
 בס"ד

 
 והגליל הפריפריה הפנים ושר ס"ש ר"יו לכבוד
 ו"הי דרעי אריה
 וברכה שלום

 
 תלמידי מזקני ועוד מכהן רב להדחת להביא כוונתך על לשמוע מאוד הצטערנו
 .א"שליט שטרן אריה הרב הגאון ירושלים של רבה, שבדור החכמים

 הציבור שליחי, הכהונה את אחר לרב להאריך כדי לפעול שברצונכם שהבנו לאחר
 לצערנו, רב אותו ולמען התורה וכבוד הרבנות כבוד למען לפעול מנת על התגייסו

 אך, לגבורות זה רב של הגעתו עקב צלחו לא שנעשו הרבים והמאמצים הניסיונות
 שכבר תקנה על בחתימה להאריך אפשר שטרן הרב הגאון ר"מו של כהונתו את

 .ועקנין יצחק דת לשירותי השר שולחן על מונחת

 לרב גם אז (בשליטתנו שאינו דבר) השני לרב ינתן לא אם, בשלה ס"ש מפלגת אך
 .יהיה לא שטרן

 לכבודה שדאגתו ל"זצ יוסף עובדיה הרב הגאון לציון הראשון של דרכו הייתה זו לא
 על (ו בראשית) הקדוש האלשיך רבנו של דבריו ויודעים, ח"ת של ולכבודם תורה של
 ".יהיה לא לך וגם לי שגם" שאומר מי

 שביזו בשביל אלא ירושלים חרבה לא" (א, קיט שבת) יהודה' ר של דבריו וידועים
 ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ויהיו (טז, לו ב הימים דברי) שנאמר ח"ת בה

 '".ה חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו

 ירושלים כבוד הרבנות וכבוד התורה כבוד את לרומם מנת על אליך פונים אנו
 שהתקנה מנת על שתפעל ומבקשים א"שליט שטרן אריה הרב הגאון של וכבודו
 .דיחוי שום ללא תחתם

 
 החתום על באנו ובזאת

רשימת הרבנים לפי סדר אישור החתימה

  דב ליאור הרב 
 רב העיר קריית ארבע לשעבר

  שמואל אליהוהרב 
 רב העיר צפת

  שטרנברג  מרדכיהרב 
 ראש ישיבת הר המור

   חיים שטיינרהרב 
 מרבני תקומה

  הרב אליעזר מלמד
רב הישוב הרב ברכה וראש 

  ישיבת ההסדר
  יהודה גלעד הרב 

 ראש ישיבת מעלה גלבוע

  יעקב אריאל הרב 
 רב העיר רמת גן לשעבר

   אורי שרקיהרב 
יו"ר ברית עולם ור"ה במכון 

 מאיר

   לבנוןאליקים הרב 
שומרון וראש  רב המועצה

 ההסדר אלון מורהישיבת 

   איתן אייזמןהרב 
 ראש מסודות נעם צביה

   דוד סתיוהרב 
רב הישוב שהם ויו"ר ארגון 

 רבני צהר

  חיים דרוקמןהרב 
 ראש מוסדות אור עציון 

 באובני עקי

   שלמה אבינרהרב 
רב בית אל וראש ישיבת 

 עטרת כהנים

   איסר קלונסקיהרב 
 רב שכונת גבעת מרדכי

  דוד שפיראהרב 
רב שכונת בית הכרם ויפה 

 נוף

   הרב ברוך אפרתי
 יו"ר ארגון רבני דרך אמונה


