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עד מתי?
יונתן פולארד
עוול גדול וחריג ,עינוי נורא וחרפה :אחינו יהונתן בן מלכה פולארד זרוק בכלא יותר מרבע מאה  26 -שנים! בכירים
אמריקנים כבר הודו שטעו לגביו ,אבל נשיא ארה“ב מחזיק אותו כקלף מיקוח נגד ישראל .מצבו של יהונתן הולך ומידרדר,
וקיימת סכנה לחייו .יהודים ,אל תעמדו מנגד! הושיטו יד לאח בצרה! ”לא תעמוד על דם רעך“
אבישי בר-אושר ,ירושלים השלמה
שחרורו של גלעד שליט ואחר כך שחרורו של אילן
גרפל הגבירו את הציפייה לשחרורו של יהונתן
פולארד ,האסיר היהודי שכלוא כבר  26שנה בכלא
האמריקני.
העם בישראל צריך להתאחד בדרישה שגם יהונתן
יסיים את ריצוי עונשו ,וישוחרר לאלתר.
מצבו הבריאותי של יהונתן בן מלכה פולארד קשה.
בשנה האחרונה חלה התדרדרות בבריאותו ,ועל כן
הצורך לשחררו דחוף ביותר.
קיים חשש מוחשי שהמשך מאסרו ,במצבו בריאותו
הנוכחי ,מסכן את חייו.
הממשלה הביעה זה מכבר את רצונה שיהונתן
ישוחרר ,ואף הכירה בו כסוכן ישראלי .בשנה האחרונה
היינו עדים לכך שבכירים בממשל האמריקני לשעבר
הביעו את דעתם בעד שחרורו של פולארד .בדבריהם,
הם קבעו שנעשה לו עוול משווע ,וקראו לנשיא ארה“ב

לשחררו ללא קשר או עניין במשא ומתן המדיני או
העסקאות האחרות.

ערבות יהודית
הבכירים מכירים גם את החומר המסווג ביותר
בעניינו של פולארד .רובם התנגדו בעבר לשחרורו,
וכיום הם סבורים שיש לשחררו לאלתר .זאת בעיקר
בשל העובדה שהתברר כי ההחמרה בעונשו נבעה
מהאשמות שהתבררו כבלתי נכונות.
ראוי לציין כי העונש בארה“ב על עבירות ריגול הינו כ4-
שנים בממוצע ,כך שתקופת מאסרו של יהונתן חורגת
מעבר לכל פרופורציה ומפלה אותו לרעה.
במצב הדברים ,ב‘מטה המאבק‘ פועלים במרץ
רב לשחרורו של יהונתן ,וטוענים” :עלינו לדאוג
שהדרישה לצדק ולזכויות אדם תישמע בקול רם
ובאופן ברור ,במיוחד בארה“ב .המשך מאסרו של
פולארד והחזקתו כ‘קלף מיקוח‘ נוגדים את ערכי
המוסר ,הצדק וזכויות האדם“.

פתוח כל יום מהשעה  9:00בבוקר עד  19:00בערב

מתקשרים לבית הלבן עוד היום
למאות אלפי קוראי ארץ ישראל שלנו הנאמנים
והמסורים ,לצורך המבצע ,משתמשים בקו טלפון
ישראלי שיועבר ישירות ללשכת נשיא ארה“ב ברק
חוסיין אובמה ,כך שעלות השיחה למתקשרים תהיה
כשיחה מקומית בארץ ,מה שיאפשר להתקשר גם
מטלפונים ביתיים וממכשירים סלולאריים.
את השיחות מבקשים לנהל בשעות הפעילות של
הבית הלבן משעה  16:00ועד חצות שעון ישראל.
המתקשרים שיגיעו ללשכת נשיא ארה“ב מתבקשים
לומר באנגלית את המיליםPlease free” :
 .“!Jonathan Pollard Nowבצורה מכובדת
ומנומסת.
מספר הטלפון להתקשרות לבית הלבן הוא
 .072-2156215וביחד עם זה נמשיך להתפלל
ולהעתיר בעד יהונתן בן מלכה.

שנת תשע“ב ,ועל השלט:
”אין כניסה ליהודים“
עשרות שנים אחרי סוף השואה ,נמצא המקום היחיד בעולם בו אוסרים על יהודים להיכנס .הגרמנים קראו לזה
”יודן ריין“  -נקי מיהודים ,אבל השלט אינו בגרמנית
אלה פני הדברים

הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קרית מוצקין

חידה :היכן נמצא כיום השלט הנבזי ”אין
כניסה ליהודים“? במוזיאון ’יד ושם‘? ב‘גנזך
קידוש השם‘ בבני-ברק? ב‘בית התפוצות‘?
טוב ,זה הרי ברור .זה יותר מ 70-שנה אחרי
השואה ,מובן מאליו ששלט כזה ניתן לראות
אך במוזיאונים.
אבל בשבת האחרונה התברר לי כי טעיתי.
נתקלתי בשלט כזה אורגינלי’ ,חי ובועט‘,
המכריז ומזהיר באופן חגיגי” :אין כניסה
ליהודים“ ,וזאת הן בשפה העברית והן בתרגום
אנגלי .את כל אלה ראו עיניי ,לא עיני זר ,בעת
ביקורי בשבת האחרונה והמרוממת’ ,שבת חיי
שרה‘ ,בעיר הקודש חברון ,ליד שער הכניסה
לשטח בחברון המפורסם בכינויו ’שטח .‘H1
לטובת מי שאינו מתמצא כל כך ,נבאר כי מדובר
בחלקה הגדול יותר של העיר חברון ,אשר
בסמטאותיו התגוררו אחינו בני ישראל דורות על
גבי דורות ,ובהם גדולי ישראל ומצוקי ארץ .חלק עיר
זה ,למרבה החרפה ,נלקח מבניו של אברהם אבינו

ונמסר בגזילה לפראי אדם אשר ידם בכל ויד כל בם.

מיהו יהודי?

הבנתם? שלט ”אין כניסה ליהודים“ לא קיים
אפילו באיראן ,אבל הוא ניצב ב‘עיר העברית

שאלתי את החיילים המאבטחים את שער
הכניסה על פי מה הם קובעים ’מיהו יהודי‘?
שמא צריך פלוני בן פלוני החפץ להיכנס לשטח
הנ“ל להציג תעודה אורולוגית המאשרת שאינו
חתום חלילה באות ברית קודש של בריתו של
אברהם אבינו ,מייסד חברון?
החייל ,בחור טוב ותמים ,התבלבל ,והגיב בחיוך
של מבוכה” :נו ,ברור שלך תיאסר הכניסה ,כי
אתה בוודאי נראה כיהודי. “...

’יודן ריין‘ בעברית

השלט שמכריז "אין מעבר ליהודים" בחברון

הראשונה ,הלא היא )לא תל-אביב ,אלא(
חברון ,שנרכשה כדת וכדין ,בכסף בשטר
ובחזקה על ידי אברהם העברי.

כמובן ,נהניתי לספוג את המחמאה .אבל כל
זה אינו שווה לי ולא לנו נוכח החרפה שיש
בכך שהמקום היחיד בעולם אליו ”אין כניסה
ליהודים“ )אבל יש כניסה לכלבים ויש גם יש
כניסה גם לאנרכיסטים( הוא המקום המקודש
שהוא ערש היהדות והעם היהודי -עיר הקודש
חברון.
שום פלפול לא יעזור; אלה פני הדברים ב‘מבחן
התוצאה‘ .כנראה בדורנו ,תרדמה נפלה על בניו
של אברהם אבינו ,זכותו תגן עלינו ,להיוושע
ובמהרה בדבר ישועה ורחמים!

תיקון חוק מיהו יהודי  -מלחמת מצווה

לקראת יום השנה ה 21-להירצחו ,דברי ח"כ הרב מאיר כהנא הי"ד בכנסת על חוק מיהו יהודי שרלוונטיים היום יותר מתמיד
מלחמת החשמונאים

הרב מאיר כהנא הי"ד

”במיאמי-ביץ‘ פלורידה יושב רביי רפורמי ושמו
אלן פרנק  -בור מדאורייתא ,עם הארץ מדרבנן,
כמו כל הרפורמים .ריק פוחז ,אדם שמזלו היחיד
הוא שקהילתו יודעת יהדות עוד פחות ממנו.
הרביי הזה הודיע בעיתונות ,שהוא חשף תרופת
פלא ,קפיצת דרך לגיור שלא כהלכה .כל גוי,
הוא הכריז ,ללא הבדל דת או לאום ,ללא גזענות,
הרוצה להתחתן עם יהודייה בחירת לבו ,וההפך
 יוכל להגיע לסמינר של שמונה שעות ומיידלהתגייר .להיכנס כגוי נוכרי וזר ,ולצאת בין-יום
כבנו של אברהם אבינו .שמעתי מאחורי הפרגוד
שפנתה אליו עז  -כן ,עז  -שהחליטה להתגייר,
ולשם כך כבר גידלה זקן.

מלחמת האור בחושך

”עם הבור הזה ועם מאות הרביי‘ס הרפורמים
והקונסרבטיבים המזויפים ועזי-הפנים כרתו
ראש הממשלה והשמאלנים המתייוונים שלו
ברית .כוונתם להרוס את היהדות האמיתית ,לגזול

ממנה את הסמכות הבלעדית לקבוע את אופיו
והגדרתו של העם היהודי.
”אם כן ,הרי לפנינו מלחמה  -מלחמת מצווה.
אותה מלחמה שפרצה לפני יותר מאלפיים שנה
והונצחה בהיסטוריה בתור חג החנוכה ,ניצחון
החשמונאים ,המכבים מקבלי עול מלכות על
המתייוונים  -מהרסינו ומחריבינו שיצאו מאתנו.

לעולם לא נכיר בג ֵרות המחללת
את ההלכה .לעולם לא ניתן
להשמיד רוחנית את העם היושב
בציון ,כפי שהושמדו רוחנית
אחינו היהודים המסכנים היושבים
בגלות .על זה נלך עד הסוף.
”על דעת המקום ועל דעת הקהל ,בישיבה של
מעלה ובישיבה זו של הכנסת של מטה ,אני
מצהיר :גיוריהם לא גיור ,יהודיהם כביכול אינם
יהודים ,כל נדריהם בטלין ומבוטלין ,לא שרירין
ולא קיימין .לעולם לא נכיר בג ֵרות המחללת
את ההלכה .לעולם לא ניתן להשמיד רוחנית

את העם היושב בציון ,כפי שהושמדו רוחנית
אחינו היהודים המסכנים היושבים בגלות .על
זה נלך עד הסוף.

גויים קובעים מיהו יהודי
”המאבק למען גיור כהלכה ונגד המפגשים הוא
מלחמת מצווה ,מלחמת חובה ,מלחמת קודש .אם
כן ,מה יאמרו ,מה ידברו ומה יצטדקו המפלגות
הדתיות העושות מעשה כזמרי ומבקשות שכר
כפנחס? את פניהן לא רואים ,איפה הן? הילדים
אינם.
”לסיום ,עליי לתבוע היום את עלבונו של אחד
מגדולי הרבנים והמנהיגים בישראל ,האדמו“ר
מחב“ד ,הרבי מלובביץ‘ ,לאחר שחבר כנסת אחד,
לא יהודי ,העז לזלזל בו ולהשמיצו .האדמו“ר טען,
ובצדק ,שלא ייתכן שלא-יהודי יצביע ויקבע מיהו
יהודי ,ושמה שאנו רואים פה בכנסת ,כאשר גויים
קובעים מיהו יהודי ,מגיע לאבסורד“.
*מדבריו בכנסת בעת הגשת אי אימון על אי תיקון חוק
מיהו יהודי.

תרומות למרכז החסד גוש קטיף 1-800-450-440

מנהיג האיחוד הלאומי ,ח“כ יעקב כץ )כצל‘ה( ,סוגר חשבון עם בית המשפט העליון

ראיון מיוחד

”רק הערבים והשמאלנים מביעים אמון
במוסד העלוב הזה“

ח“כ יעקב כ“ץ )כצל‘ה( ,שהעביר את ”חוק גרוניס“ בכנסת ,מסביר בראיון מיוחד את משמעות החוק שיוביל לשינוי דרמטי
בבית המשפט העליון ,ומדבר על מאבקו נגד עקירת המאחזים שהוביל לניצחון ביניים ועל המאבק במסתנניםראיון מרתק
כצל‘ה העברת את מה שנקרא ”חוק גרוניס“ נגד
כל הסיכויים ,ובשמאל יש חשש כבד מערעור
סמכות בית המשפט העליון.
”החוק הוא לא ’חוק גרוניס‘ ולא ’חוק כצלה‘ .זה חוק
שמחזיר את השליטה לעם ומוציא את השליטה
מידי קבוצה קטנה ועלובה ,חבורה אליטיסטית
תל-אביבית’ ,נטורי קרתא החילונית‘ ,שמשדרת
חוסר אהבה לעם ישראל ,דבקות בחוקיי הגויים,
וניסיון להשתלט על עם ישראל בכוח הדיקטטורה
השיפוטית .הם ניכסו לעצמם ,בכוח הזרוע ,שלטון
ללא מיצרים .לדבר הזה יהיה סוף .תם עידן ימי
הביניים בו יושבים אנשים שחושבים שהם חכמי
הדור הנאורים ושהעם כולו הוא חשוך ונבער
מדעת.
”החוק שהעברנו מאפשר לוועדה לבחור את
נשיא בית המשפט העליון ,ולא כפי מה שהיה
עד כה ,שהשופטים עצמם בוחרים מי יהיה
נשיא בית המשפט .ואני מדגיש :זו רק תחילת
המהפכה ,עד שנביא ליציבות“.

העם היהודי רוכש בוז לבג"ץ

השמאל והתקשורת זעקו שזו התערבות פוליטית.
”אנחנו חוזרים לחוקים התורניים הטבעיים
והיסודיים של עם ישראל .הכנסת מייצגת את
הציבור בישראל ,שבחר באנשים שהתחייבו
לשמור על ארץ ישראל ,תורת ישראל ועם
ישראל .מפלגות ש“ס ,האיחוד הלאומי ,הבית
היהודי והליכוד מייצגות את רוב העם .בית
המשפט העליון חייב לייצג את העם .לא יעלה על
הדעת שמתוך  7מיליון אזרחים ,יש כמה אנשים
בודדים שהם החכמים וכולם נבערים מדעת .עם
ישראל הוא עם בו כולם חכמים ,לומדים במכללות
ובמוסדות תורה ,והוא ביטא את רצונו בבחירות.
לא ייתכן שבית המשפט העליון במדינה יפעל
באופן שיטתי נגד העם“.
אולי זה מסביר את העובדה שהציבור מביע
אי אמון בהם.
”בכל הסקרים ,האמון בבית המשפט העליון הוא
עלוב וקטן .רק השמאל והערבים מביעים אמון
במוסד העלוב הזה .אם הם היו בית משפט אמיתי,
שממלא את ייעודו כבית משפט ,זה היה המוסד
הראשון שהיה זוכה לאמון הגדול ביותר .העם
היהודי רוחש להם בוז .בית המשפט העליון באופן
קבוע מלמד זכות על הערבים ,וייקוב הדין את ההר
עם היהודים .בדבר אחד הם ראויים לשבח שהם לא
מנסים להסתיר את דעתם ואת שנאתם התהומית

של המסתננים מזכיר לי את אוניית הטיטאניק,
שטבעה בצד הצפוני ,ובצד הדרומי שלה עדיין
המשיכו לרקוד כאילו הכול בסדר” .בעיית
המסתננים מאיימת על כל ערי ישראל ,ובפרט על
תל-אביב ,והיא תטביע את כולנו .חייבים להעביר
את החוק להקמת מתקן שהייה למסתננים – זה
למען כל העם בישראל“.

נתניהו עוד יבגוד בנו

נביא למהפך .יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ יעקב כץ )כצל'ה(

למתיישבים ולדתיים ,בפרט הגברת דורית בייניש“.
נלחמת קשה נגד הרס גבעת אסף .נראה לך
שהצלחת לדחות את הגזירה?
”עוד דוגמא לצביעות של בית המשפט .לא ראינו
מעולם שבית משפט מורה להרוס שכונות ובתים
שקיימים  10-12שנים .לא היה מעולם דבר
כזה .אבל הם מורים מיד להרוס למתיישבים.
הבדואים בונים אלפי בתים בלתי חוקיים בדרום
ובגליל ,ומעולם לא שמענו שהרסו שכונות .אפילו
בירושלים המזרחית לא הורסים .בייניש אפילו
לא הגיעה לראות את מה הם מנסים להרוס .ואני
רק יכול לומר לה :בתל-אביב יש לכם גידול דרך
המסתננים שכובשים את העיר ,ואצלנו ביהודה
ושומרון יש גידול טבעי .כולם מבינים שהפתרון
אינו בהרס ובחורבן ,וימצאו פתרונות ,בעז“ה“.

המסתננים  -איום על כולנו

נאבקת על הקמת מתקן כליאה למסתננים
ועל גדר ההפרדה בדרום.
”אני רואה זכות עצומה בבניית הגדר במאבק
שניהלתי ,בהיותי יו“ר הוועדה לעובדים זרים.
בהתחלה לא רצו לשמוע לי ,כשהעליתי את הבעיה
הזאת .אלמלא מה שעשיתי ,הממשלה לא הייתה
בונה את הגדר ,שכיום היא משקיעה בה מיליארדי
דולרים .גם זה אמצעי נגד התקפה מצרית ובעיית
הטרור.
”לישראל נכנסו רשמית קרוב לחמישים אלף
מסתננים  -אלה שנקלטו על ידי צה“ל והם בתל-
אביב ,אילת ,פרדס-כץ ,ראשון-לציון .וגם בירושלים
יש כבר בניינים עם מסתננים .מספרים לא רשמיים
מדברים על קרוב ל 100-אלף.
”זה יכול להגיע למצב שכל אפריקה תגיע לכאן,
אם לא נקים מתקן כליאה ונעיף אותם .אני נלחם
למען העיר תל-אביב ,שהולכת ונגמרת .כל הנושא

מה דעתך על נתניהו?
”אין ספק שבליכוד יש הרבה אוהבי ארץ ישראל,
אבל על ראש הממשלה אי אפשר לסמוך ,וברגע
האמת הוא יבגוד בנו ,ואז כל הליכוד ילך אחריו כפי
שהיה עם שרון בגוש קטיף .נתניהו היה מוכן לכל
הדברים – הקפאה’ ,שתי מדינות לשני עמים‘ .הוא
היה מוכן לחזור לקווי  ,‘67גם אם בתיקונים קלים.
אנחנו ,אוהבי ארץ ישראל ,חייבים להיות חזקים
מאוד בפוליטיקה ,ומי שמצביע ליכוד – שם את
כספו על קרן הצבי“.
לפני  20שנה בדיוק ,כעוזרו של שרון לענייני
התיישבות ,ישבת בצומת מרכזי כשבנית את
יהודה ושומרון.
”כל יום אני אומר ’ועל ניסיך שבכל יום עמנו‘ .כמות
הניסים על ההתיישבות ביהודה ושומרון זה דבר
שלא ייאמן .רשומים ביו“ש קרוב ל 400-אלף נפש.
ויש במזרחה של ירושלים עוד  300אלף .בסך הכול:
קרוב ל 700-אלף .לפני עשרים שנה ,בממשלה
שהוקמה בברכתו של הרבי מלובביץ‘ ,שראה את
הסכנה האיומה משמעון פרס ואריה דרעי ,שרצו
להביא שואה על עם ישראל בתרגיל המסריח ,בנינו
אז  60אלף יחידות דיור ביהודה ושומרון וברמת
הגולן – דבר נ ִסי ופלאי שמעל דרך הטבע ממש.
”גם שמיר וגם שרון לא ידעו ולא הבינו מה אנחנו
עושים .ואני זוקף את כל מה שהיה אז לברכותיו
של הרבי מלובביץ‘ .הייתי כותב לרבי באופן תדיר
דו“חות על הבנייה ,והמזכירים שלו סיפרו כמה נחת
רוח עשיתי לרבי בבנייה ביהודה ושומרון .כל מה
שקורה כיום ביו“ש זה תוצאה ישירה של מה שהיה
לפני עשרים שנה.
”אני זוכר שיוסי שריד היה צועק שכל הקרוונים
שהבאנו ליהודה ושומרון ריקים ,ואני ,שראיתי
אותו ,הייתי אומר לו’ :יוסי ,אני מבטיח לך שהכול
יהיה מלא‘ .כיום אי אפשר להשיג מילימטר ביהודה
ושומרון .כל הבתים מלאים .כל עם ישראל מכיר
היום בחשיבות של ההתיישבות ,וגם הערבים
מבינים שכל יום שעובר המצב נהיה בלתי הפיך“.

ארץ ישראל זקוקה לך!

רבני ארץ ישראל קוראים לך לתרום להצלת ארץ ישראל וירושלים
מרן הרב יעקב יוסף

הרב מאיר מזוז

הרב דוד דרוקמן

הרב אקסלרוד

הרב דב ליאור

המקובל הרב יורם אברג'ל

"אנו פונים לאחינו בית ישראל לחתום על הוראות קבע בסכום הראוי
להתכבד בו עבור 'המטה להצלת העם והארץ' .אנו מברכים את כל התורמים
באריכות ימים ושנים טובות ובריאות יחד עם כל בני משפחותיכם ,ותהיה
לכולכם פרנסה בהרחבה ונחת מהילדים ,וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו".

התקשרו עכשיו לטלפון  24 1-800-450-440שעות ביממה

הפקדה לחשבון בנק הדאר  2108333בנק לאומי סניף  985חשבון  23435/06או לשלוח צ'יק
למוטב בלבד "המטה להצלת העם והארץ" לת.ד 1025 .קריית מלאכי

פצצה מתקתקת

Welcome to Sudan
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי

פצצת הגרעין האיראני מעסיקה את מיטב
המוחות והכוחות במדינת ישראל .המוסד על
שלוחותיו ,עוקב אחר ההתקדמות של הפצצה,
ויש אומרים שאף מבצע פעולות לעיכוב ופגיעה,
תוך השקעת משאבי עתק ותוך סיכונם של
סוכנים .משרד החוץ וראש הממשלה ,פועלים
ללא לאות בהסברה בינלאומית ,הם מנסים לגרום
לעולם להבין את הסכנה הטמונה בחימושה של
איראן בפצצה גרעינית ,לרתום אותם למאבק של
סנקציות ,תקיפה ,או לכל הפחות להבנה במידה
וישראל תחליט לתקוף.
אולם בכל פעם שאני חוזר משכונות דרום תל
אביב ,אני מבין ששוב אנחנו מתעסקים באויב
הלא נכון ,תוך סירוב מטורף להאזין לפצצה
המתקתקת ,פצצת המסתננים.

מדינה בתוך מדינה

מי שמסתובב בתחנה המרכזית בתל אביב,
בשכונת שפירא בשכונת התקווה ,ברחוב לבנדה
וצ‘לנוב בתל אביב ,לא יכול להתעלם מהעובדה
שהפצצה האפריקאית והעובדים הזרים נמצאת
רגע לפני פיצוץ .פתיל ההשהיה כבר הודלק ,והוא
מתקרב במרץ אל המרעום.בלב תל אביב כבר יש
מדינה בתוך מדינה .לפני שבוע בזמן שקיימנו
הפגנה נגד עסק של סודנים ,בשכונת שפירא,
ניגש אלי קצין הסיור של מרחב יפתח במשטרה.
הוא התחנן בפני שלא אעז להיכנס לתחנה
מרכזית ללא תיאום עם כוחות גיבוי וליווי של
המשטרה .הוא הסביר שמדובר בסכנת נפשות
של ממש .ההסברים שלו היו מיותרים ,בתוך עמי

אני יושב ,מידי יום אני מקבל דיווחים על איומים,
הטרדות גנבות ,כנופיות פשע אימתניות שצמחו
בתוך ’סודן הקטנה‘ שבלב תל אביב .אבל מסתבר
שיש מי שחושב שהפתרון נעוץ בהתעלמות,
המסתכמת באזהרה ’פשוט אל תיכנס לשם‘.
מדינת ישראל ובראשה ראש הממשלה ,נוהג

עובדים זרים מסודן בעת תפילה בפרהסיה

אולם בכל פעם שאני חוזר משכונות
דרום תל אביב ,אני מבין ששוב
אנחנו מתעסקים באויב הלא נכון,
תוך סירוב מטורף להאזין לפצצה
המתקתקת ,פצצת המסתננים.
בפצצה האפריקאית ,כבת יענה ,המטמינה ראשה
בחול .התירוצים שנבנית גדר שיסיימו לבנות אותה
בעוד כשנה וחצי ,לא מונעים את שטף המסתננים
הבלתי חוקיים ,המשתלטים על הרחובות ,על
מקומות העבודה ,על הגנים הציבורים ,ומטילים

הספר שחזה את התרסקות
השלום עם מצריים

בצע מיוחד
מ

₪ 50

דמי משלוח
כולל

לרכישה08-8584353 :
02-6255456

אימה ופחד על אזרחי ישראל .חד חלק ,אין כל
טיפול מערכתי בפצצה הזאת .יום הפוגרומים
האפריקאים בלב תל אביב ,קרוב אלינו מרחק של
פסיעות אחדות.

איום קיומי יותר מהפצצה האיראנית

לו ראש הממשלה היה אחראי על עתידנו ,הוא
היה מתייחס לפצצה הזאת שהיא איום על קיומנו
שלנו ,לפחות כמו לפצצה האיראנית שהיא איום
על שלום העולם כולו )העולם הערבי ,חושש
מהפצצה האיראנית יותר מאיתנו ,למה אנחנו
צריכים לבצע עבורם את העבודה?( .רוה“מ היה
צריך לגייס את כל משרדי הממשלה וראש הערים
למלחמת חורמה בתופעה .מלחמה ,שתגרום
למסתננים להבין שלא כדאי להם לבוא לכאן.
במקום זאת אנחנו עושים הכל כדי שהם יזרמו
לכאן בהמוניהם ,גם לאחר שתהיה כאן גדר!
צה“ל קולט אותם ומעביר אותם לשב“ס ,שם הם
מקבלים טיפול רפואי ,מזון מבריא ,בגדים חדשים
ודמי כיס ,וכמובן הסעה למרכזי הערים .בעלי
עסקים נהנים מעבודתם הזולה ,בעלי הדירות
נהנים משכר הדירה הגבוה .ראש עירית תל
אביב ,דואג למחסורם בחינוך איכותי ובתי ספר
עם תקציבים מנופחים )במו אוזני שמעתי את
איש מחלקת חינוך בעיריית תל אביב ,המתגאה
שנותנים להם תקציבי חינוך שלא מגיעים להם,
ואני שואל על חשבון מי?( .ארגוני ’זכויות אדם‘,
נלחמים על ’זכויותיהם‘.אני שב ומאזין להתעסקות
במה שמכונה ’האיום האיראני‘ ,ומבין ששוב ,איננו
מזהים את האויב ,הנמצא על פתח ביתנו.
דרכי הפעולה להתמודדות עם האסון הזה,
דורשים מנהיגות נחישות ואומץ ,תכונות
שאיבדנו לצערנו זה מכבר.

שם מגרשים ירקב

רפי גרגס ,יו“ר הליכוד בקרית-אונו” :נעשה הכול ששמו של שרון לא יונצח בעירנו“
קריית-אונו
תושבי
גוש קטיף ,וללא קשר
מתנגדים ליוזמה של
לעמדה הפוליטית מימין
ראש עיריית קריית-אונו,
או משמאל.
”אני יודע הרבה מאוד
יוסי נשרי ,לקרוא שכונת
דברים על אריק שרון“,
מגורים חדשה שתקום
מוסיף גרגס” ,היו
בסמוך לכפר-אז“ר ,על
תקופות שהוא היה אדם
שמו של ראש הממשלה
אמיתי .אבל הוא הפך
לשעבר אריאל שרון.
את עורו .אנשים כועסים
יו“ר סניף הליכוד ,רפי
מאוד על הריסת גוש
גרגס ,החליט לצאת
קטיף וגירוש התושבים
למלחמת חורמה ולעצור
שנעשה בצורה דורסנית.
את היוזמה המבישה,
כולם ידעו ,כולל בימין
והוא מבטיח מלחמה
רפי גרגס יו"ר הליכוד קריית אונו
ובשמאל ,שנסבול מזה,
חסרת פשרות בהחלטה.
אבל הוא  -משיקולים אישיים לחלוטין
שרון גרם נזק למדינה
 החליט להרוס את המדינה.בראיון ל‘ארץ ישראל שלנו‘ ,מסביר
לא נשכח ולא נסלח
גרגס מדוע הוא מתנגד ליוזמה” :שרון
”אלפי עקורים מגוש קטיף עדיין
גרם נזק רב למדינה .התנהגותו
זרוקים ,ואנו סובלים בגלל האיש הזה.
בנושאים רבים לא הייתה תקינה.
איך בכלל יעלה על הדעת להנציח
התושבים כועסים ,ומתנגדים לרעיון.
אדם כזה ,שפילג את העם ,ופגע באלפי
במקום להנציח את שרון ,ראוי להנציח
אזרחים על לא עוול בכפם? אנחנו לא
את גוש קטיף כמפעל חיים ,ברוח
נאפשר ששמו יונצח בעירנו“.
החלטת ממשלת ישראל על הנצחת

”כשנעקרה מזוזת גוש קטיף הוסרו השמירה וההגנה מארץ ישראל“

אחרי יותר מ 6-שנים ,הוחזרו מזוזות
שנגזלו מהמגורשים

אליעזר אוירבך ,מי שכיהן במשך  18שנה כמזכיר המועצה הדתית בגוש קטיף ,לא רגוע מאז החזיר צה“ל את אלפי המזוזות שנעקרו
מבתי המתיישבים בגוש קטיף לפני שש שנים .בראיון ל‘ארץ ישראל שלנו‘ הוא אומר בכאב” :כל הדבר הזה החזיר אותנו לימי הגירוש“
משאית צה“ל הביאה לקיבוץ הדתי עין-צורים,
בו מתגוררות רבות ממשפחות המגורשים
מגוש-קטיף ,אלפי מזוזות שנעקרו מבתיהן.
בימים אלו עמלים קשות למיין את המזוזות
ולהחזירן לבעליהן המעוניינים לקבלן בחזרה.
שש שנים לקח למדינה להחזיר לכם את
המזוזות?
”אני שואל בכאב ובזעזוע :למה זה בא רק
היום? ומה הם עוד מחביאים לנו? יש ציוד
יקר ערך שנעלם מאז הגירוש ,ואין לנו קצה
של חוט לדעת לאן הכול נעלם .למה נמשכת
ההתעמרות הנפשעת הזאת במגורשים ,שלא
יודעים מנוח זה יותר משש שנים?! ”ציוד של
המגורשים נעלם ,ספרי קודש עברו ביזיון גדול,
ונאכלו במחסנים .ואני שואל :עד מתי?“.
אלו תחושות יש לך ,בתור מי שהיה מופקד
על המועצה הדתית?
”לאחר שש שנים וחצי של סבל ,הכול עולה
וצף מחדש .כל הדבר הזה החזיר אותנו לימי
הגירוש .הרב רוזנטל זצ“ל ,מי שהיה הרב של

אליעזר אוירבך עם המזוזות

שערי חסד ,אמר לנו ,בזמנו ,שגוש קטיף הוא
מזוזת השמירה על ארץ ישראל .לצערנו ,כולם

רואים שמאז שהוסרה המזוזה מגוש קטיף
ונמסרה למחבלים ,כל השמירה וההגנה על
ארץ ישראל והדרום הוסרה“.
למה לדעתך זה הוחזר דווקא היום?
”אין לי מושג קלוש .אולי הם היו צריכים לפנות
איזה מחסן ונזכרו בנו .אני אומר בציניות
מהולה בכאב שכנראה הצבא החליט להחזיר
לנו את המזוזות לקראת בניית בתי הקבע -
להיות שותפים בבניית הבתים ,כשלחלק גדול
מאוד מהמגורשים אין מושג בכלל איך הם
יצליחו להגיע לבתי קבע.
”אגב ,המזוזות היו בתוך קרטונים של מנות
קרב שעליהם מוטבעת הסיסמה’ :מנות
הלחימה עולות כסף רב ,אל תפתח לשווא‘“.
המזוזות מוצגות במוזיאון גוש קטיף רחוב
שערי צדק  5ירושלים פתוח מידי יום בין
השעות  9:00בבוקר עד  17:00בערב .בימי ו'
עד השעה  13:00טלפון02-6255456 :

הוקמה תנועה חדשה :סולידריות שייח‘ מוניס
התנועה מעוניינת לחשוף את צביעותם של אנשי השמאל שיושבים על אדמות ערביות לשעבר ללא קושאן ,ומנאצים את אנשי הימין,
שיושבים על אדמות שנקנו בכסף ויש להם שטרי בעלות עליהן

לא ארץ נוכרייה לקחנו

יהונתן יוסף דובר מתיישבי שכונת שמעון הצדיק

לפני כשנתיים פונו בשכונת שמעון הצדיק
ארבעה בתים שנגזלו מיהודים ,והושבו
ליהודים ,בעליהם החוקיים .אנרכיסטים
ואנשי שמאל קיצוני אצו רצו להם ובאו
למחות על ה“עוול“ הנורא בו קרקע יהודית
שנקנתה בכסף מלא שבה לידיים יהודיות,
ועלולה למוטט את חלומם לחלוקת ירושלים
ומסירתה בידי מרצחים.
לא הופתעתי מכך שחלק גדול מאותם
אנשים שבאו למחות על ”גירוש משפחות
וילדים רכים“ מתגוררים בבתים בהם התגוררו
ערבים בעבר וגורשו מהם בכוח וללא פיצוי
– משייח‘ מוניס )השכונה הצפון-תל-אביבית
רמת אביב( ועד שייח‘ באדר )היכן שממוקם
היכל הבג“ץ( .הצביעות חוגגת.

משייח באדר ועד שייח מוניס
לא הועילה לנו העובדה שבשונה מהם,
אנו מחזיקים בשטרי הבעלות והקושאנים
המוכיחים שהקרקע נקנתה בכסף מלא,
ובשונה מהם העמותה המיישבת בשכונת
שמעון הצדיק הציעה ומציעה פיצויים נדיבים
לתושבים הערבים שפלשו לאחר מלחמת
השחרור לבתי היהודים .נרדפנו ,ואנו נרדפים
עד עצם היום הזה על ידי אותם צבועים

חסרי זהות שחברו לאנטישמים ואנרכיסטים
מרחבי העולם המפעילים אלימות קשה,
הטרדות והצקות אין סוף למתיישבי שכונת
שמעון הצדיק.

אקירוב )כפר סומיל( ,ובכ 90-קיבוצים – מבית-
אלפא )בית-אילפא( ועד קיבוץ שריד )חירבת
חוניפיש( .כל אותם מקומות בנויים על חורבות
כפרים ערבים שגורשו מבתיהם ב.‘48-

 63שנות כיבוש
לפתע הם ייזכרו בעובדה שלערבים יש 60
מדינות מוסלמיות גדולות ,ולנו רק אחת
קטנה ,כבשת הרש שרוצים גם אותה לגזול.
מדברי אבו-מאזן באו“ם על  63שנות כיבוש,
הדרך קצרה להבנה ש“הכיבוש“ בעיני
הערבים החל בהקמתה של מדינת ישראל
וה“שלום“ הוא בעצם השמדתה האיטית על
ידי תביעת שטחים והשבת פליטים ממדינות
ערב לישראל הקטנה.
חברי התנועה בפעילות באוניברסיטת ת"א

לצביעות זו הוחלט לשים סוף בהקמתה של
תנועת ’סולידריות שייח‘ מוניס‘ המציבה מראה
בפני אנשי השמאל שמצאו להם שעיר לעזאזל
לכפר על התנהגותם ולהשקיט את מצפונם
ב“פינוי“ בתי המתנחלים חובשי הכיפה.
תנועת סולידריות שייח‘ מוניס תחשוף
את צביעותם של אותם אנרכיסטים ואנשי
השמאל ותפגין מול בתיהם בגונן )קטמון(
וברחביה )טלביה( במנחת )מלחה( ובמגדלי

מן הראוי לצטט ,לרגל חג החנוכה הקרב ובא,
את דברי שמעון החשמונאי כאשר תבע ממנו
אנטיוכוס השביעי ,באמצעות שליחו למזרח
התיכון אתנביוס ,להשיב את הערים שכבש –
עזה ,עקרון,יפו ,גז ,ו‘מצודת החקרא‘ ,שאפשרה
את שחרור ירושלים באותה תקופה” .ויען
שמעון ויאמר לו :לא ארץ נוכרייה לקחנו ,ולא
ברכוש נוכרים משלנו ,כי אם נחלת אבותינו
אשר בידי אויבנו בעת מן העתים בלא משפט
נכבשה ,ואנחנו כאשר הייתה לנו ,עת השיבונו
את נחלת אבותינו“.
ארץ ישראל כולה שלנו ואיננו כובשים או זרים בה.

פרשת
פולארד יהונתן פולארד  26 -שנות
סבל בכלא האמריקני

 26שנים של מצוקה ,חולי ,השפלות ,עינויים ,וסבל בלתי נתפשֹ .כמה מציוני הדרך שעברו על אחינו יהונתן שנמצא בבור נורא
שרון לא רצה לעזור ,נתניהו דווקא עשה מאמץ גדול ,נשיאי ארה“ב מבטיחים ואינם מקיימים ,אישים בכירים בארה“ב מודים
שטעו לגביו אבל נכשלים במשימת שחרורואבל אנחנו  -עם ישראל  -לא נרפה ,עד שישוחרר בקרוב.

לא נרפה

אשר מבצרי הוועד להשבת יהונתן פולארד

תשמ“ד ) (1984יהונתן ,שעבד במודיעין ,של
הצי האמריקני ,החל לשים לב כי מידע חיוני
הנוגע לביטחון ישראל אינו מועבר אליה ,למרות
הסכם ברוח זו שנחתם בין שתי הממשלות
בתשמ“ג ) .(1983במשך כמה חודשים הוא
מנסה להעביר את המידע בדרכים הלגיטימיות
המקובלות .מתברר שהממונים עליו החליטו,
על דעת עצמם ,להטיל אמברגו מודיעיני על
ישראל ,במקביל לכך שמדינות ערב פיתחו
נשק להשמדה המונית .כבן למשפחה שחלקה
הושמד בשואה ,מרגיש יהונתן אחריות
לביטחונה של ישראל ,ומתחיל להעביר ארצה
מידע ביטחוני חיוני .יהונתן פועל בשליחותה
של מדינת ישראל כסוכן מטעמה ,באישור
הדרגים הביטחוניים והפוליטיים הבכירים
ביותר.
תשמ“ו ) (1986יהונתן פולארד נעצר ב-י‘
בכסלו תשמ“ו .21.11.85 ,באותם ימים ממשלת
ישראל אינה לוקחת אחריות על הפעלתו ,ועל
יהונתן נגזר מאסר עולם!
בשבע השנים הראשונות בכלא יהונתן
מושלך לצינוק בכלא מריון .הוא יושב בצינוק
 7שנים! הוא לא רואה אור יום ,ועובר עינויים
קשים .לאחר מכן ,הוא מועבר לכלא בטנר

ĐĜđĥČĤĘ

בצפון-קרולינה ,בתנאים רגילים שגם הם
קשים מאוד .על יהונתן עוברות שנים רבות
של סבל בכמה בתי סוהר עם התנאים הקשים
ביותר שיש ,שהורסים את המערכת החיסונית
שלו .שלטונות הכלא מונעים ממנו להיבדק על
ידי רופא.
תשנ“ו ) (1996יהונתן פולארד מקבל
אזרחות ישראלית ,ולאחר שנתיים מוכר כסוכן
ישראלי שעבד בשליחות מדינת ישראל.
תשנ“ח ) (1998ראש הממשלה בנימין
נתניהו חותם על הסכמי וואי ,תמורת הבטחה
אמריקנית לשחרר את פולארד .לאחר שהוא
חותם ,נשיא ארה“ב ,ביל קלינטון ,חוזר בו,
ופולארד נשאר בכלא.
תשס“ג ) 112 (2003חברי כנסת חותמים
על עצומת-בקשה לשחרור פולארד ,אך ראש
הממשלה דאז אריאל שרון לא מעביר אותה
לנשיא ארה“ב ג‘ורג‘ וו .בוש.
חשוון–טבת תשע“א ) (2011האשמות
קשות אודות העוול שעשתה ארה“ב מגיעות
לראשונה מפיהם של גורמים רשמיים בארה“ב
הבקיאים בפרשה ,מכלי ראשון .גורמים אלו
פונים לנשיא האמריקני ברק אובמה שיקצוב
את עונשו של יהונתן פולארד ,וישחרר אותו.
טבת תשע“א ) ינואר  (2011ראש הממשלה

ל

רגל חג

הגאולה
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בנימין נתניהו מקריא מעל דוכן הכנסת מכתב
שנשלח והוגש רשמית לנשיא ארה“ב ,ובו
בקשה ישראלית רשמית לשחרור יהונתן
פולארד.
גל הפניות לשחרור פולארד ממשיך להתעצם,
ובין היתר קראו לשחרור פולארד :סגן הנשיא
לשעבר ,דן קוולי; שרי החוץ לשעבר גורג‘
שולץ והנרי קיסינג‘ר; התובע הראשי לשעבר,
מייקל מוקאסי; סגן התובע הכללי ,פיליפ
היימן; ראש הסי-אי-איי לשעבר ,ג‘יימס
וולסי; יו“ר ועדת המודיעין של הסנאט ,דניס
דקונסיני; סגן שר ההגנה לשעבר ,ד“ר לורנס
ג‘י קורב;  40חברי קונגרס;  500אנשי ציבור
ומנהיגים דתיים; המנהיגים הרפובליקנים ג‘ון
מקיין ומייק האקבי ,ועוד רבים שפנו לנשיא
ברק אובמה בבקשה לשחרור פולארד.
סיוון תשע“א )יוני  (2011אביו של יהונתן,
פרופ‘ מוריס פולארד ,נפטר ,וליהונתן לא
ניתנת האפשרות להיות נוכח לפחות בלוויה.
חשוון תשע“ב )נובמבר  18 (2011סנאטורים
לשעבר ,משתי המפלגות ,מתאחדים בקריאה
לנשיא ברק אובמה לשחרר את פולארד
לאלתר.
כ"ח חשוון )נובמבר  9500 (2011ימים
לכליאתו .עד מתי?

התקשורת לא נותנת
ביטוי לעמדות הימין
ליעקב שחם ,יו“ר ועדת הטלוויזיה ברשות השנייה ,יש ביקורת
רבה על התקשורת הישראלית

Ę

Ę
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מרתק ,סוחף ,חויה לכל המשפחה.

קה"ת03-9606018 :

ובכל חנויות הספרים המובחרות

”הסיקור בתקשורת מוטה ,משום
שהוא לא מסקר את הסיפור מכל
הזוויות ,והוא גם לוקח צד .בפרשת
חזרת גלעד שליט ,למשל ,הם סיקרו
נושא אחד ממקום אחד .הם לא
בחנו את מקרה שליט מכל הזוויות.
הם ביודעין לקחו צד ,והציבור אהב
את זה .אין לי ספק שלרייטינג
הייתה חשיבות בעניין הזה“.
יעקב שחם ,יו“ר ועדת הביקורת ברשות השניה
”שידורי החדשות כיום אינם
מאוזנים ,ואין בהם מספיק ביטוי
לדעות של מרכז-ימין .כל מה שקשור בחדשות צריך להיות מאוזן .נכון שלאנשים
יש אג'נדות ,ואין לי בעיה שלכל אחד מהכתבים ,העורכים והמגישים תהיה אג'נדה
פוליטית .אבל הוא לא יכול להביא את האג'נדה הזאת לשידור ,ולצערי זה קורה“.

מבירא עמיקתא לאיגרא רמה
בנאום הנשיא לאומה ,משה קצב נופף באצבע מאיימת וקרא למתיישבי גוש קטיף להסתלק מבתיהם .כך נאלץ להסתלק
בעצמו מהבית .מ‘בירא עמיקתא‘ שנקרא נשיאוּת אל ה‘איגרא רמה‘ של הכלא  -שם יוכל לעשות חשבון נפש

שבע שנים רעות

הרב שלום-דב וולפא יו“ר ארץ ישראל שלנו

ידועים דברי הרמב“ם בהלכות תעניות פ“א
ה“ג ,שאם יש צרה לכלל ישראל או
ליחיד ,ולא לומדים מכך מוסר לחזרה
בתשובה ,אלא חושבים ש“דבר זה
ממנהג העולם ארע לנו ,וצרה זו
נקרה נקרית“” ,הרי זו דרך אכזריות.
ותוסיף הצרה צרות אחרות“.
כלפי מה הדברים אמורים? איני רוצה
חס ושלום ”לרקוד על הדם“ .אישית,
קיוויתי שמר משה קצב ייצא זכאי
במשפט ויינצל מהכלא .אבל לאחר
שנגזרה הגזירה ,צריך להפוך את
החושך לאור וללמוד מהסיפור מוסר
השכל.

הוא המשיך לתמוך באוטונומיה של שמיר,
שממשלתו התפרקה תוך מספר שבועות,
כהבטחתו של הרבי .לימים ,כתוצאה
מהאוטונומיה של שמיר ,הגיעו להסכמי
אוסלו ,שבמסגרתם מסרו ,כנבואת הרבי,

שופט כל הארץ לא טעה

הרבי הזהיר

לפני  20שנה בדיוק ,ב-י‘ בשבט
תשנ“ב ) ,(1992זכה מר קצב ,שר
התחבורה ,להתפלל תפילת ערבית
עם הרבי מליובאוויטש .אחרי
התפילה ,החזיק הרבי את ידו במשך רבע
שעה ,ובמילים נרגשות וכואבות עשה אותו
שליח אישי למסור לראש הממשלה דאז מר
יצחק שמיר בשמו ,שתוכנית האוטונומיה
שהחל לדבר עליה באותה עת היא ”הכרזת
מלחמה גלויה נגד הקדוש ברוך הוא
ותורתו“ ,יש בה סכנת נפשות לעם ישראל,
והיא תוביל למסירת חלקים גדולים מארץ
ישראל לערבים ולהקמת מדינה פלשתינית.
הרבי הזהיר אותו ,שאם לא יפסיקו לדבר על
האוטונומיה ,אזי ”אני ,מנחם מענדל ,אהיה
הראשון שיילחם בכל התוקף ובכל הכוחות
שלי נגד שמיר ,שתתפרק הממשלה“.
משה קצב חזר לארץ ישראל ,וזלזל ברבים
באזהרה ששמע ,באומרו שהרבי אינו מבין
מה זאת אוטונומיה.

חיים לא קלים למר קצב ,עד להרשעתו
והטלת העונש הכבד של שבע שנים בבית
הכלא ,על ידי אותם בתי המשפט שיש לו
בהם אמון מלא.

הרבי הזהיר את קצב" :אלחם עד שתתפרק הממשלה"

חלקים גדולים מארץ ישראל ,ואלפים כבר
שילמו בחייהם על הפקרות נוראה זו.

אמון מלא במערכת המשפט

אחר כך נתמנה מר קצב לנשיא המדינה .וכאן
הוסיף חטא על פשע ,ותמך בגלוי במר שרון,
שהרס והחריב  25יישובים וגירש כ2,000-
משפחות מבתיהן .במשך כל זמן כהונתו ,נשא
מר קצב רק נאום אחד לאומה  -זה היה נאום
התמיכה בגירוש האכזרי .גם בהופעתו בפני
תושבי חבל עזה ,לא נגע צערם ללבו .הוא
הטיף להם להישמע להחלטה ה“דמוקרטית“
של ראש הממשלה העריץ .הוא אף הוסיף,
שאם אינם מקבלים זאת ,יש ביכולתם לעתור
לבית המשפט העליון ,תוך שהוא מציין שיש
לו ”אמון מלא במערכת המשפט בישראל“.
עברו שש שנים ,ו“קללת ההתנתקות“ עשתה

קול דמי אלפי הנרצחים והפצועים
נפגעי האוטונומיה ואוסלו ,זועק
אליך מן האדמה .קולם של 8,000
יהודים שהרסת את חייהם זועק אליך
מה“קרווילות“ הדולפות בניצן ובשאר
מחנות הריכוז .נכון ,בית המשפט
טעה ,אבל ”השופט כל הארץ“ לא
טעה.
מר משה קצב הנכבד ,ירדת לבירא
עמיקתא כשנתמנית ָ ל“נשיא“ .אתה
יודע שכל המשרה הזו בשקר יסודה.
המשנה במסכת הוריות אומרת:
”איזהו נשיא? זה מלך ,שאין על גביו
אלא ה‘ אלוקיו“ .שזהו רק המלך מבית
דוד .ואילו אתה היית ”נשיא“ שעל
גביו היועץ המשפטי ,התקשורת ,בית
המשפט ,וסוהרי בית הכלא.
מבירא עמיקתא ב“בית הנשיא“ ,אתה
עולה עכשיו ל“איגרא רמה“ ,לחשבון נפש,
לעבודת התשובה ,ולהודאה בפה מלא קבל
עם ועולם בטעויות שעשית.

מבית האסורים תצא למלוך

יש לך הזדמנות פז לתקן קצת את החורבן
שהבאת על העם והארץ .צא בקריאה לכל אלו
שממשיכים בדרך מסוכנת זו” :הסתכלו עליי ועל
שאר הנפגעים מ‘קללת ההתנתקות‘ ותבינו לאן
אתם מדרדרים את עצמכם ,את משפחתכם ואת
כבודכם .ז ִכרו כי יש דין ויש דיין“.
החיים עוד לפניך .גם יוסף הצדיק נחשד
בהאשמות שווא בכגון דא ,ו“מבית האסורים
יצא למלוך“ .שבע השנים הרעות יכולות
להפוך לטובות ,אם רק תשכיל לפתור נכון
את חלום הבלהות שעובר עליך.

מתגייסים למען המשפחות ביהודה ושומרון
קרן הסיוע למשפחות בהתיישבות מסייעת

המחאות ע“ש ”המטה להצלת העם והארץ“
לתרומותְ :
למשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית קשה
)לציין :עבור סיוע למשפחות ביהודה ושומרון(

או שנפגעו מהרס בתים .בהוראת רבני ארץ ת.ד  1025קרית-מלאכי מיקוד83109 :
ישראל ,כולנו מתגייסים למען משפחות אלו .בנק לאומי סניף  985חשבון ,23435/06
בנק הדואר חשבון 2108333
טלפון לתרומות08-8584353 :

מאמצים משפחה ביהודה ושומרון
על ידי תרומה בסך ) ₪360אפשר בתשלומים(

1800-450-440

מבזקי
חברי קונגרס מארצות הברית סיירו בשומרון

אמר ”בניגוד לרבין ששם פוחתים המשתתפים
אצלנו יותר ויותר אנשים מגיעים מידי שנה לאזכרה,
גם כאלו אשר לא הכירו את הרב“ .ח“כ מיכאל בן ארי
הוסיף ”אני לא צריך שיאהבו אותי ,אני צריך לומר
את האמת שלי ורק בדרך הזאת אנחנו נוביל לניצחון
עם ישראל ,להכות את אויבנו שוק על ירך“ .איתמר
בן גביר אמר באזכרה” ,היום דרכו של הרב כהנא
סוגרת מעגל בכנסת ,ואין ספק שהיום הרב כהנא
יושב בשמים ומחייך“ .חבר מועצת קרית ארבע בן
ציון גופשטיין אמר בנאומו ”אנו נמשיך להגיד את
האמת ללא פחד משי ניצן או מבייניש העוזרת שלו“

היסטוריה :חמישה חברי קונגרס מארה“ב קיימו
סיור עומק בשומרון ,במסגרת ביקור משלחת
דיפלומטית בכירה בישראל
במהלך הביקור נפגשו לשיחה עם ראש עיריית
אריאל ,רון נחמן ,צפו על קבר יוסף ושכם ממצפה
יוסף שעל הר גריזים ,והשתתפו בקבלת פנים
ביישוב הר-ברכה עם רב היישוב ,הרב אליעזר
מלמד .ראש המועצה האזורית שומרון ,גרשון
מסיקה ,אמר לאורחים” :מכאן ניתן לראות
ולהתרשם מהי משמעותה של ארץ ישראל
לעם היהודי .אלו הדוחפים להקמת מדינה
פלשתינית ,המשמעות ממעשיהם עלולה להיות
חיתוך של לב הארץ ואיום בגירוש  300אלף
יהודים .אם אנחנו נלך ,הטרור יבוא במקומנו“.

מוזיאון גוש קטיף הוציא לאור ספר ילדים חדש

העלון מוקדש לזכות
שר הביטחון לשעבר משה ארנס בהשקה

מוזיאון גוש קטיף השיק אתמול את הספר
לילדים ’בית‘ אותו כתבה ואיירה שארה יובל,
לשעבר תושבת נווה-דקלים .יובל ניסתה ,בדרך
זו ,להירפא מטראומת הרס ביתה בגוש קטיף.
הספר יצא לזכרה של תמר ליכטנשטט ע“ה,

ח“כ בן ארי :להכות את אויבנו שוק על ירך
כאלף איש השתתפו באזכרה לזכרו של הרב מאיר
כהנא הי“ד לרגל יום השנה ה 21-לרצח .ברוך מרזל

לע"נ יצחק בן מנחם מענדל ואסתר בת אברהם
לע"נ עינבל בת נירה
לרפואה שלמה וקרובה חנה הדסה בת זהבה
הדסה בת שרה לזיווג הגון

רוצה להקדיש את העלון לזכות יקיריך?
התקשרו עכשיו:

08-8584353

מבזקים :פקס | 077-7010221 :אימיילsos-israel@012.net.il :
חת מבזק ם:
לשליחת
לשל

יש דין
ש דיין!
וי

אריק שרון

אהוד אולמרט

דן חלוץ

חיים רמון

משה קצב

משה קראדי

צחי הנגבי

על ביתי
""מי שהרים יד ל

גדעתי את ידו!"

עומרי שרון

אורי בר לב

אברהם הירשזון

זאב בוים

יואב גלנט

גדעון עזרא

המשך יבוא...

יוזמי ומבצעי הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון
היה שותף למאבק

לתרומות08-8584353 :
להמחאות המטה להצלת העם והארץ ת.ד 1025 .קריית מלאכי 83109

D E S I G N

לפתוח בהליכים נגד דורית בייניש
ח“כ ד“ר מיכאל בן-ארי )האיחוד הלאומי( חשף כי
יו“ר ועדת הכספים ,משה גפני ,נפגש בסתר עם
נשיאת בית המשפט העליון ,ערב הצעת החוק
העוסקת בהרכב הוועדה למינוי שופטים.
בן-ארי שלח בתגובה מכתב לשר המשפטים,
פרופ‘ יעקב נאמן ,ודרש להשעות את בייניש עד
לבירור העניין .במכתבו כתב בין היתר” :נשיאת בית
המשפט העליון לא אמורה לשוחח עם חברי כנסת
ערב הצעות חוק כאלה ואחרות ,בוודאי לא הצעות
חוק שיש לה עניין אישי בהם.

EladHalevy

בגל“צ שכחו לעדכן את המאזינים מי המרואיין...
במסגרת העליהום התקשורתי על חוק העמותות
של ח“כ אופיר אקוניס ,הועלה לשידור אלון ליאל,
כבכיר לשעבר במשרד החוץ .ליאל התבקש
לחוות את דעתו על הדיווח ,וכצפוי ,תקף את
ההחלטה וטען שהיא מותירה את ישראל
מבודדת בעולם ,ומרחיקה ממנה את ידידותיה
האחרונות בעולם.
משום מה ,שכחו אנשי גלי צה“ל ליידע בו את
ציבור שומעי הראיון שליאל אינו רק בכיר לשעבר
במשרד החוץ ,אלא גם בעלה של רחל ליאל,
מנכ“לית הקרן החדשה לישראל  -אחד הגופים
המרכזיים שעשויים להיפגע אם אכן תושלם
חקיקתו של חוק העמותות המגביל העברת
תרומות ממדינות זרות לעמותות בישראל.

במוצ“ש הכנסת ספר תורה בכפר תפוח
במוצאי שבת פרשת תולדות תתקיים ברוב עם
הדרת מלך הכנסת ספר תורה לזכר הרב מאיר
כהנא הי“ד ובנו הרב בנימין זאב וטליה כהנא
הי“ד למאחז הסמוך תפוח מערב )גבעת כהנא(.
התהלוכה תצא בשעה  20:00מהכיכר מול
מזכירות היישוב תפוח )סמוך לש“ג( .הסעות
יצאו מבניני האומה במוצאי שבת בשעה  7בערב.
לפרטים והסעות054-6023141 :

עיצוב גרפי :

סקר מאגר מוחות 54% :מאמינים שבג“ץ פוליטי
סקר שביצעה קבוצת הסקרים ’מאגר מוחות‘
קובע 54%:מאזרחי ישראל חושבים כי בית-
המשפט העליון מוטה פוליטית .על-פי הסקר,
רק  14%מהציבור בישראל סבור כי בית-המשפט
העליון מייצג או מייצג מאוד את כלל חלקי
החברה בישראל 56% .חושבים כי יש לשנות את
שיטת בחירת השופטים לבית-המשפט העליון.

שעד יומה האחרון חינכה את ילדי ישראל לערך
בית בכל מובניו .ההשקה נערכה במועדון גני-
טל ,בהשתתפות שר הביטחון והחוץ לשעבר
פרופ‘ מישה ארנס ,שנתן הרצאה מאלפת על
מרד גטו ורשה ,על פי מחקרו בשנים האחרונות
שהתפרסם בספרו ’דגלים מעל הגטו‘.
את הספר ניתן לרכוש בינתיים במוזיאון גוש
קטיף בירושלים  02-6255456או להזמינו באתר
המוזיאון קטיף שופ.

