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 15.10.21 | בתשפ" ' בחשווןט | לך-לךפרשת  | 1089 'ליון מסיג

 18:44  שבת מוצאי  17:47 כניסת השבת
   

 על שיבוש הליכי חקירה בפרשה
 יצחק, עו"ד-אלישי בן

 

המרכזית של פירוט פרשת השבוע פותחת בסדרת פרשיות שעוסקות באברהם, אבי האומה הישראלית. תכליתם    
שב אתה סימן לבניך. הרמב"ן  אירועים אלו ללמד מסר חינוכי. כפי שקובע המדרש: "אמר לו ]=לאברהם[ הקב"ה:

מאמץ את העקרון ומרחיבו על כלל סיפורי האבות, וכך הוא קובע: "אומר לך כלל תבין אותו בכל פרשיות הבאות 
ל מה שאירע לאבות סימן לבנים", כלומר סיפורי האבות אינם בעניין אברהם יצחק ויעקב, והוא עניין גדול...כ

מתוייגים כמעשיות עם ריקות, אלא ה'חוויות' שהאבות חוו יחזרו על עצמם ויתרחשו לצאצאיהם בהמשך 
ההיסטוריה, "לא נפל מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים". ולכן תכלית סיפורי האבות נועד, בין היתר, כדי שנחלץ 

 מעשיים. מקרבם עקרונות
אחד האירועים המתוארים בפרשה, מתאר את ירידת אברהם למצרים, הסיבה לירידה הרעב שפוקד את ארץ    

ישראל. והנה רגע לפני שאברהם ושרה חוצים את הגבול למצרים, אנו קוראים על התדרוך שאברהם מוסר לשרה 
ים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך אשתו: "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצר

 יחיו. אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך". 
בקשתו של אברהם "אמרי נא אחותי את" מעורר קושי. האם יכול אברהם לעשות כן? מפשט הכתובים הטעם    

שמדובר בבעל ואשה, הרי שחייו  לבקשת אברהם מופיעה בפסוקים עצמם, ועניינה האפשרות שאם המצרים ידוע
 של אברהם יהיו בסכנה, שכן המערכת המשפטית המצרית 'תתפור' לאברהם תיק בעטיו הוא ייענש בעונש מוות. 

לפי חלק מפרשני המקרא מעשיו של אברהם הם בבחינת חטא, "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא  ,ולמרות זאת  
ביקורת מושמעת גם בפירושו האברבנאל אשר  .ני פחדו פו יהרגוהו"גדול בשגגה, שהביא אשתו...כמכשול עוון מפ

שואל "ומי האיש המעלה שיבחר בחיים עם קלון נמרץ כזה ויבקש תועלת הטבה בהיות אשתו מזנה עם אחרים. 
 והיה ראוי שיבחר במות לבלתי עשות נבלה". 

אן נפתח צוהר לדיון האם במקרה של לא כאן המקום להיכנס לכל ההסברים שהונחו כדי לתרץ קושי זה. אך כ   
מערכת משפטית שמתקשה בעשותה צדק, או במקרה שצד מבקש לנקוט בפעולה שבמהותה היא תחבולה 

 משפטית שתכליתה להביא לתוצאה המשפטית צודקת נכון לנקוט בתחבולה או לשבש את הליכי המשפט? 
עבירה של שיבוש הליכי משפט. התגבשות העבירה צומחת על רקע מעשה שנעשה מתוך  ישנהבחוק הישראלי    

כוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי. תחולתה של העבירה היא רחבה ובחינתה נעשית על רקע הנסיבות. עוד 
הליכי מרחיב המחוקק את הדיבור 'הליך שיפוטי' ותחולתו פרוסה גם על שלבי חקירה פלילית. בפשטות שיבוש 

משפט הוא  כלי נוסף בחתירה אל האמת והצדק המונחים ביסודה של כל מערכת משפטית, כאשר המסע לגילוי 
 האמת מתחיל באי אמירת שקר. 

במקורות המשפט העברי האיסור על שקר הוא, כמעט גורף "מדבר שקר תרחק". התלמוד מדגים עקרון זה    
ל דיין שיודע שבעל דין עבר עבירה, במקרה כזה אסור לדיין במספר דוגמאות. אחד מהם, הוא האיסור החל ע

להעיד כדי שעדותו תצטרף לראיות שיביאו להרשעה, "מניין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן, מנין שלא יצטרף 
עימו? תלמוד לומר מדבר שקר תרחק" וכך פוסק בעל שפתי כהן, הש"ך בקביעתו: "אסור לטעון שקר כדי לעוות 

 י לעכבו אע"פ שהוא זכאי". הדין או כד
את העקרון ניתן להסביר שהאיסור נועד לסכל כל אפשרות של מי מהצדדים מלהיכנס לנעלי השופט ולהחליט    

 כאן מותר לשבש את ההליכים, כי בעל הדין סבור שצדק עמו. מכאן שתחולת האיסור לנקוט בתחבולות כוללת 
 בוש הליכים, הכרעת המשפט תהיה רחוקה מלהיות צודקת.מקרים שבהם יש קושי ראייתי ובלי אותו שי   
 
 

 



    

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

  

 חוגים
 

 כיף לראות שילדים ותושבים רבים שנרשמו כבר לחוגי המתנ"ס!  
ותשריינו  -היום רשמו עוד יה !מלאה עקב תפוסהיש קבוצות שכבר נסגרו   

 מקום!
 מוכרים וחדשים! –יש לנו בשבילכם מגוון חוגים   
ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם וכן להתייעץ עם רכזי התחומים של המתנ"ס   

 או במזכירות.
 .24/6רישום קל ופשוט באתר המועצה    
: קישור להרשמה שנת פעילות פוריה, שמחה ובריאה לכולנו!  

https://bit.ly/3AmIhrW 
 

 ספריית אלקנה
 

הספרייה פתוחה 
ללא   להשאלה בלבד

  .צורך בתו ירוק
 :זמני פתיחת הספרייה

, 9:00-12:00ראשון: 
16:00-19:00. 

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

16:00-19:00. 
 .9:00-11:00 :שישי

ניתן ליצור  התחדשנו!!!
 רם במספנו קשר גאית

  053-3233753 טלפון 
באמצעות הווטסאפ 
להזמנות, שאלות, 

 בקשות וכדו׳.
השירות זמין תמיד! 

ה׳ -המענה יינתן בימים א׳
 .9:00-16:00בין השעות 

 יהו, יפה שמר
 ספריית אלקנה

 
 מרחב למידה

 

מגדירים מחדש את   
חוגי פיתוח  :הלמידה

מיומנויות למידה במרחב 
יזמות  למידה "קשת".

טיקה נגרות, מתמב
ים, מייקרים ת, מדעאנגלי

ביחס באוירה נעימה ו
 אישי.

דגנית  :פרטים והרשמה  
 .0506962169שניר 

 
 
 
 
 
 
ק פייסבונסו לדף הכ  

ק ותצטרפו יינו ועשו לשל

 ��דה תו –רים כחב
https://www.facebook.

com/matnaselk 
 
 

https://bit.ly/3AmIhrW
https://www.facebook.com/matnaselk
https://www.facebook.com/matnaselk


 

 

בשעה טובה ומרגשת פתחנו בשלישי האחרון, שנת פעילות    
 חמישית של מועדון היולדות.

היולדות נהנו עם הרצאה מעולה של רותי חלילי, מעצבת    
 בתים!

. 10:30המועדון פעיל פעמיים בחודש בימי שלישי בשעה   
, 26.10.21המפגש הבא יתקיים אי"ה, ביום שלישי כ' בחשוון, 

, עם סדנה חשובה במיוחד: "המרחב הזוגי שלנו 10:30בשעה 
 אחרי הלידה".

 תודה ענקית לצוות המסור!  
 

 שנת פעילות חמישית של מועדון היולדות
   

   

 

 

 

 פורום עסקים של 
 מרכז צעירים

 

הזדמנות אחרונה להירשם    
לפורום עסקים של מרכז 

בשיתוף מרכז צעירים , צעירים
, ומעוף מטעם משרד הכלכלה

 .דוד-בהנחיית עופר בן
אנו מזמינים אותכם לקחת    

חלק בקהילת העסקים הצומחת 
 של אלקנה.

הפורום ייפגש אחת לחודש    
 למשך שעתיים במרכז הצעירים. 

השתתפות בפורום ללא עלות    
אך מותנית בפגישת התאמה 

 אישית.
הירשמו בקישור המצורף    

 ונהיה בקשר
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdu033GA

YqfIkGHpan_4UmDhAYjyiG
-ks1jXsOwaE3M19ST

Q/viewform?usp=sf_link2 
 

מנהלת מרכז  -ריקי בן פזי 
 צעירים אלקנה

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link


 

 

  
            

 
 
 
 
 
 
 

 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
 

 מה היה לנו השבוע?   
 אנשים. 110ביום ראשון אוריאל פיינרמן סיפר את סיפור פרשת אלטלנה. בקהל ישבו     
 ביום שני פרופ' גפני ריתק אותנו בנושא גנטיקה והקשר לסרטן.   
 הדוברת לשעבר של גן החיות התנ"כי.   –מאוד עם ד"ר סיגלית הרץ    וביום שלישי נהנינ   
 .ביום רביעי שיעור מעניין עם טליה כהן על מנהיגות בתנ"ך   
 וביום חמישי בעקבות הצלחה, התחלנו סידרה חוזרת על המוח.     

 

 .The Dutch House by Ann Patchettעל הספר:   – 18:15י"א במרחשון בשעה    17.10.21יום ראשון     
אשת עסקים חרדית,   ."חרדים זה רק שחור לבן?"הנושא:    .נחמה עידן  עם"קתדרה"   – 20:00ובערב בשעה    

 היתה עורכת ומנהלת של עיתון "יום ליום". בעלת משרד פרסום חרדי.
"שבת ביצירת  הנושא:    .חוויה מהספרים עם מלכה שיינברג – 11:00י"ב במרחשון בשעה    18.10.21יום שני     

 .ו לב לשינוי מהפרסום בלוח השנה()שימעגנון"  
עם ד"ר אביבה   ,אז והיום: מורשת תרבות וחברה בישראל – 20:00י"ג במרחשון בשעה    19.10.21יום שלישי     

 הנושא:    .וינטר
 הסיפורים הקטנים מסוחרי היצירות הגדולות.

 משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי  )ללא תשלום( 17:00אחה"צ בשעה     
  הנושא:  .עם ד"ר אמיר משיח  ,א"י בהגות היהודית לדורותיה –  11:00י"ד במרחשון בשעה    20.10.21יום רביעי     

 א"י בספרות חז"ל.
הזיכרון לאורך   הנושא: .עם אורית אבידר בן צורסדנת מוח  – 9:30ט"ו במרחשון בשעה    21.10.21יום חמישי     

 .השנים
  –בליווי קלידים  שי ברק    שירה בציבור עם  ,"מועדון הזמר" – 20:00י"ח במרחשון בשעה    24.10.21יום ראשון     

 .שירים ישראלים חדשים וישנים
חברי מועדון  . ₪ )ניתן לקנות במשותף(  200-כניסות ב 6כרטיסיה של   –₪   40דמי כניסה לערב שירה בציבור    

 .ללא תשלום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ארגון השחקנים בישראל   ,סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם   –עושים סצנה  
 

 סדנת אומנות הסיפור לבני הדור השני והשלישי לשואה.   
 כרון השואה. בעזרת כלים של משחקי חשיבה, תנועה, דמיון וכתיבה.ידרך הסיפורים נלמד להתחבר לז   
 לכל מי שהנושא קרוב לליבו. –פתוח לכל הגילאים     
 החל מי"ד במרחשון  ,ימי רביעי. פלוס(  50מפגשים שיתקיימו בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל )מועדון    10   
 ₪. 150עלות הסדנה  .  19:00בשעה    20.10.21      



 

 

     

 

  

    

      

  

 

 

 

 

   

  

    

 

 

 להרשמה  .052-2577217לפרטים נוספים נא לפנות לרוחי רוזנבלום 
 https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit 

 
 

 
 

 
 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 

 הלימודים במדרשה לנשים, אלקנה, יתקיימו בע"ה בזום 
 .19.10.2021ביום שלישי, י"ג בחשון, 

 הרב ניצן ימין. – 9:00-9:45
 הרבנית רחל שטרן. – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי  
המדרשה, מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, 

 תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.
 .0502282358באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות ניתן להתקשר לטלפון 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit


 

 

לידיעת התושבים. כל הודעות 
המועצה, הצעות עבודה ברכות, 
מתפרסמות באתר היישוב. 

 הקישור לאתר:
https://www.elkana.org.il/in

dex.php 
 

           

   

 

 

 

  

 300-נילי סלומון )שמעוני( וב"ב, תושבי שכונת ה
בשכונת   4נילי סלומון )שמעוני( עברה לפני שלושה חודשים מרמת אלקנה לגבעה שמעבר לכביש, לרחוב הכרם    
לומדת באולפנה בכיתה ז', ואיתן   12, תלמיד כיתה ח' בימ"ה, אביגיל בת 14, עם שלושת ילדיה: דניאל בן 300-ה

 וחצי לומד בממ"ד שערי תקווה.   8בן  
למדה    ירושלמית במקור,  תלמידים מתקשים    נילי,  בהוראת  עסקה  מכן  לאחר  בירושלים.  צביה  באולפנת 

שנה היא ד"ר לביולוגיה. במקצועה עסקה במציאת תרופות למחלות עור   15ומשפחות מצוקה בדימונה. מזה 
בחברת פארמה, ולאחר מכן בחברת מכשור רפואי העוסקת בתחום האסתטיקה והאורטופדיה כמנהלת מדעית. 

 פיתוח תרפיה למחלות כליה כרוניות בחברת ביוטק בנס ציונה.  כיום היא עוסקת ב
ומשם     ברחובות.  ויצמן  במכון  שסיימה פוסט  לאחר  אפרים( מרחובות,  אלקנה )עץ  המשפחה עברה לרמת 

לאלקנה. את המשפחה מגדירה נילי כ"משפחה, כמו הרבה משפחות, עם מנעד מגוון של אישיות בילדים. החל 
 ד לאלו עם הקוצים שרוצים תמיד לצאת ולטייל"."מאשרי יושבי ביתך" ע

 מה הביא אתכם לאלקנה?    
 "הפרויקט החדש היה מקסים, אטרקטיבי כלכלית, וקרוב עדיין למסגרות של הילדים ולחברים שלהם מהאיזור".   

מה הייתם רוצים או יכולים לתרום      
 ביישוב? 

לתת      יכולה  שאני  חושבת  "אני 
במדע  העוסקות  מעניינות  הרצאות 
ומעניינת   מונגשת  בצורה  ורפואה, 
היום   ישירות בחיי  לתחומים שנוגעים 

 יום".
מוצאים      אתם  יפים  דברים  אילו 

 ביישוב? 
"הפיתוח האיזורי הוא משהו יוצא דופן 

מתחם   – שעשועים זמינים,  גני  המון 
מגרשים לקורקינטים  רבים,   פעלולים 

שירותים לתושב מהטובים ביותר, ויחס 
אדיב מאד של חברי המועצה שמטפלים 

 אדמינסטרטיבים    בעניינים        .במסירות
 יש מענה מאד מהיר ונכון".     

 

 תורהזום 
 

יתקיים שיעור  תורהזוםהשבוע ב 
ביום  'וירא'מיוחד לפרשת השבוע 

בשעה  21.10.21בחשון  ו"ט, חמישי
ויינתן ע"י המשורר , 20:00

, ןפרופ' מירון איזקסו והסופר
המחלקה לספרות עם ישראל, 

על  בר אילן, אוניברסיטת
אברהם אבינו בין ברית " הנושא:

 ."מילה לעקדה
בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה  

 )בערב( בתורהזום. 
 .להתראות. זהבית גרוס

 

https://www.elkana.org.il/index.php
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 אזכרה 
 

 במלאת ארבע שנים להילקח מאיתנו ראש משפחתינו היקר  

   ל"ז  אברהם הכהן טנא  רבי

 ה ונתייחד עם זכרו ביום שישי"נעלה לקברו בע
 ,9:00בשעה   29/10/21ב  "חשוון תשפבג  "כ 

 .8מקום   20שורה   ,1גוש גפן אזור א'  ,בבית העלמין ירקון
 המשפחה

 

 שרה אשואל
 

 פשטידת בטטה ותפוחי אדמה
 

 ועם חומרים זמינים בבית. להכין אותה, קל יהנו ממנה.ים ילדים ג .הפשטידה טעימה
 

 חומרים
  .בטטות 3
  .תפוחי אדמה 2
 .שמנת מתוקה 1

 .רבע כוס חלב
 .כפית מלח

  .מעט פלפל חריף
 .(ובה)לא ח אגוז מוסקט

 

 אופן ההכנה:
 צילום: אסתי רותם, אוכל טוב                              האדמה והבטטה לפרוסות דקות מאוד.לחתוך את תפוחי 

 דקות. 10להביא לרתיחה להנמיך אש ולערבב מידי פעם כ להכניס לסיר ולהוסיף את שאר החומרים.
 .קצוצים דק םשיני שו 2 .רבע כוס שמן .רבע כוס קמח .'קוטג 1 .ביצים 3 :בינתיים בקערה נפרדת לערבב

עד  35-להשחמה כ לשמן תבנית עגולה או מלבנית לא גדולה ולאפות עד. עם הבלילה לערבב את תפוחי האדמה
 בתיאבון.                                          דקות. 40

 

  – )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 

 

 

 אזכרה 
 שנים    9במלאות  

 לפטירתו של

 ז"ל  איציק פרוכט

יום שישי ט' במרחשוון  ,  היוםנעלה לקברו  
 .בדיוק  12:15בשעה   15.10.21תשע"ב 

 המשפחה וכל בית אלקנה
 
 

 

 עובדיה  ,המועצהחברי    ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה 

בצערם של  משתתפים 

 ,ב"יגאל ועפרה שמיר וב  ,ב"שרון ויהודה כהן וב, נאוה שמיר  
 ב"ב דובי ומרב שמיר וב"אבנר ושולמית שמיר וב

  

והסבאהבעל, האבעל מות    , 

 ז"ל  גדעון שמיר
 מוותיקי אלקנה

 תוסיפו לדאבה עודולא     וירושלים  המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
 

 אזכרה 
 שנים לפטירתו של יקירנו 13במלאת 

 ז"ל אילן מאיר רייזן  "סר

 .בית העלמין באלקנה  בחלקה הצבאית 16:30( בשעה 17.10.2021) נעלה לקברו לאזכרה ביום ראשון י"א במרחשון
 המשפחה

 



 

 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

    

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 לידות
 .נכדה לאהוד ושורי שרון ,בת לחני ומרדכי איזנבך ,להולדת הנינה ,לשושנה ויצחק שרון

 

 נישואין/אירוסין 
 .ישראל תהל עם לנישואי, ונתנאל דחבש( גננת בגן תאנה) למירב
 ר., לנישואיה עם או(סייעת בגן תמר) כנן לשירז

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 
 

 מסיעים - נהגוס �🛵�

 לאזרחים ומסייעים

 �🚕🚗� !הותיקים
 

 פתחה קבוצת נהגים מתנדביםנ  
שמוכנים להסיע לטיפולים רפואיים 

ללא מחוייבות, בהתאם  לפי הצורך

 ��לצורך.
, כנסו לכאן רוצים להצטרף אלינו?   

https://chat.whatsapp.com/Ewjx
x5Fn8fLHbX5bVueClF 

ותהיו חלק מתושבי אלקנה למען 

 ��הקהילה
 .ניפגש בדרכים

המחלקה לשירותים 

 ️�🄝�חברתיים
 

 .עם המעבר לשכירות במדורגים שכונה צפונית ,לסמדר וניסים חזיינר

 

https://chat.whatsapp.com/Ewjxx5Fn8fLHbX5bVueClF
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