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העבודה איננה עונש
חגי הוברמן
מאז היותנו בגן הילדים ,לימדו אותנו שהעונש שקיבל אדם הראשון על חטא האכילה מעץ הדעת הוא הצורך
לעבוד את האדמה .עד החטא ,כך לימדונו משחר ילדותנו ,אדם וחוה ישבו בגן עדן ועשו חיים .בעקבות החטא,
הם גורשו מגן עדן והאדם קיבל עונש כבד :הוא חייב לעבוד את האדמה ,ועבודה מטבעה היא עבודה קשה ,עמל
רּורה הָ ֲאדָ מָ ה בַּ עֲבּורֶ ָך בְּ עִ צָ בוֹן תֹאכֲ ֶלנָה כֹל יְּמֵ י חַּ יֶיָך ...בְּ זֵעַּ ת אַּ ֶפיָך תֹאכַּל לֶחֶ ם" (בראשית ג ,יז-יט).
מפרךֲ " .א ָ
אלא שעיון בפסוקים בפרשת בראשית ,מלמדים משהו אחר לגמרי :העבודה לא רק שאיננה עונש ,אלא היא
מהות חייו של האדם .העונש שקיבל האדם אכן קשור לעבודה – אבל הוא שונה לחלוטין.
כדי להבין זאת ,נבין מה מהות חייו של האדם .פרק ב' פסוק ה' בפרשתנו ,פרשת בראשית ,מתאר את מציאות
העולם טרם בריאת האדם" :וְּ כֹל ִשיחַּ הַּ שָ דֶ ה טֶ רֶ ם יִהְּ יֶה בָ ָארֶ ץ ,וְּ כָל ֵע ֶשב הַּ ָשדֶ ה טֶ ֶרם י ְִּצמָ ח" .למה? "כִ י ֹלא ִה ְּמ ִטיר
ה' ֱאֹלקים עַּ ל הָ ָארֶ ץ" – בפשטות ,לא ירד גשם .ולמה לא ירד גשם? מה היה חסר לעולם? הפסוק מסכם בפירוש:
"וְּ ָאדָ ם ַאיִן ַּל ֲעבֹד אֶ ת הָ ֲאדָ מָ ה" .זה מה שהיה חסר :אדם – כדי לעבוד את האדמה .התחליף לעבודה של האדם
היה "וְּ אֵ ד ַּי ֲעלֶה מִ ן-הָ ָארֶ ץ ,וְּ הִ ְּשקָ ה אֶ ת כָל פְּ נֵי הָ ֲאדָ מָ ה".
זאת איפה תכלית בריאת האדם :לעבוד את האדמה .נקרא את המשך הפסוקיםַּ " :ויִיצֶ ר ה' אֱ ֹל ִקים אֶ ת-הָ ָאדָ ם
עָ פָ ר ִמן הָ ֲאדָ מָ הַּ ,ויִפַּ ח בְּ אַּ פָ יו ִנ ְּשמַּ ת חַּ יִיםַּ .ויְּהִ י הָ ָאדָ ם ְּלנֶ ֶפש חַּ ָי ה" .האדם נברא ,אבל הקב"ה מיד ,בו ברגע ,בורא
ָאדם ֲא ֶשר יָצָ ר "...ומה תפקידו של
עוד משהו .זה הפסוק הבאַּ " :ויִטַּ ע ה' ֱאֹל ִקים גַּן בְּ ֵעדֶ ן מִ קֶ דֶ םַּ .וי ֶָשם ָשם אֶ ת הָ ָ
האדם בגן עדן? " ַּויִקַּ ח ה' ֱאֹל ִקים אֶ ת הָ ָאדָ םַּ ,ו ַּינִחֵ הּו בְּ גַּן עֵ דֶ ן ְּלעָ בְּ ָדּה ּו ְּל ָש ְּמ ָרּה".
זהו תפקידו של האדם בגן עדן :לעבדה – לעבוד את האדמה ,ולשמרה – הוא האדון של האדמה ,הוא השומר
שלה.
במקביל ,מהות חייה של האשה ,כידוע ,זה להוליד ילדים ,לדאוג להמשכיות החיים .לכן היא נקראת חוה:
" ַּוי ְִּק ָרא הָ ָאדָ ם שֵ ם אִ ְּשת ֹו חַּ ָּוהִ ,כי הִ וא הָ יְּתָ ה אֵ ם כָל חָ י"( .ג' ,כ').
מה קורה אחרי החטא? האדם נענש במהות חייו – בעבודה .בעקבות החטא ,האדם מאבד את האדנות על
האדמה .בדיוק כמו שהאשה נענשת במהות חייה :הולדת ילדים .כמו שלא ההולדה היא העונש ,אלא הקושי,
העצב – כך גם לא העבודה זה העונש ,אלא הקושי שבעבודה .כדאי להשוות בין תיאור העונש של האדם ,לתיאור
ַאר ֶבה עִ צְּ ב ֹונְֵך וְּ הֵ ֹרנְֵך ,בְּ עֶ צֶ ב ֵת ְּל ִדי בָ ִנים " .מילת המפתח היא 'עצב' –
העונש של האשה" :אֶ ל הָ אִ שָ ה ָאמַּ ר ,הַּ ְּרבָ ה ְּ
ַאר ֶבה עִ צְּ בוֹנְֵך וְּ הֵ ֹרנְֵך – בְּ עֶ צֶ ב תֵ ְּלדִ י בָ ִנים" .ברור שלא הבאת ילדים לעולם היא עונש ,אלא הצער הכרוך
"הַּ ְּרבָ ה ְּ
בחבלי הלידה – הוא העונש.
רּורה
כשם שהאשה נענשת במהות חייה ,שכעת ייעשה בעצב – כך בדיוק קורה בעונש של האדם האדם :אֲ ָ
הָ ֲאדָ מָ ה בַּ עֲבּורֶ ָך ,בְּ עִ צָ בוֹן תֹא ְּכ ֶלנָה כֹל יְּמֵ י חַּ יֶיָך " .גם כאן מילת המפ תח היא עצבְּ " :ב ִע צָ בוֹן תֹאכֲ ֶלנָה" (שם ,יז).
הצער הכרוך בהשגת הפרנסה – הוא העונש.
מהמשימה העיקרית של האדם בגן עדןְּ " ,לעָ בְּ דָ ּה ּו ְּלשָ מְּ ָרּה" ,ה'לעבדה' לא נלקח מהאדם – העבודה רק תהיה
קשה יותר .מה כן נלקח ממנו? ה'לשמרה' .במקום השמירה של האדם הקב"ה מציב בגן עדן שומרים אחרים –
הכרובים עם להט החרב המתהפכתַּ " :ו ְּיגָרֶ ש אֶ ת הָ ָאדָ םַּ ,וי ְַּּשכֵן ִמ ֶקדֶ ם ְּלגַּןֵ -עדֶ ן אֶ ת הַּ ְּכרֻ בִ ים וְּ אֵ ת לַּהַּ ט הַּ חֶ ֶרב
הַּ מִ ְּתהַּ ֶפכֶתִ ,ל ְּש ֹמר אֶ ת דֶ רֶ ְך עֵץ הַּ חַּ יִים".
הדברים מבוססים על חוברת בשם 'תורה ועבודה – לקט מקורות ומאמרים' ,שהוציאה תנועת בני עקיבא
בשנת היובל לתנועה ,שנת תשל"ט .זהו אחד היסודות לכל רעיון 'תורה ועבודה' המוביל את משנת הציונות-
הדתית האמיתית – לא הפוליטית ולא החרד"לית ,אלא הרעיונית ,האידיאולוגית.
חורף טוב לכל תושבי אלקנה.

מופע מיוחד מכל הבחינות :עידן רייכל באלקנה!!
וואו! ידענו שאתם יודעים לשיר ,לקפוץ
ולרקוד ,אבל ככה?!
כזו הופעה עוד לא נראתה באלקנה!! 4000
איש שרק חיכו להזדמנות להתפרק ולשמוח,
הביאו עימם אנרגיות מדהימות בהופעה
המשובחת והסוחפת של הפרויקט של עידן
רייכל באלקנה.
פסטיבל פנים אל פנים השביעי של
אלקנה ,הוא מסורת יפה שיזמנו והנהגנו
באלקנה הנחוג סביב חג הסוכות מדי שנה.
בחג הזה ,של אחדות בעם ישראל ,אנו
באלקנה תורמים את חלקנו הצנוע בטוויית
חיבורים שונים בחברה הישראלית
שהמוזיקה לא מבחינה או מבדילה ביניהם.
להיפך – המוזיקה רק מחברת ומאפשרת!
והשנה החלטנו להעלות על נס את ערך
השילוב המדהים של בעלי הצרכים
המיוחדים בחברה ,עם המלאכים והמלאכיות
של להקת קול המלאכים – להקה משלבת
ובה ילדים וילדים עם תסמונת דאון .הילדים
המדהימים ריגשו את הקהל ולא נותרה
בקהל עין אחת יבשה ,במיוחד כאשר עלו
שתי מלאכיות לשיר עם עידן רייכל.
עוד לפנ י שפרצה לחיינו הקורונה,
כששוחחתי עם עידן רייכל ורק הזכרתי את
הרצון שלנו לקיים הופעה שלו כאן באלקנה
עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים על הבמה,
הוא מאד התרגש ומיד אמר שישמח להופיע
אצלנו .השבוע זה סוף סוף קרה!
עידן ,שנבחר בשנה שעברה להיות
ממדליקי המשואות ביום העצמאות ,הופיע
בפעם הראשונה בשומרון ,אצלנו כאן
באלקנה.
באופן אישי ,אני זוכה להיות חבר במועצה
לתרבות ואמנות של מפעל הפיס ולקדם
להקות משלבות בכל רחבי הארץ .אני מאמין
גדול בכך שמגיע להם ולנו השילוב הזה.
תודה גדולה למפעל הפיס על התמיכה
בפסטיבל.
שמחנו לראות בהופעה איתנו פנים אל
פנים אורחים רבים שבאים לאלקנה
באלפיהם –אושפיזין ממש – החוזרים אלינו
פעם אחר פעם למופעים המיוחדים
ולפסטיבלים שאנו יוזמים ומקיימים.
תודה ענקית לכל מי שלקח חלק בארגון
הערב המדהים הזה ,ובראשם למפיק האגדי
דינר אבן חיים ,למנכ"ל המועצה הכל יכול
אסף שפירא ,למנהל המתנ"ס החדש ,היוזם
והנמרץ עמית קדמון ,לעובדי המועצה
והמתנ"ס המסורים והמקצועיים שנתנו את
כל כולם להצלחת האירוע ,לכוחות הביטחון
וההצלה ולכל המסייעים הרבים .בלעדיכם
לא היינו מצליחים! תודה!
שנזכה תמיד לדעת לשלב ושיהיה לכולנו
חורף בריא וטוב!
אסף מינצר ,ראש המועצה
צילומים :דני סיטרון

נחנך מבנה בית הכנסת והמועדון הקהילתי בשכונה החדשה
דאתרא הרב יהודה שטרן ,ראש
במעמד המרא
שולחנו של ראש
ראש המועצה הדתית שמעון
המועצהמינצר,
המועצה אסף
docx.1087
רוקח ,מנכ"ל המועצה אסף שפירא ותושבי השכונה
החדשה ,זכינו ערב יום הכיפורים ,לחנוך את מבנה
בית כנסת ומועדון קהילתי החדש והנוסף שהמועצה
הקימה בשכונה החדשה לטובת התושבים.
לאחר קביעת המזוזות בפתחים ,הרימו
המשתתפים כוסית 'לחיים' ובירכו זה את זה בגמר
חתימה טובה.
תודה גדולה למחלקת הנדסה ובראשם מהנדס
המועצה אסף וולף ולקבלן אהוד רייק על ביצוע
והשלמת המלאכה במועד ,כך שזכינו שתפילות יום
הכיפורים וחג הסוכות כבר היו ב"ה במבנה החדש.
ב"ה בתקופה זו השכונה החדשה הולכת
ומתאכלסת במשפחות רבות ואנו במועצה שמחים
לפתח להרחיב ולחדש ,על מנת שהקליטה של
התושבים תהיה מיטבית.
עוד אבנך ונבנית!

הכנה לאקדמיה
️✔ מתחילים ללמוד?
️✔ רוצים לדעת איך לנהל את הזמן?
️✔ להתמודד עם לחץ ודחיינות?
️✔ ולקבל כלים שיעשו לכם סדר
ויעזרו לכם לפתוח את השנה ברגל
ימין?
'מרכז הצעירים' מזמין אתכם
לאקדמיה'
'הכנה
להרצאה
🖌️📒📚.
📌יום ד'  6/10/21ל' בתשרי | 20:00-
 | 21:30בזום📌
להרשמהhttps://katzr.net/e4bd39 :

ריקי בן פזי  -מנהלת מרכז צעירים
אלקנה

ספריית אלקנה
חזרנו לשיגרה! להלן זמני פתיחת
הספריה:
ראשון.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שני.9:00-12:00 :
שלישי.16:00-19:00 :
רביעי.9:00-12:00 :
חמישי.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שישי.9:00-11:00 :
אנא הקפידו להחזיר ספרים בזמן.
איחור בהחזרה גורר קנס כספי.
יפה שמריהו ,ספריית אלקנה

"אחרי החגים יתחדש הכל"...
שימו לב!!
החוגים במתנ"ס מתחילים ביום ראשון הקרוב!!
יש לנו בשבילכם מגוון חוגים!
זה הזמן להרשם ולתפוס מקום!
הקבוצות מוגבלות במספר משתתפים ולמאחרים
לא יהיה מקום.
רישום קל ופשוט באתר המועצה .24/6
החוגים מתחילים ב.3.10.2021-
לפני החג ,החוברת חולקה לבתים של כל התושבים
ונשלחה גם באופן דיגיטלי.
חורף טוב ובריא!
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו
כחברים – תודה
https://www.facebook.com/matnaselk

גליה ומעוז שלום הגיעו לביתם החדש בשכונת המדורגים (דונה) באלקנה מכפר גנים בפ תת תקוה לפני
כחודש ,עם שני ילדיהם :נעם ,בת  ,6לומדת בכיתה א' בכרמים .אלעאי ,בן  9חודשים בפעוטון הזית.
מעוז ,יליד עתניאל ,למד בישיבה התיכונית בקרית ארבע לאחר מכן בישיבת "הכותל" בירושלים .את שירותו
הצבאי עשה בחיל המודיעין ,ממנו השתחרר בדרגת רס"ן .כיום הוא מלמד ערבית מדוברת בגופים ביטחוניים
ואזרחיים ,וסטודנט להנדסת חשמל באוניברסיטת בר אילן.
גליה ילידת הוד השרון ,למדה בבתי הספר בעיר.
היא התגייסה לצבא במסגרת תוכנית העתודה
האקדמית כמהנדסת חשמל .שירתה בחיל
המודיעין והשתחררה בדרגת רס"ן .כיום עובדת
בחברת הייטק בהרצליה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" לאחר נישואינו התגוררנו באלקנה למשך כ6-
שנים והתחברנו למקום ולאווירה .לפני כארבע
שנים עברנו ל יקנעם שבצפון ,וידענו שעוד נחזור".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
" נשמח לסייע בכל מה שנוכל".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"את הערבות ההדדית ,העזרה לזולת
והאכפתיות של התושבים".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"בגל הראשון התגוררנו בצפון בסמיכות
לשמורות טבע ופארקים ,מה שהקל את תקופת
הסגרים בצורה משמעותית .לאחר מכן התגוררנו
בפתח תקווה .הסגרים והבידודים היו מורכבים
יותר בתוך העיר ,מה שהיווה זרז להחלטה לחזור
ולהשתקע באלקנה".

לבנה צוריאל

זלביא
חומרים:
 1ק"ג קמח.
 2כפות שמרים יבשים.
 2כפות סוכר או סילאן
כף מחוקה מלח.
 2כפות שמן.
כ 3-כוסות מים פושרים (כוס חד פעמית לשתיה קרה).
אופן ההכנה:
לשים את הבצק ,מוסיפים את המים בהדרגה (הבצק צריך להיות דביק אך יציב) .משהים לנוח כ 10-דקות .לשים
שוב ומביאים להתפחה עד להכפלת הבצק.
מחממים מחבת עם שמן .משמנים את הידיים ,קורצים מהבצק בגודל הרצוי ,מטגנים משני הצדדים.
אפשר לאכול את הזלבייא עם דבש ריבה ,או רסק עגבניות עם זחוג.
בתיאבון...
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה ,הצעות עבודה ברכות ,מתפרסמות באתר היישוב.
הקישור לאתרhttps://www.elkana.org.il/index.php :

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום חמישי בשעה  – 20:30מועדון האידיש במופע  :שירי הסבא רבא "די לידער פון מיין עלטער-זיידן" עם
ד"ר מיכאל ריסקין ,בעל רפרטואר יידישאי גדול מאוד ומשתרע מן ה"ידישע מאמע" הקלסית ועד שירי הומור
ובלאדות עממיות מקוריות מן השטעטל ,אשר רבים מהם הם פנינים אמיתיים ,המדהימים ביופיים ,עומקם
וגיוונם המלודי.
יום ראשון  3.10.21כ"ז בתשרי בשעה " – 20:00קתדרה" עם זאב רילסקי .הנושא" :יופיו של הבלתי מושלם" –
סודות האסטתיקה היפנית.
יום שני  4.10.21כ"ח בתשרי בשעה " – 11:00זמרת הארץ" עם אודי מילוא .הנושא :שירה בציבור ,שירי משה
וילנסקי – חלק ב'.
יום שלישי  5.10.21כ"ט בתשרי בשעה – 20:00חוויה מהמוסיקה עם אפרת פרומר .הנושא :מקהלות.
אחה"צ בשעה  17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה ע ם נבו מזרחי (ללא תשלום)
יום רביעי  6.10.21ל' בתשרי בשעה  – 11:00א"י בהגות היהודית לדורותיה ,עם ד"ר אמיר משיח .הנושא :א"י
בתנ"ך.
יום חמישי  7.10.21א' במרחשון – בוקר של עניין – סיור מוזיאונים באוניברסיטת ת"א:
נסייר במוזיאון הטבע המציג את אוצרות הטבע הלאומיים של ישראל שנבחרו מתוך אוסף מדעי בן חמישה
מיליון וחצי פריטים .שליחותו של המוזיאון לעורר השראה לרכישת ידע ולחיזוק החיבור לטבע ולמקומנו בתוכו.
מוזיאון אנו הוא המוזיאון היהודי הגדול בעולם .אתם מוזמנים להצטרף למסע מרתק המציג את סיפורו של
העם היהודי לאורך הדורות ועד ימינו .המוזיאון מייצג את כל חלקי העם היהודי ,ומדגיש את היצירה והפריחה
התרבותית של מגוון הקהילות בכל הזמנים.
בנוסף לסיור המודרך במוזיאון ,אנו נשמע הרצאה מלווה בקטעי סרטים דוקומנטריים הקשורים לעם היהודי.
הנסיעה באוטובוס .יציאה מרחבת נחלת הבנים בשעה  .8:30ארוחת צהרים עצמאית .חזרה משוערת בשעה
.16:30
עלות הסיור ₪ 120 :לחברי מועדון ₪ 150 .למשתתף.
עושים סצנה :סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם – ארגון השחקנים בישראל
סדנת אומנות הסיפור לבני הדור השני והשלישי לשואה.
דרך הסיפורים נלמד להתחבר לזי כרון השואה .בעזרת כלים של משחקי חשיבה ,תנועה ,דמיון וכתיבה .פתוח
לכל הגילאים ,לכל מי שהנושא קרוב לליבו.
 10מפגשים שיתקיימו בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל (מועדון  50פלוס).
ימי רביעי החל מי"ד במרחשון  20.10.21בשעה  .19:00עלות הסדנה .₪ 150
לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות לרוחי רוזנבלום 052-2577217

מדרשה לנשים אלקנה
אנו שמחות לשתף אתכן ולהודיע ,כי הלימודים במדרשה לנשים באלקנה עומדים בע"ה להתחדש ביום שלישי
הקרוב ,כ"ט בתשרי  5.10.2022בשעה  , 9.00בזום.
תכנית המדרשה השנה מגוונת מאד .אנו צירפנו לתכנית רבנים/מרצים נוספים ,הן מהיישוב והן מחוצה לו.
זוהי קריאה לנשים נוספות לקום ולהצטרף ללומדות .אנו מבטיחות הנאה מרובה בשמיעת ההרצאות התורניות
וב"לימוד".
יחד נוכל שוב לטעום טעמה המתוק של התורה בשילוב שמחת הלב.
מוזמנות להתקשר לחנה 050-2282358
מאחלות לכל אנשי אלקנה חורף בריא.

תורהזום חוזרת ובגדול!!!
שלום לכולם.
שמחה לבשר לכם שתורהזום – פלטפורמת זום המחברת בין התורה והחיים המודרניים – חוזרת
ובגדול!! השיעורים יתקיימו בזום בימי חמישי בשעה .20:00
השיעור הקרוב על פרשת נח בנושא' :אחרי החגים – עת הגשמים' יתקיים ביום חמישי א' במרחשוון 7.10.21
בשעה  ,20:00ויינתן עי הרב פרופ' יהודה ברנדייס  ,נשיא מכללת הרצוג.
מחכים לנו שיעורים מדהימים .בואו להיות עמנו! להתראות ,זהבית גרוס.

להתחיל מבראשית
במסגרת שיעורי הכולל ,נפתח סבב חדש של לימוד פרשן על פרשת שבוע עם תחילתו של ספר בראשית.
השנה הפרשן הנלמד הוא :אבן עזרא.
השיעור מועבר בזום בימי רביעי בבוקר בשעה  9:00ע"י בני יזרעאלי.
כל המעוניין להצטרף מוזמן לפנות לחיים מיכאליס ( ) 050-6072869על מנת שייכנס לקבוצת ווטסאפ של השיעור.
מזומנים בשמחה.

אזכרה
במלאת  8שנים לפטירתו של

לרפי אברהם
תנחומים על פטירת אחותך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיף לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

אסף איילון

ז"ל

נעלה לקברו אי"ה היום ,יום שישי כ"ה בתשרי (,)1.10.21
בשעה  9:30בבית העלמין באלקנה
מוקירי זכרו מוזמנים.
המשפחה ותושבי אלקנה

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לידות
לקרין והרב אודי סט (ראש ישיבת ימ"ה) להולדת הבן.

אירוסין /נישואין
לגלית הולצברג ,לנישואיה עם דותן ,בת לדליה וצבי הולצברג.
לימימה (סייעת בגן תמר) ואליצור אברהם ,לנישואי הבן אליאור עם שקד.
לאושרת בר חנין (סייעת בגן שקד) ,לאירוסיה עם נתנאל.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

למיכל (לבית יהלום) ושמעון פינטו ,עם המעבר לשכירות בשכונת מדורגים צפונית.
לשקד (לבית שטיינר) ונתנאל וסרמן ,עם המעבר לשכירות בשכונת מדורגים צפונית.

הקפות שניות חגיגיות באלקנה
עשרות תושבי אלקנה והסביבה חגגו ברוב עם והדרת מלך ,ובהובלת חניכי בני עקיבא אלקנה ,את ההקפות השניות במוצאי
שמחת תורה .על השירה והניגונים הסוחפים הופקדו אלירן שדה ולהקתו .יישר כוח לראש המועצה הדתית שמעון רוקח על
האירגון וההפעלה ,ולכל העוסקים במערכת הטכנית שאיפשרה את קיום האירוע.

צילם דני סיטרון

