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מרן הגאון רבי שמואל אליהו שליט"א ,רבה של צפת ,בראיון מיוחד ל'ארץ ישראל שלנו'

"האחדות בציבור הדתי הביאה לתוצאות
חיוביות  -חייבים ללכת ולהצביע"

"רק היום רואים עד כמה צדקו גדולי ישראל ובראשם אבי מורי מרן הרב מרדכי אליהו והרבי מלובביץ' שזעקו לאחדות בבחירות" " האחדות שהתרקמה תביא להצלת
היישובים היהודים ביהודה ושומרון ושמירה על לומדי התורה" "" עם כל הביקורת אסור שיהיה אחד שלא ילך להצביע בבחירות הגורליות הללו" "" היום ברור שלומדי
התורה זה החוסן הביטחוני שלנו .מי שפוגע בלומדי התורה פוגע בביטחון ישראל" .ראיון מיוחד ומרתק

במשך שנים פועל מרן הגאון הגדול רבי
ראיון שמואל אליהו שליט"א ,רבה של צפת
מיוחד ומגדולי רבני ארץ ישראל ,גדולות ונצורות
להביא לאחדות בין כלל הציבור הדתי ונאמני
ארץ ישראל ,ופעל בזה עוד בשליחותו של אביו
הגדול מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל .לקראת
הבחירות הקרובות ניאות מרן הרב שמואל אליהו שליט"א,
להביא את דבר התורה וההלכה למאות אלפי קוראי 'ארץ
ישראל שלנו' על הצורך באחדות וחיזוקה והחובה על
כל הציבור הדתי ונאמני ארץ ישראל להצביע בבחירות
אלו ,כדי להביא לכוח גדול שיעצור בכל מחיר את הקמת
המדינה הפלשתינית ואת גירושם של מאות אלפי יהודים.

כוחנו באחדותנו
כבוד הרב שליט"א פעל רבות למען אחדות הציבור
הדתי בבחירות הקרובות ,משימה שהייתה נראית בלתי
אפשרית ,מה יש לרב לומר לקראת הבחירות?
מדובר בבחירות גורליות מאוד לעם ישראל ולארץ ישראל,
מבחינה רוחנית ,גשמית וצבאית .כל פעם שעם ישראל
מתקדם בדרך לגאולה ולביאת המשיח מנסים לעצור
אותו .היום גם השמאל מבין שרוב העם מאמין בתורת
ישראל ובארץ ישראל .הם למדו את זה דרך הראש או
דרך הרגליים או דרך הטילים מעזה ...אנחנו מתקדמים
בצעדי ענק לקראת הגאולה וביאת המשיח ,ולכן המסר
של האחדות חשוב ביותר להצלה הרוחנית והגשמית של
עם ישראל .רק האחדות תציל אותנו מהגזירות הקשות
המרחפות עלינו היום.
במה הרב רואה את מעלתה של האחדות?
בתורה יש פסוק מפורש במעלת האחדות ,שניים יניסו
מאה ומאה יניסו רבבה .תראו ,קרה דבר מדהים ,לקחו שתי
מפלגות קטנות ,וכעת הן הגיעו כבר לחמישה עשר מנדטים,
וזה רק עולה ועולה בזכות האחדות של כלל הציבור הדתי
ונאמני ארץ ישראל.
אני חייב כאן לציין כיצד הרבי מלובביץ' זעק ,בכה ,התחנן
ושפך את לבו ללא הפסקה ,נתן את לבו ונשמתו לעניין,
שיעשו חזית דתית .כמה צרות היינו חוסכים אילו שמענו
בקולו של הרבי מלובביץ'? אבי מורי מרן הראשון לציון
רבי מרדכי אליהו זצוק"ל אמר גם בעת חוליו ש"באחדות
המפלגות הדתיות תלויה הגאולה" .תתאר לך כעת מה

יקרה אם נזכה שכל המפלגות הדתיות והחרדיות יתאחדו,
כמה צרות וגזירות נחסוך ,הרי אף אחד לא יוכל לפגוע
בעולם התורה ובארץ ישראל.

האחדות מנצחת
יש חשש גדול לגירוש עשרות אלפי יהודים בקדנציה
הבאה בעקבות הלחץ מארצות הברית...
אני חושב שעצם האחדות כבר ביטלה את הגזירה וככל
שהאחדות הזאת תגבר ותביא לתוצאות בשטח כך הקב"ה
יראה לנו ניסים ונפלאות .אני מאמין בכל לבי שלא יצליחו
לפגוע בהתיישבות היהודית ,וכפי שאמר גם נפתלי בנט,
שמכל הבחינות לא יוכלו לבצע חלילה את הגירוש הנורא,
לא מבחינה ביטחונית ולא מבחינה ערכית ולא מבחינה
כלכלית.
מרן הרב שמואל אליהו

אבי מורי מרן
הראשון לציון
רבי מרדכי אליהו
זצוק"ל אמר
גם בעת חוליו
ש"באחדות
המפלגות הדתיות
תלויה הגאולה"
הייתי השבת ב'מעוז ציון' ,ראיתי מאות בני נוער עם פאות
וציציות .אתה רואה את ההתחזקות של עם ישראל ,של
לומדי תורה בקדושה ובצניעות ,את המהפכה הגדולה
שהציבור הדתי לאומי עובר ,כמה עשרות ישיבות נפתחו
ועוד .סיפרתי לצעירים במעוז ציון שלפני  35שנה הייתי
באלון מורה וגירשו אותנו ,ושאלתי את הרב ולדמן מה זה
עוזר כל המאבק ,והוא ענה לי "דבר אלוקינו יקום לעולם".
ואמרתי להם ,עוד  30שנה כולם יראו את המהפכה שאתם
עשיתם .היום יש ביהודה ושומרון  400אלף יהודים וכולל
ירושלים רבתי למעלה משבע מאות אלף ,שנשיא ארה"ב
אובמה והעולם רוצים לגרש את כולם .ברגע זה שאנו
מדברים מתווספת עוד משפחה ועוד נשמה ליהודה
ושומרון .את המהפכה הזאת לא יוכלו להפסיק בעזרת ה'.

להצביע ולהשפיע!
מה הרב אומר על הסכנה ללומדי התורה ובני הישיבות?
אני רוצה לציין שהיום יש בצבא מסגרות של אלו שלא
לומדים תורה .מנגד חס ושלום שלא יפגעו בלומדי התורה
ובישיבות .היום ברור לכולם שעם ישראל לא יוכל להתקיים
ללא העוצמה הרוחנית .מי שחושב שאפשר לשבור את
עולם התורה ובני הישיבות פוגע בביטחון ישראל באופן
הכי מוחשי ,ואנחנו לא ניתן לזה לקרות .האחדות שנוצרה
בציבור הדתי תגן לא רק על ארץ ישראל אלא על עולם
התורה והישיבות.
לסיום?
היום יש לנו את ההזדמנות להכפיל את הכוח היהודי .ואני
קורא למאות אלפי קוראי ארץ ישראל שלנו בכוח התורה
הק' ללכת ולהצביע .בעוד שהשמאל מפולג ומפוצל אנחנו
חייבים להתאחד .כל קול שלנו שווה היום כפול ,באחדות
שנוצרה .אני ער לכך שיש ביקורת ,אבל כדי לעצור את
המדינה הפלשתינית ואת הגירוש מיהודה ושומרון ולשמור
על התורה והישיבות ,חייבים לקום ולהצביע ולשכנע אחרים
ולהצביע למען האחדות .קול אחד ובודד יכול להכריע היום
את הכף כולה ומי יכול לקחת על עצמו סיכונים לא להצביע
ולבזבז את קולו כאשר על הפרק הכרעות כה גורליות לעם
ישראל ולארץ ישראל?!

במוזיאון גוש קטיף כבר ביקרת?
ם
גוש קטיף בירושלים מזדהים ומחזקי
כולם באים למוזיאון

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

"האחדות תמנע את הקמתה של
המדינה הפלשתינית וגירוש יהודים"

הרב אליהו בן דהאן ,מי שהיה נאמנו ומקורבו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל וכעת מועמד מספר
ארבע ברשימת הבית היהודי ,מספר על מטרותיו בכנסת ,העבודה בצילו של הרב מרדכי אליהו ,ואומר
"המטרה שלנו לעמוד בכנסת על משמר התורה והקדושה שלא יהיו חלילה רפורמות בתורת ישראל".
הרב בן דהאן ,שימשת
ראש לשכתו של מרן
הרב אליהו ומנהל בתי
הדין הרבניים ,מה לך
ולכנסת?
כל חיי ראית את עצמי
שליח ציבור ונאמן
לשלוחיו ,ואותה שליחות
בדיוק שעשינו בעבר
נעשה כעת דרך הכנסת
בעזרת ה' ובכוחו של
הציבור הגדול ,ובפרט
שכעת ישנה אחדות בין כלל הציבור הדתי במפלגה
המאוחדת ,מה שהביא רעננות והתחדשות והציבור
התעורר ומבין שרק כוח גדול יכול היום לתרום
ולהשפיע .שבע שנים שימשתי ראש לשכתו של מרן
הרב מרדכי אליהו זצ"ל ,ולאחר מכן מנהל בתי הדין
הרבניים ,ואת הניסיון שצברתי במהלך עבודתי אביא
בעזרת ה' לכנסת.

אותנו להיות חזקים וגדולים עם כוח של ממש כדי
לעצור כל ניסיון ודיבור על מסירת חלקים מארץ
ישראל .הסכנה היא גדולה וכולנו חייבים להירתם
עכשיו.
במה אתה רואה את שליחותך בכנסת?
במצב של היום השליחות בכנסת היא לראות שהכול
יהיה אך ורק על פי ההלכה והמסורה לאור מה שציוו
אותנו חז"ל .גם אם יש לחצים כאלו וזה לא נראה
פופולרי ,מבחינתנו הדבר היחיד שקובע זאת ההלכה,
והמטרה היא לעצור את כל מגמת הרפורמה ולעמוד
על משמרת התורה והקדושה .כששימשתי ראש
לשכתו של מרן הרב מרדכי אליהו ,ראיתי שהיכולת
שלו הייתה לראות תמונה כוללת ולחשב גם את
הצעדים הבאים ,לא רק מה יקרה עוד מעט אלא
ההשפעה שלהם לטווח ארוך ,ואני חושב שהיום כל
דבר שעולה בכנסת ,כל חוק וכל ניסיון לשנות מדרכי
התורה יחייבו אותנו לפקח ולעקוב מקרוב ,ולראות
שאכן הדברים הם אך ורק על פי התורה .דרכו של
הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהחלט מנחה את דרכי ,רוחו
והשפעתו יוקרנו בכנסת הבאה.

איך אתה רואה את המתקפה של הליכוד נגדכם?
כל ההתקפות מעלות את החשש הכבד שהמטרה
היא לגרום חלילה וחס לעוד פינוי ביהודה ושומרון
וגירוש יהודים מבתיהם ,כפי שראינו בגוש קטיף.
את התוצאות המרות מהגירוש עם ישראל ראה
וחזה במלחמה האחרונה "עמוד ענן" שהטילים הגיעו
לירושלים ,תל אביב וראשון לציון .וזה מה שמחייב

הברכה מלווה אותי

סכנת גירוש מרחפת

היית עם מרן הרב אליהו בשני ביקורים אצל הרבי
מלובביץ' .מה אתה זוכר?
זכיתי להיות פעמיים אצל הרבי מלובביץ' ,בפעם
הראשונה למעלה משלוש שעות עם שני הרבנים
הראשיים מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל ומרן הרב
אליהו זצ"ל ,ובפעם השנייה עם הרב אליהו לבד .היה

הרב בן דהאן עם הרב אליהו בעת שהיה מזכירו

מדהים לראות
את השליטה
של הרבי בכל
מכמני התורה,
ברמז דרוש
וסוד .דבר כזה
ראיתי.
לא
הרב בן דהאן
מקבל את ברכת
בפעם נוספת
הרבי מלובביץ'
שהייתי עם הרב
אליהו בשנת
תשמ"ט ,הרבי יצא במיוחד ללוות את הרב אליהו עד
למכוניתו .ההערכה של הרב אליהו לרבי מלובביץ'
הייתה גדולה מאוד והוא לא הפסיק לדבר על הגדלות
בתורה ועל יראת השמים והתפיסה והאחריות לכלל
ישראל .זכיתי גם אני לקבל את ברכתו של הרבי
שמלווה אותי מאז בדרכי הציבורית.,

הצעירים מתגייסים למען ארץ ישראל
חברי ההנהגה הצעירה של האיחוד הלאומי פועלים כבר שש שנים בשטח ,עם עשייה בכל התחומים ,ורשמו
לזכותם לא מעט הצלחות .יו"ר ההנהגה הצעירה אסף דנוך ודניאל גבאי מספרים על הפעילות להצלת ארץ ישראל.

אסף דנוך” :אנחנו החוט המקשר בין חברי הכנסת
לציבור .בזכות צוות פניות ציבור שלנו נפתרו בעיות
של מאות אנשים פרטיים ,דתיים ולא דתיים ,שכבר
איבדו תקווה לנצח את הבירוקרטיה .חשוב לציין
שאף אחד מאתנו לא מוצנח מלמעלה .כל אחד מחברי
ההנהגה הצעירה עובד קשה ולאורך זמן ,ומוכיח את
יכולותיו .אני אומר ’עובד‘ כי החבר‘ה שלנו עובדים
מסביב לשעון ,לפעמים אין יום ואין לילה ,אבל כולם
מתנדבים .זה המקום להגיד תודה למזכ"ל המפלגה
נחי אייל ,לח"כ יעקב )כצל‘ה( כץ ולח"כ אורי אריאל,
שתמיד מקשיבים ,עוזרים כמה שהם רק יכולים,
ונותנים עצות טובות איך לפעול טוב יותר".
אתם רצים עכשיו עם הבית היהודי ,איך העבודה
איתם?
דניאל גבאי” :היה ברור מהרגע הראשון שאנחנו חלק
ממטה השטח של המפלגה המאוחדת .יש איתם
שיתוף פעולה מצוין .המטרה היא להחזיר את המחנה
הלאומי לעמדת השפעה והדרך לכך היא להביא לבית
היהודי ביום הבחירות כמה שיותר קולות .אנחנו לא
מוכנים יותר להיות קטנים ולראות איך פוגעים בארץ
ישראל ובזהות היהודית של המדינה .לצערנו הוכח
כבר יותר מדי פעמים שאף על פי שיש שם אנשים
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טובים מאוד ,בפועל הליכוד שובר שמאלה פעם אחר
פעם ובלי ”הבית היהודי" יש חשש כבד לגורלה של
ארץ ישראל ,וכבר ראינו שהוציאו את ישיבת הר ברכה
מההסדר ,וצריך לזכור גם את נאום בר אילן ,ההקפאה,
הרס שכונת האולפנה ומגרון .רק מפלגת ימין שורשית
וגדולה תוכל לדאוג לשלמות הארץ ולחיזוק צביונה
היהודי של המדינה.

צריך לזכור גם את נאום בר אילן,
ההקפאה ,הרס שכונת האולפנה
ומגרון .רק מפלגת ימין שורשית
וגדולה תוכל לדאוג לשלמות הארץ
מלחמה על ארץ ישראל
אסף דנוך” :אין ספק שהצעירים שלנו נמצאים
בכל מקום .כל שבוע אנחנו מוציאים מאות פעילים
לצמתים ,מחלקים פלאיירים וסטיקרים ,תולים
שלטים וצובעים את המדינה ,והכול בהתנדבות .אנחנו
מסבירים שבמפלגה המאוחדת יש מקום לכולם.
”הבית היהודי  -האיחוד הלאומי" הוא לא הבית של
הדתיים בלבד .לדעתי ,לפחות שלושים אחוזים

אסף דנוך ודניאל גבאי

מהקולות שנקבל בבחירות יהיו ממצביעים לא דתיים.
כל יום אנשים פוגשים אותנו בצמתים ,מסתכלים על
השלטים ,שואלים מה זה הבית היהודי ואחרי חמש
דקות מצטרפים בעצמם לפעילות .זה סחף מדהים
ובאמת אפשר לומר שמשהו חדש מתחיל".
גבאי מסכם” :אמנם נדמה שימי האידאלים נגמרו
ובמפלגות אחרות אנשים מוכנים לפעול רק תמורת
כסף ,אבל אנחנו מפעילים מאות צעירים בשטח
שמוכיחים שהאידאולוגיה חיה ,קיימת ובועטת.
ההבדל הוא שבזמן שכולם שואלים איפה הכסף,
אנחנו שואלים איפה הערכים .כשכולם פוחדים
להילחם על ארץ ישראל אנחנו אומרים שנעשה
ובע"ה גם נצליח".

בשובך לציון  200שנה לפטירת רבי שניאור
חיבת הארץ של גדולי ישראל זלמן מילאדי מייסד חסידות חב"ד
כ"ד בטבת תקע"ג  -תשע"ג

הרב הלל הורוביץ מראשי היישוב היהודי בחברון
”....נוסעים לארצנו הקדושה יחד עם רבנו הזקן" ,עברה
השמועה מפה לאוזן בקרב בני המשפחה
הענפה .בחודש אייר שנת ה'תקל"ז ,לפני
 236שנה ,ארזו את המטלטלים לנסיעה
הארוכה והמייגעת ,שכרו עגלות וסוסים
ויצאו מהעיירה ליאוזנא לכיוון העיר
מאהלוב ,השוכנת ליד הנהר דניסטר .בין
הנוסעים עם רבי שניאור זלמן נמנו גם אחיו רבי יהודה לייב ורבי
משה ובני ביתם וחלק מהתלמידים.
תלמידים רבים התחננו לפני הרבי לבל ינטוש את צאן מרעיתו .אך
הוא השיב להם ”חייך קודמין" .מאז ומתמיד חפץ היה רבנו הזקן בעל
התניא לעלות לארצנו הקדושה כדי לעלות בעבודת הבורא מתוך
טהרה וקדושה עילאית.
רבי שניאור זלמן חפץ מאוד להצטרף
למסעם של חבריו הקדושים רבי מנחם
מענדל מוויטבסק ורבי אברהם מקאליסק
שעמדו בראש המסע הגדול לארץ ישראל.
במשך כשלושה שבועות התעכב רבנו הזקן
בעיר מוהילוב ,בדרכו לארץ ישראל.
רבי מנחם מענדל מוויטבסק הפציר בו
שייעתר לבקשת תלמידיו המתחננים שלא
שהמגיד »É²¶´¯½³¾¸½¸³É½¸ÈÇ¼¸ÇÆÀ³»º¸Ã
יעזבם ויישאר ברוסיה ,והזכירו לו

É²½´Á¸½´¯»³²´¶¸¯³´¸²´³¸³É¸°³
ממזריטש מינהו להמשיך את הנהגת עדת
³·²¿½³»´°±»Á
החסידים והבטיחו כי יצליח בכל מעשיו.

את בית הכנסת הקטן ליד בית הכנסת אברהם אבינו ,וגיסה ,אדמו"ר הצמח צדק,
בחר קבוצת משפחות נבחרות לעלות ולחזק את היישוב .הרבנית הוכרה כאישיות
דגולה ובעלת מופתים ,ועמדה לימין היישוב פעמים רבות .היא זכתה לבנים ולבני
בנים ,ונפטרה בשיבה טובה בכ"ד בשבט תרמ"ח.

הצלנו את קבר הרבנית
זכיתי בסייעתא דשמיא בשנות פעילותי לבניין עיה"ק חברון ,לאמץ
ולפעול למען קברה של הרבנית מנוחה רחל בחברון ולשמור
על שלמותה .גם בתקופת הסכמי אוסלו ברגע האחרון הודות
להתערבות גורמים מכל העולם הצליחו ביישוב היהודי בחברון
להביא להצלת קבר הרבנית ,ולהחזירו לשלטון ישראלי .וכאן
המקום להודות לנגיד איש חב"ד הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק
מאוסטרליה ,שאימץ את קברה ושיפץ את בית העלמין וזכות ישני
חברון תעמוד לו ולמשפחתו לעד.

½ÉÀ¿º»Ä¸°´Ç´³»»³°Ç³É¯¼¸À¸¿º

בזכות צדקת ארץ ישראל
רבי שניאור זלמן אמנם לא הצטרף למסע
לארץ הקודש ,אבל היה מתומכיו הגדולים
של היישוב החסידי שהוקם בארץ ,והפציר
ברבבות החסידים לתמוך בצדקת ארץ
ישראל.
הכספים ששלח לארץ הקודש היו גם
העילה למאסרו ,מה שפורש על ידי
ההלשנה של מתנגדיו כתמיכה באויב.
בעקבות כך נאסר ונשלח לכלא האיום
בפטרבורג הבירה.
כאשר שוחרר בעל התניא ב"חג הגאולה",
י"ט בכסלו ,כתב מכתב לצדיק המפורסם,
סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב
”מאת ה' הייתה זאת לנו לגלגל זכות על
ידינו בזכות ארץ הקדושה ויושביה והיא
שעמדה לנו ותעמוד לנו בכל עת מצוא
להמציא לנו פדות ורווחה"....
הסתלקותו בכ"ד בטבת
רבי שניאור זלמן הסתלק באמצע הבריחה
מנפוליאון .עגמת נפש רבה הייתה לרבי
בגלל ניצחונותיו הזמניים של נפוליאון,
ההרס והחורבן שזרעו חייליו בקהילות
ישראל ואווירת ההפקרות שאותה ניסו
להנחיל לעם ישראל .במוצאי שבת קודש
פרשת שמות ,אור לכ"ד בטבת ,לאחר
תפילת ערבית והבדלה ב"חונן הדעת" בדעה
צלולה ,הסתלק הרבי ונטמן בעיר האדיטש
ושם נבנה ”אוהל" גדול ולידו בית כנסת.
אלפים ורבבות פוקדים את ציונו הקדוש הן
ביום ההילולה והן לאורך ימות השנה וזוכים
לראות ישועות רבות בגשמיות וברוחניות.
נכדתו הקימה את היישוב החסידי בחברון
נכדתו של בעל התניא ,הרבנית מנוחה רחל
סלונים הייתה אגדה עוד בחייה ,עלתה
לארץ הקודש והקימה את היישוב החסידי
בחברון .אביה האדמו"ר האמצעי שאף
לחזק את היישוב החב"די בחברון ,קנה
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מבזקי
"הטילים שנפלו במלחמה האחרונה
מהווים משקל נגד פינוי יישובים"

הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרב שלמה
משה עמאר ,ביקר בצום עשרה בטבת במוזיאון
גוש קטיף בירושלים ואמר כי "ההתנתקות הייתה
חורבן לכל עם ישראל .טוב שעשו והקימו גל-עד
כמו עדות
חיה לחורבן
שהיה",
אמר הרב
עמאר בתום
הביקור.
"אנחנו רואים
שהמצב היום
לא פשוט.
ש ד ר ו ת
ואשקלון
מופצצות,
גם ראשון
לציון ותל
אביב ואפילו
ירושלים
הצטרפה
במלחמה האחרונה .ראשי המדינה צריכים לשים
את הפרשה המצערת הזאת מול עיניהם והיא
צריכה להוות משקל חזק שבאים לשקול ,חלילה
שוב ,פינוי או התנתקות" ,הוסיף הרב עמאר.

בפגישה מיוחדת של ראשי הבית היהודי והאיחוד
הלאומי עם רבה של כפר חב"ד הרב מרדכי
אשכנזי שליט"א אמר יו"ר המפלגה נפתלי בנט:

"אנשים שיודעים ,תלמידי חכמים ,ולומדי תורה -
אנחנו צריכים להגן עליהם ולחזק אותם .מי שלא,
צריך למצוא את הדרכים לשלב בעשייה ,אבל
האמירה היא חד-משמעית .אני אומר את הדברים
כהווייתם ,ואנחנו נעמוד בראש החזית ,ואני אומר
את זה כרב-סרן בסיירת מטכ"ל שעשרים ושתיים
שנה אני חייל ,אני אעמוד בראש החזית להגן על
לימוד התורה במדינת ישראל ,בעם הזה ".בנט
הדגיש את המאבק חסר הפשרות שינהלו נגד
מדינה פלשתינית וגירוש יהודים.

פרס ניהול תקין למועצה האזורית שומרון

ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
סיפר על היכרותו האישית עם הרב מאיר חי
ומשפחתו .הרב יהושע שמידט רב היישוב וראש
ישיבת ההסדר שבי שומרון אמר" :הרב מאיר
היה כולו איש של עשייה ,בכל דבר עם כוחות
טובים של עשייה .הרב מאיר היה יושב בחדר של
התלמוד תורה בשעה שתיים בלילה .אין ספק
שהדבר הנכון והראוי להנציח את שמו הוא להקים
מרכז שישלב איתו את המסורת שהוא הוביל – את
התורה ואת הקדושה" .מנחה הטקס היה סגן ראש
המועצה יוסי דגן.

מחאה נגד אפליית היהודים בחברון

בטקס רשמי במעמד שר הפנים אלי ישי ,שר
האוצר יובל שטייניץ וסגן שר האוצר יצחק כהן,
קיבלה המועצה האזורית שומרון בטקס רשמי
בירושלים את פרס הניהול התקין בפעם החמישית
ברציפות" .הפרס הוא גאווה גדולה להתיישבות
בשומרון" ,אמר ראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה.

בית כנסת לזכרו של הרב מאיר חי הי"ד

להם הסבר מפורט על פעילות המוזיאון להעמקת
תודעת גוש קטיף והיסטוריית יהדות חבל עזה
מאז תקופת החשמונאים ועד ימינו .השר לנדאו
התרשם מאוד מהביקור המיוחד ,והדליק נר לזכר
קדושי גוש קטיף.

בהשתתפות מאות מתושבי השומרון ומרכז הארץ,
ובמעמד הרב הראשי לישראל ,ראש המועצה
האזורית שומרון ויו"ר הקואליציה ,נחנך ביישוב
שבי שומרון בית כנסת ספרדי לזיכרו של הרב
מאיר חי ,שנרצח לפני שלוש שנים בדרכו מלימוד
תורה לילדים לביתו בשבי שומרון .יו"ר הקואליציה
ח"כ זאב אלקין ,שסייע לבניית בית הכנסת יחד
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D E S I G N

שר האנרגיה והתשתיות עוזי לנדאו ,ערך סיור
מרתק ומיוחד במוזיאון גוש קטיף בירושלים
יחד עם כל אנשי לשכתו במסגרת יום גיבוש של
הלשכה .יש לציין כי השר לנדאו היה השר היחיד
מהליכוד שפוטר על ידי ראש הממשלה אריאל
שרון לאחר שפעל נגד ההתנתקות במסגרת מה
שכונה אז "מורדי הליכוד" .מנהל המוזיאון שלמה
וסרטיל מעקורי גני טל הדריך את הקבוצה ונתן

EladHalevy

היישוב היהודי בחברון עורך צעדה ועצרת מול בית
המכפלה במחאה על האפליה ובדרישה לאפשר
כניסה מיידית לבית ביישוב היהודי בחברון .ביום
שלישי כ"ו בטבת ) (08/01/13תתקיים צעדה
ועצרת מול בית המכפלה בחברון בדרישה לאפשר
כניסה מיידית לבתים שנרכשו בעיר האבות.
לפרטים והסעות מירושלים052-6071133 :

עיצוב גרפי :

השר עוזי לנדאו בביקור
במוזיאון גוש קטיף

בנט" :נגן על לומדי התורה ונילחם נגד
מדינה פלשתינית"

עם אנשי לשכת ראש הממשלה ומזכיר הממשלה,
אמר" :התשובה האמיתית היא לבנות ולבנות.
להראות למרצחים שלא יצליחו להזיז אותנו
מפה ,אלא דווקא לבנות ולבנות .כמה שיגנו אותנו,
נמשיך לבנות .הממשלה הזאת החליטה לבנות כי
זו דרכה .הממשלה הזאת תמשיך לבנות ביהודה
ושומרון ובירושלים".

