אדר תשע"ח

בס"ד

קריאת קודש
הרבנות הראשית לישראל ,היא הגוף הציבורי אשר עליו מוטלת האחריות
א.
הגדולה של פיתוח ושמירת המערכות התורניות -הדתיות במדינת ישראל.
כל פגיעה בבלעדיות של הרבנות הראשית ,משמעותה ,נזק בלתי הפיך למערכות
ב.
הדתיות במדינה.
ג.

מערכת הכשרות היא אחת המערכות החשובות המנוהלות ע"י הרבנות הראשית.

אם יש רצון לשפר ,כל תהליך כזה יכול לבוא אך ורק תחת סמכותה של הרבנות
הראשית.
אל לנו להתפתות לקולות הנשמעים ,ומבקשים להקים מערכת נפרדת ,לכשרות
ד.
או לתחום אחר בחיי התורה בארץ ישראל.
הקמת מערכת פרטית מזיקה להמשך ההתקדמות בנושאים הללו.
תורת ישראל ,תתחזק ותתגבר כאשר יתחברו הכל תחת המערכות של הרבנות
ה.
הראשית ,ומתוך השותפות יחד ,נבנה ונקדם את חיי התורה במדינת ישראל.
רשימה ראשונה

הרב דב ליאור

הרב אריה שטרן

הרב דוד חי הכהן

רב העיר קרית ארבע

רב העיר ירושלים

רב קהילת אורות התורה וראש
ישיבת נתיבות ישראל

הרב איתן אייזמן

הרב שמואל אליהו
רב העיר צפת
וחבר מועצת הרבנות הראשית

הרב אליקים לבנון
רב השומרון
וראש ישיבת אלון מורה

הרב מרדכי נגארי

הרב מיכה הלוי
רב העיר פתח תקוה
וראש ישיבת עטרת נחמיה

מייסד רשת נועם  -צביה
הרב ראובן הילר
רב העיר הוד השרון
חבר מועצת רבני 'צהר'

.

רב העיר מעלה אדומים

הרב יצחק הלוי
רב הישוב קרני שומרון

הרב שלמה בן אליהו
רב מועצה איזורית מטה אשר

הרב יצחק שלו
רב העיר ירוחם

הרב יהושע שפירא
ראש ישיבת רמת גן

הרב יהודה עמיחי
ראש מכון התורה והארץ

הרב צבי קוסטינר
ראש ישיבת מצפה רמון

הרב ברוך וידר
ראש ישיבת הכותל

הרב נתן חי
רב היישוב איתמר

הרב יהודה שטרן
רב היישוב אלקנה

הרב יואל קטן
ר"מ בישיבת שעלבים
וראש מכון שלמה אומן

סא"ל הרב בנימין מכלוף
לשעבר רב פיקוד מרכז וצפון
רב קהילת קול אליהו

הרב יוחנן פריד
יו"ר 'בית הרב' ירושת"ו
לשעבר רב המושב 'בית מאיר'

הרב הלל מרצבך
רב קהילה ביד בנימין ועורך
חופות בארגון 'צהר'

הרב אפרים ג'יאמי

הרב משה כ"ץ

ראש ישיבת גבעת אולגה

ראש ארגון כושרות

