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 ה'חיים' זכות או חובה
 אלישי בן יצחק

 

שמעסיקות את להתחיל מבראשית משמעו לשוב אל יסודותיה המושכלים של בריאת העולם והאדם. אחת השאלות    
המחשבה לדורותיה הינה שאלת מקומו של האדם בעולם. בהגות היהודית קיימות דעות מנוגדות. מחד קיימת הגישה 
המזהה את האדם עם תכלית ו'מטרת הבריאה', כהגדרתו של רס"ג. או בהתאם לגישתו של המהר"ל המניחה ש'הכל 

להניח את האדם כאחד מהאורגנים בבריאה ולא בהכרח נברא לעבוד האדם ולשמשו'. ומאידך קיימת תפיסה המבקשת 
 החשוב שבהם כך למשל מניח לנו הרמב"ם ש'אין לסבור בכל הנמצאים שהם בגלל מציאות האדם'.

אחת מהמחלוקות שהתגלעו בין בית הלל ובית שמאי מתוארת בתלמוד הבבלי במסכת עירובין,  וכך מתאר לנו    
ה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר תנו רבנן: שתי שנים ומחצהתלמוד: "

משנברא, והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, 
 ".יפשפש במעשיו. ואמרי לה: ימשמש במעשיו –עכשיו שנברא 

ני המרכזים הרוחניים של אותה תקופה 'בית הלל' ו'ובית שמאי' נחלקים מה טיבה של מחלוקת זו, ומה פשרה שש  
המסקנה הבוקעת בסופו של יום 'נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא', האם  ?עליה במשך תקופה של שנתיים וחצי

באמת המסקנה המתבקשת שאדם צריך לתפוס את חייו כחיים של בדיעבד, ככאלו שנכפו עליו. האם עם תחושה 
 וראית זו יכול האדם לשכלל את עצמו.נ

בניסיון להבין את פשר מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי, נפנה אל ר' יוסף אלבו שמבאר את פשר המחלוקת בשאלת 
מיקסום ומימוש הפוטנציאל. רוצה לומר הגישה המצדדת בעמדה 'שנוח לו לאדם שנברא' גורסת "שכל מציאות טוב 

הקיום על ידי ההשכלה". במילים אחרות רק 'המצוי' נושא עמו פוטנציאל, בעוד כל  מההעדר, ואפשר שיעלה למדרגת
מה שאינו קיים חסר כל פוטנציאל. ולכן עצם הפוטנציאל הוא זה שטוב. מנגד את התפיסה השניה שגורסת שנוח לו 

תגלות בעולם לאדם שלא נברא, מקפלת בתוכה את הרעיון שהנפש שהנשמה היא בעלת קיום עצמאי שאינו זקוק לה
הזה, שכן ההתגלות בעולם הזה משמעה קיפול הפוטנציאל של פגיעה באיכות וטוהר הנשמה, שהיא בבחינת ''חלק 

והאומר שנוח לו שלא נברא יסבור שהנפש עצם רוחני קיים מצד "  אלוה ממעל'', במצב דברים זה אומר ר' יוסף אלבו:
ו ישיגה העונש העצום, אמר נוח לו שלא נברא, כלומר שלא עצמו, ולפי שעל ידי הבריאה אפשר שיגיעה ההפסד א

 ".נמצאת בגוף האנושי
לפי הבנת המהרש"א התפיסה המניחה שטוב לאדם  ., מבאר את הדברים בצורה אחרתמהרש"אר' שמואל אידלש,    

רא שלא נברא מושתת על החשש שמא האדם יכשל במצוות 'לא תעשה', בעוד הגישה הקובעת שנוח לו לאדם שנב
חד אמר טוב לו שלא מבקשת להדגיש את פוטנציאל העשיה שהאדם כן יכול לעשות. וכך הוא לשונו של המהרש"א: "

נברא מצד הלאוין אפשר שיהיה נפסד יותר משנברא ויקיים העשיים דנמצא יצא שכרו בהפסדו. וחד אמר טוב לו 
 ". בשכרו שנברא שאפשר שיקיים העשיין משלא נברא ויקיים הלאוין דיצא הפסדו

דומה כי מחלוקת בית הלל ובית שמאי מבקשת להאיר את שאלת הקיום של האדם בהתאם לשאלת מימוש    
הפוטנציאל שבאדם. והדבר מקבל משמעות כאשר מתבוננים ביצירת האדם חסרה הסיומת שמצינו סגמר כל הברואים 

 אם לאו, האם יממש את  יהיה טוב  האם האדם  בעובדה שהשאלה  נעוץ  זה  היעדר  המעידה 'וירא אלוהים כי טוב'. 
 אינו חד משמעי ותלוי באדם עצמו. ירצה ידמה  את 'צלם האלוקים' שבו,  האם בחייו יבטא  בו הפוטנציאל הטמון  

 קדם לו בבריאת העולם. לאלוק, ולא יזכירו לו שיתוש        
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במוצאי שמחת    
תורה נהנינו כולנו, 

רקדנו  מטף ועד זקן,
קפצנו ושמחנו עם 
ספרי התורה ברחבת 
סניף בני עקיבא 
באלקנה, בליווי להקת 
מבראשית המעולה. 

ליו"ר יישר כוח גדול 
המועצה הדתית 
שמעון רוקח על ארגון 
והובלת האירוע 
בשיתוף המועצה 

תודה  .המקומית
לאדיר אפל ולהקת 
מבראשית ותודה 
לנוער הנפלא שלנו 
  שהוביל את ההקפות!

מחו ישישו וש    
בכל  בשמחת התורה

 !שנה
 

 – סטודנטים וסטודנטיות תושבי אלקנה 
 יש לנו בשורה מצוינת בשבילכם!  

 

 .צעירי וצעירות אלקנה היקרים   
של    הרביעית זו השנה      ייעודי  מקצה תקציב  אלקנה  מועצת  לסטודנטים,   100,000שב"ה  מלגות  לטובת הענקת   ₪

נוכל להעניק גם בשנת   ובזכות שיתוף הפעולה וגיוס משאבים משותף עם חברינו הטובים במפעל הפיס ובמשרד החינוך,
 בסך עשרת אלפים ₪ כל אחד!  מלגה  סטודנטים   35- הלימודים הקרובה ל 

ז    נהנתה מ  ,תושבי אלקנה  עשרות סטודנטיםזו   כו במלגהבשנה החולפת  שעות מעורבות   5000-למעלה מואלקנה 
בפעילות עם קשישים, נוער, צעירים, רווחה, בסיוע לתלמידים מתקשים בבית הספר, בחלוקת   –ביישוב  חברתית שלהם  

 מזון, בתגבור שנדרש בתקופת הקורונה ועוד. 
מכובדת ותהיו   והיו חלק מהכוח המשמעותי של המלגאים והמלגאיות, תיהנו ממלגה בואו    – סטודנטים וסטודנטיות     

 מעורבים בסיוע לצרכים השונים, כאן אצלנו באלקנה. 
 . 23/10/22החל מיום ראשון הקרוב באתר המועצה יופיעו פרטים על התבחינים לזכאות למלגה, טפסים וכו'    
המועד  .  באמצעות הטופס האלקטרוני שבאתר בלבד   , 23/10/22ב  החל מיום ראשון הקרו ניתן יהיה להגיש בקשות      

לאחר מכן תתכנס וועדת המלגות   . 2/11/22רביעי  יום    הוא   מלוא המסמכים הדרושים האחרון למילוי הבקשה וצירוף  
 לערוך ראיונות ולדון בבקשות שהוגשו.

רייז, עודד צדרבויום ול מלגות אבקש להודות לוועדת   פרידמן מנהלת היחידה האסטרטגית בראשות ללי  עו"ד ענת 
 שהשקיעו מזמנם ומרצם לטובת הפרויקט המבורך.כלכלית במועצה, 

 . וחורף בריא בברכת שנת לימודים מבורכת ופורייה      
 . ראש המועצה, אסף מינצר 

 

 שים ושמחים בשמחת התורה ש
 



 

 

 

 למת של יובל ועדן-הופעה מוש
 

 

ל     86ועד    6איש מגילאי    4000-קרוב 
הסביבה אך גם    הגיעו מאלקנה וישובי 

מקרית   בקהל  )היו  הארץ  רחבי  מכל 
המוש להופעה  ודימונה!!(,  - שמונה 

כאן   חסון,  ועדן  דיין  יובל  של  למת 
 אצלנו באלקנה, ערב חג הסוכות. 

ולרקוד     לשיר  ליהנות,  הגיעו  כולם 
ביותר  המושקעות  ההופעות  באחת 

 בתולדות אלקנה. 
המסורת    כמיטב  נערכה  ההופעה 

יבל פנים אל פנים  שלנו, במסגרת פסט
, המתקיים מדי שנה בסיועו העקבי  8

 והנדיב של מפעל הפיס. 
הזמרים המופלאים נתנו את כל    שני    

אחד   להיט  השאירו  ולא  ממש  כולם 
 מחוץ לפלייליסט המופלא,  

מוסיקה    של  וחצי  שעתיים  במשך 
ומרקידה.  מקפיצה  מרגשת,  מעולה, 
ואפילו שי דל הנפלא שלנו לא הותיר 

יבשה בקהל והרים את כולנו    עין אחת
הנס  על  לקב"ה  בהודאה  הרגליים  על 
חולי   לכל  שלמה  לרפואה  הגדול, 

 ישראל.
 כך נכנסנו לחג שמח!!   
לחברינו     הנהדרים,  לאמנים  תודה 

החסויות,  לנותני  הפיס,  ממפעל 
והמתנ״ס   המועצה  ומנהלי  לעובדי 
ותודה לכם קהל יקר שמגיע פעם אחר  

א של  התרבות  למופעי  לקנה, פעם 
בכך  לנו  ומאפשר  כרטיסים  רוכש 
כאן   איזורי,  תרבותי  מגדלור  להיות 
מסובסדים   במחירים  לבית,  קרוב 

 ושווים לכל כיס.
ונתראה    בריא  חורף  לכולם  נאחל 

של   החורף  באירועי  ממש  בקרוב 
 אלקנה. יש למה לצפות!  

שרק  לכם  מאחלת  דיין  יובל  אז,  ועד 
שהיא  מה  כל  זה  החיים,  כל  תחייכו 

 ת.  מבקש
   מאחל לכם   זאת  לעומת  חסון    עדן   

 ואנחנו מצטרפים    ,שקיעות אדומות    

 .        לשניהם כמובן        

 

 

 

 

 

 

 דרושים 
 

 למתנ"ס אלקנה 
 דרוש/ה 
 . משרה   50%- ב ,  אב בית 

 

 דרישות התפקיד:
 .  יחסי אנוש טובים. תודעת שירות. זמינות. יכולת טכנית

 . ערב-העבודה בשעות אחה"צ
 . amit@matnasim.org.il קו"ח ניתן לשלוח למייל

 . 03-9109040או לפנות לטלפון 
 . 30.10.2022עד לתאריך 

 
 

mailto:amit@matnasim.org.il


 
 סטודיו נשים 

 

 .שימו לב, לסטודיו נשים יש שעות פעילות מעודכנות
  לא חודש מלא. הזדרזו והירשמו. –תשלום חודש אוקטובר רק חצי חודש 

 מנהל מחלקת ספורט, מיכה פולק
 

 ספריית אלקנה
 

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 

 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-12:00 שני:

 .16:00-19:00שלישי: 
 .9:00-12:00רביעי: 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי
 .9:00-11:00 :שישי

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 

mailto:elkana.library@gmail.com


 

 

 חוגים 
 

 עברנו את החגים וכעת הזמן להצטרף לחוגים!
 חוגי מתנ"ס אלקנה ממשיכים לפעול!

 החוגים ובאתר המועצה.בחוברת  כל חוג פועל בימים ובשעות כפי שמפורסם
 אילוף כלבים, צפרות, נגרות, פיסול, שחמט, סקראץ' והלמידה במתמטיקה ואנגלית. בקרוב יפתחו החוגים:

 לבטל את הרישום ללא עמלה!אפשר  לכם ובמידה ולא מתאים ,רשםיניתן לה
 או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3eLm1Tx רשם בקישורימוזמנים לעיין בחוברת ולה

 מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל וכל הקודם זוכה!
 רשם ולהגיע לשיעור ניסיון!יכדאי לה

 .03-9109040מתנ"ס אלקנה  :לפרטים ושאלות
 

 מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת פעילות ��

 ��בעיצומהההרשמה  -
 

מכיתה ג׳ ועד י״ב. החוגים  ,החל מחודש נובמבר יתחילו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגלית   
 מתקיימים באופן שבועי ומועברים בקבוצות קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 

 . או בברקוד המצורף.https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7: מצ״ב קישור להרשמה מוקדמת   
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.    
 ח׳.-לכיתות ד׳ -”let’s read Englishבנוסף, נותרו מקומות אחרונים למיזם ״   
 כל הקודם זוכה!  –מומלץ להירשם בהקדם    
 lemida@elk.Matnasim.co.il. 03-9109040לפרטים:    

 ��תודה  –כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים 
https://www. facebook. com/matnaselk 

 

 

 

 

 300- , תושבי שכונת הגילת ושמעון עמר
 

הכרם בפתח תקוה, לביתם החדש   משכונת אם המושבותהגיעו לאלקנה בחודש אוגוסט  גילת ושמעון עמר    
וחצי,   9בן   ינוןבישיבת ימ"ה,  כיתה ז' וחצי, תלמיד 12הראל יהודה בן עם שלושת ילדיהם:  300-בשכונת ה 14

 , גן תאנה.  גן חובהוחצי, ב  5בבי"ס 'כרמים', ורפאל בן  כיתה ד'תלמיד 
שיחקתי  "  :בעולם הטניס הוא מצוי 10מאז גיל גדל באשדוד, שירת כמדריך כושר קרבי בגבעתי. ,  44שמעון, בן 

שנים, רובם כסגן מנהל,   17  במשך  ואחרי הצבא התחלתי לעבוד במרכז הטניס ברמת השרון  ,עד הצבא  10מגיל  
 . מנהל מרכז הטניס והחינוך קריית אונו". כיום הוא עד שעברתי להקים ולנהל את מרכז הטניס בקריית אונו

בשלישות    ה שירתבצבא  איזור המרכז וארה"ב.  תחילה ל  , 13גיל  , אותה עזבה בבמקור מערד  ,42גילת, בת     
-16ב בגיל  " באקדמיה בארה  ה התאמנ. גילת  ברמה בינלאומיתשחקנית טניס מקצועית    ההייתגם היא    ברמת גן. 

קיבל  18 הצבא  בקולג  הואחרי  כטניסאית  לימודים  היא    בטקסס.   'מלגת  מנטאלית  כיום  כמאמנת  עובדת 
 בעיקר עם שחקני טניס.  עם ספורטאים, -nlpומאסטרית ב

 
 

על     התרחשה  טבעי  באופן  היכרותם 
כששמעון   הטניס,  שופט  ה  ההימגרש 

כ )  גילת  של שימש  טניס  שמעון  שופט 
, כששמעון  לאחר כמה שנים  בינלאומי(.

חזרה מהקולג'   גילתברמת השרון ו  עבד
היא התחילה לעבוד גם במרכז    ,בארה"ב

השרון רמת  "מישהו  הטניס  שמעון:   .
לחניכהחיבר   אלי  אנחנו  אותה  ומאז   ,

 מחוברים". 
גר  13-ב    האחרונות  גילת  שנים  ו 

ת  ושמעון אם  בפתח  בשכונת  קווה 
 .המושבות

 מה הביא אתכם לאלקנה?      
    קהילתי ביישוב    להתגורר   רצון "     

 ". ילדים קרוב לביתחינוך טוב לדתי.      
 

https://bit.ly/3eLm1Tx
https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il
https://www.facebook.com/matnaselk


 

 

  

 

 

 

 עדכון לחברי קופת חולים, מכבי, לאומית ומאוחדת
 

 .השתתפותו של פרופ' כהן בכנס ונסיעה לחו"ל, יחול שינוי בשעות הקבלהעקב 
 .07:30-08:30בין השעות  21/10/22  יום שישי

 .07:30-09:00בין השעות  23/10/22  יום ראשון
 .המרפאה סגורה 25/10/22יום שלישי 

 .המרפאה סגורה 26/10/22  יום רביעי
 .07:30-09:00ללא שינוי בין השעות  28/10/22  יום שישי

 וצוות המרפאה, פרופ' איאן כהן
 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

"סיפור חייו של יצחק שדה  הנושא: .קתדרה עם אביחי ברג – 20:00כ"ח בתשרי בשעה  23.10.22יום ראשון    
 ".והשפעתו על כח המגן העברי

התזונה המפתיעה של בעלי  הנושא: .מה בתפריט עם ד"ר סיגלית הרץ – 11:00כ"ט בתשרי בשעה  24.10.22יום שני    
 החיים.

 ."לבד ביחד" הסרט:שם  .סרט דוקומנטרי עם הבמאית מיה טיברמן – 20:00ל' בתשרי בשעה  25.10.22יום שלישי    
מקדישה את כל זמנה החופשי לחיבוק תינוקות נטושים. ללא חום ומגע התינוקות העזובים אינם מתפתחים,  רוית   

ואף עלולים שלא לשרוד. היא תמיד קיוותה לילד משלה אך החיים רצו אחרת. ללא זוגיות וילדים, היא חשה צורך 
נזקקים וחסרי בית וגורמת להם להרגיש להרעיף אהבה על כל מי שהיא יכולה. היא מבשלת מדי יום ארוחות למאות 

שיש להם לאן לחזור. לקראת גיל חמישים, כאשר שגרת חייה נקטעת בפתאומיות, רוית מוצאת את עצמה נטושה. 
 .היא מבינה שלא רק תינוקות זקוקים לחיבוק כדי לשרוד ויוצאת לחפש אחריו

 .עם נעם בלומפלד ,RGRMיטת אימון מוח בש – 11:00א' במרחשון בשעה  26.10.22יום רביעי    
מערות בית גוברין, . 8:00יום טיול לרשומים. נפגשים בחניון הבנים בשעה  – ב' במרחשון 27.10.22יום חמישי    

 בציר ענבים עצמי בלכיש, הדרכה ע"י תושב המקום.
 ניתנה הצהרת בלפור.מדוע  הנושא: .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00ה' במרחשון בשעה  30.10.22יום ראשון    

 

 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.
 

 .8:00ספורט נשים עם בתי בשעה 
 .8:50ספורט גברים עם בתי בשעה 

 .9:50יוגה על כיסא לגברים ונשים בשעה 
 ניתן להגיע לשיעור נסיון.. 8:15ביום חמישי פילאטיס לנשים עם שירילי בשעה 

 .ניתן עדיין להצטרף בהרשמה מראש. ללא תשלום 17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3בימי שלישי 
 .₪ 240במחיר של  2022מוזמנים להצטרף כחברים חדשים עד דצמבר 

 פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30בשעה  השיעור לנשים בשבת יתקייםת להתחיל מבראשי   
 ויינתן ע״י הרבנית רחל שטרן.  (192
 .בואנה בשמחה להיות עמנו! והביאו שכנות וחברות   

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס 
 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 

, בשעה 25.10.22המדרשה לנשים באלקנה חוזרת ללימודים )לאחר החגים( ביום שלישי הקרוב, ל' בתשרי,    
 בבית המדרש לזכר הבנים, ביכנ"ס "אחוה ורעות". 9:00

 תכנית הלימודים לאותו יום:   
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרב שי סבג – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 .0502282358לבירורים נא לפנות לחנה  אנו מאד נשמח למצטרפות חדשות.   
 

https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing


 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ה " ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 

 

 

 

 אזכרה 
 

 במלאת שנתיים להסתלקותו של אהובנו

 ז"ל   יהודה יוסט
  (21/10/22נעלה לקברו ביום שישי כ"ו תשרי, )

 בבית העלמין באלקנה.  10:00בשעה 
 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

   ארזי  לויטלא
 תנחומים על פטירת אמך 

 

 בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  מךהמקום ינח  
 .לדאבה עודולא תוסיף 

 מכל בית אלקנה                                         
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 רסום באתר המועצה והגשת בקשות יהפ
 23/10/22 הקרוב החל מיום ראשון

 

 

 
 

 לידות 
 .נכד לרחלי ויוסי גנץ ,להולדת הבן ,לירדן ואלון הומינר

   .נכדה ליעל ואריאל מליחי ,להולדת הבת ,לספיר ואליהו מימוני
   .נכד לזאב ולימור גוטסמן ,להולדת הבן ,לשיר וספיר קוזניצקי

 .להולדת הבת גפן מלכה ,לתהילה וברוך אריאלי )משכונת מדורגים צפונית(
 .בת למיכל וידידיה הנשקה ,להולדת הנכדה ,לסלין ומלאכי מיכליס

 .להולדת הבת ,ודותן )סייעת סבב בגנים(לרותם פולק 
 

 נישואיןואירוסין 
 .רב עזרא אלכס היימןחיה ולל בן, אחינעםעם  רוסי הנכד עמיצורילא, רב פנחס היימןשושנה והל

 

 מצוה בר/בת
 .בן לישי ואוריה מבורך ,לבר המצווה של הנכד יהודה ,ואריה ארזי לויטלא

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 .)אצל משפחת איתן( 165-עם המעבר לשכונת ה ,לטליה ומאור אייכנבוים
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,למוריה וגיא שרעבי

 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,לתהילה וברוך אריאלי
 


