מכתב רבנים בעניין הרב טל
קראנו את העובדות החמורות העולות מפסק הדין בבית הדין של הרב וייס בעניינו של הרב טל.
כתב הרמב"ם" :וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו אין
מתלמדין ממנו עד שובו למוטב ,שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות
הוא ,אמרו חכמים אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו אם לאו אל יבקשו תורה מפיהו.
(הלכות תלמוד תורה ד ,א).
וברמב"ם" :אבל ראש הישיבה שחטא מלקין אותו ואינו חוזר לשררותו גם אינו חוזר להיות כאחד משאר
הסנהדרין שמעלין בקודש ולא מורידין".
לצערנו לאור העובדות ,הרב טל אינו ראוי להמשיך ללמד ולחנך את ילדי ונערי ובחורי ואברכי ישראל ואינו
יכול להיות דמות חינוכית במחנינו .אומנם פסיקת בית הדין התירה באופן תמוה לרב טל להמשיך
בתפקידו אך וודאי לא חייבה ללמוד במוסדותיו ולקבל את התנהגותו המחללת שם שמיים ומבזה את
תורת ישראל ואלוקיו .

מצטרפים לחתימת הרבנים

ראש ישיבת הר עציון

הרב אליקים לבנון

רב השמרון וראש ישיבת אלון מורה

הרב ברוך בן גיגי

הרב איתן איזמן

ראש אולפנות וישיבות צביה

הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן

הרב יגאל קמינצקי

רב גוש קטיף תובב"א

הרב דוד תורגמן

ראש הישיבה והמוסדות ,דימונה

הרב דוד סתיו

הרב הראשי שוהם

הרב גבי קדוש

רב קהילה ,יד בנימין

הרב שמעון כהן

ראש ישיבת בית מוריה ,באר שבע

הרב בני להמן

ר"מ בישיבת הר עציון

הרב שלמה בן אליהו

רב המועצה האזורית מטה אשר

הרב אורי סדן

רב מושב נוב רמת הגולן

הרב גבריאל סוריאני

רב המועצה האזורית חוף הכרמל

הרב משה עמיאל

רב קהילה ומושב

הרב עזריאל אריאל

רב הישוב עטרת

הרב ניר וינברג

ראש ישיבת אורות הזורעים

הרב שלמה וויס

רב הישוב ניר גלים אולפנת אבן שמואל

הרב יצחק שטרן

ר"מ בישיבת תורת החיים (לשעבר)

הרב שלמה וייס

רב בני דרום

הרב ציון טיוול

ראש ישיבת ההסדר אריאל

הרב משה אליעזר רבינוביץ

רב הישוב בית חגי

הרב יובל שרלו

ראש ישיבת פתח תקווה

הרב משה ביגל

רב הישוב מיתר

הרב יועד אהרוני

ראש ישיבת קטיף  -יד בנימין

הרב איציק ניסים

מקד"צ אלישע

הרב מאור נהוראי

משואות יצחק

הרב דובב בדינגר

רב מרכז רפואי הלל יפה

הרב עמיחי גורדין

ר''מ ישיבת הר עציון

הרב בנימין מכלוף

לשעבר ,רב פיקוד צפון

הרב מנחם בן יעקב ר''מ מכון מאיר

הרב שמעון בן שעיה

הרב יעקב אדרעי

לשכת הרבנות אור יהודה

