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 טבת תש"פבס"ד, 

 

 לכבוד

 תלמידי חכמים שבישראל, די בכל אתר ואתר, 

 וכל אשר נגעה בליבו הפרשיה בדבר מו"ר הרב שמואל טל שליט"א.

 

 

 פתח דבר

בשנה האחרונה פקדה אותנו, אנשי קהילת "תורת החיים" ובראשה מו"ר הרב טל שליט"א, סערה גדולה 

 .ועצומה

ניגשנו לחיבור המסמך שלפנינו.  קרה,מאתנו מה באמת לשמוע  מהציבור הרחבמתוך פניות רבות ומגוונות 

הדברים נועדו לתת בס"ד מענה ראוי לשאלות ולתמיהות שהפרשיה הציפה בציבור ובתוך כך להביא את 

 העובדות לאשורן.

רשי הגענו בתחילת הפרשיה הגיעו אלינו שמועות וסיפורים כנגד מו"ר. מתוך בירור הדברים באופן יסודי ושו

 למסקנה חד משמעית שמדובר בסילופים, שקרים ועלילות.

לא  אךהיקרה.  קהילתנו ועל הרבעל  הפירסומים המשמיצים,במשך תקופה ארוכה ראינו בכאב רב את כל 

חיכינו לפסק של בית בתחילת הדרך  , כפי שנפרט בהמשך.יכולנו לצאת למלחמת הגנה על כל הקדוש והיקר לנו

כריז באופן ברור שמו"ר יכול שהלאחר פסק בית הדין,  התקבל על הצדדים השונים לעסוק בענייננו.הדין אשר 

יחזור למקומנו ונוכל להמשיך ללמוד תורה ולעסוק שהשקט קיוינו  להמשיך בתפקידו כראש הישיבה והמוסדות,

פירסמו  ים בתקשורתבעבודתנו ללא התקפות נוספות. אך לצערנו לא כן היה. כוחות חזקים ואלימים השולט

להביא להדחתו של מו"ר  זאת במטרהדברים שונים במגמה מאוד ברורה נגדנו ולא בחלו בשקרים גמורים, כל 

הבנו שכל מה שנגיד, ישמש כנגדנו. ידינו היו כבולות מלהביא נו. ולהרס המוסדות המפוארים שהקים ביחד עמ

 .לכן קיימנו בעצמנו "דום לה' והתחולל לו..לנו. לידיעת הציבור את הנתונים האמיתיים על כל מה שנעשה 

 הרף מאף ועזוב חימה". 

ולא נצטרך לפרסם את המסמך  ,קיווינו שיתקיים בנו המקרא "חבי כמעט רגע עד יעבור זעם"בהמשך הזמן 

אולם לצערנו הרב, הגורמים העומדים כנגדנו אינם כדי שלא ללבות את אש המחלוקת סביב הפרשיה.  הזה

וממשיכים להפיץ חרושת שמועות חדשים לבקרים, והציבור ממשיך לשמוע את הצד שלהם ורק אותו.  שוקטים,

 כעת שוב אנו עדים לעלילה נוספת, ובעקבותיה מכתב רבנים נוסף. אי"ה נתייחס גם אליהם במכתב זה.

פרועה גם כעת, כאשר בחרנו לפרוס בפניכם את הדברים, אנו מניחים בצער שהצד השני ימשיך במתקפה 

לכן חשוב . , והוצאת דברים מהקשרםומלאת פרשנויות ושקרים נגדנו, אולי אף דרך ציטוטים ממכתב זה עצמו

 ,באריכות יחסית כתבנו לא ניתן להבין את הדברים מבלי לקרוא אותם במקורם מתחילה ועד סוף.להדגיש ש

 .פרשיה זותמונה אמיתית וכנה על על מנת לאפשר לקורא לקבל 

 ה' אלקינו עלינו.ויהי נעם 
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 א.

כפי שתיארו  עד כמה ישב בית הדין על המדוכה ביסודיות,בניגוד לשמועות שהופצו, יודעים אנו מקרוב 

את הטענות השונות, קיבלו עדויות בדקדוק רב בפסק הדין. במשך מאות שעות דרשו הדיינים וחקרו ובדקו 

י המחשב שניתן להם הוא הוא המחשב של הרב לאיש, וידאו מעל לכל ספק כ משני הצדדים ולא נשאו פנים

ובדקו אמיתות כל מסמך, עד שעמדו על פרטי כל דבר ודבר ביתר  טל, קראו כל ציטוט שהובא עם כל הקשרו

דיוק. גם קראו בעיון את החומר הרב בעניין הדרך בה הנהיג הרב טל את קהילתו, כולל בחינה יסודית של כל 

מדריך הרב טל  על פיהטל בזה, ואף בחנו ביסודיות את כל צורת החשיבה והדרכות הרב  סוגיית רוח הקודש

את תלמידיו, ניתחו כל עדות וכל מכתב שכתבו להם כעדות אופי או תיאור התנהלות מפי תלמידים או מתנגדים. 

כך למדו את אופי הקהילה ובחנו את הפירות היוצאים ממנה, עד הכיָרם היטב את הרב טל, קהילתו 

הסייגים שקיבל על עצמו, על כמו כן, גם עמדו ביסודיות על תהליך התשובה המקיפה שנקט בו הרב, ו ותלמידיו.

 ביחיד ובציבור, עוד בטרם באו הדברים לפתחם.

וראו בו הגבילו את הרב טל בתחומים מסוימים,  ,מתוך כל הנ"ל הוציאו הדיינים את פסק הדין כמפורסם

לא מעט אנשים אף דיברו עם הדיינים לאחר הפסק, וכולם  המוסדות.הקהילה ו שימשיך לעמוד בראשותלנכון 

, והן מהקהילה היקרה הרב טלעד כמה הדיינים יצאו נפעמים, הן מיראת ה' והאישיות הנקייה של שמעו 

 והמגוונת שהקים.

כל שאלה של הנהגה למעשה אשר  .קיבל עליו את פסק בית הדין ומאז נשמר בכל הוראות בית הדין הרב טל

גם לאחר הפסק, והרב הקפיד לפעול על פי  נציגיהםם ומול נוגעת לסייגים שגזרו עליו הדיינים, נבדקה מול

הבהרותיהם. זאת הן בענייני ייעוץ אישי, הן בעניין ההוראה בבית הספר לפסיכולוגיה מתוך תורה, הן בענייני 

 הנהגת המוסדות.

ר לה, עליהם חתמו הרבנים הגאונים: הרב אביגד  יצאו גם מכתבי רבנים לתמיכה חמה ברב ובקהיבמקביל 

נבנצל שליט"א, הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הרב מאיר מאזוז שליט"א והרב יצחק ברדא שליט"א; 

שוחחו עימנו גם רבנים רבים נוספים, שאמנם נמנעו מסיבות  וכמו כן התפרסמו תמיכותיהם של רבנים נוספים.

ות דעה, אך הביעו בפנינו בעל פה את תמיכתם החמה, וחלקם אף טרחו ובאו שונות מלצאת באופן פומבי לחו

כמו כן, גם אנשים רבים ומגוונים מכל רחבי הארץ,  והקהילה בשיחות חיזוק וכיו"ב. הרב טללחזק את מו"ר 

הביעו הזדהות גדולה עם כאבנו ותמיכה חמה ואוהבת, ואיחלו וייחלו לצמיחתנו מחדש בגדלות מתוך כל אשר 

 אנו עוברים.

 

 ב.
והמוסדות, ואף קיבלו תמיכה לכך מכמה  הרב טלדברים קשים כנגד  פורסמו מאז פסק הדיןעל אף כל זאת, 

שכל הפרסומים הללו לא נוצרו מתוך בירור עם שני הצדדים בנחת  ,לצערנו ,חכמים. יודעים אנו היטבתלמידי 

 רוח כדרכה של תורה. לא היה זה מתוך שמיעת רבני בית הדין, וכל שכן שלא מתוך שמיעת דברינו שלנו.

בחן את כל  והתמיהה רבה ועצומה: הרי היה בית דין שישב מאות שעות ושמע את שני הצדדים כראוי,

אם כל רב יכול להביע ברבים את דעתו כנגד פסיקת בית הדין אף  הטענות וראה את הראיות ופסק את פסקו.

מבלי להתדיין עמו, משמעות פרסומים כאלה היא, שבעצם אין שום טעם לדיונים בבית הדין וממילא אין כל 

 דרך לפתירת מחלוקת כדרך שמדריכה אותנו התורה.

ח בית דין, אם למחר יוכל אחד הצדדים לפנות לרב זה או אחר ולהשמיע בפניו וה יפה כאם כן איפוא, במ

את טענותיו, בלא הצד שכנגדו, ולהוציא ממנו פסק חלוק על בית הדין בשער בת רבים? וכיצד ניתן בכלל להביא 
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ו מול שני צדדיו שלום לעולם בסוגיה ציבורית כה חמורה, תוך דילוג על השלב הקריטי של מיצוי הדין ובירור

  עד תום על ידי בית דין שהוסמך לכך?

)יעויין בדבריו החריפים של החפץ חיים, הל' לשה"ר כלל ו' סעיף ח' בהערה. נצטט כאן מעט מסיכום דבריו: "והעובר על דברינו 

בהוראה זו, בלי דרישה  שמחליט בליבו אחר סיפורו של חברו שהרב או שהבית דין לא דנו את הדין יפה, וטעות היהאלה, דהיינו 

 (.עובר על כמה גופי תורה, ובפרט על איסור קבלת לשון הרע ועל לאו ד'לא תשא עליו חטא'" –וחקירת טעם הדבר מהבית דין עצמם 

אנו מלמדים זכות שאף אם טעות חמורה היא זו, דבר זה נעשה בשוגג ומתוך לחץ או הטעייה. כשפִנינו 

דנו ללא בירור הדברים, גילינו שהגורמים המרכזיים הפועלים כנגדנו, ניגשו לרבנים בתמיהה על כך שחתמו כנג

וכך הביאו בפניהם את כל טענותיהם והכפשותיהם, במסווה של תמונה  טרלייוהציגו עצמם כגורם נילרבנים 

שלמה ומאוזנת, ובצורה שנראתה כביכול אמינה מאוד. חלקם אף ניסו להטות את הדין בתקופת מושב בית 

ח בית הדין ואת פסקו בטענות שונות ומשונות, ולצערנו לא בחלו גם בשקרים גסים, ו, וכן להפקיע את כהדין

וכפי שעולה בפירוש מפסק הדין. חלקם גם חתמו על כך שיקבלו את בית הדין, ואעפ"כ הם פעלו כך ופועלים 

 כך, תוך כדי הדיונים בבית הדין ולאחריהם. 

הטענה עומדת במלוא תוקפה: אם מתוך דברים שנאמרו לרבנים ע"י אחד  אולם על אף לימוד הזכות, עדיין

, או פסק לפי הצדדים או שתדלנים, הרבנים סבורים שיתכן ובית הדין טעה בשיקול הדעת בסוגיה חמורה זו

כיצד זה חרצו דין כנגד מושב בית דין, מבלי להיפגש עם , אמות מידה מוסריות מיקלות מדי לדעתם

ובית מדרשו?! ובפרט שמדובר בסוגיה  הרב טלדבריהם, ומבלי לדבר כלל עם הצד של  ולשמוע הדיינים

ישנה  )סעיף ז()בהמשך מכתב זה כבדה.  ךכל ציבורית חמורה, בה יש סיכון גדול והשלכות אדירות והאחריות כ

 התייחסות נוספת לטענות שונות שעלו בהקשר לבית הדין(.

אדם מישראל לטוב או י אפשרויות עומדות בפנינו אם לשפוט זאת ועוד: הלכה פסוקה היא, שכאשר שת

חובה לשופטו לטוב, על פי הכתוב "בצדק תשפוט עמיתך"; ומידת חסידות היא לשופטו לטוב אף אם  –לרע 

ההסתברות לפרש כך היא קשה ואיננה מסתברת. וכל זה באדם פשוט, אך בתלמיד חכם עוד יותר ויותר, שחובה 

. וזאת אפילו בבואו )אבות פ"א מ"ו וראשונים(זכות אף אם ההסתברות לפרש כך רחוקה היא  מן הדין לשופטו לכף

צריך הדיין שיקדים לדון הדין שבא לפניו תחלה, : ")שו"ע חו"מ סי' טו ס"א(להידיין בבית דין, כאמור בהלכות דיינים 

 ".בזכותו מה שיכולוכן מצוה עליו להפך אבל צריך להקדים דין של תלמיד חכם אפילו בא לבסוף; 

תלמידי חכמים שיתפו אותנו בכאב בראותם איך כל זאת נעלם ואיננו: באיזה קצב מאבדים אמונו של תלמיד 

חכם מובהק בלא דין ובלא דיין, כנגד עבודה מקיפה של בית דין, בגלל מסמכים אישיים שנלקחים בערמה 

ו גב תקשורתי עוצמתי, ולדאבוננו הצטרף לזה ונערכים ומופצים בצורה לא מבוקרת, ורק משום שהטענות קיבל

גם גב רבני. כל כך כואב היה להיווכח עד כמה נרמסה ההסתכלות התורנית האמורה, ותחתיה חדרה התרבות 

הרווחת: במקום לראות בתלמידי חכמים הדבר החשוב מכל, מבלי למהר בשום פנים לערער על אמינותם )אלא 

, ממהרת היא הרוח הזרה לבקש להכפישם ולנשכם כחמור, כשמאחוריה אם הוכח אחרת ביסודיות בבית דין(

 נקודת ההנחה החמורה מכל, שכביכול כל תלמיד חכם בחזקת רשע ח"ו עד שיוכח להיפך.

 הרב טללצערנו אנו יודעים שאצל חלק מהרבנים החותמים, הסיבה לחתימה, קשורה לכך שדרכו של מו"ר 

התמיהה הגדולה: האם משום שדרכו התורנית שונה מן המצוי, הותר  אינה כפי המקובל בכמה תחומים. וכאן

, שהם כדיני נפשות ויותר?? וכי יעלה על אלודמו רח"ל? וכי הותר משום כך לנהוג בו 'איָפה ואיפה' בדברים כ

הדעת שמחלוקות בדעות תוכלנה להביא לידי חיפזון בדיני נפשות? היכן הוא הציווי "שמוע בין אחיכם ושפטתם 

 האם עדיין לא נלמד הלקח מהמעשה בתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בתורתו של זה?!דק"?! צ

לא הצטרפו לחתימה, על אף לחצים עצומים שהופעלו  מאודכמו כן חשוב לשים לב, שרבנים רבים וחשובים 

ים רבים, עלה שהם עליהם. יתר על כן: יש לדעת כי מתוך שיחות רבות שניהלנו וניהלו אחרים עם רבנים חשוב

 נהלות כנגדנו שלא כדרכה של תורה.שיש כאן הוצאת שם רע, ושישנה כאן הת מאודחוששים 
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לסיום נציין שראינו בעליל בעת שיחתנו עם רבנים, אישי ציבור ושאר אנשים, התאמה כמעט מוחלטת: מי 

לאחר ששאל והקשה את כל שהגיע עם פתיחות ונכונות, לברר את הדברים ביישוב הדעת ובלא דעות קדומות, 

ולעומת זאת, כמעט כל דמות שיצאה עם השאלות המתבקשות, בסופו של דבר הבין את הדברים ונחה דעתו. 

שנמנע מלשוחח איתנו בניחותא, להביא עימו את תמיהותיו לצערנו נבע הדבר מכך  –מסקנות שליליות כלפינו 

 חלקם אף לא הסכימו לשוחח כלל. וקושיותיו עד למיצוי השיחה ויישוב הלב.

כעת אנחנו נתונים שוב ב'מתקפת' פירסום עם מכתב רבנים חדש, הטוען שהיה לרב קשר בעייתי עם אשה, 

והתברר  בית הדיןפנינו לבנוסף למה שפורסם בעבר. זוהי עלילה גמורה, שאף האשה ובעלה מכחישים מכל וכל. 

ישב על הדברים. היא התבררה כעורבא פרח ובין השאר עליה בית הדין מכיר את הטענה הזאת מהתקופה ש כי

מכל מה  –"בנידון שמועות שהופצו בענין קשרים פסולים בין הרב טל לבין נשים אחרות  נאמר בפסק בית הדין

שעלה בידינו לברר בין מתוך העדויות, ובין מתוך החומר שבמחשב וכל ההתכתבויות הנ"ל, לא נמצא סמוכין 

 לדברים אלו".

נוסף לכך דיברנו )רבני הישיבה( עם גדולי הרבנים שחתמו, ולצערנו הרב שמענו מהם שהם לא ביררו את ב

הדברים לא עם בית הדין, לא עם הרב טל עצמו או אנשים מצידו, ואף לא עם האשה ובעלה. אלא הם נתנו 

שמדובר ממש בדיני  אמון מלא באנשים שסיפרו להם את הדברים, ועל סמך זאת פנו אל הציבור, זאת על אף

 נפשות! אגב, הם גם לא הכירו את הנוסח עליו הובאו חתימותיהם, וטענו שמדובר במילים מינוריות.

 

 ג.

ועל כל הקהילה, כידוע. סביר שבעיני  הרב טלעל מו"ר וממשיכים להיאמר דברים קשים ומזעזעים נאמרו 

קרב, של כת סגורה מול מתנגדיה. כנגד כל הרעל מי שאינו מכיר, נדמה כבר כאילו יד בנימין ת"ו נעשתה כשדה 

 שהופץ, חשוב לנו לשקף את הדברים מהמציאות כמי שמצויים בשטח.

לתמונה שניסו לצייר כאילו בודדים האנשים שנשארו עם הרב טל, חשוב לנו להביא בפניכם בניגוד ראשית, 

מתוך היכרות עם הסיפור ועם את הנתון שרוב הקהילה והתלמידים עומדים כצור החלמיש ביחד עם הרב 

הנפשות הפועלות בו. זאת לעומת מיעוט קטן של משפחות שבחרו להיות כנגד. בחסדי ה', בישיבה נמשך 

לימוד תורה תוסס וחי, וכן בשאר המוסדות. ואף הקהילה ממשיכה בפעילות קהילתית ותורנית מבורכת כל 

 העת.

במספר רב מאוד של עיתונים, אינטרנט, טלויזיה( יצאו לתקשורת ) הקהילשל הו הרב טל ו שלמתנגדישנית, 

והקהילה, אשר לא האמנו למראה עינינו ולמשמע אזנינו  הרב טלכתבות, עם שקרים ועלילות גדולות אודות 

מתנגדינו לא בחלו בשום אמצעי. כיצד ניתן להכחיש את המציאות שאנו חיים בתוכה בצורה שפלה וגרועה כזו. 

נשלחה הודעת אימייל מלאת שקרים וארס להוריה של הרבנית טל, מכתובת שנפתחה לשם כך, לדוגמה, 

. וזו 80-המזייפת את כתובת האימייל של הרבנית. לא ברור לנו מה האינטרס הנעלה בלצער זוג יהודים בני כ

 דוגמה אחת מני רבות.

ים כנגדו נעשו בפומבי ואפילו לא נקטנו באמצעים פסולים נגד המשמיצים את מו"ר, למרות שחלק מהדבר

הרב טל והקהילה כולה ספגו בחודשים אלו כל כך הרבה הכפשות בהיכל הישיבה! ההיפך הגמור הוא הנכון: 

. אפילו טענות חמורות וחסרות שחר לחלוטין כאילו והשמצות באופן מזעזע, בכל ערוצי התקשורת האפשריים

שמרו על איפוק  ף על פי כןוא. על פני אתרי החדשות ו להןרח"ל, נמרח" עוסק בזנות ומדריך לזנותהרב טל "

)אכן ההתייחסות הטבעית היתה שלא להתייחס בשלום ובלבביות  ונזהרו בעצמם, בשעה שהלב פגוע וגועש עד לב השמיים

ודאי היה נוהג כל וכך  .כך נראה נכון על פי התורה, כמבואר בשו"ע יו"ד סי' רמג ס"ו ואילך, ועוד .הרב טל וכנגדנולמי שלוחמים כנגד 

 . אדם במצב שכזה...(
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לגרום  –ידוע לנו בוודאות כי התנהלות זו של הצגת הרב טל והקהילה כאלימים, באה מתוך מטרה ברורה 

היה זה בין לפני פסק הדין, על מנת להפעיל לחץ ציבורי להפליל את לסילוקו ולהחרבת הקהילה והמוסדות. 

והקהילה  הרב טלר הפסק, על מנת לערער אחר הכרעת בית הדין ולמנוע מוהקהילה בדין, ובין לאח הרב טל

מסיבה זו גם הכינו המתנגדים את הקרקע מראש, עוד קודם פסק הדין, להחלשת כוחו של בית לצמוח מחדש. 

לכן הם  הדין ע"י פרסומים כנגדו, בכדי לאפשר אי התחשבות בפסק במידה והוא לא יתאים לתכניותיהם.

ואף לאחר  דו בו והפעילו עליו לחצים עצומים, ומצד שני פעלו להחליש את נאמנותו ומעמדו.מצד אחד העי

 פרסום הפסק, מצד אחד מצטטים ממנו שברי משפטים ומנופפים בהם, ומצד שני מערערים על כל תוקפו.

חשבון נפש בכללם גם ע"י מתנגדיו.  נגנבו ממנו בזדוניות, הרב טללצערנו גם ידוע שהקבצים האישיים של 

לקיים למעשה את הדרכת  ל מנתשערך עם עצמו לאורך עשרות שנים מידי יום ביומו, כעבודה פנימית קבועה, ע

יודעים אנו בבירור גדולי ישראל לדורותיהם לכל אדם, ליישב דעתו בכל יום ולבחון דרכיו ולתקנן על פי רצון ה'. 

, וכעת , לעתים באופן שמהפך את המשמעותעשחומרים הלקוחים משם עברו עיבוד וחיתוך ועריכה להר

בנו מכל  יםזעזוע וחלחלה אוחז .הרב טלמסתובבים ועוברים ידיים, ומכוחם מנסים להביא "ראיות" כנגד 

ההתנהלות החמורה )והפלילית!( הזו, של חדירה לרשות הפרט ללא כל רשות. מעבר לסילופים ולחיתוכים 

ם הניסיון להביא ראיה מתוך חדרי חדרים שאין רשות לאדם לגעת המכוונים, תמהים אנו במאוד מאוד על עצ

בהם, ובפרט כאשר מדובר בעולם של עבודה פנימית ואישית עד מאוד, העוסקת מעצם הגדרתה בהתמודדות 

של בירור טוב מרע, אוכל מפסולת, ואי אפשר לו לאדם חיצוני להבין דבר משם מבלי לשאול את פי הכותב, 

, בכבוד ובזהירות ובנאמנות, הם הדיינים הרב טללבין עצמו. מי שכן עשו זאת בתיאום עם  שהרי כתב זאת בינו

והם, לא זו בלבד שלא קיבלו רושם רע  מדברים. הרב טלהם ראו את כל החומרים שעליהם מתנגדי בלבד. 

לאחר  )דברים שנשמעו מהם בע"פ אלא יצאו בהתרשמות מופלאה מאישיותו ומנקיותו הנשקפת שםכלפי הרב, 

 מתן פסק הדין(.

אין לו  –קשורת )כביכול אם אדם לא 'אשם' ואנחנו נעזרנו ביועצי ת טל ואגב, שמענו תמיהות על כך שהרב

לא השתדלנו להתפרסם ולבלוט ולא רכשנו סיבה לקחת יועצים כאלו(. התשובה לכך היא, שבמשך כל השנים 

להיעזר במומחים בתחום, כאשר מצאנו את עצמנו דווקא משום כך נאלצנו  קשרים והשפעה בערוצי התקשורת.

בתוך הקלחת שמרכזה היה בזירה התקשורתית, הזרה לנו. זאת על מנת לעשות את המעט שניתן כנגד הגורמים 

ח וותק בתקשורת. למדנו כעת הרבה על כוחם של גורמים אינטרסנטיים להשפיע ושמולנו שהם בעלי השפעה, כ

צוב לראות עד כמה אתה יכול להיות צודק ובכל זאת ידך בתקשורת תהיה על הציבור באמצעות התקשורת. ע

 על התחתונה. 

 

 ד.

 , חשוב לנו לספר לכם מעט מנקודת מבטנו אודות מו"ר הרב טל שליט"א.ל זאתכהמשך לכ

 מו"ר ייעץ והדריך אותנו עשרות שנים ביושרה ובטובה.

לימוד תורה לשמה ושכל ישר. שוב ושוב דאג להדגיש  ן אותנו לדרך של מידות טובות,תמיד הדריך אותנו וכיו  

 שלא יתכן לעשות דברים נגד השכל הישר.

 ,הרב טללאורך עשרות שנים שאנו מכירים את 

 שכל ישר של תורה. ראינו

 ראינו הערצה לגדולי ישראל והליכה לאורם.

 ראינו עבודת המידות ועבודת התשובה.



6 
 

 ראינו ענוה ושפלות נדירה בפני כל אדם.

 ראינו אהבת חברים ואהבת ישראל, בנועם ובחום לכל יהודי באשר הוא.

 ראינו יגיעה נדירה בתורה, בייחוד בלימוד העיון, ולימוד ההלכה ושמירתה.

 ספגנו שפיכת לב וכוונה בתפילה ועמידה לפני ה' באמת.

 ראינו חיבת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש.

 יים ושמחים מתוך תורה.קיבלנו הכוונות ליצירת חיים בריאים, טבע

מתוך אינספור שעות של שימוש תלמידי חכמים מופלגים, ביניהם הרב  הרב טלאת בנייתו הרוחנית קנה 

אברהם שפירא זצ"ל, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב יוסף קאפח 

זילברמן זצ"ל, הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, הרב שמואל זצ"ל, הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל, הרב יצחק שלמה 

 ר נבנצל שליט"א, הרב יעקב כ"ץ שליט"א, הרב אשר וייס שליט"א ועוד. הרב אביגד  ויבדלח"א אוירבך זצ"ל 

לאורך כל השנים הרב טל מתייעץ רבות עם ת"ח גדולים. אחד הדברים המרכזיים שאנו רואים אצל הרב, 

ת של תורה בכל דבר ודבר. וכמו כן הרב טל הוא סמל עבורנו לאדם שתמיד בודק את זהו האיזון ושיקול הדע

 עצמו ומשפר ומתקן, וכן שמח לקבל ביקורת בונה, ואף לא בוש לומר "טעיתי".

לשמוע על שמועות שקר המתחדשות בכל יום,  מאודכל הדברים הנ"ל ידועים וברורים לנו. אנו מיצרים 

 . הגיעו לצערנו לאוזני רביםש

 

לאורך הפרשיה עלו באמצעי התקשורת רינונים נוראים על מו"ר הרב טל כאילו ח"ו: "ניהל קשרים לא 

 בריאים גם עם בחורות צעירות וגם עם נשים נשואות" וכן ש"המחשב שלו מכיל חומרי תועבה". 

וכפי  .את הטענות הללו שלל בית הדין בפסקו לחלוטין! הדברים התבררו כשקר מוחלט ושפיכת דם נקי

 כתבו בפסק: "ביה"ד מיצר על שפיכות דמים שנעשתה ע"י אנשים בלתי אחראים בהוצאת שם רע".ש

  מבין כל הדיבורים השקריים על פניות של "עשרות נשים", הוכח בבית דין למעלה מכל ספק כי אין

)סעיף ברינו ד, ועליו ידובר בהמשך 'אפילו סיפור אחד כזה. הסיפור היחיד שהיה היה הסיפור עם גב' מ

 .(ח

  נמצא נקי לחלוטין בבדיקה מקצועית לאחר שהוכח שזהו המחשב שלו, וכמו  הרב טלהמחשב של

שנכתב במפורש בפסק הדין: "אין ולא היו תמונות תועבה במחשב". בידינו מכתב נוסף עם הבהרה 

)אנשי מקצוע ברמה ברורה על כך מאת בית הדין, וכן דו"ח מפורט של אנשי הסייבר מהמומחים בתחום 

 כך למעלה מכל ספק. יםהקובעלאומית, אשר נעזרים בהם בחברת מיקרוסופט, צה"ל ועוד(, -בין

משמעית הזו שצויינה בפסק הדין, ממשיכים להעליל על הרב טל במטרה -לדאבוננו, גם אחרי השלילה החד

מספר אמירות דמיוניות, לתת תוקף לאמירה השקרית שהיו במחשבו תמונות תועבה. כבר הגיעו לאזנינו 

אינה אמינה כביכול. )בהתחלה אמרו  ת המקצועית הנ"ל של מומחה הסייברה'מסבירות' כיצד יתכן שחוות הדע

אינו מומחה. כאשר התברר שהוא מהמומחים  סייברשבית הדין אינו מבין במחשבים, אח"כ אמרו שאיש ה

אמר שזהו המחשב המקורי של  סייבראיש האמרו שהרב טל לא נתן את המחשב המקורי שלו. כאשר  ,בארץ

הרב ללא כל ספק, אמרו שהרב טל שיחד את איש הסייבר כדי שיפרסם תוצאות אלו... אגב, זו חברה גדולה 

בית הדין בדק את ענין התמונות גם ע"י גורם נוסף  אתזל ורצינית ביותר, שכל עניינה הוא אמינות... אבל בכ

וה שבכולן, שהן שקר שאין לו אחיזה במציאות, אלא שלאחר שהן נאמרות כדי להסיר לזות שפתיים( הצד השו

מפה לאוזן, הזויות ככל שיהיו, הן מקבלות כביכול אמינות בקרב השומעים. ההלכה וההגיון הפשוט מחייבים 

 שלא להאמין לטענות מעין אלו, הנאמרות ללא הוכחות. אך עצוב לראות כמה גדול כוחה של הוצאת שם רע.
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לאנשים רבים",  מאודהפרשיה עלו טענות נוספות, כמו: "ברוח הקודש שלו גרם לנזקים גדולים  לאורך

"במשך עשרים שנה הוא מנהל את כל הקהילה לפי הקולות שהוא שומע". או: "לדעתו כל המצות שלנו הם חמץ 

ל צהריים אצל ההורים", גמור", "כופה על קהילה שלמה לנהוג בניגוד לכל עם ישראל... הם לא יכולים אפילו לאכו

רק אדם ₪? . או: "מי מתחייב לשלם חצי מליון נים אוסרים""מתיר בהלכות טהרת המשפחה מה שכל הרב

 שעשה משהו חמור מאוד".

 גם הטענות הללו מופרכות לחלוטין מן המציאות: 

 שעליהם לא ראינו אותם 'נזקים גדולים'  , בטווח נרחב של שנים, מעגלים וסגנונות,אנו כתלמידים

ראינו אלפי עצות טובות וישרות שהועילו למאות מדברים מתנגדיו שהוא גרם 'ברוח הקודש'. להיפך: 

תלמידים ומתייעצים לאורך כל השנים; ראינו חיזוק ותמיכה חמה ואוהבת, בשכל ישר ובדעת של 

 וח הקודשאמר באופן פומבי שיש לו ראיננו זוכרים מעולם שהרב טל  כתלמידים אנו עדים כי תורה.

בפעמיים היחידות שהתייחס לכך בפומבי, היה זה בבקשה שלא לפנות  על פיה כהנהגה ודרך.ולא הדריך 

)הדוגמאות על טעויות או התרברבות כביכול ברוח הקודש, שסופרו ע"י כמה מהמתנגדים וכן פורסמו  אליו בעניינים אלו

פרטים קריטיים שהופכים את כל התמונה על פיה, כידוע לנו בכתבה הארסית ב"מקור ראשון", סולפו במכוון והושמטו מהן 

  .היכרות מקדמת דנא עם סיפורים אלו(מ

  הרב טל לא כפה על אף אחד מאיתנו לנהוג לפי פסיקותיו, ובאמת בפועל לא  –גם בעניין הפסיקה

שרות של . במשך שנים, לדוגמה, פעלנו לפי הנחיות הכאפילו מרבני הישיבהכולנו נוהגים לפי פסקיו, 

ארגון "כושרות", שאינו קשור כלל לתורת החיים. ובכלל, רבנים פוסקי הלכה גדולים, כהגר"א וייס 

שליט"א והגר"מ צוריאל שליט"א ועוד, באים בקביעות לבית מדרשנו, ואנו והתלמידים נהנים מהם 

 עצה ותושיה גם בענייני הלכה כפי דרכם ופסקיהם. 

  כולנו, בין אלו שנוהגים על פי פסקי הרב טל ובין אלו שלא, אוכלים בשמחה אצל ההורים שלנו או

והרב עצמו מורה בפירוש, הן כפסק הלכה והן כהדרכה והנהגה, כיצד ובמה ניתן להקל  –אצל שכנים 

צורך  במידת הצורך כדי לא לפגוע. אכן, ישנה חומרה לכתחילה לגבי המצות, אך מצוין ומודגש שבכל

וחלילה וחס להקל...  וצריךכלשהו, ובפרט אם יביא הדבר למתיחות או פגיעה או עגמת נפש, "אפשר 

 .הלכות חמץ ומצה( ,)שו"ת טל חיים" אין להוציא לעז על מנהג ישראל ויש לראות בזה רק חומרא בלבד

ת לדרך הנלוזה האמירה השקרית בתקשורת בתחום זה, בניגוד גמור לאמת, מהווה דוגמה אחת מני רבו

 שננקטה כנגדנו שוב ושוב.

  רבים רבים מאיתנו, מהתלמידים ומהבוגרים, זכו לעסוק בהלכות נדה בבית מדרשנו, ורבים אף למדו

בטהרת המשפחה ש"כל הרבנים  הרב טלוהוסמכו להוראה בתחום. גם כאן: אין כלל היתרים של 

 אוסרים"! 

  :אף מבלי ששמענו את הדברים מהרב או מהרבנית יכולים אנו לשער, כי הכלל לגבי הסכם התשלום

אדם שהיה עומד בפני סחיטה ואיום ההלכתי "עביד איניש דזבין דינא" נכון ותקף גם לרב ולרבנית. 

פירסום, והיה רואה על כפות המאזניים את התשלום מצד אחד ואת חילול שם שמים, הכפשת שמו 

המוסדות החשובים שהוקמו בעמל רב, הגיוני מאד שהיה בוחר בלית ברירה  ברבים, ועד להריסת כל

בדיעבד להתחייב לשלם, למרות שלא עשה את המיוחס לו ועל אף שבבית משפט היה יוצא זכאי. 

משרואים אנו את הבזיונות וההשפלות שהיו מנת חלקם, וככל שאלה היו השיקולים שעמדו בפניהם 

 .נכון שקלו, וחבל שהצד שכנגד לא מילא את התחייבותו בעת החתימה על ההסכם, או אז
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 ה.

. אין עלתה טענה הזויה זולא היינו רואים צורך להתייחס ל'האשמה' המוזרה על דבר היותנו 'כת', אילולא 

 .לכך כל קשר למציאות שאנו חיים בה, וכל התסמינים המגדירים התנהלות של כת אינם קיימים כלל במחוזותינו

בנושאים אחרים לאורך התקופה הזו, ברגע שמכפישים, הלשון הרע חודר ומטשטש  ,לצערנו ,אינוכמו שראך 

 את הראיה הפשוטה והאמיתית של הדברים.

זכינו ועומד בראשנו תלמיד חכם אמיתי, גדול בתורה מובהק. הערכה רבה יש לנו כלפיו, ורבים מאיתנו 

 בעצותיו ובהדרכותיו. מתברכיםיות, ואיתו הן בשאלות הלכתיות והן בשאלות איש מתייעצים

לחוות ולהביע  , היאדרכה החינוכית של הישיבה לדורותיה, אשר עליה גדלו הרבנים והתלמידים הרבים אולם

את דעתם באופן חופשי, גם כאשר אין הדברים עולים בקנה אחד עם דרכו של ראש הישיבה. הדברים נכונים 

מחנך תמיד לאורך השנים לא לסמוך על דבריו  הרב טלכל תחום שהוא. הן בענייני הלכה והן בענייני השקפה וב

כלל כ'אורים ותומים', ולא לקבל את הדברים אם אין הם מקובלים על השכל או על הלב. ובכלל, שגורה על 

לשונו ההכוונה להיות נאמנים לעצמנו, ושמתוך הקשבה לעצמנו תבוא הברכה בחשיבה ובעשייה שלנו. ואכן, 

שוב ושוב שאלות נוקבות, בכל הנושאים, ולשאת ולתת עמו  הרב טלאינם נרתעים לשאול את התלמידים 

כדרכה של תורה. ה'מוטו' של הרב הוא: תקשו עלי, ולעולם אל תשאו פנים לאמת הפשוטה בגלל שאני אמרתי. 

ן את הדיון בית המדרש בנוי על דיונים נוקבים ויסודיים בכל תחום, שכל אחד מוזמן לקחת בהם חלק, לרענ

 לגרום לשינוי עשויכל תלמיד בכל גיל בישיבה, מחדש, ולפתוח זוויות ראייה שלא נלקחו בחשבון. עד כדי כך ש

 שאלה טובה ששאל... מהלכים שלמים בתורת הרב בכל תחום, בגלל 

הקהילה והרבנים, אינם הולכים בדווקא לפי פסקי , אנשי רבים מאוד מתלמידי הישיבהכאמור לעיל, כמו כן, 

וכמובן הטענה המגוחכת שנאמרה באחת הכתבות נגדנו, כאילו יש אצלנו מעקב אחרי התנהלות אישית הרב טל. 

 של אנשי הקהילה, ודיווח לרב על כך, היא שקרית לחלוטין וחסרת כל ביסוס.

דברים הנעשים במספר נושאים מצומצם בלה, ישנן אצלנו תקנות קהילתיות המחייבות את בני הקהיאכן 

, המנהיגו מקום מתוקן אשר זכה בתלמיד חכםהנהגה נאה זו, הרי היא דרכה של תורה, ונכונה בכל בפרהסיא. 

 ., וכפי שמצוי בדורנו ולאורך הדורות בקהילות תורה רבותכפי הלכות 'מרא דאתרא' ומנהג מקום

וה גוונים רבים של תלמידים, שמתאפיינים בדרכים וובאחבכלל, הישיבה היא מקום בו לומדים באהבה 

ולבושים שונים, וכולם משתדלים תמיד בס"ד לקבל זה מזה באהבה, מבלי להתנשא איש על זולתו. גם הרבנים 

הרבים המגיעים לאורך השנים להעביר שיעורים בישיבה, בישיבה לבעלי תשובה, במדרשות ובבי"ס ליעוץ תורני, 

מקשה אחת, אלא כוללים קשת רחבה של תלמידי חכמים מבקשי ה', על אף היותם חלוקים  אינם עשויים כלל

זה מזה בעניינים רבים. קיבלנו על כך משובים רבים ומגוונים במשך השנים, מאנשים שנחשפו מקרוב לישיבה 

גרים לרוב, ולקהילה, ומצאו במציאות המיוחדת הזו בשורה רעננה ומשמחת לדורנו ב"ה. כמו כן, תלמידים ובו

אשר עזבו את קהילתנו במשך השנים ופנו להמשך דרכם, ממשיכים עימנו יחד בקשרים טובים, למרות )ומתוך!( 

 . , וזאת בניגוד גמור למציאות המאפיינת כתות סגורותהפער והמרחק

כלל,  טל רוב ככל הרבנים מהישיבה ומהקהילה לא נשאו פנים לרב לגבי הפרשיה הכאובה המדוברת, גם

לא נכנסו לברר את העובדות לאשורן, והיו מוכנים ללכת עם האמת גם אם היא לא תנעם להם. אלא שבבירור א

 לעומק מצאו שאין כאן שום דבר מבוסס, אלא רק פרשנויות, עלילות ושקרים גמורים, מבלי שום הוכחות.

כמה רחוק מן העלילה  –תשובה יסודית, ואף הוא  הרב טלזאת מלבד הסיפור שממנו נולד הכל, ועליו עשה 

 הרעה שנרקמה סביבו בפרסומים השונים, וכפי שיבוארו הדברים להלן בס"ד.

אמנם טענה זו בדבר היותנו 'כת' נאמרה כביכול באובייקטיביות על ידי אנשים מתוכנו, ולפיכך יש הנוטים 

מבט נקי או מפוכח לראות בכך הוכחה למבט אותנטי על הקהילה. צר לנו, אך אין הם יכולים להוות בעלי 

וכלפינו, עד כדי עיוות הראייה. יש לציין כי מדובר  הרב טלכלפינו, לאחר שבחרו בגישה שלילית מחרידה כלפי 
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עשה יד אחת עם לדאבוננו במיעוט של אחוזים בודדים בלבד מכלל התלמידים והבוגרים. מיעוט קולני אשר 

 ם הסילופים וההכפשות עלינו.ח בתקשורת, ובכך גם קיבל במה לפירסווגורמים בעלי כ

כמעט כל תלמיד בישיבה או בשאר המוסדות, יכול להעיד על אמת פשוטה זו, שאין כאן סיכומו של דבר: 

 'כת' ולא קבוצה סגורה, אלא מסירת תורה של רבנים ותלמידים, סביב בית מדרש חי ונושם ב"ה.  לא

 

 ו.
הועלתה כנגדנו גם טענה מכיוונים שונים, על כך שהישיבה פתחה בריקודים עם פרסום פסק הדין, כביכול 

 וכלפי הביקורת שננקטה כלפיו בפסק. הרב טלהיה בזה הקלת ראש כלפי חומרת סיפור טעותו של 

  :חס ושלום. חשוב להיזכר ולהבין את הרקע האמיתי לדברים

הופצה , לפנות. לאחר מכן הרב טלשהזמינה כל מי שיש לו טענה על בתחילה פורסמה קריאה לציבור, 

הרב לחצים רבים להוציאו מראשות הישיבה. עקב כך פנה  במקביל ידענו על, וושהיו עשרות פניות כנגדשמועה 

 לבית דין במטרה לטהר את שמו. טל

השפלה מבהילה! בניגוד להלכה פשוטה, הגורמים  ,והקהילה הרב טל ,לאורך תקופת עבודת בית הדין עברנו

באמצעי תקשורת שונים, וכך הפכו את הרב שלנו להיות חשוד על מעשים  הרב טלהמתנגדים הכפישו את 

קשים והתנהלות לא ראויה. עקב כך, הכל היה כאן על כף המאזניים. ויותר מכך, בזירה הציבורית: בעוד הדברים 

טענה נבדקת ע"י דיינים מומחים ומנוסים )ואכן רוב הטענות נשללו(, בתקשורת מובאים אל בית הדין ושם כל 

 קל להפליל: לציבור אין את הכלים לבקש הוכחות, ונראה שהוא נותן אמון גם בטענות חסרות בסיס.

בתוך המציאות הזאת עברנו תקופה ארוכה של מתח עצום. הדברים שחווינו היו קשים. מתנגדינו מבפנים 

 ,מפרסמים נגדנו דברים קשים –. ובתקשורת הרב טלם בינינו, מנסים לצוד נפשות ע"י הכפשות על היו מהלכי

אשר כולנו יודעים שהינם שקר, אך אין לנו איך למחות או לספר את הצד שלנו! בשלב הזה הבנו את יחסי 

דעת הקהל נגד  השפעה וכוח תקשורתי, ומנצלים זאת כדי לעצב אתות: הגורמים המתנגדים הינם בעלי הכוח

ונגדנו. ואנו בחוסר אונים מולם בכל הזירה הזאת. למדנו על בשרנו כמה גדול כוחו של לשון הרע. כמה  הרב טל

קל לגרום לחשוד באדם, להאמין בשקרים עליו, כביכול "איך יתכן שכל זה שקר וזה מקבל כזאת במה 

 תקשורתית?? כנראה שזה נכון".

 מים כפשוטו.שפיכות ד הרב טלאכן עברנו עם 

בנוסף, ראינו וחווינו בצער רב את הלחצים הרבים שהופעלו על מנת לגרום לפסק דין שיכריע לסלק את 

נסיונות של הפעלת לחצים קשים באופן  על ידיהמסע התקשורתי המחפיר שנעשה, והן  ל ידי. זאת הן עהרב טל

מראשות הישיבה  הרב טלק אשר יוציא את יותר ישיר. מתנגדינו היו משוכנעים שהם יצליחו לגרום להוצאת פס

טחון הגדול שלהם בכך, גרם לנו לחשוש שאכן זממם יעלה בידם )זאת למרות שהיכרנו מקרוב יוהמוסדות. הב

 חלק גדול מהנתונים שהובאו לפני בית הדין, וידענו שאין בכך צדק(.

דד אל מול מסע ההכפשה, אל , באופן בו התמוהרב טלובמקביל פגשנו את גודל רוחו ועוצמת אמונתו של 

 מול הלחצים ובתוך כל המתח.

ואת ההגבלות שהוטלו עליו,  הרב טלכאשר הפסק הגיע, כמובן כאבנו את המורכבות שלו ואת הביקורת על 

במקומו בישיבה, בקהילה ובמוסדות, ואף הוריד  הרב טל: הכריע להשאיר את 'אבל במקביל הפסק גם 'עשה סדר

 אותו ידענוש ,י שקרים ורפש נוראיים שהוטלו עליו, והשאיר רק את הסיפור המורכבבאופן חד משמע יומעל

 . והכרנו, עם תהליך התשובה שנעשה בעקבותיו
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. והטענות הקשות שהכתימו הרב טלהסיבה לשמחתנו היתה פשוטה: למרות הלחצים, הוכרע להשאיר את 

 הוכרעו כשקר והוצאת שם רע. –את הרב 

 

  ז.

 להתייחס בקצרה להדים הציבוריים אשר ניסו להטיל דופי באמינות בית הדין.ראינו לנכון גם 

אם אוהבו  ,ההלכהלפי הלא  הטענה של הטיית הדין מכוח ידידותו של הרב וייס עם הרב טל, תמוהה כל כך.

הדין אלא הרב וייס לא היה דיין בבית ואכן וכן אוהבו יכול להושיב בעבורו דיינים ) .דינו דין –של אדם דן אותו 

גם  .)חו"מ סי' ז' ס"ז בהג"ה(רב יכול אפילו לדון בעצמו את תלמידו וכן  .(ותיקים ומומחיםמינה שלושה דיינים 

קירבתו של הרב וייס לתורת החיים ידועה היתה, ומשעה שהצדדים השונים קיבלו את בית הדין עליהם, אין 

 .)שם(והב את בעל דינו עוד כל טענה בזה. ואין אדם נאמן לערער באמירה שהדיין א

לגבי תמיכתו של הרב וייס בקמפיין ההמונים של תורת החיים, כל מי שמבין בענייני קמפיין המונים, יודע 

שתאריך גיוס ההמונים נקבע זמן רב מראש. וכך היה גם לגבי מועד הגיוס שלנו. היו לנו דיונים האם לדחות את 

ית, שלא נכון יהיה לדחות. ובנוסף, הדחיה היתה כרוכה בהפרת משמע-המועד, אך מומחי הגיוס אמרו בצורה חד

 חוזה ובהפסד כספי. וכך מצאנו את עצמנו 'מרימים' את ימי הגיוס, בדיוק בעת שהרב היה מותקף באופן אישי.

הסיבה שהרב טל פנה לרב וייס להקים בית דין בעניינו, היא משום שבשלב הזה הוא התחיל להבין שהגורמים 

נגדו נוקטים בצורות התנהלות כוחניות. מתוך חשש שהם עלולים להפעיל לחצים על בית הדין, הוא הפועלים כ

העדיף לפנות לבית דין נייטרלי שאינו שייך למגזר. )כאמור, לצערנו, הדבר לא הועיל, ולחצים רבים הופעלו 

א יישא לו פנים כלל. ואכן, בעקיפין ובמישרין גם על בית הדין הזה(. עם זאת, היה ברור לרב טל שבית הדין ל

הביאו בית הדין ישב במשך מאות שעות של עבודה יסודית ונוקשה, לבדיקת טענותיהם של מתנגדי הרב, אשר 

לבית הדין טענות שונות עליו, מכל מה שיכלו למצוא ולהמציא, במטרה לגרום להוצאתו מראשות הישיבה 

יתר על כן, אופן התנהלות העדויות כנגד הרב בבית הדין היה ללא נוכחות הרב ולעתים אף ללא והמוסדות. 

 שהרב ידע כלל מי מעיד נגדו ובאיזה ענין.

גם הטענה שהרב וייס היה פסול מלהקים את בית הדין, בשל קבלת תשלום מהישיבה עבור השיעורים שהוא 

הרב וייס מעביר שיעורים ינה מציאותית. ולא מבח אינה מתחילה כלל לא מבחינה הלכתית –מעביר בה 

במקומות רבים ולכן ברור שמקור המחיה שלו אינו ישיבת תורת החיים, כך שהוא לא נזקק בדווקא למקום 

אין שום סברה שהיה . הזה, וכמובן היה מוצא ללא כל קושי מקומות רבים אחרים שישמחו להתכבד בשיעוריו

 .מעוות חלילה את הדין משום כך

 din.org.il/2019/07/10/233156להרחבה בכל הנידון ההלכתי על תוקפו של בית הדין, יעוין גם בתשובה זו: 

 

 ח.

 מ'. 'לגבי הסיפור עם גב

חלילה, כמו קשר רומנטי שום למן ההתחלה ועד הסוף, לא היה מצד הרב טל בכל הסיפור, שנפתח בכך, 

גם  .שהיו שטענו. הדברים נידונו בבית הדין ביסודיות, תוך פתיחת כל מייל וכל התכתבות שהיתה

רומנטית כזו, עברו היפוך -ה"ציטוטים", כביכול, שהסתובבו בציבור, בניסיון להפיץ ולבסס פרשנות רגשית

  .משמעות ביד זדונית, וכפי שהוכח בבית הדין

ליד בנימין מצפת והתחילה לטפל  ההגיע, מטפלת באנרגיות, לאחר ש'מ 'את גב הכיר הרב טלמה כן היה? 

ונושא רוח הקודש  ,הרב טל שוחח איתה רבות סביב אופי הטיפול הרוחני שלה בפרטבנשים מהיישוב והקהילה. 

http://din.org.il/2019/07/10/233156/
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תוך  , כמובןבמייל ולפעמים נפגשו במשרדו 'הרב טל היה מתכתב עם גב' מאופי הקשר היה באופן ש בכלל.

, הצעות נישואין . גם לא היוכפי שנטען ו אלו שיחות 'רומנטיות'לא הי ,כאמור .טת על גדרי ייחודלקפדה מוחה

 ללא שום מעבר על ההלכה.כל היה ובכלל ה

מילה של ' ציאותמה כאן תמ', הי 'בית הדין שחקר ובדק את כל התכתובות בין הרב ובין גב הקמתו שללולא 

של הרב ללכת לבית דין, שיברר את הדברים לעומקם וינקה את  הסיבות המרכזיות תה אחתהי ו. ז'כנגד מילה

 שמו.

אחר מ' וכן  'בר על כלל התכתובות של הרב וגבולאחר שעלאחר בירור יסודי  – בית הדין פסקכאמור, 

ותו לא! לא רומנטיקה, לא הצעות  ,שכל טיב הקשר היה תכתובת ענפה ושיחות רבות – שמיעת גרסת שניהם

ה תא להדגיש שלא נעשי, ה"קשר פסול"שכוונתו באומרו בע"פ . בית הדין הבהיר ודאי לא משהו מעברנישואין ו

, קשר תדיר של שיח מרובה, בפרט סביב נושאים רוחניים כפי שלימדונו חז"לשעבירה הלכתית כלשהי, אלא 

  הינו דבר פסול בין כל גבר לאישה, וק"ו לדמות רבנית.

אכן, אף הרב טל בעצמו ראה בזה למפרע קשר פסול, עוד הרבה לפני בית הדין, ושב עליו בתשובה גדולה. 

עצם כאמור, הרב טל אף הבהיר זאת לבני הקהילה באופן חד וברור, עוד לפני פסק הדין, כמבואר להלן. שכן 

אין לו מקום  –ה בנקיות נעשכוונתו טובה ואף אם  ,קשר משמעותי בין איש לאשה שאינה אשתושל מציאות 

 כלל. 

הרב טל כינס את תלמידיו והודיע פומבית . מהעיסוק ברוח הקודש בעקבות הסיפור, פרש הרב טלבמקביל, 

ת להתייחס מאז נזהר מאוד בעניין הזה ואף הזהיר את הציבור בהזדמנויות שונו .זהשאין לפנות אליו כלל בנושא 

  בחשד רב לנותני עצות שאינן עפ"י השכל.

 להפסיק לקבל נשיםלעשות סייג בכל נושא הייעוץ לנשים, ודבר נוסף שהרב טל קיבל על עצמו היה 

. אמנם במשך עשרות שנים הוא ייעץ להתייעצויות פנים אל פנים, אלא אם כן בעלה של האשה נוכח גם הוא

ליך התשובה ומתוך רצון וסייע לנשים בנקיות גדולה )ויש על כך עדויות רבות מצידן של הנשים(, אך כחלק מתה

, והודיע על לעשות סייג כנ"ללתוספת קדושה )ולא בעקבות דרישה ע"י גורמים חיצוניים( הוא החליט, כאמור, 

 כך בשיחה שנתן לאברכים בחורף הקודם.

חשוב להרחיב עוד לגבי תשובתו של הרב טל: עוד לפני שנקבע בכלל בית הדין ולפני שהדברים יצאו 

לאחר שהופצו בקרב אנשי הקהילה, הרב דיבר בדרשת שבת הראשונה של "זמן קיץ", פרשת לתקשורת, אך 

על תהליך התשובה שעשה, על הצער שהיה בגילוי לב דיבר  אמור, באריכות רבה בפני הישיבה והקהילה. הוא

את ינו דברים אלו נאמרו הרבה לפני פסק בית הדין, וכבר אז ראינו בעינעל הפקות הלקחים המעשיות. ו לו

 ענוותנותו של הרב.את כנות כוונותיו ו

התרשם מתהליך התשובה של הרב טל, ובכל זאת בפסק הדין ביקש ממנו לומר ציין בפסקו שבית הדין 

טל שיחה נוספת שבה הציג שוב את תשובתו והפעם הדברים  נתן הרבלציבור את הדברים, וכמענה לבקשתם 

 גם הופצו בציבור.

הסיפור האמיתי  , אךלהפוך את הטעות לדבר נכון או לגיטימי כי אין בדברים אלו ,גם בשנית חשוב לציין

 .רחוק מאוד מכפי שהוצג בציבור לצערנו

החליטה  '' מב, ג)!( לאחר כשנתיים כמו כן, יש להדגיש, והדברים מתועדים והובאו בפני בית הדין, כי רק

מצד צנעת הפרט.  ןשאין כאן המקום לפרט, וזאת בעקבות בעיות שהיו ביניהם, בעלהלסיים את נישואיה עם 

היו מעורבים בהחלטה ותמכו ועודדו , ביישוב )שאינם קשורים לתורת החיים( ומחוצה לויש להדגיש, שרבנים 

 גורמים נוספים.עשו וכן  ,אותה
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וניין בהבהרות מוזמן לפנות אליו ונסיים בזאת: בית הדין כתב, והוא מקיים דבריו הלכה למעשה, שכל המע

בנושא. רבים מאיתנו עשו זאת, ואנו מזמינים את כל הרוצה לבדוק את אמיתות דברינו לפנות בעצמו לבית 

 הדין.

 

 .ט

, לאחר יעזוב מעצמו את הנהגת הישיבה והמוסדות, אינו נכון בעינינו ובעיני הרב הרב טל, ששעלה הרעיון

הרב אינו חפץ בשררה והיה מפנה יודעים אנו עד כמה טל מקרוב, הרב התייעצות ומחשבה. כמי שמכירים את 

נכון לעשות. אלא שמכמה סיבות ברור לנו לחלוטין שעליו להישאר. זה הדבר האת מקומו בשמחה אם היה 

 נהוחד בהבנת הנסיבות( אינאמת, ובמיהמעשה )כפי שהיה בחומרת ראשית, משום שאין לכך סיבה והצדקה! 

, וכמו שפסק בית הדין לאחר שבחן את הדברים , והרב טל מעצמו כבר עשה עליו תשובה יסודיתהכפי שהוצג

ביסודיות. שנית, משום שבצעד כזה יש כניעה לשקרים ולהשמצות הנוראות שנאמרו, והודאה כביכול בכך שהיו 

 דברים אינם נכונים כלל. מעשים חמורים ושלא נעשתה תשובה כראוי, בעוד שה

: הגורמים עצמו, אלא על כל המוסדות הרב טלהוברר שהמערכה כאן איננה רק על  מהר מאודבנוסף, 

, ולהחליף את כל המוסדות לשנות את דרכם החינוכית שלבמפורש שבכוונתם וכתבו הלוחמים בנו אמרו 

גם יש בכך  בנוסף לפגיעה החינוכית,. ת"(במונח "ניקוי אורוו השתמשו אף הם) האנשים הקשורים לרב ולדרכו

צעד חמור ביותר שאסור לנו להיות שותפים בו,  , זהודעת כולנולבחינה ממשית של 'לא יהא חוטא נשכר'. 

 על הצדדים כדרכה של תורה.מראש מלבד שזו עקיפה וחתירה תחת פסק מפורש של בית דין שהתקבל 

מוסדות, לא בחלו מבקשי רעתנו באמצעים, ופעלו ועדיין ]ואכן, לאחר שהבינו שלא יצליחו להשתלט על ה

ממשיכים לפעול בכל דרך כדי למוטט את מוסדות הישיבה, באמצעות תביעות משפטיות, הלשנות קנטרניות 

לגורמים ממשלתיים וכיו"ב. בעקבות כך, נעשו קיצוצי חירום הכרחיים בכל המערכות, עד שעשרות עובדים 

 בפתאומיות.[ לקבל פיטוריןמבינינו נאלצו ועובדות 

יעזוב לתקופה מוגבלת, אינו נכון, מהסיבות האמורות לעיל )אין לכך הצדקה, ויש בכך  הרב טלגם הרעיון ש

תקופה ל הרב טלמשום שהגורמים הלוחמים אמרו במפורש שעזיבה של כניעה והודאה בשקרים ועוולות(. וכן 

סגנון הלחימה בנו מתאפיין בכוחניות רבה, אשר רק היה , ומשום שזו "בעיטה ראשונה בדרך החוצה" כלשהי,

 ח להילחם בנו, אם היינו הולכים לקראתו.ומקבל יותר כ

יעזוב.  הרב טלאין זו רק אמירה שלנו כאנשי צוות במוסדות. גם הקהילה והבוגרים מתנגדים בתוקף לכך ש

ורם ורבם וסיכון לבית האב הרוחני שעיצב בעיניהם זהו עוול גדול שאין לו מקום, כאמור, ולפיכך זוהי בגידה במ

 את דרכם בגדילה בתורה, דרך ארץ ועבודת ה'. )מאות תלמידים ובוגרים חתמו על כך בעצומה שכתבו(.

, כי "ראש ישיבה שחטא מלקין אותו ואינו חוזר הרב טלגם מה שפורסם בשם הרמב"ם במכתב רבנים כנגד 

)פ"א  ראש הסנהדרין הגדולה ]כמבואר שם בפתיחת הל' סנהדרין תמוה עד מאוד! הרי שם מדובר על –לשררתו" 

וכמה [, ומדובר שחטא בעדים והתראה בעוון חמור שחייבים עליו מלקות, )ח"ו ב' אלפים עח(ובשו"ת הרדב"ז ה"ג( 

במקורות רבים ברמב"ם רחוקים הדברים מכאן. במקרה כזה ודאי שמקבלים את תשובתו, כמוכח לכל מעיין 

זו  (.2)הערה  ובשאר הפוסקים, וכפי שהעירו בית הדין בפסקם ד(ופה וע 'בלאו סי' קיא, סי' תסב, פאר הדור סי )שו"ת מהד'

מהרמב"ם בהל' תלמוד תורה, על הרב שאינו הולך בדרך טובה ואסור לקבל  שםגם הסיבה שהציטוט שהובא 

חזר למוטב מיד, כבר לפני כמה שנים. ומאותה  טל ממנו עד שיחזור למוטב, אינו נוגע כלל לענייננו, מאחר שהרב

שדרכו "מבזה את תורת ישראל  הרב טל,על החותמת מכתב זה האמירה קשה ותמוהה מאוד סיבה ממש, 

  כיצד ייאמר כך על ת"ח שטעה ושב בפני הרבים בשפלות?!ואלוקיו". ה
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 לסיום:

מי הפוגע ומי הנפגע, מי הנוהג באלימות ובריונות  –במכתב זה ניסינו להציג לפניכם את המציאות לאשורה 

 ומי נוהג בדרכה של תורה. בשונה מהמבט שהצטייר בתקשורת.

על אף הנסיונות המלאים בהוצאות שם רע, שקרים בוטים ולחצים אדירים, לסלק את מו"ר האהוב ולהרוס 

להמשיך להגדיל  ,ה' הגדולים אנו זוכים, בחסדישנה,  20-שבנינו ביחד לשם שמים במשך יותר מאת כל מה 

ה שיוציא לצדק דיננו, "והאלקים יבקש -נו לייעינ כמובן,אך  ., בישיבה, במוסדות ובקהילהתורה ולהאדירה

 את נרדף". 

הערכתנו הרבה לרב ולרבנית שליט"א גדלה והתעצמה הרבה יותר בתקופה קשה זו, כשאנו עומדים משתאים 

באמונה וביטחון, עומדים בגבורה שאינה נתפסת בניסיונות העצומים ורואים באיזה שאר רוח הם אוחזים 

וממשיכים לעמוד לפני ה' בענווה ולעובדו בנקיות וביושרה. ולא עוד, אלא אף אהבת האדם והאמון בטוב, 

 היתה, נשארה והתעצמה, למרות כל מה שפגשנו בתקופה האחרונה.

נו את הרב והרבנית ביחד יותר מתמיד, בחזית אחת , מצאלאורך כל התקופה המתמשכת בהקשר זה נציין, כי

באופן  מאודמחזק את כולנו  . דבר זהמתוך חשיבה משותפת ונתינת חיזוקים הדדייםפועלים אל מול הסערה, 

הדריכו וכיוונו את העבירו לנו, הם שרבים בנושא של שלום הבית השיעורים ף לכל זה מצטר זוגי וגם אישי.

  הזוגי, ביצירת בית של שלום ואהבה. כולנו להשקיע רבות בקשר

 אותנו מחזק, והוא ההמביא את הנסיונות עלינו עברנו תקופה לא קלה. אך בה' יתברך אנו בוטחים. הוא

גדולים המלווים באמונה ונותן לנו את הכוחות להתמודד ולקום, ואף מזכה אותנו בתמיכת תלמידי חכמים 

נשענים בתקופה זו, תוך שאנו זוכים, למרות הכל, להמשיך עליו אנו יתברך אנו מחזיקים וו אותנו. בומעודדים 

מתוך בעשייתנו הברוכה. ואליו אנו מתפללים שיזכנו ויברכנו להתקדם עוד בבנייה וצמיחה מחודשת בגדלות ו

 .יישוב הדעת

נו מאמינים אנו באמונה שלימה שסוף האמת לצאת לאור, ושהניסיון הגדול הזה רק יצמיח וירומם את כול

לא  ברךית' וה .השכינה תשרה בנו יותר, ואיתה נזכה להצמיח פירות רבים ומבורכים, למען שמו באהבה יותר,

 , ימנע טוב להולכים בתמים

 .ולגאולה השלמה במהרה ,, להרבות תורה וקדושהשנזכה לאחדות בעם ישראל ויהי רצון

 

אולם כל דברינו  שלא נכללו כאן. פרטים רביםעם סיום המכתב נציין, כי על אף אריכות הדברים, ישנם עוד 

 במכתב זה מבוססים על ראיות נרחבות, ונשמח לפרוס אותן בעת הצורך.

 .berur.torat@gmail.comלמייל ניתן לפנות  ,לפרטים ולבירור וליצירת קשר

 

 ועל כל ישראל. עושה השלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו

 החותמים בכאב

 אברכים ובוגריםומשפחות  בשם מאות תלמידים

 ר"מ בישיבהמורה הוראה בקהילה ו –הרב רועי סיטון 

 , ויו"ר הוועדה הרוחנית בקהילהרב בישיבה –הרב צבי יהודה ריבלין 

  ר"מ בישיבה –הרב שמחה פרידמן 

 ר"מ בישיבה –הרב דניאל אדר 

mailto:berur.torat@gmail.com
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 רב בישיבה –הרב אהוביה גרוסברג 

 רב בישיבה –הרב ישי אריכא 

 בישיבה בר –רב נחשון מייסון ה

 בישיבה בר –הרב אלאור כהן 

 לשעבר בישיבה ולל הלכהכ רכז –הרב יוחאי גרוסברג 

 ר"מ בישיבה לשעבר ומרצה בביה"ס לייעוץ –הרב עודד אלון 

 ראש הישיבה לבעלי תשובה –הרב אברהם רפאל 

 בישיבה לבעלי תשובהומנהל ר"מ  –הרב דוד מירון 

 ר"מ בישיבה לבעלי תשובה – הרב יהוידע ארציאל

 ראש הישיבה לצעירים –הרב צבי לב 

 לצעיריםר"מ בישיבה  –הרב שמעון שהם 

 לצעיריםר"מ בישיבה  –הרב יעקב מנדלבאום 

 ר"מ בישיבה לצעירים –הרב ערן אליטוב 

 לצעיריםר"מ בישיבה  –הרב אילון שריג 

 יםבישיבה לצעירומנהל  בר –יצחק אמסלם הרב 

 ובמדרשת טהר הלב רב בישיבה –הרב דביר טל 

 רב בישיבה ומרצה בביה"ס לייעוץ –הרב רועי אביחי 

 טהר הלבבמדרשת  רב –הרב יעקב זכרי 

 טהר הלברב במדרשת  –הרב דביר משה פלד 

 טהר הלבבמדרשת  רב –הרב משה ניומרק 

 תורת החיים נוף הגלילתורני הגרעין האש ר –הרב יהודה לובצקי 

 

אריאל פרג'ון, ראש הישיבה אני מצטרף להנ"ל.  הדברים וגם  את   קראתי 

 וגם אני מצטרף להנ"ל. עוזיאל נגר, חברון, ראש הכולל ור"מ בישיבהקראתי את הדברים 

 

 


