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 08:20 שחרית ג' )בביה"ס(  
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 פרשת מקץ

הסיפור הנפרש לפנינו בפרשת מקץ הוא לא סתם עוד נדבך בעלילת האחים ויוסף, אלא נקודת המפנה הגורלית, 

 גם מבחינת יוסף, וגם מבחינת האחים, ובפרט יהודה.

במהלך פרשת וישב, אנחנו פוגשים משפחה מפורקת. מלאת תככים ושנאות. מצד אחד, יוסף, שאינו יודע להכיל 

השפעת האהבה מצד אביו, ועקב זאת מתנשא על אחיו. הם מצדם, לא מסוגלים לראות מבעד לחלומותיו, את 

וקצים בו. כל זה מוביל לטרגדיית מכירת יוסף, והתפרקות האחדות בין האחים, אותה אנחנו רואים דרך עיני 

 יהודה, היורד מהם לחברת הכנענים.

בר מסוף הפרשה הקודמת, מוצג באור אחר. יוסף של אתמול לא יוסף שאנחנו פוגשים בתחילת הפרשה, ובעצם כ

ידע להכיל בצניעות את המסר הנובע מחלומותיו, וחוסר הטאקט שלו ניכר, ואילו היום הוא בעל מודעות חברית 

גבוהה, המאפשרת לו לשלוט בעצמו מול פיתויי אשת פוטיפר, וגם לעלות מנקודת השפל הנמוכה ביותר של עבד 

 האסורים, למעמד יו"ר התאחדות האסירים המקומית.  הנתון בבית

ָרא ֶאת יֹוֵסף קְׁ ֹעה ַויִּ ַלח ַפרְׁ שְׁ ֹעה ,ַויִּ ֹלָתיו, ַוָיבֹא ֶאל ַפרְׁ מְׁ ַחֵלף שִּ ַגַלח ַויְׁ ן ַהּבֹור; ַויְׁ יֻצהּו מִּ רִּ כבר : )בראשית, מא, יד( .ַויְׁ

יכרת במצוות פרעה, יש ליוסף הכח בהופעה הראשונה של שמו בפרשתנו, ניתן לראות שלמרות הבהילות שנ

והיוזמה להגיע את פרעה בתנאים שלו, ובזמן שלו. הוא יודע שכדי לדבר עם פרעה, בגובה העיניים, אסור לו להגיע 

אליו בהופעה של עבד, אלא כאדם רציני. )דעתי, בניגוד לדעת ראב"ע, נובעת מן ההבדל הדקדוקי בין "ויריצוהו" 

להים, ובד -ל.( ניתן גם לראות בו את גדלות הנפש להבהיר שאת פתרון החלום נתן לו אהסביל לבין "ויגלח" הפעי

 בבד להציע מדעתו האישית גישה מעשית לטיפול בתרחיש.

במהלך המפגש מול האחים, יוסף מנהל את ההצגה בעורמה, ומאלץ את האחים, גם בניגוד לרצונם, להתאחד, 

  ולגלות את האחריות המשפחתית המצופה מהם.

ם ָריִּ צְׁ מִּ ֹּבר ָּבר מִּ שְׁ דּו ֲאֵחי יֹוֵסף, ֲעָשָרה, לִּ בעת הירידה למצרים, מפרש הכתוב שהיו עשרה,  :)בראשית, מב, ג( .ַוֵירְׁ

זאת אומרת, שעדיין למרות הרעב והמשימה המשותפת שהטיל עליהם יעקב, עדיין היו מפולגים, ונראה היה 

אופן בואם למצרים היה מספיק חריג כדי שהשמועה תגיע ליוסף, שניסו להתחמק זה מזה ברחבי השוק המצרי. 

שחושד, בצדק, על היותם מרגלים, ומתמרן אותם להודאה כפויה אודות הקשר ביניהם. יוסף מבהיר להם שאם 

היו אחים, אז איחוד זה היה גורם לכך שיישארו מלוכדים, ולא מפורדים, וכך סוחט מהם את סיפור המכירה 

 של בנימין, אשר גרמו לקרע המשפחתי, הנובע מאבלו של האב.וחשיפת קיומו 

או שמעון או בנימין. על האחים לבחור  -כדי לאתגר את המשפחתיות הכושלת, מציב יוסף בפני האחים דילמה 

בין נטישת אח, שהקשר ביניהם לבינו רופף )לפי הפשט, גם שמעון התרחק מאחיו ונשא כנענית, כמופיע בפירוט 

ך )בראשית, מו, י(. (, או עמידה מול אביהם האבל, ולבקש ממנו לסכן את מעט הנחמה שעוד נותרה הבנים בהמש

לו. מצבו של שמעון, אח הנתון לרחמיהם, מציף בחדות את זכרון המכירה, ואת תחנוניו של יוסף, ומעורר את לב 

נוגע בנימי ליבו של יוסף(  האחים לתשובה והכאה על חטא, ומתגבשת ההחלטה לא להפקיר את שמעון, )דבר אשר

בידיעה שזה יסחט מהם את כל כושר השכנוע שלהם מול יעקב, שבסוף עדיין דבק בעמדתו להשאיר את בנימין 

 בבית )ואת שמעון במצרים(, עד שהרעב מכניעו. 

ָּבם, ַוֶיחֶ  י; ַוֵיֵצא לִּ תִּ ַתחְׁ ַאמְׁ ֵנה בְׁ ַגם הִּ י, וְׁ פִּ יו ֵלאֹמר, ַמה זֹאת ָעָשה א  ַויֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַשב ַכסְׁ יש ֶאל ָאחִּ דּו אִּ ים -רְׁ ֹלהִּ

)בראשית, מב, בשונה מהמצב בעת הירידה למצרים, שהכתוב מגדיר אותם כ"בני ישראל" : )בראשית, מב, כח( .ָלנּו

  אחים באופן רשמי, אך לא מעבר לכך, בדרך חזור, ניתן לראות בבירור את הדגש המושם על המילה "אח".  -ה( 
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גם בהמשך, כשמפליל יוסף את בנימין, נחלצים כל האחים כאיש אחד לעזרתו, )ובפרט יהודה, הערב אישית 

 לבטחונו(, ונושאים כולם יחד בעוון בנימין.

לסיכום, ניתן לראות את המהלך שמוביל יוסף לגיבוש משפחתו, תוך בחינת כוח האחדות שביניהם, ובכך מחזק 

ל המשפחה, שהלכה והתפוררה מאז צעירותו. גם קל להבין את הדחף של יוסף ומהדק את הנקודה הגרעינית ש

לאיחוד השבט, לאחר שיצא לו להכיר מקרוב את החיסרון של איש בודד, בכיר ככל שיהיה, כמו שהיה הוא בבית 

 פוטיפר, ולא היה מי שימליץ בעדו מול אשת פוטיפר. 

ישראל, מספרת את משפט שלמה, סיפור על עורמה  נ.ב. הפטרת מקץ, לפי סדר ההפטרות שהיה נהוג בארץ

המנצלת את ערך האהבה המשפחתית, אשר בשמה מוכנה אם להקריב את טובת עצמה למען רווחת בנה, כדי 

להוציא את הצדק לאור. )היום, סדר ההפטרות שונה, ובעצם לעולם אין קוראים את הפטרת מקץ, משום ששבת 

 זו תמיד חלה בחנוכה.(

 ברקאי אפרתי

 

 

 

 חודש טבת

 

 "אלה אזכרה.."

 
 יום פטירתו של יהודה אלפרשטיין ז"ל )אביה של ריבה זהר(                           )תשמ"ו( -ה' בטבת 

 יום פטירתה של חברתנו שרה לוי ז"ל                                                               )תשס"ג( –ו' בטבת 

 יום פטירתו של חברנו מיכה רוזנטלר ז"ל                                                        )תשס"ו( –ח' בטבת 

 יום פטירתו של חברנו שמעון אש ז"ל                                                              )תשס"ז( –ט' בטבת 

 אבשלום זיוון ז"ל                                                        )תשע"ג(יום פטירתו של חברנו  –י"ג בטבת 

 יום פטירתו של חברנו מרדכי תמיר ז"ל                                                           )תש"ע( –י"ז בטבת 

 )תשע"ג(                               יום פטירתו של חברנו שלמה פריימן )פיפקה( ז"ל            –י"ז בטבת 

 יום פטירתה של חברתנו רות שלמון ז"ל                                                          )תש"מ( -י"ח בטבת

 (יום פטירתו של חברנו יהודה רוזמן ז"ל                                                        )תשע"ב –כ"ג בטבת 

 יום פטירתו של בננו איציק אפלבום ז"ל                                                       )תשס"ח( -כ"ה בטבת

 יום פטירתו של בננו חיים דן ז"ל )בנם של דליה ויצחק דן(                             )תשכ"ט( -כ"ו בטבת

 ן ז"ל                                                )תשס"ד(יום פטירתו של חברנו רפאל )רלי( סימו –כ"ז בטבת 

 יום פטירתו של שמחה לוין ז"ל                                                                        )תשע"ג( -כ"ז בטבת

 

 

 קיבוץ סעד אבל על פטירתו של חברנו

 אייזיק הוך ז"ל

 ומשתתף בצערה של המשפחה
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 שיעור תורה שהציל חיים

 ר' אשר וסרטייל ז"ל. , לאחרונה עיינתי בפירוש "ברכת אשר" על התורה, של קרוב משפחתי

 דהו ימצא ענין בסיפור זה:  - ומקווה שמאן מהפרשהאני מבקש לשתף בפירושו המפתיע לפסוק 

אל האיש אשר על בית יוסף וידברו אליו פתח  נו את פרשת 'מקץ' למדנו את הפסוק: "ויגשובהיותי ילד, בלומד

 קודם שנכנסו". –הבית )מג, יט( עם פירוש הרשב"ם: "פתח הבית 

 המורה שלנו, ר' אליעזר ורהפטיג ז"ל שאל אותנו: מה מבקש הרשב"ם להדגיש ב"קודם שנכנסו?

כתשובה לשאלה, תיאר לנו רבי אליעזר בדרמטיות כיצד סירבו האחים להיכנס פנימה, משום שבמקרה של איום 

לכן ביכרו להתעכב "פתח הבית" וזו הדגשת הרשב"ם "קודם  –וסכנה יקשה עליהם להתמודד בתוך הבית 

 שנכנסו".

 ט"ו חשוון, תרצ"ט.

מה שיוודע בהמשך כ'ליל הבדולח'. היהודים,  –י ישל דרמשטאט, מקום מגור בית הכנסת הנאצים החריבו את

 מזועזעים, פנו לבתיהם. גם אני שכבר גדלתי מאז השיעור ההוא  וכבר הייתי בן שבע עשרה צעדתי הביתה.

י אדם מבוגר והזמין אותי באדיבות רבה להיכנס למאפייה, ומכיוון משהתקרבתי למאפייה שבפינת הרחוב, בא אל

הוא עלה לפני את שלוש המדרגות שהובילו למאפייה, ואז שמתי לב שבפנים  שדיבר באדיבות, הלכתי אחריו.

שוליות בבגדי אופים וממתינים, ורק אז הבזיקה המחשבה שהם  נוי לגמרי, ומאחוריו עומדים שלושהדלפק פ

מה נזכרתי בתיאורו הדרמטי של רבי אליעזר ורהפטיג ז"ל, מורי בבית הספר, שהסביר יפה ל –הרע לי מתכוונים ל

 בית יוסף.לא נכנסו בני יעקב ל

ובכן, מה אתה רוצה שאעשה כאן?' ואז תפס אותי הגוי ורצה להכניס אותי בכוח. "שאלתי את האיש באדיבות, 

החלק שלי והוא נפל אחורנית, ובכך חסם את הדלת בפני  דחפתי אותו בכל כוחי וידיו החליקו ממעיל הגשם

 יה שגרה בסמוך.יונעלמתי בביתה של משפחת 'קצובר' היהוד –הייתי אצן טוב  –הצעירים. ואני רצתי 

קשה לדעת מה היה קורה, אם לא הייתי נזכר באותה השנייה בביאורו החי של רבי אליעזר ורהפטיג ז"ל... גם 

ות, אינני יכול להשתחרר מן המחשבה שקטע זה, בפירושו של הרשב"ם, הציל אותי כיום, אחרי שנים כה רב

  מידיהם של הנאצים ימ"ש".

 גדי סמואל

 

 בנים מספרים

 .את אתי רום נארח

 תספר לנו על:תבדל"א,  של ג'ינגי ז"ל  וצ'פי רויך בנם ,ל"ז מוישקו של אשתו אתי,

 .שלו הפרויקטים וביצוע ,צנוע טבע על, ז"ל מוישקו של העולם תפיסת

 לחבר. במועדון 20:45, בשעה 10.12שני, ב' בטבת,  יום

    !ציבור מוזמןה

 ו. תרבות

 

http://www.hidabroot.org/vod?lecturer=&program=5292
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ִים ֲעמַּ  ָמְכרּו אֹוִתי פַּ

מורה ומשורר, שדרות –לירון צדקה   

 

 

 

 

 ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם                                                                              

ִים ֲעמַּ  ָמְכרּו אֹוִתי פַּ

ִיְשְמֵעאִלים ת לַּ חַּ ם אַּ עַּ  פַּ

ִים ת ְלִמְצרַּ חַּ ם אַּ עַּ  ּופַּ

יֹוֵסף ֲאִחיֶכםֲאִני   

ִסים  ָעׂשּו ִלי ְכֹתֶנת פַּ

ֲחָנה ֶכֶבת, ְותַּ  ְורַּ

ִמִסים ֲהָנָחה בַּ  וַּ

ְרנֹוָנה  ּוָבאַּ

בֹור  ָׂשמּו אֹוִתי בַּ

ְספֹור-ָחְפרּו בֹורֹות ֵאין  

ֵּגן  ָאְמרּו ִלי: ִתְתּגֹוֵנן, ִתְתמַּ

בֹור ָעֶליָך ָיֵגן  .ֵכן, ֵכן, הַּ

בֹור, ְסעּוָדה  ּוִמחּוץ לַּ

ָדם ל הַּ ִחים אֹוְכִלים עַּ  ָהאַּ

 לֹא רֹוִאים, לֹא שֹוְמִעים ְזָעָקה

ִמְקָלט, ְלָיָדם  ֶשל ָהָאח בַּ

ָקֶפה ְמֵלִאים  ָבֵתי הַּ

ְיָלה ֶנְחָמד  ָבְרחֹובֹות, ֵמרֹוץ לַּ

ִלים ִחים ְמבַּ ן ֶשָהאַּ  ּוִבְזמַּ

"ד ָממַּ ף לַּ  יֹוֵסף שּוב ִנְדחַּ

 ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם

ְראֹות ִבְשלֹוְמֶכםָבאִתי לִ   

ֶתם, ִבְשלֹוִמי רֹוִאים ?ְואַּ  

ֵקש י ָאֹנִכי ְמבַּ חַּ  ֶאת אַּ

:ִהִּגידּו ָנא ִלי  

ֶתם רֹוִעים ?!ֵאיֹפה אַּ  

ֲחלֹומֹות ְיָלה בַּ לַּ ָׂשדֹות רֹוֶאה ֲאִני הַּ  
 

י ְלֶנֶגד ִנְׂשָרפֹות ְוֵהן ֵעינַּ  
 

ִים ָשמַּ כֹוָכִבים ִבְמקֹום, ֶשִלי ּובַּ  
 

ְבֵעָרה ָבלֹוֵני י ְוִטיִלים תַּ ִמְשֵכנַּ  
 

ִחים ִמָסִביב עֹוְמִדים ֶשִלי ְוָהאַּ  
 

ֶטרֹור קֹוָמָתם כֹוְפִפים ֲחִווים לַּ ּוִמְשתַּ  
 

ק ְוִניֶצֶבת ְזקּוָפה עֹוד קֹוָמִתי ְורַּ  
 

ְלֵפי ְכֶנֶגד ְתָקפֹות אַּ אֹוְיִבים ֶשל הַּ  

ף יֹוֵסף  לֹא ָטֹרף ֹטרַּ

ְתהּו ָיה ָרָעה ֲאָכלַּ  לֹא חַּ

בֹורֹות ד הַּ חַּ י ִהְשִליכּוִני ֶאל אַּ חַּ  אַּ

 ְוָאִבינּו ְמָמֵאן ְלִהְתנֵַּחם

ל ָאִחינּו ְחנּו עַּ  ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאנַּ

ְננֹו ֵאֵלינּו ְפשֹו ְבִהְתחַּ ת נַּ  ֲאֶשר ָרִאינּו ָצרַּ

ְענּו  ְולֹא ָשמַּ

זֹאת ָצָרה הַּ ל ֵכן ָבָאה ֵאֵלינּו הַּ  עַּ

 ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם

ִים ֲעמַּ  ָמְכרּו אֹוִתי פַּ

ת ְבגּוש חַּ ם אַּ עַּ ָדן-פַּ  

ִים ת ִבירּוָשלַּ חַּ ם אַּ עַּ  ּופַּ

 ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם

 ֶבן ִיְׂשָרֵאל, ְכמֹוְתֶכם

םֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶ   

,ִמְשֵדרֹות  

.לֹא ִמְשֶכם  

 

 

 

 

  :שיר אקטואלי למצב ולפרשת השבוע
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 עזרה בשבת אירוח
 

לאחר ביטול שבת עמותת "חברים לרפואה" בקיץ שעבר בעקבות המצב הביטחוני,                                                                    

    אנו שמחים ונרגשים להודיע על שבת אירוח:

  בשבת פרשת שמות, כ"א טבת, ה 29/12.

 בחודש הקרוב אנו נעבוד, נפרסם ונתכונן לקראת השבת, ולכן נשמח לעזרה מצד הקהילה.  לשבת זו נדרשות                           

     כ 20-25 משפחות, לאירוח של החניכים והמטפלים הצמודים אליהם, הכולל לינה וארוחת בוקר שבת. 

 בנוסף, נשמח שאם מישהו יודע על חברה/מקום שיוכלו לתת לנו חסות לחולצות, שיודיע לנו.

 בתקווה להצלחה בתכנון ובהוצאת השבת לפועל!   מי שמעוניין לארח, לעזור או להתעדכן, מוזמן להתקשר אלינו.

לענות לשיחות הטלפון שלכם.. מתינותאנו כבר מ  

 אודם היימן - 0586637583

 הלל אהרון - 0542815656

 מיה אייל -  0506486144

 חבריא ב' וסניף בני עקיבא סעד

 

שבת ראש חודש –חנוכה  –פרשת מקץ   

              קוראים לשביעי  - בשני .קוראים שישה קרואים בפרשה  -בראשון :ספרי תורה  מוציאים שלושה

 ....""ביום השישי  קוראים למפטיר בפרשת נשא  - בשלישי. ..."בפרשת פנחס: " וביום השבת ובראשי חדשיכם

 .אין אומרים אב הרחמיםב'(. "רוני ושמחי"... )זכריה  ההפטרה:

(.הרב טוקצינסקי – לוח לארץ ישראל)  

------------------------- 

 ועוד נקודה מעניינת..

 השבת ברכת המזון הארוכה מכולם: "על הניסים", "רצה", "יעלה ויבוא"

"את החודש הזה..", "יום שכולו שבת..". –"רחמנים"  2+   

http://www.peduel.org.il/objDoc.asp?PID=119097&OID=148798
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 תרגיל ספרותי

 שלוש, נערך אצלנו "קורס כתיבה" בהדרכת המשורר אליעז כהן מכפר עציון.-לפני כשנתיים

 ב'.-מילים על פי סדר הא' 22באחד מהתרגילים התבקשנו לכתוב סיפורים המורכבים מ

 

  להלן שלוש מיצירותיי:

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חנן גולן

 אשתי

 אשתי,

 בת 

 גילי,

 דואגת 

 היתה 

 וטורחת.

 "זורמת",

 חסודה,

 טהורה,

 ידענית.

 כולם

 למדו

 ממנה

 נושאים 

 סבוכים.

 עד 

 פרוץ

 -צעקתה

 קריאתה:

 "ראשי

 -שבור"

 תאונה..

 אישי

 אין

 בי

 געשים,

 דחפים,

 -הזיות

 ואני

 זקנתי.

 יתיחי  

 טוב

 ימיי,

 כמו

 -לילותיי

 ממש

 נעמו.

 סרו,

 עברו.

 פגעים,

 צרות,

 קשיים.

 רק

 שרדה

 תקווה.

 

 

 חידתי

 אדם

 אוריין-בר

 גדול, 

 דגול

 היה

 וכך

 זכור

 חותמו:

 טוב,

 ישר,

 כן,

 למדן

 מופלג, 

 נושא

 ספרים

 .ענק

 פוסק,

 צדיק,

 קדוש.

 רופא.

 -שר ה

 תורה!

 

 

 

https://microtest.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A3/
http://www.yogaspirit.co.il/wp-content/uploads/2015/12/תנוחת-ההרפיה-חלק-ב1.jpg
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 נגישות ללקויי השמיעה שבינינו

 החלטתי שהגיע הזמן להעלות נושא חשוב זה למודעות הציבור.

מדובר   .התנהגות הקהילה במקרה של איום בטחוני משמעותי  -מאד  חשובהייתי נוכחת בהרצאה בנושא  

החלה. רק המלחמה יזניוובא ,למבוגרים שבנינושפונה גם נושא אקוטי ב  

הרעש היה ממה שנאמר ו לא הבנתי מילה ממערכת השמע, שמעתי רעמים וכאבו לי האוזניים.מרגע שבקע הקול 

  איום.

 נכון, מדובר בבעיות שמיעה שלי, אבל..

 ציבור גדול, ובמיוחד מהמבוגרים שבינינו, סובל מבעיות שמיעה ואף נעזר במכשירי שמיעה. 

היוצאת מקולו  מלהה את ים שונים שמרכיביםבדרגות השונות, היא גם נכות בקליטת הגא נכות שמיעתית -הסבר

שמיעה חלקית יוצרת הבנה חלקית..אילו של הדובר. שמיעה מלאה יוצרת הבנה מלאה ו  

ההד שנלווה מהרמקולים יוצר  .אלא אף מחריפה אותה פותרת את הבעיה רק שאינה שלנו לאמערכת ההגברה  

.את המלים ומכסהרק רעש   

ובהתייעצות עם מומחים, אבל היא שווה כל  במערכת איכותית השקעהאני יודעת שטיפול בנושא כזה  דורש 

אגורה! תחשבו מה עלותם של מכשירי השמיעה שלנו ומה הם שווים כשהם קולטים רעמים וברקים במקום 

ניכר ודומם באוכלוסייה מגיע,  מילים.. כמה אנו משקיעים במצגות בהרצאות ובמופעים ומה הם שווים כשחלק

 אבל אינו יכול להבין מילה מהדובר העומד מולו.

מדובר בבעיה חברתית מורכבת. כבדי השמיעה אינם זוכים להבנה ולהכרה כמו בנכויות בולטות אחרות ויוצאים 

 נפסדים עד שהעניין יגיע למודעות הציבורית הראויה לו.

..בואו נהיה חלוצים בתחום זה   

.ולהרגיש שייכת ילקהילה אהובה עלי נגישותאני רק רוצה    

 צ'פי רויך

 

 

 

 "יוצאים לבלות"

 . 16:00בשעה   12/12, ב, ד' בטבתביום רביעי הקרו

 (18:30מנתיבות בשעה  חזרה )יציאה

 קניות "צים סנטר" בנתיבות.הלמרכז  תצא נסיעה

 על הלוח שבכניסה לחדר האוכל. הרשמה

 ו. ותיקים

http://idgu.co.il/index.php?route=blog/article&article_id=71
http://unico-coffee.co.il/coffee-bar/
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אומנם הרוו במעט את השדות, בשבוע שעבר, הגשמים שירדו  ור ומחממים את הלב.ימי החנוכה עוטפים אותנו בא

 תם.ינתפלל לגשמי ברכה מרובים בע נדרשים להשקיות השלמה. אנו עדייןאך 

 
 .אייחד את הדיווח השבוע לגזר בלבד

לחיפוש המנהל החדש, החלטנו להגדיר מחדש  לפני היציאה לפני כשלושה חודשים נפרדנו ממנהל הגזר. ,כזכור

 את המבנה הארגוני ולהגדיר את התפקידים הנגזרים ממנו.

את המבנה הארגוני המטריציוני ואת הגדרות התפקיד  ,החלטנו ואישרנו בדירקטוריון הגזר ובתאגיד האחזקות

 .הנגזרות ממנו

 לכמה ענפים במקביל. יחידות מקצועיות הנותנות שירותים בו ישנן הוא מבנה ארגוני 'מבנה מטריציוני'

 

 :ההשלכות המעשית הן

 יכולה להביא תוצאות  ,מתוך הבנה שהמעטפת המקצועית שישנה בגד"ש ,העברת גידול הגזר לגד"ש

 טובות יותר בנושא הגידול.

  מתאם ומסנכרן את פעילות השיווק של הגזר. ,כגוף השיווק המנהל "תוצרת הנגב"המשך העבודה עם 

 בית אריזה לגזרכלומר  –ת הקשורות בקבלת ואריזת הגזר ומיקוד בגזר סעד בפעול. 

אנחנו מחפשים בזמן לעצמנו שהפונקציה אותה עם ההסכמה על הנחות אלו, ערכנו את הגדרות התפקיד והגדרנו 

הוא פעולות הקבלה, השטיפה, המיון, האריזה והאחסנה. . עיקר העיסוק )בית אריזה( מנהל מפעל גזרהוא  ,הזה

כלומר אחריות על הקשר והממשקים עם הגד"ש שמגדל את הגזר מחד  אך עם אחריות על הממשקים החיצוניים.

 ואחריות על הקשר והממשקים  עם "תוצרת הנגב" שהוא כאמור גוף השיווק שמשווק את הגזר.

 ההגדרות נידונו ואושרו בדירקטוריון הגזר ובדירקטוריון תאגיד האחזקות. ,כאמור

מתוכם בחרנו בשני אנשים שהגיעו הל הבא. ראיינו מספר רב של אנשים, יצאנו למכרז מסודר ופומבי לאיתור המנ

יד מנהל דירקטוריון הגזר דן בדברים והחליט על מינויו של חגי אלדר לתפק לראיון מסודר בדירקטוריון הגזר.

 מפעל הגזר של סעד )בית האריזה(.

. בעל ניסיון תפעולי רב במספר חברות בארץ ובחו"ל. חגי נכנס 6נשוי ואב ל  53שב כפר מימון בן בן ותו ,חגי

בחרנו נכונה ושחגי יצליח להוביל את צוות העובדים כי לעבודתו כמנהל הגזר בשבוע שעבר. אנו מאמינים 

 להצלחות. 

תוצאות שנה זו מעידות על שיפור משמעותי מאוד בשורה . תמעודדבתוצאה  2018ענף הגזר מסיים את שנת 

שהוצאנו גם באדמות סעד וגם בלב הנגב היו בסה"כ טובות. השוק  18-19לעונה החלקות הראשונות  התחתונה.

מסתמנות  ה שעברה.עדיין צמא לגזר אחרי הקיץ והמחירים בשוק המקומי עדיין גבוהים משמעותית משנ

הזדמנויות טובות גם בשוקי הייצוא ואנו מאמינים שהמשך והעמקת שיתופי הפעולה בקרב המגדלים ותחנות 

 ימשיך את המגמה הטובה בה התחלנו השנה.  ,הגזר
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ה מלאכה רבה וקשה עוד צפויה לנו בענף זה. חובת ההוכח לנוח על זרי הדפנה., עדיין אין לנו הזכות יחד עם זאת

על כותב שורות אלו. חלק מהשינויים ברצפת הייצור ובמבנה כח  גם וכמובן ,על העוסקים במלאכה ועל המובילים

 כבר החלו וחלק יגיעו לידי ביצוע בשבועות הקרובים. ,האדם

 ערכות נראות כבהירות.הנמצאת כבר בשלבים אחרונים של ליטוש. המגמות וה 2019תוכנית העבודה לשנת 

תוצג לדירקטוריון הגזר ולאחריה לדירקטוריון תאגיד האחזקות ולבסוף לאסיפת החברים כחלק התוכנית  

  .2019מתוכנית המשק לשנת 

 הצלחה רבה בעשייה המורכבת והקשה. ,נאחל לחגי ולצוות המוביל בגזר

 ,המשווק הגוף – "תוצרת הנגב"ונאחל ל שידע לקלוט את הגידול במקצועיות רבה לטובת כולנו. ,נאחל לגד"ש

 וקי הייצוא.בשוק המקומי וכמובן גם בששימשיך להתבסס ולהצליח 

 
  .ונתפלל למוריד הגשם שירווה את שדותינו בגשמי ברכה

 כרמל הלפרין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לברק ברנע

  ,עם תום שירותך הצבאי

 !שא ברכות ואיחולים בדרכך החדשה

 וקהילת סעד חומ"שצוות  

  לדביר לנדסמן

 !מזל טוב לבר המצווה

 ולכל המשפחה  לחגית ולחיים

 איחולים לשמחות ולנחת!

 לשחר אש

 מזל טוב לבת המצווה!

 ואליסף, למלכה אש ולכל המשפחהלענת 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 

 

 לאביבה ושעיה לב ולכל המשפחה

 , בן לעדן ויהודה לבהנכדמזל טוב להולדת 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 הנינה לרבקה ידידיה מזל טוב להולדת

 נכדה לציפי ומישאל חיות, בת למיכל ובר חבצלת

 איחולים לשמחות ולנחת!

 מסניף "בני עקיבא" ההודע

 קב סמנריון של מדריכי הנני והחג.ע השבת )פרשת מקץ( לא תתקיים פעילות בסניף

 הקומונרית -אליה אהרון 

 

http://www.peduel.org.il/objDoc.asp?PID=119097&OID=148798

