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 הכצעקתה?! 
 על משפטו המיוחד של "שופט כל הארץ"

 בנימין יזרעאלי
 

פליאה על מעשה שנראה כחמור, אך האומרו מטבע הלשון "הכצעקתה?!" )בסימן תמיהה( הפך לשגור בלשוננו ובא לבטא    
 מנסה להקטין בחומרתו, ולעיתים אף לבטלו לגמרי.

 ביטוי זה נלקח מפסוק בפרשתנו, הבה נתבונן בו.   
ָנא ְוֶאְרֶאה, -"ֵאְרָדהכאשר בא הקב"ה לדון את אנשי סדום, הוא "נועץ" בפמליה של מעלה )כך ע"פ רש"י וחז"ל( ואומר:    

 )בראשית יח, כא(. .ֹלא, ֵאָדָעה"-ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָכָלה; ְוִאם
ד ַויֹּאֶמר ה', ַזֲעַקתורבים תמהו, הרי פסוק קודם לכן נאמר: "    ָרה ִכי ָרָבה; ְוַחָטאָתם ִכי ָכְבָדה ְמאֹּ " )שם, כ(. אם ְסדֹּם ַוֲעמֹּ

זעקה בסדום )זעקת העשוקים והנגזלים(, אלא שהיא "רבה", ולא רק שיש בה חטאה, אלא שהיא -כן, לא רק שישנה צעקה
 עקתה?!""כבדה מאוד". מה המקום, איפוא, לאחר ביטויי רשע כה כבדים וחמורים, לרדת ולבדוק "הכצ

מה אנו יכולים ללמוד מכך על "שיטת המשפט" של "שופט כל הארץ", אותו שופט שאברהם אבינו מעלה תהיה לגבי    
   אופן משפטו, ואף נראה כמתריס ואומר: "השופט כל הארץ לא יעשה משפט"?

ימה, ואם ישנה כבר ידיעה ואולי צודק אברהם בתהייתו, אך מהכיוון ההפוך? שכן אם כבר עלתה זעקתה של סדום השמי   
אלוקית בדבר חומרת השחיתות שבה, שורת הדין מחייבת להענישה בצורה הולמת, ומה המקום ל"ארדה נא ואראה"? ומה 

 בכלל יש עוד לראות??
כידוע חז"ל למדו מכאן )מובא ברש"י( לימוד לדיינים "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה", כפי שגם למדנו מדיוק לשון    
 כתוב בסיפור מגדל בבל.ה

 אם כבר למדנו זאת ממגדל בבל, מדוע צריך לחזור על מסר זה שוב? –אלא שהיא גופא קשיא    
וכי דומה "ראיה" של דיינים, ל"ראיה" של הקב"ה? וכי להקב"ה לא היה די בראיה משמי מרום ומהזעקה  :ויותר קשה   

 שעלתה השמיימה?? 
 וק זה בא ללמדנו עניין חשוב בשיטת המשפט של הקב"ה. , פסה"אור החיים" הקדושלדעת    
בדרך כלל, כך מקובל בשיטות המשפט השונות בעולם, האדם נדון לפי מעשיו וכוונתו בעת ביצוע המעשה. כדי להרשיע    

לעת (. אך לאיזה זמן מתייחסת הבחינה? Mens Rea( ואת יסוד הכוונה )Actus Reusאדם יש לבדוק את היסוד העובדתי )
. לא לפניו, ובוודאי לא לאחריו. וכי אם יאמר אדם עכשיו, בעת העמדתו לדין, שכוונתו השתנתה, ישנה ביצוע המעשה

 הדבר את דינו?! פשיטא שלא. אם הייתה לו כוונת מזיד בעת ביצוע הפשע, די בכך כדי להרשיעו.
אין די לקב"ה בראיה הראשונית,  –ת ומלמדנו אחרת. ראשית, "ארדה נא ואראה" ברם, "שופט כל הארץ", נוהג אחר   

.." הם דנו אותו מרחוק, וכך חרצו את דינו למיתה. .ובטרם יקרב אליהם מרחוקמרחוק. אצל אחי יוסף נאמר :"ויראו אותו 
 הקב"ה מלמדנו שאף הוא עצמו "יורד" לזירת הפשע, על מנת "לראות מקרוב".

, האדם עדיין מחזיק בפשעו ובמריו. ובלשון לרגע ההעמדה לדין, נכון לרגע זהלבחון "הכצעקתה", כלומר האם  שנית, יש   
". ברור שישנה משמעות וחשיבות אם בעת המשפט לא חזרו בהם ועודם מחזיקים ברשעםהאור החיים: "רצה להבחין בהם 

ההעמדה לדין. ממשיך ה"אור החיים" ואומר: "הא  הרוחני גם בעת-לכוונה בעת המעשה, אך יש לבחון את המצב הנפשי
 כמידת ארך אפים". אם לא היו מבקשים לשלוח יד במלאכים אפשר שהיה ה' עושה להם אריכות זמןלמדת 

כמדומני, שיש ללמוד מכאן מידה חשובה לכל אדם, ולא רק ל"דיינים". ראשית, כאשר אנו מגבשים דעה על אדם, הרי    
ו", עלינו "לרדת לזירה", לא להסתפק בראיה מרחוק, העלולה להביא לעוד יותר ריחוק וניכור, אלא שבטרם "נחרוץ את דינ

 "להתקרב", לראותו בגובה העיניים, וכך לפעמים גם להצילו.
שנית, יש לבחון את כוונתו של האדם לא רק בשעת המעשה, אלא גם כרגע, "בעת המשפט", הסתכלות זו יכולה להוות    

 ולתיקון, לאדם החפץ לתקן והמביע חרטה וכוונה טובה וכנה לעתיד.פתח לתשובה 
 ויה"ר שתקויים בנו תפילת ר' אלימלך מליז'נסק: "שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם".   

 הציבור מוזמן להשתתף בשיעור חדש בפירוש אור החיים על פרשת השבוע, המתקיים
 באלקנה. 300-ירים באהבה" בשכונת הבכולל "מא 20:00מדי יום שלישי בערב בשעה 
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 במועד שנת השמיטה...  שניםמקץ שבעת "
 את העם" הקהל

התקבצו ילדי הגנים באולם  ,ביום חמישי שעבר   
 מעמד ההקהל.לזכר לחגוג את  ,הפייס

הרב שטרן, ראש  ישוביאת המעמד ליוו רב ה   
אסף שפירא,  המועצה אסף מינצר, מנכ"ל המועצה

ויו"ר המועצה  פועה כהן מנהלת מחלקת חינוך
 שמעון רוקח. הדתית

באירוע זכו הילדים לנשק את ספר התורה אשר    
עבר ביניהם, לראות את הכתב בעת הגבהת הספר 
ולשמוע את קריאת הפסוקים בהם מופיע הציווי 

 אותם היה קורא המלך במעמד ההקהל. 
ההתרגשות היתה גדולה, הילדים רקדו, שרו,    

 .ון פסיפסוצפו בהצגה מרגשת של תיאטר
תודה רבה לכל המשתתפים והשותפים בהפקת    

  האירוע.
 נעה כהן מנהלת הגיל הרך                          

 

 עם ילדי הגנים באלקנה –זכר להקהל 
 



 

 

   

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

מגיש מוסיקה והומור:  ,מועדון האידיש עם שמוליק נדל – 20:00בשעה  10.11.22יום חמישי ט"ז במרחשון    
 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום 20דמי כניסה  שירים ובדיחות מכל העולם, בשילוב כלי מוסיקה רבים.

 עם אילן טל. יוסי גרושקה מנגן.  'שירה בציבור' – 20:00י"ט במרחשון בשעה  13.11.22יום ראשון    
"מסע עד תום  הספר: עם מלכה שינברג. 'חוויה מהספרים' – 11:00 כ' במרחשון בשעה 14.11.22יום שני    

 האלף"/א.ב.יהושע.
"סבתא תמיד  הנושא: .עם ד"ר אלחנן זלוצובר 'ריאותהעיקר הב' – 20:00כ"א במרחשון בשעה  15.11.22יום שלישי    

 מיתוסים ברפואה. –צודקת?" 
 עם נעם בלומפלד. RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00כ"ב במרחשון בשעה  16.11.22יום רביעי    
 .Book Club -מפגש של ה – 18:15כ"ו במרחשון בשעה  20.11.22יום ראשון    
 הילידים באוסטרליה, בין דיכוי לזהות. הנושא: .קתדרה עם זאב רילסקי – 20:00ובשעה   

 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 
 

 ניתן להגיע לשיעור ניסיון – 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 
 .8:15ביום חמישי פילאטיס לנשים עם שירילי בשעה 

 שיעור מונגש קצר למתקשים בהליכה. 18:00ובשעה  .17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3בימי שלישי 
 בהודעה מראש. – ללא תשלום
  17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3 –בימי שלישי 

 שיעורים לגיל השלישי ללא תשלום. 10שיעור יוגה.  17:15בימי שלישי בשעה 
רגול נשימות יוגיות להעלאת ילהביא חיות אל הגוף, ת .שיעור ייחודי שמשלב תנועה קלה – יוגה, נשימה, מדיטציה
 .אחרי התרגול תרגישו יותר נינוחים, אנרגטיים וממוקדיםומדיטציה לשקט ומיקוד.  ,עוצמת האנרגיה שלנו

 .בהרשמה מראש –לפי הרכב הקבוצה יוחלט אם לשלב יוגה על מזרון 
 

 פתוח לכולם –יום טיול עם המדריכה דליה אלוני 
 הפעם נבקר קרוב לבית.

 17.11.22הסיור יתקיים אי"ה ביום חמישי כ"ג במרחשון 
 .15:30חזרה משוערת בשעה  .בדיוק 8:30 מרחבת נחלת הבנים בשעהיציאה  –הנסיעה באוטובוס 

 נראה את מפעל המים הבריטי, בריכת החורף והאגם המלאכותי. . מבצר אנטיפטריס –נגיע למתחם תל אפק    
 הבפטיסטים.נצעד לאורך הירקון ונגיע למקורות הירקון בכפר  וון בריכת הנופרים והפילבוקס.ימשם נלך לכ   
 נמשיך לפארק האקולוגי הגדול והמרשים ביותר בישראל בפארק הוד השרון.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הטיול כולל ארוחת צהריים קלה חלבית שתתקיים כפיקניק באחד האתרים.
  . ₪ 85 פלוס 50 חברי מועדון .    ₪ 115עלות הסיור: 

 (.050-6344894הרשמה ותשלום: אצל יהודית מוזס באחד מאירועי המועדון )או בהודעת וואטסאפ  
 –ניתן להעביר תשלום בביט לטלפון של יהודית או בהעברה בנקאית או מזומן 

 נא להודיע מראש בואטסאפ על העברות. 
 



 

 

 

   

 חברים על הגשר
 

 סיפור חברות משעשע ומרגש, הצגה איכותית לילדים –'חברים על הגשר'    
 אותה משום סיבה.נלמד שחברות היא הדבר הכי חשוב ולא שווה להרוס  בדרך מפתיעה   
 .4-7מתאים לגילאי    
 באולם צביה. 13.11קרוב יום ראשון ה   

 או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3NtYSSG רכישת כרטיסים בקישור    
 03-9109040  מתנ"ס אלקנה: לפרטים מספר המקומות מוגבל! –הזדרזו להרשם    

 

 

 מפגש הדרכה למתנדבות של "אם לאם"
 

 השבוע  נערך מפגש הדרכה למתנדבות של "אם לאם" ומועדון היולדות.    
מתנדבות "אם לאם" מלוות כל יולדת ביישוב המעוניינת בליווי בשנה הראשונה לאחר הלידה. כמו כן, באלקנה    

מהוות להן משענת ותמיכה בתקופה היפה והמאתגרת גרות יולדות שרחוקות ממשפחתן הגרעינית, והמלוות 
לאחר הלידה. חלק מהמתנדבות פעילות גם ב"מועדון היולדות", המשמש מקום מפגש מפנק ליולדות עצמן, 

 לפעילויות חברתיות ולהעשרה.
ות ההדרכה התמקדה בנושא דיכאון אחרי לידה. את המפגש הנחתה ליאת ריבלין, רכזת "אם לאם" ומועדון היולד  

ביישוב חריש. ליאת הציגה לנו שאלות מנחות ובעזרתן העשירה ודייקה את הידע הרפואי והמדעי של הדיכאון 
 אחרי לידה. סיפורה האישי של ליאת חשף אותנו להיבטים הרגשיים, הזוגיים והקהילתיים של הנושא. 

דה למתנ"ס על אירוח המפגש תו קיבלנו תובנות חדשות ואנחנו ממשיכות ללוות יולדות באהבה וברגישות.   
 .בתחומו.אנו מזמינות באהבה את כל היולדות ביישוב להצטרף אלינו לקהילה המחבקת והתומכת

  ליצירת קשר:  
 .052-8881499 –נירית תורג'מן, מובילת מועדון היולדות . 052-3216490 –עידית ליוש, מובילת מועדון "אם לאם" 

 יחידת ההתנדבות, סלין מיכליס                                                                                             . שלכם
    

 

https://bit.ly/3NtYSSG


 

 

 

 כאן באלקנה! –סטודיו נשים   
 

מוזמנים להצטרף לעשרות הנשים הפעילות והמרוצות מהסטודיו האיכותי  –עברנו את החגים ואת הבחירות    
 רשם!יהזדרזו לה –של המתנ"ס ובמחירים ללא תחרות! 

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק                                                  . 03-9109040לפרטים: מתנ"ס אלקנה 
 

 

 

 

מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת  ��

 ��ההרשמה בעיצומה  –  פעילות
    

חלו      החודש  ובאנגלית בתחילת  במתמטיקה  וההעשרה  הלמידה     –   חוגי 
בקבוצות  ומועברים  שבועי  באופן  מתקיימים  החוגים  י״ב.  ועד  ג׳  מכיתה 

 קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון.  
 .להרשמה מוקדמתוברקוד מצ״ב קישור    

 https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.        
 כל הקודם זוכה!   –מומלץ להירשם בהקדם           

 . lemida@elk.Matnasim.co.il,  03-9109040לפרטים: 
 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


 

 

    

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 הצטרפו אלינו גם בפייסבוק )ספריה ציבורית אלקנה(
לחו לנו המלצה למייל הספריה, פרטו למה אהבתם את יש? קראתם ספר ממש טוב ואתם חייבים לספר עליו לכולם

 ואנחנו נפרסם אותה בדף הפייסבוק של הספריה., הספר
 , מנהלת הספריהשרי שורצמן

 

 :הספרייהלהלן זמני פתיחת 
 .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


 

 

    

  

 השיעור לנשים בשבת 
 

ויינתן ע״י הרב    (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים    12:15השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה 
 .בואנה בשמחה להיות עמנו! הביאו שכנות וחברות .מילסאריה 

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס 
 

 תורהזום 
 

בתורהזום    כ  שיעור  ביום חמישי  יתקיים  שרה  חיי  ה20:00בשעה    17.11ג בחשוון  "לפרשת  ״על  .  נושא: 
יהפרידה״ פרופ דב שוורץ מהמחלקה לפילוסופיה וראש המכון לחקר הציונו. השיעור  הדתית    תינתן ע״י 

 .  תלמיד חכם רציני וחוקר גדול. קישור ישלח במייל ובוואטסאפהוא  דב שוורץ    'אילן. פרופ- באוניברסיטת בר
 .בואו להיות עמנו. להתראות, זהבית גרוס

 

 מדרשה לנשים באלקנה ה
 
 

 : 15.11.2022כ"א בחשון   ביום שלישי,תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה    
 . הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 . הרב אביחי קצין – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי המדרשה, מוזמנות בשמחה  כל נשות אלקנה   
 להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.

 . 0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

, במקור מטל מנשה. למד בישיבה 30בן אלעד,    
תיכונית שדה יעקב, התגייס לאחר מכן לחיל הים. בעל 

כיום הוא  תואר במדעי המחשב מאוניברסיטת אריאל.
 מפתח תוכנה בחברה צ'ק פוינט.

, במקור מאזור, למדה 28, בת דוידובספיר, ממשפחת    
לפנית בני עקיבא תל אביב, עשתה שנתיים שירות באו

מטפלת במעון של ילדים  –לאומי באגודת אלו"ט 
אוטיסטים בחולון. בעלת תואר במדעי המחשב 

מפתחת תוכנה בחברת היא גם  מאוניברסיטת בר אילן.
חברים , לו לעבוד בצ'ק פוינטילאחר שהתח צ'ק פוינט.

 הם.לעבודה הכירו ביני
 אלקנה? מה הביא אתכם ל   
חיפשנו מקום עם קהילה דתית שעדיין קרוב "   

שמענו מחברים הרבה המלצות ומילים חמות  .למרכז
 ."על אלקנה

 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?    
 ."נשמח לתרום בכל מה שנוכל לעזור בו"   
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
 אלי לגדל יהקהילתיות, העזרה ההדדית, מקום איד"   

 ."בו את הילדים ולהקים את הבית שלנו       

 

 300-תושבי שכונת ה ספיר ואלעד פלג, 
מהיישוב אזור, עם שתי   ,300-שכונת הב  12ניצנים  עברו לפני כחודשיים לביתם החדש ברחוב    פלג  אלעדספיר ו   

הגדולה בבוגרים    –  במעון הזית  שתיהן חודשים,    9טוהר, בת  ו,  שנתיים ותשעה חודשיםהדר יעל, בת  בנותיהם:  
 .והצעירה בתינוקיה

 

חיסוני 
שפעת 

לחברי  קופת 
חולים מכבי 

 ומאוחדת
 

לחברי  קופת חולים 
. מכבי ומאוחדת

  חיסון  לקבל  ניתן
 פרופ'  צלא לשפעת

 בשעות   כהן איאן
 .רפאהמה פתיחת

 

 שעות פעילות:
 17:00-19:30יום א' 
 07:30-09:00יום ג' 
 17:00-19:30יום ד' 
 07:30-09:00יום ו' 

 

 .03-9363168טלפון: 
        תורים:  זימון

03-9363168. 
 .03-9363403 פקס:

 
 .בברכה
 כהן  איאן   פרופ'

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 

 

 ענת מובשוביץ ל
 

 תנחומים על פטירת אביך 
 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 לדאבה עוד  פיולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 

 

 אזכרה  
 

 לקח מאיתנו ראש משפחתנו היקרישנים לה  5במלאת 

 ז"ל   אברהם הכהן טנא ר'

 ונתייחד עם זכרו נעלה לקברו ב"ה 
 09:30( בשעה 18/11/22)ביום שישי כ"ד בחשוון 

 גוש גפן , בבית העלמין ירקון
 8מקום   20שורה   1איזור א'

 המשפחה וכל בית אלקנה 
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 לידות
 .ויהודה דוידסון הורדונין ל, נכד לנילי ואשי דל, להולדת הבן ,לדנה ויאיר ימיני

 .נכד לנדיה ומוטי לוי ,להולדת הבן דוד ,לנתנאל ומוריה לוי
  .ל ויוחאי זנויבת לאביג ,להולדת הנכדה תמר רחל ,לנדיה ומוטי לוי

ואילת   בת לשמשון הנכדה,הולדת ל באלקנה הרב יצחק יודייקין, 'מכון מאיר'לראש כולל 
 יודייקין.

 

 נישואיןואירוסין 
 .לאירוסי הנכד גיא עם דפנה אנגלרד, בן לליאור ונגה פורת ,לרחל ודב שחר ,למלכה וקלמן פורת

 
 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 
 

 

 

 

 


