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מבין משאבים◄◄ 2180י"ד ניסן ערב פסח תשע"ז ◄ 10אפריל 2017
יוצא לאור\ אהוד בנאי
השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן .
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין הבתים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים .
לך עליו ,עלה עליו עכשיו

השיר הזה מתחיל כאן

לך עליו ,עלה עליו עכשיו

כחול על הדף הלבן

מלאכי ציפורים מעליך

לא גמור ,לא תמיד מכוון

מלווים את צעדיך

השיר הזה מתחיל כאן .

מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור .

חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באוויר ,בין אנשים
יוצא אל האור ,אל חיים
לך עליו...

חדשים .
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עמ' 2

מה בעלון:
משולחן מרכז משק /מוני מונין
שלח את עמי ,האקזיט הראשון בעולם /דובי אשל
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי

חג הפסח-חג האביב במשאבי שדה
 – 17:15הנחת צלחות הפסח והשתייה על השולחנות על
ידי נציג מכל משפחה.
 - 19:15התכנסות בחדר האוכל.
 - 19:30נתחיל בקריאת ההגדה ,בערב זה נצא באביב
מעבדות לחרות ,נאכל ,נשיר נראה הופעות
ובעיקר נחגוג ביחד.

חג שמח.
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עמ' 3

משולחן מרכז משק
בימים אלו אנו עוסקים בהכנה ,לימוד וסיום הדוחות הכספיים של השנה שחלפה ,שנה
שהסתיימה בתוצאות כלכליות טובות וגידול ניכר ברווחיות כאשר מעל כולם בלטו מפעל שגיב,
גידולי השדה ,וכפר הנופש משאבים.
הפעילות הכלכלית נמצאת בעיצומה וסיום רבעון ראשון של השנה מבשר על המשך המגמה
משנה שחלפה.
מפעל שגיב – החל את השנה כאשר תחת ניהולו נמצאת חברה שעוסקת בתחום הסחר בשוק
המקומי .בהמשך לפעילות קודמת עימה בשנים הקודמות.
כמו כן שגיב עוסקת בשיווק וחיפוש אחר שווקים בינלאומיים וזאת במספר דרכים.
ברקע עד כה ניתן לומר שמאפייני השנה הקודמת מבחינת השפעות חיצוניות שמשפיעות על
שגיב כגון מחירי סחורות ושער מטבע חוץ ,לא חל שינוי מהותי משנה קודמת.
גדש – בחקלאות כמו בחקלאות .השנה היא מועטה בגשמים דבר שישפיע לרעה על תוצאות
החקלאיות בפלחה.
באדמות ר"מ שלא הושבו למנהל ,ובשלח– ממשיכים לגדל צנוניות ,תפו"א
וגזר שהתחלנו לגדל בשנה הקודמת .והשנה נחזור לגדל בוטנים וזאת
לאחר שנים רבות.
כמו כן אנו מגדילים את שטחי הלימונים בשלח.
שדות נגב – הפתעה לטובה .לאחר שנתיים קשות ולאחר תחזית
פסימית לגביו שהיתה עד לא מזמן ,השתנתה המגמה לחלוטין ואנו
משווקים צנוניות במלוא הקיטור תוך קבלת מחירים טובים.
כפר נופש משאבים – נמשיך לפעול בהמשך למגמה מהשנה הקודמת אך סביבנו מתפתחים
אתרי לינה נוספים בירוחם ובשדה בוקר .עלינו להתאים את עצמנו לתחרות הגוברת באזור.
לול פיטום – לאחר שנים רבות אנו מגדלים את העופות ללא
אנטיביוטיקה דבר המשפיע לרעה על משקלי העופות והרווחיות.
לולי רביה  -נמצאים בהטלה באחוזי הטלה ובקיעה טובים.
רפת טללים – עוסקים בבדיקת הכנסת קיבוץ שדה בוקר לשותפות וזאת לאחר שקיבל מכסות
חלב מהמדינה.
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עמ' 4

נווה מדבר – משפחה ממושב עין דור עם שני שותפים מבאר שבע,
רכשו מהנאמן את מניות החברה הכלכלית והסוכנות ,הם החלו
בשיפוץ במקום לקראת פתיחתו מחדש .עדיין אין הסכם בין
הקיבוץ לרוכשים.
פרוייקט סולרי – החברה החלה בפעילות מדידה בשטח המיועד ,אך עדיין לא נסגר ההסכם בין
היזם למנהל.
אדמות ר"מ שהושבו למנהל – אנו נמצאים בהליכי חיפוש אחרי יזמים שיכנסו לזכויות
המשקים בקרקעות שהוחזרו למדינה.
בשאר הענפים הפעילות מתנהלת על הצד הטוב.
חג אביב שמח!
חג של התחדשות
חג של שגשוג והצלחה ,
חג פסח שמח
מוני – מרכז משק

מזל טוב וברכות
לחיים לובנטל והמשפחה
להולדת הנכד,
בן לדותן ושירה
בית משאבי שדה
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עמ' 5

שלח את עמי ,האקזיט הראשון בעולם
פרעה? פרעה !?
כן משה?
מה נשמע פרעה?
בסדר  ,לזה באת ,משה?
לא פרעה  ,תקשיב  ,יש לי רעיון לאפליקציה חדשה ...
מה עכשיו? שוב מקל שמתפתל ועוזר לנקות בפינות ?...
לא פרעה  ,תקשיב תקשיב  ,יש ניקיונות נכון ? ויש יעה  ,ובערב משתמשים בנרות ונוצות לנקות
פיקס  ,בפינות ....
נו ...משה ,אין לי את כל היום ...ואז הנר נכבה  ....ומשה מחייך חיוך מסתורי...
אוקי אני שומע  ,פרעה מסתקרן.
אז האפליקציה נקראת סנה בוער .לא גוזלת סוללה ומאירה בלי סוף .
ואיך נמכור את זה ? שאל פרעה,
משה חשב רגע ומיד ענה ,נגיד שבמקום נוצה יעה ונר קבלו סנה בוער ...ומשה צחק צחוק
חרישי  .ופרעה חייך בזוית הפה ואמר,נשמע לא רע .ואז בטון יותר תקיף הוסיף אבל משה אני
רוצה את זה מוכן בהקדם .תגיד לעובדים שלך שלא יתבטלו .אני מרגיש שהם סתם מושכים
זמן  .כן כן אמר משה .ברגע הזה נכנסה מרים ואמרה לפרעה  ,יש שיחת ועידה עם רעמסס וכל
האלים .כן אמר פרעה .אני בא .משה לך לך לעבודתך רומא לא נבנתה ביום .למעשה בכלל עוד
לא נבנתה .אז קדימה.
משה יצא את המשרד המפואר והלך לכוון קומפלקס המשרדים שלו שנראה פחות מפואר.
למעשה נראה כמו אתר בנייה ענק .רעש של עובדים צעקות והמולת אקשן שהזכירה כוורת
דבורים .משה ,בתור יזם פיתוח אפליקציות ,מחפש את הרעיון הגדול הבא .כדי לעשות את
המכה הגדולה ואז הוא וצוות העובדים שלו יצאו לדרך חדשה .יצאו לחופשי ...בינתיים הוא
כבול תחת פרעה ,טייקון עשיר ורודן .וורקוהוליק שדורש משמעת ועבודה כמעט בתנאי עבדות.
מאחר ויש להביא תוצאות.
פרעה התפנה לשיחת הוועידה .משה פנה לעוזרו הנאמן אהרון .וסיפר לו על הפגישה .אהרון
חייך בעצב והישיר מבט למשה בשאלה שקטה .משה ענה מייד לא .באמת שלא גמגמתי .הצגתי
את הרעיון יפה ומדוייק באמת .אהרון חייך נשם עמוק ונאנח .טוב .חזרה לעבודה
פרעה יצא משעשע מהשיחה .רעמסס מתקדם יפה כלכלית והאלים הכריזו על תחרות שבסופה
יינתן בונוס שמן לאחד מהם .פרעה חשב כיצד יוכל לנצח .מייד זימן אליו את יועציו ,אנדרואיד
ואפל ושאל לעצתם .הם כרגיל ענו בצורה כמעט זהה .הגברת המכירות .הוספת גימיקים זולים.
וכמובן מגיני מסך בחינם .פרעה שמע חינם וצעק גם בחצי חינם לא .מה אני הסטוק של
השטויות? שניהם השפילו מבט...
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עמ' 6

מייד נכנסה יוכבד לחדר ואמרה להם ששש אתם עושים רעש ותות נח המון כי היום תות הלך
המון .הם התנצלו והפגישה המשיכה ללא תוצאות .פרעה אמר לסיכום שאם לא יעזרו לו יפנה
לעוזרו האישי גוגל לקבל תשובות .נראה שהאמירה הזו הפחידה מעט .משה חזר להגות
אפליקציות מגניבות .פרעה המשיך לרדות בעובדים או בעבדים כמו שכינה אותם .כעבור מספר
ימים חזר משה לפרעה ובידיו פריצת דרך .לפחות כך הוא חשב.
פרעה  ?...קרה משה בטון משועשע
כן משה  ...ענה פרעה בטון פחות משועשע ...
מה ניש פרעה? אמר משה בחיוך תוך שהוא נותן לו כאפה קטנה
משה  ,אין לי את כל היום מה תרצה ?
פרעה יש לי אפליקציה שחבל לך על הזמן
כן מה עכשיו  ...אמר פרעה בחוסר חשק
תראה את זה  ,אמר משה והצביע על האייקון החדש שבמסך .קוראים לזה בלאדי ואם תלחץ
הכל הופך להיות אדום .כל מי שבסביבתך יהיה לו מסך אדום ,זה פורץ לכל המסכים ליד
והופך אותם לאדומים .לפני שפרעה הספיק להגיד ספינקס ,משה לחץ על האייקון וכל
המסכים של כולם הפכו לאדום .פרעה חייך חיוך מסויים ובא להגיב ושמע פתאום צעקות
מאחורי הדלת ,הצילו הלך לי הטלפון !!! פאארעה ,תעזור לי ולפני שהספיק למחוק את החיוך,
יוכבד נכנסה והראתה לו את המסך  ,אדום לחלוטין .ואז נכנסו אנדרואיד ואפל בצעקות  ,מה
זה? מה קרה פה? ופרעה ומשה החליפו חיוכים מסתוריים ומלאי משמעות.
פרעה הרגיע את הזועקים ואמר  ,תראו את משה הגאון שלנו  .תראו מה עשה  .וכולם השתתקו
לשניה ...ומיד המשיכו בצעקות .הפעם על משה .לאט לאט ,נכנסו עוד ועוד אנשים לחדר הגדול
וההמולה כמעט הפכה לקטטה המונית ומשה במרכזה ואז אמר פרעה חדל...
כולם השתתקו.
משה תחזיר מיד את המצב לקדמותו ציווה פרעה
אז תקנה אותנו ענה משה
תחזיר את המצב ציווה
תקנה אותנו ענה
אם תחזיר אקנה אמר פרעה
משה החזיר.
פרעה אמר אני רוצה לחשוב על זה .בינתיים תן לי את האפליקציה ואני אתן לך תשובה מחר.
משה העביר לו את האפליקציה ולא שם לב לחיוכים המסתוריים של אנדרואיד ואפל מאחורי
גבו ...משה הלך מן הלשכה מרגיש מנצח ואמר לעובדים ,נראה לי שהחופש קרוב .היו חיוכים,
שמחה ואושר .הלילה ירד הבוקר עלה משה הגיע ללשכתו של פרעה לבוש חגיגי.
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עמ' 7

נו בוקר טוב מתי הצק מוכן? שאל משה בטון טיקסי .
פרעה חייך ואמר בטון מזלזל נראה לך? האפליקציה הזו היא הדבר הכי פשוט שיש  ,הנה
אנדרואיד כבר משלב את זה כמשחק לילדים  ,בעדכון מערכת הבא שלו ....והצחוק של פרעה
התגלגל ברחבי החדר.
לך מפה יא מוווושה .לך תעבוד ,אני לא מנהל פה עסקי פירמידה ,אנחנו צריכים להרוויח כסף.
משה  ,שנפלו פניו ,הבין שעשה טעות וחזר לעובדים כלעומת שבא .האווירה חזרה להיות לא
משהו .אהרון  ,שאוהב שקט ,בעיקר שקט ,הראה למשה פיתוח חדש ומציק .כל אחד בסביבה
ישמע רק קרקורי צפרדעים ,בטלפון ,ולא את מה שאומרים לו  .משה ביקש לשמור את זה
בסוד והצוות עמל כל הלילה עד קריאת שמע של שחרית ,לסיים את הפיתוח.
בבוקר לבש משה בגד ירוק לשם ההומור והלך אל הארמון .ככה קראו לבניין המשרדים של
פרעה בגלל הפאר הרב והמוגזם אפשר לומר אפילו טעם מוגזם  ,ערבי מעט.
פאאארעה ,מה המצב  ,יש לי מוצר מנצח  .נעשה מיליונים ,שים לב ,ומשה הפעיל את
האפליקציה ושתק חיכה וחייך.
פרעה אמר תקשיב ,יש לי שיחת ועידה ,תיכף ,עם רעמסס האלים ועוד כמה אנשי עסקים.
תזדרז ...ומשה אמר ,אז אני אמתין ,אין בעיה .ובליבו החיוך היה ממש ממש נעים .רק קרקורי
הבטן הפריעו קצת ...ואולי ,זה מה שעתיד היה להתרחש ,שהציק מעט...
הטלפון צלצל ופרעה ענה ,אבל הקולות מהצד השני ,נשמעו כשלולית מלאה צפרדעים והוא
ניתק מיד את הטלפון חיכה והוא צלצל שוב פרעה ענה ושוב רק קולות צפרדעים...
משה חייך הפעם באופן מופגן ופרעה הסתכל עליו ושאל זה אתה?
כן ,אמר משה בתחושת ניצחון.
יפה  .נחמד  .עכשיו תסגור את זה ,כי השיחה חשובה .אסיים ונדבר.
משה סגר את האפליקציה .השיחה הסתיימה ופרעה הסתכל עליו  ,והחל לצעוק תעוף מפה יא
חולה ! יא לא נורמלי ! קח את האפליקציות שלך ותזרוק אותן ליאור  ,כי אחרת אותך אזרוק
ליאור...
משה סינן  ,כבר עשו את זה....
פרעה שאל מה ? ומשה מיהר לענות כלום כלום לא משנה...
שוב חזר משה אל צוות העובדים .המבט אמר הכל  .שאלות לא נשאלו .רק חזרו לעבודה.
הבוקר עלה .ואהרון קם בתחושה מוזרה .הוא ניסה למקד את התחושה ונבהל כשהבין
שכנראה ,שוב ,נדבק בכינים .אותם יצורים איומים ,קטנים ומגרדים .הוא החל לגרד את
ראשו .בהתחלה בעדינות ואז יותר בתקיפות ובנחישות כאילו רצה לעקור את שערות ראשו
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עמ' 8

כולל הקרקפת .מיד העביר הודעה למשה על ידי עוזרו הנאמן ,על יום החופשה ,עקב הגירוד
הבלתי נסבל.
משה קם ממש ברגעים אלו .פתח את דלת ביתו ,והנה כעשרים איש ממתינים לו מחוץ לה .הוא
שאל את הראשון מה קרה והלה הסביר בעדינות כי השולח אותו מתגרד ללא הרף .משה הבין
ושלח לו ברכת החלמה מהירה .הבא אחריו הסביר תאור דומה וכך זה שאחריו וכן הלאה וכן
הלאה כולל עוזרו של אהרון .נו ,כנראה שיום העבודה הזה יתבטל.
משה סגר את הדלת ומלמל כינים זו מכה.
לא אלאה אתכם בפיתוח המדהים שעשה צוות ארבעת האחים לאפליקציית ערוב .רק אומר
שהרוב אהבו את זה .פרעה פחות ולכן הרוב ממשיכים לעבוד .דבר לא עשה רושם רב ועל
השחין עד היום משיחים אבל לא בשעת הסעודה.
האפליקציה הבאה שפותחה היתה אמורה להיות הדבר הבא בתחום ניהול המיסים אך משה,
שערך את הצגת הפיתוח  ,ביום בהיר ונהדר ,לא בדק את התחזית לימים הבאים  ,כי היה נדמה
לו שתהיה סופת חול במועד שנקבע .אך ברד כבד שירד  ,קלקל את המכשיר והכל בוטל.
משה  ,בשיחות לאחר מכן  ,אמר  ,שחבל שזה התקלקל .הוא ממש אכל מרור ,עם הפיתוח הזה.
הישראלים עבדו מאוד קשה יום וליל לפתח כל פעם משהו שובב יותר .מתחכם יותר כובש את
הלב יותר אך בכל מקרה נענו לשלילה.
ופרעה? הוא נהנה לראות אותם סובלים עובדים קשה והמשיך בשלו.
בשבועות האחרונים היה חושך .ארבה חושך .העננות והחול אשר כיסו את השמים לא נתנו
מנוח ומשה וצוותיו רק עמלו ועמלו .כולם מקטן ועד גדול מצעיר ועד ישיש .ואפילו ארבעת
האחים החלו כמעט להתייאש .החכם שאל פתאום בייאוש תם נשלם ואז אמרו לו אל תשאל.
ואז הרביעי בחבורה אמר יש לי רעיון גדול .קצת מרושע .ולא בא לי להיות רשע .משה שכנע
אותו והוא הסביר  .לא אספר לכם מה ,זה סוד...משה חייך ומיד כולם נרתמו למלאכה.
העבודה הפעם נמשכה לא מעט זמן .ומשה קם ואמר תתכוננו כי נראה לי שהפעם זה עובד.
הפעם נצליח.
יום חדש שנראה חגיגי מעט השמש ציצה .הציפורים זרחו וניצנים נראו בארץ .ככה זה
באביב .משה קם התמתח ואמר איזה בלגאן .אני חייב לעשות סדר היום .מיד התארגן התלבש
ויצא לארמון .משה ניגש לפרעה ואמר היי יש לי משהו להראות לך .ופרעה בחוסר סבלנות אמר
מה נשתנה?
ומשה בשקט אמר לאט לאט  ,בוא תראה.
הוא לחץ על הכפתור...
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עמ' 9

כלום לא קרה .ופרעה הרים את השפופרת והאזין .הכל תקין
דיבר וקולו נשמע.
ומשה אמר בביטול ,אהה  ,בקרוב תבין ...הלך .ועוד בטרם יצא את הארמון שמע את הזעקות
ומרוב שאלה היו מעומק הלב היה נדמה כי כל העיר צועקת.
הכל נמחק לי ,הזכרונות ,התמונות ,הכל!
עד שהעברתי את כל אנשי הקשר מהפפירוס ,לזה  ,הכל הלך!
הצילו ,משה !משה!?
ומשה חזר לפרעה
תעזור לי התחנן פרעה .תבטל את זה!
לא!!!
לא  ,סרב משה ..נו !...לא! נו???...
קח  ,תאכל משהו ,ופרעה הגיש למשה קערת מאפים .משה התכבד וטעם מאפה טרי אחד.
נו ? הלחמנייה טעימה לך ? שאל פרעה ,כן ,ענה משה .אז תבטל ,דרש פרעה.
ובמשך שעה ארוכה התווכחו השניים ,עד שהגיעה שעת תה של אחר הצהריים.
אז אמר  ,משה  ,תן לי לצאת איתם מכאן.
פרעה חשב מעט ואמר  ,טוב ותבטל את זה!...
משה  ,שלמד מהנסיון ,אמר ,רק מחוץ לגבולות העיר נבטל...
פרעה ,שהרגיש כבן ערובה אמר ,טוב רק אל תשכח ...בבקשה!!!
משה יצא ,העם יצא ,הזכרונות נשארו מחוקים כי ...למשה נגמרה הסוללה....
והשאר ....הגדה...
דובי אשל

משתתפים בכאבה של חברתנו
עירית שלו והמשפחה
על מות האם
עליזה פריימן ז"ל
בית משאבי שדה
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עמ' 10

חג הפסח הגיע ,שמחה רבה ...ניקיונות ,הגדה ,מצות ,קניידלך ,מה נשתנה ,חד גדיה ,אחד מי
יודע ,כל כך הרבה אסוציאציות לחג הזה  .וכמובן צריך לזכור הרבה משפחה ,והמון מטיילים
בכל מקום שלא בא לזוז לשום מקום .והחדר האוכל שהיה סגור במסגרת ניקוי החמץ ,נפתח
כבר בשישי אז זכינו לעוד כמה ימים של אוכל כשר לפסח.
טיול לשפלת יהודה מטעם המועצה שזכה בחלקו הראשון לגשם ובוץ הוביל המדריך אביניון
שכבר הכרנו מטיולים קודמים ..ביום השני כבר היה יותר טוב.
עובדי מפעל "שגיב" ובני /בנות זוגם יצאו לשלושה ימי מנוחה באילת .אבל מי שיצא יכול
היה לנוח ולהנות מהכל כלול...
הרצאה של רון קהתי (לא מזמן הרצה לוותיקים על גנבות ארכיאולוגיות) והפעם עסק
בנושאים הקשורים להגדת ליל הסדר .התחיל עם הפירמידות במצרים .מתי הן נבנו ,למה הן
נבנו ,והאם לנו ,לעם הישראלי שהיה במצרים ועבד בפרך יש חלק בבניית הפירמידות? הערכה
שלו  -שכנראה אין לנו חלק בבניית הפירמדות! הפירמידות נבנו הרבה יותר מוקדם ,כאלף
שנים קודם ..ועוד נושאים מעניינים היו לו.
אנחנו באביב עם השינויים המהירים והקיצוניים .מבחינת ממטרים זו שנה יבשה יחסית ועד
עכשיו ירדו רק  64מ"מ.

חג פסח שמח לכולם

