
הרב עמרם מיכאל
הרב ישעיהו הרצל

הרב יהודה דרעי
הרב דוד יושבייב
הרב עוזי שווציה

הרב יצחק יעקובוביץ'
הרב צורי נעמן

הרב מיכאל ועקנין
הרב סיני מאור פרנקל

הרב משה הבלין
הרב ישעיהו מיטלס

הרב חננאל אתרוג
הרב חיים גנץ

הרב צבי קוסטינר
הרב אפרים ג'יאמי

הרב אלי סדן
הרב נחום נריה

הרב אליקים לבנון

הרב אברהם
יהושוע צוקרמן

הרב בן ציון אלגזי

הרב שלמה אבינר

הרב עקיבא קשתיאל

הרב ירון עינת
הרב דוד וקחי

הרב יצחק צורישדי
הרב יוסף קלנר
הרב חגי שילת

הרב אחיקם הלוי
הרב דני סטיסקין

הרב טוביאס משה מרדכי
הרב נתנאל יוסיפון

הרב אשר יעקב אבידן
הרב שלמה רבינוביץ

הרב מנחם נוביק
הרב יגאל יהב

הרב יחיאל גר' יוסף הלוי עטרי
הרב שמואל ברזילי

הרב אליהו נעמן
הרב ניר הרמן

הרב עזרא טראב
הרב משה חיי'ב הרנוי

הרב יצחק כהן
הרב אברהם רקנטי

הרב יאיר שחור
הרב אהד דנה

הרב זכריה טובי
הרב נחשון כהן

הרב אבשלום קציר
הרב דניאל וינברג
הרב אלי פרידמן
הרב יונתן אלרן

הרב אברהם וסרמן
הרב זאב סלוטין
הרב זאב פרידמן

הרב אמיר בירנבאום
הרב הלל דוד טויטו
הרב ניסים אחיטוב
הרב מרדכי כליפה

הרב יצחק אלגביש
הרב דביר שחר

הרב אלעזר נאה
הרב דוד מתוקי

הרב ראובן דרעי
הרב גולן בן דוד
הרב משה עמר

הרב יעקב יהודה לבנון
הרב ידידיה זיו

רב העיר קרית טבעו�
רב העיר נצרת עלית

רב העיר באר שבע
�ג� הרב הראשי למו�קבה

רב העיר כפר יונה
רב מועצה אזורי דרו� השרו�

רב מועצה אזורית ג� רווה
רב העיר יקנע�
רב העיר יבניאל

רב העיר קרית גת
רב העיר נהריה

ראש ישיבת שבי חברו�
ראש ישיבת מעלה אליהו

ראש ישיבת מצפה רמו�
ראש שיבת גבעת אולגה

ראש מו�דות בני דוד בעלי
ראש ישיבה תורה בציו�
ראש ישיבת אלו� מורה

ורב השומרו�
ישיבת הר המור

ראש ישיבת רמת ג�
וראש מכו� צורבא מרבנ�

ראש ישיבת עטרת כהני� 
ורב הישוב בית א-ל

ראש הישיבה הגבוהה בעלי

רב קהילה בירושלי�
רב מושב ישעי

תל אביב  
ירושלי�   

ראש הישיבה התיכונית בנצרת עלית  
רב הישוב מעלה מכמש  
לשעבר רב הישוב מעו�  

רב הישוב קדימה-צור�   
ראש ישיבה ורב הגרעי� נתניה 

רב המושב זרחיה
רב שכונת הדר גני� בפ"ת

רב הישוב משכיות   
רב הישוב ליבנה   

רב שכונה בהרצליה   
רב הישוב גני תקווה   

רב כפר ורבורג   
רב הישוב הר גילה   
רב שכונת התקווה   
רב קהילה בפתח תקווה   

רב הישוב מורשת   
ישיבת קרני שומרו�   
רב הישוב מעלה לבונה   
תלמוד תורה אר� המוריה   
ראש הכולל בכר� ביבנה   
רב כפר חנניה ורב גרעי� בעכו   
רב קהילה ברעננה   

מנהל ת"ת מכמש   
ישיבה התיכונית צביה פ"ת   
לשעבר רב הישוב כוכב השחר   
רב קהילה בגבעתיי�   

ישיבת בת י�   
מכינת עצ�   

רב הישוב קידה 
רב קהילה בנתניה 

רבנות קרית טבעו�   
רב קהילה בת י�   
רב קהילה בחריש   
רב הישוב גיתית   
רב הישוב קשת   

ראש בית המדרש תל�   
רב המושב שוקדה   
ראש הת"ת בנצרת עלית   

רב המושב ינו�   
ישיבת הר המור   

ראש אולפנת בת י�   

באנו בזה לעמוד כחומה בצורה על משמר כרם ישראל ולתמוך ברבנות הראשית לישראל אשר יסד מרן 
הגראי"ה קוק זצ"ל.

מכריזים אנו קבל עם שענייני הדת במדינת ישראל, קטון כגדול, ופרט דברים הנוגעים לכלל ישראל כגון 
ענייני הגיור, הנישואין והגירושין וכן ענייני הכשרות- צריכים להיות מופקדים בידי גדולי ישראל על פי 

הרבנות הראשית לישראל על מנת לשמור על אחדות העם וקיום תורת ה' כהלכה במדינה.

רואים אנו בדאגה את הסכנה לאחדותו של העם היהודי כתוצאה מההצעות לרפורמה בגיור הכוללות 
בתוכן הפקעת הגיור מהרבנות הראשית והכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים.

דורשים אנו להכיר רק בגיור שנעשה בסמכות ועל פי הוראת הרבנות הראשית לישראל, לדחות על הסף 
בגיורים  להכרה  בג"ץ  נסיונות  תיקוני חקיקה שיעצרו את  מיידי  באופן  ולקדם  ניסים  ועדת  דו"ח  את 

פרטיים ובגיורים רפורמיים.

פרצות  אותן  את  לגדור  והגיבוי  היכולת  הכח,  את  לישראל  הראשית  הרבנות  בידי  לתת  אנו  דורשים 
בעלי אינטרסים  גורמים  עירוב  ידי  על  ולא להרחיב את הפרצות  בכרם,  כדי לחבל  ששועלים מנצלים 

שאינם עולים בקנה אחד עם דעת תורה.

גודר פרצות ישראל יגדור את פרצותינו ונזכה לבנין שלם מהרה.

ועל זה באנו על החתום:

רבני ערי�

ראשי ישיבות

בס�ד טבת תשע”ט

גילוי דעת

הרב דוד דרוקמן
הרב יוסף לוי

הרב יוסף טולדנו
הרב ציון כהן

הרב יצחק פרץ
הרב אהרון בדיחי

הרב יחיאל אבוחצירא
הרב ינון יונה

הרב שלום צדוק
הרב מאיר סייג

רב העיר קרית מוצקי�
רב העיר קצרי�

רב העיר גבעת זאב
רב העיר אור יהודה

רב העיר רעננה
רב העיר אב� יהודה

רב העיר רמלה
רב שכונת גבעת
שאול בירושלי�

רב המועצה בני עי"ש
רב העיר מעלות

הרב הלל רוטקוף
הרב יצחק אמיתי
הרב דניאל מילר

הרב ישעיהו דורון

הרב אמיר ממן
הרב יהושע שפירא

הרב מאיר גוולדמינץ
הרב מרדכי שטרנברג

הרב שמעון כהן

הרב יהודה סדן
הרב שמואל טל

הרב אריאל פרג'ון

ראש ישיבת בני נצרי�
ראש ישיבת אשתמוע

ראש ישיבת עטרת נחמיה
ראש ישיבת

לנתיבות ישראל
ראש ישיבת קרית גת

ראש ישיבת רמת ג�
ראש ישיבת חוות גלעד

ראש ישיבת הר המור
ראש מו�דות

בית מוריה באר שבע
ראש הישיבה הגבוהה בעלי

ראש ישיבת תורת
החיי� ומו�דותיה

ראש ישיבת תורת החיי�

הרב אפרים רובינשטיין
הרב מנחם בן יעקב
הרב אהרון אחיטוב

הרב מאיר כ"ץ
הרב יוסף באגד

הרב מנשה מלכה
הרב אברהם שבת

הרב נריה צור
הרב שמעון ביטון

הרב נדב פרידמן
הרב אמוץ כהן

הרב יחזקאל כהן
הרב ניסים מזרחי

הרב נתן אופנר
הרב יהודה בן ישי
הרב שמשון בריד
הרב יהודה עמיחי
הרב אהוד שפירא

הרב אסף נאמבורג
הרב איתי הלוי

הרב חננאל קטן
הרב שלום גולד
הרב דוד ועקנין

הרב אביאל עמר
הרב יוסף זיני

הרב שמעון רוזנצוויג
הרב ניסים לוזון
הרב יעקב לנזר

הרב שמעון בוסידאן
הרב זאב חרלפ

הרב אוריאל ספז
הרב שחר יהוד

הרב מרדכי טאו
הרב הלל מרצבך

הרב משה הגר לאו
הרב שמואל פיירשטיין 

הרב אברהם נחשון
הרב דוד ג'יאמי

הרב צבי כהן
הרב שמואל פיירשטיין

הרב יוסף שלוש
הרב אריה כהן

הרב נועם בר טוב
הרב יעקב רט

הרב אמוץ כהן

רב הישיוב יבנה וישיבת כר� ביבינה   
מכו� מאיר וישיבת עטרת כהני�   
רב הישוב בני דקלי�   
ראש המכינה הקד� צבאית 'חו��' בפדואל  
לשעבר ראש ישיבת נחלי�   
רב המושב מלילות   
ראש ת"ת אר� המוריה   

ראש ת"ת נווה   
ראש ביהמ"ד דרכי אליהו   
רב קהילת מעלה אליהו, ת"א   
ראש כולל בית חג"י   

רב הישוב �נ�נה   
רב הישוב באר גני�   
ראש בית המדרש 'רעותא' בכרמל   

ראש מכו� אורה   
רב הישוב שומריה   
ראש מכו� התורה והאר�   
רב שכונות בבני ברק   
ראש הישיבה התיכונית בנווה   

רב הישוב מגרו�   
ראש כולל שמעו� הצדיק   

רב קהילה בירושלי� 
רב המושב מנחמיה

רב המושב ינו�   
רב שכונה באשדוד   

רב הישוב כפר תפוח    
ראש אולפנת צביה אשקלו�   
רב הישוב בני נצרי�   
רב קהילה בירושלי�   
רב הישוב מעלה עמו�   
רב הישוב כוכב יעקב   
ראש ישיבת מעלה חבר לצעירי�   
ראש השיבה הקטנה שלו� בני�   
רב קהליה ביד בנימי�   
ראש המכינה הקד� צבאית ביתיר   
רב הישוב שערי תקוה   
רב הקהילה הדתית לאומית אלעד   

ישיבת הר המור   
ראש אולפנת צביה רחובות   
רב הישוב שערי תקוה   

ראש איגוד רבני ההתישבות 
רב קהילה בחיפה  
רב מושב בלפוריה 
רב קהילה בלוד  

ראש כולל אור יו�� 


