תעודת הוקרה הוענקה בערב יום העצמאות למרסלו בן שופט
על תרומתו האדירה בתחום המוזיקה לתרבות במשאבי שדה
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עמ' _2

מה בעלון:
פיקניק של פעם ב 70-שנה /אורן ענבר
מכתב פרידה למטופלי מרפאת המועצה /אסי סיקוראל
ורוברט סטרן
לד"ר אסי וד"ר רוברט היקרים לנו!  /בת שבע
מהנעשה בישובנו  /משולם סיקרון ונגה פרסי
דברים שנאמרו בטכס יום העצמאות בהענקת תעודת
ההוקרה למרסלו בן שופט
הוא נולד בבואנוס איירס בארגנטינה .עלה לארץ בגיל  22והגיע אלינו בקבוצה של הבונים
דרור.
ככה פשוט ....יום אחד הוא הגיע אלינו..
בכל מקום שראה פסנתר כאילו התמגנט אליו  .וידיו כמטה קסם מפיקות את הצלילים..
בצנעה ..בשקט ...בביתו הפרטי מזמין אותנו ,אוהבי השירה לחזרות..
עם בדיחות פרטיות שזר לא יבין ..עם הומור משובח ואינטילגנטי..
(כמו חיפוש נרתיק לכלי שלו)..
בכל אירוע ..מהקטן ועד הגדול ..חגים מועדים שמחות ולהבדיל עצבות ..הוא תמיד שם.
אצבעותיו פורטות על הקלידים ..ומרגיעות את הנפש..
נענה לכל בקשה ..תמיד בחיוך ובנועם שותף לכל אירוע .
לאורך תקופה ממושכת ,יחד עם נחומי הר ציון ליווה ערבי שירה בדביר שירים
ארציישראלים עם נגנים וזמרים חשובים בין היתר סשה ארגוב ונתן יונתן.
יש לו אוסף של  100כלי נגינה מארצות שונות בעולם .הוא מארח את ילדי הגן בביתו
המוזיקלי ,ונותן להם להתנסות בנגינה על הכלים השונים.
בפגישות משפחתיות הוא ואחיו מנגנים על כינור ופסנתר.
האיש מאחורי הצלילים ..
היום אתה בקדמת הבמה..
(כתבה והקריאה מכל הלב – רותם)
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עמ' _3

פיקניק של פעם ב 70-שנה
יום העצמאות ה 71-של המדינה עמד בסימן חגיגות ה 70-של הקיבוץ .הרעיון של חידוש
המסורת של הפיקניק הקיבוצי הגיע מצוות חגיגות ה 70-ולאחר תהליך חשיבה בתוך הועדה
הגענו לפורמט שמתאים ,כך קיווינו ,להווי הקיבוץ כפי שהוא כיום.
העיקרון היה שאנחנו לא נכנסים לאף אחד לצלחת או למנגל במקרה הזה ,אבל דואגים לכל
המעטפת על מנת ליצור תנאים אידאלים לפיקניק בלימנים (חידוש מסורת כבר אמרנו)
למירב משתתפים ,בחתך גילאים רחב ככל האפשר.
תכנון האירוע והכשרת השטח התאפשרו אודות לתקציב (תקציב החג ותוספת מחגיגות ה-
 .)70צוות הנוי בהנהגתו של בועז שעזר בגיזום העצים ,סידור נק' מים ושלל כלי עבודה
ותחבורה לאירוע ,צוות יוסי לייבוביץ שדאג לגנרטור ושילה עובדיה המלך שעשה שעות רבות
על הטרקטור על מנת שהשטח ינוקה ויתאים לאירוע ובריכת הבוץ (איזו מסורת) תעמוד
בתפארתה.
יום האירוע הגיע ,הלימנים לבשו חג .ציליות עם דגלי ישראל ,מוזיקה ,ברז הבירה נפתח
בעשר בבוקר ואתו נדלקו גם המנגלים .אט אט התמלאו הלימנים במשפחות החוגגים שיצרו
חמולות באזורים המוצלים .ברחבה המרכזית היו סדנאות אקרובלנס ומעגל מתופפים,
בברכת הבוץ השתכשכו הילדים ,לאחר מאמצים הגיעו גם התירסים ובשילוב מזג אוויר
מושלם האווירה הייתה נהדרת.
גם מי שהגיע ללא התארגנות מוקדמת
מצא פינת אירוח ובשר משובח ועוצמת
הקהילה שוב הוכיחה את עצמה .היה
נחמד לראות את קבוצת הקיבוצימר
מגיעה וחוגגת כחמולה ישראלית לכל
דבר.
עקב בעיות טכניות (פנצ'ר בטרקטור)
הרכבת המעולה של רני לא נסעה אבל הייתה בהחלט אטרקציה ,הטרקטור של הנוי עמוס
ילדים עשה את הסיבוב המסורתי ואי אפשר בלי קצת קרטיבים לקינוח.
תודה גדולה לכל הועדה ובני\בנות זוגם על העזרה והתמיכה ,לכל בעלי התפקידים שהוזכרו
בגוף הכתבה ,לעומר גולדמן שהוא אמנם חלק מהועדה אבל ניצח בגבורה על מערכת ההגברה
במשך שלושה ימים רצופים ,לרונית בן טל ומאיה זיו שהיו שם אתנו כל הזמן ודאגו שהחלום
אכן יתרחש ,לכל מי שעזר על הדרך ולכל המפרגנים באירוע ולאחריו .היה מאתגר אבל כייף
גדול.
נתראה בשנה הבאה,
אורן ענבר.
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מכתב פרידה למטופלי מרפאת המועצה
שלום רב!
בימים אלה מסיימים דר רוברט סטרן ואני (אסי סיקורל) ,את
עבודתנו כרופאי משפחה במרכז הבריאות רמת הנגב.
במרפאה תמשיך לעבוד ד"ר גיל סמוחה שכטר שעובדת במרפאה
בשנה האחרונה ,וד"ר טל בקרמן שעבדה במרפאה כמתמחה לפני
מספר שנים ,וחוזרת למרפאה לאחר סיום סבבי ההכשרה של
ההתמחות ברפואת המשפחה.
ד"ר סטרן מתחיל את ההתמחות ברפואת כאב,אני ממשיך בתת
התמחות בניהול רפואי בהנהלת סורוקה ובהנהלה הראשית של
הכללית.

עמ' _4
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עמ' _5

שנינו נשארים לעבוד וללוות את המרפאה ,ומקווים לחזור לעבודה קלינית במרפאה שצפויה
לגדול בשנים הקרובות.
בשנת  2010כאשר בת שבע שוורץ – מנהלת המרפאה ,גייסה אותי לעבודה במרפאה ,טופלו
בה  250איש .מרפאת בוטיק .במשך (כמעט) עשור המרפאה גדלה והלכה ,ומונה עתה יותר
מ 1300מטופלות ומטופלים ,והיד עוד נטויה .עם הצמיחה חתרנו להמשיך ולספק שירות
אישי ,באווירה משפחתית ,להמשיך להיות מרפאת בוטיק בעולם משתנה.
פיתוח שירותי הבריאות ברמת הנגב עמד בראש סדר העדיפויות של
כלל הצוות ,כשלתפיסתנו שירותי בריאות איכותיים חיוניים
לפיתוח אזורי מיטבי .במסגרת ההתרחבות הוקם ונפתח מבנה
טיפת חלב ,התווספו שעות רופא ופיזיוטראפיה ,רפואה משלימה,
גדל מספר האחיות במרפאה ,בוצעו פרויקטים רבים לקידום
בריאות ,ולאחרונה גויסה מנהלת אדמיניסטרטיבית בעקבות
פרישתה של רחל קלר המופלאה לגימלאות ,אחרי שנים של שירות
איכותי למען תושבי האזור .רחל ממשיכה לשמחתי לסייע ולעבוד
במרפאה כגימלאית .בחודשים האחרונים אנו משלימים הליכים
לתכנון מבנה חדש למרפאה ,ונצא לבנייה של מבנה חדיש ,שיספק
מענה לגידול האוכלוסין הצפוי בעשור הקרוב ומעבר לו.
ברצוני להודות בשמי ובשם ד"ר סטרן על האמון ,שיתוף הפעולה ,והרצון הטוב שהענקתם
לנו לאורך השנים האחרונות .זכינו לשרת קהילה צומחת ומשמחת ,תודה שאפשרתם לנו
לצעוד חלק ממסע החולי ,ההחלמה והבריאות שלכם ,לצדכם.
תודה לצוות היקר שפועל במסירות ומתוך תחושת מחויבות עמוקה לתושבי המועצה .בת
שבע שממשיכה לנהל את המרפאה ביד רמה וחומלת ,רחל ,הודיה ,פרנסין ,רינה אשחר ,וכלל
השותפות והשותפים לעבודה המשותפת.
למועצה האזורית רמת הנגב ,תודה על האמון ,שותפות הדרך והדאגה לתושבים .תמיכת
המועצה האזורית ובראשה ערן דורון ואדווה לויד יחד עם כלל מנהלי ועובדי המועצה
בשירותי הבריאות ברמת הנגב  -משירותי רפואת חירום ,דרך רפואה ראשונית ושירותים
פרא רפואיים אינה מובנת מאליה .מסורת זו של שיתוף פעולה שהחלה בתקופתו של שמוליק
ריפמן זכרונו לברכה ,ובליווי צמוד של אליעזר בן סעיד נמשכת עד היום .אנו זוכים לקשב,
תמיכה ,סיוע וגב חזק של מועצה אזורית שאכפת לה מהתושבים.
לשירותי בריאות כללית – תודה על שיתוף הפעולה ,התמיכה ,והסיוע בהגשמת התכניות
לקידום השירות באזור .בסביבה נטולת משאבים ותחרות ,היכולת לפתח ,להשקיע ,להכיל
את כל הפניות והקשיים באופן חברי וענייני היא נכס גדול לכולנו.
אנחנו נשארים בסביבה ,ונשמח להיפגש בשבילים,
שלכם,
אסי סיקורל ורוברט סטרן
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עמ' _6

לד"ר אסי וד"ר רוברט היקרים לנו!
ברצוני להודות לכם בשמי ובשם צוות המרפאה על עבודתכם במשך שנים במרפאה רמת הנגב
 ,רפואה שניתנה ברגישות רבה ומכל הלב ,בסבלנות אין קץ ,טיפול ויחס אישי חם ומשפחתי
לכל מטופלי  /ות המרפאה.
ב  3שנים אחרונות המרפאה גדלה מאוד מעל  1300מטופלים וכל זאת ללא שינוי במתן אותו
היחס והטיפול למטופלים.
תודה מיוחדת על הליווי והתמיכה מבחינה ניהולית וקידום נושאים מול הנהלת הכללית
במחוז  ,השגתם עבורנו שיתוף פעולה מיוחד וקשר טוב עם ההנהלה וזה בזכותכם .תודה על
נכונותכם להישאר ברקע ולתמוך בבקשות שלנו מול הנהלת המחוז.
היו לנו ימים קשים וארוכים במרפאה  ,עזרתם להתמודד עם מצבי חולי קשים כמו גם
בפעולות למניעת מחלות וראיית העתיד של המרפאה לעוד  20שנה קדימה .תודה גדולה לך
אסי על הליווי וההשקעה שלך ימים ולילות בקידום בניית מרפאה חדשה וגדולה במועצה
לרווחת המטופלים .
תודה על היחס המשפחתי גם לצוות המרפאה  ,לימדתם אותנו המון ,עדכוני ידע  ,דיוני צוות
ולמידה מסודרת של הצוות על ידכם ,לימדתם אותנו דרכי התנהלות מול מטופלים ומול
הממסד.
שמחנו שאתם נשארים ברקע לתמיכה ועזרה..
מברכים את ד"ר טל בקרמן על חזרתה לצוות המרפאה ומצטרפת לד"ר גיל  ,שתיהן מומחיות
ברפואת משפחה .בהצלחה.
בהצלחה לך אסי בהתמחות בתחום ניהול רפואי ובתפקידים
בעתיד ,נשמח לעזרתך מול הנהלת המחוז בקידום נושאי
המרפאה האזורית.
תודה לך רוברט ובהצלחה בהתמחות בתחום הכאב ,אין ספק
שניעזר בך בעתיד בתחום זה כמו שתמכת ועזרת עד היום.. .
היה כייף לעבוד עם אנשים כל כך מיוחדים כמוכם ,תמיד
תישארו בליבנו.
שניכם הייתם ותישארו חלק בלתי נפרד מצוות המרפאה.
באהבה,
בת שבע וכל צוות מרכז הבריאות רמת הנגב .
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עמ' _7

תכנית מתאר כוללנית
תושבים יקרים
מזה מספר חודשים המועצה מקדמת הכנת תכנית מתאר כוללנית ,בשיתוף עם מנהל התכנון
וצוות תכנון רב מקצועי .תכנית המתאר הכוללנית הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המתווה
מדיניות תכנון וכיווני פיתוח עתידיים וכולל הנחיות לקידומן ואישורן של תכניות מפורטות
אחרות ,באמצעותן יקודם ויפותח מרחב המועצה כולו וכל אחד מיישוביה בעשורים
הקרובים חלק חשוב בתהליך הכנת התכנית הוא למידת הצרכים והעמדות של תושבי
המועצה ,על מנת שהתכנית תתאים בצורה המיטבית למועצה ותושביה

מצורף קישור לשאלון מקיף המתייחס לנושאים העיקריים שהתכנית עוסקת בהם .שיתוף
הפעולה שלכם ,התושבים ,הוא חיוני ביותר להצלחת התכנית
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_m33b27T0BXIBOPn0XhWPzKbMQJAxDEJIE9_X5qjVpZOfg/viewform?usp=sf_link
בברכה המועצה האזורית רמת נגב מנהל התכנון וצוות התכנון

מזל טוב וברכות לנעמי ונח סגל
להולדת הנין,
נכד ללאה ואיתן,
בן לתהילה ויצחק
בית משאבי שדה

עמ' _8
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אלי...אלי...
יום הזיכרון
לארוויזיון – צופים.
שישה מיליון
בשמים עפיפון
שריפה אחים
בתי כנסת בוערים.
כנסת ישראל,
חוגגת – מבצעים
70+ 1+ 2
שחור שליט
פרחים על הדש
אין חדש.
"ה  " D9-בדרכו
אל משפט העליון
יום הזיכרון.
סטריקו – קיבוץ משאבי שדה
ערב יום השואה
2019
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עמ' _9

מזג האויר מתחמם ,מרגישים שהקיץ בפתח ,וגם בעוטף עזה התחמם ואז ...התקרר.
האירוויזיון בשבת מסתיים – נגיע מקום אחרון או קצת לפני? האם לאחריו עוטף עזה יחטוף
שוב רקטות?.
עברנו בשלושה שבועות האחרונים ימים מאד משמעותים לנו כיהודים בארץ הזאת.
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עמ' _10

יום השואה שתי בנות י"א שי מור יוסף ותמר פרחי הקריאו קטעים בטקס שהוקדש לחוויות
הדור השני בראי התקליט ,בנושא "אפר ואבק" חברים הדליקו נרות לזכר משפחתם .שירים
מהתקליט הושרו בערב על ידי הילה ענבר ועפרי בלטרן לילך לובנטל ,היה מרגש  .לאחר מכן
סיפרה ניצולת שואה יפה לוי שהייתה בערך בת שלוש ,כשהחלה השואה ,איך היא
ומשפחתה שרדו .היו שם הרבה ניסים ,והתבגרות טרם זמנה של הילדים שסייעה להשרדות.
סיפרה על תרומת ארגון זוסה להצלה .ארגון שהעביר ילדים כמותם למשפחות ,שישמרו
עליהם בזמן השואה ,ואת הגדולים הבריח לשוויץ.
יום הזיכרון – התכנסו אנשים רבים לקראת הצפירה,הטכס היה מכובד שירים וקטעי קריאה
והשתתפות של כיתת הבר מצוה ,זמן קצר לאחר הטכס התקיים לראשונה ערב שירה
בצותא ,במועדון לחבר .
יום העצמאות ברחבת הקהילה ,החל לאחר ארוחה ישראלית עם פלאפל בפיתה ועוד מגוון
מטעמים בחדר האוכל .לאחר סיום הזיכרון ,החל הערב שאותו הנחו בחן ובכשרון רב
סטריקו שורק ואליסיה רדין.
המשואות הודלקו על ידי חברים מגילאים שונים ,בליווי ילדי בר המצוה .שיר ששרה לילך
לובנטל .ואז עלתה רותם כהן הזמינה את מרסלו לעזוב לרגע את האורגן ,לבוא לבמה
והפתיעה אותו בתעודת הוקרה על תרומתו המתמשכת והכל כך חשובה במוזיקה.
הופעות רבות היו בערב ילדי גן הדס עם מצגת בשיר "שבת אחים ואחיות" ,ילדי תלתון א-ג
תופפו על דליים ,ריקוד ילדי תלתון ד-ו וריקוד בנות מהנעורים.
בסיום הגיעו הזיקוקים המלהיבים ומיד לאחר מכן הרקדה בניצוחה של דינה.
למחרת פיקניק בלימנים שליד הרפת .כתבה על כך בגוף העלון .בכללי היה נעים והאוירה
טובה .החגים מושקעים והחברה הצעירים הם חלק בלתי נפרד מהם ,העבודה של חוליית
שנת השבעים מורגשת ומאד מסקרן לראות מה עוד מצפה לנו השנה .זה לא פשוט להניע
קהילה מפולגת להתחבר חזרה .מה הלאה? עוד נראה! ההשקעה בתרבות ובפרט בחגים
נושאת פרי ,כל הכבוד לכל העושים במלאכה .
השבוע במועדון מופת מפגש מוזיקה עם חייל! לא הבנו מה יש לחייל צעיר ולמוסיקה
קלאסית עד שהתחיל לשיר וזה היה אדיר .הוא שר יפה ובעוצמה,היה כיף ונשארנו נדהמים.
אנשי המפעל יצאו לצפון לחיפה לשלושה ימי כף .חוויות נשמע כשיחזרו בשבת.
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