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 ,לחברים שלום
 -בקיבוץ מהנעשה 
אבל בסופו  גשמי הברכה גרמו לעיכובים בהשלמת התשתיות באזור שכונת התאילנדים: תשתיות

 . הטמנת קווי המים החדשים ימתינו לאביב. של דבר התקדמה יציקת המדרכה לקראת השלמתה
המגרשים כבר מוכנים לבנייה  וכבר שתי משפחות  בחרו  שני מגרשים באתר וכן משפחה נוספת  

  .שגם שם הושלמו התשתיות" בחרה מגרש בשכונת האקדמאים
  .רך סיור לקראת מסירתם יחד עם נציג המועצה והקבלןבמגרשי הספורט המשופצים נע: ספורט

נצטרך להשלים תכניות לשדרוג הבריכה והתאמתה לדרישות משרד  7102בשנת : בריכת שחייה
 .אנחנו בוחנים מספר הצעות ממתכננים בעזרת גילי רפאל. הבריאות

סוכם על . 'מעוזאורות 'נערך דיון וסקירה של הדוחות הכספיים של חברת מחלק החשמל : חשמל
 .₪ 011,111-לפחות ב 7102המשך שיפור מערכת החשמל בקיבוץ בשנת 

לי אתוכנית  הפרצלצייה סיימה את פרק ההפקדה ועתה אנחנו ממתינים לאישור פורמ :שיוך דירות
 .בלבד של הוועדה המקומית לפרסום לתוקף של התוכנית 

אנו נערכים עתה בעזרת עורכי , חברים ויורשים על הסכמי השיוך יום חתימותנערך סבב נוסף של  
להשלים את רשימת התנאים שמציבה רשות מקרקעי ישראל על מנת , לה ואורית'מלכה, הדין

כמו כן אנו נערכים לקראת החתמת החברים . שהמינהל יתחיל בהכנת חוזי חכירה אישיים לחברים
 .י"לרמ בעצמאות כלכלית על הסכמי השיוך והפנייתם

הצוות והמחליפה בראשות נעה . אחת המטפלות הקבועות בבית יצאה לחופשת מולדת: בית בריאות
 .מחפות על היעדרותה בהצלחהמוסק 

התכנית תעודכן בהתאם . קיימה ההנהלה דיון ראשון בתכנית 7102לקראת תקציב : 7102תקציב 
תכנית המשך של מקורות במקביל תוצג גם . להערות שעלו בישיבה ותובא לקריאה נוספת

 .ושימושים
החלפת קו ראשי למי לתקציב  ת הקצאת להתוכנית כול: 7102תכנית השקעות בקהילה לשנת 

מי שתייה חלפת קווי להשנים  0-לפני כ חלה שה תוכנית רב שנתית במסגרת וזאת שתייה מאסבסט 
 .כבישים תיקוןו, שבילים, שיפור מגרשי חנייהל עוד מוצע להקצות תקציב . אסבסטמ

  :לעתיד תוכניות 
ובמידה ויהיה מקור תקציבי  נתמלמועצה על  האות והעברנוהכנו תוכנית לשיפוץ מבנה הקומותיים 

 .נוכל לנצלו ביעילות
 . מתוך כוונה לעניין תורמים בעתיד הכנו אומדן ותכנון ראשוני לשיפוץ מבנה הספרייה

ניאלי וגם אותם להכין לצורך בעבר לשדרוג בית יבאנחנו מתכננים לעדכן את התוכניות שנעשו 
 .תקציבים ייעודייםקבלת 

 
ושתמשיכי להיות לנו  ,והיעיל על השירות הנעיםלא נלאה מלומר תודה  אורית למזכירה היוצאת

  .בתחומים הרבים שבהם עסקת לעזר
 
 

 .איתן, בברכה
 

 
 -גשם

 בחודש דצמבר
 מ"מ 721 -ירדו כ
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 ופרידה סיכום, הטכנית במזכירות עבודתי סיום
 . לפנסיה יוצאת ואני סופה אל באה, במזכירות בעבודתי שנה מעשרים למעלה של תקופה
 מנהלים, היום) וגזברים משק מרכזי מספר, (וחיצוניים קיבוץ חברי) מזכירים עשר כשניים, עם עבדתי
 הנהלת עם הדוק קשר, ותמיכה שרות נתתי להם וועדות מרכזי כן כמו. מש״א מנהלי, (יםעיסקי

 . מתקשרים או הבאים לכל ומענה הקיבוץ לחברי נאמן שרות, החשבונות
 

 . חוץ וכלפי פנים כלפי', חיים-מעוז של כחלון, 'זו במערכת ואותי הטכנית במזכירות ראיתי
 . רבים שינויים ובה ארוכה תקופה

 
 מקום את ומתפיסתי ויוהעכש מהמצב יוצא כפועל שהיו מטלות ועוד עוד נוספו, התקופה במהלך
 . תפקידי, עבודתי

 דפי' עריכת, חדש וב'ג שולחני על נחת" לחברים" המיתולוגי הקיבוץ עיתון של' גמלאות'ל יציאתו עם
 שליחתו ידי על, לליבם קרובה כך כל שמעוז, העוזבים הבנים עם קשר גם, כך ומתוך. והפצתם' מידע

 . שקיבלתי בתודות ביטוי לידי שבא דבר. השנים עם וגדלה שהלכה עוזבים של גדולה לתפוצה במייל
 

 עם לחברים והקשר חיצוניים מזכירים עם לעבוד התחלנו כאשר התגברה בעבודה האינטנסיביות
 .החיצוני המזכיר עבור לחברים ככתובת שמשתי. זמין פחות היה המזכיר

 .במעוז שנים ארוכת מהיסטוריה חלק מרגישה שאני עבודה בקשרי הייתי חברים הרבה כך כל עם
 

 עם חנוכה וגם פסח, השנה ראש החגים ציון של יפה למסורת הגעתי, ח"והנה המזכירות מהווי כחלק
 שסיימו מחברים לפרידה פרטיים אירועים, בנוסף. לביבות וליבוב שירים קצת, חנוכה נר הדלקת

 המשכנו, לעבודה שותפותיי עם ויחד אלי זו אחריות עברה השנים ברבות. אחרות שמחות וציון עבודתם
 . זו ונעימה חשובה במסורת

 .האירועים בארגון איתי שותפים שהיו לכל תודה, כך על
 .הכתיב הזמן אך, יותר רציתי
 עברו אירועים וכמה נגעתי אנשים בכמה, עבר זמן כמה, רואה אני בניירת סדר עושה שאני אלו בימים

 . במזכירות דרכי
 

 עם והמפגשים זה בתפקיד גדולה זכות רואה אני. במעוז האבלות נושא לכל אחראית אני רבות שנים
 . ממשיכה אני זה בתפקיד. חדשה חוויה זו משפחה כל. ומרגשים מעניינים מאוד המשפחות

 
, המפגשים. טכנית כמזכירה עבודתי את ואהבתי האנשים את לפגוש, למזכירות בקר מדי להגיע שמחתי
 . השליחות, האחריות, השרות

 . אלי והערכה למעשי הערכה הרגשתי
 . סליחה מבקשת אני, במשהו פגעתי אם, הטבע מדרך

 
. טובות לידיים המקום את מעבירה אני כי הרגשתי בינינו החפיפה תחילת עם. בראון שניר אותי מחליפה

 . ביותר החשוב במקום המקום ולתושבי לחברים השרות ראית עם. טובות וכוונות כשרון, רצון הרבה עם
 !!הצלחה לשניר מאחלת אני

 . אעזור שאצטרך וככל במעוז נשארת כמובן ואני
 
 

 .לוריא אורית, לכולכם רבה ובהערכה גדולה בתודה
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 72.07.06 מתאריך, 16' פרוטוקול אסיפה כללית מס

 .01: מספר החברים המשתתפים באסיפה .772: מספר חברי האגודה ליום האסיפה
 .איתן בלינקוב: למזכיר האסיפה נבחר  .יפתח אופק: האסיפה נבחרר "ליו

 
  :סדר היום של האסיפה

 :  7102 מאזנים ואישור הצגה .0
 .חיים-מעוז קיבוץ- א  
 .מ"בע ח"אגש – חיים-מעוז ופיתוח ייצור  -ב  

 .גפני וליאור הרשקו חיים, החשבון רואי: בהשתתפות
 7102-7102 לשנת פרקש הרשקו ח"רו משרד: ח"רו אישור .7
 

 :החלטות
 .7106-7102 לשנים ח"רו משרד אישור. 0' מס סעיף

 .ופיתוח וייצור ח"אגש -חיים מעוז לקיבוץ' ושות פרקש הרשקו ח"רו משרד אושר: החלטה
 .7102 לשנת כספיים דוחות ואישור הצגה. 7' מס סעיף

 .הנוכחים קולות ברוב גלויה בהצבעה הכספיים הדוחות אושרו: החלטה
 

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

  עדכוני נוי
, נוריות, גינות ציבוריות ברחבי הקיבוץ בפקעות של סייפנים 01-ב בחודש האחרון שתלנו

 . מרץ -הגינות צפויות לפרוח בחודשים פברואר. פרזיות ונרקיסים, איקסה
 . לקראת החורף ביצענו גיזום של עצים גדולים ומסוכנים בקיבוץ ובבית העלמין

 .הצוות עוסק בריסוס העשבייה ברחבי הקיבוץ בימים אלו
הנזק שנגרם מכך הוא בלתי  -אני מבקש לא לעלות עם רכבים על הדשאים לאחר הגשם כשהם רטובים

 . הפיך
הפחים  מתחמיאת הגזם הביתי יש לפנות אל נקודות האיסוף המרכזיות שנמצאות ליד  –גזם ביתי 

 .בתשלום ובתיאום מראש פינוי גזם מהחצר ביתית כרוך .ברחבי הקיבוץ
 :פרויקטים עתידיים לחורף

 תסודר השקיה , מהצומת הראשית ועד לשער הקיבוץ יישתל דשא -סידור הנוי בכניסה לקיבוץ
 .ותינטע שדרת עצי זית

  אוטומטית באזור גרעין צבר ובסביבת הפאבסידור השקיה קופצת. 
 עבודות נוי פרטיות ושימוש בציוד של הנוי 

 .לשעת עבודה₪  011מבצע לעיתים ולפי בקשה עבודות פרטיות לחברים לפי תעריף של צוות הנוי 
 :מצורפות העבודות הפרטיות בגינם נגבה תשלום

 עלויות אופי העבודה
 ₪  011= שעת עבודה ' מינ עבודת חרמש 
 עלויות ציוד+ שעת עבודה  ' מינ סידור השקיה

 .להשאלה₪  011 השאלת טרקטור להעברת דירות
במידה ובמהלך השימוש הפרטי יגרם ** 

 נזק לטרקטור החבר יישא בעלויות התיקון
 ₪  011 פינוי גזם מחצר פרטית

 ₪ 011= שעת עבודה ' מינ גיזום בגינה פרטית
 

 .בבקשה תאמו מולי מראש, אשמח לעזור לכל חבר הצריך את עזרת הנוי
 .דודי גלבר, בברכה
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 7102ינואר  –ביקורת  ועדת
 (.הולצמן -רוזנבלום משרד, שמר עין) אלון יפתח ח"רו הפנים מבקר עם פועלת הביקורת ועדת

 : 7102 – ב שהוגשו הביקורת דוחות
 נדון ח"הדו. 7102 -ב שהוגש ההנהלה לבקשת מיוחד ח"דו – בגלבוע הדלק במיכל חוסרים .0

 על הביקורת שבעקבות לציין חשוב (.הדלק תחנת על ח"הדו בעקבות. )לחברים ופורסם בהנהלה
 בהפעלתה מהותיים שינויים נעשו  הדלק תחנת

 .לחברים פורסם וטרם בהנהלה דיון התקיים לא עדיין(. 7102 דצמבר) הוגש ח"הדו – הרפת .7
 לציין חשוב(. 7102בחודש נובמבר . )לציבור ופורסם במזכירות נדון ח"הדו – המזכירות פעילות .0

 . המזכירות בעבודת מהנהלים חלק שונו ובעקבותיה הביקורת עריכת שבמהלך
 .כך על מברכת הועדה

 :ובהם מעוז של הניהול באופן מהותיים נושאים לגבי הערות המבקר ח"בדו יש
 ההנהלה ועד של יתר ריכוזיות. 
  קהילה והנהלת כלכלית הנהלה) בפועל מיושם ואינו באסיפה עליו שהוחלט ארגונימבנה 

 (.ההנהלה לוועד הכפופות
 הנהלים ואת הקיבוץ מוסדות של והסמכויות ההרכב את שיגדיר רשמי מסמך גיבושב צורך

 .תפקידים בעלי לבחירת
 דרכי, סמכויותיהן הגדרת, בקיבוץ הועדות של וניהול להקמה תכנית בקידום צורך יש  

 .                                                          פעילותן ומשך תפקודן על מעקב, בחירתן
 למזכירות לסייע כדרך, (מינויים) ארגון ועדת של פעילותה חידוש על ממליצה ביקורת ועדת 

 .פעילותן ומשך הרכבן על ומעקב הועדות באיוש א"ולמש
 נושאים ולעדכן הסגולה בחוברת שנקבעו ונהלים תקנות של מחודשת בבחינה צורך יש 

, במעוז השינוי תהליך יישום של השנים בשש שנצבר הניסיון בעקבות זאת .עדכון המחייבים
( בתחומה אחת כל) נבחרות ועדות בשיתוף המזכירות .ומשתנה המתחדשת והמציאות

 .האסיפה לאישור ולהביאו התקנון של עדכון להציע אמורות
 מעוז של והחברתי הכלכלי לפיתוחה טווח ארוכת אסטרטגית תכנית בגיבוש צורך יש. 

 זמנים לוח ותגדיר, המהותיים הנושאים לקידום פעולה תוכנית תקדם שההנהלה מצפים אנו
 . הארוך ולטווח הקצר לטווח ליישומם

 
  7102 לשנת הביקורת תוכנית
 תכנון ועדת פעילות 
 קליטה, קבלה, ד"צמ – ועדות, הנהלה) בה הקשורים הגורמים ופעילות דמוגרפית צמיחה ,

 ('וכו תכנון, דירות
 מכירה, רכש –( רוחב ח"דו) החקלאיים בענפים נהלים בנושא הביקורת המלצות יישום ,

 והענפים המשק מרכז לפעילות חשבונות הנהלת שרותי .'וכו עבודה חוזי, בטיחות, ביטוח
 .הכלכליים

 המקומי הוועד פעילות על 7102 -ל בקורת ח"דו האזורית למועצה המבקר יגיש כן כמו. 
 

 .הועדה לחברי לפנות מוזמנים הביקורת לתוכנית הצעות או הערות להם שיש חברים
 

-  ביקורת ועדת חברי
 .שחם מירב, לוינטל רותי, קינן זאב, ר"יו – כרמל מיכל
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  – מתוכנן מה, בראש מה, חדש מה
 7102 ינואר,  מעוז בתרבות

 ,לכולכם שלום
 ! לטוב כמותם שאין – מעשים ורבת נעימה, פעילה אזרחית בשנה אתכם לברך מבקשת

 ימי לקראת -' וכו הפיק, הכין עזר, פעל, שחשב מי כל את ולהוקיר להודות, ושוב! חנוכה את עברנו
 .מתוק...ו ויפה גדוש חג היה באמת .ובתוכם החג

. האורחים -לאנשים לב ותשומת פנים במאור הכל. ונעים מיוחד היה –" הפתוחים הבתים" ערב •
 בערב שוב נתראה – ואריאלי גלבוע, פוקס, שביט, בראון: המארחות למשפחות מאד מיוחדת תודה

 .הקרובים האביב בימי – כזה יפה
 .הנפלאים למפיקים גדולה תודה. משתתפים ורב שמח היה, מקומית יצירה – הפסטיעוז •

 אהבה ומעוררת נחמדה התכנית..( .גשם ירד לא אם) 00.7.02, לשבת היכונו - בשבט ו"ט, בקרוב
  המייסדים לחברים המקום ונקדיש" התצפית גבעת" על – ונוי חורש עצי לטעת נצא – ולנוף למקום

 .בהמשך פרטים.  חיים למעוז 01 – ה בשנת
 

  – 01-ה בשנתה חיים מעוז בתרבות 02 ינואר תכנית, להלן
 . הבוגרים המחזורים ובני לבנות – "אתנחתא" מועדון –" גלריה בקפה" בבקר – 0..0, חמישי יום

 את". למהדרין קיבוץ" קומנטריוד סרט הקרנת  –" גלריה בקפה" 71.01 בשעה – 71.0, בערב שישי
 בפסטיבל השתתף הסרט. צרפתי ואייל גינתון ה'ארהל: וצילמו אלפא מבית לירון חגית: יצרה הסרט

: היוצרת תלווה – הערב את. מקיפה תקשורתית וחשיפה לתשבחות וזכה יהודי לקולנוע ירושלים
 .ילדים סרט אינו. לירון חגית

 .מעוז למבוגרי – יבנאלי בית במועדון בקר ארוחת – 72.0, חמישי יום
 כדורים משחקי של - ועצמאי משפחתי ספורטיבי בקר –" עגול הוא הכדור"  – 70.0, בבקר בשבת

 שונים כדורים להביא נוכל - 01.01 מהשעה החל, זה בבקר!  היכונו. המחודשים הספורט במגרשי
 גם נביא אנו) המחודשים הצבעוניים הספורט במגרשי חופשי למשחק – מהבית לטניס ומטקות
 מין מעורבות קבוצות שתי בין מעוזי רגל כדור משחק יפתח – 00.22 בשעה(.  ילדים ומטקות כדורים

 וחמה קלה הישתי, תותילפ בצק, בוניםאט – ילוו הבקר את!  למנצחים – קבוצתי פרס עם וגיל
 .(ונוח משיש אוויר במזג רק יתקייםהאירוע ) מקפיצה ומוזיקה

 : פברואר דשולח ראשונה הצצה
-אפשר להירשם אצל ענת קורץ". גלגלים על שרפרפים: "למעוניינים מיוחדת סדנה – 0.7 רביעי יום

 .דגן או שניר בראון
 .חוגה בגני - ל"ז גלבוע יותם של לזכרו שדה מרוץ – 01.7, בבקר שישי
 ". התצפית בגבעת" ונטיעות שדה טיול – בשבט ו"ט – 00.7, שבת

 
 .נוספים על כל האירועים יפורסמו בהמשך פרטים

 
 מעוז תרבות -איילת , להתראות
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 ?  השנה לנו היה מה - ד"צמ
 לבוא מעוניינות אשר משפחות. קליטה בתהליך והתחילו לקיבוץ משפחות מספר הגיעו השנה במהלך
 וכמסקנות הקליטה מתהליך כחלק בקיבוץ חודשים 2-0 במשך לחיות לבוא מתבקשות למעוז

 קיבוץ את ומכירה לומדת המשפחה הזה זמןב. האחרונות השנים שלוש במהלך הסיק שהצוות
 . בקיבוץ לחברות התאמה של הדדית בחינה ומתבצעת הנוספים החברים את גם כמו, ואורחותיו

 העלתם לקראת בקיבוץ החיות גרעין וחברת משק בנות של קליטה בתהליך התקדמנו מקבילב
 בעשור בקיבוץ החיה אלוק משפחת בנוסף. פוקס וירדן ברדה יעל, גזיאל רותם: באסיפה להצבעה
 .הקליטה לתהליך היא גם הצטרפה האחרון

 בידיה מנוהל והוא' בקיבוץ קליטה – חיים מעוז' שלנו הפייסבוק דף את חידשנו האחרונים בחודשים
 פנאי,  תרבות אירועי – בקיבוץ הנעשה על שוטפים עדכונים בדף. סולץ הרמלין טל של המקצועיות

, הדף אל להצטרף מוזמנים כולם. בקליטה המתעניינות למשפחות מיידי מענה ונותן, וכדומה
 .בקליטה ומתעניינים המשק ובנות בני, נוספים חברים ולהזמין

 הצטרפות על מברכים ואנו שביט יעל בראשות קליטה ועדת קמה האחרונה בשנה – קליטה ועדת
 .וחיובית מבורכת עשייה בכך ורואים, החדשות למשפחות ולדאגה לקליטה, לעשייה הצוות

 :קליטה בתהליכי חדשות משפחות
, דגול ורפתן לקולנוע מורה, טלוויזיה מפיק עופר, בעיסוק כמרפאה עובדת שלי - עופר ושלי קדר

 .גל בבית המתחנכת אמי ובתם
, קבלה כפקידת ירדן שן במרפאת בחיוך פנינו את מקבלת, מרחובות במקור שירן - לרקין ושון שירן

 .גל בבית המתחנך מייקל ובנם, רשפים במדגה עובד אפיקים קיבוץ בן שון
 ספר בבית עובד גדי ,במקצועם מורים שניהם מאילת אלינו הגיעו וגדי דניאלה  - בר וגדי דניאלה

 אברימל של בנוהוא  גדי) גל בבית המתחנך איילבנם ו תומר בגן המתחנכת לירןבתם   ילדיהם, כדורי
 .(ברוש זיוה של אח

 ילדה רעות, ברחובות לחקלאות בפקולטה לתואר שני לימודיו את ממשיך אסף - דפנא ואסף רעות
 להרחבת חמות ברכות. לילך בגנון המתחנך אילון ובנם, ניצן - השנייה תםב את האחרון בחודש

 ! המשפחה
 בחברת העובד זוגה בן יעקב, קארטינג מגה בחברת העובדת משק בת איילה - רוזנבלום ויעקב איילה

 .פשוש בבית המתחנכת שיר ובתם, "ישראל לקט"
, דפנא גלעד של בתם היא עדי) אלון ובנם דפנא וטל עדי בקיבוץ לקליטה יגיעו פברואר חודש במהלך

 (.ל"ז יואב של אח
 כלכלית בעצמאות חברים של חדשה בנייה

 שם ביתם את בנו כה עד. טל משפחת של הבית, האחרון הבית בבניית בקרוב יחלו גת צבי בשכונת
 למשפחת בשכנות גרינברג משפחת של ביתם בניית הושלמה. ודפנא דפנא, חן, סלע - משפחות ארבע

 פרטוש משפחת של וביתם, שגב למשפחת בשכנות יבלונק משפחת של ביתם בנייה בתהליך. מור
 כל הוכשרו כן כמו. פיטוסי משפחת גם בקרוב לבנות תחל האקדמאים בשכונת. הזיתים בשכונת

 . התאילנדים בשכונת המגרשים
 בקיבוץ חיים ואינם לחברות שהתקבלו בנים נושא
 והבתים, במעוז גרים ואינם בתים רכשו לחברות שהתקבלו הבנים - ורגיש מורכב בעיתי נושא

 מרכז את לקבוע יש לחברות מהקבלה שנתיים תוך ההצטרפות הסכם לפי. ומוזנחים ריקים עומדים
 להתקבל צריכה האחרים המקרים בכל, לימודים אישור שקיבלו אלו את להוציא. במעוז החיים

 . הקהילה של והן עתידו לגבי המשק בן של הן החלטה
 תוכניות לעתיד

 הון' ירכשו להצטרף שירצו כלכלית בעצמאות חברים.  מלאה לחברות קליטה במסלול לטפל ברצוננו
 קשות חברתיות בעיות יוצר סטטוסים שני שיש כיום המצב. מלאה בחברות כחברים ויוכרו' אגודה

 . האחרון בקיץ החיילים דירות משבר לדוגמא, מיותרים וכעסים
 

 וקבלה, הקיבוץ בילדי מלאים ילדים בתי, חוזרים בנים, חברים שוקק קיבוץ לכולנו מאחלים אנו
 .בינינו חדשות משפחות של מיטבית

 
 . ד"צמ צוות
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 חיים מעוז אנוש משאבי -"המזלג קצה על( "ים)שנתי סיכום
 הקהילה, במרכז האדם" עיקרון כאשר, במעוז אבי אנושמש בניהול תפקידי התחלתי 7102 בפברואר

 .אותי מוביל" האדם היא
 חברה. הסוללים בקיבוץ וממוקמת" דרך אבני" הנקראת בחברה עובדת אני: האישית ברמה

 החברה מובילה בנוסף. מנהלים ופיתוח ארגוני ייעוץ, בקיבוצים א"מש מנהלי בהשמת המתמחה
 בגורם התמחות עם ציבורי במנהל הוא שלי השני התואר. בארץ רבים בקיבוצים שינוי תהליכי
 ובקורס האזורי הצעירים בפורום שותפה ואני עבודה בדיני קורס השלמתי כשנה לפני, האנושי

 כמרצה גם עובדת אני, במקביל. המעיינות עמק האזורית המועצה של" בקהילה מנהיגות עתודת"
 .הכנרת במכללת לסטודנטים לאנגלית

 בהגדרה הצורך התחדד, מתחדש לקיבוץ שיתופי מקיבוץ והמעבר השינוי לאחר: מקצועי רקע מעט
 חוקי מתייחסים וכיצד זכויותיהם מהן -ח"ובאגש בקהילה העובדים החברים מעמד של מחודשת
 האתגרים אחד את עדיין מהווה זה נושא. קיבוץ חבר אל האגודות וברשם במדינה העבודה

 ואנו תקדימי הוא מקרה שכל תחושה יש ולעיתים, בקיבוצים א"מש מנהלי עבור המשמעותיים
-עובד יחסי כבעלי מוגדרים שאנו מכיוון, מיוחד באופןהדבר בולט  במעוז. תנועה כדי תוך לומדים

 בחוקי ביטוי לידי שבא מה, (כיום בארץ כזה במעמד קיבוצים 0-2 רק ישנם) הקיבוץ חברי עם מעביד
 . 'וכו הפנסיה חברות, לאומי ביטוח -המוסדות עם וביחסים העבודה

 ופיתוח החלטות קבלת -מקבילות רמות בשתי מתבצעת עבודתי? התפקיד בבסיס עומד בעצם ומה
 ,משקה מרכז, הקהילה מנהל עם בירוקרטית ולעיתים מעשית יומיומית עבודה מול אל תהליכים

 .והעובדים הענפים מנהלי
  -בתפקיד הראשונה בשנתי שהושלמו מרכזיות מטרות שתי הצבתי הדרך בתחילת

 עובדים ושימור קידום, העסקה, גיוס של ומתפקדת מסודרת מערכת ויצירת" סדר עשיית. "0
 .המתחדש הקיבוץ בקהילת ומנהלים

 .החיצוניים ולעובדים מעוז לחברי ההעסקה ותנאי החוזים נושא הסדרת. 7
 מנהלי עם התפקידים חלוקת גם כמו, יותר חלק באופן פועלת היום המערכת כי לומר ניתן לשמחתי
 בחלוקת הן, השונים בענפים הניהול ושיפור התייעלות על עובדים אנו. ח"והנה השכר חשבת, הענפים

 חברים בגיוס גם שותפה אני(. לעיתים קורה זה גם) והמנהלים העובדים בתחלופת והן האדם חוכ
 שיצא תקווה כולי, המנהל ולוועד הקיבוץ להנהלת מעודכן ארגוני מבנה ולתכנון השונות לוועדות

 האחרונות בשנתיים התחלנו, שבעבודה ההנאה ושיפור שימור בתחום .האפשרי בהקדם לפועל
 הענפים למנהלי גיבוש ליום ויצאנו הקיבוץ ותיקי עם בחגים צנוע ושי כוסית הרמת של מסורת

 המשימות ורבות, בלבד חלקית הינה שלי המשרה; הדרך תחילת רק זוהי זאת כל אחרי. והמנהלה
 .והניהול האנוש משאבי בתחום לפתחנו עומדים שעדיין והאתגרים

 ונעזרים עוזרים, רציף קשר על השומרים הענפים ומנהלות מנהלי את לטובה לציין ההזדמנות זו
 .התמידית התמיכה על ושניר מלכה, אורית ואת הפעולה שיתוף על ובצלאל איתן את, שצריךכ

 ! וצמיחה התחדשות בסימן, ושמחה חגיגית 01 שנת -מעוז בית לכל מאחלת
 

 .הופמן-אריאלי רעות
 

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

  7106 דצמבר -חיים  מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

 :7102 שנת את מסכמים ואנו חלפה האזרחית השנה .0
 הקשור בכל בעיקר, בהתאם נערך היישובי הבטחון ומערך הופקו 7102 משנת הלקחים -א 

 . טכנולוגים ולאמצעים השמירה למערך
 .הדרך אורך לכל והתמיכה הפעולה שיתוף על הקיבוץ ולהנהלת( הקהילה מנהל) לאיתן תודה -ב 
, לילה מדי נאמנה עבודה המבצעים( ורועי מור, ראובן, אברהם) מעוז לשומרי גדולה תודה -ג 

 ! רועיםיא נרשמו לא אצלנו, גנבות מוכה היה האזור שכל למרות, בזכותם
 היום במהלך הן, ביישוב חשודים אנשים/רכבים על ודיווחים התושבים ערנות על תודה -ד 

 ...הזוממים כוונות את המסכל נוסף יעיל אמצעי מהווה, הלילה ובשעות
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 לנו יש, בנוי בשטח אימונים והן ירי אימוני הן, אימונים מספר השנה עברה שלנו כוננות כיתת -ה 
 מירדן לחדירה חשד היה כאשר האחרונה השנה במהלך הופעלה שאף איכותית כוננות כיתת

 .שלנו באזור
 זאת, בנשקייה הגנה לאמצעי הקשור בכל שדרגנו, מרדכי נאות מנשקיית נשקים גניבת לאחר -ו 

 .בהן לעמוד שהתבקשנו חדשות הגנה לדרישות בהתאם
 כאשר להתריע יודעת המצלמות מערכת, חיים מעוז של קפיםיהה בשערים מצלמות הוספנו -ז 

 .אותם חוצים כאשר או השערים לאזור מתקרבים
 .7102 לשנת נדרש הוא אליהם התקציביים היעדים בכל עמד חיים מעוז בטחון -ח 

 איתם מביאים, המבורכים החדשה והבנייה השיפוצים גל: חדשה ובבנייה בשיפוצים פועלים .7
 הכל המקרים וברוב מתאימים עבודה אישורי לוודא מנת על נבדקים אלו. רבים ופועלים קבלנים

 או אישורים ללא) חיים במעוז חוקי לא באופן שעבדו בעובדים פעמים מספר תקלנונ. תקין נמצא
 .ישראל משטרת י"ע וטופלו מהקיבוץ הורחקו ואלו( מתאימים לא אישורים

  :שומרים חילופי .0
 הבטחון למערך תרומתו על למור מודה אני, בשמירה תפקידו את לסיים ביקש אופק מור - א

 .    בהמשך בהצלחה לו ומאחל האחרונות השנים לאורך
 !         בהצלחה לו מאחל, שלנו השמירה במערך לעבוד החל חן רועי - ב

 פליליים רועיםילא הקשור בכל השנה תתמקד ישראל משטרת:  7102 לשנת משטרה יעדי .2
 יחד ,(ועוד צבא, משטרה) זרהבג הפועלים הכוחות כלל של פ"שת מהלך התחלנו 7102 -ב, זרתנובג

 .בגזרתנו ההתפרצויות תופעת את למגר נפעל
 :שבהם העיקריים, בגזרתנו רועיםיא מספר היו האחרון החודש במהלך: אירועי החודש האחרון .2
 פעולה שבוצעה אירוע תאריך 

 גניבות ומבצעת צפון מרחב בכל שפועלת חולייה "סנטר צים"מ כספומט גנבת 2-07-02
 ...כספומטים

 באזור חוקיים בלתי שוהים 2-07-02
 רשפים

 כ"שב דרוש היה מהחשודים אחד, הצבא י"ע נתפסו

 משטרתי מחסום פרץ רכב 02-07-02
 הבקעה במחסום

 אחר חיפושים התבצעו, תרומות בשדי ננטש הרכב
 .ממצאים ללא, רגלית שברח החשוד

 נוסף בבית .הגנבים את והבריחו התעוררו הבית בעלי ברוויה לבתים התפרצויות 70-07-02
 .פריצה ניסיון היה הלילה באותו

 
 חיים מעוז - צבאי בטחון רכז, הופמן איתי ,בברכה

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

 ....בחינוך מהנעשה
 :ובכלל החג במהלך החינוך פעילות על לעדכן הזדמנות וזו כבו הנרות, חלף חנוכה
 משפחות עם ההדדיים הקשרים לחיזוק האפשרות את לנו זימן אשר משפחתי מאוד חג הוא חנוכה

 מאיתנו מנעו לא שירדו הברכה וגשמי הסוער האוויר מזג, בקיבוץ הרחבה הקהילה ועם הילדים
 .תוכנן אשר כל את לפועל להוציא
 .חנוכה נר להדלקת מהקהילה וחברים משפחה, הורים יום בכל הגיעו, החג במהלך - 'ו-'א במרכזון

 אחד בימי החגב. בחג חלק ולוקחים הילדים לבתי יום מדי באים הורים לראות משמח מאוד היה
 הדליקו הם יחד :כיף של לבוקר במרכזון וסבתות סבים, ותיקים חברים והילדים הצוות אירחו

 למסורת הפך זה מפגש. ולביבות סופגניות אכלו וכמובן החג ברוח בינגו שיחקו, שירים שרו, נרות
 פעילויות התקיימו התוכנית פי על יום בכל כמובןבנוסף  .מחדש הלב את ומחמם מרגש פעם וכל

 .ועוד נרות טפטופי, באולם היתוליים משחקים, יצירה
 הכבד והגשם הסוער האוויר מזג למרות התקיים המסורתי חנוכה כיף יום - חנוכה כיף יום

 מגוון שהפעילו הביניים מחטיבת הנוער ובני ,החג בטיגוני לעזור שהגיעו אמהות מספר של בעזרתםו
 הכנת, אוריגמי, כדים צביעת, בפסיפס יצירה, חנוכיות בניית, נרות טפטופי: יצירה תחנות של רחב

לבני הנוער  .היום כל לאורך הילדים את שהעסיקו למפיונים הכנת, פייטים עם עבודה, קופות
 .רבות תודות -ולאימהות העוזרות 
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 :החופש במהלך הם גם עסוקים היו נעורים וגיל הביניים מחטיבת הנוער בני – הנוער במועדוני
 מסורתי מסע הינו ב"י מסע .הקיבוצית התנועה של ב"י למסע יצאו ב"י כיתה ובנות מבני חלק

 להתנדבות, לצבא משמעותית וחשיפה הישראלית החברה לאתגרי חיבור עם שכבתי מפגש שמשלב
. הקיבוצית התנועה פעילויות לכל ובכלל זה למסע לצאת הנוער את מעודדים מאד אנו. שירות ולשנת

 החג ברוח פעילויות ימובמועדונים התקי. הנוער עבדו בחלק מימי החג בענפי הקיבוץ השוניםבני 
 .לחיפה ברכבתבנוסף לבילוי במופעי המועצה בקימרון ונסיעה משותפת 

 מסלול הכבד הגשם עקב .הלפיד במרוץ מוביל שלנו הנוער את לראות מרגשהיה  – הלפיד מרוץ
 שכונות ובתוך המערכת שביל על רצנו השדות דרך 711 מינוס מכביש לרוץ ובמקום ,השתנה הריצה

 נערים חבורת, יבניאלי בית למועדון והנוער הילדים כל של מרשימה בכניסה המרוץ הסתיים מעוז
 . ולפידים דגלים עם בגאווה רצים ירוקים רים'בסווצ לבושים ונערות

, שירים שכללה ולילדים להורים משותפת חנוכה מסיבת נערכה ילדים בית בכל – הרך בגיל
ה יציר אותסדנ ילדים שכללה -הורי פעילות התקיימה תומר בגן .ומטעמים אור הרבה, ריקודים
 . החג ברוח והדבקות צביעות סביבונים הכנת, חנוכיות בניית :מגוונות

ליום הכנת , משפחה בני ושאר הסבתות, הסבים את והילדים הצוות אירחו, תומר ובגן לילך בגנון
 על דגש שמים אנו -לילך בגנון הרך הגיל ילדי כל יחד חגגו חנוכה של השמיני הנר את. לביבות משותף

 . השני את אחד הילדים פוגשים בה, לכל ילדי הגיל הרך חג בכל אחת משותפת פעילות
 נעה: הם בוועדה החברים .כשנתיים ומכהנת מעוז חברי י"ע בקלפי נבחרה חינוך ועדת - חינוך וועדת

 עלמה ,הופמן-אריאלי רעות, דפנא רועי, נחום מעין, שביט אוהד, אריאלי תמר, מור נט'ג, הרלינג
 בעיות, תכנים, א"כ כמו החינוך במערכת הקשורים שוטפים בנושאים דנה הוועדה. ואנוכי אופק

  .השנה במהלך שעולות ודילמות
  :הוועדה של היום סדר על שנמצאים נושאים

 שלנו בעמק במקביל, בסוכות שנה כל מתקיים חיים מעוז של המסורתי ארגון מחנה – ארגון מחנה
במקביל  המחנה וםלקי גם האפשרות את בודקים אנו מחדש שנה בכל. המעיינות פסטיבל מתקיים

 להעביר האפשרות את בודקים אנו ולכן, הצלחנו ממש לא עד היום לצערנו. בפסטיבל להשתתפות
 . לחופשה נמצאים הילדים שבו הסדר ליל שלפני לשבוע, פסח לחופשת ארגון מחנה את

 יערות מבחינת המחנה את לקיים אפשרי האם: מתבצעת בדיקה מקדימה החלטה שתתקל לפני
 ? הםילמינ גיוסים? עבודה מקומות? למחנה לצאת החינוך בוגרי מעוז מצעירי ימנע זה האם? ל"קק

 .בעיה מהווה או מתאים התאריך שינוי האם ונבדוק ההורים בין משאל נקיים ל"הנ לשאלות בנוסף
 . ונעדכן נפרסם אנו התאריך את לשנות ויוחלט במידה
 אותו המזון בדיקת בתהליך נמצאים אנו אמהות מספר של פנייה בעקבות – החינוך במערכת תזונה

 כל את וכוללים תזונאית י"ע נבנו, הרך הגיל במערכת הבוקר ארוחת תפריטי. לילדינו מגישים אנו
 בוועדת התקיים .הילדים של התזונה הרגלי את לשפר ורצון אמיתית דאגה מתוך,  המזון אבות
 צמחונית או לטבעונית המערכת את להפוך הכוונה אין. הורים מספר הוזמנו אליודיון בנושא   חינוך
 הילדים כלל של הצרכים על שמירה תוך בריאים למאכלים הילדים את ולחשוף לעודד אלא

 מאחר לילדים שמוגשים ארבע וארוחת הבוקר ארוחת בתפריטי בעיקר עוסקים אנו כרגע. במערכת
בשאר . החינוך משרד של קייטרינג מקבל צהריים בארוחת תומר גן. שליטה לנו יש בעיקר ועליהם
 .א"של חד מהקייטרינג הצהריים ארוחת את מקבלים ובמרכזון הרך בגיל הבתים

 ויגיש לעומק הנושא את שיבדוק הוועדה מתוך מצומצם צוות להקים הוחלט בוועדה הדיון לאחר
 שמעוניינים הורים יוזמנו אליו שגם דיון יתקיים ההמלצות שיוגשו לאחר. חינוך לוועדת המלצות
 .יוחלט אשר את הציבור לכלל ונפרסם בתהליך ההורים את נשתף אנו. דברם את להשמיע

 חבר לכל או אלי לפנות מוזמנים אחר נושא בכל או זה בנושא דעתם להביע מעוניינים אשר הורים
 .אחר וועדה

 מפגשים מספר לקיים מתכוונים אנו בהמשך, פדגוגית מדריכה מלווה במעוז החינוך מערכת את
 .הכללית וההתנהלות תפקידיה, הוועדה סמכויות ונקבע נדון שבהם בהנחייתה

 
 

 אביסרור סופי, שלום שבת בברכת
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  קטעים מארכיון מעוז -קיבוצית נוסטלגיה 
 :הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים 70.7.0.21 מתאריך 027. מס" לחברים" מתוך

שלא נראו מיד , הנזקים. השלג חזר והרהיב כל עין ושמח ילדים קטנים וגדולים גרם נזקים קשים לעצים ולשיחים" 
. ויתכן כי לרבים מהם לא תהיה כל תקנה, הפיקוס לזניהם השונים בעיקר סבלו עצי. מתגלים עתה יותר ויותר

ורק בעוד כמה שבועות נדע עם , אשר בבוא השלג עמדו עדין בירק עליהן נמצאות עתה בשלכת שלמה, הפונציאנות
לקראת הקיץ . כן קמלו ומתו שתילי פרחים רבים ושיחים. איקליפטוסים צעירים רבים בחורשות יבשו ומתו. נפגעו

את הורדים שנגזמו יש לזבל בדלי זבל עופות לכל שיח גדול ומחצית הדלי לשיח . אלמות וחמניות, רענו שתילי ציניותז
 ". פטי        .במקום זבל עופות אפשר לקחת כמות כפולה של זבל רגיל. הקטן

 
 -:הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים 7.0.0.00 מתאריך 00. מס" לחברים" מתוך

אולם בשדות לא הורגש הגשם וגם לא הועיל , במחנה היה בוץ ורפש כרגיל. מ גשם"מ 5.1 -אתמול ירדו כאן כאמש "
 ".מ גשם"מ 6 -במשך ימי הגשמים האחרונים שבוע שעבר ירדו כ. כנראה במאומה
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