
 טבת תשע"ט וכ"חמישי בס"ד יום 

 לכבוד

 ראש הממשלה בנימין נתניהו

 שרת המשפטים איילת שקד

 השר לבטחון פנים גלעד ארדן

 !שלום וברכה

אנו עוקבים בדאגה רבה אחר מעצר שלשת הנערים היהודים בידי השב"כ בימים האחרונים, כאשר עדיין נמנע מהם 

 לפגוש עורך דין.

פסל בית המשפט הודאות  השבוענחשפו שיטות החקירה הפסולות של השב"כ בפרשיית דומא, ורק  לאחרונהרק 

 שנגבו בידי השב"כ מחשוד בפשיעה לאומנית.

כאחראים על מערכות המשפט ואכיפת החוק, אנו מצפים מכם לדאוג שהנערים יקבלו את מלוא הזכויות המגיעות 

 להם כחוק, כמו כל נער וילד במדינת ישראל. 

 חקירה שנועדה להגיע לחקר האמת לא יכולה להתנהל במחשכים ותוך רמיסת זכויות.

 :על החתום

 הרב דב ליאור
 קרית ארבע חברון רב

 הרב אריה שטרן
 הרב הראשי לירושלים 

 הרב צפניה דרורי
 רב העיר קרית שמונה

 וראש הישיבה

 שמואל אליהוהרב 
 רב העיר צפת

 הרב שמואל דוד
 רב העיר עפולה

 דרוקמןמאיר הרב דוד 
 רב העיר קרית מוצקין

 הרב ד"ר אליהו זיני
 ראש ישיבת אור וישועה

 חיפה

 שע שפיראהרב יהו
 ראש ישיבת רמת גן

 הרב אליקים לבנון
 רב הישוב אלון מורה
 הרב האזורי שומרון

 הרב מרדכי שטרנברג
 ראש ישיבת הר המור

 הרב שמואל טל
 ראש מוסדות 
 תורת החיים

 הרשקוביץרב מיכאל ה
 רב הישוב נריה

 מרכז הרבישיבת ור"מ ב

 הרב יהודה גלעד
 רב קיבוץ לביא

  הרב יהושע וייצמן
 ראש ישיבת מעלות יעקב

 מעלות

 הרב גדעון פרל
 רב הישוב אלון שבות

 הרב דב"ר הכהן סטבסקי

  הרב דוד פנדל
 ראש ישיבת שדרות

 נהוראי הרב מאיר
 יו"ר ארגון בית הלל 
 ורב משואות יצחק

 הרב אברהם גיסר
 רב הישוב עפרה 

 וראש מועצת החמ"ד

  מואל ריינרהרב ש
 ישיבת יאשרמ

 מעלה גלבוע

 רב שאול דוד בוצקוה
ראש ישיבת ההסדר 

 ל אליהו, כוכב יעקבהיכ

 הרב אלחנן בן נון
 רב הישוב שילה

 הרב אלישע אבינר
ר"מ בישיבת מעלה 

 אדומים

 הרב זאב וייטמן
 רב הישוב אלון שבות

  הרב יהודה עמיחי
ראש מכון התורה 

 והארץ

 הרב אלי אלטשולר
 רב הישוב מצפה נטופה

 

 הרב שמחה שטטנר
 נשיא ישיבת 
 נחלת ישראל

 הרב עזריאל אריאל
 רב הישוב עטרת

 הרב ירחמיאל וייס 
ראש ישיבת ירושלים 

 לצעירים לשעבר

 הרב אברהם נחשון
רב הקהילה הדתית 

 לאומית באלעד

 הרב אברהם סתיו
 ישיבת הר עציון

 

 הרב נחשון כהן
 רב הישוב כפר חנניה

 

 הרב עזריאל אריאל
 רב הישוב עטרת

 הרב דניאל מילר
ראש ישיבת עטרת נחמיה 

 אביב-תל

 גולדמןהרב גבריאל 
 רב הישוב כפר אדומים

 

 יל ורדהרב א
 רב קהילת יחדיו 

 תקוה-פתח

 הרב משה אודס
 רב הישוב צופים

 הרב אלעזר נאה
 רב הישוב קשת

 הרב גדעון בנימין
 רב הישוב נוף איילון

 הרב אחיקם הלוי
 רב הישוב מעלה מכמש

 הרב יחזקאל קופלד
 רב הישוב דולב

 

 הרב דוד דודקביץ
 ררב הישוב יצה

 ראש ישיבת רועה ישראל

 רב יאיר שחורה
 רב הישוב מעלה לבונה

 הרב דוד לוי
 רב הישובים אבני חפץ

 ומעלה שומרון

 הרב יואל קטן
ראש מכון שלמה אומן 

 שעלבים

 הרב איתי הלוי
 רב הישוב מגרון

 הרב אריאל בראלי
 ראש מכון משפט לעם

 שדרות

 הרב אהרן כהן
 רב הישוב יקיר

 הרב אוהד קרקובר
 הישוב כוכב השחר רב

 הרב יהודה קרויזר
 רב הישוב מצפה יריחו

 הרב שחר בוצחק
 רב מושב מבטחים

 



 הרב יאיר פרנק
 רב הישוב עמונה

 הרב מנחם נוביק
 רב הישוב משכיות

 הרב נתן שלו
 רב הישוב מבואות יריחו

 הרב גור גלון
 ראש ישיבת ההסדר 

 הר ברכה

 הרב יצחק סבתו
ראש הישיבה הגבוהה 

 יריחומצפה 

 הרב רפי אוסטרוף
ראש המועצה הדתית 

 גוש עציון
 

הרב אברהם ישראל 
 סילבצקי

 ר"מ בישיבת מרכז הרב

 הרב אריאל בראלי
ראש מכון משפט לעם, 

 שדרות

 הרב שמעון ביטון
ראש בית המדרש דרכי 

 אליהו, בית שאן

 הרב שי דאום
 רב קהילת אור הצפון

 תל אביב

 הרב ד"ר דוד מישלוב
 מושב חמד

 ב מרדכי רבינוביץהר
 גבעת אסף

 הרב גיורא ברנר
רב ברחובות וראש בתי 

 המדרש הלכתא

 הרב נתנאל יוסיפון
רב הגרעין התורני 

 בנתניה 

 הרב גדי בן זמרה 
 ראש אולפנת לבונה

 הרב משה כהן
 רב הישוב מעון

 הרב יצחק גבאי
 רב קהילה בעפולה

 הרב דוד שי רובינוב
 רב ביכנ"ס שלום, 

 אביב-תלכפר שלם 

 הרב רן כלילי
 רב קהילה בשוהם

 הרב ישראל נחשוני
רב קהילת השלום 

 בשדרות
 

 םהרב טל מרו
רב קהילת 'אורות 
 הכרמים' מודיעין

 הרב ויקטור בוחניק
רב ביכנ"ס אורח חיים 

 רחובות

 הרב יצחק ענתבי
רב קהילת צור ישראל 

 מעלה אדומים

 הרב אמיר בן אילו
רב קהילת בית יעקב 

 עפולה

 ד"ר דורון דנינו הרב
 בית רימון

 

 הרב עובדיה אחיטוב
 דיין בגזית ארץ חמדה 

ורב קהילת 'ספרא' פסגת 
 זאב ירושלים

 הרב חגי בר גיורא
ראש מנהל מחלקת 

 תעשיה ברבנות הראשית
 

 הרב אופיר בן סעדון
רב קהילת ניצוץ 
 הקדושה מודיעין

 הרב רן שריד
 רמת גן

 הרב יצחק דביר
 ארגון כושרות

 לל בן שלמההרב ה
 חוקר המקדש

 הרב שי בר אשר
רב קהילת פנים מאירות 

 ירושלים

 הרב מרדכי וולנוב
 ארגון כושרות

  הרב ישראל שליסל
 חברון ת"ו

 ראש כולל אור שלמה

 הרב חיים בן שושן
 בית אל

 

 הרב אריאל לוי
ראש בית המדרש 

 חיבת הארץ, עתניאל

 הרב יגאל שנדורפי
נחליאל, ראש ישיבת 

 מרדכיישועת 

 הרב בועז צחור
קרית ארבע, ראש בית 

 המדרש 'ינון שמו'

 הרב אריאל אלקובי
 ראש כולל יד שאול

 כוכב יעקב

 הרב רן בן משה
סגן ראש ישיבת ההסדר 

  צפת

 הרב עזריה אריאל
 רב ביהכנ"ס

 ירושלים

 הרב אהרלה הראל
 ראש הישיבה התיכונית

 שילה -לב חדש 

 הרב אליהו האיתן 
 בית שמשרב גרעין יחד, 

  

     

 הרבנית שולמית מלמד
 ערוץ שבע

 הרבנית ד"ר לאה ויזל
דיקנית סטודנטים 

 במכללת אורות

 הרבנית נעמי שפירא
 רמת גן

 הרבנית עירית הלוי
 ראש בית המדרש 

 אולפנת טליה

 הרבנית ד"ר 
 בת שבע הרשקוביץ

 רופאת נשים

 הרבנית דנה סליי
 ראש מדרשת הרובע

 הרבנית אסתר לבנון
 אלון מורה

 הרבנית חנה הנקין
 ראש מדרשת נשמת

 הרבנית טובה אליהו
 צפת

 הרבנית אסתר לבנון
 מורה אלון

 
 

  רשימה ראשונה
  0523114810להצטרפות 


