בע"ה י' חשון תשע"ג
26/10/2012
גליון מס' 2724

פרשת לך לך
ֶה שרי ותברח מפניה" )בראשית ט"ז ,ד'-ו'(.
גברתה בעינה..ותענ ָ
ות ַקל ִ
הרתה ֵ
"..ותרא כי ָ
הגאווה והקנאה ,גוררות את הנגוע בהן ,לפעול ללא שיקול דעת.
הגר -מתעלמת מכך שהיא בעצם שפחתה של שרה .למרות שגופה משמש כ'פתרון לבעיה'
שנוצרה בקרב אדוניה -היא מתגאה בהריונה ,ובוחרת להתעלם מסכנת החתרנות
שכנגד גבירתה.
שרי – מתקנאת בהריונה של הגר .לאחר שקיבלה את הסכמת בעלה.." -עשי לה הטוב
בעינייך" )ו'( ,במקום לגרשה ,היא בוחרת לענותה ,ובכך לפתוח לה פתח ל'רחמי שמים'-
"..כי שמע ה' אל עניך" )י"א(.
)עיון בפרשת השבוע(
---------------------------------------------------שעור פרשת השבוע :עֹפר שלומי
ימי החול

שבת
16.38

הדלקת נרות
מנחה א' 14.00

ב' 16.45

ערבית ושיעור הרב
שחרית א'

6. 45

שחרית ב'

8.30

קידוש
מנחה

זמן תפילין /טלית

5.06

סוף זמן ק"ש

8.40

שקיעה
מנחה א' )בחד"א(

16.53←16.56
12.45

11.30

מנחה וערבית

16.40

13.30 ,12.30

צאת הכוכבים

17.13

17.00

ערבית

20.10

17.32

שחרית נוער בביה"ס

7.30

לימוד 'דור לדור'
צאת השבת

אחות תורנית -דורית רידר
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פרשת לך-לך
בפרשת לך-לך מופיעה לראשונה ההבטחה על הארץ לצאצאיו של אברהם אבינו ,החלטתי לשתף מעט בדבריו
של סבא רבה שלי הרב זאב ברוידא מסיפרו 'פעמי הגאולה':

אכן זה ניסיון כפול כאן .באמור ה' לאברהם 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ' נצטוה אברהם
אבינו על עזיבה כפולה .לא על עזיבה שבמעשה בלבד אלא אף עזיבה שבמחשבה במשמע ,נצטוה אברהם
להסיח דעתו ובמחשבתו מארץ מולדתו ,משל לא נולד ולא גר בה מעולם.
ואכן ניסיון זה קשה הוא עד מאד ,יען כי קשור אדם בכל נימי נפשו אל ארץ מולדתו וכיצד יוכל לנתק דעתו
ומחשבתו ממנה? ועמד אברהם בניסיונו .בבואו לארץ כנען לא ראה בקיום ההבטחות .מיד עם בואו' -ויהי רעב
בארץ' .בקש אברהם למצוא לו מחיה אין הוא מוצא עצה אלא לעזוב את הארץ .כלום לא ישוב עתה לארץ
מולדתו? -לא ,הוא הסיח דעתו ממולדתו' -וירד אברהם מצרימה' ,ואף זאת ,אומר הרמב"ן ,נחשב לו לחטא
ועוון .כי מאחר כי מאחר שצווהו הקב"ה על עלייתו לארץ שוב לא היה לו לעזבה וצריך היה לבטוח בה' שימלא
כל מחסורו .וכשמתה אשתו בקש מקום לקברה ולא מצא עד שהוכרח לקנות כברת ארץ בכסף מלא .איה הן
הבטחותיו של הקב"ה? הרי אמר לו 'קום התהלך בארץ לארכה ולרוחבה כי לך אתננה' ולמה זה באה עליו כל
הצרה הזאת? אולם אברהם אינו מתרעם על מידותיו של הקב"ה וממשיך להלך בתלם אשר התוה לעצמו.
הכותב מאיר את עינינו לעובדה מעניינת מתוך הפסוקים ,מיד עם ההבטחה לברכה ולשפע ,מופיעה
בכתוב דווקא תקופת הרעב .אדם מן היישוב שהיה נעמד ואילו רגע אחד לצידו של אברהם היה ודאי מתייחס
בציניות למשמע ההבטחה על רקע רעב )שכנראה היה רעב קשה שאילולא כך לא היה עוזב אברהם את ארץ
ישראל( .אך לא כך אברהם ,מצליח הוא על אף המציאות הקשה להבין שהבטחותיו של הקב"ה אינם רק דרך
שינוי מציאות פתאומי ,אלא קיום הבטחה יכול להיות אחר תהליך ואולי אף תהליך רווי קשיים.
ועוד הוסיף הרב המחבר בראותו חבלי הלידה של מדינת ישראל:

ו'מעשה אבות סימן לבנים' .כשם שאברהם אבינו הסיח את דעתו מארץ מולדתו ,לא הגה בה אף בשעה
שבאו עליו צרות ורעות ולא רצה לחזור אליה -כך אף אנו .באנו אל ארץ אבותינו ,עומדים אנו בניסיונות יען כי
קשה להסתדר בה .אולם אל לנו לשכוח את ארצנו ולהתפס במחשבות נבובות לעזבה ולו יהא אפילו לזמן קצר.
וכשם שאברהם זכה בסופו של דבר לקיום ההבטחות האמורות ,כך אנו ,כי נעמוד בנסיון ונדבק בארצנו יקויימו
בנו כל היעודים הגדולים שחזו לנו נביאינו בב"א.
שייקו רועי
----------------------------------------------------------נר זיכרון:

י"ח חשון -יום השנה לפטירתו של חברנו יקותיאל כ"ץ ז"ל

)תשע"ב(
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ספר תורה לזכרם של שלושת בני משפחות שומן/זיוון )זליגמן(
בימים אלו מסתיימת מלאכת כתיבת ספר תורה לזכרם של שלושת בני משפחות שומן-זיוון )זליגמן(:
 .1שלום בן יצחק הלוי ומירל שומן
 .2בלהה בת שלום ויהודית מאיר
 .3לאה שרה בת אבשלום ואסתר זיוון
למי שאינו בקיא ויודע ,כל השלושה קשורים לקיבוץ סעד:
א .שלום שומן ,שהקים את בני -עקיבא במונטבידאו אורוגוואי ,ועלה לארץ בעיצומה של מלחמת השחרור,
היישר לקיבוץ סעד ,ואשר דאג להבאתו לסעד של הגרעין הדרום אמריקאי מאורוגוואי ומארגנטינה,
באוגוסט  ,1950ובו גם משפחתו הפרטית )סבא יצחק ,סבתא מירל ובתם/אחותו אסתר שומן ,לימים
אסתר זליגמן/זיוון(.
ב .בלהה מאיר ,בתם הבכורה של שלום ז"ל ויהודית תבדל"א  ,שלמיטב ידיעתי היא הבת הראשונה של
קיבוץ סעד במיקומו ה"חדש" ,כאן על הגבעה.
ג .לאה שרה ברטוב ,בתם הבכורה של אבשלום ואסתר זיוון.
את ספר התורה תרמה הדודה אדלה קוסובסקי )אחותם של שלום ואסתר( ,מירושלים.
אי"ה ,יכנס ספר התורה למשכנו החדש בישוב רמת מגשימים שבגולן )ישובה של בלהה מאיר( ,ביום ט"ז בחודש
חשוון תשע"ג.
יומיים לפני כן ,ביום ג' ,י"ד בחודש חשוון ) 30לאוקטובר( ,אנו מתכוונים לערוך טכס קצר של השלמת אותיות
של סיום ספר התורה ,בביתם של גילי ויענקוש זיוון ,החל מהשעה  .17:00את הטכס נפתח בשיעור קצר של גילי
לזכרם.
החברים מוזמנים להשתתף בהשלמת האותיות ובכיבוד זכרם של השלושה.

יענקוש ,בשם משפחת זיוון

יום הזיכרון הראשון לחברנו

יוסי אילן ז"ל
יתקיים ביום ב' כ' בחשון ) .( 5.11.2012
 16:00יציאה לבית העלמין.
לאחר מכן ניפגש במועדון לחבר לתפילת מנחה
וערבית ובסיומן שיעורים ודברים לזכרו.
קיבוץ סעד
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השבוע שחלף-
ביום חמישי -נערכה הרצאתה של לאה רזניקוביץ -אחות ,החברה ב"פורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי
דם" ומחברת הספר "רק לא דיאטה" ,בנושא שינויי התנהגות ושיפור אורח החיים וקידום הבריאות.
בגישתה הייחודית היא שוברת מיתוסים ומוסכמות בנושאים רבים הקשורים בבריאות שהשתרשו בציבור ,ללא
כל הצדקה .לדוגמא :אכילת ביצים במטרה להוריד כולסטרול..ממתיקים מלאכותיים גורמים להשמנה ומהווים
סיכון לחולי סכרת..דיאטות שמטרתן הרזיה ,מביאות את הגוף להשמנה..
להלן נקודות מרכזיות ,עבור אלו שנעדרו מההרצאה:
פעילות גופנית מתונה ובעיקר הליכה – גורם מספר אחד כמשפר בריאות .יש להתייחס לפעילות הגופנית
מההיבט הבריאותי-פיזיולוגי ,ההרזיה תגיע מאליה.
דיאטה היא מבצע -מבצעים נגמרים ..במקומה יש לשפר את ההרגל התזונתי .השינוי במשקל יגיע כבונוס.
ממתיקים מלאכותיים-הם רעל!! קיים קשר של אינטרסים בין תעשייה זו לבין הגורמים המפקחים עליה.
אין להאמין לפרסומים בנושא זה .ממתיקים מלאכותיים אינם מתאימים לאיש ,בכל מינון ובשום מצב!
לאה שנאמה בכריזמה לא מבוטלת ,נשמעה רצינית ואמינה ועוררה את הקהל לתשובה בנושא הבריאות.
תודה לשרה פולק על היזמה הברוכה .אשה אמיצה שכזו ,החושפת אמת מדעית ,היא רווח עצום לכולנו!
בליל שבת -נפגשנו במועדון לחבר ,לחוג בית מטעמה של חברת הכנסת גילה פינקלשטיין ,לאחר שנעדרה
מהמפגש הקודם שנערך בנוכחותם של :נפתלי בנט ,אילת שקד ומוטי יוגב .גילה כבשה את הבמה כנציגה יחידה
וללא מתחרים ,מול קהל צנוע ,שזכה לשמוע על פועלה .חבר מסוים ,שנקע רגלו ונאלץ להישאר בביתו ,אף זכה
ל 'ביקור בית מיוחד' .כשראה את חברת הכנסת מולו במלוא הדרה – עלה מצב רוחו פלאים ,השתפרה בריאותו
ואף חזר להתלוצץ עם אוהביו ולחשב גימטריות כהרגלו .האם זו גילה שתיבחר ל 'משבצת הנשית' בבית היהודי?
אור ליום שלישי -הגיע לשיאו המאבק בין שני הטוענים לכתר הנשיאות בארה"ב .בעימות הטלוויזיוני השלישי-
הישיר הטוען לכתר את פניו לנשיא המכהן ושאל אותו מדוע לא מצא לנכון לבקר אפילו פעם אחת במשך כל
שנות כהונתו בישראל .לרגע זה חיכה הנשיא ואז שלף את הקלף המנצח בו החזיק  5שנים בשרוולו – "שדרות".
הנשיא ביקר בעיר ,במסע הבחירות שניהל אז ,ואף הצטלם אז עם נפגעי הקסמים )עכשיו ברור למה.(..
הייתה זו מכה משמעותית לטוען לכתר ,ובכך איבד את הבכורה בעימות.
עוד יתברר ש"מחוז הנגב הצפוני"  -הוא שעתיד לחרוץ את גורל הבחירות בארה"ב.
בהמשך אותו היום ,הגיע מכתב התודה ,על האירוח החם בקבוצנו ,ובמיוחד לשרה ולשמחה בלס ,שארחו את
הזוג פינקלשטיין ביד רחבה )כהרגלם( .גם תרצה אורן ומשפחת שלוין ,קצרו שבחים על הקשרים והארוח.
זהו זה! הגענו לשלב הפריימריז ב"בית היהודי" ,שיחול ביום הבחירות בארה"ב ועלול עוד להאפיל עליו.
לאחר מכן יגיע האיחוד עם ה"איחוד הלאומי" ולאחר מכן -הפילוג ,וחוזר חלילה..
ביום רביעי -חזרנו לשגרת "קסמים" ,מיד עם שובו של האמיר הקטארי מביקורו ברצועת עזה .מוסדות החינוך
הושבתו ,אס אם אסים נשלחו בעשרות ,עופר נראה כאחוז תזזית ,קולות רעם נשמעו ברקע ,ושוב עמדנו
בקריטריונים וזכינו בתואר הנכסף – "עוטף עזה".
וביום חמישי -חזרנו לשגרה..
יורם קימלמן
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ביקור ב"מוזיאון תל – אביב" )לאמנות(

בשנה האחרונה נוסף למוזיאון תל אביב אגף חדש ומעניין מבחינה ארכיטקטונית – שווה ביקור בליווי הדרכה.
במוזיאון תערוכות קבועות וחדשות.
שתי תערוכות שמשכו את תשומת לבי:
צפיפות החומר -אומנות עכשווית מהודו .בתערוכה – ציור ,צילום ,וידאו ,פיסול ומיצג של שבעה אמנים הודים.
מסת -רפאים /יזהר פטקין – במרכז תערוכתו הנוכחית של יזהר פטקין סדרות של ציורי מסכים )וילונות(
ניסע לביקור מודרך במוזיאון
יום שלישי  6/11כ"א מרחשוון
יציאה :בשעה 14.00
חזרה משוערת21.00 :
)ביום זה המוזיאון פתוח עד (22.00
עלות משוערת -נסיעה ,כניסה והדרכה
 ₪ 60לאדם -בלבד!
ההרשמה על גבי לוח המודעות
מרים תמיר
---------------------------------------------------

עדכונים בנושאי רכב
 .1לתשומת לב :החל משבוע הבא ה 1/11 -חובה להדליק אורות גם ביום!
מיד בתום הנסיעה יש לשים לב ולכבות אורות פנימיים וחיצוניים.
 .2במידה והתגלתה תקלה ברכב ,יש להודיע על כך הן בטלפון והן בכתב ,ולהניח את הפתק על שולחנו של
סדרן הרכב  -ולא בתיבת דואר ,תיבת דפי רישום וכדו'.
יש להוסיף את שם הנהג המדווח ,בכדי שנדע למי לפנות ולברר במידת הצורך.
 .3אנו עושים כל מאמץ לצמצם בהוצאות צריכת הדלק .נותרו עוד כמה רכבים ישנים "זללני דלק"
המיועדים לצאת מהסידור לטובת רכבים חסכוניים יותר .לדוגמא :רכב "מיצובישי גרנדיס" לשבעה
נוסעים -צורך כמות דלק כפולה!! מרכב דיזל ידני כדוגמתו.
יש לקחת בחשבון שעקב המיסוי הגבוה על מכוניות אוטומטיות גדולות ,מחירן עומד ללא פרופורציות
למכוניות הידניות ,ולכן נטיית השוק כולו היא לכיוון רכבי שבעה מקומות שאינם אוטומטיים.
ובקיצור ..מומלץ לנהגים הנוסעים ברכבי  7מקומות לרענן את מיומנות הנהיגה ברכב עם גיר רגיל,
לקראת החלפות הרכבים הצפויות.
ו .רכב
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ומה קורה בקיבוץ הדתי בנושא הקליטה?..
-------------------------------------------

הקיבוץ הדתי ערך יום עיון בנושא קליטת בנים בקיבוצים
הקיבוץ הדתי ערך יום עיון בקיבוץ עין צורים שהוקדש לקליטת בנים והוצג בו מודל בסיסי לקליטה .ביום העיון
השתתפו  70חברים ולראשונה גם נציגים מהמושבים השיתופיים יונתן ,כרמל ומעון.
שרגא וילק ממשואות יצחק ,מרכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,פתח את היום ובהמשך נכנסו המשתתפים
לעומק העניינים דרך הצגת מודל בסיסי לקליטה .נח חיות מקבוצת יבנה ערך שיחה מעניינת אודות הצורך
בקליטה והתרחבות הן של בני ובנות הקיבוץ והן של מצטרפים מבחוץ .בהמשך נערכו קבוצות דיון מונחות ובהן
נדונו עם המשתתפים סוגיות שונות שהועלו – האם לתת לבנים הנקלטים עדיפות ו/או זכויות יתר? כיצד
להתמודד בסוגיית הקליטה עם המגוון הדתי של הבנים? כיצד יוצרים ציבור חברים פתוח לקליטה? מה עושים
כאשר משפחה נקלטת צריכה שיפור דיור ומעכבת בכך את שיפור דיור החברים? ונושאים נוספים.
למרות השוני הגדול והייחודיות של כל קיבוץ בנושא הקליטה ,ניכר המכנה המשותף הרחב והגורף – ההבנה
שקליטה ,ובתוכה קליטת בנים ,היא חובה קיומית ,אסטרטגית ומוסרית ,שעל הקיבוץ להשקיע בה מאמצים
ומשאבים.
בהמשך השנה תפעל המחלקה לצמיחה דמוגרפית בשיתוף עם הקיבוצים לליבון הסוגיות שעלו.

דוברות הקיבוץ הדתי
--------------------------------------------------ברוך הבא!
לבנימין גל  -השב הביתה
רפואה שלמה ושיקום מהיר
קהילת סעד
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
לאילנה גרין – גרעין "צבר"
שעברה בהצלחה את בה"ד 1
במסגרת קורס קצינים
כולנו גאים בך!
עלי והצליחי -קהילת סעד
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מנהרת הזמן-
שנת  1950גרעין ז' מגיע להכשרה בסעד ומתקבל בברכה מסוייגת ,..ובעיקר בחששות מרובים  -מעל דפי העלון.
נחזור  62שנים לאחור  -ימי הקליטה של חברי גרעין ז' -החוגגים בימים אלה את יום ההולדת השמונים.

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

קבוצת סעד

הקבוץ הדתי
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ב"ה ,ט"ו תמוז תש"י.

====================================================================

לגרעין ז' בבואו להכשרה בסעד
ברוכים הבאים!
***
עם בואו של גרעין ז' של ב"ע לסעד ,מסתיימת פרשה ארוכה ומייגעת של משא-ומתן ,דיונים והחלטות מוסדות
מרובים .ראשית הפרשה בדרישת קבוצתנו להעביר את הגרעין לבארות יצחק על-מנת להבטיח גוש קבוצות דתיות
בנגב הצפוני .דרישה זו לא נתקבלה עקב היסוסים על כושר הגרעין לשמש כבר בשלב זה של קיומו כקבוצה
עצמאית .הוחלט אפוא על הכשרת הגרעין בסעד ,במטרה שיעבור בסיום ההכשרה לבארות-יצחק.
סרובה הממושך של טירת צבי לשחרר את הגרעין ,וחולשת מוסדות הקבוץ לבצע את החלטתו מחד ,ואי-
התערבותו של הקבוץ בעזיבת אחדות את ב"י מאידך ,גרמו לידי כך שישובה של בארות-יצחק ע"י הגרעין לא
יצא אל הפועל .נתבשרנו כי בימים הקרובים תיושב ב"י על ידי מושב מפא"י ,והמטרה להקים גוש סביב סעד שוב
לא תושג.
על מוסדות הקבוץ בשתוף עם קבוצתנו והגרעין השביעי של ב"ע לחפש דרכים כיצד לפתור את בעית הגוש .באם
פתרון זה לא ימצא – חובת הקבוץ לבסס את סעד במידה כזאת שהמחסור בקבוצות שכנות לא יגרום באופן ישיר
לתוצאות חמורות אשר אחריתן מי יחזה ..מן ההכרח להתחיל מיד בדיונים על בסיס זה כדי להמנע ממשגים נוספים
ולהבטיח תוצאות רציניות.
------------------------------------------------------------ ואח"כ בשנת  -1951יעקב דרורי מזכיר הפנים ,מנתח את קליטתו של הגרעין ,ומנסח את החזון.בפרק הבא..
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אנו נכנסים לחודש הארגון ושמחים לפרסם קצת אינפורמציה על הקורה בסניף בני עקיבא שבקבוצנו.
תודה לנריה לנדאו שראה לנכון ליידע את הציבור בנושא שכל כך קרוב אלינו.
-----------------------------------------------------

סניפורמציה ☺
בראש בראשונה ברצוני לומר תודה רבה על קבלת הפנים החמה מהחניכים ,המדריכים ומשפחותיהם.
החודש היה לנו חודש עמוס וגדוש בפעילויות ,מבצעים ,טיולים והתנדבויות!
ואלו מעשינו החודש...
* "מבצע שנה טובה" -פתחנו את השנה עם "מבצע שנה טובה" בו תלינו שלטי "שנה טובה" ברחבי הקיבוץ
וקישטנו את חדר האוכל ב" שנות טובות" ובלונים לקראת השנה החדשה.
* "מבצע תפוח בדבש" -ממש בערב החג ,חניכי השבטים הצעירים יצאו ל"מבצע תפוח בדבש" .החניכים עברו
עם עגלות החד"א בין השולחנות וחילקו תפוח בדבש לסועדים בחדר האוכל בצירוף ברכת "שנה טובה
ומוצלחת" .החניכים נהנו מאוד ואף הגדילו לעשות כאשר חילקו גם לאנשי המשרדים בקומה התחתונה של
חד"א.
*"איסוף קופות" -בחול המועד ערכנו איסוף קופות צדקה של "חסד אמיתי" מהבתים .החניכים עברו
בהתלהבות ובשמחה בין בתי החברים וחזרו לסניף עם חיוכים על הפנים .החניכים ממש שמחו לקחת חלק
במפעל הצדקה החשוב הזה שסניפנו זכה להקים!
* "מסע סוכות" -בא' דחול המועד סוכות יצאנו כולנו )אוטובוס שלם!!( לטיול סניפי בנחל חלילים כשלמול
עינינו ",ירושלים עיר הקודש" והרגשנו מעט "עליה לרגל" .במסע שיחקנו ,נהנינו ,וראינו הצגה על סיפורם של
מערות חלילים .היה לנו נס גדול בטיול זה וברצוננו להודות מאוד לבורא העולם ולכל העוסקים במלאכה.
*"הקפות שניות" -במוצאי שמחת תורה יצאנו בשמחה ובצהלה כאשר אנו מצוידים ברעשנים ובדברים
משמחים לשמוח עם אנשי ברור חיל בשמחת התורה! בארגון הצוות ,אורלי והגרעין התורני בשדרות שעמלו
והשקיעו בהפקת המאורע היתה לנו חוויה מיוחדת מאוד ומשמעותית!! ב"ה קיבלנו תגובות נלהבות ונרגשות עד
מאוד מאנשי ברור חיל .למשל ,הודעה שקיבלנו מאחד האבות" :פגש אותי מישהו מברור חיל ואמר לי שהחברה
של סעד היו מדהימים .שבכל שנותיו הוא לא ראה כזאת שמחה וכאלה אנרגיות!! יישר כוחכם!" אשרי השמחים
והמשמחים!
בימים אלו אנו נכנסים לחודש ארגון שמתחיל השבת ,אנו מזמינים את כולם לקחת ולהיות חלק!! ומקבלים
בשמחה את פני המדריכים החדשים ונאלצים להפרד בברכה מחלק מהמדריכים הוותיקים .אנו מקווים שהייתה
לכם תקופת הדרכה משמעותית ושמחה ,ומאחלים זאת למדריכים החדשים ולממשיכים בהדרכה!
שנזכה בעז"ה לשנה גדושה בעשיה משמחת אמן כיה"ר!!
בברכת חברים לתורה ולעבודה
צופיה הקומונרית בשם סניף בני-עקיבא!
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קיבוץ סעד – הסיפור שלי
"קותי כץ -איש ליד מכונה"
מאת :מיכל אפלבאום
יום אחד עברתי על פני חדר-האוכל ,שמעתי צעקות איומות הבוקעות ממנו ,וראיתי שכולם בורחים.
ניגשתי לראות מה קורה .המחזה היה נורא!
נערה צעירה ,מתנדבת בקיבוץ ,שידה תקועה בתוך מכונת הטחינה לבשר -זועקת זעקות מחרידות.
כולם נרתעו וברחו .היה ידוע לכולם שאין להכניס בשום אופן את היד למכונה ,ותוצאת הרשלנות הייתה קשה
לצפייה.
למרות זאת -לא איבדתי את העשתונות ומיד לחצתי על הכפתור המפסיק את פעולת המטחנה .הזעקנו את ד"ר
קליין שהגיע והזריק לנערה זריקת הרדמה.
אך כיצד מחלצים את ידה של הנערה התפוסה עמוק במכונה?
רק אדם אחד מסוגל היה להציל את המצב -קותי כץ!
שלחתי את לאה להזעיק את קותי .בינתיים חזרו הבורחים אט אט למטבח ,בניסיון לטכס עצה .לא נותר לנו
אלא לחכות בדממה למוצא פיו של קותי.
הוא ישב בקור רוח ,חשב וחישב ,בעוד כל העיניים נעוצות בו – ולבסוף ביקש מלאה שתביא לו את המשור
החשמלי ,לא לפני שסימן במדויק את המסלול בו יעביר בדייקנות את המסור.
המסלול היה מדויק להפליא .מכונת הטחינה נבקעה מעל כף ידה של הנערה שנשלפה ממנה ,עם נזק חלקי.
)השבוע יחול יום השנה הראשון לפטירתו של קותי כ"ץ ז"ל  -יהי זכרו ברוך(
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------למרים ולמשה בן צבי
מזל טוב להולדת הנינה

לשרה ולדוד ג'קסון

נכדה לנעמה ויצחק

מזל טוב להולדת הנין
נכד לדנה ולאוהד תירוש

בת לתמר ולמאיר טל

בן ל:שיר-נעמי ולרועי פלג

לנאווה ולעידו אורלוב
לדבורה ולחיים הרצל ולכל המשפחה
מזל

טוב להולדת הבן – נכד

שתזכו להרבה שמחה ונחת!
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לציון יום הזיכרון לרצח רה"מ יצחק רבין
נעצור לרגע,
ויחד עם ד"ר גבי ברזילי
נשאל מה קרה לחברה הישראלית מאז ימי החלוצים ,נבחן את רגעי השיא ואת רגעי המשבר,
האכזבה והכאב
ונשאל לאן פנינו מועדות ...
חלומות קרועים  -ציונות וישראליות בשירי זמר
מ'הוי ארצי מולדתי' ועד 'אוי ארצי מולדתי',
מה אומרים עלינו השירים שאנחנו שומעים ברדיו?
סיפורה של החברה הישראלית ,המשברים שעברה ודרכי ההתמודדות שלה ,כפי שאלה משתקפים
בפס-הקול המשותף.
יום ראשון י"ב חשון 28.10
בשעה 20:45
במועדון לחבר.
הציבור מוזמן
ו .תרבות
---------------------------ד"ר גבי ברזילי הוא "בן סעד" ,תושב אחוזת אתרוג .מרצה לתנ"ך ולימודי ארץ ישראל במרכז
הרצוג ,באוניברסיטת באוניברסיטת בר-אילן ,ובמכללות אקדמיות שונות .בימים אלו יצא לאור
ספרו הראשון הכולל פרשנות מקורית לספר לבראשית.

מועדת בריאות
בשבוע שעבר הופץ בדואר האלקטרוני מסמך עם הודעות בריאות לחודש אוקטובר.
מספר עותקים חולקו לחברים ותיקים בתיבות דואר.
מי שלא קבל את המנשר לאי-מייל שלו כנראה לא נמצא בתוך קבוצת התפוצה
haverim@saad.org.il
מי שמעונין להכלל בקבוצה זו ,יעביר בקשתו לדוד פולק davidpo@saad.org.il
המסמך נמצא לעיונכם בתוך אתר סעד :אתר שרות לחבר – כניסה עם סיסמא – מסמכים
ומידע – מסמכים ופרוטוקולים – הודעות בריאות חודש אוקטובר .2012
בברכה
שרה פולק

