כח' שבט ה'תשע"ח

בס"ד

לכבוד
ראש ממשלת ישראל
ח"כ בנימין נתניהו

שלומו ישגה,
זכות גדולה נפלה בחלקך ,עוד אחת מיני רבות שאתה זוכה להן כמי שעומד בראש ממשלתנו.
בימים הקרובים תונח על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד לימוד תורה.
הצעת החוק מבקשת לעגן בחוק יסוד את לימוד התורה כערך יסוד במדינתנו היהודית המתחדשת.
הצעת החוק הזו חשובה למדינת ישראל וזכות גדולה תהיה לך כשהיא תחוקק במשמרת שלך.
אנו מבקשים לעודד אותך לתמוך בהצעת החוק ולקדם אותה בהקדם האפשרי .עוד נבקש ממך
לוודא כי במהלך הדיון בהצעת החוק יובהר בצורה שאינה משתמע לשתי פנים כי לימוד התורה
מאפשר דחיה באופן זמני בלבד של קיום מצוות השירות הצבאי ובשום אופן לא פטור ,כפי שפסק
הרמב"ם שלמלחמת מצווה יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה.
אין לנו ספק כי ביצור מעמדה של תורת ישראל ושל לומדיה בחוק יסוד יתרום רבות למדינת ישראל,
יעמיק את הכרתנו הממלכתית בחשיבותה של התורה ויהיה נדבך חשוב נוסף בהרמת קרננו
ובצמיחת גאולתנו.
בברכת התורה ,העם והארץ

הרב חיים דרוקמן ,יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא

הרב דב ליאור ,ירושלים

הרב יעקב אריאל ,רמת גן

הרב צפניה דרורי ,רב העיר קריית שמונה

הרב דוד אביחיל ,ראש ישיבת רמות ,ירושלים

הרב חיים גנץ ,ראש ישיבת מעלה אליהו תל אביב

הרב יהושע ויצמן ,ראש ישיבת ההסדר מעלות

הרב אלישע אבינר ,ישיבת ההסדר מעלה אדומים

הרב דודי דודקביץ' ,רב הישוב יצהר

הרב דוד פנדל ,ראש ישיבת ההסדר שדרות

הרב שלמה אבינר ,ראש ישיבת עטרת ירושלים

הרב מיכה הלוי ,רב העיר פתח תקווה

הרב מנחם פרל ,ראש מכון צומת

הרב בן ציון אלגאזי ,ראש מכון צורבא מדרבנן

הרב דוד חי הכהן ,ראש ישיבת אורות התורה בת ים

הרב מישאל רובין ,ר"מ בישיבת שבי חברון

הרב שמואל אליהו ,רב העיר צפת

הרב יהושע ואן דייק ,ראש ישיבת ההסדר איתמר

הרב יוסי רודריגז ,ראש ישיבת ההסדר אילת

הרב חננאל אתרוג ,ראש ישיבת שבי חברון

הרב ברוך וידר ,ראש ישיבת הכותל

הרב יהושע שפירא ,ראש ישיבת ההסדר רמת גן

הרב חיים ברוך ,מכינת עוצם-עצמונה

הרב אליקים לבנון ,רב השומרון רב הישוב אלון מורה

הרב דוד תורג'מן ,ראש ישיבת ההסדר דימונה

רשימת הרבנים על פי סדר הא"ב

