
 

 ?ישיבה או צבא
על שני אנשים בפרשתנו הוטלה משימת 

הכהן הוכתר  פנחס בן אלעזר  : המנהיגות
והיתה לו ולזרעו "ככהן לדורות כפי שכתוב 
ויהושע בן ( יג,כה)" אחריו ברית כהונת עולם

הוסמך למנהיג ישראל כיורשו של משה נון 
אל ' ויאמר ד"רבנו כפי שכתוב בפרשתנו 

קח לך את יהושע בן נון  איש אשר :משה 
 (יח,כז" )רוח בו וסמכת את ידך עליו

מנהיגים אלו קיבלו את המינוי בזכות ולא 
 .כל אחד קיבל גמול הראוי לו. בחסד

 

לקח רומח ,קם , "איש המעשה"פנחס 
והגיב לתועבה הפומבית של זמרי בן 

. נשיא בית אב לשבט שמעון,סלוא 
בפעולתו הזריזה מנע פנחס את התפשטות 

התועבה ועצר את עונש המגפה מעל בני 
ישראל שכבר הספיקה להפיל עשרים 

כך הכתוב אומר !  וארבעה אלף חללים
תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני "

 (יג,כה)" ישראל
 

לא ימיש "שעליו נאמר " איש הרוח"יהושע 
באוהלה של ( יא,שמות לג)" מתוך האהל

יהושע שליווה את משה שעלה להר . תורה 
וכשהמרגלים חטאו יהושע שתק )(. יג,כד)סיני 

זהו .( ונתן לכלב לעשות את העבודה
איש "ה נותן לו את התואר "שהקב,יהושע 

וכך .ועל כן מגיע לו  תפקיד המנהיג" רוח
כי אני ,קח לך את יהושע"אומר אברבנאל 

אשר , אלוקי הרוחות מעיד עליו שהוא איש
בו רוח חכמה ותבונה רוח עצה וגבורה רוח 

 "רוח נבואי גם כן' ,דעת ויראת ד
הרי לפנינו שתי דרכים המביאות את 

 :האדם לידי הנהגת הציבור
 כפנחס ( סייפא)מעשים  (1
 כיהושע( ספרא)רוח  (2

 ?מה טוב יותר? איזו דרך עדיפה
אך . שניהם חשובים –התשובה פשוטה 

חייבים לאחד בין השניים  והשלמות באה 
 .כששתי דרכים אלו מתאחדות

איש המעשה  הקנאי ,פנחס: הראייה
בית -נתמנה להנהגה על עניני הרוח

 "שלוםהנני נותן לו את בריתי " המקדש
לעומת זאת יהושע איש הרוח מקבל 

הוא צריך לעזוב את .תפקיד של איש מעשה
לחגור חרב ולפקד  את ( של תורה)האהל 

 .מלחמת המצווה של כיבוש הארץ
ה מטיל על שני מנהיגים אלו "נראה  שהקב

. תפקיד שהוא ההפך מתכונתיהם הטבעיות
, אך דווקא תפקידים אלו

" הניגודים"המאחדים בין 
יוצרים שלמות ואחדות 

ליצור את המנהיג 
 .האידיאלי

הרב
 

א צעידי
גי

 

 ג“תמוז התשע‘ כ  761עלון מספר ‘ פנחס’שבת פרשת 
יבנה ובמיילים -גן, ניר גלים, בן זכאי, קיבוץ יבנה, גבעת וושינגטון, בית גמליאל, העלון מופץ ביבנה

 93:22:   יציאת שבת    91:91:  כניסת שבת

 



לקראת הבחירות המתקרבות החלטנו לערוך כתבה 
נציג הציונות הדתית והצעירים וראיון קצר עם 
 ...האיש שלא מפסיק לזוזאלי מזוז במועצת העיר מר 

  

שישקיעו את אותם סכמי כסף קודם כל 
 . בבתי הספר

 עלינו להתחיל להשקיע בשיפוצים 
וקישוטים לא רק בכיכר אלא קודם כל 

במועדוני הזקנים , במוסדות הלימוד
כ לצאת ולהשקיע "והנוער ורק אח

בינתיים רק בית . בכיכרות ומדשאות
הספר בן גוריון עובר שדרוג משמעותי  
ובלחץ שלי בקיץ יעבור גם בית הספר 

נועם שיפוצים נרחבים בגינת בית 
בנוסף לחדר המחשבים החדש , הספר

חשוב לי להמשיך . שקיבל בשנה שעברה
לפעול למען החינוך בעיר ולדאוג לכלל 

 .בתי הספר והתלמידים
 

, בנוסף חשוב לזכור לא רק את הקנקן
 ...אלא גם את מה שיש בתוכו

הילדים שלנו נמצאים במוסדות הלימוד 
וחשוב לעודד ולפתח פעילות . זמן רב

ערכית ומשמעותית בתוך תוכנית 
. וגם לאחר שעות הלימודים, הלימודים

חשוב לי , כיום חוגים עולים כסף רב
שגם תושב יבנה שידו אינה משגת יוכל 

 .להינות מהפעילויות הקיימות
 

מה יש לך לומר בנושא הדיור לזוגות 
 ? הצעירים

תראי דחפנו מאד את הנושא של דיור 

לצעירי העיר עניין זה לא היה פשוט כלל הן 
מהפן החוקי שישנה בעיה להפלות את מי 

שאינו תושב העיר והן מבחינת מחירי 
 בהובלת ראש העיר וחברת תידהר. הדירות

  61הקצנו כ 
ר  ו י ד ת  ו ד י ח י
ל  ש ה  ח נ ה ב

1כ  5 ף    0 ל ₪ א
לזוגות צעירים 

ר  העי , תושבי 
ן  ב ו מ כ
ה  ז ט  ק י ו ר פ ש
ק  י פ ס מ ו  נ י א
ר  ק י ן  י י ד ע ו

י  ד י ך .  מ י ר צ
להבין שבנושא 
 הדיור לצעירים

הבעיה היא בעיה ארצית וגם שמשרד  
השיכון שמואיל בטובו מידי פעם להקצות 

כמה יחידות דיור בודדות בהנחה 
משמעותית פותח את ההגרלה על דירות 

לכן אני , אלו לכלל הזוגות הצעירים בארץ
חושב שבנושא זה נכון לנו עוד מאבק ארוך 

ועיקש ואני מאמין שמאבק זה יהיה גם 
 .ברמה הארצית

 

 ,ביבנה צומחת לה שכונה חדשה
 ?מה יש לך לומר על השכונה ירוקה 

לגבי השכונה הירוקה אני חושב שיבנה 
התפתחה יפה מאד ואנו מקבלים את כל 

לגבי נושא . התושבים החדשים בברכה
נפתחו גנים רבים ובית ספר , החינוך בשכונה

עם המשך איכלוס השכונה . חדש
. נצטרך לפתח עוד בתי ספר וגני ילדים

כנסת -אישרנו תקציב להקמת בית
חדש בשכונה וכרגע אני בודק את 

הביקוש והצורך גם בפתיחת בית ספר 
 .ד חדש וגנים דתיים בשכונה"ממ

 ?כמה מילות סיום
אומר רק מה שלימדו אותנו חכמנו 

ובמקרה , זיכרונם לברכה בפרקי אבות
וכל העמלים ”: זה רבן גמליאל דיבנה

יהיו עמלים עימהם לשם , עם הציבור
אמור מעט ועשה ”: וכדברי שמאי“  שמים
 “הרבה

ועתה הזמן , עשינו המון, שנים 4במשך 
 ..(בכל זאת בחירות)לומר מעט 

אני מתפלל שאוכל להמשיך לפעול יחד עם 
 .תושבי העיר ולמען העיר

 .והכל מתוך אהבה ואמונה רבה

 ?שלום בעולם

 רחל: מאת

נושאים רבים מעסיקים 
אותי אך הנושא שהכי 
קרוב לליבי זה החינוך 
. בעיר שאני בא מתוכה

פניתי למקצוע ההוראה 
מתוך דאגה לחינוך 

הילדים ועתידם ומכיוון 
שאני מאמין שהחינוך 
 .הוא היסוד שביסודות

 

 ? מפריד כיורים-, לבן או צבעוני-שחור-
שחלילה לא תעלה על – Bלא מספיקה אז כשרות  Aכשרות -

 ...לחסידים ו Yלאשכנזים ו Hלספרדים ו Dכשרות ..  שולחני
 ,  נראית כמו דוגמנית.. אוי ואבוי? פאה-

 !רואים שיער, ממש לא צנוע, מטפחת
 ,מגבעת וכובע עם פרווה צועדים כל אחד במדרכה אחרת-
 , "ממש מגזימה, היא התחילה ללכת עם גרביים"
 "..כ תלך למדרשה"קודם שתכסה את אצבעותיה ואח"

חולפים לא פעם , אולי רכים יותר, משפטים כאלו ואחרים
כל אחת מבוצרת וקנאית , כל אחת והמקום שלה, במחשבותינו

ועל )בטוחה שביום בוא הגואל יניחו כתר על ראשה  , למקומה
 ..  שאכן צדקה והאמת היא רק אצלה"( דומיה"

והעלתה ' ה-ותבוא עליה ברכתו של פינחס על שקנאה את קנאת
' ותתחיל היא ללמד ברבים מהו רצון ה.. על החנית את מורדיו

 ..  האמיתי ושלום על ישראל
 

הרי אנו רואים במציאות  -"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"
אחת והרב שבו /כל אחד, המון תלמידי חכמים' שישנם ברוך ה
חיים שיהיו לנחת לפני , מנת לחיות חיי תורה-הם דבקים על

' תלמידי חכמים שהם כצינור להעברת תורת ה, ריבונו של עולם
מדרש ישמע -מי שיכנס לבית, וכל אחד בדרכו, המחייה את חיינו

זה .. סוף ואפילו צעקות מפי חברותות הדנים בסוגיה-ויכוחים אין

, ד"חסידות חב, חרדים, גרעינים, יישובים, דתית-ציונות? שלום
 .....'חסידות באעלז וכו

אז מה מקומה של , לא שלום ראינו לאחרונה לצערנו? שלום
 ?אמרה זו

 

כל אחד , כל אחד והחלק שלו, מרבים שלמות= מרבים שלום
אליה הוא שייך וביחד , והאות שלו בתורה אותה הוא מאיר

כל פלג , אף אחד אינו דומה למשנהו, הפאזל יהיה מושלם
, האדם-וכמו שכל פלג ופלג בגופנו מרכיב את גוף, והייחודיות שלו

כך כל פלג ופלג מתלמידי החכמים ויראי השמיים מרכיב את הגוף 
אלא עלינו , אל לנו להיות קנאים לדרכנו ולרמוס את השני, השלם

כי כל אחד בדרכו , להכיר בחשיבותו ומתוך כך גם לדבוק בדרכנו
 .מביא את השלמות

כנגד אנשים שקמו בעזות ', קנאותו של פינחס היא לקידוש ה
עלינו לקדש שם , יתברך ומשה שליחו' וטומאה גדולה כנגד ה

שמיים מתוך אהבה ודבקות בתלמידי חכמים ולא חלילה בביטול 
העם בדיוק , החיים, הרוצה בקדושת הבית -דרכו של האחר

העיקר שהכל נעשה לכבודו של מלך מלכי , רק בדרכו שלו, כמונו
 ,המלכים ומתוך ענווה גדולה

 . יהי רצון שיהיה שלום בעולם ונזכה לראות בבניין ירושלים
 !שלום-שבת

 {!שבת שבט שמחה לכל אחד ואחת, שנזכה בקרוב לחבור יחד ולהרבות שלום בעולם, עמיצור}



 "איש אשר רוח בו"
וזה יהיה משפט האיש אשר  

גדול , גאון בתורה: רוח בו
. יראתו יראה עילאה, הדור

מידותיו תרומה גדולה 
אולם על . וצעדו ישר הולך

נשמת ! כל אלה בעל נשמה
חיים שיש בה יש גדול 

מרחבים , לעומק ולרום
נשמה גדולה , ומרחקים

, חצובה מהיכל האצילות
מלבנת הספיר אשר תחת 

נשמה , כיסא הכבוד
מרוממת בטהרתה ומטהרת 

 !! נשמה. במגעה
 . ל"לשונו הקדושה של הרב נריה זצ

ולנו הקטנים לא נותר רק 
 ... לשאוף למעט מכך

 שבת שלום ומבורך

 "לשם שמים"עשייה 

מכהן ,  אלי מזוז
כחבר מועצה 
קדנציה אחת 

וכבר בולט מאד בפעילותו למען , בלבד
. הקהילה מתוך המועצה ומחוצה לה

חבר המועצה הצעיר יוצא לדרך חדשה 
ומתכוון לרוץ למועצת העיר גם בבחירות 

 .הקרובות בראש רשימה חדשה ורעננה
אלי שפעיל מאד בתחום החינוכי עובד 
כמורה בבית הספר נועם שימש בעברו 

כמדריך וכקומונר בסניף בני עקיבא בעיר 
וגם כיום הוא ממשיך ללוות את 

הקומונריות ובוגרי הסניף בכל מה שצריך 
ומעביר שיעור תורה קבוע לבוגרי הסניף 

 .מידי שבת
תפקיד   )משנבחר לתפקד כחבר מועצה 

העלה על סדר יומה של ( שנעשה בהתנדבות 
המועצה את נושא הנוער ותנועות הנוער 

ודחף להגדלת תקצבי הנוער על מנת לאפשר 
 .לתנועות השונות לפעול בצורה טובה

 ?מה שיניתם למען הנוער, אז אלי
בארבע שנים האחרונות גדל תקציב תנועות 

כמו כן ₪ אלף  011לכ₪  אלף  051הנוער מ
ה להגדלת תקציב המלגות “דאגנו ב

אלף  051לכ ₪ אלף  011לסטודנטים שגדל מ
 .כיום₪ 

 
לפני כשלוש וחצי שנים החליטו אלי ועוד 
כמה מבוגרי סניף בני עקיבא  להקים את 

כן )" לשם שמים"הגרעין התורני חברתי 

הם הוציאו לאור ...( מעניין למה זה נשמע מוכר
את העלון אותו אתם מחזיקים ביד והחלו 

עם . פעולות חברתיות ותורניות בעיר 
הרחבת הפעילות הצטרפו אל מקימי 

 אין )פעילים חדשים ואנרגטים , הגרעין

ם  כ י ל (  ע ת ! י ב ת  א ו  מ י ק ה ש
שפועל "  לשם שמים " המדרש  

אהל " מידי ערב בבית הכנסת  
בו לומדים לסירוגין "   משה 

מ  ה  ל ע מ 0ל ש   1 י ף .  א ס ו נ ב
אורגנו אירועים מיוחדים 

: חברתיים ותורניים בניהם 
ה  ל י ה ק ת  ו ת ב ת ,  ש ו א נ ד ס

טיולי ,  ערבי נשים ,  פעמונים 
סדנאות שיעורים ,  משפחות 

ר  י מ ט ן  ר ע ב  ר ה ם  ק ,  ע ו ש
ם  י ר ו ו ,  פ ט ב  ר ט '  ע ב ש ב
 שיעורים חודשיים,  קהילתי

ה קוק "הילולא לראי, מפי רבנים אורחים 
ערב לזכרו של הרב , ל מידי שנה"זצוק

מרדכי אליהו אליו הגיע בנו הרב שמואל 
 ..אליהו ועוד ועוד

 

אילו פרויקטים אתם מכינים ,  אלי
 ?בשבילנו ועומדים כרגע על הפרק

, ישנן תוכניות רבות לעתיד גם מצד הגרעין

אך מצד פעילותי כחבר מועצה אני ממשיך 
מול ראש , לקדם מבנה לתנועות הנוער

יש לנו כבר תוכנית , העיר ושר השיכון
שיפוץ . מוכנה באישורים אחרונים

אני מתכנן . נרחב של בתי הספר בעיר
להמשיך לדחוף למען הקמת ישיבה 

פיתוח מגרשי . תיכונית ראויה בעיר
הספורט והמשחקים למען 

 .הנוער והצעירים
 

מה הם הנושאים שהכי 
ולמה ? מעסיקים אותך 

אתה בכלל מעניין להמשיך 
 ?במרוץ למועצה

נושאים רבים מעסיקים 
אותי אך הנושא שהכי קרוב 

לליבי זה החינוך  ומערכת 
החינוך בעיר שאני בא 
מתוכה פניתי למקצוע 

ההוראה מתוך דאגה לחינוך 
הילדים ועתידם ומכיוון 

שאני מאמין שהחינוך הוא 
היסוד שביסודות היה חשוב 

הילדים הם העתיד של , לי להיות שם
כולנו ואם אנחנו לא נאבק למענם על 
מנת להעניק להם עתיד טוב יותר מי 

 !?יעשה זאת
אנו חיים ביער יפיפייה ראש העיר 

, הנוכחי שידרג את העיר ופיתח אותה
יש בה מדשאות פארקים גני שעשועים 

 אך מה שמעניין אותי זה , וכיכרות

בארבע שנים 
האחרונות גדל 
תקציב תנועות 

אלף  051הנוער מ
 ₪ אלף  011לכ₪  

ה “כמו כן דאגנו ב
להגדלת תקציב 

המלגות 
לסטודנטים 

אלף  011שגדל מ
 .₪ אלף  051לכ₪ 

 



מזל טוב ענק 
שניייר אלוןל  

לרגל הגעתך 
!!לגיל המצוות   
מהמשפחה 

 :(והחברים 

 

 !היקרהדקלה סורה ל
מזל טוב ענקי ליום 

 הולדתך
מאחלים את כל הטוב 

 !שרק אפשר
 ‘לשם שמים’מערכת 

ש “מעיין השל
 !!המסורה

יום הולדת 
 !שמחחח
 מאחלים

 ‘לשם שמים’גרעין 
 :(וחברים 

00:11 

מזל דביר אשטמקר ל
טוב לרגל בר המצווה 

 שתזכה למצוות
 אוהבים 

 המשפחה ואבישי

 !0לתאומים מספר 
 !!לירון ולירון

 !!יום הולדת שמח
 !המון שמחה ואושר

 אוהבים עד אין סוף
 :(משפחה וחברים 

 שי ושיריל, נרית וקוקיל
 !!יום נישואים שמח

 שישרו בביתכם תמיד 
האהבה האחווה השלום והרעות
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