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 לכבוד
 עו"ד עודד פלוס

 מנכ"ל משרד הדתות
  

 שלום וברכה, 
 הופעת "הרב" ברלנד בל"ג בעומר במירוןהנדון: 

אליעזר להגיע למירון, "הרב"  שוב , ל"ג בעומר, מתעתד12504521, )לפנות בוקר( ביום י"ח באייר
 שבין היתר גם פגע בנשים ובקטינות.שהורשע בעבירות מין ואלימות, ו, מנהיג כת 'שובו בנים', ברלנד

את המידע על ברלנד והכת אותה הוא מנהיג כבר שלחנו אליכם בשנה שעברה טרם ההדלקה 
ודעים לעברו המורשע ולפגיעה הרבה סביבו. לצערנו, הקודמת, אז היה אפשר לחשוב שאולי אינכם מ

חלפה שנה, ולא ניתן לומר היום 'לא ידענו' כי המידע היה ומצוי בידכם עוד מהשנה שעברה ותמוה 
 כיצד לא קמה כל זעקה מצידכם על מתן במה רבת רושם ותהילה לאדם זה בתחום שליטתכם.

יכרותנו עם קבוצה זו בעקבות עדויות רבות לפי עמדתנו, המרכז הישראלי לנפגעי כתות, לאור ה
בכת פוגענית שברלנד מדובר  שהגיעו אלינו, 'שובו בנים' היא כת במסווה של קהילה לבעלי תשובה.

ם לקבל פניות של יחידים אנחנו ממשיכיגם כיום הנהיג גם כיום לאחר ששוחרר מכלאו. ממשיך ל
 לית מהתנהלותו של ברלנד.וחוות פגיעה נפשית וכלכ מתפרקותומשפחות שנהרסות ו

התחקיר על העושק המידע על התנהלותו של ברלנד מגיעה לעיתים רחוקות לתקשורת כדוגמת 
 נתפסו והורשעו נהגים משיירת ברלנדאז  1022והמקרה שפורסם בדצמבר  הכלכלי מחולים סופניים

קמ"ש וביצעו עבירות תנועה נוספות. כידוע מנהיג של כת יכול לתת  133שנהגו בכביש הערבה על 
עצמו בעבירות מין( הוראות לחסידיו לעבור גם על חוקי המדינה )ואף על חוקי ההלכה כפי שהורשע ב

ומאמיניו שאינם מפעילים חשיבה עצמאית, מסכנים לא רק את עצמם אלא את כל הציבור שעלול 
 לשלם מחיר כבד. 

כפי שמתירים לרבנים אחרים.  בחג פסח האחרון לא הורשה ברלנד להיכנס למתחם הכותל עם רכבו
אנשי  מגמה זו צריכה להמשיך ולהתחזק וזו הדרך שלכם ליידע את הציבור ולבדל את ברלנד משאר

 רוח ורבנים לגיטימיים המתנהלים בכבוד ואינם פוגעים בציבור מאמיניהם.

כארגון אשר עוסק בתמיכה ובפעילות בנוגע לזיהוי והתרעה מקבוצות כיתתיות בעייתיות בכל מגזרי 
אנו  ,ואשר שם לפניו כמטרה לסייע לנפגעי כתות ולהעלות מודעות לכתות הרסניות ,האוכלוסייה

מהופעה במקום ציבורי, ואפילו רק משתיקת שברלנד עלול לקבל  מהלגיטימציהד מוטרדים מאו
 המנהיגים המקומיים.

הדלקה בקבר ברבנים המייצגים את הציבור הדתי והחרדי  54בתוך לא יתכן כי זהו "הרב" הנבחר 
, עשוי שינוי והוקיעו את התנהגותו של ברלנד אני פונה אליכם, אנא .זהביום רבי שמעון בר יוחאי 

 .זו בכך שלא תתנו לו במה ציבורית

 

 בברכה, 

 ליכטנשטייןחל ר
 מנכ"לית

 : יםהעתק
 ועדת החמישה

 הרב יוסף שווינגר, מנכ"ל המקומות הקדושים
 הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל והמקומות הקדושים

 הרב שטרן, רב העיר מירון
 הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת
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