
    

  

      

 

 

 

 

 יונתן גפן - תרגום  , ולדימיר ויסוצקי  טמבל/  

 להֹיה היה אחד טוב לב אבל קצת טמב

 ל אחד שכבר צבר הרבה שעות של סב

 ל עד שיום אחד פגש במז

 ל שהעיף אותו לארץ בחל

 לכן תבכה תשפוך פרצוף של עג

 לשהולך תמיד הפוך כזה מן טמב

 

 ל באמצע השדה פתאום ראה הטמב

 לכיסאות שלושה לכל כיסא יש דג

 ם יכיסא של אורחים כיסא של קצינ

 ם וכורסא רכה למלכי

 ל על הכיסא של האורחים ישב הטמב

 ל בלי שום כיף כל כך עייף מרגיש באב

 

 חהוא רק ישב לא הספיק להתרוו

 ח המשרתים מזגו חבית של יין לאור 

 ראכל מהסיר שתה כמו חזי 

 רוהרגיש חזק כמו פר צעי 

 לאחרי שהמטומטם שתה עוד ספ

 ל לכיסא של הקצין עבר הטמב
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 ח על הכסא הזה הרגיש פתאום בכ

 חגבר עם ביצים אבל בלי מו

 א הוא גייס ת'אומה ושידר ת'סיסמ

 ההאידיוט הכריז מלחמ

 ךהצבא שלו כבש לו את הדר

 ך לעבור לשבת על כיסא המל

 

 םעל הכסא המלך הוא דפק עם הרגליי

 םבשמחת שלטון צרח עד השמיי

 ם תהיו אבירים תהיו חברי

 םאתם גמורי מילה אחת שלי 

 לאפילו אלוהים נקשר בחב 

 ל הוא החזיק אותם ממש קצר הטמב

 

 ואבל הטמבל איש טוב לב לכן נראה ל

 ולחלק לעם את כל מה שהיה ל

 לואז הכיסא התנדנד כמו ערס

 להטיפש התעלף ונפ

 להוא התעורר בערמה של קש וזב

 ל בבגדים בהם נולד עירום וטמב

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=358&lang=1
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 מה בעלון: 

 נשים ממועדון מופת   / מישהי חכמה אמרה לי פעם

 דב אשל / מהשטח מדווח  הנוי ענף - החצר חדשות

 לנה קוברסקי  / והרווחה?מה חדש בתחום הבריאות  

 לולו טלמור  / ענף הרכב

 סטריקו שורק  / ניקיון

 איה פרידמן   / מכתב לכפר הנופש

 נגה פרסי   /מהנעשה בישובנו

 

 

 

 

   ואיחולים מזל טוב 

 גוזנברג  בוריס ו , לדינה

 להולדת הנכדה הילה 

 בת ליוליה ושגיא 

 הבית משאבי שד
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 מהשטח  מדווח  הנוי ענף - החצר חדשות

  .מאוד קר זאת עם יחד .חורף ממש אין .לרגע מנוחה אין  .כולנו  על עבר חודש  איזה

  . קר כזה חורף זוכרים לא השנה  שנולדו תינוקות

  מקלט ליד בגבעה שתלנו  .החודש לכלל בשבט  ו" ט שתילות את מתח  החודש האוויר מזג

  הבטון באמבטיית ,במולדת ראשון בית בתי בסביבת ,הישיבות  למקלט בסמוך  ,הגלריה

  .פרי עצי נשתלו  היחידות עשר בסביבת . השחיה לבריכת  ובעלייה האוכל חדר ליד

  .פרי ועצי  עצים אחרים ובחלקים שיחים מהמקומות בחלק

 

  הגיזומים  .טופלו לא זמן שהרבה אזוריםב , פנדורה תיבות מספר פתחנו אלו בחודשים

  .ומסודר יפה  יהיה ההמשך אך בהתחלה דראסטיים מעט נראים 

  .והקיץ האביב לקראת  אותן  והערנו אותן ריעננו ,ההשקיה במערכות טיפלנו הזה בחודש

  כבר  שרוצים ,והקיץ האביב  בין איתנים מאבק של סוג שיש  תחושה נותן האוויר מזג

  . ללכת רוצה לא  והוא לו נחמד שכנראה , החורף לעומת שלהם המרהיב  המופע  את  לתת

  ,סופי יישור עובר  והשטח פוזרה אדמה .הפיתוח לסיום שלב עוד מקבלת  מזרח גבעה

  . גינה צמחי ושאר דשא לקראת

 

  נפזר מכן לאחר החורף  עשבי את  בעיקר וכעת מדשאות לכסח נתחיל הקרובים  בימים 

  .כשגרה ולכסח להשקות  נתחיל  הקרובים בשבועות וממשת  המדשאו כל על  דשן

  אור ,אוויר צריך הדשא  . רכב וכלי  צעצועים ,מרהיטים המדשאות את לפנות  הבקשה כאן

  .הקר החורף אחרי מחדש להתעורר ומקום 

 … להפעם זהו

  לחלק הפכו  להרגיש שבלי ,הקומונה לחברי שוב להודות רוצה אני . אחד דבר  עוד רגע

  .תודה . וטובה מורגשת התגבורת .בשבוע פעמיים או  פעם ,מהצוות

  .זהו

 דב אשל 

 

 

 

 

 

 

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלו 

 של דן חנוך והמשפחה  

 על מות האב, הסב

 ז"ל אברהם חנוך
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 מה חדש בתחום הבריאות והרווחה? 

 ועדות בריאות ורווחה שואפות באופן מתמיד לשפר את איכות החיים במשאבי שדה 

 הנגשת שירותים חיוניים במקום ללא צורך בנסיעה.   –אחת מהן  –בדרכים מגוונות   

 ים לקהילה במשק:שרותה לאחרונה הרחבנו את 

ניתן לקבל החזר   –לכלל החברים והתושבים במשאבי שדה  דיקור סיני בביצוע קטיה רדין

 מחברות ביטוח בתנאי שהטיפולים נעשו בהפניה של רופא משפחה/מומחה.  

. ילנה בוגרת קורס פדיקור של חברת קארט שפיתחה את  פדיקור רפואי בביצוע ילנה גורמן

MEDIFEET  –   ,מערכת שטות טיפול בשילוב טכנולוגיות ייחודיות ומוצרים מתקדמים

כף רגל  טיפול ב: ןבהגוון בעיות כפות רגליים וציפורניים. המעניקה מענה מותאם אישית למ

בציפורן   טיפול/ יבלות שורש/ זעההבעיית ורגל    ףכפטרת /סוכרתיתרגל /סדוק/ור יבש עעם 

₪ לכלל אוכלוסיית   120עלות הטיפול  .פדיקור לנשים בהריון .פטרת הציפורןב ודרנית וח

  70ועדת בריאות תסבסד את הטיפול לחברים מעל גיל    ,הקיבוץ. במידה ואספת חברים תאשר

ואלה שקיבלו הפניה מרופא משפחה/מומחה לטיפול פדיקור רפואי בשל מצבם הבריאותי.  

 ₪.  80העלות המסובסדת הינה 

 

גם נוהל טיפולים רגשיים עודכן לאחרונה וזאת כדי להתאימו לתנאים המשתנים ולדייקו  

ת ועדת בריאות. נוסח הנוהל המעודכן חולק כבר לחברים  מבחינת מגוון הטיפולים בהם תומכ

לפני האספה האחרונה ומי שמעוניין ולא קיבל את הנוסח החדש, מוזמן לפנות אלי. הדף  

 שחולק בא להחליף את הדף שיש לכולנו בחוברת סל בריאות של חברי משאבי שדה.  

 

לאחרונה נפתח לטובת כל   –גם במועצה אזורית דואגים להביא לתושבים שירותים שונים  

   .תושבי רמת הנגב מרכז טיפולי חדש

לכל   על מנת להנגיש מענה טיפולי רגשי והתפתחותי טיפולי ברמת הנגב הוקםהמרכז ה

נותנת  ש היחידה להתפתחות הילד, במסגרת המרכז פועלת . המועצה בכל הגילאים תושבי

נותן מענה רגשי באמצעות טיפולים  . המרכז   9ועד גיל  מענה התפתחותי לילדים מגיל לידה

פרטניים לילדים, מתבגרים ומבוגרים, הדרכות הוריות/טיפול בהורות, טיפול זוגי ומשפחתי,  

 .טיפול באובדן ושכול

ניתן על ידי ד''ר  ש , ייעוץ פסיכיאטרי לילדים ונוער -  שירות חדשלאחרונה   נפתחבנוסף, 

 .ונוערשושנה ארבל, מומחית לפסיכיאטריה ילדים  

 צוות המרכז פועל מתוך אמונה שהרווחה הנפשית של תושבי המועצה, הילדים והמבוגרים 

כאחד, הינה חשובה ומשמעותית להתפתחותם והתקדמותם התקינה והבריאה, למימוש  

צד  ה לעמטרה זו צוות המרכז מגויס לתת מענה  ל  .ולהצלחה ושגשוג שלהם בחיים עצמי

 !הטוב ביותר
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 :צוות המרכז

 גב' פאינה ליפשיץ, עו''ס, פסיכותרפיסטית  :מנהלת המרכז הטיפולי 

 גב' צליל קלימי  :מנהלת אדמיניסטרטיבית

 ד''ר שושנה ארבל, מומחית לפסיכיאטריה ילדים ונוער  :עוץ פסיכיאטרי לילדים ונוערי

 :צוות פרא רפואי

  בעיסוק התפתחותית  ותמרפא -  אפרת גאוניו הדס קושינסקי ,חבצלת סלע

  קלינאית תקשורת - יעל אנטמן

 :צוות מטפלים רגשיים

  פסיכולוגית קלינית בכירה  -  קלאודיה גרפונקל

 מטפלת משפחתית זוגית  ,עו''ס בכירה -  גלית זמיר

  פסיכולוגית התפתחותית - רעות הלוי גרנות 

  תועו''ס קליני  -עינת שחר  ויעל פיינטוך 

  ת באמצעות ביבליותרפיה ואומנויות ומטפל   -  ברוכיפדות ו סיון זיבר

שמשלבת   , היא שיטת טיפול רגשי מתחום הטיפול באמצעות אומנויותביבליותרפיה 

של קריאה וכתיבה. בטיפול משתמשים בסיפורים, ספרים, כתיבת יומן, חלומות,   תהליכים

הטיפולים בתשלום יחסית נמוך בהשוואה לעלויות בארץ  ר(. נדרש ניסיון בציו לא)קומיקס 

 הה. ו בכלל והמומחים הינם מקצועיים ברמה גב

 

ישמח לייעץ ולכוון.  עץ של ועדת הבריאות והרווחה הכולל את אורלי פרנק ואותי  י הצוות המי

 ניתן גם לפנות ישירות לפאינה ליפשיץ, מנהלת המרכז הטיפולי במעצה. 

אות ורווחה על מנת לתת מענה לכלל התושבים  יועדת בריאות תמשיך השנה לעדכן נוהלי בר

 כדי להביא אותם לדיון בועדה.   בנושא במשאבי שדה. נשמח לקבל פניות/בקשות 

 רשמה ילנה קוברסקי        

 

 

 

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלה 

 למית זיו והמשפחה  ושל ש

 על מות האח  

 ז"ל  אברהם אלוני
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 ענף הרכב 

רכב   צנים של מגמות.יבדרך כלל תוצאות הרבעון הראשון לא משקפות, אבל אפשר לראות נ

 . 4ה קיההיברידי נכנס במקום   32נירו    קיה

 בתדלוק גז! מאזן התדלוקים בין גז לבנזין מראה ירידה חדה  

אפשר בדור אלון עם    יש להמשיך לתדלקם!  רכבים מתודלקים בגז.  5לנו בצי עוד  ו נשאר

המגמה השנה היא להמשיך לקנות רכבים    הדלקן ובעמק שרה ]בחברת דלק[ עם כרטיס.

  לליטר[ בשנה הבאה נעבור אולי לרכבים חשמליים.  מ"ק20] היברידים החסכונים בדלק

 והם גם יקרים ביד ראשונה.  תשתית טובה בכל הארץ של תחנות תדלוק,הסיבה היא שאין 

מתחת לרף המחיר של   דיין אבל הם ע  ,התייקרו כבר פעמיים 2יברידים יד  ה הרכבים ה

 ח.   "ש 70,000-בכבר אי אפשר להשיג רכב כמו בעבר  החשמליים. 

גדולים עליהם  ממשיכם להעמיס ציודים  בנושא התנהגות נהגים ברכבים הגדולים אין חדש.

בתאי המטען של הקטנים אפשר להגדיל   ]בשביל זה יש עגלה![ ערך שלהםהוגורמים לירידת  

 . מושב האחוריה את הנפח על ידי קיפול 

נא לבדוק אצלכם אם יש כפתורים ישנים ללא שימוש, של עוזבים. לפי הרישום שלי יש יותר  

 ברצוני לחייב. אין ממאה!

רוצה להגיד שכאחראי   ,]לא של המרפאה[ זיז רכבים מוזמניםטענות שאני מ לגבי עוד דבר,

  ים קרובות ולא תמיד אפשר,ית לכן חייבים לבדוק לע  תן שרכב יסע עם תקלה, ארכב אני לא 

 לכן באות "ההזזות".  

אם מופיע סימן של תחנת דלק קטנה    :שימו לב נא לא להחזיר רכב כמעט ללא דלק!!

 לתדלק! ו יש מיד לחפש תחנת סונול   ואדומה,

 . אמת על תקלות ]ולא מתי שתפגשו אותי[ זמןכו לדווח ב יתמש  לבסוף,

   נגרמות!  אלאת ו זכרו שהתקלות לא קור

 שבת שלום ונסיעה טובה!  לולו ט. 

                    

 

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלה 

 והמשפחה טובלה אבריאלשל 

 על מות האח  

 ז"ל  יורם ארד



 8עמ'                                                       2202  מרץ  4 , בתשפ" 'באדר   א',  7722מבין משאבים מס'  

 

 ניקיון 

 מודה גם אני נדבקתי במחלה קשה 

 ההדבקה מלונה אבנון ושמעלה לביב. 

 שם המחלה "מיקרוניקיון". 

 לונה עדיין לא החלימה. 

 מנקה סביב גדר הקיבוץ ועוד... 

 שמעלה הצטרף לא מזמן 

 ואני החדש מנקה 

 סביב האקונומיה וה"צפרדע". 

 ותחנת האוטובוס. מגרשי חניה  

 כמה תובנות: 

 רק מי שלא מלכלך, מסוגל לנקות. ✓

 עבודת הניקיון היא סיזיפית.  ✓

 בדלי הסיגריות במקום הראשון  ✓

 ועוד כמה מילים שנאמרו:

 "אין לך מה לעשות ?"  ✓

 "כל הכבוד"  ✓

 "שלום חנה'לה"  ✓

 "הפסיקו ללכלך בקיבוץ" ✓

 אמרתי: "לא התחילו לנקות" 

 שבת שלום,              

 סטריקו       

 

 

  םאבלבית משאבי שדה משתתף ב

 המשפחה בני ולביב  לה'עשמשל 

  , הסבהאב על מות 

 ז"ל  אהרון ביבל
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 מכתב לכפר הנופש 

 ליהודית ,לאה. מאור ושרה שלום.  

 לקיבוץ משאבי שדה   ,כנערה צעירה עם בני כיתתי ,שנים הגעתי 62לפני כמעט 

 למה שקראו אז, עזרה לישובים צעירים וזעירים של הקיבוץ המאוחד.  

 

 כי "לא היה כלום"   לא ראינו כלום, .הגענו בסוף אוקטובר לסופת חול

 ורק בבוקר כשהתבהר ראינו מספר בתים וכמה עצים. 

 במשך שבועיים עבדנו במטע הרימונים הצעיר ובקטיף כותנה  

 ברה ובשירה }כיתה של חנונים{. ובערבים העסקנו את עצמנו במשחקי ח

  בתום השהות קיבלנו כל אחד את ספרו של עזריה אלון "פרחי הר וגיא" 

 עם הקדשה אישית ומיוחד שאיש מאיתנו אינו שוכח "למטים שכם בעול" 

 ברכת משאבי שדה, אגודה שיתופית. 

 

 חזרתי השבוע עם קבוצת חברים משפיים להתארח בכפר הנופש שהקמתם. 

 מבוסס כלכלית ומנוהל על ידי דור שני ושלישי, ונמלאתי התרגשות.   ,בוץ פורחמצאנו קי

 

 קיבלו אותנו במאור פנים ורוחב לב .  תודה לכם על החוויה שהענקתם לנו

 נו לכל בקשותינו.  ע ונ

 

 החדרים נוחים ונעימים, הארוחות מצויינות והמיקום מעולה.  

 הטווסים והשועל שחלף, היו בונוס נוסף  

 

 תודה לכם 

 איה פרידמן וקבוצת המטיילים משפיים  

                     
 

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלה 

 של כוכי )עובדת מט"ב במשק(

 על מות הבעל 

 ז"ל ראובן קניאס
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 ברכות וכל הכבוד לליאור חנוך שפע 

לרגל סיום התואר הראשון במדעי הרפואה 

 . קבלת החלוק הלבן

 בית משאבי שדה

 
לא    מחשש למלחמה  נהי אזהרות וקריאה ליציאה מאוקרא ,אחרי ששבועים של התראות

  ,פוטין הוא האיש הרע שמוביל למלחמה .מלחמההנפתחה  ,אנשים לצאת ממש שיכנעו

נלחמת על חייה   ,לעומת מעצמה כמו רוסיהאך חלשה  ,מדינה גדולה באירופה  ,נהי ואוקרא

  מלא  ,אבל אנשים מתים  וחוסן,  כל צד מנסה לשדר הצלחות .הכל בשידור חיועצמאותה.  

 . ם יוצאים לדרכים. כל כך  עצובפליטי

 

.  הערב נפתח בארוחת ערב קלה  .ערב לכל חברי ומרכזי הוועדות בקיבוץ התקיים במועדון

ואז כל אחד  בועדה  וותק פי ה ל עמעגל ב נעמדנו   בתחילה .את הערבה  דריכה מבחוץ מדריכה 

  ,כמובןהעלון  ועדת כ  ,אני .בפעילות של הועדההשנה ציין דבר אחד שהיה משמעותי ל התבקש

מכונת   עם תחילת הפעילות של  .השנהשעבר העלון הטכנולוגי העצום ציינתי את השיפור 

שיפרה את מראה  צבעוניות  והאיכות התמונות בשחור לבן עלתה פלאים    ,הצילום החדשה

קל על  מ קצר ומ העובדה שהידוק העלון נעשה ישר במכונה וכן   בעלוני אבל.ו העלון בשמחות 

בשלב הבא התחלקנו לקבוצות של מרכזי ועדות וחברי ועדות וחשבנו על מטרות  הכנת העלון. 

 . לטעמיערב מוצלח היה  ממש  עיקריות לשנה הקרובה.  

  

לילד    הכסף תרומה  .ילדי הנעורים הצעירים הכינו עוגות והזמינו את הציבור לבוא לקנות

 . כל הכבוד על היוזמה. חולה סרטן מצאלים

 

שאות  דהמ  ,בגבעה סיימו את הבנייה ואף החליפו כבר את האדמה, השלב הבא זה המסלעות

כך שצפויה התחלת   ,יחידות האחרונות לחבריםהוכדומה. בנוסף התקבלו היתרי בניה לשש  

 בעתיד הלא הרחוק. בניה

 שבת שלום לכולם


