
ב"ה 

גילוי דעת
באנו לחזק את ידיו של רבה של ירושלים עיה"ק הרה"ג הרב אריה שטרן שליט"א,

אשר דיבר בעוז ובפשטות את האמת הנצחית של תורתינו הקדושה, ואת הנורמליות האנושית, אתה 
מזדהה הרוב הבריא במדינת ישראל שמזועזע מההתגרות ואובדן הדרך של ארגוני  התועבות, לעשות 

מצעדים חצופים בערי ישראל ועוד הגדילו לעשות ולערוך מצעדי תועבה אלו ביום תשעה באב שהוא יום 
אבל לאומי על חורבן בית המקדש, שבין היתר חרב על גילוי עריות ושנאת חינם.

הטרור האגרסיבי  המלווה בשטיפת מוח תקשורתית השכם והערב על מנת להכשיר את הלבבות כאילו 
יש כאן איזשהו מושג של "משפחה" ולהרוס את מושג המשפחתיות ולהפוך את הסוטים לגיבורים, לא 

יצלח, כמו גם הניסיון לסתום פיות של רבנים ואנשים שפויים ולהפוך אותם לקיצוניים והזויים.

הרב אריה שטרן שליט"א יצא להגנתם של ילדי ישראל, שיהיו אומללים אם לא יאומצו במשפחות 
נורמטיביות! 

אנו מחזקים את ידיו של רבה של ירושלים, שהביע אמת פשוטה וזעק את זעקת הילדים שאין להם פה, 
למנוע מהם חיים אומללים, ולתת להם את הזכות הבסיסית לחיות במשפחה טבעית נורמטיבית על מנת 

שיגדלו אנשים נורמליים בריאים בנפשם.

הרב חיים שטיינר
ישיבת מרכז הרב

הרב דב ליאור
רבה של קרית ארבע לשעבר

הרב צבי ישראל טאו
ישיבת הר המור

הרב שלמה אבינר
הרב איתן איזמן

הרב שמואל אליהו
הרב ישראל אריאל

הרב יוסף בדיחי
הרב שאול דוד בוצ'קו
הרב מנחם בורשטיין
הרב מנחם בן יעקב
הרב יהודה בן ישי
הרב יצחק בן שחר
הרב דוד דודקביץ

הרב ראובן הילר
הרב נח וז'ונסקי

הרב ירחמיאל ויס
הרב יוסף זייני

הרב שמואל טל
הרב שמעון כהן

הרב אליקים לבנון
הרב יגאל לוינשטיין

הרב דני מילר
הרב שבתי סבתו

הרב חיים סמוטריץ
הרב דוד פוטש
הרב דוד פנדל

הרב גדעון פרל
הרב צבי קוסטינר

הרב יואל קטן
הרב יגאל קמינצקי

הרב הושע רבינוביץ
הרב שלמה רוזנפלד
הרב אמנון שוגרמן

הרב שמחה שטטנר
הרב עמיאל שטרנברג

הרב  דניאל שילה
הרב יהושע שפירא

הרב אורי שרקי
הרב דוד תורג'מן

רב הישוב בית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים
ראש רשת נעם צביה

רב העיר צפת
ראש מכון המקדש
ישיבת מרכז הרב

ראש ישיבת הסדר היכל אליהו, כוכב יעקב
ראש מכון פוע"ה

ר"מ במכון מאיר ובישיבת עטרת ירושלים 
ראש מכון אורה ורב קהילה בשכונת בקעה

ישיבת קדומים
ראש ישיבת רועה ישראל יצהר ורב הישוב

רבה של הוד השרון
רב הישוב כרמי קטיף

ראש ישיבת ירושלים לצעירים בעבר
רב שכונה ד' אשדוד

ראש מוסדות תורת החיים
ראש מוסדות מוריה באר שבע

ראש ישיבת ההסדר אלון מורה ורב הישוב
ראש המכינה עלי

ראש ישיבת עטרת נחמיה תל אביב
ראש ישיבת מצפה יריחו

רב הישוב בית יתיר
ר"מ בישיבת ניר קרית ארבע
ראש ישיבת ההסדר שדרות

רב אלון שבות לשעבר
ראש ישיבת מדברה כעדן מצפה רמון

ראש מכון שלמה אומן, ר"מ ישיבת שעלבים
רב גוש קטיף תובב"א

מחבר ספר 'מאורות הרצי"ה'
ראש ישיבת ההסדר שדמות נריה

ראש ישיבת ההסדר חיספין
נשיא נחלת ישראל

ראש ישיבת הר המור
רב בית כנסת קדומים

ראש ישיבת ההסדר רמן גן
ר"מ במכון מאיר

ראש ישיבת ההסדר דימונה

הרב אשר יעקב אבידן
הרב מאיר נסים אדרעי

הרב מאיר אוחנא
הרב יוסף אוריאל

הרב שלמה אזואלוס
הרב בעז איזק

הרב יצחק אלגביש
הרב יורם אליהו

הרב אילן אלפונטה
הרב אלי אלקסלסי
הרב שמעון אמיתי

הרב ברוך אפרתי
הרב מתניה אריאל
הרב עופר אשואל
הרב שמעון ביטון

הרב ראובן בן אוליאל
הרב יוסף בן דוד

הרב עמיחי בן יעקב
הרב ירון בן ערא

הרב שלמה בנימין
הרב דוב יונה בקשט

הרב אריאל בראלי
הרב הרב יואב ברי

הרב אליהו שאול ברין
הרב גיורא ברנר

הרב שלום גולד גולד
הרב אייל גריינר

הרב חיים דוד גרינוולד
הרב אלעד דוקוב

הרב יוסף יצחק דרוק
הרב ראובן דרעי
הרב משה הבלין
הרב יגאל הדאיה

הרב אליעזר הכרמי
הרב איתי הלוי

הרב מרדכי זאב הס
 הרב אברהם ואזאנא

הרב אשר וודקה
הרב יהודה ויינר

הרב יעקב וייס
הרב יהושע ון דייק

הרב ידידיה זיו
הרב אפרים זלמנוביץ

הרב אברהם חזן
הרב יניב חניא

הרב דוד טורנר
הרב רונן טמיר

הרב בנימין יגר
הרב יעקב ידיד
הרב שחר יהוד

הרב דוד יושובייב
הרב אדרעי יעקב

הרב משה כהן
הרב אהרון כהן

הרב צבי כהן
הרב ארז לוי

הרב נח לנדסברג
הרב אליאב מאיר

הרב מאיר מזוז
הרב אלירז מזרחי

הרב יצחק מלאי
הרב אלעד בניהו ממן

הרב נעם משה ממן
הרב אלעזר נאה

הרב מרדכי אליעזר נחמני
הרב אליהו נעמן
הרב מאיר סגרון
הרב יהודה סדן
הרב אריק סיני

הרב מרדכי ענתבי
הרב משה פליקס

הרב אריאל פרג'ון
הרב יוחנן פריד

הרב נדב פרידמן
הרב יאיר פרנק

הרב סיני מאיר פרנקל
הרב יעיש יחיאל פרץ

הרב יצחק צורישדי
 הרב שלום יהודה קליין

הרב יוסף קלנר
הרב יהושע קמפינסקי

הרב אוהד קרקובר
הרב הלל רוטקוף

הרב יאיר שחור
הרב משה שחר
הרב דביר שחר

הרב שמואל שטרן
הרב מ.יהודה שטרן

הרב שי שטרנברג
הרב יוסף שלוש

הרב אליהו שרביט
הרב דוד שרים

הרב פינחס תורגמן

רב מושב זרחיה

רב מושב כפר יובל והאזור
ראש ת"ת נריה

רב אזורי עמק המעיינות
ראש הישיבה הגבוהה שומריה

רב קהילת ראשית תבואתו חריש
ר"מ במכון מאיר

ראש מכינה קדם צבאית לוד
ראש ישיבת בני רחל קבל רחל

רב מושב זיתן
רבני דרך אמונה

ראש ישיבת דרך חיים שעלבים
רב אולפנת זבולון

ראש ביהמ"ד דרכי אליהו בית שאן
רב הישוב כרמי צור
רב עיר קרית עקרון

מחנך ומרצה במכללות להכשרת מורים
ראש כולל תפארת שמואל ומו"צ מטעם הרבנות

ראש ישיבת לב לדעת שדרות
ראש בית המדרש "למד דעת"

ראש מכון משפט לעם ור"מ בישיבת שדרות
ראש אולפנת "צביה" חיפה ורב קהילה פרדס חנה

ר"מ בישיבה הגבוהה בית אל
ראש כולל גבעת אסף ו'הלכתא' רחובות

רב בהר נוף
ראש ישיבת ההסדר טפחות

רב הישוב נחלים וחבל מודיעין
רב בית הכנסת "אוהל אהרן"

רב הישוב טנא עומרים
רב מושב שוקדה

רב העיר קרית גת
רב הישוב יד בנימין

רב בית הכנסת המרכזי קרית שמואל
רב הישוב מגרון
רב היישוב נווה

 ראש תלמוד תורה ארץ הצבי
ורב בשכונת נאות לון באר שבע

ראש ישיבה קטנה בת ים
ראש ת"ת מוריה ירושלים

ר"מ במכינת עצם
רב הישוב רמת מגשימים וראש ישיבת איתמר

ראש אולפנת צביה בת ים
רב העיר מזכרת בתיה

רב שכונה לוד
רב קהילה צפת

ראש בית המדרש גבעת שמואל
ראש מדרשת בינת שבות רחל

ר"מ בישיבת הכותל
ראש ישיבת ההסדר כרמיאל

ראש ישיבת שבי חברון לצעירים
ראש מרכז ללימודי יהדות תורה מציון מוסקבה רוסיה

רב שכונה אור יהודה
רב הישוב מעון וראש מערך הכשרות בהר חברון

רב הישובים יקיר ונופים
רב שכונות קרית משה וסלע רחובות

רב הישוב אבני איתן
רב מושב צפריה ורב ממונה לעיר לוד

רב אזורי חבל מודיעין
אב בית הדין האזורי, ורב שכונת רמת אשכול ירושלים

ראש ת"ת
ראש כולל אורות יצחק מודיעין

ראש ביהמ"ד הקהילתי תורה וחיים קרית גת
ראש ישיבת ההדר קרית גת

רב מושב קשת
ראש כולל בוני ירושלים

רב מושב כפר ורבורג
רב הישוב בר יוחאי

ראש הישיבה הגבוהה עלי
ראש בית המדרש 'אל המדבר'

רב שכונת בית הכרם ור"מ במכון מאיר
ראש ישיבת לב חדש שילה

ראש ישיבת תורת החיים
"בית הרב" ירושלים

ר"מ בישיבת תל אביב
רב הישוב עמונה-עמיחי

רב מקומי יבנאל
רב ישובי צפון הגולן

ראש ישיבת אורות אביב ת"א
 רב קהילת חומת שמואל ירושלים
ראש מכון תורני ישיבת אור עציון

ירושלים
ראש אולפנת הרוא"ה רמת גן

רב הישוב כוכב השחר
ראש ישיבת בני נצרים
רב הישוב מעלה לבונה

ראש ישיבת נר ישראל טבריה
רב מושב גיתית

ראש כולל יהושע אליהו כפר התימנים
רב הישוב אלקנה

ראש ביהמ"ד לסטודנטים נווה
הרב האזורי דרום השרון ויו"ר ארגון הרבנים בהתיישבות

רב אולפנת צביה כוכב יעקב
ראש ישיבת ערד

ראש כולל מעיינות

הרב סעדיה אבן דנאן
הרב אמיר אברהם

הרב שי חיים אזרחי
הרב נסים אחיטוב
הרב מיכאל אטלני

הרב יוסף איתן
הרב יעקב אלגרבלי
הרב ישראל אלדד
הרב יעקב אלימלך
הרב יוסף אליצור

הרב יורם אמגר
הרב נתנאל אנקרי

הרב דני ארגמן
הרב דרור אריה

הרב יוסף ארציאל
הרב אריאל בהט

הרב יצחק בוגנים
הרב אלעד בוקובזה

הרב מנחם ביגל
הרב איתמר בלאוגרונד

הרב שלמה בלאנג'
הרב אליהו בלום
הרב חיים בן גיגי

הרב הרב יאיר בן דב
הרב יעקב בן חמו
הרב חנן בן מויאל

הרב שמעון בן ציון
הרב ישי בן רחמים

הרב ליאור נחמיה בנדט
הרב דוד ברג

הרב אפרתי ברוך
הרב חיים ברקוביץ

הרב יעקב אורי גולדיטש
הרב רחמים גולקרוב

הרב מנחם גורדון
הרב שי גמליאל
הרב יוסף דהאן
הרב אורי דנינו

הרב משולם האיתן
הרב ערן היימן

הרב מנחם הירש
הרב שי הירש

הרב דוד הכהן
הרב דן הלוי

הרב חיים המאירי
הרב יהושע וידר

הרב אלחנן וינברגר
הרב מאיר זנו

הרב רחמים זעפרן
הרב ליאור חוברה

הרב יקיר אלעזר חזן
הרב יעקב חייט

הרב חן חניה
הרב ניר חריר

הרב הלל דוד טואיטו
הרב אברהם טילמן

הרב אבי ידלר
הרב מתן יחזקאל
הרב אייל יחזקאל

הרב מרדכי כהן
הרב גדי כהן

הרב בניה כהן
הרב דוד כהן
הרב צבי כהן

הרב שלמה כהן דוראס
הרב בעז כהנא

הרב דן כוכב

הרב צבי לבנברג
הרב יוסף לוגסי

הרב איתי לוי
הרב הרב דוד לוי
הרב תום לונדון
הרב דוד לחיאני

הרב ישראל ליבנה
הרב יהודה חי לנזר

הרב בנימין מאיר
הרב יהודה מורג
הרב יגאל מזרחי

הרב ישראל מזרחי
הרב אליצור בעז מימון

הרב יעקב מימוני
הרב נתנאל ממן
הרב שמעון ממן
הרב רפאל ממן

הרב זאב מנדלסון
הרב אליעזר מרמור

הרב אברהם יצחק נוביק
הרב שלמה נוימן

הרב רוני ניסנוביץ
הרב משה נקש
הרב שי סודרי

הרב גולן סעדון
הרב יונה עמנואל
הרב שלום עמרם

הרב דניאל ענתבי
הרב צפניה ערוסי

הרב גלעד פורת
הרב משה פיטוסי

הרב מיכאל פיטוסי
הרב אלי פיינסילבר

הרב יעקב פלג
הרב אוהד פלדמר
הרב חניאל פרבר
הרב יצחק פרג'י
הרב דוד פרטוש
הרב שלמה פרל
הרב דוד צו הר

הרב מרדכי קדוש
הרב איתן קופיאצקי

הרב איתן קופמן
הרב יורם קופמן
הרב יורם קופמן

הרב אמוץ קורצטג
הרב עודד קפלן

הרב יואב קרוטהמר
הרב אברהם קרמר
הרב מאיר רודריגז
הרב צבי רוטנברג

הרב אריה רוטשילד
הרב בעז רויטל

הרב יובל חניא רחמים
הרב מיכאל רייש
הרב רפאל שוואב
הרב משה שוורץ

הרב נריה שחר
הרב יהודה שטראוס
הרב עמית שטראוס

הרב שלמה שיבר
הרב אורן שליאכטר
הרב יובל שמחוביץ

הרב עתניאל שרעבי
הרב אלדד שרעבי

הרב אליאב תורגמן

רב קהילה בשכונת חומת שמואל ירושלים

ר"מ במכינת עצם
רב במכון פוע"ה

ר"ם בישיבה תיכונית
ר"מ בישיבת דימונה

ר"מ בישיבת עוד יוסף חי
רב בית כנסת דביר קודשו נתניה

ר"מ בישיבת לנתיבות ישראל

ר"מ בישיבת שדרות וראש נאמני הרבנות הראשית
קדומים

ר"מ בישיבה הגבוהה כוכב השחר
מנהל מח' כשרות רבנות נתיבות

ר"מ במכינת לוד
מלמד ת"ת מוריה אלעד

ר"מ ישיבת ערד
רב קהילה במעלה אדומים

רב קהילה ואב"ד דיני ממונות
ר"מ בישיבת ההסדר שדרות

שיעורי עיון בקהילה
רב גדוד בצנחנים

ר"מ במכון מאיר
רב בית כנסת בצפת

ר"מ בישיבת ההסדר אילת
רב בית ספר

ראש ארגון רבני דרך אמונה
רב בית הכנסת המרכזי כפר גנים ב'

רב בישיבה בדימונה

ר"מ תלמוד תורה הדר יוסף,עלי
רב שכונה ומנהל מחלקת מקוואות באר שבע

רב קהילת אהל יחיאל מבשרת ציון
ר"מ ישיבת רמות

ר"מ בישיבת מדברה כעדן
ישיבת נחלים

מכון תורני תורת שלמה
רב גן יבנה

מכון הלכה ברורה
רב בית ספר

ר"מ אמונה, נצר מטעי ושבי חברון

רב קהילה דימונה

ר"מ בישיבה

רב קהילה נתניה
ר"מ בישיבת חן במדבר ערד

ר"מ במכינת עצם

ר,מ בישיבת רמות

רב בית כנסת שצרי צדק אילת
ר" מ בישיבת בני יששכר
ר"מ בישיבת שבי חברון

ר"מ בישיבת הר המור
ר"מ ישיבת אהבת חיים

רב קהילה בקרית מנחם עיר גנים
ר"מ במכינת בית יתיר

רב בכוכב יעקב
מלמד ת"ת מוריה ירושלים

ר"מ בישיבה הקטנה ארחות מרדכי

רב קהילת אוהבי ציון מעלה אדומים

רב ויועץ חינוכי
רב בית כנסת "שובה ישראל", ערד

רב קהילת "הרמב"ם" טירת כרמל
רב קהילת יד רמה ירושלים

מכון הלכה ברורה תלמוד תורה מוריה
ראש ארגון קרוב אלי

ר"מ בישיבה תיכונית יבנה
ר"מ ישיבה גבוהה רמות

ר"מ בישיבת שעלבים

ר״מ בישיבת איילת השחר באילת

מלמד במכון מאיר
רב במודיען וחבר בי"ד לממונות

מחנך בישיבה התיכונית ר"ג

רב צבאי במיל'
ר"מ במכינה

רב קהילה
רב ברמות ירושלים

רב קהילה, נהריה
רב במכון מאיר ראש המחלקה לדוברי צרפתית

רב במכון מאיר

מרבני דרך אמונה
ר"מ במכינת עצם
רמ במכינה עצם

ר"מ בישיבת נתיבות ישראל ירושלים
ר"מ בישיבת נווה

רב בית הכנסת רמב"ם עכו
רב קהילת היכל גבריאל קרית גת

רב קהילת עלומים פתח תקווה
ר"מ

ר"מ בישיבת "שבי חברון"
רב קהילה

רב קהילת חב"ד
רב צבאי

רב קהילה

ר"מ בישיבת רמות
ר''מ

ר"מ בישיבת ההסדר דימונה
רב בעיר יבנה

מושב בקוע
ר"מ בישיבת ההסדר דימונה


