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הרב הלל הורוביץ מועמד הבית היהודי והאיחוד הלאומי לכנסת בראיון מיוחד ל“ארץ ישראל שלנו“

”סיפוח הישובים ביהודה ושומרון
יעמוד במוקד הפעילות בכנסת הבאה“

יישובים“
להרס
שתביא
ממשלה
לשום
שותפים
נהיה
”לא
אחת ההפתעות הגדולות של מערכת הבחירות הקרובות הוא ללא ספק כניסתו של הרב הלל הורוביץ מגדולי בוני חברון ואנשי העשייה בהתיישבות,

לזירה הפוליטית ,במפלגת הימין המאוחדת של הבית היהודי והאיחוד הלאומי .הרב הורוביץ מתייחס למאבק על בית עזרא בחברון ,הפעילות בחברון
מאז היותו בגיל  13שהגיע להתגורר בחברון ,פעילותו למען מוסדות התורה והחינוך ,הקשר שיצר עם גדולי הרבנים והאדמו“רים והוא מבטיח:
”אנחנו הולכים לעבוד קשה בכנסת“  ראיון מרתק


הנסיקה של הבית היהודי והאיחוד הלאומי
ראיון בשבועות האחרונים בסקרים ובדעת
מיוחד הקהל ,מציבים אתגר מיוחד בקרב נאמני
ארץ ישראל ואוהדי ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון להביא לבחירתו של הרב הלל
הורוביץ מראשי ההתיישבות בחברון ,כמי שמוצב ברשימה
המאוחדת במקום מספר  .13בראיון מיוחד לארץ ישראל
שלנו בעקבות פרשת בית עזרא בחברון ,מספר הרב
הלל הורוביץ על הפעילות שלו למען ארץ ישראל ועולם
התורה ומוסדות החינוך ,וקורא לציבור לצאת מהאדישות
ומזהיר ”רק נציגות חזקה של הימין תעצים ותחזק
את ההתיישבות – הצבנו מטרה ברורה להגיע למיליון
מתיישבים ביהודה ושומרון“.
הרב הלל הורביץ ,בעוד כחודש נוכל להוסיף לתואר שלך
גם חבר כנסת?
אנחנו זכינו כל החיים לתודעת שליחות עמוקה עבור תורת
ישראל ,ארץ ישראל ועם ישראל .הכנסת היא פלטפורמה
כדי לסייע לציבור ולדברים שאנו מאמינים בהם .אני רואה
את עצמי עבד לעם קדוש ולקחת את כל הניסיון שצברנו
במהלך העבודה הציבורית ,לנצל את זה בכנסת לטובת
עם ישראל ולכן צריך שנהיה כח גדול וחזק .יש לי אימון
רב בציבור נאמני ארץ ישראל ,ואין ספק שהמהפכה של
האחדות של הימין והציבור הדתי לגווניו תביא בשורה
חדשה לעם ישראל ולהתיישבות היהודית בארץ ישראל.
המפלגה החדשה שמאחדת את הציבור הדתי כולו ואת
נאמני ארץ ישראל בראשות נפתלי בנט ואורי אריאל יביאו
למהפכה גדולה .יש לנו צוות איכותי מאד ,ובעזרת ה‘ נעשה
ונצליח.
המאבק על בית עזרא בחברון ,כיצד זה יסתיים?
מאז חידוש הישוב היהודי בחברון אנו פועלים לגאול את
בתי היהודים של הקהילה היהודית שנרצחה ונטבחה
במאורעות תרפ“ט .בחברון מתרחשת תופעה מדהימה
וכואבת של ”הרצחת וגם ירשת“  ,נותנים פרס לאלו שרצחו
את היהודים .בית עזרא שנמצא ממש סמוך לבית הכנסת
אברהם אבינו שייך למשפחת עזרא מניצולי תרפ“ט .גאלנו

ר' קדמי במערת המכפלה בחברון

הרב הלל הורוביץ

רק קבוצה איכותית וגדולה עם תודעת
שליחות תצליח היום לעצור כל הסכם מדיני
שחס ושלום יפגע בארץ ישראל .אין קיום
לעם ישראל ללא יהודה ושומרון
את הנכס לפי בקשת המשפחה  ,שיפצנו אותו ואכלסנו
בו  2משפחות .יש לציין שבית עזרא נמצא בתוך השכונה
היהודית והוא לא נושק לאף בית של ערבי.
בעקבות עתירה של הערבים וגורמי שמאל נגד איכלום
הבתים במשפחות היהודיות ,קבע היועץ המשפטי
לממשלה שאכן צודקים העותרים ועל המשפחות היהודיות
להתפנות מהנכס ,היות וישנה זיקה קניינית לערבים בנכס,
לאחר שגזלו מהנרצחים ,הגם שעשרות שנים הם לא
משתמשים בנכס .ערערנו על הקביעה הזאת בפני וועדת
הערר של הצבא ,והוועדה קבעה שהמדינה לא ממלאת את
חובתה כלפי נכסי הנרצחים ועל המדינה להעביר את הנכס
לטובת הישוב היהודי בחברון.
ומדוע לא העבירו את הנכס לידי היהודים?
לצערנו על אף קביעת ועדת הערר ,עמדת המדינה

נשארה כעמדת היועץ המשפטי והודיעה השבוע לבג“ץ כי
המשפחות יפונו עד לחודש אפריל ,יחד עם זאת הודיעה
המדינה כי לאחר פינוי המשפחות ,תישקל האפשרות
להשכיר את המבנה ליישוב היהודי .אנו לא מתכוונים
לוותר ,וניאבק כפי שעל כל בית נאבקנו בדמים תרתי
משמע ,ואני מאד מקווה שהממשלה הבאה עם הכח החזק
של הבית היהודי תתעשת ולא תיתן פרס לרוצחי היהודים
ותקבל את עמדתנו .אני חוזר ואומר שהמאבק על בית
עזרא קשור בקשר בלתי נפרד לבחירות .רק נציגות חזקה
וכוח משמעותי לימין יגרום לכך שלא יוכלו לבצע דברים
כאלו.
הצלחת לחולל מהפכה חסרת תקדים בחברון .מה סוד
ההצלחה?
הגעתי עם הורי להתגורר בחברון בגיל  ,13לפני  36שנים.
משנת תשנ“ב אני זוכה לפעול בגאולת חברון ובניית
עשרות בתים ויחד עם זאת לפעול בפעולה ציבורית
גדולה בחיבור של עם ישראל למערת המכפלה ועיר
האבות .קשה לתאר את המהפכה של חברון .ממקום
שתואר בתקשורת בו מתגוררים  400יהודים קיצוניים עם
אלף חיילים ,נהפך למוקד תיירותי של קרוב ל 700-אלף
איש בשנה מכל העולם ,ביטוי אדיר של חיבור עם ישראל
לשורשים .זכיתי בסייעתא דשמיא מופלאה לפעול לבניה
ופיתוח חברון אחזקת הקהילה ,פיתוח הקשרים של חברון
עם משרדי הממשלה .המהפכה של חברון הצליחה לחדור
לכל המקומות .אין ספק שבתפקידי בכנסת בעז“ה המטרה
תהיה לשכפל את ההצלחה של חברון על כל יהודה
ושומרון .ממבט לאחור אני חושב שהמהפכה בחברון היא
בבחינת אין בעל הנס מכיר בניסו .המציאות היא שבכל
האזור היהודי כמעט ואין ערבים.

לשכפל את ההצלחה של חברון
איך אתה רואה את המצב ביהודה ושומרון לאחר
הבחירות?
כפי שאמרתי הבחירות הללו הם גורליות ביותר לעתיד
יהודה ושומרון.
המשך בעמוד 2

רבני חב"ד מברכים את הרב הלל הורביץ לקראת ריצתו לכנסת

המשך מעמוד 1
החברה הישראלית לא
לולי תורתיך שעשועי אז אבדתי
הכריעה את היחס שלה
בעניי .אני חושב שהפעילות שלי
ליהודה ושומרון .רק
בשנת  2003-4כיועץ בכיר במשרד
קבוצה איכותית וגדולה
החינוך בעבודה עם סגן השר צבי
עם תודעת שליחות תצליח
הנדל ,זאת הייתה עבודת קודש
היום לעצור כל הסכם
של הצלה והרחבת מוסדות
מדיני שחס ושלום יפגע
התורה ,כאשר גדולי ישראל זצ“ל
בארץ ישראל .אין קיום
לעם ישראל ללא יהודה
ובראשם מרן הרב שפירא ומרן
הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א רב העיר קרית
ושומרון .שיהיה ברור רק
הרב מרדכי אליהו  ,ויבלט“א גדולי
מלאכי ומזכיר בי"ד רבני חב"ד
הגאון רבי מרדכי אשכנזי שליט"א רבה של כפר חב"ד
אנחנו נוכל לעצור את
הרבנים והאדמו“רים האצילו
הרס הישובים והקמת
עלי מברכותיהם ,זכיתי לעבוד
הפלשתינית.
המדינה
מרכזיות (1 :חיזוק והעצמת היישובים היהודיים
ולסייע למוסדות התורה מכל החוגים והעדות תחת
אנחנו לא נהיה שותפים לשום ממשלה שתביא
הכולל את חיזוק מוסדות החינוך והתרבות ,תשתיות
אגף מוסדות התורה .עבדתי אז יומם וליל במסירות
הכבישים ועוד (2.לשאוף לגדול למיליון תושבים,
"אני רואה את עצמי עבד לעם קדוש ולקחת
וכבר היום אנו לא רחוקים מכך כאשר יחד עם
אלף "הניסיון הרב שצברתי ,יעזור לי רבות
ירושלים רבתי מתגוררים יותר משבע מאות
את כל הניסיון שצברנו במהלך העבודה
הציבורית ,לנצל את זה בכנסת לטובת עם איש (3 .לשכפל את ההצלחה של חברון לכל יהודה בעבודתי בכנסת למען כלל הציבור הדתי
והחרדי ונאמני ארץ ישראל"
ושומרון ,שלא יהיה תייר או אורח רם דרג שלא יבקר
ישראל ולכן צריך שנהיה כח גדול וחזק"
בחברון ובמקומות המרכזיים של עם ישראל ביהודה
ושומרון.
רבה וראיתי הצלחה בעמלי .תמיד לנגד עיני ראיתי את
להרס יישובים .ראינו את התוצאות מהגירוש בגוש
הקדנציה
קטיף .אחת הנקודות שיעמדו במוקד
התפקיד לעזור למוסדות תורה וחינוך לכולם בשווה .עד
זכיתי לסייע לכלל מוסדות התורה
הבאה תהיה בסיפוח הישובים היהודים ביהודה
היום הקשרים הללו מלווים אותי ואין לי ספק שהניסיון
הרב הורביץ חברון זה כרטיס הביקור שלך ,אך
ושומרון בחקיקה בכנסת .בנוסף לכך אני רואה
הרב שצברתי ,יעזור לי רבות בעבודתי בכנסת למען כלל
לא רבים מודעים לעזרה הגדולה שלך לקיום
פעולות
את הפעילות למען ההתיישבות דרך שלש
הציבור הדתי והחרדי ונאמני ארץ ישראל.
עולם התורה ומוסדות החינוך?

המשימה של הכנסת הבאה או ישראל או פלסטין
"סיפוח עכשיו"

בועז העצני רס“ן במיל‘

סוגיית יהודה ושומרון מתקרבת להכרעה סופית.
מצד המשפט הבינלאומי ,ישראל בהססנותה,
הותירה את השטח תחת הגדרה של ”שטחים
מוחזקים“ .זו הגדרה חסרת תקדים שמשמעותה
היא התנערות ממעמד של מדינה כובשת מחד,
ואי סיפוח ,מתוך חוסר רצון להתמודד עם סוגיית
האוכלוסייה הערבית ,מאידך.
הפטנט הייחודי הזה היה יעיל לשנים ספורות אך
בהמשך דרש העולם תשובות .מנחם בגין הציג
תכנית אוטונומיה ובמקביל הבהיר שהשטח הוא
מולדתנו ואף בנה מאות ישובים .ממשלות השמאל
חתמו על הסכמי אוסלו שנתנו לגיטימציה למדינה

פלסטינית ,ולולא ההתיישבות היהודית הנרחבת,
היום כבר היינו מחוץ לשטח ,אם כתוצאה מהסכם
או כתוצאה מהתנתקות חד צדדית .מתיישבי יו“ש
עמדו בכל תלאות הטרור לסוגיו וגם בסכינים
שנתקעו בגבם מבית ,ויכלו להם .כיום גרים ביו“ש
ובירושלים שמעבר לקו הירוק כ 700,000-יהודים,
ומתברר שבעיני הערבים והעולם ירושלים קריטית
בהרבה מכל יו“ש.

נקודת הכרעה
הדיכוי ומחיקת זכויות האזרח של המתיישבים
מצד מערכות המשפט והביטחון מאבד שליטה
נוכח גודלה של ההתיישבות וההתנגדות שנוצרה
מתוך ממשלת הימין .לזכותו של הצוות שכלל את
השרים בוגי יעלון ובני בגין ,עם מזכיר הממשלה
צבי האוזר ,יש לזקוף תנופת בניה גדולה מאד

ביו“ש בשנים האחרונות .התנופה הזו ,המגבירה
את המימדים של ההתיישבות ,גרמה לרבים בארץ
ובחו“ל להבין כי הנוכחות היהודית ביו“ש כבר אינה
הפיכה ,והערבים איחרו את המועד.
נקודת ההכרעה מתקרבת .בתנאים הנוכחיים
המצב הטוב ביותר מבחינתנו יהיה סיפוח שטחי
 Cהמהווים כ 60%-של השטח ובהם שוכנת כל
ההתיישבות היהודית .זה מה שיבטיח שלא תקום
מדינה פלסטינית ריבונית שמשמעותה חיסולה של
ישראל הן במישור הערכי-לאומי-דתי והן במישור
הביטחוני הישיר.
הברירה של הכנסת הבאה היא ישראל או פלסטין,
ומשימתה תהיה לממש את החזון שלנו ולהדוף
סופית את הניסיון הערבי להקים מדינה של עם
שלא קיים ,בלב מולדתנו.

"ההתנהלות כלפי תושבי הדרום היא פשע לאומי"
יו“ר הוועדה לביקורת המדינה ,ח“כ אורי אריאל
המכהן כיו“ר האיחוד הלאומי תקומה ,כינס את
הוועדה לביקורת המדינה חרף פגרת הבחירות,
בכדי לדון בגיבוש פרוטוקול העקרונות למתן
פיצויים ותגמולים לאזרחים ורשויות שרכושם
נפגע במבצע עמוד ענן.
במהלך הדיון ,קרא ח“כ אריאל למבקר המדינה
לבדוק את הנעשה עבור תושבי הדרום וכן לבדוק
מדוע כספי הפיצויים עדיין מתעכבים.

לגייס כן ,לפצות לא
בתגובה לבקשתו אמר אליהו עסיס ,בעל עסקים
בבאר שבע ויו“ר ארגון תמיכה למשפחות נזקקות
בעיר ,כי ”לנתניהו היה אומץ ללחוץ על הכפתור
ולגייס  75,000חיילים ולהוציא מיליוני שקלים
מקופת המדינה ,כעת צריך להיות לו האומץ ללחוץ
על הכפתור ולפצות את האזרחים שנפגעו .קיר
שנפגע אפשר לתקן .נפש רעבה קשה מאוד לתקן“.
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הגדרת פז“מ פיצויים

ח"כ אורי אריאל בניחום אבלים אצל משפ' אמסלם
בקריית מלאכי ,אשר בנם נהרג מפגיעה ישירה של טיל

”אנחנו חייבים מערכת מסודרת ומדדים מסודרים
להגדרת פז“מ )פרק זמן מינימאלי( פיצויים
מוסכם ומוגדר .התקנות הקיימות אינן מטפלות
בבסיס העניין ,בשיטה .רק פז“מ פיצויים יחייב את
הממשלה לתת מענה לאזרחים בזמן אמיתי .עבור
הממשלה ואנשי רשות המיסים מדובר בזמן סביר,
עבור תושבי הדרום זהו נצח .עלינו לצפות את
העתיד ולא רק לחקור את העבר“ ,דברי אריאל

ח“כ אורי אריאל אמר בדיון כי "ההתנהלות
כלפי תושבי הדרום היא פשע לאומי ,כמו שלא
משאירים חיילים נטושים בשדה הקרב כך לא
משאירים את התושבים בעורף ונטושים בשדה
הקרב הבירוקרטי .ביטחון התושבים הוא בעיקר
הביטחון הנפשי והחוסן הכלכלי ואם פוגעים בהם-
פוגעים גם בחוסן המדיני“.

כינוס הוועדה נקבע בעקבות פניות רבות של ראשי
רשויות בדרום ואזרחים רבים ,שנפגעו כלכלית
במבצע עמוד ענן ,ולאור בדיקות שערך והעלו כי
לא קיים פרוטוקול ממשלתי מחייב לפיצוי תושבים
שעמדו תחת מתקפות הטילים ,הן במבצע עמוד
ענן שהתקיים השנה ,והן במבצע עופרת יצוקה
בשנת .2006

 28שנה  -להציל את פולארד

שפעל למענה .בשנתיים האחרונות ,במקביל לקריאות
הרבות לשחרורו מצד גורמים אמריקנים ,יצאו ראש
הממשלה ונשיא המדינה בקריאה לנשיא האמריקני
לשחרר אותו ,ובכך לשים קץ לטרגדיה המתמשכת
כבר יותר מ  27שנה.

אשר מבצרי הוועד להצלת פולארד

בח‘ בכסלו התחיל יהונתן פולארד את שנתו
ה (!)28-בכלא!
יהונתן פולארד ,יהודי יליד ארה“ב ,עבד כמנתח מודיעין
בצי האמריקאי בשנים תשל“ט -תשמ“ה ).(79-85
במהלך עבודתו נחשף למידע מודיעני בעל חשיבות
ביטחונית קריטית לישראל  -שעסק בפיתוח נשק
להשמדה המונית במדינות ערב כנגד ישראל .בניגוד
להסכם עם ישראל ,ארה“ב לא העבירה אליה את
המידע ,ולכן נאלץ יהונתן לעשות זאת בעצמו ,על פי צו
מצפונו ,ולפי בקשתה של ישראל.
מהם המסמכים האחרונים שפורסמו בעניינו?
לאחר שיהונתן הורשע ונידון למאסר עולם ,חובר
מסמך בקרת נזקים 160 ,עמודים אורכו ,בידי צוות
משותף של הפנטגון והסי-איי-אי .עד כה פורסמה
רק גרסה מצונזרת מאוד של מסמך זה ,אולם ”הארכיון
לביטחון לאומי“ בארצות הברית – גוף מחקר עצמאי
הפועל למען חופש המידע ,הצליח במאבקו להסרת
הצנזור מקטעים רבים ,ואלו המסמכים החדשים
שפורסמו לאחרונה.

סייע לישראל להתגונן מסכנות קיומיות
המסמכים שנחשפו מגלים שכל הטענות על ”הנזקים
הגדולים“ שכביכול פולארד גרם לארה“ב ,אינם נכונות
לחלוטין .כעת התאמתה בוודאות אמירתו של פולארד
במשך כל השנים ,שהמידע שהעביר היה רק על
איומים ביטחוניים ממדינות ערב ולא על ארה“ב .המידע
לא פגע בביטחונה של ארה“ב ,אלא סייע לישראל
להתגונן מסכנות קיומיות.
המסמכים החדשים חיזקו מאוד את אמירתם של

מצבו הרפואי של יהונתן הולך ומידרדר
במשך השנים

הבכירים שקראו לשחרור פולארד .עשרות אנשי
ממשל ,ביטחון ומשפט פנו לנשיא אובמה בבקשה
לקציבת עונשו של יהונתן .מהבולטים שבהם:
מזכירי המדינה לשעבר קיסינג‘ר ושולץ ,ראש
ה -CIAלשעבר ג‘יימס וולסי ,התובע הכללי לשעבר
מייקל מוקאסי ,סגן שר ההגנה לורנס קורב,עשרות
חברי קונגרס וסנטורים ,מנהיגי יהדות ארה“ב מכל
הגוונים ועוד רבים  ....בן הפונים היו גם כאלה שפעלו
בעבר למניעת שחרורו של יהונתן ,וכיום קוראים כולם
לשחרורו בשם הצדק האמריקאי ,וקובעים כי המשך
מאסרו איננו משרת את הצדק ,כי תקופת מאסרו
הארוכה חסרת תקדים ופרופורציה ,וכי החמרת העונש
נבעה מאשמות שווא שהוכחו כלא נכונות.
פולארד קיבל מאסר עולם על עברה עליה העונש
המקובל הוא עד  5שנים .צריך לזכור שיהונתן הביע
חרטה על מעשיו בצורה ברורה ופומבית ,ומילא את כל
התנאים הנדרשים לשחרורו.
מדינת ישראל הכירה בעבר בפולארד באופן רשמי כמי

לאחרונה שוב התמוטט יהונתן פולארד בכלאו,
אושפז והיה כשבוע בבית החולים  .אחרי  28שנים,
מתוכן  7בבידוד ,אפשר להבין שמצבו של יהונתן הולך
ומחמיר .בחודשים האחרונים הוא אושפז בבתי חולים
מספר פעמים ואף עלה חשש לחייו .לאחר שאושפז
שוב  ,הביעה רעייתו אסתר דאגה ממצבו ,וביקשה
מהציבור להתפלל לשלומו .אסתר פולארד הוסיפה
שהיא מצפה מהנשיא פרס לפעול מיידית בכל כוחו
להצלת יהונתן.
הצטרפו עכשיו לפעילות להצלת יהונתן:
 .1מכתבים ליהונתן לכלא :
Jonathan Pollard 09185-016
P.O.Box 1000
Butner, NC
U.S.A. 27509 - 1000
בגלל מגבלות הצנזורה אפשר לשלוח מכתבים רק באנגלית.

 (2להזכיר את יהונתן בתפילה לשחרורו.
(3להצטרף לקבוצת הפייסבוק ” פולארד גם לי אכפת ”
www.facebook.com/FreePollardNow
)מדובר רק במי שכבר יש לו פייסבוק(.
 (4תרומות להצלת יהונתן פולארד072-2156215 :
לפרטים נוספיםwww.freepollard.net :

ג‘עברי טוב ליהודים...

לא יאומן לאן עוד אפשר להתדרדר .השמאל החליט להרים את
קרנו של רב המחבלים אחמד ג‘עברי ימ“ש ולהפוך אותו לא פחות
מחסיד אומות העולם .תחזיקו חזק בכסא ותקראו מה כותב ”האתר
של המדינה“ Ynet
”ג‘עברי ...זמן לא רב לפני שחוסל הוא התגלה כאחד הגורמים
הפרגמטיים העיקריים בחמאס ,ובחוגים פנימיים ואף באוזני
המצרים הביע רצון להגיע להפסקת אש ארוכת טווח עם ישראל.

בכמה מסבבי הירי האחרונים הוא פעל להפסקת אש ואף כפה
אותה על כל הפלגים בעזה .עם חיסולו ,חוסל גם הזרם הפרגמטי
בחמאס ,ועכשיו ישראל ניצבת לפני מערך חדש של אתגרים
אסטרטגיים ,ואזרחיה חשופים לסיכונים חדשים של אלימות
פלסטינית מוגברת.
מה הפלא שהציבור סולד מהתקשורת ורואה בה מסייעת לאויב
בשעת מלחמה.

בשובך לציון הנשר הגדול
רבי משה בן מימון )הרמב“ם(

חיבת הארץ של גדולי ישראל

הרמב“ם נולד לפני כשמונה מאות שבעים ושבע
שנה ,בספרד ,בתאריך י“ד ניסן ד‘תתצ“ה .בן
למשפחת דיינים שבעה דורות .אביו היה
רבי מימון הדיין ,אשר שימש כדיין בעיר
קורדובה אשר בספרד .הרמב“ם גדל
והתחנך על ברכי אביו ,הרב מימון ,וכן
ינק תורתו מרבו של אביו ,רבי יוסף אבן
מיגאש ,תלמיד הרי“ף .הרמב“ם הגה בתורה
יומם וליל ,ולא הניח מקרא משנה תלמוד
וגאונים ושאר כתבי הקודש שלא עסק בהם.

יד החזקה לקטן ולגדול
בגיל עשרים ושלוש כתב הרמב“ם את פירוש המשנה,
המהווה פירוש מקיף ובהיר על כל מסכתות המשנה.
שם הרמב“ם מתאר את השתלשלות התורה שבעל פה,
וכן את עקרי האמונה .חיבורו הנודע והחשוב ואבן יסוד
בפסיקה ההלכתית ,הוא הספר ’משנה תורה‘ ארבעה
עשר ספרים המתמצתים את התורה שבעל פה ,ובלשון
העם נקרא :הי“ד החזקה לרמב“ם .וכך כתב בהקדמתו
לספר משנה תורה” :לפי שאדם קורא בתורה שבכתב

תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה
כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם“.
בהיותו בן עשר נאלצה משפחתו לעזוב את
ספרד ,בעקבות רדיפת המוסלמים אחר
יהודי האזור .בעקבות כך עברה משפחתו
של הרמב“ם לעיר פס שבמרוקו ,אך גם שם
נרדפו היהודים ,ומשפחתם אולצה לעזוב
את מרוקו .כך שבגיל שלושים עלה הרמב“ם
ומשפחתו ממרוקו אל עכו שבארץ ישראל,
שם התיישבו .ההפלגה לארץ ישראל לוותה בסערה
גדולה ,עד שבתאריך ,י‘ אייר ,האוניה חישבה להישבר.
הרמב“ם ניצל מן הסערה ,ונדר על עצמו לצום ביום זה
לדורות ,ולתת צדקה.

המסע לחברון וירושלים
בג‘ לחודש סיוון הגיע הרמב“ם לעכו שבארץ ישראל
ויום זה נדר שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות
לאביונים עד סוף כל הדורות .לאחר חמשה חודשים,
הרמב“ם יחד עם אביו ,ר‘ מימון ,ורבה של עכו ,הרב יפת
ב“ר אליהו ,ערכו מסע בארץ ישראל ,בעיקר בירושלים

ובחברון .וכך מתאר הרמב“ם את רישומו ,התפעלותו
והתרגשותו” :וביום שלישי בשבת ,ד‘ חשוון ,יצאנו מעכו
לעלות לירושלים תחת סכנה ,ונכנסתי לבית הגדול
והקדוש והתפללתי בו ביום חמישי ,ששה ימים לירח
מר חשון ...שבח לאל על הכל! .ובאחד בשבת ,ט‘ בחודש
חשוון יצאתי מירושלים לחברון ,לנשק קברי אבותי
במערה ...ושני ימים אלו ...נדרתי ,שיהיו לי כמו יום טוב,
ותפילה ושמחה בה‘ ,ואכילה ושתיה .א-להים יעזרני על
הכל ויקיים לי’ :נדרי לה‘ אשלם‘ ,אמן“.

מנשקים את ארץ ישראל
בהלכותיו בספר היד החזקה ,באה לידי ביטוי חשיבותה
של ארץ ישראל וגודל המצוה בישיבתה” :גדולי החכמים
היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה
ומתגלגלין על עפרה ,וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את
אבניה ואת עפרה יחוננו“ )רמב“ם מלכים ה,י(.
הרמב“ם נפטר בקהיר בתאריך כ‘ טבת ד‘ תתקס“ה והוא
בן ששים ותשע ,על פי המסורת ביקש הרמב“ם לא
להיקבר במצרים ,ולכן הועבר לטבריה .כך נוצר הפתגם
העממי” :ממשה עד משה לא קם כמשה“.
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"ממשלת נתניהו בנתה ביהודה ושומרון
פחות מממשלות השמאל"
יו“ר הוועדה לביקורת המדינה ח“כ אורי אריאל השתתף
בטקס הדלקת נרות חנוכה בשטח  ,.1Eבהשתתפות
ראש עיריית מעלה אדומים ,בני כשריאל ,סגנו נוריאל
גץ ,בעקבות הודעת שרי החוץ של האיחוד האירופי ,כי
הם מגנים את ההחלטה לבנות יחידות דיור בשטח .E1
ח“כ אורי אריאל אמר כי ”עם ישראל לא נרתע מול
ניסיונות העולם לפגוע בזכותו על ארצו .אבו מאזן
בפעולותיו בעולם ובפנייתו לאו“ם הכריז מלחמה על
מדינת ישראל!“

מתנהלת מלחמה נגדנו
בדבריו הוסיף חבר הכנסת אורי אריאל ”ממשלת הליכוד

טומנת את ראשה בחול ומסרבת להכיר שמתנהלת
נגדה מלחמה .האישור של פרסום התוכניות ב  E1זאת
תחילת הדרך הנכונה ,המבחן הוא בביצוע .על מנת
להצליח במבחן זה ,על נתניהו להודיע עוד היום שיקים
ממשלת ימין ולא ממשלה עם ציפי או שלי.
”צריך לזכור שהממשלה האחרונה ,בנתה הכי פחות
בירושלים וביהודה ושומרון! אפילו פחות ממשלות
שמאל .רק עם הבית היהודי לצידו יוכל נוכל כולנו
להשלים את בניית מבשרת אדומים .בחנוכה הבא
נדליק נרות חנוכה מול השופלים והטרקטורים שיבנו
ב  ,“!E1סיים אריאל.

ח"כ אורי אריאל מדליק נרות בשטח  E1עם בני כשריאל

מבזקי
הספר קראתי ואין עונה  -במהדורה חדשה

צילום :מאיר ברכיה

במוזיאון גוש קטיף כבר ביקרת?
קים
וזיאון גוש קטיף בירושלים מזדהים ומחז
כולם באים למ

רחוב שערי צדק  5ירושלים טל02-6255456 .
פתוח כל יום מהשעה  9:00בבוקר עד  17:00בערב

תרומות למרכז החסד

גוש קטיף

עיצוב גרפי :

למעלה מאלפיים אזרחים נכנסו בחנוכה לתפילה
המונית בקבר יוסף ,שאורגנה ע“י המועצה
האזורית שומרון ואגודת ”שכם אחד“ ,ואובטחה
על ידי חטיבת שומרון.
בכניסה החגיגית לרגל חג החנוכה ,השתתפו גם
ראשי המועצות ביהודה ושומרון ,שנכנסו לשכם
יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון ,גרשון
מסיקה ,קצין הגמ“ר פיקוד מרכז סא“ל צחי לוגסי
וקצין הגמ“ר אוגדת איו“ש סא“ל מקי סיבוני.
בין השאר השתתפו מזכ“ל אמנה זאב חבר
)זמביש( ,ראש המועצה האזורית בקעת הירדן

הרב איציק סנדרוי מי שמפעיל את גבעת מצפה
יצהר ופתח במקום ישיבה ,ערך פעילות חנוכה בכל
גזרת השומרון לחיילים וכוחות הביטחון והביא את
האור לאלפי החיילים .הרב סנדרוי מציין שהפעילות
בשומרון ובגבעות מתרחבת ועם ישראל אוהב את
השומרון בהזדהות ובסיורים באזור .הרב סנדרוי
קורא לציבור לסייע ולעזור לפעילות בגבעת מצפה
יצהר” .המהפכה היהודית בשומרון בעיצומה ואין לי
ספק שבעזרת ה‘ ננצח“.
לתרומות  0526070497איציק.

D E S I G N

להשיב ליהודים את בתיהם

הרב אלי בן דהן ,חבר הבית היהודי ,מי שהיה
נאמנו ומקורבו של מרן הראשל“צ הרב מרדכי
אליהו זצ“ל ,התייחס להודעת המדינה לבג“ץ
על פינוי בית עזרא בחברון ואמר כי ”הגיע הזמן

הדלקת נרות חנוכה בקבר יוסף

במצפה יצהר כבשו את השומרון

EladHalevy

שהספר רב המכר ”קראתי
שנים שה
לאחר מספר שנ ם
ואין עונה“ אזל
מהמדפים ,הודפס
במהדורה
הספר
ומפוארת
חדשה
בכרך אחד בן 800
עמודים.
הספר ,מכיל בתוכו
את שיחותיו ,מכתביו
של רבי מנחם מענדל
הרבי
שניאורסון
על
מליובאוויטש
שלימות הארץ והסכנה שבמסירת שטחי ארץ
ישראל לאויב  -בתרגום מלא ללשון הקודש.
השיחות המיוחדות נאמרו מיד לאחר מלחמת
ששת הימים ועד לתקופת השיחות במדריד בשנת
 .1992את הספר הוציא לאור הרב לוי גרונר.
הספר מכיל למעלה מ 350-שיחות יחידויות
ומכתבים .עורכי הספר הוסיפו לשיחות הקודש
יומן מאורעות ובו מפורטים מאות מאורעות
אליהם מתייחס הרבי בשיחות .כמו-כן לכל מקבץ
שיחות נוסף רקע היסטורי בתקופה בה נאמרה
השיחה.

שפרקליטות המדינה תייצג נאמנה את עמדותיה
של מדינת ישראל ,ותאמץ את החלטת ועדת
הערר ,שקבעה שיש להשיב הנכס לבעליו
היהודיים .זאת במיוחד לאור דו“ח לוי שקובע
שלועדת הערר מעמד שיפוטי“ .לדבריו” ,על
פרקליטות המדינה להתאמץ להשיב לתושבים
היהודים את נכסיהם ,שנלקחו על ידי ערבים,
לפחות באותה מידה שהיא מנסה להשיב
לערבים את הנכסים שלהם“.

דוד אלחיאני ,ראש המועצה האזורית הר חברון
צביקי בר חי ,יו“ר מועצת יש“ע דני דיין ,ראש
המועצה המקומית בית אל ,משה רוזנבוים ,וראש
המועצה המקומית קרני שומרון ,הרצל בן ארי.
לאחר הדלקת הנרות ,השירה והתפילה ,יצאו
ראשי המועצות לרחבה החיצונית ,שם הרימו
כוסיות ”לחיים“ לרגל בחירתו של גרשון מסיקה
לקדנציה שניה בראשות המועצה האזורית
שומרון ,לאחר שאיש לא התמודד נגדו.

1800-450-440
לתרומות:
להמחאות מרכז החסד גוש קטיף ת.ד 1025 .קריית מלאכי 83109

