
 בס"ד

 הוצאת דיבה מעל במת הכנסת

הגאון  שטרן והביא דברים שכאילו נאמרו על ידיאלעזר  בר הכנסתעמד חכ' חשון  חמישי ביום
 הרב דב ליאור שליט"א, והכפיש את שמו.

הרב ליאור שליט"א מעולם לא אמר את הדברים שייחס לו ח"כ שטרן ודבריו בשקר יסודם, ואין 
 לך הוצאת דיבה גדולה מזו.

 אנו מוחים על דברי הבלע, שכאמור, בשקר יסודם, ודורשים מח"כ שטרן להתנצל על דבריו.

להסיר את חסינותו, כדי שאפשר יהיה להעמידו לדין בגין שקר והוצאת ממנו כמו כן, הננו דורשים 
 דיבה.

, לחסינות חברי הכנסת לא נועדה כדי לאפשר להם להכפיש את שמו של כל אזרח במדינת ישרא
 אי לא של תלמיד חכם, איש ציבור, רב ומורה לרבבות מישראל.ובוד

 החסינות, היא ניצול לרעה, ושימוש ציני ומשחית בזכות המוענקת לח"כ. ההסתתרות מאחרי

אנו קוראים לחברי הכנסת לעמוד על כבודה של כנסת ישראל, ולא לאפשר לח"כ להוציא דיבה 
  מעל בימתה.

יריקה בפניו של ח"כ. אין זו דרכה של  דייל לת של "מחאה" עבנוסף, אנו מגנים את הצורה הנוא
 .דרכיה דרכי נעם, ונתיבותיה שלום תורה, אשר

 

 יד בנימין -י קדושבהרב ג
 נריה -הרב מיכאל הרשקוביץ 

 שילה – הרב אלחנן בן נון
 יצהר -הרב דוד דודקביץ 

 חמד - הרב דוד משלוב
 פרדס חנה –הרב יעקב מרגליות 

 מעגלים -הרב משה אלקבץ 
 הר ברכה – הרב אליעזר מלמד

 מעלה אדומים – הרב מרדכי רבינוביץ

 עטרת – הרב עזריאל אריאל
 טלמון -הרב רמי ברכיהו
 מיתר -הרב משה ביגל 

 מעון -הרב דני סטיסקין 
 פסגות -הרב ש. יוסף ויצן 

 דולב - הרב יחזקאל קופלד
 רמג"ש – קהרב יהושע ון דיי

 עמונה –איר פרנק הרב י
 איתמר - הרב נתן חי

 ת"א –הרב דניאל מילר 
 ניר גלים  – הרב צבי ארנון

 אלקנה –הרב יהודה שטרן 
 שדמות מחולה– הרב שלמה רוזנפלד
 רמת גן – הרב יהושע שפירא
 טל מנשה – הרב עוזיאל ראובן

 צופים  – אודסמשה הרב 
 שדרות  –הרב דוד פנדל 

 שעלבים -הרב יחזקאל יעקובסון

 אלון שבות– הרב גדעון פרל
 בית אל– הרב שלמה אבינר

 י שומרוןשב –שמידט יהושע הרב 
 ישיבת צפת – הרב אייל יעקבוביץ

 בני דרום – הרב שלמה ויס
 נוף איילון  – הרב גדעון בנימין

 בית חגי– הרב משה אליעזר רבינוביץ
  רב השומרון – אליקים לבנוןהרב 

 כרם דיבנה –הרב בן ציון אלגזי 
 קרית ארבע– הרב אליעזר ולדמן

 קרית ארבע - הרב נעם ולדמן
 כוכב יעקב – הרב שאול דוד בוצ'קו

 בית יתיר – הרב חיים ירוחם סמוטריץ'
 קשת –הרב יעקב פינגבויים 

 מכינה בית אל –הרב משה אליה 
 חיפה – הרב אליהו רחמים זיני

 עינב -רוזנברג הרב ניר 
 רב העיר צפת – הרב שמואל אליהו

 תל אביב  –הרב חיים גנץ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 בית אורות  –הרב יהודה יעקב יקיר 

 ראש המדרשה ביד בנימין – אביחי רועי הרב
  בית ההוראה – בורשטיין שלום הרב

 חברון-הרב הלל הורביץ
 צפת –הרב דוד לחיאני 

 אלעד -הרב אברהם נחשון  
 אולפנת מודיעין  –כורסיה הרב אשר 

 קרנ"ש –הרב זהר וענונו 
  מדרשת הרובע –הרב ברוך סליי 

  נחלים -הרב מנחם הירש 

  בית אל -הרב אמיר ורד 

 בני צבי -הרב אהרון טרופ 
 מרחבים –הרב עמיחי בן יעקב 
 מצפה אשתמוע –הרב איציק אמיתי 
 מצפה אשתמוע –הרב איציק אידלס 

 ירושלים –הרב יוסף וסרמן 
 אולפנת חדרה–הרב דני דינר 

 חברון-הרב עוזיהו שרבף 
 מיתר-הרב שמחה שטטנר 

 אולפנת אילת–הרב חיים בן גיגי 
  שעלבים –הרב יואל קטן 
 רב שירותי הכבאות– הרב מנחם פרל

 קרית ארבעישיבה תיכונית  –הרב אבינועם הורביץ 
 מכון מאיר –הרב שמעון בן ציון 
 בר אילן-  הרב הושע רבינוביץ
 והוישיבה תיכונית נ–הרב אסף נאמבורג 
 ירושלים–הרב יעקב ורהפטיג 

 קדומים -הרב דניאל שילה 
 בת ים –הרב דוד חי הכהן 

 לשעבר ישיבה תיכונית חספין–אגוזי משה הרב 
 ראש יהודי – טל-הרב אהרון אגלי 

 ישיבה תיכונית חיצים–הרב יעקב אידלס 
 מכון צומת  –הרב ישראל רוזן 

 מכון המקדש – הרב ישראל אריאל
  מכון מאיר–הרב מנחם סליי 

  דיין –הרב שלמה קריספין 
 ון התורה והארץמכ – הרב יעקב אפשטיין
 שדרות-הרב אריאל בראלי 
 מחלקת כשרות –הרב חגי בר גיורא 

 ת"א –הרב יצחק צור שדי  
 נתניה –הרב נתנאל יוסיפון 
 שילה -הרב אהרל'ה הראל 

 פורטל שורש –חניא הרב יניב 
 בית שמש –הרב זאב פאטשינו 

 ראש יהודי –הרב אורי שרקי 
 פ"ת –הרב שמואל קראוטהמר 

 בת ים –הרב חנניה בלומרט 
 מכינת עוצם –הרב אחיקם גץ 

 ניצן -הרב ניסים מזרחי 

 מכון התורה והארץ –הרב יהודה עמיחי 
 קרית מלאכי –הרב אשר בנימיני 

 מכון פועה –הרב מנחם בורשטיין 
 כושרות –הרב משה כץ 

 אולפנת צביה בת ים  –הרב  ידידיה זיו 
 ראש המועצת שומרון  –גרשון מסיקה 

 ראש מועצת גוש עציון  -דוידי פרל
 ראש רשות מונציפאלית  חברון  -אברהם בן יוסף
 ראש מועצת בית אל  –משה רוזנבאום 

 ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע –אבי רואה 
 ד"ר ברוך שלום כהנא

 
 
 

 

 
 

 


