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  לכבוד 

  א"והמוסדות התורניים שליט ראשי הישיבות

  א"מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים שליט

  !!!!הודעה חשובההודעה חשובההודעה חשובההודעה חשובה                                ס"השלום והברכה וכט

במוסדות בעת ביקורות הנערכות מטעם  התחזויותהתחזויותהתחזויותהתחזויותה ישנה תופעה של ריבוי כי לאחרונ הובא לידיעתנו  ....אאאא

והוא עושה זאת  ,תלמיד מנסה לחפות על תלמיד אחר שנעדר בעת הביקורת. ואחרים החשב הכללי

התעודה  יה שלומציג עצמו כבעלמזהה  והוא) ממנהאו צילום (שלו  שאינהת זהות באמצעות תעוד

 . המזהה

מעבר לשלילת התמיכה בעבור אותו , כי על פי נוהל שר האוצר ,יא זאת לידיעתכםאנו רואים לנכון להב  ....בבבב

, במוסד ידעבעל תפקיד ויתברר לועדת התמיכות כי במידה הרי , חודשים 36 -ל תלמיד בסכום השווה 

אותו המוסד בכל תישלל התמיכה מ ,והוא לא מנע אותה, כי מדובר בהתחזותהיה עליו לדעת שאו 

 .אותה שנה

 .ידעו את חומרת הדברים, במשרד –דים וכן הפקידים שלכם שהתלמי כדאי ומומלץ מאד  .ג

ל מגדולי הפוסקים בדור "מעבר לכך אנו מצרפים פסק הלכה של הגאון הגדול רבי משה פינשטיין זצוק  .ד

סימן  –מ חלק שני תשובה "חו" אגרות משה"היא נדפסת בספרו . אנו מעבירים אותה כלשונה. האחרון

  :ט"כ

  מהממשלה יותר מכפי התנאים שקבעה באיסור למוסדות תורה ליקח
  ח"ח כסלו תשל"ר

שהשם יתברך ברחמיו , אמעריקאיני החסד אשר הממשלה שלנו ארצות הברית שבבדבר ענהנה 
ושארית גדולי התורה ותלמידיהם  )ארופה(יוראפ המרובים על שארית הפליטה מיהודי כל מדינות 

לכות של חסד זו י שמ"וע, וגם חדשים )מארופהש(שמיוראפ הביאנו לכאן ונוסדו מקומות התורה ישנים 
לעזור  )תוכניות(פראגראמען ושבי המדינה המציאה כמה ענינים של תטיב לכל שכל מטרתה הוא לה

שגם מוסדות התורה יש להם , לתלמידים שבכל בתי הספר שבמדינה שיוכלו ללמוד ולהתגדל בלמודם
הלים והתלמידים מכירים בכל טובות המדינה ודאי כל ראשי הישיבות והמנ, עזרה גדולה לתלמידיהם

  .ומברכים לשלום המדינה ולכל העומדים בראשה בכל הברכות
  

אבל ודאי אנחנו מוזהרים מהשם יתברך שצונו בתורתו הקדושה להזהר מליקח יותר מכפי שתנאי 
טיב להם שלא כהתנאים יותר מאיזה פקידים שירצו לה הממשלה קבעו ליתן אף שיכולים להשיג

שלבד שהוא איסור גזל הרי איכא בזה גם , ש שאסור לשקר במספר התלמידים וכדומה"הקבועים וכ
וגם חילול השם ובזיון התורה ולומדיה ואין , איסורים הגדולים של אמירת שקרים וכזבים וגניבת דעת

נא בתמיכת התורה ה שו"ה שונא גזל בעולה כן הקב"בזה שום הוראת היתר בעולם וכמו שהקב
ואיכא בזה גם משום רודף את גדולי התורה ותלמידיהם הנזהרים ביותר משמץ גזל , י גזל"ולומדיה ע

  .וכדומה
ו לא נחשדו ראשי הישיבות והמנהלים שהם יראי שמים לעבור על איסורי גזל ואמרי שקר "ואף שח

כי יודעים מחומר האיסורים  ,וכזב וגניבת דעת ולא על דינא דמלכותא בשום הוראת היתר בעולם
והוא כנגד כל תכלית יסוד הישיבות והלמוד שם להתלמידים להיות , ומעונשי שמים הגדולים בזה ובבא

מ מצאנו לנכון לעורר בזה כדי להשגיח ביותר גם על "מ, באמת ולהזהר באיסורי ממון ביותר' יראי ה
והפסד ממון להמדינה שלא כדיני  המתנדבים שמביאין נדבותיהם להחזקת התורה שלא יגרמו גזל
א ולכל הנזהרים ביותר תב, לים האלוהתורה ודיני הממשלה שלא יכשלו אף שלא מדעת בחטאים הגדו

עליהם ברכת טוב ויצליחו במוסדות התורה להרבות תלמידים יראי שמים אשר הוא ברכה גדולה גם 
חרים ברוך השם מהאזרחים ם המובכאשר ידוע ומפורסם לכל אשר תלמידי הישיבות ה, להמדינה

  . דותיהם ובמעשיהם הטוביםבמ
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