
 בס"ד

 הסיפור לא נגמר!

ֵמי ָאִחי"  "ָהֲאָדָמה-ִמן נוילֹצֲעִקים ֵא  נו קֹול דְּ

 

 לכבוד: כל רבני הציונות הדתית. 
                                   

  ה,שלום וברכ

אנו חברים מקהילת תורת החיים אשר לא משתייכים לשום צד ומחנה במחלוקת הקשה אשר פקדה 

ע פונים אל כבודכם בבקשת עזרה וסיובשומענו את השמועות הקשות הידועות,  ,את קהילתנו

כבסיס ללימוד תורה ולעבודת ה' מתוך  ,לווה לקהילתנובהשכנת שלום והחזרת השקט והש

 שמחה ושפיות.

חדשים לבקרים אנו נקראים ע"י רבנים גדולי מעלה להפסיק לעסוק בסוגיה הקשה וחשבנו 

 :סגירת הסוגיה במצב זהלא מאפשר את אשר רה אצלנו בשטח, לשתף את כבודכם במה שקו

  :בסוגיה זו תדרך הובאו בפני הציבור שתי גרסאומתחילת ה

 "גרסת הרב" .1

 "גרסת האישה" .2

 .קמו שני מחנות בין הגרסאותעל בסיס החילוקים 

 .' נקראו אנשים משני המחנות: "חולים" "שקרנים" "שופכי דמים" וכו החילוקיםעל בסיס 

אלימות מילולית, גרימת נזקי רכוש והשפלה  -תקופה ארוכה כאן  ישעל בסיס האמת הנעדרת 

 .משני הכיוונים

 

, ובהם בית שאלות עיקריותארבע הבדלים עיקריים ומשמעותיים הנוגעים בה ארבע בין הגרסאות היו

 :הדין לא הכריע על אף בקשותנו

  י?ר של חודש וחצי או של שנתיים וחצהאם היה מדובר בקש - משך זמן הקשר .א

או  ,האם היה מדובר בקשר חסר רצון מצד הרב שנכפה עליו והוא היה מובך ממנו  -הקשר טיב .ב

  ?היה מדובר בקשר של חיבה, אהבה, חיזור וחוויות משותפות

או שהיא כבר  ,נשא לויהאם נכון שהרב עודד את האישה להתגרש ע"מ שתוכל לה - גרושי האישה .ג

 ?הייתה אמורה להתגרש מטעמים זוגיים ומשפחתיים

האם נעשתה תשובה אמיתית לפי ההלכה כפי שהרב אומר בתקשורת או שמא  -תשובת הרב .ד

  ?העיקר הושמט ולא הייתה תשובה בסיסית והתנצלות מתבקשת בפני האישה ובעלה? בפני הרבנית

 

מתנו לאמת הצרופה שתעשה פה וה ,ישבנו חסרי אונים מול צער החברים מכל הכיווניםלאורך הדרך 

  .לא הגיעהאך היא  סדר.

 המצב בלתי נסבל עוד!! מדמם ופצוע עדייןהשטח הסיפור לא הסתיים! 

חברים עוזבים את היישוב, ילדים ונוער נפגעים בעקבות הסיפור הזה,  כל צד מאשים את הצד השני.

אנשים משני  .בין הגרסאות בסיס המחלוקתנהרסו על  ואף קשרים משפחתיים חברויות רבות

לא  ישאר פתוח לעולם.ימרגישים שנעשה להם עוול ושהסיפור  .פגועים עד עמקי נשמתם הכיוונים

  לבנות אמון מחודש ברב טל.  על מי שמעונייןהדבר כמובן גם מקשה ניתן לחזור כך לשגרה! 



 

את את הילדים, את הנוער,  ,לשקם את החברים ,םלאחות את הפצעי ,אנו רוצים להמשיך קדימה

אך כשאנו רואים את הרב טל בסרטון אומר "שפכו את דמי" איננו יודעים  ,ואת כולם המשפחות

כשהוא טוען שהוא עשה תשובה איננו  ,מאידך על כך? האם זה נכון ומי אמור לשאת באחריות

ואם התשובה נעשתה כדרך שבה צרכה להיעשות תשובה על  האם אמירה זו מדוייקת עיםיוד

  בפני בעלה? בפני הרבנית?  ?תוך התנצלות בפני האשה הפגועה שבין אדם לחבירו עבירות

כאשר נהרות  ולכיוון מחילה להתכוונן לכיוון שלום -כפי שהרבנים מצפים מהציבור  - אין שום אפשרות

רק רא. מול השקר הנוהנקייה  על השולחן את האמתמניח הללא סדר ראשוני ו ,ממשיכים לזרוםהדם 

 תביא את השלום בע"ה.  , קשה וכואבת ככל שתהיה,האמת

העומדים  שקט ועצמאי אך כרגע אין באפשרותקהילת תורת החיים התנהלה עד לפרשה זו באופן 

בות , לכלאחות את הקרעים ,הקשה שנוצר סכסוךלפתור את ה ,בראשות הקהילה, הישיבה והמוסדות

  .את הלהבות  ולהרגיע את הלבבות

את רסאות בשיתוף עם בית הדין, שרק הוא יודע להביא לידי הכרעה בין הג אנו זקוקים לעזרתכם

  לא נמצאו אנשים/ רבנים במחוזנו שיכולים לסייע לנומשני הצדדים. הנתונים והעדויות 

יש מתוכנו שבורים,  ודכם, שהריקודים בישיבה אינם משקפים את דעת כל ציבור הקהילה.ידע כב

 ם לישיבתנו.שים. סעיפי פסק הדין אינם מחמיאיימרוסקים ומבו

עוד לפני שזה יקרה  הלוואי .אנו מתפללים לאמת, לסדר, לאהבה מחודשת ולצמיחה מתוך משבר זה

 צרים.מהבין ימי 

 אם לא הרבנים? ציבורימי יוכל להשכין שלום 

 לעזרתכם נודה.

 אך כשאן אמת אין שלום! -"והאמת והשלום אהבו"

 .בהערכה רבה

 חברים מתורת החיים

אך אנו  עו,כפי ששאר החברים נפג בילדנולצערנו אין באפשרותנו להזדהות מחשש לפגיעה בנו ו

התקשורת משקפת את לבושתנו ולא צריך לשכנע כמה המצב חמור.  "דברי אמת נכרים"בטוחים כי 

 זה מצויין.

 

 זו לא המטרה! בבקשה לא להעביר מכתב זה לאמצעי התקשורת!

 

 

 


