דף מידע מס 7 .יום שישי 4.8.7107

לחברים שלום,

מהנעשה בקהילה:
תשתיות :אנו נמצאים בשלבי סיום פרויקט החלפת קו מי השתיה באזור המשקי ,כולל
השלמת צנרת לתקשורת חדשה לאזור.
מגרש החניה שנסלל במקום מחסן ציוד יורחב בקרוב לגודל המתוכנן.
תקשורת :בעקבות תקלות חוזרות ונשנות בתעבורת האינטרנט נמצאה תקלה שנגרמה
כתוצאה מהתקנות מכשירי  VODע"י מתקיני  YESבבתי החברים .לאחר ניתוק המערכות
המפריעות ,התקלות פחתו.
ירון ממשיך בשיפור המערכות כך שכמות התקלות תרד למינימום.
נוי :דשאים רבים מושקים בהשקיה עודפת ע"י החברים באופן עצמאי .הדבר גורם לגידול
מופרז של הדשאים והמקצרה החדשה ,שהיא מהחזקות בתחום ,לא עומדת בעומס הקציר.
המקצרה כבר תוקנה הקיץ בסכום של עשרות אלפי שקלים .אנו חוזרים ודורשים מהחברים
להפחית באופן דרסטי את שעות ההשקיה של הדשאים.
מוני גינה :אנו מתחילים בפירוק מוני הגינה בכל הבתים .רשות המים לא מכירה יותר במוני
גינה ולכן ברז מי הגינה יחובר אל מונה מים של הדירה .הפירוקים יבוצעו בהדרגה לפי יכולת
עובדי האחזקה.
שיוך דירות :לאחר סיום ההחתמות של מרבית החברים בעצמאות כלכלית ,הועברו התיקים
של חברי מעוז לרשות מקרקעי ישראל לתחילת הטיפול בהם .בהשקעה ובשעות עבודה
מרובות הכינו מלכהל'ה ,אורית ושניר ,את התיקים שבהם מאות מסמכים ,מפות ואישורים.
הן הכניסו עשרות שינויים שהתקבלו מרשות מקרקעי ישראל בחודשים האחרונים באשר
לתוכן ולסידור החומרים .לאור רמת המוכנות הגבוהה של החומר ,אנו מקווים שהטיפול
בהכנת הסכמי החכירה לחברים יעשה במהרה.
קליטה :מספר משפחות חדשות הגיעו לקיבוץ להמשך תהליך הקליטה .בתיה וסיגל השקיעו
מאמצים רבים בהכשרת הדירות לקליטת המשפחות ואכן התוצאות נראות בשטח.
בית יבנאלי :תוכנית שידרוג בית יבנאלי התקבלה באהדה רבה במועצה ,אשר אישרה סכום
של כ ₪ 711,111 -עבור הקמת מועדון לחבר בחלק הדרומי של המבנה ,כחלק מהפרויקט
הכולל .אישור זה הוא חלק מגיוס תקציבים נוספים לפרוייקט שייעשה במשותף על ידי חברת
"מקאן" והקיבוץ.
בריכת השחייה :התקיימה פגישה נוספת עם מתכנן הבריכה והתקבלו שתי אופציות לביצוע
שההבדל ביניהם הוא גודל הבריכה .האופציות לוו בטבלת השוואת עלויות ישירות ועקיפות .
הצוות ימשיך בקרוב לקדם את התכנון .
משולחן ההנהלה :ההנהלה קיימה מפגש למידה עם יועץ ארגוני בבית השיטה .במפגש נלמדו
עקרונות ואבני דרך עיקריים לניהול .ההנהלה תקיים בקרוב דיונים להטמעת ההמלצות.
סוגיות עיקריות שנמצאות על הפרק – המשך הטיפול במודל שיוך פירות הנכסים והמשך
טיפול בסוגיית הפנסיה לאור הצורך לכינוס אסיפה בעניין מיד לאחר חגי תשרי.
ענייני ביטוח :תעריף הביטוח של דירות החברים התעדכן מתחילת השנה ואנו מחוייבים
בסכום של  ₪ 01לחבר לחודש (לפני ההתייקרות התעריף עמד על  ₪ 07.1לחודש).
"ביטוח חקלאי" ייקר את הפוליסה מאחר ואנו מרבים לנצל אותה .הפוליסה מכסה נזקים
בדירה וברכוש :תיקון נזילות בקירות ,נזקים בגגונים (כמו שנגרמו בסערת אוקטובר ,)7101
ציוד ש"נשרף" מבעיות חשמל (מזגן ,מקרר ,מחשב) ,ציוד  /ריהוט הניזוק כתוצאה משריפה.
כמעט כל דרישת תשלום מהביטוח מחויבת בקבלת אישור שמאי האומד את גובה הנזק,
ובהשתתפות עצמית בסך  .₪ 011חשוב לדעת  -כאשר יושלם תהליך שיוך הדירות לחברים ,כל
חבר יידרש לבטח את דירתו ואת תכולתה באחריותו ועל חשבונו .הביטוח החקלאי יציע בבוא
היום מחירים אטרקטיביים.
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ביטוח השתלות בחו"ל  -עשינו ביטוח רפואי המכסה השתלות בחו"ל ותרופות מחוץ "לסל",
במחיר  ₪ 01.1לחבר חודש .הביטוח הינו קולקטיבי (לכל החברים) ,וניתן לצרף אליו תושבי
מעוז ומשפחה מחוץ למעוז .בנושא השתלות למזלנו לא נזקקנו עד היום להפעיל את הביטוח
וטוב שכך .בנושא תרופות מחוץ לסל  -חברים נצרכים פנו ונענו .אני מזכיר זאת בעיקר לטובת
חברים חדשים או בני משק שהשתחררו מהצבא ולא עשו ביטוח זה.
למעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות ליפתח אופק.
בברכה ,איתן.

הספדים לזכרו של אבנר דגן

אבנר נולד בתאריך  ,77.7.80בנם של רחל וגדי ,אח של אסנת ואיילת הלך היום לעולמו והוא בן
 10שנים .כבר מרגע לידתו ידעה המשפחה כי מטלה גדולה על כתפיה.
אבנר נולד חולה והמשפחה הולכת אל הלא נודע.
מתוך דברים שכתב דורון אלמוג על בנו ניסינו ללמוד מהם הקשיים שעוברת משפחה שמגדלת
ילד שאינו יודע לומר אבא ולא אמא.
רחל וגדי החזרתם לאבנר אהבה ובטחון ודבקות באחריות לגורלו .למרות שלא זכיתם לשמוע
את מילת הקסם אבא ואמא.
עם הלידה ישנו משבר הציפיות .הכל מתרסק באחת .לא תהיה עצמאות ,לא יהיו ילדים ,לא
לימודים .מסע ארוך אל תוך השנים .הברירה היא להשקיע בכל פרט ופרט כדי לקדם ולהעניק
חוויות ,רכיבה על סוסים ,רחצה בבריכה שיעורי שחייה לאבנר שלא ידע עצמאות מהי.
ואז באה הבושה איך מספרים שיש לך ילד חריג .איך מופיעים בחברה איך החברה מחבקת
אותך ומנסה לעזור .חברה שמתביישת באנשים מוגבלים היא חברה חסרת רגישות.
ובתוך כך מבחן האהבה מהי אהבה .אולי המבחן הקשה מכולם האהבה היא נתינה ללא
גבולות וויתור במודע מרצונותיך .אהבה כזו היא גדולה מחזקת ולא משאירה מקום לספק.
רחל וגדי יקרים עשיתם את כל מה שניתן ויותר מזה התמסרתם לאבנר ,לא ויתרתם על אף
שעה במחיצתו .דאגתם למעון הטוב ביותר למרות שהיה עליכם לנסוע מרחקים גדולים לא
ויתרתם על בילויים בשבילו ואפשרויות לימוד וטיול.
חיזקו ואימצו ודעו שהנכם הורים למופת ובכך תתנחמו,
יחד אתכם כל בית מעוז חיים.
רחל וגדי היקרים,
אבנר נפטר בגיל .10
 10שנים שראינו את החום והאהבה שהרעפתם על אבנר ולא יכולנו לספר לו.
 10שנים שבהם לא חסכתם כל מאמץ כדי להעניק לאבנר את הטוב ביותר האפשרי.
 10שנים שבהם ויתרתם על כל כך הרבה בשבילכם כדי לתת את הכל לאבנר.
 10שנים שבהם לא ויתרתם על הסיכוי שאבנר יהיה כמו כולנו.
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 10שנים שבהם לא ויתרתם ולא עשיתם לעצמכם הנחות בטיפול באבנר.
 10שנים שאנחנו מביטים בהשתאות על המחויבות האין סופית שלכם לאבנר.
 10שנים שאנחנו מעריכים שבמקומכם לא היה לנו את הכוח שיש לכם.
ועכשיו ,כשאבנר נח לו על משכבו בשלום ,אנחנו רוצים שיהיה לכם הכוח להתמודד עם
מצבכם החדש ויהיה לכם הכוח להשקיע בעצמכם על כל מה שויתרתם.
אנחנו תמיד נהיה לידכם ונעשה ככל שנוכל להקל עליכם.
הגרון נחנק ונגמרו לי המילים .שלכם תמיד.
מרגלית ואלכס.

אבנר ,מדברי רחל01/17/07 ,

אבנר נולד בבית חולים העמק ,ביום שלישי "פעמים כי טוב" 77 ,לפברואר  ,0880יח' באדר א'
תשמ"ו היה זה יום חמים ואביבי .לאחר שהייה ממושכת בפגיה ,ובדיקות רבות לא נמצא דבר,
הבדיקות היו תקינות ,רק דבר פעוט הילד אחר.
מרופא לרופא האופטימיות פוחתת ,אך למשמע הבשורה המחרידה –אבנר ישכב כל חייו...
לא קבלנו זאת והחלטנו ! אבנר ילך...
נשאר לנו לעבוד קשה בפיזיוטרפיה בהדרכת תחיה ,בת דודתנו ,כדי שאבנר ילך.
זה יום של חשבון נפש ,כאב מהול באושר ,על מה שהושג ועל מה שלא הושג .ישנה אמונה
עממית הטוענת שלא רק ההורים יולדים ובוחרים בילד ,אלא גם הילד בוחר בהוריו.
אנו מודים לך – אבנר ,שבחרת בנו והטלת עלינו את מלוא העול ,אנו מודים לך על שבזכותך
חשפנו בעצמנו תכונות ,שלא היינו מגלים אלמלא נולדת.
על כך שנוכחנו ,שבקהילה הקטנה סביבנו,מעוז ,יש אנשים שמוכנים לעזור ולתת כתף בעת
צרה .לא נחסך ממך אבנר טיפול-גדול כקטן ,להיטיב עמך ,הרופאים המדהימים של בית
חולים עפולה עשו את כל מה שאפשר ,הטיפול המסור שלהם ראוי להערכה רבה.
למירי ,לחבצלת ,לג'יין ,ולרופא תודה על העזרה המרובה.
המשפחה הנהדרת שלנו ,שלא עזבה אותנו לרגע בהתמודדות הקשה הזאת.
תודה לעמותת "אבוקת אור" שהייתה לך לבית ,עם אנשים רבים ומסורים.
לשמרית ורותי המדהימות שלא עזבו אותנו לרגע.
תודה לך אבנר על שהפכת אותנו לרגישים ,סובלניים ומקבלים.
תודה לך אבנר ,כדברי השיר של זהר ארגוב "ים של דמעות"" -גם אם עלית לנו באגמים של
כאב ,רגשות אשם ,תחושת כשלון" ,אך מנגד -היו גם איים זעירים של אושר.
של אור בעיניך הכחולות המדהימות ,שאין כמותך ליופי ולטוהר.
תודה על צחוקך המתגלגל ,שמחת החיים ,החיוך טוב ,המודה לכולם בלי מילים.
אהבת את החיים ולא ברצון נפרדת מהם ,אהבת טיולים ,אהבת את רפטינג בבית הלל,
אהבת את המים שבבריכה ,שהקפיצו אותך ,משכיבה ליכולת להתנועע ,את הסוסים שתרמו
לך להליכה ויציבות ,לתפיסתך המופלאה של עולם המוסיקה והצלילים.
תודה על שבזכותך למדנו להיות הורים יותר טובים .להכיר את התכונות המיוחדות והנעלות
של בנותינו  -אוסי ואילת ,והנכדים המדהימים שאהבו אותך כל כך.
תודה על שבזכותך ,הנכדים רואים את השונה ונרתמים לעזור.
כנראה שהצלחת ללמד אותנו שהחיים הם כמו פאזל :פעם מרכיבים ופעם מפרקים ,פעם
מורכבים ופעם מתפרקים ,פעם כועסים כשלא מצליחים לחבר ופעם גאים כשהכול מתחבר
בצורה מושלמת.
אנו רוצים להודות לכל העוזרים לכל התומכים בתקופה קשה זו בחיינו,
נוח בשלוה בן יקר ותדע שאהבנו אותך מאוד ויהיה קשה בלעדיך.
אמא ואבא.

3

דף מידע מהרווחה

לחברים שלום,
מרפאה
בשעה טובה ומוצלחת יש לנו רופא משפחה חדש ,ד"ר בשאראת .הרופא נמצא פעמיים בשבוע
למשך כ 1 -שעות בכל פעם .הרופא עובד באופן יסודי ומקדיש זמן ארוך ללמידת כל מטופל
ומטופל לכן התורים מתארכים ,למרות שהאחיות משאירות זמן כפול לכל מטופל חדש ,נוצר
מצב הגורם לאנשים להמתין בחוץ ולא להיכנס בזמן שנקבע להם .נכון זה לא נעים ,אך כאשר
חבר נכנס לרופא והרופא מקדיש לו זמן זה מאד נכון ונעים .אז אנא התאזרו בסבלנות .מקווים
שעם הזמן זה יסתדר טוב יותר.
במרפאה עובדות  7אחיות – ג'יין עובדת של קופ"ח כללית ב 07%-משרה ,ומעוז שוכרת אחות
נוספת ,מירי ,לעוד  01שעות שבועיות .כשיש מקרים שמחייבים היעדרות מהעבודה ,קופ"ח לא
שולחת אחות מחליפה ואנו מנסים לעשות ככל האפשר שהמרפאה תהיה פתוחה לפחות למספר
שעות ביום ולא לסגור .אנו משתדלים ליידע את החברים ולפרסם על כל שינוי מראש כדי
לאפשר לחברים להתארגן .אנו מזכירות שצריך לקבוע תור לבדיקות דם כדי להכין הפניות,
ללא הפניות לא ניתן לקחת בדיקות.
אם אין צורך בבדיקת דם ,נבקש להשתדל להגיע אחרי השעה  18:11בכדי שלא תצטרכו
להמתין זמן רב.
שעות הקבלה במרפאה:
הערות
אחות
יום
בדיקות דם 17:11-18:01 -
17:11-07:11
ג'יין
ראשון
בדיקות דם 17:11-18:01 -
17:11-07:11
מירי
שני
01:11-01:11
ג'יין
בדיקות דם 17:11-18:01 -
17:11-07:11
ג'יין
שלישי
07:11-07:11
ג'יין
רביעי
בדיקות דם 17:11-18:01 -
17:11-07:11
ג'יין
חמישי
07:11-07:11
מירי
שעות הרופא עדיין לא קבועות .נקווה שעד סוף אוגוסט נגיע עם ד"ר בשאראת להסדר על
שעות עבודה קבועות.
בית סיעודי
במידת הצורך יפונה חדר בבית והמטפלות יגורו בשיקומית ,שערוכה לכך .בבית הסיעודי ישאר
חדר אחד למטפלת תורנית בלילה .במשך היום המטפלות יהיו עם המטופלים בבית.
שיקומית
שיקומית אחת ריקה למקרה הצורך – שלא נצטרך.
תזכורת
במקרה שלא מרגישים טוב כשהמרפאה סגורה:
 .0אפשר לפנות למרפאות בבית שאן.
 .7מוקד "ביקור רופא" פעיל כל יום משעה  08:11בערב עד  17:11בבוקר ובשבתות .המוקד
נמצא בשכונת אליהו בבית שאן .במידת הצורך ניתן לקבל מהרופא הפניה לביה"ח.
 .1מוקד טלפוני  * 7711של קופ"ח נותנת שירות של רופאי ילדים און-ליין ואחות תורנית.
 .4הזמנת אמבולנס – לחייג  010למד"א.
 .1כשלא יודעים מה לעשות אפשר תמיד להתקשר לטני או חבצלת.
כל מי שמעוניין להגיד ,להעיר ,להאיר – מוזמן תמיד.
בברכת בריאות שלמה,
צוות רווחה  :דני ,רונית ,מוש ,גל וחבצלת.
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מהנעשה בחינוך...

החינוך הבלתי פורמלי :אנו בעיצומו של החופש הגדול ולמרות החום הגדול מי שיציץ לבתי
הילדים יראה פעילות תוססת :ילדים מבשלים ,מציגים הצגות ,משחקים בקצף ,מנקים,
יוצרים ,ובימים בהם לא נראים ברחבי הקיבוץ  -נוסעים ומטיילים ברחבי הארץ .זוהי תקופה
אינטנסיבית ומשמעותית שבעבורה אנו עובדים כל השנה.
בתי הילדים במעוז פועלים כל השנה במתכונת מלאה וזאת על מנת שבמהלך החופשים נשמור
על שגרה בטוחה ורצף חינוכי .ילדי המרכזון בילו בחוף גיא ,בפארק המשחקים "באלגן" ביגור,
במוזיאון ארץ ישראל ובפלנטריום .בנוסף אירחו סבים וסבתות במרכזון ,אפו עוגות לחיילי
מעוז ,הכינו 'בוקר של כיף' לילדי הגן והגנון ,יצרו יצירות רבות ונהנו במשחקי חברה וגיבוש.
מועדוני חטה"ב וגיה"נ פועלים גם הם על פי תוכנית חופש מסודרת .רוב פעילויות הנוער
מתבצעות בשעות אחר הצהריים או הערב וזאת מאחר שבני הנוער משובצים לעבודה בענפי
המשק השונים .בני הנוער שלנו בילו בקורס "סאפ" ,בהופעה של יובל דיין ,בסטנד-אפ של אלי
ומריאנו ,טיילו בחצבאני ,שטו בקיאקים ונסעו לקייטנה בת שלושה ימים בתל אביב ,בנוסף
לעוד פעילויות רבות במועדון העוסקות בגיבוש וכיף.
במהלך חופש זה ,היו לבני הנוער "משימות סיימון" ,משימות שנבנו מראש ללא ידיעתם.
המשימות היו מורכבות ,מצחיקות ועירבו את החברים בקהילה .במשימה האחרונה היה
עליהם לחשוב על  81סיבות למה כדאי להיות מעוזניק (לרגל יום ההולדת ה 81 -למעוז) ,לערוך
את הסיבות בכרטיס ברכה ,לנפח בלונים ולחלק לבתי החברים ,והם עשו זאת ! מצרפת לדף
המידע את הברכה שהכינו בני הנוער .לסיכום ניתן לומר שהחודש הראשון של החופש הגדול
עבר בהצלחה ,מאחלת המשך חופש נעים לכולם.
חג המחזור של כיתת פיסטוק  -מאי מור ,אלון שמואל ,ליבי הדס ,ניבה הדס ,עמית בורכוב
ועידן היימן שצוין ביום שישי שעבר מבטא את סיומן של  08שנות חינוך קיבוציות 08 .שנה הן
פרק בחיים וסיום י"ב היא הזדמנות לעצור ,להביט קדימה ולאחור ,להתמלא ממה שהיה,
ולהתרגש לקראת הבאות .אני מאחלת לבני ובנות כיתת פיסטוק הצלחה בכל אשר יפנו.
הגיל הרך :אנו מתארגנים לקראת סיום שנה ופתיחת שנה חדשה ,שומרים על שגרת היום,
מטיילים מוקדם בבוקר בגלל החום ומבלים קצת יותר בפעילויות מים .מובילות הבתים
שוקדות על ההכנות לקראת מסיבות הסיו,ם ומכינות את הילדים לקראת המעבר לבית
הילדים הבא .בשבוע של ה 01.8-כל קבוצת גיל תבקר בבית אליו היא מיועדת לעבור על מנת
להכיר את הצוותים ואת המקום ולעשות את המעבר קל יותר.
בין התאריכים  71-71.8יתקיימו ימי היערכות בבתי הילדים לקראת השנה הבאה .שנת
הלימודים תיפתח בתאריך .77.8
בימים אלו אני עוסקת בבניית הצוותים לשנה הבאה מתוך שיקולים מקצועיים ,ראייה רחבה
של כלל המערכת וחשיבה רבה על מנת ליצור צוותים מותאמים ומקצועיים בכל יחידת גיל.
בברכת שבת שלום ,סופי אביסרור.
ברכת מנהלת החינוך לחג מחזור כיתת פיסטוק
ניבה ,ליבי ,מאי ,אלון ,עמית ,ועידן,
וואי אני מתרגשת ,וכל שנה זה מרגש מחדש.
אני זוכרת את היום שעליתם לכיתה א' עם ילקוט שגדול
מכם כמעט פי שתיים .עכשיו סיימתם את י"ב במצב טוב עם
מחברת מקומטת ובקבוק של מים.
בכיתה א' ,ב 03:7-הרגשתם שאתם ממש מאחרים .בי"ב,
בשעה  073:7אתם בטוחים שאתם ממש אבל ממש
מקדימים.צמחתם שלושה סנטימטרים בכל שנה ,הוספתם
כמה קילוגרמים להשלמת התמונה.
בר מצווה ,מחנה ארגון ,טיולים ,נסיעות פעילויות ,בית ספר,
חברים ,חברות .עברתם יחד תקופה ארוכה שתשאיר לכם
הרבה זיכרונות והמון חוויות ,שאת רובם צברתם יחד ככיתה
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פה ,אצלנו במעוז עם הרבה גאוות יחידה.
לחלקכם אוטוטו יהיה צבע חדש לבגדים  -ירוק  -קוראים לזה מדים .מסגרת ,דרגות ,פקודות והכול
מדוד ,הכול מתוכנן ,בקיצור צבא  -חבל על הזמן .וחלקכם גם יוצאים לשנת שרות ,לתת ,לתרום
ולהעביר הלאה את מה שקיבלתם
אז אני מאחלת לכם שתיקחו הכול בקלות ושלא תתרגשו מזוטות ,שתדעו להניח לכיסוי ולצבע ואת
האיכות תטפחו כדרך קבע ,שעבודה קשה אתכם לא תרתיע ,ושתדעו להקשיב וכשצריך אז גם
להשמיע .מקווה שכל אחד מכם יידע לקחת קצת זמן ,לעצור לרגע  -לנשום עמוק  -להתכונן
לאתגרים הרבים והמגוונים שאתם הולכים לקראתם.
מהבמה הזו אני מסתכלת עליכם בגאווה רבה ,ולמען האמת אני מאד מרוצה מהתוצאה .במהלך
השנים האחרונות ליוויתי אתכם כרכזת חינוך ,היו לנו המון רגעים ביחד -צחקנו ,כעסנו ,דיברנו,
למדנו ,חווינו וככל שחלף הזמן ראיתי איך אתם משתנים ומתבגרים.
כשהתחלה חדשה מחכה לכם ממש מעבר לפינה  -אני מקווה בכל ליבי שגם אתם תוכלו להביט
לאחור ולומר 3עשינו ,החכמנו ,גדלנו ונהנינו.
תמיד כשקשה לכם שם ,תזכרו שאנחנו פה בשבילכם ,אוהבים ,גאים וכבר מתגעגעים.
סופי.
שיהיה לכם בהצלחה במופע!!!

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

בטחון מעוז חיים – יולי 7102

לתושבי מעוז חיים שלום רב,
 .0ארועי הר הבית -ארועי הר הבית השפיעו על כל נושא הבטחוני ברחבי המדינה ,כמובן
שהשפיע גם על רמת הכוננות האזורית.
 .7פיגוע בחלמיש -בעקבות הפיגוע בחלמיש ,הוגדר בכל מרחב החטיבה רמת כוננות "אביר
לילה א' " (רמה בסיסית של כוננות מוגברת) .קיבלנו תיגבור של פלוגה למרחב הגדוד המחזיק
את גיזרתנו שתיגברו את הגבול והיישובים.
 .1תירגול כיתת כוננות -הפעלנו את מערך החרום היישובי ,כיתת הכוננות שלנו הוקפצה
לתירגול שכלל חבירה של כח צבאי ליישוב ולכיתת הכוננות.
 .4אירוע חשד לחדירה באזור טירת צבי -חלק מיישובי המועצה הוכנסו לכוננות ,בדיעבד
התברר שההתראה שהתקבלה בגדר מערכת הייתה התראת שווא.
 .1גניבה מהאלונית במעוז חיים -נכנסה חוליית גנבים בת ארבעה אנשים למעוז חיים ,היעד
שלהם היה האלונית בקיבוץ .הם פרצו למבנה של קבלן ,ממנו נלקחו הכלים לפריצה ומשם
עברו לאלונית .האזעקה הופעלה ,כוחות משטרה וסייר הגיעו לאלונית ,אך הגנבים כבר
הספיקו לברוח .הנזק היה יחסית קטן (נגנבו כ 0,111 -ש"ח במזומן וכמה גלידות) .הופקו
לקחים מהארוע ברמת וועדת בטחון .הנחיות לשומרים חודדו בהתאם.
 .0חוליית גנבים שפועלת באזור -באזור פועלת חוליית גנבים שעיקר הגנבות שלה הם כספות
וקופות של עסקים ,היו מספר פריצות של החוליה בשבוע האחרון ביישובי מועצה אזורית עמק
הירדן (משרד צימרים באשדות ,מוסך באשדות ,מסעדת צל תמר ,אפיקים ובית זרע).
 .7המשיכו וגלו ערנות לרכבים/אנשים שאינם שייכים לשיגרת הקיבוץ ודווחו מיידית .שימו
דגש על אנשים המסתובבים במהלך היום.
בברכה ,איתי הופמן ,רכז בטחון צבאי  -מעוז חיים

החידה החודשית  -מי הציע את השם "מעוז" ?
תשובות אפשר לשלוח למייל shula_l@maoz.org.il
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אב -אלול -תשרי :תרבות מעוז  -בשלהי הקייץ
חג ה 01 -למעוז חיים :מועדו החדש ,כפי שכבר סיכמנו 02.00.02 :ממש במרכזו של הסתיו
ואנו מתכוונים לקיימו על הדשא הגדול עם מדרחוב אירוח ופעילות – בשדרת הפיקוסים
הוותיקה( .עפ"י סטטיסטיקה של מזג האויר ,או שמא – ישתגע לנו ...נקווה שלא ירד גשם).
ובינתיים ,כבר נערכים :הוקם צוות למיזם אופניים גדול .מוקם צוות – לציטוטי שורות משירי
מעוז – על קירות בתים ,מתכוונים – לנקות ולפתוח נוף של חלק "מהמעין" ,אנו מנסים לאתר
צוות – להקמת תערוכה של אמני מעוז ,נקים גם פינת זיכרון לנופלינו ונפטרינו – במועדון,
מתארגנים – לנקיונות בגיוסי משפחות וחברים  -ברחבי מעוז ,גם צילומי קבוצות ומשפחות
עם ילדים ,נוער וחברים – יש בדעתנו לבצע ,מתוכנן שילוט דרכים וכיוונים – בכניסה הראשית
למעוז ,ועוד שאת חלקם כבר פירסמנו.
החזרות לחג – יחלו מיד לאחר סוכות ,עת נשוב "ממחנה ארגון" .להתראות.
ביום שישי אחה"צ 71.0.02 ,כולנו מוזמנים למבצע" :תום החום" המסורתי והטוב.
השנה ,ניסע לבילוי "בגן השלושה" בשעות אחה"צ ,לאחר סגירת הגן לכלל הציבור.
כבר השבוע – נפתחת הרשמה "לתום החום" ועליכם להרשם מראש!
גם תשלום מסוים יהיה .פרטים בהרשמה  -בתאי הדאר ובמיילים.
היכונו ! כל משפחה מביאה עימה דברי מזון לשולחן הכללי .בואו .יהיה ערב מקסים !
בחגי תשרי :ראש השנה תשע"ח ,אשר מועדו – 71.8.07 :נציינו ,כמנהגנו בשנים האחרונות
בארוחת בקר חגיגית על דשא בית יבנאלי  ,עם חלוקת לוח שנה מעוזי – חדש.
גם כתיבת ברכות – זה לזו ,תפוח בדבש וברכות לשנה טובה.
ביום הכיפורים – נתכנס יחדיו .פרטים – קרוב למועד.
את ערב סוכות – נחגוג בקבוצות ליד בתי חברים  .פרטים בקרוב.
ברחבי העמק ,בחוה"מ סוכות – מתקיים פסטיבל עמק המעיינות עם ציון  81שנה לעמק
(פרטים בפירסומי המועצה).
מצרפת כאן את פנייתה של אופירה שגב ,מפיקת פסטיבל עמק המעיינות בסוכות:
חברים ונוער המעוניינים להשתתף בהופעות על הבמה בעת הפסטיבל מוזמנים לפנות
ישירות אל איילת או אופירה.
בינתיים – ברכות לכולכם ,ממתנדבי מת"ת (מתנדבי תרבות מעוז) ואיילת.

.
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צמ"ד  -מה היה לנו הקיץ?

הקיץ הגיעו שלוש משפחות למגורים בקיבוץ כחלק מתהליך הקליטה-
הראשונה הגיעה  -משפחת סיגל ,לנה ואלי .לנה היתה בעברה בקבוצת נעל"ה ומאומצת מאז
בחום על ידי משפחת גילי וגלית רפאל .המשפחה הגיע מחדרה ולהם שני ילדים  -ניתאי העולה
לכיתה ג' ,ויותם הנכנס לגן תומר .המשפחה מתגוררת בשכונת ותיקים .אלי עובד כמנהל
משאבי אנוש בחברת אליאנס בחדרה ,ולנה עובדת בחברה לניהול מערכות מידע במרכז.
המשפחה השניה שהגיעה  /חזרה אלינו  -משפחת דקל ,גלית (בורנשטיין) וילדיה ענבר העולה
לכיתה ב' ושחם שנכנס לגן תומר .גלית עובדת בניהול מערכת החינוך במושב מיצר .המשפחה
מתגוררת בשכונת הקוטג'ים מול הרפת.
המשפחה השלישית שהגיעה אלינו השבוע -משפחת בר ,רובין ויוסי ,ובנותיהן  -אור העולה
לכיתה ז' ,מעיין העולה לכיתה ה' ויעל העולה לכיתה ב' .משפחת בר מתגוררת בשכונת
ותיקים .רובין תעבוד כמורה לאנגלית בגאון הירדן ,ויוסי ממשיך בעבודתו באוניברסיטת ת"א.
הילדים משתלבים במערכות החינוך :בפעילויות החופש הגדול במרכזון ובמועדוני הנוער ,ובגן
תומר .סה"כ נוספו למערכת החינוך  7ילדים בגילאים שונים.
למשפחות החדשות -ברוכות הבאות ושתהיה קליטה מוצלחת ונעימה !
בנוסף אנו נמצאים בקשר עם משפחות נוספות (בני משק ואחרים) לקראת קליטה נוספת
במהלך  ,7107-08וממתינים לאישור של ועדת תכנון וועד ההנהלה לפיתוח שכונה נוספת
התכשיר מגרשים לבנייה לעוד שלוש שנים מהיום.
עדכון מתווי הקליטה  -אנו עובדים בימים אלו על עדכון מתווי הקליטה שאושרו באסיפות ב-
 7100וב ,7104 -בהתאם למציאות המשתנה והמסקנות שנלמדו במהלך  4השנים האחרונות
בהם קלטנו חברים לעצמאות כלכלית .המתווה המעודכן יועבר לעו"ד וליועץ חיצוני לקבלת
חוו"ד ,ויוגש להנהלה להערות ,לקראת אישורו באסיפה הכללית.
בברכה ,צוות צמ"ד.
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ל אל י ה י ש ב י
ברכות לרגל שיחרורך משירות הסדיר .
לע י דן ה י א מן
ברכות לרגל גיוסך לצה"ל ,שמור על עצמך.

יום הולדת שמח לילידי חודש יולי :
חוה בירנבאום ,יעקוב אבלו ,עידית אחאי ,גיטה בורוכוב
גדי דגן ,מיכל דפנא ,טריסה הדס ,ירון והבה ,שני חן ,יעל טל,
מיכל כרמל ,יעל כהן ,אסף ליפשיץ ,חררדו נפדנסקי ,רותם סולץ,
מוש סלע  ,שרון עיני ,זאב קינן ,גלית רפאל ,יולי שחם ,דורית ששון,
צורית אפל ,אלמוג בן דרור ,אסף לב טוס ,שון לרקין ,יוסף פוגל,
שגיא שמידט ,דור לוי.
לילדים :איתמר שביט ,מנו אביסרור ,אור בר ,להב גולן ,גל מיירן.
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נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך חוברת "עשור למעוז חיים" תרצ"ז  -תש"ז :

" 86.82נתקבלה הבשורה במרכז החקלאי על החלטה חיובית של הסוכנות בעניין עלייתנו לבית
שאן הסוכנות קבעה ועדה (ויץ ,הרצפלד ושרטן) שתבקר בעמק בית -שאן ותקבע את מספר
הגופים העולים (אנו הראשונים בתור) ואת מקום מחנות העליה8
 86.82לקיבוץ רודגס העולה היום להתיישבות -ברכת "שכנים"8
 86.82נקנה הטרקטור הראשון שלו קטרפילר  66ומחרשת קייס ,ויצא לחרוש אל אדמות הקרן
הקיימת אשר אליהן עלה ארגון מולדת כעבור ימים מספר8
יום שישי  8682862הנהלת הסוכנות החליטה  ,לאחר ביקורה של הועדה באדמות בית שאן,
להעלות על הקרקע נקודה אחת באדמות רזאויה ביום שלישי  – 282862יום אחד לפני פרסום
המסקנות של הועדה המלכותית 8לנקודה זו נקבענו אנו לעלות ,אך לא לבדנו כי אם בצירוף
עוד שלושה קיבוצים 8הידיעה כי אנו עולים עוררה בפלוגה שמחה רבה ,אך ההצעה של שיתוף
כמה גופים קיבוציים במחנה אחד – העמידה מיד בספק את כל העליה ואת השתתפותנו בה 8זו
הייתה הפעם הראשונה (וגם היחידה עד עתה) בתולדות ההתיישבות ,שהוחלט על צורת עליה
כזו ,שעולה לא גוף אחד מסויים האחראי אחריות מלאה לפיתוח המקום מהרגע הראשון
לעליתו ,אלא ארבעה גופים בבת אחת למחנה אחד 8ברור היה לנו כי בצורת העליה זו כובלים
את יזמתו הבריאה של כל אחד מהגופים ,ובה פתח לסכסוכים מתמידים 8בכל הדיונים
שהתקיימו בשבת ביום ובלילה ,שישיבות המרכז החקלאי ובאסיפות הקבוצה – התנגדנו
בתוקף לצורת עליה זו 8נכונים היינו לקבל על אחריותנו את העליה לנקודה ,ולא היה מובן לנו
מה חייב את המוסדות להחליט דוקא על עלית ארבעת הגופים במשותף 8במהלך המשא-מתן
הודענו כי בתנאים כאלה אין אנו רואים אפשרות לעצמנו לעלות להתיישבות 8אך הגופים
האחרים הודיעו שאין הם נכונים לעלות בלעדינו 8הוסכם אז כי לנו התור הראשון להתיישבות
(שלא כהחלטה הקודמת של המרכז החקלאי) 8ידענו כי נכונים לנו קשיים וסיבוכים מרובים,
אך גברה הרגשת האחריות שלא להכשיל את העליה :זמן לבירורים נוספים ,ולערעור בפני
מוסדות רבים יותר לא היה – והחלטנו לעלות" 8

נר זכרון  -לזכר הנפטרים בחודש יולי
אורי סולץ
יורם יונס
משה וולף
עודד כהן
פנחס גנתון
אברהם קדר

גדליה קוטלרסקי
אמנון שפי
רותי שביט
יואב דפנא
יותם גלבוע
ירוחם אריאלי

1270/7291/
1270/7291/
1270/7291/
1270/7291/
1270/72929
0270/729//
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2270/72990
1270/72991
0170/71002
1270/71002
2970/71002
1270/71022

 .1מקבלים חולצות של מעוז פעמיים בשנה.
 .2מחנה אירגון.
 .3מועדון נעורים פתוח .227/
 .2האנשים הכי טובים בעולם פה.
 .5מפקד אש.
 .6פסטיעוז.
 ./חג מחזור.
 .8מרוץ ניווט לזכרו של יותם גלבוע.
 .9המדריכה הכי טובה בעמק.
 .11אופניים  3גלגלים.
 .11חג פורים.
 .12טיול משק.
 .13החינוך הכי טוב בעמק.
 .12בריכה גדולה.
 .15הפוייקה הכי טעים.
 .16ריקוד שבועות.
 .1/טיול ט"ו בשבט ונטיעת עצים.
 .18חדר אוכל פעיל.
 .19העז בקפה גלריה -המים קפואים.
 .21המזגן באלונית.
 .21פאולינה.
 .22תהלוכת טרקטורים בשבועות.
 .23בית הגמדים באלונית.
 .22מקופלת ושוקו בשבועות.
 .25סיירת הורים.
 .26קבוצת ווטצאפ "אימהות מעוז".
 .2/התנדבות בגמ"ח בחופש הגדול.
 .28גברים חסונים בלי חולצה במדגה.
 .29ימי שבת בבריכה.
 .31מדריכה מפתיעה בפינוקים בבה"ס.
 .31עבודה במדגה.
 .32הדשאים תמיד ירוקים.
 .33עבודה ברפת.
 .32קפה גלריה.
 .35עבודה בחינוך.
 .36כולם נוסעים באופניים.
 .3/עבודה בגד"ש.
 .38החווה של מוש.
 .39חוג סוסים.
 .21בית ניצן.
 .21אסתר הספרית.

 .22טלטל עיצובים.
 .23הפסלים של אסף ליפשיץ.
 .22פולירז.
 .25אריזים.
 .26רן אופניים.
 .2/גרעין צבר.
 .28בין היחידים שיש להם אלונית .
 .29לילה לבן.
# .51מעוזנהניםיותר .
 .51סיבובים במערכת.
 .52ארוחת צהריים בשישי במועדון.
 .53גן הנצחה.
 .52שנת בר מצווה.
 .55יש בורקסים באלונית.
 .56חקלאות בעמק.
 .5/הדקל.
 .58אולם ספורט.
 .59מגרש טניס.
 .61חורש אומר לך שלום על המקצרה.
 .61קרוב לבית ספר -שביל הטיילת.
 .62מים בחינם להשקיה.
 .63רישיון טרקטור על חשבון העבודה.
 .62אוטובוס מקושט ביום האחרון ללימודים.
 .65יום העצמאות.
 .66קייטנה.
 .6/שאנחנו לא נווה איתן.
 .68שאנחנו לא כפר רופין.
 .69יש תחנת אוטובוס בקיבוץ.
 ./1מקבל חדר בכיתה י"ב.
 ./1פאב.
 ./2סירי לידה -ארוחות ליולדת.
 ./3הפעולות במועדון.
 ./2קהילה תומכת.
 ./5טרקטור לטיול שישי.
 ./6קרשים מפולירז בחינם.
 .//ספות נוחות במועדון ופלאזמות.
 ./8המקום הקבוע שלנו בבריכה -הגבעה.
 ./9הריקודים שלנו בחגים.
 .08כי אנחנו פשוט מעוזניקים !

מועדוני חטה"ב -גיה"נ מאחלים לכולם
שנת  08מוצלחת ,משגשגת ופורחת !!!
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