בע"ה כ"ד בחשון תשע"ט
20/11/0218
גליון מס' 6239

פרשת חיי שרה
וְ ַאחֲ ר י כן ָקבַ ר ַאבְ ָרהָ ם אֶ ת ָש ָרה ִא ְשּתוֹ אֶ ל ְמעָ ַרת ְשדה הַ מַ כְ פלָה עַ ל ְפני מַ ְמרא ִהוא חֶ בְ רוֹן
שר בוֹ לְ ַאבְ ָרהָ ם לַאֲ חֻ זַת ָקבֶ ר בראשית כג ,יט-כ
בְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן .וַיָ ָקם הַ ָשדֶ ה וְ הַ ְמעָ ָרה אֲ ֶ
ושדה היה צריך? והרי מערה היה צריך .אלא אמר אברהם ,אם לוקח אני המערה ,אין לי
ַאר ִצי' (ירמיה ב ,ז ,על פי
בארץ אלא מקום טומאה ,שנאמר 'וַ ָּתבֹאּו וַ ְּתטַ ְּמאּו אֶ ת ְּ
ירושלמי ,כתובות פי"ב ה"ג) .וכי לטמא הארץ באתי? הרי אני מקים כנגדו מקום קדושה.
עמד ולקח השדה והקדישו .כתוב כאן 'לאחוזה' וכתוב להלן 'וְּ ִאם ִמ ְּש ֵדה אֲ חֻ זָּ ת ֹו י ְַּק ִדיׁש ִאיׁש
לַה'' (ויקרא כז ,טז) ,הרי שהקדיש שדהו ,והקים בו מזבח שנאמר 'וַ י ֵֶׁשב בְּ ֵאֹלנֵי מַ ְּמ ֵרא אֲ ֶׁשר
בְּ חֶ בְּ רוֹן וַ יִ בֶ ן ׁשָּ ם ִמזְּ בֵ חַ לה'' (בראשית יג ,יח).
מה קדוש בחברון :הקבר או הנחלה?
(מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה")
--------------------------------------------------------------------

מברכין ר"ח כסלו ביום ה' וביום ו' .אין אומרים אב הרחמים.
המולד :יום חמישי שעה  54.90עם  21חלקים.
)לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי)
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שיעור באהבה מעשית
ַארבַ ע ִהוא חֶ בְּ רוֹן בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָּעַ ן וַיָּ בֹא ַאבְּ ָּרהָּ ם לִ ְּספֹד לְּ ָּש ָּרה וְּ לִ בְּ כ ָּתּה( .כ"ג ב')
ו ַָּתמָּ ת ָּש ָּרה בְּ ִק ְּריַת ְּ
אברהם מתייצב ב'קריית ארבע' כדי לטפל בסידורי האבל והקבורה של אשתו .הוא סופד לה ומבכה אותה כיאה
לכללי הטקס ופונה בדברים אל בני חת ,בעלי המקום ,בבקשה שיאפשרו לו לקבור את אשתו :וַיָּ ָּקם ַאבְּ ָּרהָּ ם מֵ עַ ל
ְּפנֵי מֵ תוֹ וַיְּ דַ בֵ ר אֶ ל בְּ נֵי חֵ ת לֵאמֹרְּ ..תנּו לִ י אֲ חֻ זַת ֶקבֶ ר עִ מָּ כֶ ם וְּ אֶ ְּקבְּ ָּרה מֵ ִתי ִמלְּ פָּ נָּי( .ג'-ד').
בני-חת ערים למצוקתו של אברהם בשעה ש'מתו מונח לפניו' .הם מזדרזים ונענים לו ברוחב לב וברצוןְּ :ש ָּמעֵ נּו
ֹלהים אַ ָּתה בְּ תוֹכֵנּו בְּ ִמבְּ חַ ר ְּקבָּ ֵרינּו ְּקבֹר אֶ ת מֵ תֶ ָך ִאיש ִמ ֶמּנּו אֶ ת ִקבְּ רוֹ ֹלא יִ כְּ לֶה ִמ ְּמָך ִמ ְּקבֹר מֵ תֶ ָך( .ו')
אֲ דֹנִ י נְּ ִשיא אִ -
לכאורה כאן העניין אמור להסתיים ,אולם להפך – כאן הוא רק מתחיל..
אברהם אינו מסתפק בחלקת קבר לשרה מבין מבחר הקברים השייכים לבעלי המקום ,אלא הוא חותר לעסקה
ּופגְּ עּולִ י בְּ עֶ ְּפרוֹן בֶ ן צֹחַ ר
גדולה ומורכבת הרבה יותר ,במו"מ שתיאורו מתפרש על רובו המוחלט של הפרקְּ :שמָּ עּונִ י ִ
וְּ יִ ֶתן לִ י אֶ ת ְּמעָּ ַרת הַ מַ כְּ פֵ לָּה אֲ ֶשר לוֹ אֲ ֶשר בִ ְּקצֵ ה ָּשדֵ הּו בְּ כֶסֶ ף מָּ לֵא יִ ְּת ֶנּנָּה לִ י בְּ תוֹכְּ כֶם לַאֲ חֻ זַת ָּקבֶ ר( .ח'-ט')- .
לא סתם קבר ,אלא "אחוזת קבר".
לכאורה מדובר ברצף אירועים הגיוני ,אולם משהו במוסיקה הכללית אינו מסתדר :אברהם 'מופיע' לחלוק כבוד
אחרון לאשתו ,כאילו מדובר בנציג רשמי ולא באדם הקרוב לה ביותר שאמור להימצא סמוך למיטתה .התנהלותו
ה'רשמית מדי' של אברהם וקור הרוח שאותו הוא מפגין במהלך מו"מ מתמשך ומורכב לרכישת אחוזת הקבר,
בעוד אשתו המתה מונחת לפניו – מעוררים תהיות רבות.
לשם השוואה ,אצטט את ההתרגשות שאחזה ביוסף מיד לאחר מות אביו :וַיְּ כַל ַי ֲעקֹב לְּ צַ ּוֹת אֶ ת בָּ נָּיו וַיֶ אסֹף ַרגְּ לָּיו
אֶ ל-הַ ִמטָּ ה וַיִ גְּ וַע וַיֵ ָאסֶ ף אֶ ל עַ מָּ יו .וַיִ פֹל יוֹסֵ ף עַ ל ְּפנֵי ָאבִ יו וַיֵ בְּ ךְּ עָּ לָּיו וַיִ ַשק לוֹ( .מ"ט ל"ג ,נ' א').
נשאלת השאלה :לאן נעלמו הרגשות בסיפורנו? כיצד זה ייתכן שאברהם נשאר כל כך מעשי עד כדי כך שהוא נכנס
לקודים העדינים של הסוחרים הממולחים שעומדים מולו ,בשעה שאשתו המתה מונחת לפניו?
ובכן ,הסיפור המקראי מתמקד במסר שאותו הוא מעוניין להעביר ,ומעדיף לוותר על התיאורים שאינם נחוצים
לו.
זוגיותם של אברהם ושרה והרומנטיקה ביניהם ,מתאפיינת בשיתוף פעולה מעשי ובחתירה לתוצאות.
הם מקימים בצוותא את מכון הגיור הראשון.." :וְּ אֶ ת הַ ּנֶפֶ ש אֲ ֶשר עָּ שּו בְּ חָּ ָּרן" (י"ב ה') .את בית חב"ד הראשון
לּושי ַוע ֲִשי
סלֶת ִ
ובית התמחוי לעוברי דרכים :וַיְּ מַ הֵ ר ַאבְּ ָּרהָּ ם הָּ אֹהלָּה אֶ ל ָּש ָּרה ַויֹאמֶ ר ,מַ הֲ ִרי ְּשֹלש ְּס ִאים ֶקמַ ח ֹ
עֻגוֹת .וְּ אֶ ל הַ בָּ ָּקר ָּרץ ַאבְּ ָּרהָּ ם( ..י"ח ו'-ז') .כאן ,בתיאור שיתוף הפעולה המוצלח שבין השניים ,הכתוב אינו חוסך
בפרטים ומאריך מאד אפילו בתפריט המוצע על ידי צוות המארחים.
אברהם אינו מטייל בארץ כנען להנאתו ,אלא הוא עובד במרץ להעמיק את האחיזה בה .בשעה שמתה אשתו
בקריית ארבע ,הוא מתייצב מיד ופועל לקבור אותה ב'אחוזת קבר' מכובדת שתשמש גם את הדורות הבאים ולא
בסתם קבר עלום שנמצא בין מבחר קבריהם של בני חת.
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אברהם ה'חי' בעזרתה של אשתו שרה ה'מתה' ,פועלים יחד בפעם האחרונה במטרה 'לשים יד' על אחוזת הקבר
השמורה לבעלי המקום בלבד ,וכך להעמיק את האחיזה בארץ.
רגע לפני קבורתה ,אברהם מזהה את ההזדמנות הנדירה לגרום לאשתו נחת ולהנציח אותה בדיוק בדרך שהיתה
בוחרת לו ניתנה לה האפשרות לכך  -הדרך המעשית שבה הלכו שניהם יחד במהלך חייהם המשותפים.
בסוף ימיו ,הוא מצטרף אליה ומשלים את המלאכה בגופו :וַיִ גְּ וַע וַיָּ מָּ ת ַאבְּ ָּרהָּ ם בְּ ֵשיבָּ ה טוֹבָּ ה ...וַיִ ְּקבְּ רּו אֹתוֹ יִ צְּ חָּ ק
וְּ יִ ְּשמָּ עֵ אל בָּ נָּיו אֶ ל ְּמעָּ ַרת הַ מַ כְּ פֵ לָּה אֶ ל ְּש ֵדה עֶ ְּפרֹן בֶ ן צֹחַ ר הַ ִח ִתי אֲ ֶשר עַ ל ְּפנֵי מַ ְּמ ֵרא .הַ ָּש ֶדה אֲ ֶשר ָּקנָּה ַאבְּ ָּרהָּ ם מֵ אֵ ת
בְּ נֵי חֵ תָּ ,שמָּ ה קֻ בַ ר ַאבְּ ָּרהָּ ם וְּ ָּש ָּרה ִא ְּשתוֹ( .כ"ה ,ח'-י')
יורם קימלמן

שלושים ליוכבד ברזלי ז"ל
במלאת שלושים יום לפטירת אשתי ואמנו האהובה
יוכבד ברזלי ז"ל
נתכנס לכבד את זכרה ביום שני ,כז' חשוון.8.....5 ,
בשעה  .0.11עליה לקבר.
בשעה  .0.68התכנסות במועדון לחבר
דברים לזכרה ,מילים ומנגינות.
הציבור מוזמן.
איציק ,בניה ,יואב ,אביגיל ,גבי ושריתָּ ברזלי.

חודש כסלו
"אלה אזכרה"..
י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו חיים רבלין ז"ל
י' בכסלו – יום פטירתו של חברנו יהודה שלמון ז"ל

(תש"ע)
(תשע"ג)

י"ג בכסלו – יום פטירתה של אמה-אסתר פולק ז"ל ,אמם של אדו פולק ויוכבד ברזלי
י"ג בכסלו -יום פטירתה של חברתנו נחמה פולק ז"ל
ט"ז בכסלו -יום פטירתה של גיטה סימון ז"ל (אמא ראלי)
כ"ה בכסלו – יום פטירתו של חברנו אליעזר נהיר ז"ל
כ"ח בכסלו – יום פטירתו של חברנו יעקב –יצחק גוטמן (טיבי) ז"ל

(תש"מ)
(תשע"ב)
(תש"מ)
(תשע"ג)
(תשכ"ג)
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מכתב תודה
מכתב התודה שהלן ,נכתב בעקבות התנדבותם של תלמידי ישיבת עותניאל שבאו לעזור בעבודת המטע
לאור המצב הביטחוני ונזקי השריפות.
החבורה הצעירה שהגיעה אלינו ,גילתה לנו מחדש את טעמה של 'ארץ ישראל היפה' ומה היא 'ערבות הדדית'
אמיתית – יישר כוחם!
-----------------------------------לכבוד:
ראש ישיבת עותניאל  -הרב חברון שילה.
הרב ישראל מלמד .הרב ינון כהן .הרב מנחם קלמזון .הרב אבישי גולדמן .יעקב בונדר.
מחזורים  :יג' י'ד.
תודה!
מחנכים ותלמידים יקרים ,שמחנו והתרגשנו לקבל מכם עזרה.
תודה מיוחדת לכם בני מחזור י'ג -י'ד על שהגעתם לסייע לנו בעקבות הנזקים שספגנו כתוצאה מהמצב הביטחוני.
היוזמה של הרב ינון כהן לעזור לנו ,החקלאים ,חיממה את ליבנו מאד.
אין לנו ספק כי השורשים ליוזמה זו נטועים עמוק במשפחות מהן הגיעו הנערים ובישיבה בה הם מתחנכים.
העבודה אותה ביצעו הילדים הייתה הכרחית וחשובה לנו.
אנו נאלצים בימים אלו להתמודד עם שרפות המונעות מאיתנו לבצע את עבודת האדמה הנדרשת ועזרתכם הגיעה
בזמן הנכון.
תודה לנערים ולצוות המלווים על יומים גדושים בעבודה  ,מסירות וציונות הלכה למעשה.

צוות המטע ובית סעד

לכל מתפללי המניין השני בשבת ()03:8
עקב המעבר לשעון חורף והזריחה המוקדמת ,יש לקרוא שלוש פרשיות של קריאת שמע -
("שמע"" ,והיה אם שמוע"" ,ויאמר"( לפני התפילה ,כדי לקיים מצוות קריאת שמע בזמנה.
כך יש לנהוג עד שבת חנוכה.
הרב ארי סט
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ריענון נהלים סילוק אשפה
התברכנו במסתורי אשפה חדשים .מטרתם היא להסתיר את מקומות זריקת האשפה ואין הם מיועדים להיות
מחסני אשפה במקום הפחים .כפועל יוצא מכך יש להמעיט ככל הניתן בזריקת אשפה במרחב המסתור.
תחת זאת להכניס אשפה לפחים.
להלן הדרכות שהן בבחינת תזכורת לוותיקי הקיבוץ והוראות למשפחות אשר זה מקרוב באו ,ולא זכו להדרכה
מסודרת.
 .1בקבוקי פלסטיק  -בקבוקי פלסטיק מכל סוג שהוא יש להשליך למיחזורית .יש להקפיד הקפדה יתירה
על ריקון הבקבוקים מנוזלים ומוצקים.
 .2במיחזורית מקום נפרד לשקיות ויריעות פלסטיק .חובה להקפיד שהשקיות והיריעות לא תגענה לתא של
הבקבוקים .מצב זה עלול לגרום לתקלות במנגנון האיסוף.
 .3בקבוקי זכוכית-אותם יש להניח בארגז המיועד לכך במיסתור .באותו ארגז ניתן להניח גם צנצנות
זכוכית ושאר כלי זכוכית .חשוב מאוד להקפיד שהבקבוקים ושאר הכלים אינם מכילים נוזלים או
מוצקים.
 .4קרטונים  -מוצרים שאנשים רוכשים מובאים פעמים רבות בקרטונים .דא-עקא ,במקרים רבים מאוד
מכילות האריזות חומרים נוספים כגון קל-קר רצועות קשירה ועוד .חומרים אלו על פי רוב אינם
ממוחזרים על כן יש להוציאם מהקרטון ולהשליכם לפח .לאחר מכן צמצמו את נפח הקרטון ככל האפשר
והניחו אותו באחד מכלובי מחזור הקרטונים. .מיקום כלובי הקרטון :שניים באזור המטבח (אחד ברמפה
העליונה ואחד בתחתונה) אחד מצוי בסמוך למיחזורית בשכונת שקד ואחד בבית הספר .ארגזי קרטון
שאנשים לוקחים מהכלבו או מהמטבח מוטב שיוחזרו למקום ממנו נלקחו או לאחד הכלובים כשהם
שטוחים.
 .5מוצרי חשמל  -מוצרי חשמל שיצאו משימוש אנא תאמו איתי כיצד להיפטר מהם .ביכולתי גם לסייע
בפינוי מוצרים גדולים וכבדים .מוזמנים להסתייע בי.
 .6רהיטים  -על מנת שלא לכער את סביבת המיסתורים יש לתאם עימי סילוק רהיטים גדולים כקטנים.
 .7יד שניה  -אנשים המעוניינים להעביר ליד שניה אנא עשו זאת בעצמכם .מוצרים שננטשים במרחב
המיסתור מוצאים דרכם לפח.
 .8לסיום מידע כללי :מועדי פינוי האשפה במשך השנה הם ימי שלישי וששי ..הפחים החומים ששימשו
לפיילוט של המועצה לפסולת רטובה חדלו מתפקידם זה .ניתן בשעת הצורך להשתמש בהם כמו בפחים
הירוקים את הפחים הכחולים המשמשים למיחזור נייר אין למלא מעבר לקיבולם .פחים אלו מרוקנים
פעם בשבועיים .אם הפח מלא יש לזרוק ניירות לפח הירוק.
אלי סימון
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דרך המלווים
שיפור תשתיות הכבישים ברחבי הקיבוץ – ודאי נחוץ לנסיעה בטוחה ,ללא מהמורות ,לטובת הנהגים
ולטובת הרכב.
גם בהולכי רגל יש להתחשב בנושאי תשתית הדרכים בקיבוץ ועל אחת כמה וכמה – כשהם צועדים בלוויה,
ונעליהם נתקלות באבנים ועפר הפזורים לאורך "דרך המלווים" – קטע הכביש בין "יד שניה" למסגריה .יש
הבאים מכל הארץ לכבוד הנפטר ,וההליכה בדך משובשת זו – אינה לכבודנו.
בפניותי לאחראים על התשתיות ,נעניתי שוב ושוב כי "אין תקציב" .אך אם ,חלילה ,ימעד הצועד בדרך חתחתים
זו ,כשגבו שחוח ועיניו לחות מאחורי המשקפים – מניין יימצא התקציב לפצותו על נזק שנגרם בגלל ההזנחה?
ומענין  -לענין באותו הענין :ראוי היה להוסיף קוביות אבן בשולי רחבת בית – הכנסת ,כדי שאפשר יהיה לשמוע
את ההספדים בישיבה(בעיקר למען המּועמדים)...
תמונה להמחשה:

דליה דן

בתים מאירים
במוצ"ש וישב ,כ"ג כסלו ,.1.1 ,יתקיים אי"ה ערב "בתים מאירים"1
אז ..דבר ראשון -אנא שריינו את התאריך.
דבר שני -נשמח למתנדבים לארח.
משפחה שמעוניינת לארח -נשמח שתפנה למיכל אפרתי ( 500-6650066עדיפות ל  SMSאו וואטסאפ)
ניפגש-
הצוות המארגן -מתוקה ,מרים ,מרגלית ,רננה ומיכל.

7
משולחן הקהילה
לחברים שלום.
מים חמים  -בתקופה האחרונה אנו עדים להפסקות מים חמים רבות במערכת ההולכה המרכזית.
ההפסקות נובעות מתקלות של פיצוצי הצנרת ברחבי הקיבוץ .תשתית מערכת הולכת המים בסעד הינה ישנה
ומצריכה תחזוקת שבר תמידית .השפעה של נושא המים החמים הינה מרכזית ומשפיעה על איכות החיים של
כולנו .לפני כשמונה ( )8שנים פעל צוות שבחן את נושא שדרוג מערכת חימום המים.
אנו סבורים כיום כי בתום תקופה זו נכון לקדם תהליך הערכה ובחינה נוספת של תחום זה על כל משמעויותיו
והשלכותיו .נושא המים החמים עמד להיכנס למסגרת תוכנית העבודה לשנת  ,9102אך לאור הישנות המקרים
החלטנו להאיץ את התהליך ולהקים באופן מידי צוות שיבחן את הנושא ויציע המלצות ,חלופות ודרכי פעולה בפני
ההנהלות והציבור .אנו נעשה מאמץ מרבי על מנת שהליך זה יהיה קצר ויעיל.
בנייה -בימים אלה הסתיים התכנון של מתחם "ארץ הצבי" ואנו פועלים על מנת שבמהלך הרבעון הראשון של
 9102נתחיל את פיתוח המגרשים במסגרת הכנת השטח לבנייה עתידית.
גרעין צבר  -השבוע התקיים ערב מרגש שבמוקדו עמד חשיפת השם של גרעין צבר שמעתה יקרא שמו בישראל
ובסעד  -גרעין להבה.
הצעירים והצעירות עומדים בפתחה של תקופה חדשה לקראת הגיוס לצבא ונאחל להם הצלחה ושיחזרו בשלום.
זו הזדמנות להודות למשפחות המארחות שמלוות אותם בקיבוץ ומספקות להם עורף משפחתי וקהילתי וגם
לצוות בקיבוץ  -רונית ברט ,אורלי וידס ולירן יניב ,שעושים רבות על מנת שלא יחסר להם מאומה וירגישו תחושת
בית – יישר כוח !!
מאחל לכולנו שתהיה שבת שלום.
תומר

ברכות לרותי וחנן פיקלשטין לנישואי הנכדה
נועה  -בתם של אורית ורפאל פינקלשטין לבח"ל ארז בר און
איחולים לשמחות ולנחת!

צאתכם לשלום!
אפרת וניר לייכטר גרו בסעד כשנה וחצי במסגרת " 4שנים של בני משק" לאחר החתונה.
בשבוע שעבר הם עברו לישוב שלומית ,באזור ה"חלוציות".
נאחל להם בהצלחה רבה בהמשך דרכם!
ו .קליטה

8
שעות קבלה במזכירות הטכנית

החל מהתאריך 1.1.11

שימו לב :ראשון ,שלישי וחמישי  -קופת בית  +שירותים נוספים.
שני ורביעי  -שירותים נוספים בלבד (קופת בית סגורה)

צהריים

בוקר
ראשון00:88- 8::8 :
שני:

03::8- 0::88

0:::8 - 83::8

שלישי00:88-83::8 :

00:88-03::8

רביעי0:::8- 08::8 :
חמישי00:88- 8::8 :

03::8- 0::88

מסירת דאר מיוחד וביול:
חמישה ימים בשבוע  ,ימים א'  -ה'  -בין  00:88ל00::8 -

שימו לב לשינוי ביום שלישי -מומלץ לגזור ולשמור!

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

a
לנריה לנדאו
מזל טוב ובשעה טובה  -לרגל סיום קורס קצינים.
לך מחיל אל חיל ויהא ה' בעזרך!
חומ"ש  -סעד

לפרלה וניסים דדון ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד
בן לחופית ואשר דדון
איחולים לשמחות ולנחת!

