דף מידע מס 8.יום חמישי 5.9.7102

חברים ותושבים יקרים,
בבוא השנה החדשה אבקש לאחל בשמי ובשם חברי ועד ההנהלה,
שתהיה לכולנו שנה טובה ,שנמשיך בעשייה מבורכת למען הקהילה,
שנוסיף לפעול במרץ יחד למען קידומו של קיבוץ מעוז חיים כיישוב איכותי בעמק
המעיינות ,קיבוץ עשיר תרבותית וקהילתית שחלום לחיות בו.
וועד ההנהלה פועל מתחילת כהונתו לשיפור חיי הקהילה ,רמת השירותים ושימור
מסורת הקיבוץ החוגג  08שנה להיווסדו .לפנינו עוד משימות רבות והעיקרית שבהן
היא קירוב הלבבות בין קבוצות האוכלוסיה השונות החיות בקיבוץ.
אני מאחל לכם את מיטב האיחולים לשנה החדשה,
שתהיה מלווה רק בשמחות ובפנים לצמיחה.

מהנעשה בקהילה,
תכנון -בקיבוץ מתנהלות כיום מספר משימות תכנוניות:
שדרוג בריכת השחייה  -צוות התכנון לבריכה גיבש הצעת תכנון רעיונית עיקרית שתוצג בקרוב
לציבור .הכוונה היא לסיים את התכנון עד חודש נובמבר ובמקביל לארגן מקורות מימון
לשדרוג (קרוב ל 7-מיליון .)₪
בית יבניאלי  -לאחר החגים נדון שוב בתכנית הרעיונית לשדרוג בית ינביאלי יחד עם הגורמים
שיעזרו לנו במימון הפרויקט החשוב הזה ,במיוחד לאור שנת ה 81-להיווסדו של הקיבוץ.
שביל האופניים  -במסגרת פעילות מבורכת של המועצה לרשת את עמק המעיינות כולו בשבילי
אופניים ,מתוכננת להתבצע בקרוב סלילת השביל שיחבר בין הטיילת לנוה איתן (נחל בלא)
דרך מעוז חיים לכיוון כפר רופין .לאחר מספר דיונים בעניין תוואי השביל המתוכנן ,סוכם יחד
עם המועצה שהשביל יעבור מאזור בית הכנסת העתיק ,לאורך הגדר המערבית והצפונית של
הקיבוץ ,יחצה את הכביש המזרחי ,יעקוף את מתקני המדגה ,ויחזור לגדר המזרחית בסמוך
לשער הכניסה .משם ימשיך לאורך הכביש לכפר רופין.
התוואי המוסכם איננו מונע מהקיבוץ להמשיך וללחוץ על כל הרשויות להעתיק את הכביש
הראשי שחוצה את האזור המשקי מזרחה ,וכן לא מונע ביצוע של מעבר תת קרקעי לפרות לצד
הגדר ,כחלק מהתוכניות להרחבת הרפת.
תכנון שכונה חדשה  -לאחר סיום פיתוח התשתיות בשכונת "התאילנדים" ,התקיימו מספר
דיונים בוועדת תכנון ובצמ"ד ,הכללו גם מפגש עם מהנדס המועצה ואדריכל התב"ע החדשה,
לגבי יעדי הפיתוח הבאים של מגרשים לקליטה במעוז .מאחר וקיימות מספר אופציות ,סוכם
להזמין את אדריכל התב"ע ,דניאל כהנא ,למפגש עם הציבור ,בו תינתן סקירה על אפשרויות
התכנון .המפגש צפוי להתקיים בסוף אוקטובר.
סידור רכב  -החל מחודש אוקטובר  7102יתחיל חיוב לפי זמן בגין השאלת רכב מהסידור.
הסיבה לכך היא שנוצר מצב בו חברים מחזיקים את הרכב שעות רבות ,ולא בנסיעה ,ומונעים
בכך ניצול יעיל של הרכבים .התשלום עבור זמן האחזקה יחוייב לפי זמן משתנה בהתאם
למרחק הנסיעה שיוצהר ע"י החבר ,וייגבה לפי תעריף של  ₪ 2לשעה (או חלק ממנה).
לדוגמא  -לנסיעות קצרות וקרובות מוקצה זמן של שעתיים ללא חיוב .מעבר לשעתיים
המוקצות החבר יחויב ,בנוסף לעלות הק"מ ,גם על הזמן בו הרכב נמצא אצלו.
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מצורפת טבלה מפורטת:
מרחק נסיעה
עד  51ק"מ
עד  011ק"מ
מעל  011ק"מ

התחלת החיוב בגין זמן
לאחר שעתיים
לאחר  4שעות
לאחר  2שעות

קבלת הודעות  -מי שטרם הצטרף לקבלת עדכונים בהודעות  ,WhatsAppמוזמן לעשות זאת
בהקדם מול שניר במזכירות.
בברכה ,איתן.
********************

משולחנו של מרכז המשק,
רפת :חל שיפור ניכר בתוצאות הרפת בחצי השנה הראשונה של  .7102ייצור החלב עלה ב05% -
והרווח ב ,01% -בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .התחזית לרווח בסוף שנה היא של
כ 0.0 -מיליון  .₪הפעילות ברפת נעשית בתנאים שלא מתאימים לרפת בסטנדרטים המקובלים
היום .תנאים אלו לא מאפשרים להגיע לתוצאות כלכליות ברמה גבוהה לאורך זמן.
בקרוב נצטרך לקבל החלטות בנושא ההשקעה ברפת בסככות ,מכון חליבה ועוד .יש מספר
חלופות בעניין .החומר נמצא בהכנה לקראת דיון בהנהלת ייצור ופיתוח ובהמשך באסיפה.
יישר כוח ליריב והצוות.
לול :הענף ממשיך להיות במצב של עודפי ייצור .מכיוון שאין הסדר לוויסות הכמויות ,מייצר
לול מעוז את המקסימום ,שישה מדגרים בשנה ,כ 0,311 -טון .במחיר ההסכם של האינטגרציה
הלול מאוזן וכך היה בחצי השנה הראשונה של  .7102נקווה שנקבל תוספת למחיר הבסיס כמו
שהתקבל בכל השנים מאז הקמת האינטגרציה בעוף טוב .הרווח השנתי בשנת  7100עמד על
כ 051 -אש"ח ,ולפני פחת כ 351 -אש"ח .
מדגה :המחיר בשוק נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד ,וללא הפיצוי מהמדינה בגין הורדת
המכס על יבוא ,הענף היה בהפסד .המדגה במעוז עובד ביעילות יחסית לענף והתוצאות באופן
יחסי טובות .לפי ההסכם עם המדינה בירידת מחירים כמו שקרה בעונה זו ,תהיה הקפאת
המצב ולא יתבצע השלב הבא בהורדת המכסים .נקווה שהמדינה תעמוד בהסכם (לא בטוח).
נמשך תהליך הכנת ההסכמים לקראת רכישת דגת הארץ על ידי עוף טוב .במקביל נמשכים
המגעים בעניין רכישת חברת "כחול' השותפה במדגה מעוז .העסקאות קשורות ותלויות זו בזו.
מטעים:
סובטרופיים :קטיף המנגו לקראת סיום .עד כה נקטפו כ 0,711 -טון .העונה נראית טוב ביבול
ובמחיר ,כנראה שתהיה דומה לשנה שעברה .קטיף האבוקדו עוד לפנינו .בשנת  7100הרווח של
הענף עמד על כ  7מיליון . ₪
תמרים :אנו עומדים בתחילת גדיד  .7102מצב הענף בזנים ,פרט למג'הול ,לא טוב .המחשבה
שאולי תימצא נישה לזנים אלו ,לאחר שנעקרו הרבה מטעים בעמקים הצפוניים ,לצערנו
התבדתה .המלאים ב"דקלאים" (חברת השיווק) גדולים מאוד ,ואין הצעות טובות לעסקאות
רכישה מיבול  .7102הרכב המטע במעוז בעיקרו מזני הצפון ומעט מאוד מג'הול .בשנים
האחרונות בוצעו נטיעות אך עדיין החלקות צעירות ולא משפיעות על היבול בשנים אלו .בסיום
הגדיד נבצע ניתוח של הענף לפי חלקות וזנים ונקבל החלטה איך לפעול לקראת העונה הבאה.
גד"ש :התוצאות הכלכליות בשנת  7102דומות לתוצאות בשנת  .7100סה"כ הרווח בחצי שנה
כ 0.7 -מיליון .התחזית לסוף שנה כ 0.5 -מיליון  .₪לצערנו כמויות המים בחלקות הדרום
(למרגלות הגלבוע) לא מספיקות לגידולי שדה נוסף להשקיית המטעים .המטעים מתבגרים
וצורכים יותר מים ,ובמקביל בוצע קיצוץ של  31%שכנראה יחזור גם בשנה הבאה .כלומר לא
יתאפשר לגדל גידולי תעשיה וירקות בהשקיה .הדבר מחייב התארגנות חדשה שתחייב קיצוץ
בהוצאות .ביצענו התאמה של ההסכם עם כפר רופין כך שיתאים למצב הרווחיות של הענף נכון
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להיום .תיקון  72לחוק המים נכנס לתוקף ופורסמו התעריפים והכללים החדשים .מבחינת
מעוז מדובר בהתייקרות וודאית של המים בחלקות הדרום ובאי וודאות לגבי המים
בגרביטציה (בחלקות הבית ,וחלק מהמדגה) .לגבי מי הירדן כרגע נראה שהתעריפים החדשים
לא חלים עליהם ונקווה שלא יהיו שינויים בקשר לכך .כל שינוי במים המשמשים לגד"ש
ולמדגה מהווה סכנה ממשית להמשך הפעילות בענפים אלו העומדים על מרווח רווחיות קטן
מאוד.
פולירז :ראו דו"ח מיהושע בעלון זה.
גשר השלום :העסקה עם רשות שדות התעופה נמצאת בביצוע ברשות מקרקעי ישראל.
לאחרונה שוב שונה מתווה העברת הקרקע ונגרם עיכוב נוסף .בכל מקרה לפי ההסכם ,סיום
העברת הקרקע והשלמת העסקה צריך להתבצע עד סוף שנת  . 7102עד השלמת העסקה רש"ת
מעבירה את שכ"ד לפי ההסכם .במקביל תחת פעילות חברת ניצני שלום ,מבוצעת פעילות
להשכרת שטחים נוספים בשטח בריכה כ"ו .שטח שהוא מחוץ לעסקה הנ"ל.
מאחל לכל חברי מעוז חיים שנה טובה וגשומה.

בצלאל.
********************

מה חדש בפולירז?

הזמנות  -ההזמנות מלקוחות לכלל מוצרי פולירז ברמה טובה .הגענו לשיווין היקף המכירות
בארץ למכירות ליצוא.
רשי  - 2קו הייצור ליריעות רב שכבתיות נחת בפולירז ,מדובר על  2קונטיינרים של חלקים.
לכבוד הקו הזה כבר הרמנו את הגג ועכשיו שוקדים על בניית במות שעליהן יעמדו רכיבי הקו
השונים .בכל רגע עובדים פה בפולירז כמה קבלנים שונים( ,חלקם עובדים בלילה בגלל
הטמפרטורות) בבניה של מבנה ,במות עבודה ,חשמל ,מים ,מערכת כיבוי אש ובקרוב גם יגיעו
נציגי החברות השונות שמהם רכשנו את הציוד .הכוונה להתחיל להריץ את הקו בתקופת
החגים.
עובדים  -עדיין חסרים לנו עובדים.
"מפעל מאושר" -סיימנו תוכנית הנקראת "מפעל מאושר"  -באמצעות משרד המסחר
והתעשייה ,תוכנית שאם המפעל עומד במדדים שהיא קבעה ,הוא יזכה במענק מהמדינה.
הגשנו תוכנית נוספת שתכלול את הקו שבבניה כרגע .במקביל אנחנו גם מגישים תוכניות
לפיתוח באמצעות המדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה.
שנה טובה ,יהושע – פולירז.
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פרוטוקול אסיפת ייצור ופיתוח אגש"ח מס' 10
תאריך האסיפה .04.0.02 :מספר חברי האגודה ליום האסיפה – 7 :קיבוץ מעוז חיים ופולירז
שותפות .נציגי הקיבוץ 05 -חברים בחברות רגילה .נציג פולירז שותפות -יוסי גלבוע.
ליו"ר האסיפה נבחר :יפתח אופק .למזכיר האסיפה נבחר :בצלאל בן יצחק.
סדר היום של האסיפה:
סעיף  - 0אישור מבנה ניהול האגודה ומוסדותיה ,סמכויות ,אחריות ודרך בחירתם.
החלטה :הוצג המסמך המפרט את המבנה והנוהל .לאחר הערות ותיקונים שונים הוחלט
להעביר את המסמך לאישור בהצבעה בקלפי .אם וכאשר המסמך יאושר ,תפורסם הודעה
לחברים בדבר הגשת מועמדות כנציג בהנהלה.
הצבעות בקלפי:
הקלפי הראשונה התקיימה בתאריכים  70-77715702להלן תוצאותיה:
הצביעו חברים בחברות רגילה .סה"כ הצביעו  40מתוך  005חברים ()75%
סעיף  -0אישור מבנה מוסדות ייצור ופיתוח אגש"ח .בעד 38 -נגד 3 -עבר !
הקלפי השנייה התקיימה בתאריכים  9-01712702להלן תוצאותיה:
הצביעו חברים בחברות רגילה (מלאה) ,סה"כ הצביעו  010מתוך  005חברים (.)00%
סעיף  - 0בחירת יו"ר ועד הנהלת ייצור ופיתוח אגש"ח – דובי מילר:
בעד –  40נגד –  49פסולים –  .00דובי מילר לא נבחר כיו"ר.
סעיף  – 7בחירת חברי ועד הנהלת ייצור ופיתוח אגש"ח:
נבחרו ברוב קולות המצביעים:
• שחר כהן.
• יוסי גלבוע.
• רותם סולץ.
• אלכס סולץ.
• שלו אריאלי.
• צביקה הרפז.
********************
פרוטוקול אסיפת ייצור ופיתוח אגש"ח מס' 12
תאריך האסיפה .9.8.02 :מספר חברי האגודה ליום האסיפה – 7 :קיבוץ מעוז חיים ופולירז
שותפות .נציגי הקיבוץ 70 -חברים בחברות רגילה .נציג פולירז שותפות -יוסי גלבוע.
ליו"ר האסיפה נבחר :יפתח אופק .למזכיר האסיפה נבחר :איתן בלינקוב.
סדר היום של האסיפה:
סעיף  - 0ערעור קבוצת חברים על תוצאות הקלפי ודרישה לערוך הצבעה נוספת על מועמדותו
של דובי מילר ליו"ר ועד הנהלת ייצור ופיתוח.
החלטה :להעביר להצבעה בקלפי את ערעור קבוצת חברים על תוצאות ההצבעה על יו"ר
ההנהלה הכלכלית של תאגיד יצור ופיתוח.
התפתח דיון ער על ניסוח סעיף בחירת היו"ר בעקרונות עבודת ההנהלה הכלכלית ,סוכם ,ללא
קשר לתוצאות הערעור (סעיף  ,)0לדון מחדש בנוהל בחירת יו"ר לתאגיד ייצור ופיתוח (תזומן
אסיפה נפרדת לנושא).
הצבעה בקלפי:
הקלפי התקיימה בתאריכים  13-14.19.02להלן תוצאותיה:
הצביעו חברים בחברות רגילה (מלאה) ,סה"כ הצביעו  000מתוך  005חברים ()21%
סעיף  -0ערעור קבוצת חברים על תוצאות הקלפי ודרישה לערוך הצבעה נוספת על מועמדותו
של דובי מילר ליו"ר ועד הנהלת ייצור ופיתוח .בעד 21 -נגד 40 -הערעור התקבל.
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לקראת חגי תשרי ו...גם ,עוד על ההיערכות
לחג ה 01 -שלנו
"תום החום" המסורתי של מעוז – זו בעצם ,המצאה מקומית ,ממש ממש מקורית.
שנים רבות היתה מהווה את סיום החום – והנה ,השתנה העולם ,מזג האויר – בועט ברחבי
העולם ,ואנו משתדלים לשמור על קור רוח ...בשנים האחרונות – אנו מבלים את המועד
הנחמד הזה – ב"גן השלושה" בערב שישי מיוחד .אך ,לצערינו פוחתים המשתתפים וכנראה
שנחזור לקיימו – בבריכה של מעוז עם מוזיקה ,אווירה שמחה ,אוכל קייצי ומים כחולים
"משלנו" .גם מסיבת ריקודים גדולה התקיימה ב 0.9.02 -עם המון צעירים .אומרים שהיה שם
שמח ונעים.
חגי תשרי – כבר מגיעים .את ראש השנה – נציין בבקרו של ערב החג – עם ארוחת בקר
חגיגית ,תפוח בדבש ,הופעת ילדים ,חלוקת לוח שנה מקומי וחדש לתשע"ח ,מידעפון מעוזי
מעודכן וברכות לשנה טובה .חברינו וידידינו– כולם מוזמנים .צוות רענן – לקח אחריות
ומבטיח בקר נעים .הזמנה לחגי תשרי – תחולק בקרוב בתאי הדאר.
איגרות ברכה לראש השנה "תעביר את זה הלאה" – כולם מוזמנים להצטרף למבצע איחולים
וברכות לכבוד השנה החדשה ולהירשם להכנת איגרת ברכה למשפחה 7לחבר אחר7ת בקיבוץ.
אפשר להירשם במזכירות .שנה טובה.
ביום כיפורים – מוזמנים החברים למועדון – למפגש מיוחד שמארגנים שולה ועמוס לויטל.
לידיעתכם ,השנה ביום כיפורים – לא נקים פינת זיכרון לנופלי ונפטרי מעוז כפי שאנו נוהגים
כל השנים – פינת הזיכרון תוצג – בערב חג ה 81-למעוז ,בנובמבר.
סוכות שמח! בערב החג – יוזמנו כל אנשי מעוז ,צעירים וילדים – להתארח אצל ארבע
משפחות בצל סוכתן ,על הדשא שליד ביתן – לחגוג ערב חג מיוחד ,עם פעילות מובחרת ומטעמי
האורחים והמארחים .בתאי הדאר תקבלו מידע לאיזו קבוצת אירוח אתם משתייכים.
נשמח מאד אם תשתפו פעולה ותבואו בהמוניכם ובמרצכם .חג שמח !
למחנה ארגון – יצאו ילדינו ורבים מבוגרינו בתוך חוהמ"ס במועדים .01-07.01.02 :כמובן
שיתקיים גם ערב הורים ומשפחה והנכם מוזמנים לביקור.
המחנה יתקיים ביער ציפורי ,בהנאה!
וכמה "תוספים" על חג המשק שלנו הקרב ובא :צוות חברים צעיר ובוגר יושבים על הרעיונות,
הטקסטים ,השירים ,מהלך הערב כולו ועוד – וטווה תכנית חג נעימה ושמחה לכולנו .אנא,
רישמו המועד החדש שבו יתקיים החג . 21.00.02 :תזוזה זו באה משום שעד סוף סוכות לא
נוכל להתחיל בחזרות לחג ,ואנו מעוניינים שהחזרות יתקיימו בנחת ועם מרבית מאנשי מעוז
וילדיה .לכן ,קחו אוויר ורשמו המועד שהוא האמיתי! ולהתראות עם כולכם .ובינתיים
מתחילים לעסוק בהכנות שונות לפני החזרות.
חג שמח לכל בית מעוז חיים ,איילת ,תרבות מעוז.

החידה החודשית -
מי היה "יוחנן המטביל" בלקסיקון של מעוז בואך שנות ה?06-
תשובות אפשר לשלוח למזכירות.
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מהנעשה בחינוך...
" כל שנה מתחילה בסימן שאלה ,כתינוק המודד צעדיו,
כמו זריחה מתגלה על כנרת כחולה ופניה לשמי מערב.
כל שעה מתחילה בסימן שאלה כמו הלב הפועם לו קצובות
כמו גבעול ירקרק שצומח בלאט ופניו לפסגות הגבוהות.
כל שנייה מתחילה בסימן שאלה ולפני שתשוב היא תחמוק,
כמו ליטוף רוח ים ,שעולה מאי שם ניגוניו עוד נשמע מרחוק.
זה נפלא ששנה מתחילה לה בשיר וברוח טובה,
כל שנה מתחילה בסימן שאלה ואנחנו נמצא לה תשובה! "

שנת הלימודים נפתחה ואני מאחלת לכל הילדים וההורים שנה טובה ומוצלחת.
מערכת החינוך תטפח חברת ילדים שמחה ,בריאה ,סקרנית וחושבת ,תעודד למידה חווייתית
והנעה למעורבות ושיתוף פעולה ,תוך יצירת מגוון רב של פעילויות ,שיעודדו את הסקרנות
הטבעית ויצירת סביבה בריאה.
בגיל הרך
המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאפשר ליישובי הפריפריה להגיש בקשה לסבסוד קייטנות הקיץ
בגני הילדים של משרד החינוך ,בעקבות כך הגשתי בקשה מסודרת עם כל הניירת הנדרשת.
בקשתנו אושרה ,והחודש אנו נזכה את הורי ילדי גן תומר ב.₪ 311-
הסכם תמ"ת של משרד הכלכלה  -הורים שרשמו את ילדיהם למערכות חינוכיות המוכרות
ע"י משרד הכלכלה ,מקבלים עזרה והנחה מהתמ"ת .דרישות משרד הכלכלה הולכות
ומחמירות משנה לשנה ,ולעיתים יש תחושה שאנו מאבדים את הצביון הקיבוצי .למרות
התחושה אנו ממשיכים להיות תחת פיקוחו של משרד הכלכלה על מנת והורים ימשיכו לקבל
את העזרה הכספית המגיעה להם ,ועם זאת אנו עושים הכל על מנת לשמור על החינוך שלנו.
רשת הגן הקיבוצי –במקביל לפיקוח התמ"ת על הגנים שלנו ,התנועה הקיבוצית נמצאת
במהלך של הכרה בחינוך הקיבוצי כזרם חינוכי ייחודי .בעקבות זאת הקימו את "רשת הגן
הקיבוצי" באמצעות עמותת "ברית פיקוח" ומטרתה ללוות את הקיבוצים מול מוסדות
המדינה (משרד הכלכלה ומשרד החינוך) ,הקמת ארגון מפעיל ,הכרה במאפיינים ייחודיים
למרחב הכפרי ,הדרכה וייעוץ בקיבוצים ועוד.
כניסת רכבים לשטחי המגורים במעוז – על מנת לשמור על בטיחות הילדים וכלל החברים
הודעתי להורי ילדי החוץ המתחנכים במערכתבמעוז ,שהכניסה לתוך שטחי המגורים אסורה
בהחלט ,כולם מתבקשים לחנות בחניות המוסדרות (העיגול ,מגרש החנייה המרכזי) ולהגיע אל
הגנים ברגל .החלטה זו הגיעה בעקבות כמה מקרים של "כמעט נדרס ילד" שרכב על אופנייו
בדרכו לגנים ,להסעת בית הספר או למרכזון .מרבית ההורים חונים בחניות המרכזיות של
מעוז ,ולא נכנסים עם הרכבים פנימה .אני מקווה שכלל ההורים יתיישרו לפי החלטה זו.
בחינוך הבלתי פורמאלי
החופש הגדול הסתיים וצוותי החינוך הבלתי פורמאלי עסוקים כעת בחזרה לשגרה ,הכנה
וסידור בתי הילדים ובניית תוכניות חודשיות ושבועיות שילוו את הילדים לאורך השנה.
אחרי החגים נחזור שוב למערכת חוגים לילדי מרכזון א'-ו' בימי שישי .אני קוראת לחברים
בקהילה שמעוניינים להעביר חוג לילדים (ספורט ,טבע ,ריקוד ,תיאטרון ,בנייה בעץ ,אופניים,
אפייה ,פיסול בבצק סוכר ,שירה ,נגינה ,שפות או כל דבר אחר שעולה בראשכם) לפנות אלי.
מחנה ארגון
החופש הגדול רק הסתיים ושוב אנו יוצאים לחופש .חגי תשרי בפתח ואנו מתארגנים לקראת
מחנה ארגון .בכל שנה אנו מנסים לקבוע את מועד המחנה כך שגם חברי ותושבי מעוז חיים
יוכלו להנות מפסטיבל המעיינות שחל בחוה"מ סוכות ,והשנה הצלחנו!
מחנה ארגון יתקיים בין התאריכים  01-03.01בימים שלישי -שישי ביער ציפורי.
ביקור הורים יהיה ביום חמישי  .07.01הסעה מסודרת תצא ממעוז בשעה  ,00:11אנא רשמו
ביומנים! היציאה למחנה ארגון היא מסורת רבת שנים וחוויה הצרובה חזק בזיכרונו של כל
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ילד שגדל במעוז .אנחנו כמובן ממשיכים במסורת זו על מנת לספק לדור הצעיר את אותה
חווית ילדות מקסימה שתלווה אותו לבגרותו כבן מעוז .הצלחת המחנה מושתת בעיקרה על
השתתפות הילדים ,התנדבות ההורים ומעורבות מלאה של החבר'ה הצעירים שלשמחתי
מתעניינים ,שואלים ורוצים להגיע .מפקד מחנה – רביב מור ,אחראי ציוד – גילי רפאל,
אקונומיה – טל סולץ ,קובי מיירן וג'נט מור .השנה מצטרפים למחנה ארגון ,ילדי כיתה א' -
כיתת "סביון" :אבירם נחום ,נעמה כהן ,אביתר קוגן-גדליה ואיתי גרינברג.
נקבלם בשמחה לחברת הילדים בטקס מרגש שייערך ביום חמישי  07.01בזמן ביקור ההורים
במחנה.
בברכת סוף שבוע רגוע ,סופי אביסרור – רכזת חינוך.
********************

בטחון מעוז חיים – אוגוסט 2102

לתושבי מעוז חיים שלום רב,
 .0פלילי :בחודש האחרון לא נירשמו ארועים פליליים (פריצות ביישובים  7גניבת רכבים).
אנו יודעים כי חוליית גנבי טרקטורים מסתובבת באזור ואף חיפשה "טרף קל" באזור עמק
המעיינות .בזכות עבודת המשטרה החולייה לא הצליחה לגנוב באזורנו.
 .7מח"ט חדש :במהלך חודש אוגוסט נערך חילוף מח"טים של חטיבה  .402אל"מ אופיר לוויס
סיים את תפקידו אותו מילא במשך  3שנים .במהלך כהונתו אל"מ לוויס קידם ונתן דגש בכל
מערך ההגנה בגיזרתנו (גיזרת העמקים) ,הקים את כל כיתות הכוננות היישוביות בגיזרת
העמקים ,הקים שני גדודי סדיר מעורבים (גדוד  40וגדוד  ,)42הוקמה יחידת הית"מ ועוד
פעילויות ומיזמים רבים .לתפקיד נכנס אל"מ אודי צור ששירת לאחרונה כמג"ד חטיבה ,410
קמב"ץ פיקוד דרום ,וניספח צבאי בחו"ל .אנו מאחלים לאל"מ צור בהצלחה בתפקיד המאתגר
כמח"ט בגיזרתנו.
 .3בימים אלו מתחלף קצין ההגמ"ר החטיבתי (קצין המקשר בין ההתיישבות לצבא) .רס"ן
היב היב ליווה אותנו בשלוש שנים האחרונות ובשיתוף המח"ט נתנו דגש על גיזרת העמקים.
רס"ן אילן מרנדיץ נכנס לתפקיד ונאחל לו בהצלחה עם כניסתו לתפקיד החדש.
 .4גילוי עירנות:
הקיץ קרב לקיצו והטמפרטורות יצנחו לאט לאט ,ולמרות זאת קיים סיכון להתרפצות
שריפות .היו ערניים .לשמחתנו זוהי תקופת רגיעה בכל הקשור לנושא הפלילי ,ובכל זאת
המשיכו לגלות ערנות ולדווח על כל אדם7רכב שאינו שייך לשיגרת הקיבוץ.
הדיווחים המגיעים אלי עוזרים מאד במניעה.
בברכה ,איתי הופמן ,רכז בטחון צבאי  -מעוז חיים
********************

חצר

הוצבו כלובים לזריקת קרטונים בשתי נקודות חדשות :ליד הסוסיה וליד שכונת מעין (הגר
שפי) .אפשר לזרוק לכלובים אריזות קרטון גדולות בלבד ,הם לא מיועדים לאריזות ביתיות.
בתיה.
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למאי מור
ברכות לרגל צאתך לשנת שירות בכפר
הנוער "עדנים".
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יום הולדת שמח לילידי חודש אוגוסט:
מיכל אלמוג ,דקלה אמויאל ,תומר שלום ,דודי גלבר ,חיקי גרינברג,
סמדר גרינברג ,יריב הולצר ,פטר וינר ,כרמית טל,עדה וישנוביצקי,
יהושוע טל ,רביב מור ,עמית מרגלית ,חוה נהיר ,שניר בראון,
הרי עיני ,לירון פרטוש ,גדעון צחר ,דליה צם ,אמיר קינן ,גילי רפאל,
יעל שביט ,אופירה שגב ,עדי שלום ,סמדר שמידט ,איציק ששון,
רותם אלמוג ,דניאלה בר ,עופר זכאי ,אלי סיגל ,דניאל עמית ,ענבל והבה ,יונתן שחם.
לילדים :יוראי אביסרור ,עמר אריאלי ,רוני ורד ,שירה סולץ ,יובל פוקס ,ארבל שמואל.

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

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" מספר  ,571מתאריך  ,00.9.0947קבוצת חוגים מעוז חיים :

"עם צאת השנה  -לכל חברינו המגויסים בארץ ומחוצה לה ,העובדים בנגב ובסדום ,בתנועה
ובמחנות הצבא ולעושים את שליחות התנועה באשר הם -שלוחה ברכת הקבוצה .תצעיד נא
אותנו לשנה הבאה לקראת מיגור הרשע השחור .תעלה נא קרן האדם העובד המגן בדמו חרות
האדם העובד המגן בדמו על חרות האדם .ימצא בנו הכוח להוסיף גם עתה נדבכים נוספים
לבנינו .בסערה המתחוללת נעמוד נא במלא יכולתנו.
בחג  -אם כי לא הוכנה תכנית מיוחדת לערב ראש השנה -רבתה השמחה בחדר האוכל .באו
לחג חלק מחברינו המגויסים" ,נתגלו" ונאספו בקבוקי יין והשירה סאנה ...ביום ה' נערך
קונצרט נגינה של הכנר זילברג מהתזמורת האי"ית והזמרית ברכה צפירה בלווי מר בן-חיים.
במוצאי החג התקיימה הצגת "להקת העץ"" .

נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש אוגוסט
מיכל בינדר
חיים ישבי
שמואל קוסובר
אלט ראובן

3083/86/1/
אלישע סולץ
שלמה חנצ'ינסקי 6183/86/13
3683/86///
ציפורה כרמל
3183/86336
יצחק כרמל
3683/8633/
אהובה קדר
6/83/86361
ריטה פוגל

9

6183/8633/
6/83/86331
6083/86360
6383/86361

