
  

  גילוי דעת
  

ומראה כיצד  (על ידי ארגון "חותם")הובא לידיעתנו מחקר מקיף שנעשה לאחרונה 

ישנם כוחות וארגונים הפועלים באופן שמוביל להחלשת יהדותה של המדינה וחוסנה 

הרוחני והערכי באופן עקבי ומסודר, וזאת אף בתוך הציונות הדתית, ובכך למעשה 

  להביא לתהליך שסופו מחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל.

הנתונים והכוונות החמורות האלו  לכן, ישנה חובה גדולה לגלות לעיני הציבור את כל

ולא להשאירם מוחבאים מעיניו, למען יהיו מטרות פעולות הארגונים האלו ברורים 

  וידע הציבור כיצד להתייחס אליהם ולהיזהר מהם.

האמת והשלום כרוכים זה בזה, ולכן אין זה צודק לאחוז  -"והאמת והשלום אהבו" 

יכול, אלא להיפך יש לפרסם את האמת בשקר והטעייה על מנת לשמור על השלום כב

  ש"האמת אינה פחדנית ואינה ביישנית". כמאמר הקדמונים על הפעולות

  נברך את כל העוסקים במלאכת הקודש של חיזוק מדינת ישראל, 

  שיצליחו וימשיכו במעשי ידיהם.

  "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה" לנו ולכל בית ישראל.

  

  הרב חיים שטיינר  ליאור דב רבה  טאו צבי הרב

  ישיבת מרכז הרב  רבה של קריית ארבע לשעבר  ישיבת 'הר המור', ירושלים

  

  ראש ישיבת 'עטרת ירושלים' ורב היישוב בית אל  אבינר  שלמה הרב

  רב העיר צפת  אליהו  שמואל  הרב

  רב היישוב שילה  בן נון  אלחנן הרב

  קדומים ראש ישיבה הגבוהה  בן שחר  יצחק הרב

  רב היישוב נחלים ורב מועצה אזורית חבל מודיעין  ולדוגרינ  דוד הרב

  ראש ישיבת יצהר ורב היישוב  דודקביץ  דוד   הרב

  ראש ישיבת 'לנתיבות ישראל', בת ים  הכהן  דוד חי הרב 

  רב שכונה, אשדוד  זיני  יוסף הרב

  ראש מוסדות 'בית מוריה', באר שבע  כהן  שמעון הרב

  ראש הכולל בישיבת 'הר עציון'  לוי  שלמה הרב

  עלי  לוינשטיין  יגאל הרב

  רב העיר נהריה  מייטליס  ישעיהו הרב

  ראש ישיבת 'עטרת נחמיה', תל אביב  מילר  דני הרב

  רב היישוב קשת  נאה  אלעזר הרב

  מכון התורה והארץ  עמיחי  יהודה הרב

  מצפה רמוןראש ישיבת 'מדברה כעדן',   קוסטינר  צבי  הרב

  ראש מכון 'שלמה אומן', שעלבים  קטן  יואל הרב

  ירושלים  קלנר  יוסף הרב

  רבה של גוש קטיף תובב"א  קמינצקי  יגאל הרב

  ראש ישיבת 'איילת השחר', אילת  רודריגז  יוסף הרב

  נשיא מוסדות 'נחלת ישראל'  שטטנר  שמחה הרב

  שומרון ורב היישובראש ישיבת שבי   שמידט  יהושע מרדכי הרב

  ראש ישיבת ערד  שרים  דוד  הרב

  ראש ישיבה, דימונה  תורג'מן  דוד  הרב

 


