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לכבוד כבוד ראש ממשלתנו היקר 

מר בנימין נתניהו הי"ו
רוב שלום וברכה,

ברוך השולח אורו ואמתו לראשי מדינתנו, שריה ויועציה, ובראשם לראש ממשלתנו.
המגיפה  פרוץ  עקב  בצער  אפופים  היינו  בו  דאשתקד,  פסח  שלעומת  כולנו,  ואשרי  אשריך 
והננו  עמנו,  לכל  שמח  לחג  בהנהגתך  השנה  תבל, זכינו  יושבי  כל  ועיני  עינינו  את  שהחשיכה 

רואים אור בקצה המנהרה.
הזו,  הקדש  במלאכת  העושים  כל  עם  יחד  עולם,  של  ריבונו  של  שלוחו  שהיית  על  כוחך  יישר 
המאמצים  ועל  הזהירות,  הוראות  הקפדת  על  בעמידה  ובגבורה,  בחכמה  במגיפה  להילחם 
להביא חיסון ומזור לעם ישראל על כל פלגיו. ההצלחה הזו מהווה דוגמה לעמי העולם בדאגה 

לרווחתם ושלומם של אזרחי ישראל, בערבות הדדית מופלאה המיוחדת לטבעם של ישראל.
מה שלא הצליחה אף מדינה בעולם, הצליחה מדינתנו בהנהגתך.

ההצלחה הזו מצטרפת להישגים המיוחדים שזכית להוביל אליהם את מדינת ישראל, ביציבות 
מדינית בין עמי האזור, ובשגשוג כלכלי מיוחד.

אותך  ויזכה  ובהווה,  בעבר  ישראל  עם  בעד  נפש  במסירות  שעשית  מה  כל  על  אותך  יברך  ד' 
בגוף,  ישראל  בית  בשמירת  להמשיך  ובכך  יציבה,  ממשלה  להרכיב  במהרה  להצליח  ואותנו 

בנפש וברוח, ולהרבות עוד את גילוי הופעת ישועת ישראל בארצו.
קוראים אנו בזאת אף ליתר ראשי מפלגות הימין: נפתלי בנט, אילת שקד, גדעון סער וזאב אלקין, 
הצביון  לחיזוק  וחזקה,  יציבה  ימין  לממשלת  ולהצטרף  העבר,  ומשקעי  מחלוקות  על  להתגבר 
היהודי של המדינה, ולחיזוק ההתיישבות בה. אנא אל תצטרפו לממשלה אחרת, עם מפלגות 

שדוגלות בהיפך מכל זה.
ימין ד' עושה חיל, ימין ד' רוממה!

ובאנו על החתום:

הרב דב ליאור
רבה של קרית ארבע לשעבר

הרב יהושע רוזן
ישיבת מרכז הרב

הרב חיים שטיינר
ישיבת מרכז הרב

הרב צבי ישראל טאו
ישיבת הר המור

הרב אליעזר ולדמן
ראש ישיבת ניר בקרית ארבע

הרב דוד חי הכהן
ראש ישיבת נתיבות 

ישראל בת ים

הרב גדעון פרל
רב הישוב אלון שבות 

)לשעבר(

הרב שלמה אבינר
 ראש ישיבת עטרת כהנים

ורב הישוב בית-אל )לשעבר(

הרב יצחק בן שחר
ראש ישיבת קדומים

 הרב אהרון כהן
רב הישוב יקיר

הרב אוהד קרקובר
רב הישוב כוכב השחר

הרב אוריאל ספז
רב הישוב כוכב יעקב

הרב אחיקם הלוי
רב הישוב מעלה מכמש

הרב אלחנן בן נון
לשעבר רב הישוב שילה

הרב אליהו אלקסלסי
ראש ישיבת 'בני רחל'

הרב אליעזר קשתיאל
ראש הישיבה לבוגרי צבא עלי

הרב אלעזר נאה
רב מושב קשת

הרב אמיר ממן
ראש ישיבת ההסדר בקרית-גת

הרב אפרים ג'יאמי
ראש הישיבה הגבוהה בגבעת אולגה

הרב אריאל איגרא
רב הישוב שלומית

הרב ברוך וידר
ראש ישיבת הכותל

הרב ברק עוקבי
ראש המכינה הקדם צבאית בלוד

הרב גלעד חלא
ראש ישיבת ההסדר ראש העין

הרב דני סטיסקין
רב הישוב מעון )לשעבר(

הרב הלל רוטקוף
ראש ישיבת בני נצרים

הרב חיים ברוך
ראש ישיבת ברוכין

הרב חיים קליין
רב הישוב מעלה חבר

הרב יאיר שחור
רב הישוב מעלה לבונה

הרב יגאל לוינשטיין
ראש המכינה הקדם צבאית בעלי

הרב יגאל קמינצקי
רבה של גוש קטיף תובב"א

הרב יהודה בן ישי
ראש מכון אורה

הרב יהושע מרדכי שמידט
רב הישוב שבי שומרון וראש הישיבה

הרב יואל קטן
ראש מכון שלמה אומן

הרב יוסי רודריגז
ראש ישיבת ההסדר באילת

הרב יוסף זיני
ראש מוסדות 'אדר היקר' 

באשדוד

הרב יעקב דנה
ראש הישיבה הגבוהה בעכו ורב הגרעין

הרב יעקב ידיד
ראש ישיבת ההסדר בכרמיאל

הרב יעקב לנזר
רב הישוב בני נצרים

הרב יעקב פינגנבוים
ראש מכינת קשת יהודה

הרב יצחק הלוי
רב הישוב קרני שומרון

הרב ישעיהו דורון
ראש ישיבת 'לנתיבות ישראל'

הרב מאיר הילביץ'
רב הישוב ברוכין

הרב מיכאל אהרונוב
 ראש ישיבת ההסדר

במעלה אפרים

הרב מיכאל שטרן
רב מועצה האזורית מנשה

הרב מנחם בורשטיין
ראש מכון פוע"ה

הרב מנחם נוביק
רב הישוב משכיות

הרב משה הגר-לאו
ראש מכינת יתיר

הרב ערן טמיר
ראש ישיבת אשקלון

הרב צבי ליפשיץ
ראש מכינת 'נטע שורק'

הרב ציון טויל
ראש ישיבת 'נצר מטעי' באריאל

הרב רחמים נסימי
ראש רשת 'שעלי תורה'

הרב שלמה אזואלוס
 רב אזורי עמק המעיינות

וראש המכינה הקדם צבאית במשכיות

הרב שלמה רוזנפלד
ראש ישיבת ההסדר שדמות מחולה

הרב שמעון כהן
ראש מוסדות 'בית מוריה' בבאר שבע

הרב שמעון רוזנצוויג
רב הישוב תפוח

הרב שמשון בריד
רב הישוב שומריה

 הרשימה לפי סדר הא"ב   


