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בשם שולחינו ,שהינם היוזמים של ''קריאת גדולי זקני אנ''ש שליט''א'' לקראת ראש השנה תשע''ח ,ורבים
מבין הרבנים החתומים על אותה קריאה ,העוסקת בהתנהגות הראויה והרצויה בעת נסיעת חסידי
ברסלב לאומן בימי ראש השנה ,נתכבד לפנות אליכם כדלקמן;
.1

שולחינו יזמו את כתיבתה של הקריאה הנ''ל ופרסומה ,וטרחו רבות על החתמתם של גדולים
וטובים מבין רבני ברסלב על אותו מסמך.

 .2מטבעו של עולם ,שאדם מבקש לדעת מי חותם עימו על אותו מסמך .על אחת כמה וכמה
כאשר מדובר במסמך שעליו חתומים אנשי ציבור נכבדי שם ,שאינם מוכנים להסכין עם כך
שחתימתם תתנוסס לצידם של גורמים שליליים ,כגון גורמים עברייניים.
.3

כך בפרט ,כאשר המדובר בפרסום המופנה לחסידי ברסלב ,אשר כידוע עברו בשנים האחרונות
טלטלה קשה וכואבת ,עם פרסום מעשיו המיניים של העבריין המורשע אליעזר ברלנד ,שנחשב
עד לאותו גילוי כרבה ומנהיגה של קהילת ''שובו בנים'' הנתפסת בציבור כאחד הפלגים
בחסידות ברסלב.

 .4עוד נזכיר ,כי במהלך התקופה מאז התגלית המזעזעת ,חתמו למעלה מעשרים רבנים מבין
החתומים על ה''קריאה'' ,על כמה וכמה כרוזים המתארים את ברלנד כ''תועה ומתעה בעיקרי
ויסודי הדת ו ההלכה ובפרט בענייני קדושה בדיבור ובמעשה ומהווה תקלה וסכנה נוראה
וחמורה'' ,כ''פורץ גדרי תורה והלכה וחוטא ומחטיא בשאט נפש בחמורות שבחמורות'' ,כשהם
קובעים נחרצות כי ''אין לנו שום חלק ונחלה ושייכות לאדם זה ולכל קהל מאמיניו'' ,וקוראים
לציבור לשמור נפשם ולהתרחק מאיש זה ומסביבתו.
.5

עת נתבקשו רבנים אלו לחתום על ה''קריאה'' הנידונה ,שקהל היעד שלה הוא חסידי ברסלב,
התנו הם את חתימתם בכך ,שבשום פנים ואופן לא יתנוסס עליו שמו של עבריין המין המורשע
אליעזר ברלנד ושמם של תומכיו.

 .6ואמנם ,שולחינו נתנו דברתם לרבים מן החותמים הנכבדים ,כי שמו של ברלנד ,ושמותיהם של
מי מבין מקורביו ותלמידיו ,שעודם סרים למרותו ,עודם נותנים בו אמון ועודם מכנים אותו,
באופן בלתי ראוי ,בכינויים ''רב'' ו''צדיק הדור'' ,לא יכונסו בכפיפה אחת עם חתימותיהם – וכך
אמנם פורסמה הקריאה ברבים.
.7

והנה ,זמן קצר לאחר שפורסמה אותה קריאה ,הופיעה – מעשה נבלה ומרמה – העתק מזוייף של
אותה מכתב ,שנחזה על פניו לכלול תוכן דומה ,בעיצוב דומה ובצבעים דומים ,אך בגניבת עין
הושתלו אל בין החתימות שמו של העבריין המורשע אליעזר ברלנד ,ושמותיהם של כמה
מחסידיו.
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.8

לאור כלל האמור לעיל ,ברור לכל מי שעיניו בראשו ,כי גרסת הקריאה ,שעליה מתנוססים
שמותיהם של אליעזר ברלנד ותומכיו ,בצד חתימותיהם של מי שהוקיעו אותם ,הינו מכתב
מזוייף .הדבר גם מוכח מאליו מכוחו של ההגיון הברור והפשוט כי לא ייתכן שרבנים שהוקיעו
את ברלנד בשל התנהלותו השפלה והנפשעת המהווה תקלה וסכנה נוראה לציבור ,יסכימו לכך
שחתימתו תתנוסס ביניהם כאילו היה גם ראוי לתואר ''רב'' וכאילו הינו איש הראוי וזכאי לקבוע
קביעות ולתקן תקנות לשמירה על צביון המחנה וטהרתו.

 .9פרסום זה ,שלפי אינדיקציות המצויות בידינו ,נמעני מכתב זה נושאים באחריות ליצירתו
ולהפצתו ,הינו מעשה שפל ובלתי מוסרי ,המהווה גם שורה של עוולות ,ברות תביעה על פי דין.
 .10כך בין היתר ,עסקינן בהוצאת לשון הרע על כל החתומים על המכתב המקורי ,המוצאים עצמם
בעל כורחם ,שכם אל שכם עם עבריין מין שיטתי וסדרתי ,שאינו ראוי לתואר ''רב'' ,אלא שראוי
להוקעה על ידי כל מי שמכבד את עצמו ,מכבד אדם ,ומכבד את הדת.
 .11חומרת הדברים מתעצמת שבעתיים מעצם פרסום שמו של אליעזר ברלנד ותומכיו יחד עם
שמותיהם של שולחינו ,ובהם רבנים שקוראים השכם והערב להוקיע את ברלנד ולהתרחק
מסביבתו כמטחווי קשת ,כשבין החתומים גם דיינים שקיבלו עשרות עדויות על עבירות מין
חמורות ביותר של ברלנד עם נשים נשואות ורווקות ,קטינות ובגירות.
 .12דיינים אלה ,שהינם בין החותמים קבעו את דינו של ברלנד במושב בית דין מיוחד ,כרשע וצבוע,
וכעת ציון שמם שכם אחד עימו ,כביכול ,חתומים לצידו כאילו היה חבר מן המניין ,מציג את
אותם רבנים באור תמוה ומגוחך ,והופך אותם לחוכא ואטלולא ,כאשר הם לכאורה מדברים בקול
אחד עם מי שהם עצמם קראו להוקיעו ולדחותו מתוך המחנה.
 .13למותר לציין כי בנוסף לכל האמור ,העובדה ששמותיהם של העבריין אליעזר ברלנד וחבר מרעיו
שורבבו בדרך של זיוף לתוך המסמך ,פגעה פגיעה קשה ומשמעותית בהשפעתו ,שכן התמונה
המצטיירת היא שעבריין בתחום פריצת גדרי הצניעות שמיוחסות לו פגיעות רבות ומתמשכות
בנשים ,הוא זה שמופיע לפתע כמטיף מוסר על החובה ההלכתית והדתית להקפיד על גדרי
הצניעות ולשמור מרחק מנשים .אין ספק שהדבר מציג את המכתב כולו כחסר כל רצינות ותוקף.
 .14בנוסף ,עסקינן בגרם הפרת חוזה ,לאור התחייבותם של יוזמי המכתב כלפי חותמים רבים ,כי
שמו של ברלנד ושמם של חסידיו לא ייכלל בפרסום ולא יימצא לצד חתימתם.
 .15עוד יש להזכיר את האספקטים הפליליים של זיוף ושל שימוש במסמך מזוייף ,בניסיון לקבל
דבר במרמה ,תוך תרמית ,שקר מפגיע והפרת חובה חקוקה.
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 .16שולחינו ישמרו על זכותם לתבוע את נזקיהם מן הגורמים האחראים ,ולעניין זה נזכיר די ברכיב של
לשון הרע בלתי מוגנת ,כהגדרת מושגים אלה בחוק ,כדי לתת בידי שולחינו אפשרויות מגוונות ,החל
מתביעות כספיות אף בלא צורך בהוכחת נזק ,דרך הליכי קובלנה פלילית פרטית.
 .17על פי הדין ,רשאי בית המשפט לפסוק למי שנפגע מהוצאת לשון הרע אודותיו ,פיצוי בסך המתקרב
ל– ,₪ 150,000וזאת אף בלא שהנפגע יידרש להוכיח את נזקו .זאת ,בהתייחס לנפגע בודד – ואידך זיל
גמור; נניח לכם לבצע את ספירת כמות הנפגעים ,כמו גם לבצע את המכפלה ,בכוחות עצמכם.
 .18עם זאת ,יהיו שולחינו מוכנים לשקול להימנע מנקיטת פעולות כאמור לעיל ,בכפוף לתשלום פיצוי
בסך – שהופחת לצרכי פשרה – של  ,₪ 100,000שמיעוטו ישמש לכיסוי הוצאות המשפטיות בקשר עם
הפרסום הפוגעני ,ויתרתו תיתרם למטרה שתיבחר על ידי שולחינו.
 .19לעת עתה ,הינכם נדרשים להסיר לאלתר את המסמך המזוייף מכל אתר ומקום בו הוא מצוי ,ולהמנע
באופן מוחלט מהפצתו ומהצגתו בכל דרך.

בכבוד רב,

רון אביב ,עו''ד
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