
 

 

 בס"ד

 

 ,בוד משפחות הקהילה היקרה, תלמידי, בוגרי וידידי מוסדות תורת החיים, היקריםלכ

 !ברכההשלום וה

 

כידוע לכולם, מוסדות תורת החיים בתנופת פריחה וגדילה מדהימים. גם לגדילה צריך כוחות 

 מיני רוחות זדוניות.ערכות. והנה על גבי התמודדויות הגדילה, החלו להפריח עלינו יוה

 

מנוע חילול מתוך רצון ל, מלהתייחס באופן רשמי לחרושת השמועות המרושעת עד כה נמנענו

הפרסום התקשורתי הנרחב,  רגלאמנם ל .להתמודד מול הגורמים הנ"ל, כדרכה של תורהו ,השם

ו בשבועיים האחרונים שחצו כל קו אדום, ראינו לעצמנו חובה נוהאירועים המצערים שהתרחשו נגד

 .לגלות דעתנו ולעשות סדר בדברים

ועל כל הדברים היקרים  ,עלינו  כה אכזרית וקשה מעולם לא חווינו מתקפהנקדים ונאמר, ש

מעולם לא התקרבו של הישיבה, ותר המרים בים ביאויה . גםבחסדי ה'עליהם בכל כוחנו, שעמלנו 

התנהגויותיהם ודרכי הפעולה שלהם, בהשוואה לדרכה  שעושים הקמים עלינו בימים אלו. למעשים

 של תורה, נפלאים מבינתנו.

 

שרצו  מימחשבי הישיבה והמוסדות נפרצים, חומרים רגישים נגנבים, גלגלים של לשם המחשה: 

לחצים מופעלים על דמויות מפתח   להעיד לטובת הרב פונצ'רו, ביצים הושלכו על בית משפחת טל.

נעשים ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע  .מוסדותכדי לפגוע בכל דרך אפשרית באברכים, בתלמידים וב

מידי יום,  בגיוס ההמונים שנועד להחזיק עמלי תורה, להרבות קדושה ולחזק מוסדות של תורה.

על המוסדות השמועות הן שמועות שקריות, שהקשר בינם ובין המציאות מקרי בהחלט, מופצות 

  ורבנו הרב טל שליט"א.ועל מורנו  על הדרך שלנו, על התורה היוצאת מבית המדרש שלנו,

, מצויידים כבר בתגובות ומידע בחודשים האחרונים כתבים נשלחים אלינו באופן שבועי

למוטט ולהרוס  -שלא בוחלים בשום אמצעי ושום מעשה על מנת להגיע למבוקשם  ,מהקמים עלינו

 .רבות להקים פה שעמלנו כה את כל הטוב

 

, לא פגיעה במוסדות תורה שםניין חילול האת הקמים עלינו לא מעהתחושה היא שכביכול 

הלהט  ובעמלי תורה, לא מעבר על ההלכה בצורה הכי חמורה שיכולה להיות, הכל כשר בעיניהם.

 תמוה ומוזר. –לפגוע להרוס ולהכאיב, מחד, ולדבר במתק שפתים מאידך 

 

שמנסים להציג את הדברים, איננו רואים כאן את הסיפור כניסיון בירור האמת סביב  פישלא כ

סיפור כזה או אחר, אלא כניסיון מכוער לפגוע בקהילה, במוסדות ובתורה היוצאת מבית המדרש 

 שלנו. 

 

 

 



 

 

 

 

איננו מנסים להסתיר דבר, הצהרנו ואנו חוזרים ומצהירים שאנו תומכים חשוב לנו לומר, ש

כת לל ,כל מי שיש לו איזושהי תלונהאת אנו מזמינים ואיננו חוששים ממנה. אדרבה, האמת,  בבירור

ולהגישה במקומות המיועדים לכך. ואדרבה, אנחנו מאמינים שזה מה שיטהר את שמו של מו"ר, 

עשות יעל הדברים להבכל מקרה, אבל בעיני כל מי שהאמת חשובה לו, ואיננו מונע משנאה וקנאה. 

 תורה. בדרכה של

 

עם הדרכות ברורות כיצד יש להתייחס לשאלות  ,ועברה מדור לדור רבנו תורה ניתנה לנו ממשהה

הלכות לשון הרע, חזקת כשרות והלכות עדים, דברים פשוטים ובסיסיים שכל  ןישנ ותלונות שונות.

 תינוק של בית רבן מכיר. 

 

, זהללאחר שלא נתרצו מאחר שראינו שבתלונות שהובאו לפנינו, אין ממש, ביקשנו להניח לנו. 

מהגאב"ד הרב אשר וייס שליט"א להיכנס לעובי הקורה ולבחון את הדברים על ידי שמיעת  ביקשנו

)מצורף קובץ עם  פסק את דברושליט"א . לאחר שהרב אשר וייס התלונות שהיו, ותלונות נוספות

 אנשי תורה, אך גם זה לא הספיק.מ כמצופהקיווינו שהדבר יניח את רוח הקמים עלינו,  ,פסקו(

 

בבקשה שיקים בית שליט"א הרב אשר וייס בשנית לגאון זה, פנה מו"ר הרב טל שליט"א  רגלל

ואת חילול  ,פגיעה במוסדות ובקהילהוהמשך דין, על מנת לטהר את שמו ולמנוע הגדלת המחלוקת 

אך גם זה לא . )מצורף מכתב שני מהרב אשר וייס( ברים יתבררו בדרכה של תורהשד הנורא, השם

מספק את הקמים עלינו, כפי שראינו אתמול בכתבת החדשות שפורסמה בתזמון מפליא בדיוק בזמן 

 .כנס השקת גיוס ההמונים לתמיכה באברכי ותלמידי המוסדות

 

כפי שחונכנו וכפי שאנו מחנכים במוסדות, למרות כל זאת, אנו נמשיך לנהוג בדרכה של תורה, 

, ולתת לדברים להתברר במקום הנכון ובדרך הראויה להם ולהתפלל לאהבה ולשלום להוסיף אור

כמו שנהגו אבותינו ורבותינו מדורי דורות. אנו בטוחים שבס"ד מוסדות תורת החיים, בראשות 

 כן ירבה וכן יפרוץ! –מו"ר, ימשיכו ויפרחו ויעלו מעלה מעלה, וכאשר יענו אותו 

 

אנו קוראים לכם, תלמידינו בוגרינו וידידנו בכל אתר ואתר, דווקא בעת הזאת, להתחזק איתנו 

כאיש אחד בלב אחד למען שמו באהבה, להרבות בתפילה, בפקידת בית המדרש ואירועי הבוגרים, 

לינו בקמפיין בחיזוק הסדרים, בהוספת חסד בין איש לרעהו ואישה לרעותה, וכמובן להצטרף א

גיוס ההמונים, שכולו קודש לחיזוק עמלי תורה, בעלי ובעלות תשובה ושאר מוסדות הקודש של 

 העמותה. הכל למען שמו באהבה.

 

 ,בברכה והערכה רבה

 והאמת והשלום אהבו

 רבני הישיבה


