
בס"ד, אלול שנת תשע"ו

הננו בזאת בקריאה קדושה וחשובה עד מאד אל מעלת כב' נדיבי עם די בכל אתר ואתר, לבוא לעזרת ה' בגבורים, לקחת חלק ולהשתתף 
במלאכת הקודש של העסקנים והמנהלים החשובים שליט"א העומדים במסירות נפש לביצור והצלת חומת החינוך הטהור בארץ הקודש, 

ומייסדים בזה אחר זה בתי חינוך לתפארה ברחבי ארה"ק לאלפי ילדי חמד בלעה"ר למשפחות בני היהדות הנאמנה ובני התורה. 

והן בעת אשר כזאת כאשר לדאבוננו קמו עריצים על עדת ה' בגזירות ומזימות שונות, ורוחות זרות מנשבות וחודרות אל תוככי מחננו ובתי 
חינוכנו, והשלטונות בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים גמרו אומר לשנות רח"ל את הציבור החרדי בתכניות גיוס, שירות אזרחי, אקדמיה,

חומת  תחת  חתירה  ולחתור  בקודש  ידם  לשלוח  ובחוקיהם  במזימתם  הגדילו  ולאחרונה 
עצמאות החינוך החרדי, ובאו מים עד דכדוכה של נפש, לטמא במגע ידם את החינוך הטהור 
של ילדי ישראל צאן קדשים, וכבר אמרו רבותינו על הפסוק "אל תגעו במשיחי" -  אלו תינוקות 
של בית רבן. ולאחר שנתגלתה לעין כל מזימתם הברורה להתערב ולפגוע בעצמאות החינוך 
ונחיצות הקמת  החרדי עד לפגיעה חינוכית ביסודות הדת, הרי שאין קץ לגודל חשיבות 
זיע"א, מוסדות  מוסדות חינוך עצמאיים ברוח ישראל סבא כמסורת רבותינו מצוקי ארץ 
שאין להם כל שייכות להם ולתקציביהם, ותצא ההכרזה קבל עם ועדה כי לא מפיהם אנו 

חיים, אלא מכח ההבטחה האלקית כי לא תשכח מפי זרעו ומפי זרע זרעו עד עולם.
ועל כן  פונים אנו בזאת אל אחינו בית ישראל, בני היהדות הנאמנה, אחים לדעה, להבין את גודל השעה, כאשר כל המשך טהרת 

לבנים  והחשובים  הרבים  המוסדות  מנהלי  ידי  ולחזק  בזה,  תלוי  הקודש  בארץ  החרדי  החינוך  ועצמאות 
ולבנות שהוקמו ונוסדו בבת אחת ע"י בני התורה ברחבי ארה"ק על טהרת הקודש, ובכללם התלמוד תורה 
היהדות  בני  כל  על  והחובה  מנשוא,  וקשות  הן אדירות  וכמובן שההוצאות  עיה"ק,  וירושלים  בני ברק   - יעקב"  "תפארת 
הנאמנה לעשות למעלה מן היכולת למען העמד מוסדות קדושים אלו על יסודם ומכונם, אשר כל קיום היהדות בארץ הקודש תלוי בזה. וברוך אשר 

יקים את התורה הזאת. וכל המסייעים והתומכים, מובטח להם כל הברכות המובטחות בתוה"ק למחזיקי התורה ולמעמידי הדת בזה ובבא.

גָאר היסטָארישע קול קורא פון גדולי ראשי ישיבות בארה"ק
צו מחזק זיין די נייע מוסדות החינוך על טהרת הקודש
ווָאס זענען גענצליך ָאּפגעריסן פונעם שלטון הציונים 

— אין להם שייכות לא להם ולא לתקציביהם —


