יום שישי ,2.22.2. ,מספר 8
לחברים שלום,
מהנעשה בשטח:
שיוך דירות מבצע ההחתמות על הסכמי השיוך ממשיך .מלכהל'ה ואורית עמלות רבות על הכנת
התיקים אשר רובם מורכבים יותר מתיקי החתימות הקודמות .יום החתימות הקרוב הינו
ליורשים אשר יתקיים בתאריך  ,2122222/ויום החתימות הבא לחברים יתקיים בתאריך .32222/
חברים שאמורים להיות מוזמנים ליום החתימות הבא ונותרו להם מטלות וטפסים להשלים
(כגון :חובות ,טפסי  20.לשנת  2021וכו') קיבלו הודעה לתאי הדואר ,ומתבקשים להשלים את
החוסרים בהקדם .חברים שכבר חתמו על ההסכם ,עסקת השיוך כבר דווחה לרשויות המס
והתקבלו שוברי תשלום של מס שבח ומס רכישה .שוברי מס השבח שולמו ע"י הנה"ח .החברים
חויבו בהתאם לבקשתם במימון ביניים או במימון עצמאי .המשמעות היא שיש כאן כבר עסקה
קיימת במקרקעין ויש לכך חשיבות רבה לחבר ולהתקדמות בתהליך השיוך.
פרויקט התשתיות פרויקט שכונת התאילנדים מתקדם ,הושלמו קווי הביוב ומרבית קווי
החשמל .החלה סלילת המדרכה הראשית .בהזדמנות זו נדגיש כי לאחר יציקת המדרכה עד
להתייבשות מוחלטת של הבטון יש זמן של כחודש ימים בהם אסור בשום אופן לעלות על
המדרכה עם כלי רכב .לאחר השלמת המדרכה נתחיל בהנחת קווי המים.
פרויקט מגרשי הספורט מגרשי הכדורסל והטניס חודשו והתאורה עובדת .בעתיד נחדש גם את
גדר המגרשים .תודה לרביב מור על הסיוע הרצוף לפרויקט.
מפגעי ריח רע מזה זמן חברים מתלוננים על ריחות רעים שמגיעים מרחוק ולעיתים מעיקים
מאוד בשעות הלילה והבוקר .אחד הגורמים למפגעים הוא מתקן הקומפוסט והבוצה שנמצא
מערבית לכפר רופין ומעוז חיים .לאור ריבוי התלונות התקיימה ישיבה במשרד לאיכות הסביבה
בנצרת בה השתתפו גם נציגי מעוז וכפר רופין .בישיבה נחשפנו למורכבות הרבה הקיימת
בהתמודדות מול יזמים כוחניים ,ומשרד לאיכות הסביבה שנקרע בין הצורך לפנות בוצה ולטפל
בה במתקני טיהור השפכים ,ובין הרס איכות החיים בפריפריה אליה נשלח ה"חרא" העירוני .על
מנת לחזק את המאבק מומלץ להתלונן במוקד המועצה בכל פעם שמופיע ריח רע,
טלפון המוקד.00-.18820/ :
הנה"ח בהנה"ח בוצעו שינויים ולניהול הצוות נכנס שרון לבקוביץ' ,נאחל לו הרבה הצלחה בייצוב
המערכת .תודה לגל אילת שריכזה את הפעילות בהנה"ח בתקופה קשה של החלפת תוכנה על כל
המרוכבות שבה.
נוי צוות הנוי דודי וניצן ביצעו גיזום מסובך של כל השדרה המרכזית ,ובכך חסכו עבודת קבלן
יקרה .שטח הנוי במעוז נרחב ביותר ועקב כך משימות צוות הנוי רבות .הצוות מצומצם ולא תמיד
ניתן להגיע לכל הפניות בכל עת ובכל זמן .למרות תהליך שיוך הדירות והעברת המגרשים לבעלות
החברים ,צוות הנוי ימשיך לטפל בכל השטחים הפתוחים ללא מגבלות וגבולות המגרשים ,וביחס
לקיבוצים אחרים שעברו ההפרטה ושיוך הדירות זה כלל איננו מובן מאליו.
בברכה ,איתן.
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פרוטוקול אסיפה כללית מס'  ,50מתאריך 61..1.2
מספר חברי האגודה ליום האסיפה .220 :מספר החברים המשתתפים באסיפה.20 :
ליו"ר האסיפה נבחר :יפתח אופק .למזכיר האסיפה נבחר :איתן בלינקוב.
סדר היום של האסיפה:
 .2בחירת צוות פנסיה –
מעמדים :שחם יורם – יו"ר ,גלבוע יוסי ,כהן שחר ,קרן חנה.
צוות פנסיה יכלול  0חברים.
 .2מודל שיוך נכסים יצרניים – הצעת החלטה עקרונית.
דיון לקראת החלטה .במידת הצורך תתקיים אסיפה נוספת .בכל מקרה
ההחלטות וההסתייגויות יועלו להצבעה בקלפי.
 .3הסתייגויות אלכס סולץ למודל שיוך נכסים יצרניים.
דיון הסתייגויות אלכס סולץ ,יהושוע טל ,יוסי גלבוע.
החלטות:
סעיף מס'  1.בחירת צוות פנסיה:
החלטה :לגשת להצבעה בקלפי.
הצבעה התקיימה בתאריכים.2.-2/22222. :
תוצאות הקלפי :הצביעו  .3חברי אגש"ח מתוך  2./חברי אגש"ח.
חברי צוות פנסיה נבחרו ברוב קולות המצביעים :שחם יורם – יו"ר ,גלבוע יוסי ,כהן שחר וחנה
קרן .לצוות בהצלחה !
סעיף מס'  3 +6מודל שיוך נכסים יצרניים:
הצעת החלטה עקרונית ודיון בהסתייגויות אלכס סולץ ,יהושוע טל ,יוסי גלבוע.
החלטה :חברים יוכלו להגיש הסתייגויות נוספות ,ההסתייגויות יועברו להצבעה בקלפי ברוב רגיל
או מיוחד כפי שיפורסם ליד כל הסתייגות והסתייגות .המודל המפורט יתקבל ברוב הנדרש לפי
החוברת הסגולה.
סדר ההצבעה בקלפי:
א -הצבעה על החלופות וההסתייגויות ברוב רגיל ,או רוב מיוחס לפי התקנון.
ב -עיבוד המסמך.
ג -הצבעה על המסמך (רוב מיוחס ומשוריין).
********************

דרוש/ה מציל/ה לעונת הקיץ
בבריכת השחייה1
חבר2ה מעל גיל ( 22או בני משק)
המעוניין2ת להשתתף בקורס מצילים ולשמש
כמציל בבריכת השחייה בקיבוץ במהלך הקיץ,
מתבקש לפנות לרעות הופמן
בטלפון  012-382201.או במייל
maozmasha@gmail.com
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דרוש/ה שומר/ת
לביטחון מעוז דרוש2ה באופן מיידי
שומר2ת בעל רישיון נהיגה
לשני לילות בשבוע.
לפרטים יש לפנות
לאיתי הופמן 010-/.20002

ועדת קליטה -סיכום תקופה ותכנונים עתידיים
ועדת קליטה התאגדה לפני כחצי שנה ,לאחר שהוסכם על כל הגורמים העוסקים בקליטה שיש
צורך בגוף שיתמוך בתהליכי הקליטה מבחינה חברתית .לוועדה התקבצו מספר חברים שרואים
מול עיניהם את חשיבות ההשתלבות החברתית של חברים חדשים וגיבוש הקהילה ,ביניהם לאה
גלבוע ,רחלי נהיר ,עמית מרגלית ,עמליה מרדכייב ,כרמית טל ואנוכי (הדלת פתוחה למעוניינים
להצטרף) .במשך שלוש השנים בהן הקיבוץ קלט חברים חדשים ,הייתה נגיעה מועטה
לאינטגרציה בתוך הקהילה והדבר החל להיות מורגש בעת האחרונה במיוחד .נתגלו קשיים
חברתיים בכמה פנים והוועדה לקחה על עצמה לנסות ולהסדיר את התחום .השתלבות חברים
חדשים לקהילה קיימת הינו דבר מורכב ,עדין ורגיש ומעלה סוגיות חברתיות רבות .אנו סבורים
שיש להתייחס לתהליך חברתי במלוא הרצינות על מנת שנוכל להבטיח את עתידנו המשותף כאן
יחד בצורה הנעימה והמיטבית.
אמנם אנחנו כבר לא הקיבוץ הישן והמשותף בכל ,אך אנחנו קהילה אחת שחיה במקום אחד,
כולנו יחד .מקום עם עבר מפואר של חינוך ,תרבות ומסורות חברתיות רבות ואת אלו אנחנו
שואפים להמשיך .משפחות צעירות באו לבנות את ביתם במעוז לרבות בשל דברים אלו ,חזונם
של המקימים ממשיך להתקיים ,אך בכדי שכל אלו יוכלו להמשיך ולהתממש ,כל חבריי הקהילה
צריכים להרגיש בה חיוניים ,רצויים ,נשמעים ושצרכיהם מתמלאים וזאת אפשר לעשות רק
כאשר הקהילה נושאת תחושה מאוחדת.
מטרות הוועדה כפי שהוגדרו על ידיה-
שלב א' -קליטה ראשונית :הגעה למשק -מטרתנו ליצור חווית קליטה חיובית ,נעימה וחלקה כמה
שיותר .הנקלטים כיום אמורים להיות מועמדים כחצי שנה לפני שהם מתקבלים לחברות .בפרק
הזמן הם צריכים להכיר את הקיבוץ על מוסדותיו ,נותני השירות והשירותים הניתנים בו .אנחנו
צריכים לתווך את הקשר בין נותני השירות לנקלטים .הנקלטים צריכים להרגיש רצויים
ושהגעתם מתקבלת בברכה .על מנת להקל על הקליטה וההיכרות עם הקיבוץ ,הוכן "תיק נקלט"
שמאגד בתוכו מידע מפורט על הקיים בקיבוץ ,מוסדות ,חינוך ,תרבות וכו'.
שלב ב' :קליטה בתוך הקהילה -המטרות הן ליצור שייכות וחיבור לקהילה ,אינטגרציה ושילוב
בקהילה ,היכרות מעמיקה בין החברים החדשים לותיקים וגיבוש הקהילה על כלל חבריה.
בחודשים שעברו ,תמכנו במשפחות ועזרנו לחלקם בהסדרת תהליכים בעיקר מול גופי הנהלה .זה
היה שלב משמעותי ,אך פנינו בעיקר לעשייה חברתית ולתהליך שיגרום לגיבוש חברתי.
לפני כחודשיים לערך ,קיימנו פגישה עם חברים חדשים בלבד לדיון שנסב סביב נושא מסוים ,אך
עלו בו קולות מגוונים לגבי תחושותיהם בתוך הקהילה .חלק מהתחושות היו לא קלות .הדיון
פתח הזדמנות לשוחח על הדברים ,לפרוק רגשות ובהמשך היינו רוצים לקיים מפגשים דומים.
אנו מאמינים שגם בקרב החברים הותיקים ישנם קולות שונים ואנו מעוניינים לקיים מפגשים
דומים עם החלק הוותיק של הקהילה.
בחודש האחרון התקיימה פגישה של ועדת קליטה ,צמ"ד ,הנהלה ואחראית קליטה מטעם
המועצה .בפגישה יידענו את כל הגורמים העוסקים בקליטה שאנו מעוניינים להתחיל בתהליך
חברתי שיביא לאיחוד של הקהילה .ביקשנו את גיבויים וכן רצינו לשמוע את דעתם כיצד הכי טוב
לעשות זאת .אנו רואים חשיבות בכך שגם מטעם גורמי הנהלה ומוסדות קיבוץ תהיה תמיכה
לתהליך חברתי מעמיק.
מכל עבר בקיבוץ אני שומעת על רצון להיכרות בין החברים החדשים לבין החברים הוותיקים,
ישנה סקרנות טבעית משותפת ורצון להתוודע .החברים הוותיקים הם חלק מהותי בהשתלבות
חברים חדשים בקהילה .תהליך קליטה טוב מחייב מפגש בין ותיקים לנקלטים ,ברמה האישית
וברמה חברתית ,במפגשי תרבות ,באוריינטציית העמקת ההיכרות והקשר.
בעתיד הקרוב אנו נקיים מפגשים עם משפחות חדשות בקיבוץ וכן נארגן מפגשים ופרויקטים
מלהיבים שיאפשרו איחוד הקהילה .עדכונים על כך יתווספו בהמשך ואנו מקווים להיענות
החברים ושתגיעו בשמחה .אנו מזמינים גם אתכם להציע רעיונות לשילוב ואינטגרציה חברתית.
כמו יוזמות ,פרוייקטים משותפים וכדומה .ניתן לפנות אליי בטלפון או במייל:
( .012-3022208 yaelstr@walla.comאו לכל חבר וועדה אחר).
בברכה ,יעל שביט -יו"ר ו.קליטה
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מהנעשה בחינוך1111
אחרי החגים ...חגי תשרי מאחורינו וגם מחנה ארגון עבר חלף לו ואנו נכנסנו לשגרת עבודה,
במרכזון א'-ו' ובמועדוני הנוער אנו שומרים על תוכנית עבודה שבועית2חודשית שאותה מקבלים
ההורים .לאורך כל השנה אנו שומרים על מסגרת של פעילויות ומפגשים המותאמים לשכבות
הגיל ,המסגרת השנתית הזו תורמת לכך שאנו מגיעים לחופשים במהלך השנה כמעט ללא תקלות,
כשכל הילדים מכירים את הנהלים ,הקבוצות מגובשות וסדר היום ברור ומובנה.
במרכזון א'-ו' עובדות לימור קורן וטל שלום ,לימור נמצאת בחופשת מחלה שלצערנו הרב
התארכה ,טל שלום מילאה את מקומה יחד עם שחף גולן ובנות הנעורים שבאות לעזור גם אחרי
בית הספר וגם בימי שישי ובחופשים .אנו מאחלים ללימור רפואה שלמה ומצפים לחזרתה
המהירה למרכזון.
במועדוני הנוער עובדת רותם גזיאל ,העבודה בנעורים הינה בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב,
אך גם במהלך היום רותם מקפידה לבקר את הנוער בבית הספר ,להכין פעילויות לשעות הערב,
משתתפת בפורום המדריכים של המועצה האזורית וכמובן פוגשת את החבר'ה לאחר שעות
הלימודים .במהלך השנה בכל יום שישי וגם בחופשים עובדים בני הנוער מכיתה ח' ועד י"ב בענפי
המשק השונים .בני2ות כיתה ז' יחלו את פעילות שנת "בר מצווה" בחודש דצמבר ,השנה כיתה
קטנה במיוחד (שלו מור ,הגר גרינברג ורועי דפנא) ולמרות שאנו יודעים ומאמינים שלא הכמות
היא שקובעת אלא האיכות ,החלטנו בשיחה משותפת עם ההורים שאת מפקד האש של הכיתה
הנוכחית נאחד ונקיים יחד עם הכיתה שתעלה לחטיבה בשנה הבאה .את שאר משימות שנת
המצווה נקיים במהלך השנה עם התאמה לכיתה ,זו תהיה פעילות שכוללת משימות שונות
שנוגעות להם באופן אישי ,למשפחה ,לקהילה ולמדינה .השנה החלטנו לשים דגש על מפעלי
התק"צ ולעודד את בני הנוער של מעוז לצאת ולקחת חלק במפעלים אלו ,מדובר בכנס י"א העוסק
במנהיגות ולקיחת אחריות חברתית הן במישור האישי והן במישור הקבוצתי ,ומסע י"ב שמטרתו
לעודד שרות משמעותי לפיקוד ומנהיגות בצה"ל ,יציאה לשנת שירות ,התנדבות ומשימתיות
בחינוך ובהתיישבות .במהלך המסע ייחשפו בני הנוער לשאלות "בוערות" בחברה הישראלית
כמו :שוויון בנטל ,צדק חברתי ,שלום וביטחון וכד'.
בגיל הרך
שנת הלימודים תשע"ז נפתחה ,במערכת הגיל הרך ישנם כ /1-ילדים מתוכם  30ילדי מעוז ועוד 01
ילדים מיישובי האזור.
בית פשוש ,בית התינוקות ,מגיל  3חודשים ועד שנה ,כרגע עם ארבעה תינוקות ועד חודש מרץ
הבית יהיה בתפוסה מלאה  22תינוקות.
בית גל ,פעוטון ,מגיל שנה ועד שנתיים תשע עשרה פעוטות
גנון לילך ,גילאי שנתיים עד שלוש 28 ,ילדים,
בגן תומר ,שהוא גן תלת שנתי ,מגיל  3עד  20 – .ילדים.
בתי הילדים בגיל הרך ( )0-3נמצאים תחת אחריות משרד התמ"ת ,המשמעות היא עמידה בכל
הדרישות של המשרד בעיקר מבחינה בטיחותית ,ההורים מקבלים הנחות ממשרד התמ"ת ועזרה
במימון שכר הלימוד .הגן הבוגר ,גן תומר – הינו גן משותף של משרד החינוך והקיבוץ ,בגן תומר
בנוסף לעמידה בנהלי הבטיחות ,גם תוכנית הלימודים נקבעת ע"י משרד החינוך.
במהלך שנת הלימודים ובעיקר סביב חגים ואירועים מיוחדים אנו עושים המון פעילויות
משותפות לכל ילדי הגיל הרך ,משתדלים לשמור על האקולוגיה הקיבוצית וערכי החינוך שלנו.
שבת שלום ,סופי אביסרור.
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********************

קצת מהמתרחש בפולירז









ההזמנות מלקוחות לכלל מוצרי פולירז ברמה סבירה .מכירות פולירז בשנת  202.יגיעו ל /0
מיליון שח  01%מזה יצוא ,יש גידול במכירות משנה לשנה.
רשי  -קו ייצור המייצר יריעות רב שכבתיות הכוללות חסימה למעבר חמצן ,אנחנו עובדים כבר
שנתיים ברציפות למעט תקלות ,הביקוש עולה על ההיצע שאנו מיצרים .לאור מצב זה הוחלט
לאחר דיונים רבים בפולירז ,בפלזית ובמעוז להשקיע בקו ייצור חדש תואם לרשי הקיים.
בימים אלו אנחנו בשלבי הזמנה .מדובר בקו גדול כמעט כפול בהספק מהרשי הנוכחי .אין ספק
שהקו הזה עשוי להגדיל לנו את המכירות באופן משמעותי.
אשתקד השקענו במערכת כיבוי אש ,כולנו יכולים לראות את מיכל המים הניצב ממזרח
למבנה של אריזים.
כידוע אנחנו בשותפות במפעל עם תעשיות גזית ,הם הציעו לנו להגדיל את חלקנו מרבע ל00% -
אבל אפילו לא מימשנו את הדיונים במעוז וגנזנו את הצעתם.
בכל אחת מהשנים האחרונות המפעל מרוויח.
מחסור בעובדים! זו אחת הבעיות המרכזיות שלנו ,בעיקר עובדי ייצור על קווי הייצור ,אבל גם
עובדי אחזקה.
שבת שלום ,יהושע.
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תוכניות ומעשים בתרבות מעוז –
בשנת ה 05 -להיווסדה לחודש דצמבר 65.2
לפני כשבועיים ,זכינו לערב מרתק ומרגש אשר התקיים "בקפה גלריה " סביב הספר:
"מעוז חייו" מאת :שלומי רוזנפלד ,עריכה והשלמות :ניצן ועפר אפל ומשפחות אפל-אופק ממעוז.
הערב מספר את סיפור חייהם של חיה ודודו אפל (מוותיקי ומקימי מעוז חיים) והחינוך המשותף
במעוז .אורח הכבוד היה מוקי צור .הציבור אשר הגיע לערב זה ,היה ברובו ,בני מעוז שאינם
חיים כבר במעוז ,ומיעוטם – חברי מעוז וכמובן משפחות אפל -אופק .במעמד המכובד שהתקיים
 כתבו וקראו מספר חברים על זיכרונותיהם ודעותיהם בנושא החינוך המשותף .כשהקהל קיבלאותם בהתרגשות רבה .מוקי צור – הפליא בדבריו על ראשית החינוך המשותף ומתוך אילו סיבות
הונהג במרבית ישובי התנועה הקיבוצית באותה תקופה.
אנו מבקשים להודות למשפחות אפל-אופק על ההזדמנות הנפלאה לזכור את חיה ודודו אפל
ולעשות לעצמנו "סדר" בחינוך המעוזי דאז .וכפי שציינה אחת המשתתפות חברת מעוז:
"שנים רבות אני ממתינה כבר לערב מיוחד כזה במעוז !"
הגינה הקהילתית:
זו כבר כמו מסורת אצלנו ,עבודת משפחות ויחידים בגינה הקהילתית .ואין נעים וטעים יותר
מלזלול ירקות טריים ויפים – פרי עבודת הילדים והוריהם !
והנה ,גם השנה ,התנדב רועי חן ,לשאת את האחריות על עבודת הגינה .וכפי שכבר ציינו -
הערוגות הפעם יהיו כלליות .כולם עובדים עם כולם .אז ככה למען הסדר הטוב:
 .2יש להירשם אצל רועי חן או בתרבות מעוז – לרצונך להיות חלק "מעובדי הגינה".
 .2להיות חרוץ ומתמיד ולהגיע לעבודה .
 .3בקוטפך ירקות רעננים – שמור גם כמה ירקות לחבריך ! מה שנקרא לא להיות גרגרן....
בקרוב ,בעזרת אנשי הגד"ש תוקם הגינה ,ירכשו השתילים והזרעים ואנו נודיע על מועד
ההתחלה -בשמחה עם כולכם .גם ארוחת שבת בקר – נקיים בגינה.
שכונה חדשה במעוז:
ובכן ,המון עבודות חפירה ,תשתיות אבק ובוץ ,נעשות בימים אלה ברחבי שכונות "המעין"
ובקרבתן ,והנה ,שכונה חדשה מתוכננת לקום לידן – היכן שהייתה "שכונת המתנדבים" או
"שכונת התאילנדים" ולפניהן ,מימי בראשית – שמה היה "השכונה הדרומית" .מספר משפחות
כבר סרקו את המקום ואיתרו לעצמן מקום לבניה ,לפי התכנית .כל הציבור המעוזי – מוזמן
להציע שם מיוחד ,נעים ומתאים – לשכונה החדשה .את הצעתכם – העבירו אל התרבות המעוז
(במייל ,בטלפון ,בע"פ) .המועד הסופי :אמצע דצמבר  ,2.לבסוף ייבחר השם בהגרלה .קדימה,
הפעילו הראש והדמיון !
שילוט היסטורי במעוז:
אנו בתוך שנת ה 80 -שלנו ומנסים לדלות רעיונות מיוחדים ,מקוריים כמעט ,שיהוו גם את סיפור
תולדות מעוז הבית .ההצעה הפעם היא להקים שילוט מיוחד ,המשתלב עם הנוף ,בגובה מתאים
גם למקרא ילד  -בפינות שונות במעוז אשר יש להן סיפור מיוחד .עצים עם סיפור ,מבנים עם
סיפור ,כיוון מסוים ועוד .אצלנו ,הצוות ,יש כמה רעיונות ,אך רצינו לפנות אל כל הציבור –
לחשוב ,לאתר ,לחפש אחר רעיונות מיוחדים בתוך המשק .אנא ,הציעו ואנו נבדוק ונפיק השלט
וסיפורו .את הצעותיכם בבקשה הגישו עד אמצע דצמבר הקרוב .ותודה למשתתפים.
לידיעתם ,להנאתם ולשמחתם של אנשי התרבות המקומיים – ערכנו שינוי קל ונוח בתוך משרד
התרבות המעוזי .אז נתחדש ושנהיה פעילים.
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תכנית פעילות מקומית במהלך חדש דצמבר .2
ביום חמישי – 8.22 ,תתקיים ארוחת בקר קלה ומפגש חברים ,לציבור הבוגר במעוז .המפגש
יתקיים במועדון בית יבניאלי .ותודה מראש למתנדבות הנפלאות.
ביום חמישי – 21.22 ,יתקיים "מועדון אתנחתא" לבנות ובני המחזורים הבוגרים במעוז
ומצטרפיהם – אצל טליה ארגמן "בהיכל האתיופי המעוזי" (בבנין הקומתיים באזור בתי הילדים)
עוד נפרסם פרטים מלאים.
חנוכה – חג האור במעוז בת ה05 -
מוצ"ש  20.22נר ראשון של חנוכה – נקיים בחדר האוכל את מסיבת הפסטיעוז במעוז ! והפעם
הנושא :שירים מתוך סרטים ישראליים .הערב יהיה חגיגי ביותר ,הדלקת נר ראשון ,זלילת
סופגניות נהדרות ושפע זמרים ,רקדנים ,יוצרי קליפים ומנחים – על הבמה! רשמו לפניכם בל
יעדר איש! הצוות הוותיק :סופי אביסרור וטל סולץ – הן המובילות .בהצלחה ובהנאה לכולנו!
ביום שלישי ,2/.22 ,נר רביעי של חנוכה – הערב – סרט ! נתחיל את הערב עם מרוץ הלפיד
המסורתי והיפהפה של כל בני הנוער ,ילדים והורים .נמשיך בהתכנסות של כל ילדי מעוז ,בניה,
נכדיה ובוגריה -לאולם בית יבניאלי ,אשר עשרות שנים עומד בשיממנו ,המבנה ינוקה ויסודר
במיוחד לערב זה .חד פעמי ,בינתיים .נתיישב על כסאות העץ שהיו פעם כחולים ,נתכבד במטעמי
חנוכה (תוצרת בתי החברים) ובפופקורן – ונצפה בסרט "ענק" ,תוצרת מקומית ,שיספר לנו את
סיפור "מחנות הארגון" של מעוז מאז הקמתם –  10שנה ! נשמח אם תזמינו את ילדיכם ונכדיכם.
ביום רביעי ,28.22 ,נר חמישי של חנוכה – נדליק נרות ונתכבד ,ניפגש ונשוחח בבתי חברים
שיארחונו – כחלק מאירועי ה 05 -למעוז 1נחלק הציבור למספר קבוצות ,נאתר מארחים ,נקבל
מתרבות מעוז – תקציב קטן לכיבודים ,ונארח את חברינו במעוז .משפחה אשר מוכנה לארח
בביתה את אחת הקבוצות – תיצור קשר עם איילת בתרבות ותודות רבות.
יום חמישי 20.22 ,נר שישי של חנוכה  -נקיים בחדר האוכל – מופע חגיגי" :הלהקה" עם :הזמר
והיוצר  -דניאל סלומון והזמרת – דנה עדיני 1המופע הוא אזורי ומופק בשיתוף המועצה
האזורית ותרבות מעוז .כניסה חופשית.
ליל שבת 30.22 ,נר שביעי של חנוכה – רוקדים חנוכה "במועדון חברים" (מה שהיה הפאב).
פרטים רבים עוד נפרסם לכל האירועים המתוכננים בשמחה רבה1
 ייתכנו אף שינויים קלים.
בברכת חג שמח ופעילות נעימה לכולנו ,איילת ,תרבות מעוז
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בטחון מעוז חיים  -נובמבר 65.2

גנבות באזורנו -אנו עדיין סובלים ממכת הגנבות באזור כולו ,מדובר בחוליות מקצועניות בכל
הקשור למקצוע ...לאחרונה קיימנו מבצע משולב צבא2משטרה וגורמים נוספים ,פעלנו בשטח
והבאנו למעצר אחת מחוליות הגנבים שפועלות באזורנו (חוליה שפרצה וגנבה בחמדיה וגשר).
עדיין קיימות מספר חוליות גנבים הפועלות בצפון ,הן פועלות גם באזור שלנו:
א .חולייה של פריצות לבתים וגניבת רכבים.
ב .חולייה של גניבת בעליי חיים (עגלים ,כבשים וכו'.)...
ג .חולייה של פריצות למזכירויות2עסקים ביישובים וגניבה מכספות.
המלצות לתושבים עקב ריבוי הגנבות באזורנו:
א .לאור גנבות המתבצעות במהלך היום ,מומלץ לנעול את הבית גם במהלך היום כשלא
נמצאים ,גם אם יוצאים רק לכמה דקות...
ב .בלילה ,לפני השינה ,לבצע נעילה של החלונות והדלתות ,הגנבים לרוב יכנסו לבית שקל
להם להיכנס .ברגע שהחלונות והדלתות נעולים ,לרוב ימשיכו לבית הבא שבו לא נעול.
ג .היה ונתקלתם בקיבוץ או סביבתו באדם או רכב חשוד ,גם במהלך היום וגם בשעות
הלילה ,אנא התקשרו מיידית לטלפון החירום של מעוז חיים.
אימון כיתת כוננות :במהלך החודש קיימנו אימון ירי לכיתת הכוננות שלנו ,בשונה מהאימון
שערכנו בספטמבר שהתמקד בלוחמה בשטח בנוי ,באימון העלנו רמה בכל הקשור לירי חי ,ירי
מאחורי מחסות ועוד...
ארועי טרור השרפות :אנו עדים לגל טרור בכל הקשור לשרפות על רקע לאומני ,אף נתפסה
חוליית מציתים באזור חמת גדר .התארגנו גם ברמת המועצה וגם ברמת הקיבוץ בכל הקשור
בהערכות לשרפות .מצפים לגשם ובהקדם !
תיקון תאורת גדר :היה ריבוי מנורות תאורת גדר שלא עבדו ,התחיל תהליך של תיקון המנורות.
עובר אורח שלן בקיבוץ :תימהוני החליט להקים אוהל ברחבי הקיבוץ באחד הלילות ,התקבל
דיווח של תושבים על הנושא ,לאחר התערבות המשטרה הרחקנו אותו מהקיבוץ.
צביעת פס דריכה שער ראשי :בעזרת הבינוי ,צבענו בכתום את פסי הדריכה לרכב בשער הראשי.
במהלך החודש האחרון היו מספר אירועים בגזרתנו ,העיקריים שבהם:
2
2
3
0
1

תאריך
6-11-16
8-11-16
9-11-16
11-11-16
13-11-16

.
13-11-16

/
8

21-11-16
27-11-16

פעולה שבוצעה

ארוע
פריצה לבית בחמדיה וגניבת רכב
פריצה לכלבו בכפר רופין וגניבת כסף התבצעו סריקות באזור ללא
ממצאים
וסיגריות
פריצה לבית וגניבת  2רכבים בקיבוץ
גשר
התפרצות לבית ספר בנווה איתן ,ניגנב
ציוד אלקטרוני
בעלי הבית זיהו את הגנבים ואלו
ניסיון גנבת רכב ברחוב
ברחו רגלית
ערנות השומר ביישוב מנעה
פריצה לבית וגניבת רכב ברשפים
מהגנבים לצאת עם הרכב ,הגנבים
ברחו רגלית
עבר לטיפול מ"י
תפיסת חשוד ממזרח ירושלים בשדי
תרומות
אירוע ירי כ  8ק"מ צפונית לחמת גדר פיגוע של דאעש על כוחות צה"ל
בדרום רמת הגולן.
בברכה ,איתי הופמן ,רכז בטחון צבאי  -מעוז חיים
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עדכוני חצר  -זריקת אשפה

לציבור החברים והתושבים ,כמה עדכונים בנושא זריקה ומיחזור אשפה:
פחי מיחזור קרטון :פחי מיחזור הקרטון מיועדים לזריקת קרטונים גדולים ובינוניים בלבד .ניתן
לזרוק אריזות של מוצרי חשמל וכדומה .לממחזרים -אנא הקפידו על הפרדת קלקרים ושקיות
מהקרטונים הנזרקים לפח המיחזור .בבקשה לא לזרוק לפחים אלו אריזות ביתיות כגון קרטוני
קורנפלקס וחלב -משאית הפינוי מסרבת לפנות אריזות ביתיות קטנות ובפועל בכל פינוי צוות הנוי
מתגייס למיון ופינוי הפחים -עבודה לא נעימה ומיותרת.
חשוב לדעת בשלב זה לא קיים בקיבוץ פח כתום למיחזור אריזות ביתיות .הוגשה בקשה להצבת פח
כתום ולפינוי מוסדר שלו למועצה.
ימי פינוי אשפה :יום פינוי האשפה בקיבוץ הינו שלישי לפנות בוקר .ידוע שבחלק מנקודות האשפה
לא מוצבים מספיק פחים לכמות האשפה הנזרקת בהם ואנו פועלים לשנות את הדבר .בבקשה הקפידו
לזרוק את האשפה בפח הריק ביותר בסביבה ובתוך הפח עצמו .אנא אל תניחו שקיות לצד הפחים.
הדבר גורם למפגע של לכלוך המפוזר ע"י חתולי הרחוב ,ולאווירה לא נעימה.
אני שמחה על כל התגייסות למיחזור ולהפרדת אשפה ומבקשת לתת יותר תשומת לב לנושא פינוי
האשפה בצורה מסודרת למען חצר וסביבה נקייה ונעימה לכולנו.
בברכה ,בתיה טל.
********************

נוסטלגיה קיבוצית  -קטעים מארכיון מעוז
מתוך "לחברים" מס 802 .מתאריך  30.22.2010הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים:
"מים חמים למקלחת ציבורית בחודשי החורף :ועדת העובדה החליטה שחימום מים למקלחת שעות :::3-
 6::3לפנות ערב ייעשה ע"י תורנות שבועית של חברים היודעים לטפל בקיטור .מכיוון שעבודת החימום היא
ע"ח שעות העבודה ,אין הועדה סבורה שיש לשחרר את העובדים מתורנות בחדר האוכל ובפריקת מכוניות ,כפי
שהיה נהוג בחורף שעבר".
מתוך "לחברים" מס 803 .מתאריך  ..22.2010הקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים מעוז חיים-:
"משלוח ראשון של ורדים :החודש התחלנו במשלוח פרחים .קטיף הפרחים נעשה יום יום ,והמשלוח שלש
פעמים בשבוע .הפרחים הקטופים מוכנסים למחסן הקירור ובלילה שלפני המשלוח הם נארזים .אם ננצל את
תקופת הקטיף במלואה ,ימשך הקטיף כל חדש דצמבר-ינואר ומחצית פברואר .ניצול מקסימאלי של יבול
התקופה הזו יטיל מעמסה כבדה על הענף ועל סידור העבודה -הדבר מחייב קטיף בכל השבתות ,כי פרח
שאפשר לקטפו היום ,אינו ראוי לקטיף מחר .הקטיף מחלקו הוא משטח האוסף ,ובעיקר מחלקת השתילים
המיועדים למכירה מכיוון שבינתיים בכוונתנו לנצל את תקופת הקטיף במילואה ,יתכן וניתן כמה זיבולים
קטנים לחיזוק הפריחה .בתקופה זו יש מחיר טוב לפרחים מכיוון שבמשתלות יהודה והשרון פוחתת הפריחה
מפאת הקור .מכיון שהשתילים צעירים עדיין ,אין לרוב הפרחים גבעולים ארוכים ביותר ולמען דעת ,מחיר
הפרח נובע בעיקר לפי ארכו של הגבעול .שני המשלוחים הראשונים לוו על ידינו למחסני תנובה בחיפה.
הפרחים נתקבלו בשמחה מכיוון שבצורתם וברעננותם עלו על כל אלו שהובאו ממקומות אחרים .בתקופה זו
נתקפים מטעי הורדים בקמחון ולכן מרבית הפרחים המגיעים לשוק נגועים בצורה קשה .החלקה שלנו נקייה
מוטקה נבו".
מקמחון ומשום כך מתקבל כל משלוח שלנו ברצון.
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