דף מספר  1יום שישי 2.3.3112

לחברים שלום,

מהנעשה בקהילה:
בתים חדשים -בקרוב יתחילו להיבנות בתים חדשים נוספים בשכונת האקדמאיים (משפ'
פיטוסי) ובשכונת התאילנדים (משפ' מרדכייב) .נאחל להם בהצלחה וברכת הדרך לאיכלוס
השכונות החדשות.
תשתיות -בוצע שיפור של משטחי חניה ודרכים ליד חד"א וליד המוסך ,מתוכננים שיפורים
נוספים שמתעכבים בגלל הגשמים.
שיוך דירות -תוכנית הפרצלציה אושרה סופית ועתה אני ממתינים לפרסום למתן תוקף
ב"רשומות" על מנת שנוכל להעביר את המפות למינהל .במקביל ,אנו מקדמים את יתר
הדרישות של המינהל .לדוגמא ,כניסה למתווה הסדרת השימושים החורגים (עסקים פרטיים
בשטח הקיבוץ) .המינהל דורש מהקיבוץ ערבות בנקאית כהתחייבות שהקיבוץ יסדיר את
השימושים החורגים בהסכם ,וישלם למינהל "קנסות" ותשלומים קבועים קדימה עבור
העסקים הפרטיים .תאמתי לאחרונה פגישה לצורך התנעת התהליך עם הגורמים במינהל
שיטפלו בהכנת החוזים האישיים לחברים ,והם ממתינים לנו שנסיים להסדיר את רשימת
תנאי הסף להשלמת השיוך.
פרויקט  -Spring Valleyספרינג וואלי הוא מרחב עבודה למהנדסי תוכנה ,מהנדסי מערכות
מידע ,מתכנתים ומעצבים שחיים בעמק ובאזור ,המוקם בימים אלה על ידי חברת "מקאן
אריקסון" ויהיה אח לשלוחת הניו מדיה  McCann Valleyהממוקמת במצפה רמון.
בעקבות פניית חברת מקאן אריקסון להקים את המיזם בקיבוץ ,אותר מבנה הספרייה (ביתן
הנעורים) .נציגי החברה שביקרו במבנה ,בליווי יו"ר המועצה ,מצאו שהמבנה מתאים מאוד
לצורכי הפרויקט הן מבחינת גודלו והן מבחינת מבנהו הפנימי .כזכור מבנה הספרייה עמד בפני
הריסה .לשמחת כולנו בסופו של דבר נמצאה מטרה נפלאה לשימור הבית .תודה לחברים שראו
את יתרונות שימור המבנה למען הדורות הבאים.
המיזם החדש יפנה ללקוחות ממגוון מגזרים ביניהם חברות סטארט-אפ בארץ ובחו"ל ,עסקים
גדולים ועסקים מקומיים ,ובהמשך יהווה גם מרכז ללימודי מקצועות התכנות הבסיסיים
והמתקדמים .זוהי תחילתו של מיזם נירחב ,ובשורה גדולה מאוד לאנשי מעוז ולעמק כולו.
המיזם יפתח אפשרויות רבות של תעסוקה ,ויזמויות חברתיות ועסקיות ,ויהווה עוד עוגן
כלכלי לקהילת עמק המעיינות.
בחודשים הקרובים תשפץ חברת "מקאן אריקסון" את מבנה הספרייה באופן יסודי כולל
טיפול בגג הרעוע .מלבד שיקום המבנה ,תפיח הפעילות בו רוח חדשה בקיבוץ ובאיזור אשר
תביא להעסקת אנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמית ,ובהמשך גם לעידוד משפחות חדשות לבוא
ולהתגורר באזור ובקיבוץ.
צוות החלוץ של המיזם כבר התמקם והחל בפעילותו בקיבוץ במשרד שמעל למועדון בבית
יבנאלי .תודה לבתיה וצוותה אשר שיפצו את המשרד במהירות וביעילות.
ספריית החברים  -הספרייה תועתק בימים אלו למקום חלופי .אנו בוחנים מספר אתרים
אפשריים לצורך כך .בית הכנסת יישאר במקומו מכיוון שאינו מפריע למיזם .הספרייה תוסיף
ותהווה מוקד חשוב וערכי בקיבוץ ,ואין כל כוונה לסגור אותה.
עלייה במחיר הנסיעה ברכבי הקיבוץ  -עקב עלייה מתמשכת במחירי הדלק יעלו תעריפי
הנסיעה ברכב מהסידור :לחברים ₪ 1.1 -לק"מ ,לענפים ולעסקים –  ₪ 3לק"מ .שינוי התעריף
החל מתאריך .12323112
בברכה ,איתן.
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ועדת קליטה

ועדת קליטה יוזמת מפגשים חברתיים בין קולטים – לנקלטים (ותיקים וחדשים),
לשיפור הקשר ,להעמקת ההיכרות וחיזוק הגשר .המפגשים הינם ללא ילדים ,בערב ,על כוס
קפה ועוגה .יושבים יחד ,משוחחים ,מכירים ומתוודעים.
נשמח למשפחות שמוכנות לארח בסביבות ה 11-11 -אנשים בביתם ,או מרפסתם (אנו נעזור
לוגיסטית אם צריך ונזמן את האורחים).
למעוניינים לארח אנא פנו לאחד מחברי הוועדה :יעל שביט ,לאה גלבוע ,רחלי נהיר ,עמליה
מרדכייב ,כרמית טל ,עמית מרגלית.
בהזדמנות זו נספר שישנן משפחות חדשות הנמצאות בתהליך הקליטה שישמחו למשפחה
מלווה מקרב המשפחות הוותיקות .משפחה מלווה מקלה על תהליך הקליטה ,מאפשרת חיבור
לקהילה והכרת אורחות חיינו כאן .אם יש משפחות מעוניינות  -נשמח לקבל את פנייתכם !
בברכה ,וועדת קליטה.

************
לחברים שלום רב,

שנת  3112החלה ואנו שוב מוצאים עצמנו במאבקים חברתיים ומיותרים .
אני רוצה להציע קו מחשבה אחר ,לחשוב קצת אחרת,
שנת  3112יכולה להיות שנת מפנה עבורנו ,אבל יכולה להיות גם שנת מאבקים קשים בין
דוריים.
בשנת  3112כנראה נוכל להנות מזכותנו בהסכם גשר השלום.
בשנת  3112נשייך את הדירות לחברים.
בשנת  3112נגמור לשלם את חובנו למשקי בית שאן (עפ"י חומר ההכנה לאסיפה ) – נשארים
חובות אחרים אבל בכל זאת...
בשנת  3112נקבל החלטות בנושא פירות נכסים.
בשנת  3112תוקם שלוחה של חברת 'מקאן אריקסון' בבניין הספריה ובא לציון גואל.
אני חושבת שיש להתיחס לשנה זו אחרת .הכוונה כמכלול אחד .יש לתת את הדעת על העתיד.
גם לשנים שיכולות להיות קפיצת מדרגה – צריך להקדיש מחשבה ותכנית התארגנות.
ונרד מדרגה לקשיים שבדרך – יש חשיבות להכין את הנושא מבעוד מועד ,לדוגמא :יש
להחליט על צורת ההצבעות בנושא הפנסיה ,כספי הגשר ופירות נכסים בצורה מרוכזת לפני
שמתחילים בביצוע ,זאת על מנת לראות את כל האוכלוסיה ,מבוגרים וצעירים ולהתחשב מגזר
אחד בשני .שאם לא כן יכולה להיפתח מלחמת דורות.
אתם שואלים איך ?
לדוגמא :ברור לגמרי שלא ניתן להעביר הצבעה על הגדלת הפנסיה ב( 51%-מכלל המצביעים
חברי אגש"ח) אלא אם תהיה הבנה .מעולם לא היתה הצבעה בקלפי שעברה ב 51%-ובכל זאת
את הפנסיה צריך להגדיל .והיה אם לא תעבור ההצבעה בעד הפנסיה ,השלב הבא ,שימוש
בכוחם של הותיקים בהצבעה על מענקי הגשר .בעברית ברורה מלחמת דורות והיא ממש
עומדת לפתחנו.
יש לנו סיבה להיות אופטימיים .אבל שום דבר לא יקרה מעצמו .יש לדבר על הדברים ,יש
לנסות לראות את התמונה במבט אחר .אפשר גם לחשוב על פיצוי הגימלאים בדרכים נוספות,
צריך להיות יותר יצירתיים.
לחשוב אחרת זו הדרך היחידה לצאת מהלופ שאוחז בנו כקורבנות בכל תחילת שנת תקציב.
בתקווה ,מלכה חורש
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ביטוח רכוש
דברי הסבר (קצת באיחור) להעלאת מחיר ביטוח תכולת דירות:
עד לאמצע שנת  3112שילם כל חבר  ₪ 2.31לחודש ,אלא שבסערה והברד של  31.11.11נגרמו
נזקים בגגונים של עשרות דירות (וקצת מבני ציבור) .כתוצאה מהנזק הביטוח שילם עשרות
אלפי שקלים ויותר לתיקונם ,ועקב כך תשלומי החבר הוכפלו ל  ₪ 13.1לחודש.
ההיגיון של חברות הביטוח עובד כך שכל זמן שלא תבעת את הביטוח  -הפוליסה זולה ,מרגע
שתבעת את כספי הביטוח המסוים  -הפוליסה מתייקרת .אותו עקרון הופעל עלינו החל משנת
( 3112חוייבנו מאמצע התקופה ,כשגמרו לשלם את נזקי הסערה) .אגב ,כל דרישת השתתפות
הביטוח בנזקי תכולת דירה הביטוח מקזז כ ₪ 211 -השתתפות עצמית.
יפתח אופק.

************
בית ניצן

הורים וילדים יקרים,
שמחה לבשר לכם שרכשנו ציוד חדש באלפי שקלים להעשיר את הבילוי שלכם בבית ניצן.
לילדים הבוגרים מכתה ג' עד י"ב -נרכש סוני פליסטישיין עם הרבה משחקים (אשמח
לראותכם) ,וכמובן יש את ה . X-BOX -ישנה פינה לספרים ,פינה להרכבות ,ועוד...
אשמח לראותכם מגיעים משחקים ומתלהבים ושומרים על הציוד והמקום לטובת כל
המשתמשים .תזכורת  :הורים שומרים על ילדיהם ,אין הכנסת מזון למקום.
להתראות ,ליאורה.

************
הודעות מהמזכירות
דוא"ל  -תיבת הדוא"ל במזכירות עודכנה ,הכתובת הינהMaozhaim@maozhaim.org :
בבקשה הקפידו לשלוח אלי דואר לכתובת הזו ולא לכתובת הקודמת Maozhaim@maoz.org.il

מכונת צילום -אני מקימה למשתמשי מכונת הצילום קוד אישי במקום כרטיס  .למעוניינים
אנא הגיעו אלי לקבלת קוד חדש .חיוב בגין השימוש ייעשה בסוף החודש לפי דוח המונה את
כמות הצילומים.
דף מידע -אשמח לקבל מכם ,חברי וחברות הקיבוץ ,דעות ,מחשבות ,זיכרונות ,רעיונות,
הבהרות ,הודעות ,רישומים ועוד ...לפרסום בדף המידע המופק אחת לחודש .אפשר לשלוח אלי
לתיבת המייל או להביא בכתב יד למזכירות עד ה 21-לחודש.
סקר הפצת מידע -במהלך חודש פברואר אערוך סקר על אופן הפצת המידע מהמזכירות
לחברים (כיצד אני מבקש2ת לקבל את המידע ,אם בכלל) .הסקר יעשה באופן אישי ולאחריו
יוקמו קבוצות שליחה מסודרות לכל נושא .מטרת הסקר היא למנוע ספאם (דוא"ל זבל),
ולעודד את קריאת המידע המופץ באופן סדיר.
שבת שלום ,שניר.
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בפעילות מתמדת
בימים אלה ,אנו נערכים למספר אירועים  2מפגשים  2חגים במעוז.
מתחילים בט"ו בשבט – חג עברי ארצי ומקומי .כפי שכבר סופר – אנו מתכוונים לטעת חורשת
עצי נוי על גבעת התצפית – בקצה גבעות המחמולה ,ממש מעל המצוק הגולש לשדות השלחין
שלמרגלות הירדן .את הבוקר שיתקיים אם לא ירד גשם ,בשבת הבאה  – ..11נתחיל בטיול
משימות רכוב על אופניים וניטע עצי נוי באזור מסוים בגבעת התצפית .כמובן ,גם פירות
ארצינו ומבט אל המזרח – יכבדונו בטעמם ומראם .את החורשה שניטע ,נקדיש לוותיקי
ישובנו בשנת ה 51-למעוז חיים .אז כולנו מוזמנים (הזמנה מיוחדת – בקרוב).
החג הבא – פורים (לא תאמינו כמה הזמן ממהר .מי יודע לאן )...כמובן ,חגיגות לילדים,
ריקודים והצגות והמון חוויות ,וערב שמח ומקפיץ – למבוגרים בלבד בח"א.
הזמנה – בבוא היום.
פסח – קרב ובא במהירות שיא ! השנה ,אנו מציעים לכל החברים והמשפחות "לעשות" את
החג וליל הסדר – במעוז חיים בת ה( 51 -הלו ,תנו כבוד ,זה חג של גבורות! ) .דף מיוחד יצא
לתאי הדאר ולמיילים – לחברי מעוז .אנא ,איספו המידע.
הנכם מוזמנים לשלחם גם לבניכם באשר הם ולהזמינם לליל הסדר במעוז.
תשמעו ,צוות חרוץ ונאמן – מציע לכולנו להיות בפסח במעוז ולהזמין את משפחותינו להסב
עימנו בנעימים .גם דף הרשמה כבר יש .אם תבואו ,נוכל להכין מקהלה עם שירים יפים,
מקהלת ילדים עם "המסכת" ,ריקודים ,קטעי קריאה ,אוכל טוב ובכלל – לחגוג ביחד פעם שוב
במסגרת  51שנה .גם הגדה לפסח חדשה – הפקנו– לכבוד ה .51 -אנא ,עשו חושבים ובואו.
ומה עוד? בשישי ה –  – 11.3מרוץ ניווטי שדה לזכרו של יותם גלבוע ז"ל יתקיים במתחם גני
חוגה .כולנו מוזמנים לרוץ או להנות מהמנוחה הירוקה.
למחזורים הבוגרים שבינינו :בחמישי – 12.3 ,ארוחת בקר קלה ושיחה – במועדון .בחמישי,
 – 32.3שוב מועדון אתנחתא – בקפה גלריה.
ולכולנו ,בין לבין – הכינו את גינתכם לקראת האביב ,ושימו לב לגינות היפות שמגננים לנו
אנשי הנוי.
את טיול המשק שקורא ל-כ-ו-ל-ם להשתתף בו – נקיים במועד חדש :שישבת11-31.1.12 ,
כלומר ,באמצע מאי .תהיה פריחה ,יהיה מזג אויר נעים ויהיו מספר מסלולים לגילאי אמצע
ולמבוגרים .הכיוון ,כנראה – דרום הארץ .המון פרטים – בקרוב .רישמו מועד הטיול.
להת .איילת ,תרבות מעוז

גשם
בחודש ינואר
ירדו כ 73 -מ"מ
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בטחון מעוז חיים -ינואר 11.2

לתושבי מעוז חיים שלום רב,
 .1התחלנו את השנה האזרחית החדשה בהצבת יעדים ל -3112 -בראש סדר העדיפויות הרחבת
ורענון פעילות צוות החרום היישובי.
 .3צח"י -צוות חרום יישובי :ראש הצוות ,בתיה טל משתתפת בימים אלו בקורס בנושא.
אנו ממשיכים להניע את תהליך הקמת צוות החרום ,קיבלנו מחסן לציוד ובמהלך השנה
הקרובה נאחסן ציוד לחרום.
 .2המשכנו בפרוייקט רישות הכביש ההיקפי של מעוז חיים במצלמות אשר מתריעות לשומר
בבוטקה השמירה על כל תנועה באזורים המוגדרים במערכת המצלמות .המערכת נותנת מענה
מצויין לצורכי הבטחון של מעוז חיים ומאפשרת שליטה היקפית בעיקר בשעות השמירה.
 .4לאחרונה הוקמה כיתת כוננות מועצתית אזורית (בדומה ליחידת לוט"ר אילת) וזאת ביצעה
אימון הקמה בבא"פ לכיש .בשאיפה כי ברבעון הראשון של  3112יכנסו לכשירות מבצעית
מלאה ויוכלו לספק מענה נוסף לבטחון האזורי.
 .1בימים אלו נכנס למוצב היפו גדוד  ,12אשר החליף את גדוד "אריות הירדן" (הגדוד הקבוע
שנמצא בגיזרה) לטובת אימון הגדוד .בתחילת מרץ ,עם תום האימון ,יחזרו "אריות הירדן"
לפעילות בגיזרה.
 .2התבצעה ביקורת של המשטרה לנשקייה במעוז חיים ,ישנן דרישות חדשות למיגון הנשקייה
ואנו נבצען בהקדם.
 .2מכת הגנבות באזור ממשיכה גם בשנת  ,3112במהלך כל שעות היום והלילה .עזרת
התושבים במעוז חיים בדיווח על רכבים או אנשים חשודים בקיבוץ ,נחוצה מאד למניעת
הגניבות בקיבוץ ! המשיכו ודווחו על כל נושא חשוד.
 .5המלצה :בחודש האחרון אנו עדים למגמת עלייה של גניבות במהלך היום ,מומלץ לנעול את
הבתים גם במהלך היום ,הגנבים תמיד ילכו למקום אליו קל להם להיכנס.
אם הדלתות והחלונות בביתכם יהיו נעולים ,סביר כי הגנבים ידלגו וילכו לבית שבו ימצאו דרך
פשוטה יותר להיכנס.
אירועי החודש האחרון:
במהלך החודש האחרון היו מספר ארועים בגזרתנו ,העיקריים שבהם:
פעולה שבוצעה
האירוע
תאריך
 4רעולי פנים שביצעו גניבה בנווה איתן.
 4-1-12פריצה בנווה איתן לבית הספר,
למרכולית ולהנהלת חשבונות.
בעל הבית שמע רעשים ,ניגש לסלון
 11-1-12ניסיון פריצה בשדה נחום.
והגנבים ברחו.
 13-1-12שני חשודים שזוהו ע"י תושב במנחמיה התבצעו סריקות ,ללא ממצאים.
במהלך הלילה.
תושבי בית שאן שהורחקו מהמקום.
 13-1-12במהלך הלילה ,רכב חשוד במזבלה
במעוז.
נגנב מהבית מחשב נייד ומקרן.
 11-1-12פריצה לבית בשלוחות במהלך היום.
33-1-12

ניסיון פריצה לבית בתל תאומים
במהלך היום
פריצה ביום לבית וגניבה בבית יוסף.

32-1-12

דיווח על חשוד במעוז חיים.

31-1-12

גניבת מקרר ממרפסת בית ברשפים

21-1-12

גניבה ביום מרכבים בבית קברות
מסילות.

33-1-12

בעלת הבית הבריחה את הגנבים.
ניגנב כסף וחפצים נוספים.
המשטרה הוזעקה ובוצעה בדיקה
לחשוד ,נמצא תקין.
במהלך היום נגנב מקרר שעמד במרפסת
בית ברשפים.
נפרצו  3רכבים ונגנב ציוד מהרכבים.

5

21-1-12

הירדנים זיהו  3חשודים ליד הגדר
בירדנה2בית יוסף ,התבצע מרדף
אחריהם ע"י הירדנים לתוך ירדן.
השניים ניתפסו ע"י הירדנים ,מדובר
בעבריינים ירדנים.

 3חשודים בגדר הגבול בצד הירדני

בברכה ,איתי הופמן
רכז בטחון צבאי  -מעוז חיים

************
מכרז ליו"ר האסיפה הכללית
חברי וחברות הקיבוץ מוזמנים2ות להגיש את מועמדותם2ן לתפקיד יו"ר האסיפה הכללית
אשר י2תשתלב בניהול האסיפות מיום בחירת היו"ר ברוב בקלפי .המועמדים2ות יוזמנו למפגש
מקדים לפני ההצבעה עם צוות איתור.
דרישות התפקיד:
 בקיאות ושליטה בתקנון הקלפי.
 היכרות ושליטה בתקנון הקיבוץ ,תקנון חוברת השינוי והחלטות האסיפה העיקריות.
 אסרטיביות ויכולת ניהול דיון יעיל ורב משתתפים.
 התמצאות ושליטה בנושאי האסיפה ובעניינים פנים קיבוציים.
 קיום פגישה מקדימה לאסיפה עם מנהל הקהילה.
 ניהול האסיפה בהתאם להחלטות הנהלת הקהילה.
 אחריות על רישום פרוטוקול תקין ואישורו.
 מעקב אחר החלטות האסיפה וביצועם.
יש להגיש מועמדות בכתב למזכירות עד ליום .35.3.12
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מהנעשה בחינוך111

אנו נמצאים באמצע שנת הלימודים תשע"ז ובימים אלה כבר נפתחת ההרשמה לשנת
הלימודים תשע"ח למערכת הגיל הרך.
הגיל הרך  -בבתי הילדים ,בגיל הרך נמצאים בשגרה מבורכת של "בין החגים"  -אחרי חגי
תשרי וקצת לפני פורים ,עוסקים בעונות השנה ,בטיולים ,במשפחה ומתכוננים לט"ו בשבט
הקרב ובא .כמו בכל שנה גם הפעם נחגוג יחד כל ילדי המערכת בהפנינג ט"ו בשבט הכולל
נטיעות ,הצגה ,הכנת סלט פירות ושתילת עציצים.
לווי מקצועי  -מערכת הגיל הרך והצוותים מלווים באנשי מקצוע כגון פסיכולוגית ,יועצת
פדגוגית וגם באמצעות תוכנית מעג"ן (מערך תומך גן מעון) .תכנית מעג"ן הינה הרחבה של
תכנית האיתור הפועלת מזה מספר שנים בעמק המעיינות שמטרתה הינה לאתר ,לייעץ
ולהדריך את הצוות החינוכי וההורים בנושאים הקשורים להתפתחותם של ילדים בגיל הרך.
התכנית מופעלת באמצעות צוות של בעלי מקצוע מתחומים התפתחותיים שונים :פיזיותרפיה,
ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה .בנות מעג"ן נכנסות למסגרת החינוכית בתיאום
עם הגננת  2המטפלת המובילה על מנת להתבונן יחד על הילדים ,זאת ,במטרה לתת ליווי
והדרכה לצוות החינוכי ,בהתאמת דרכי עבודה עם הילדים.
במידה ונמצא קושי התפתחותי  2מוטורי  2קוגניטיבי וכד' נערכת שיחה עם ההורים ונבנית
תוכנית עבודה ודרכי טיפול עבור הילד.

חינוך בלתי פורמלי
מרכזון א'-ו'  -גם במרכזון שגרה נפלאה ,עובדים לפי תוכנית חודשית שנשלחת להורים
בתחילת כל חודש .התוכנית כוללת יצירות ,משחקי גיבוש ,משחקי שולחן וגם זמן חופשי.
אחת לשבועיים מתקיימות פעילויות ערב לילדי ד'-ו' במטרה להעצים את הקבוצה הבוגרת וגם
לגבש אותם בינם לבין עצמם .הילדים נשארים אחרי המרכזון ועוסקים בפעילות שהוכנה
במיוחד בשבילם לאותו ערב .פעילויות הערב נערכות בהרכבים שונים :בנים ובנות בנפרד,
לעיתים כל כיתה בנפרד או בקבוצות מעורבות.
בימי שישי חזרנו ל"שישי משמעותי" ,הילדים מגיעים בבוקר למרכזון ולאחר ארוחת הבוקר
והכנת החלות נערכים חוגים לילדים .את החוגים מעבירים :עזרא שמואל – חוג טניס ,אוהד
כהן יחד עם ירון – חוג כדורגל ,רותם גזיאל – חוג יצירה .חשוב לציין כי הילדים מאד אוהבים
להגיע ולקחת חלק ומשתתפים בחוגים.
מועדוני הנוער  -במועדון חטיבת הביניים מתכוננים במרץ לקראת פורים ,בני ובנות כיתה ט'
התחלקו לקבוצות ובחרו נושא לפורים .הקבוצות מחולקות מכיתה א' – ט' כשהחבר'ה של
כיתה ט' הם ראשי הקבוצות המובילים את הערב כולו.
הנושא השנה יהיה "נוסעים בזמן"  -בני הנוער יכתבו את ההצגות ,יכינו ריקודים בנושא והחל
מהשבוע הבא יחלו בחזרות יחד עם ילדי המרכזון.
שנת בר המצווה לבני ובנות כיתה ז' נפתחה במשימה ראשונה "מסע אל עצמי" בה הילדים
עוברים במסע היכרות אישי שלהם עם עצמם ועם הקבוצה .עם סיום המשימה הילדים יצאו
לעוד מסע קטן בחושך ,בטיילת בין נווה איתן למעוז חיים שהוארה כולה ב"פנסינים" .בקצה
המסלול המתינו להם שאר החבר'ה מהמועדון ,ויחד הם ערכו קומזיץ ,ארוחת ערב וקיבלו את
"קלפי המשימות" של שנת המצווה .במהלך השנה הם יעברו משימות נוספות שעוסקות במעגל
העצמי ,המעגל המשפחתי ,מעגל הקהילה ומעגל המדינה.
במועדון הנעורים אירחנו השבוע את חברי מנהיגות הנוער של המועצה ,הנציג שלנו במנהיגות
הנוער הינו אליעזר וובר ,יחד עם רותם גזיאל העביר פעילות לשאר בני הנוער החברים
במנהיגות האזורית .במהלך השבוע הקרוב הולך להתקיים מפגש משותף של נוער מעוז חיים
עם בני הנוער של קיבוץ שדה אליהו .למרות הקרבה הגיאוגרפית אין הרבה קשר בין בני הנוער
ולנו היה חשוב המפגש ,ההיכרות והפעילות המשותפת.
בברכה :סופי אביסרור.
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יום הולדת שמח לילידי חודש ינואר :
נמרוד אמויאל ,שמואל בוקי ,לאה גלבוע ,אילנה גלבר,
יאיר דגן ,יעל דגן ,רוחק'ה הרלינג ,ורד והבה ,משה והבה,
אורלי זיילר-דגן ,אמיתי טל ,נחמה טל ,סנדי כהן ,רות לונטל,
עופר מור ,דותן פוקס ,אלון קטלב ,עומר אביסרור ,בר הולצר,
לוטם נהיר ,אביתר סולץ ,שירן לרקין.
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נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" מס 1241 .מתאריך  11.1.1122הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים:
" ב י ת י ב נ י א ל י – הוקם ביוזמת ועדת ההנצחה שבראשה עומד אברהם הרצפלד היוזם המפעיל,
המדרבן .דאגתו ועזרתו בהשגת האמצעים להקמת הבית – הם הם שממשו את הרעיון והפכו אותו
למציאות .חברו יחד תכנון מוצלח של חנן האדריכל וועדת התכנון ,וביצוע יעיל של מפעל הבניה של
הקיבוץ המאוחד .יעמדו כולם על הברכה ביום חנוכת הבית" .
"הנה הבית ,בית יבניאלי ,בסימן של סיום הבניה והציוד .מעורר הוא בלב כולנו ,מגדול ועד קטון רטט של
שמחה ורגשי גאווה .מקומו המרכזי של הבית – ערובה להיותו שוקק חיים ,חיי תרבות ובידור .שני בניני
הציבור המרכזיים שלנו יוצרים עתה יחד שלמות אחת .אמרה לי חברה אחת" :בצאתי מחדר האוכל
ובהביטי על הבית נדמה לי שהקו העולה באלכסון כלפי מעלה מסמל עליה ,עליה לגובה .ופסי הצל של
החלונות שעות היום ההופכים למסגרות אור בלילה בהירות פנים הבית מואר – אודה שיש בתכנון זה משהו
מיוחד ,מרומם".
מחשבה רבה השקיע המתכנן לשלב בחללו של המבנה את שלוש הפונקציות שהצבנו לו :א .ספרייה וחדר
עיון ,ב .אולם התכנסות ,ג .מועדון לחברים .בהתחשב במגבלות הכספיות ,אין ספק שהתוצאות מוצלחות
ביותר .הספרייה וחדר העיון השוכנים בקומה השנייה יכללו כמעט את כל ספרינו :את הספרות היפה
להחלפה ,את ספרי העיון למורים ולמעיינים .ע"י הכנסת ארון "קומפקטוס" נוסף על ארונות העץ – תוכל
הספרייה להכיל למעלה מ 21-אלף כרך .במרכז הספרייה ניצבת פינת זכרון ליבנאלי ז"ל :לוח ובו תמונתו
וכתביו ומסגרת זכוכית אשר תכיל אלבומים ובהם תצלומים מפעולתו הענפה של יבנאלי בצרוף קטעים
שונים מעיתונים והוצאות שונות ,כתבי יד שנכתבו לזכרו .מלבד ארונות הספרים תהיהי גם אפשרות לשבת
בניחותא בחדר העיון לעיין בספר ואף לכתוב.
האולם והיציע יכילו  172מקומות ישיבה מבלי לכלול את החלק המשמש חדר כניסה מרווח בהיות הדלת
המתקפלת סגורה .אם נהיה זקוקים למקומות ישיבה נוספים – נפתח את הדלת ויתווספו עוד  71מקומות.
בסה"כ יהיו לנו כ 052-מקומות ישיבה נוחים.
הול הכניסה יהיה מרוהט בשולחנות וכורסאות נצרים וישלים את המועדון בשעת הצורך.
המועדון לחבר ,בקומה הראשונה ,כמו במועדונים בקיבוצים אחרים – יהיה מקום פגישה חופשי לחברים.
על ועדת התרבות ,בשיתוף עם החברים שליוו את בנית הבית להציע כללי נוהג ונוהל לבית כולו במועדון
לפרט .הצעה לתקנון תובא לאישור האסיפה הכללית.
פנינה כהן ".
נתברך כולנו כי נדע לצקת תוכן הולם לבית הנאה והמרחיב את הדעת.
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