
 

 

 

 

 

 

 

 ה'תשע''וניסן    בס''ד                                                                                                                        

 

  זוממת עיריית ירושליםש שמענו בחרדה גדולה

  "חרדית" מרכז תרבות להקים
 ישראלב כדוגמתו נשמעשטרם כפי 

יה, סטודיו ותשתיות לאומנים חדרי הכשרה לאמנים וכו'. רהמקום יכלול אולמות קולנוע, גל ,כפי שפורסם
 בשיתוף אנשי אומנות ותרבות חילונים.כאשר התוכניות יועברו מבית ספר לאומנות וממוסד אקדמי 

לא יעשה ומסוכנת וחמורה נו דעת תורה כי יש בזה פרצה גדולה לגלות דעת בזאתהננו ו
נו תרבות של בידור ובילוי, לפתוח מקום מיוחד למטרה זו כזאת בישראל להעתיק למחנ

 הרי זה הרס וחורבן נורא בהחדרת תרבות יון למחננו בהקמת בתי תיאטראות 
 ואחריתו מי ישורנה, ואף אם יהיו כולם חרדים. רקסאותוקי                                     

 
ומכאן תצא הקריאה בדבר אשר לאחרונה ישנה תופעה חדשה של שחקניות ובמאיות חרדיות, 

 ומייצרים סרטים חדשים לבקרים, דברים שלא שיערום אבותינו, הנה מלבד 

 כי עצם הצפייה בסרטים 
 שמופיע עליהם הכיתוב בהמלצת נשות חינוךכף אלה שיוצרו ע''י חרדים, ואף שכתוב עליהם שצונזרו או אאפילו אלה 

 נאסרו ע''י כל גדולי ישראל 
 

בסרטים. ע"י צפיה וידוע כי דבר זה היה בעוכרינו והרבה נפשות טהורות התדרדרו לשאול רח''ל כאשר תחילת נפילתם היתה  
 המושג של שחקניות חרדיות הוא התדרדרות נוספת וחמורה מאוד כי בזה מכניסים את תרבות הגויים לתוך כרם בית ישראל 

 ומהרסים את יסוד הבנין של כלל ישראל ח''ו.                                                                                                              
 

ע''כ הננו פונים בזה לכל מי אשר בידו לפעול ולהשפיע למנוע הקמת 
  זו לא תקום ולא  בנין זה, חייב לעשות כל אשר ביכולתו שמזימה

 ד להשתדל לביטול תוכנית מבישה זותהיה ח''ו, והחובה על כל אח 
 ויה''ר שנזכה בקרוב שיערה עלינו רוח טהרה ממרום בהתגלות כבוד שמים ובהרמת קרן התורה והיראה, בביאת גוא''צ בב''א.

 , חודש ניסן תשע"ו:ובאנו על החתום

 קופשיץ חיים יוסף      אלבז ראובן      סופר חיים יעקב      בוארון ציון      צדקה משה
 כיהודה ועוד לקרא, הננו להצטרף לזעקת מרנן גדולי ישראל שליט"א

 פישר ןאהר              שרגא ברוך           כהן יצחק           שכנזי יעקב             םוסבוינ ינפתל              ירחי אהרון
 

          טעמאאהרן ס        מנחם מנדל פקשר           שכטר ארי'ה           זכאי אהרון        ברוורמן צבי        פנחסי שמואל
 ב שכונת זכרון משהר              רב שכונת בית ישראל         רב שכונת שמואל הנביא        רב שכונת הגבעה הצרפתית       שלום                           אב"ד אהבת                             רב שכונת מקור ברוך

 

 מחאה גדולה
 מאת מרנן גדולי הרבנים שליט"א

 נוכח תוכנית הקמת "מרכז תרבות" בירושלים
 וכנגד פירצת הסרטים החמורה

 

 רב חסידי ויז'ניץ בירושלים                        מרבני העדה החרדית                          לי המשפיעיםמגדו            ראש ישיבת אור יום טוב      מרבני שכונת נווה צבי                       ב שכונת מחנה יהודה    ר    


