמה מתחת עתיקה רומאית בניקבה חווייתית הליכה עם בשילוב והתרעננות
  .זורמים צוננים
. שרון" ולילי אריאל "קבר, הכלניות" ב"גבעת בדרך ונעצור דרומה ארוכה בנסיעה נמשיך
 . והתרשמות תצפית קצר ביקור

.  הארץ שבדרום שחור" "חץ באנדרטת צהריים לארוחת עוצרים ואנחנו נוספות נסיעה דקות 15
 .50-ה בשנות באזור התגמול פעולות של הקרב מורשת את המנציח זיכרון אתר
  ליד, עזה רצועת על תצפית נקודת מהווה משם דקות 3 הנמצא סיבוני" אסף אל "מצפה נדלג

 .ומיוחד מעניין סביבתי פיסול עם בשילוב, עם ניר קיבוץ
 חומר להכנת הבריטים את ושימשו שנים 100 לפי באזורלפני  שהוקמו הגופרית במכרות נסיים

 יוכלו העין - חדי, למכרות בנוסף .צבעוני חול עם בקבוקים להכין יוכלו שירצו הילדים ...נפץ
 ...הבריטית האימפריה ידי על במקום שנבנה ומעניין נוסף מיוחד באתר עיניהם לשזוף
 ...לילה ופעילות מדורה, סעודה, אוהלים לינה .אשכול" ל"פארק משם

 
 : 28/4 שבת יום

 .בארץ הארוך, הבשור" "נחל מעל התלוי" ל"גשר והקפצה מסורתית בוקר ארוחת
 .  18:00-19:00 משוערת חזרה ...הבא בפרסום נרחיב עליו. גוברין בית לאומי לגן נמשיך
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 ? מה ניקח וכיצד ננהג בטיול

 .הנסיעה באוטובוס נוח וממוזג 
  לציוד הכללי. –רכב נוסף 
  רביב מור. מולשכולם באים יחדיו באוטובוס. תאום  –השאיפה 
  לערב. –ציוד אישי: ביגוד למים, ביגוד להחלפה, ביגוד שינה, משהו חמים 
 .נעלי מים, נעלי הליכה 
 שקי שינה בשטח./אוהלים, כלי מיטה, שמיכות 
  לכל אחד –מים אישיים בכמות מספקת ליום שלם 
 ניר טואלט, מגבונים וכד'. –ה שני העזר 
 אחות רפואי./במרוכז עם אח –זרה ראשונה ע 
  כדאי להביא בקבוקונים קטנים מפלסטיק )אפשר לרכוש בפארם( –לאיסוף ויצירה בחול 
  'נים.ילמעוני –לילדים לשעות אחה"צ  –כדור וכו 
 

 ההרשמה בעיצומה. 
 נשלח אליכם דף הרשמה לאירועים שונים. ההרשמה מסתיימת ביום העצמאות. 

 
 , תרבות מעוז.לכולנוחג פסח נעים 

 
 
 

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

 בהראל  קולקטיבי בריאות ביטוח התייקרות
 ביטוח נוישעני", לקיבוץ בריאות מגן" בביטוח המבוטחים חיים מעוז חברי קיבלו אלו בימים

 הפוליסה התייקרות על הודעה( הבריאות לסל מחוץ) מיוחדות ולתרופות ל"בחו השתלות
 יישאר זה מחיר. לחודש ₪ 30.5 על תעמוד החודשית הפוליסה עלות .1.5.18 מ החל 99%ב

 . הפוליסה של הכספיות לתוצאות בהתאם שוב יפתח ואז שנים שלוש
 הקולקטיבי בביטוח המבוטחים ברשימת להיכלל להמשיך מעוניין שלא שמי גם נאמר במכתב

 ועוד(. דרכי) מתאים טופס במשלוח( 31.6.18 עד) בה חברותו את לבטל רשאי ,זו פוליסה של
 כמובן. זאת לבקש מוזמן, בארץ לניתוחים גם הפוליסה הרחבת לעשות שרוצה מי, מהמכתב

 .נוספת בעלות
, כלל אותו צורכים אינם מהמבוטחים 90%, ביטוח בכל כמו. לנהוג כיצד מלהמליץ מנוע אני

 הביטוח ענף כל את מקיים, לו יזדקקו שכן 10% ה בין תהייה אתה שדווקא הסיכון אבל
 .בריא להיות זה בריא הכי: ל"חז שאמרו כמו או  .לסוגיו

 .יפתח
 
 

  החידה החודשית
  (?5 לפחות) מעוז חברי היו שלנו האזורית המועצה ראש יושבי אילו מבין

 לויטל לשולה תשובתו לשלוח מוזמן משלושה יותר שיודע מי

 בתא הדואר שלו. זעיר ממתק ימצא, שמות 4-מ יותר לי שישלח הראשון
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 ....בחינוך מהנעשה
 מבחינת הן, הבאה השנה לקראת להיערך ומתחילים הלימודים שנת באמצע נמצאים אנו

 . חדשים ילדים קליטת מבחינת והן צוותים
 ותושבים חברים ילדי 39 מתוכם. ילדים 78מתחנכים   במעוז הרך הגיל במערכת – הרך גילה

 9 מתוכן עובדות 16 הרך הגיל למערכת. הסביבה מיישובי המגיעים חוץ ילדי 39-ו במעוז שגרים
 חיה, כהן יעל, הדס ריסהט, וובר מעיין, אבלו שי: מהצבא שהשתחררו וצעירות קיבוץ חברות

 לעיר ועוברת מסיימת אלה שבימים שלום וטל אופק עלמה, ישבי אליה, פוקס ירדן, צוקרמן
 .ובחופשים שישי בימי שעובדות נעורים גיל נערות גם משולבות במערכת בנוסף .הגדולה
 אושפיזין ואירחנו סוכות בנינו – סוכותחג : מספר אירועים כמערכת יחד חגגנו השנה במהלך

קיימנו  –פורים ג ח, פשוש לבית לילך גנון בין בבוסתן עצים נטענו – בשבט ו"ט, מהקיבוץ
 הרך הגיל ילדי כל יאפוי – ובפסח, הרך הגיל וילדי להורי פורים ומסיבת תחפושות תהלוכת

 שמירה בתוכה שמשלבת שגרה מתקיימת בית בכל, במקביל. הבא בשבוע שיבנו בטאבון מצות
 .בית לכל המותאמים חינוכיים תכניםו ולערכיה לקהילה חיבור, מסורות על
 

 חברים של ילדים 33 מתוכם, ילדים 43 מתחנכים' ו-'א במרכזון – ליאפורמ בלתיהחינוך ה
 ילדים 36 נעורים וגיל ביניים חטיבת במועדון. הסביבה מיישובי ילדים 10 ועוד במעוז ותושבים

 עובדות' ו-'א במרכזון .הסביבה מיישובי ילדים 5 ועוד במעוז ותושבים חברים ילדי 31 מתוכם
. ובחופשות שישי בימי בעיקר נעורים וגיל ביניים מחטיבת נערותו מיירן ורונית קורן לימור

 פעילויות, משחקים, יצירה: מובנית פעילות עם מתוכנית שבנויה שגרה על שומרהמרכזון 
 ימים בשבוע. 6המרכזון פועל . מעוז מסורות על שומרותהמשלבות ו לחגים

, קבועה שבועית תוכנית קיימת הנוער במועדוני. גזיאל רותם עובדת נ"וגיה ב"חטה במועדון
 ובנוסף ביניים חטיבת לילדי פעילות בשבוע פעמיים, נעורים לגיל פעילות בשבוע פעמיים
 . שבועי סיכום בה נערך שבת קבלתו הלימודים לאחר צ"אחה מפגשי, ערב ארוחות
 סדנאות, כוללות התוכניות, להורים ונשלחו מוכנות כבר החופש ותוכניות לפנינו פסח חופשת

 .נסיעות גם הנעורים ולבני, החג ברוח משחקים, חיצוניות
 לייצר לילדים על מנת לשמר שגרה בטוחה השנה ימות כל לאורך פועלת במעוז החינוך מערכת
 הקבוצות גיבוש על עובדים אנו השנה כל לאורך. במעוז לחינוך איתנה ותשתית מיטבי אקלים

 . למקום שייכות תחושת היוצר דבר אחת כקבוצה והן הגילאים מבחינת הן
 

 חינוך הנהלת לבחירת מכרז ייפתח הקרובים ובימים שנים, 3ה בת כהונ סיימה חינוך הנהלת
 עהנ, אריאלי ערמון תמר: הנוכחית ההנהלה לחברי תודה להגיד רוצה אני זו בהזדמנות חדשה.
 עבודה על אופק ועלמה נחום מעיין, מור נט'ג הופמן, אריאלי רעות, דפנא רועי, הרלינג

 . נוךימגדירים את אופי הנהלת הח אנו החדשה הקהילה מנהלת, עדנה עם יחד. משותפת
 

בתהליך צמיחה וקליטה, ומערכת חינוך בקהילה היא עכשיו ובשנים האחרונות מעוז נמצאת 
יקריים להגעת ולצמיחה. חינוך איכותי ויציב הינו אחד הגורמים הע אבן שואבת לקליטה

. המשפחות שמגיעות לביקור לקראת קליטה, מבקשות כבר בפגישות משפחות חדשות למעוז
 ועד לחינוך הבלתי פורמאלי.  0הראשונות לראות ולהתרשם ממערכת החינוך מגיל 

הרצף הגילאי. קליטת תינוקות לבית תינוקות  הינומערכת החינוך  הדבר העיקרי שמחזיק את
ולמועדוני ו' -המשך ישיר למרכזון א'לגנון ולגן הבוגר. מהגן הבוגר קיים  ,לפעוטון ומשם

ככל שיהיו יותר ילדים במערכת כך יקטן הסבסוד של הקיבוץ למערכת החינוך. לצערנו הנוער. 
כרגע במעוז עדיין אין מספיק ילדים שיכולים להחזיק את מערכת החינוך ולכן אנו קולטים גם 

! ממש ם שמגיעים מבחוץהילדיילדים מיישובי הסביבה. אין הדבר אומר שאנו מסבסדים את 
 לילדי חוץ תעריף שכ"ל גבוה מילדי החברים.לא! 

לתהליך הצמיחה  אנו מסבסדים את מערכת החינוך מתוך הכרה בחשיבותה של המערכת
 כשמעוז עברה שינוי. החלטנו , וגם כי כך וקליטה שלנו
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 מערכת של ולאיכות הקהילתיים בחיים משמעותי חלק מהווה הקיבוצית החינוך מערכת
 בכל כמעט נוגעת החינוך מערכת מכך יתרה, בקהילה החיים איכות על רבה השפעה יש החינוך
 שמגיעים ות/צעירים וגם נוער, וסבתות סבים, הוריהם, עצמם הילדים: האוכלוסייה שכבות

  .במערכת לעבוד הצבא אחרי
 

, ייחודיות שיוצרת חינוך מערכת, טובה חינוך מערכת על ולשמור להמשיך שנוכל תקווה כולי
 . יחידה וגאוות שייכות תחושת

 
 .אביסרור סופי, שלום בתש           

 
 
 

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

 ישראל פרס לקבלת בחירתו על לוי לדוד ברכות
 . שאן בית השכנה העיירה תושבי לבין, העמק קיבוצי, בינינו מתח היה רבות שנים
 נגד פרוע הסתה מסע לוי ודוד בגין מנחם הובילו שבהן, 1981 בבחירת היה המתח של שיאו

 חברי 47 קיבל המערך, כנסת חברי 48 וקיבל הליכוד ניצח ההן בבחירות) הקיבוצית התנועה
 (.היסטוריה השאר, כנסת
 את למצות שיש הבינו האזורית המועצה ראשי; האוכלוסיות בין קירבו והחיים שנים עברו

 ירדנה המושבים ולילדי מעוז לילדי משותף" בוסתן" יסודי ספר בית נפתח במעוז, המשותף
-ב .דירות שהתפנו ככל ילדים-ולבתי לקיבוצים התקבלו שאן מבית דירות ושוכרי, יוסף-בית

 החג ועדת. הקיבוץ מזכיר אז הייתי אני(. שנה 30 לפני) היובל חג את חגגה מעוז 1987
 אני. החג לתקציב להוסיף" מוכרחים"ש הצעה עם שבוע כל למזכירות באה היתה המורחבת

 ומועדים חגים עוד לנו ויהיו" הסיום חגיגות לא" שזה באמירה המציעים את להרגיע נהגתי
 שבין לבקש לוועדה הלכתי, החג מועד התקרב כאשר אבל. כיכרות ולבנות אלבומים להוציא

, לוי דוד גם יהיה( האזורית והמועצה ם"התק ראשי את להזמין נהגו כ"בד) שיוזמנו מים"האח
 גם מה. נרגע קצת 1981 בחירות על שהזעם חשבתי. הממשלה ראש וסגן השיכון שר אז שהיה

 הלאומית האחדות בממשלת הליכוד ממפלגת היחיד השר שהיה על לטובה לוי לדוד שזכרתי
 צעק בוועדה. הביטחון רצועת אל מלבנון ל"צה נסיגת בעד 1985-ב בממשלה שהצביע, ברוטציה

 להנמיך הזמן הגיע: "לו עניתי". גופתי על? למעוז לוי דוד את להזמין: "ומכובד ותיק חבר עלי
 ". שנרגיע ומוטב הזה העמק תושבי נשארים כולנו הן; והאיבה הגדרות את

-בבית לוי דוד של לביתו נסענו ואני( המועצה ר"יו אז) שחר יגאל. הצעתי את קיבלה הוועדה
 לב ברוחב חייך לוי דוד. ולברך לבוא אותו והזמנו( הספרית אסתר ליד', ד בשיכון גר) שאן

 לאורחי והשני השכנים לקיבוצים אחד: מופעים שני אז היו) הראשון ובחג. ההזמנה על ושמח
 לבניין הקיבוצים תרומת את להעריך שיודע שכן. מכובד שכן ברכת ברכתו את נשא( החברים

 .והארץ העמק
 .היוקרתי ישראל פרס לקבלת בחירתו על לוי לדוד ברכות

 
 .יפתח
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 ועתיד הווה, עבר: הקיבוצים מחקר
 קיבוצי 11 - ו מ"תק קיבוצי 11 -מ חברים בקרב שנה 30 -כ לפני לדרך יצא הקיבוצים מחקר

 דמיון האם לבחון הייתה המחקר מטרת. 1999 בשנת נערך המחקר במעוז. הדתי הקיבוץ
 בין הבדלים יבטל אף ואולי ימתן החברתית התמיכה וברמת דמוגרפי-סוציו במצב, במוצא
 תבנית שבחירת כך על הצביעו המחקר תוצאות. וחולי בריאות במצבי וחילוניים דתיים אנשים

, אתנית הומוגניות ליצירת הובילה אכן וחילוניים דתיים קיבוצים חברי של ייחודית מחקרית
 ששיעורי נמצא הדמיון אף על אך. הדתיות קבוצות שתי בין וחברתית דמוגרפית-סוציו

 קיבוץ חברי בקרב משמעותית גבוהים היו( ספציפיות וממחלות שהיא סיבה מכל) התמותה
 .חילוניים
. וחולי בריאות ומצבי דתיות רמת בין קשר על מצביעים, ובעולם בארץ, שונים מחקרים

 דתיות קבוצות בין הנבדלים, חברתית ותמיכה אקונומי-סוציו מצב, אתניים מאפיינים
 זה לקשר אפשריות סיבות להוות יכולים, בריאותיים תוצאים עם זמנית בו וקשורים
 אורח במאפייני הקשורים הבדלים הם בריאות ומצבי דתיות שבין לקשר נוספים הסברים

 על להשפיע ומאידך, דתיות קבוצות בין שונים להיות מחד העשויים אישיותיים ומשתנים חיים
 בין בריאותיים להבדלים אלו הסברים של תרומתם את לבחון כדי. וחולי בריאות משתני
 אוכלוסיית בקרב  נוספים מחקרים שני ערכנו 2000 -ו 1990 השנים בין, וחילוניים דתיים

 .אלו במחקרים גם חלק ונטלו נכונות הביעו צבי טירת חברי. הקיבוצים
 התנהגות במשתני משמעותיים הבדלים של קיומם על הצביעו אלו מחקרים תוצאות

, למשל כך. חילוניים קיבוץ לחברי בהשוואה הדתי הקיבוץ חברי בקרב אישיות ובמאפייני
 צריכה. חילוניים לעומת דתיים בקיבוצים יותר גבוהה דגים וצריכת יותר נמוך היה עישון

 הסיכון הקטנת על המשפיע( 3 אומגה) חשוב דיאטטי שומני למרכיב קשורה דגים של גבוהה
 התנהגותיים במשתנים הבדלים, זו באוכלוסייה. זו מסיבה לתמותה ובעיקר לבבית לתחלואה

 ורמת השמנה כדוגמת, ותמותה לתחלואה סיכון בגורמי הבדלים עם קשורים אף נמצאו
 נצפה אשר התמותה לעודף, חלקי אם גם, הסבר לתת עשוי אלו הבדלים מכלול. בדם השומנים

 .דתיים קיבוץ לחברי בהשוואה חילוניים קיבוץ חברי בקרב
 ובני הקיבוצים מחברי נרחבים נתונים השנים לאורך נאספו הקיבוצים מחקר במסגרת

 סיכון גורמי רמות לקביעת דם ונתנו גופניות בדיקות עברו, רואיינו המשתתפים. משפחותיהם
 הגנטי החומר ולהפקת( בדם שומן וחומצות שומנים רמות למשל כמו) דם וכלי לב למחלות

 שנאסף המידע עושר עם יחד הייחודית המחקר תבנית. הגנטית השונות אפיון לצורך( א"דנ)
 מפתיע לגילוי הובילו המחקר נתוני, לדוגמא. נוספות מגוונות מחקר שאלות לבחון אפשרו
, בתזונה בלעדית התלויה כתכונה נחשבה אז שעד, בדם השומן חומצות שרמת והוא וחדשני

 מתקדמות גנטיות בטכנולוגיות שימוש באמצעות, בנוסף. מובהק תורשתי מימד בעלת הינה
 חברי את אפיינה אכן אתנית/גנטית הומוגניות כי להראות ניתן, האחרונות בשנים פותחו אשר

 . עת באותה הקיבוצים
 נתחיל, חיפה ואוניברסיטת העברית מהאוניברסיטה חוקרים שבין פעולה שיתוף באמצעות

 אשר לחברים לפנות מבקשים אנו. זה שנים ארוך מחקר של נוסף בשלב אפריל בחודש
 סיכון גורמי של מדידה הכוללת ייחודית בדיקות בסדרת חלק ליטול ולהזמינם בעבר השתתפו

 באופן יתרמו זה חדשני מחקר שממצאי צופים אנו. בהזדקנות הקשורים מערכתיים-רב
 אבחון ויעדי מניעה דרכי של לזיהויים וכן בהזדקנות הקשורים מנגנונים להבנת משמעותי

 .האוכלוסייה כלל בקרב הבריאות מצב בשיפור יסייעו אשר חדשים וטיפול
 בצמיחה המאופיינת זו תקופה מאשר חשובה מחקרית פעילות לחידוש יותר המתאים זמן אין

 . והתחדשות
 .ושמח כשר חג ומאחלים כבעבר פורה פעולה לשיתוף מקווים אנו

 
 חבצלת יוסף                                                           ראשית חוקרת ,אגמון מעיין ר"ד

 .רכזת בריאות ורווחה                                                 .חיפה באוניברסיטת לסיעוד החוג
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 מזל טוב לילידי חודש מרץ:

 ארי, זיוה ברוש, אדם גודינגר, יפים גרינברג, אסף דפנא, מיכל דפנא,  ארגמן, עוז בן טליה

 חורש, רועי חן, יעל גבע, הדסה טל,  איתי הופמן, נעה הרלינג, גל עמית, דב זקש, לבנה

טוב, נבו לביא, זיוה מלצר, יהודה נהיר, נלי סגולה, שלוה פוקס,  ישבי, ריקל כהן, גיורא לב איתמר

 רפאל, רפי רפאלי, עידן, שמידט.אברהם רפאל, נעם 

 טוב, אלה כהן, מעיין כהן, יואב טל.-אלעד בורכוב, לילך וובר, גאיה מרדכייב, נעם לבולילדים: 
 
 
  קטעים מארכיון מעוז -וסטלגיה קיבוצית נ

 :1941. נכתב ע"י עמנואל ביחובסקי תש"א 1947 שיצאה לאור בשנת "חוברת העשורמתוך "

 נ י ס ן   "
 . בכול שּולח הצהוב הצבע - הׂשדות פני יכסה רענן ירק עוד לא ;והלאה מאתנו כבר האביב

 המרבד נעלם. באביבּה עוד העומדת לחיטה גונבו כתומות וְלשונות, השעורה שדות הצהיבו
ְמשה כבר הְגבעות וצמחיית, הִגלעד מוְרדֹות מעל החרציות של הצהוב  ובחלקות דרכים בִצדי. כָּ

 שתפזר לרוח מחכים, יבשים גבעולים על ונוצצת לבנה בקרקפת וגדילנים ברקנים ניצבו בּור
את הכבד הזרעים משא  תלוי הלבן והגזר, ויישבר ַמׂשאו כובד תחת הגבעול כָּרע ושם פה. ִמשֵּׂ

 עוד לחים מקומות וִבשאר תעלות בִצדי רק. הרוח למשב מתנדנד, למטה כשראשו אונים אין
 .הפרחים ורעננים הירק טרי

 מעמיקת ניצבת בודדת חסידה ושם פה תראה עוד; צפונה פניהן ומגמת באוויר חגות החסידות
 אך, קיץ טרם, מאפירות דרכים פני על כבד אבק רבץ כבר. להיפרד תחפוץ לא כאילו. מחשבה

 ִמִשכמּה, החורף שלכת לאחר חדשה ניצה האשל העלה כבר לא זה, רעננות נושם עוד הזור
ינות, הצפצפה תתרומם ומעלה  את עבות סּוף וקנה, קוצניים פטל שיחי יסתבכו לאשלים בֵּׂ
 בכחולו השלדג זיע ללא דום קפא הענפים אחד על, דיות חגות ממעל. בו עבור לבלתי הסבך

 .העכורים המים פני על לאטו צף עץ גזר. המסנוור
 לזור מעל. המלא הירח מנוגה חוורוור בברק מלבינים הרקיע פאתי. ובהיר עמוק שאן-בית ליל

 והמיית הוד מלא. ממנו ונמלט – השחור הסבך בתוך נבלע, מתפתל כסף כנחש הירדן יראה
 אגדה כמתוך. הקרוב-הרחוק הגלעד, מנגד הגלעד סוגר אפל כגוש. בלילה הזור הוא סתרים
 והנה, מפכים וזכים דקים בודדים קולות. הלילה זמירי רינת – מלמטה הרינה תעלה רז מלאת

 ולא קט רגע עוד! אותם הארץ כל מלאה, אותם הזור מלא -, משתזרים, מתפשטים, גואים הם
 ההוד רחש, האפל הסבך בתוך המכסיף הירדן, הלבן זה שאן-בית ליל מלבד דבר עוד נותר

 . זו זכה ורינה
 "  .נקצר עתה שזה משכר חציר ריח בכנפיה מביאה קלילה רוח

 : הערות
קע של הנמוך המפלס=  הירדן גאון"[= מעוז"ב מקובל( ועודנו) שהיה ערבי מושג] זור**  -הסורי הבֶּ

 . אפריקאי
 . שונות בוטאניות משפחות שתי בני קנה-ו סוף-ש הטבע מורי לנו" גילו" לא 60-ה שנות עד: סוף-קנה **
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  מרץ בחודש הנפטרים לזכר - זכרון נר
 

 14/03/1970 בירנבאום יוסי
 03/03/1977 יפה עמיר
 23/03/1977 בכור( עידה) מרים

 15/03/1978 לורברט רני
 27/03/1983 סולץ פנינה
 08/03/1984 דגן אישו
 04/03/1988 בכור תרזה
 23/03/1989 גונן מכי

 21/03/2011 טוב לב מתוקה
 30/03/2011 קורן עפרה
    31/03/2013 ברוש אבנר
 21/03/1993 ברנר אורי
 02/03/1994 ווליצקי עדנה
 14/03/1997 דפנא מלכה
 31/03/1997 ליפשיץ הדסה
 07/03/2000 פיסר יהודה

 05/03/2014 זהבי חנה
 14/03/2017 שלום אילנה
 21/03/2017 קרן מרדכי

 
 
 
 
 


