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קול קורא
תנועת ‘אופען ארטאדאקסי’ )OPEN ORTHODOXY(,  ומנהיגיה ומוסדותיה )ובכללם ‘ישיבת חובבי 
תורה’, ‘ישיבת מהר”ת’, ‘אינטרנשיונל רביניק פעלושיפ’ ועוד(, הראו פעמים בלי מספר שכופרים 
בעיקרי הדת והאמונה ובפרט בסמכותם של התורה וחכמיה. ובכן, אין הם שונים מכל יתר התנועות 

הזרות במשך הדורות שסרו מדרך התורה וכפרו בעיקריה ובמסורתה.  

לכן חובתנו להכריז דעתינו קבל עם שמכיון שהוציאה את עצמה מן הכלל, תנועה זו אינה חלק 
ע”י  הניתן  “סמיכה”(  בפיהם  )הנקרא  “רב”  ותואר  “ארטאדאקסי”(,  )הנקראת  התורה  מיהדות 

מוסדותיה אין לו שום תוקף. 

ואנו תפילה כי ירחם ה’ על שארית פליטתנו ויגדור פרצות עמנו, ונזכה לראות בהרמת קרן התורה 
וכבוד שמים. 

 חשון תשע”ו
מועצת גדולי התורה באמריקה

PROCLAMATION
“OPEN ORTHODOXY,” and its leaders and affiliated entities (including, but not limited to, Yeshivat Chovevei 
Torah, Yeshivat Maharat, and International Rabbinic Fellowship), have shown countless times that they 
reject the basic tenets of our faith, particularly the authority of the Torah and its Sages. Accordingly, they are 
no different than other dissident movements throughout our history that have rejected these basic tenets. 

We therefore inform the public that in our considered opinion, “Open Orthodoxy” is not a form of Torah 
Judaism (Orthodoxy), and that any rabbinic ordination (which they call “semicha”) granted by any of its 
affiliated entities to their graduates does not confer upon them any rabbinic authority. 

May the Almighty have mercy on the remnants of His people and repair all breaches in the walls of the 
Torah, and may we be worthy to witness the raising of the glory of Hashem and His sacred Torah.
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