
 

 

 י"ז טבת תש"פ, ב"ה

 

 

 ,יקרים םובוגרי םתלמידיהמוסדות,  ידידי

תחזקים. ב"ה הקליטה למוסדות ב"ה אנו שמחים לעדכן אתכם שבחסדי שמים המוסדות הולכים ומ

ותלמידות ת וגדלה ואט אט חוזרת לאיתנה הראשון, סוגיות נלמדות בעיון ובקיאות, תלמידים הולכ

לעבודת  הודותבחסדי ה' הגדולים ו ,צומחים, גדלים בתורה ובמידות, עוברים תהליכים של בנייה אישית

 .הצוותים המסורה

. ולמרות התמיכות , ממגוון סיבותישנו קומץ אנשים אשר כל הנ"ל כואב לוושלא בשליטתנו, לצערנו 

ורה אובססיבית לפגיעה ין הם פועלים בצהשונות שחלקם מקבלים מגורמים מקצועיים אלו ואחרים, עדי

 לדרך ארץ שקדמה לה.את ילדיהם לתורה וועדיין מחנכים חינכו שפועלות כאמור, ושבמוסדות 

להחתים לאחרונה הצליחו הם ניסיונות כושלים לפגוע במוסדות בתקופה האחרונה, לצערנו  לאחר

חוזר על דברי הרבנים בפעם הקודמת  בשנית רבנים )שכבר חתמו על המכתב הקודם( על מכתב נוסף, אשר

 ה".פרשייה חדש"ומוסיף שנודע להם שיש 

האמת חייבת להיאמר: אין בכוונתנו לגרום חילול השם ח"ו, ולפגוע בגדולי תורה ומנהיגי קהילות, אך 

לא דיברו עם הרב אפילו הבסיסיות שבהן. הם לברר את העובדות,  לדאבון ליבנו אותם רבנים לא טרחו

ולא עם בית הדין שבדק את הדברים לעומקם  , לא עם הגורם המעורב כפי הנטען,מי מטעמוטל או 

 .ביסודיות וכדרכה של תורה. הדברים מתועדים והמעוניין בכך מוזמן לפנות לקבלת התיעוד

המומים עליה העלילו ובעלה  גב'ה .ה" הינו שקר וסילוףהפרשייה החדש"ודות אמה שנכתב  ,כמובן

רבנים וגורמים למרות זאת,  הדברים נבדקו על ידי  את כל מה שנטען.מכחישים ב, ואיך שמם השתרב

ואכן התברר לכלל הגורמים שהדברים מלאי  .ר הדבריםנוספים בבדיקה יסודית הכוללת עיון במקו

 .סילופים, שקרים והוצאת דברים מהקשרם

אחריו, לא ישפיע רבות על לדעתנו הענייה, המכתב הזה יחד עם כתבה או שתיים שהוא עשוי לגרור 

המוסדות ועל דעת הקהל כנגדנו, שכן הרבנים הללו כבר אמרו את דבריהם, ומי ששומע להם למרות 

 ת.גם לא יקבל כע – דם, כבר קיבל את דבריהם, ומי שלאבירור הדברים מצי ענות הקשות על איהט

וכן בהוצאת  ,סולפוו גנבושל שימוש בחומרים אישיים שנ מדובר במעשה חמוראגב, בשולי הדברים: 

ם למיצוי הדין עם אותם מחרחרי ריב ביישוב ומחוצה לו ידיבה, ואנו פועלים מול הגורמים הרלוונטי

)כמובן שאין כוונתו לרבנים החתומים, שעל אף הנזק והעוול הגדול שהם יצרו לנו, עדיין אנו מכבדים 

 .אותם מצד תורתם(

נמשיך בעשייה החיובית בחינוך ילדי ישראל, לימוד תורה, קירוב ישראל לאבינו שבשמים,  אנו מצידנו

 .עשיית חסד והוספת טוב

 ,בברכה ואהבה רבה 

 הנהלת המוסדות

 


