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יש כאלה מרואי הגיליון שמיד ישאלו שוב 
גליון בנושא פגעי הטכנולוגיה? זאת לא 
העולם  מציאותיים,  להיות  צריך  הגזמה? 
צועד קדימה, ואי אפשר להישאר מאחור.

את  המבינים  המרצים,  מגדולי  שנים 
בעיות הדור עם תשובה – לשאלה.

השאלה?
וגוברת  הולכת  האחרונה  בתקופה 
נשאלנו  באינטרנט.  לשימוש  ההתנגדות 
הגזמה  זו  אין  האם  הכצעקתה?  האמנם 
החוששים  מעט  קיצוניים  אנשים  של 
שמציבה  האתגרים  עם  להתמודד 

התקופה המתפתחת?

והתשובה!
הציבור,  עם  עבודה  שנות  עשרות  לאחר 
לפתחינו  שהגיעו  טרגדיות,  מאות  ולאחר 
ודרשו את טיפולינו, ברור לנו לחלוטין, כי 

השימוש באינטרנט מוביל את האדם למחוזות בלתי רצויים, ולנזקים גדולים, קשים מכל מה שהכרנו ב-50 השנים האחרונות.
הנזקים אינם תחומים בזמן או במקום, והם פוגעים בצעירים ומבוגרים, גברים ונשים, בכל גיל ומצב.

האינטרנט פוגע בכל התחומים, חינוכית, משפחתית, חברתית, נפשית, בריאותית, ומדובר בפגיעה רב מערכתית.
בברכה

הרב שמחה כהן                הרב נחום דיאמנט

עתידנו   

שוב 
לא ת
עולם 
חור.

את 

ברת 
אלנו
זמה 
שים 
ציבה 

יבור,
תחינו 
כי ין

דעת תורה בדבר חסימת האינטרנט

הננו לגלות דעתנו דעת תורה אודות שמירת הגדרים מסכנת האינטרנט שכבר נודע 
פגיעתו וסכנתו הנוראה ואין מזרזים אלא למזורזים.

כתיבת  לצורך  ניידים)  או  (נייחים  'תמימים'  מחשבים  מאד  מצויים  כיום  והנה 
חידושי תורה וכדומה שקולטים אינטרנט (ע"י רשת קווית, אלחוטית או סלולרית), 

ואסור להשהות ברשותו כלי כזה לפני שחוסם ומנתק אותו מכל 
אפשרות וגישה לאינטרנט, 

שום  להם  אין  פרנסה  לצורך  במחשב  שימוש  הרבנים  להם  שהתירו  אלו  וכן 

הוראת היתר להשתמש בו כאשר האינטרנט אינו חסום כהלכה 
מדברים אסורים וממראות אסורות.

וישראל קדושים הם ובוודאי שיקבלו על עצמם שמירה והרחקה מכלי משחית זה 
ויזכו לרוב טובה ונחת מכל צאצאיהם.

אהרון יהודה לייב שטיינמן שמואל הלוי וואזנר  יוסף שלום אלישיב 

חיים קנייבסקי  שמואל אויערבאך         שלום כהן        שמעון בעדני
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התמימות מסוכנת!
אל תישאר תמים, כדי שלא יהיה מאוחר מידי!!!

האינטרנט הוא האויב הכי נורא של כל יחיד, ושל היהדות החרדית כולה. אנו בעיצומה של מלחמה, השטן עלה על הבמה, הוא מפיל 
חללים מדי יום, וכדי שלא יהיה פה חלילה מצב של "אתה ישן והוא ער לך" כלשונו של חובות הלבבות, גם אנו צריכים לעלות על הבימה 

ולזעוק! לא להיכנע לו ולהשיב מלחמה שערה. "זה  מחייב מסירות נפש" אמר הגר"א אריאלי.
כבר לפני מספר שנים אמר הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א "היינו רוצים להרפות מעט מהמלחמה אבל איננו יכולים מפני שכל 

יום נופל חלל".
ומי שחושב שמוות רוחני, נפשי, משפחתי, חינוכי, אנושי, בעולם הזה ובעולם הבא, חמור פחות ממות פיזי – טועה. הכאב של מי שנפל 
קרובו בזוועה האינטרנטית, התמכר ומת מוות מוחלט, גדול יותר, ולו מפני שהבושה נוראה, הכאב מתמשך, והתקווה הולכת ונמוגה, עם 

כל יום נוסף שהוא לכוד במלתעותיו של האינטרנט הארור.

נזכור כי עתידנו –בידיעתנו ובידינו.
עברו על הדברים ובדקו אם ביתכם מוגן ונקי!

אינטרנט לצורך פרנסה 

דע את האויב- הרה"ג רבי מנחם שטיין שליט"א 
המציאות היום היא שרבות מבנותינו ונשותינו נמצאות שעות רבות ביום במקום העבודה, וכמעט 
ואין מקום עבודה שאין בו מחשב, ובאמצעותו האישה נמצאת בפריז בלוס אנגלס בתל אביב 
וכו' "מכשיר העבודה הזה מאד מטעה , הדבר נראה  לבעל ולאבא שאשתו ובתו בסך הכל יושבות 

מול המסך עם מספרים, וזו הערמה של השטן שהולבש במכשיר הזה.
המחשב  כמו  מכשיר  הומצא  לא  העולם  בריאת  שמאז  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  דברי  וידועים 
שבמעטה של "מכשיר עבודה" מסתיר מאחוריו את כל תועבות העולם של ג"ע ש"ד וע"ז. אנא 

אבא, בעל, בינו זאת.
אני מכיר ת"ח רמי מעלה השרויים בצער על כי לא חשבו בתחילת הדרך בעבודת בנותיהם ונשותיהם 

על הפרטים הנ"ל, ושגור בפיהם הפסוק "טוב פת חרבה ושלוה בה" במקום הגאווה שהתפתחה במקום העבודה, חוסר הערכה 
לעמלי תורה , וכן חוסר ההבנה שיש במשפחות ברוכות וד"ל, ושאיפה ליותר ויותר הישגים גשמיים. הדבר שינה בנות יעקב .

לכן המסקנות המתבקשות:
 להפנים שפרנסה מן השמים, וכשם שאין חיוב השתדלות בפרנסה בעבודה בשבת, או בשוק טריפות- אין חיוב השתדלות 

וברכה בעבודה במקום שאין בו את הגדרים שקבעו הרבנים.
 להתייעץ עם מוקדי הייעוץ שנותנים מענה ברור, תוך שיתוף פעולה עם מקומות העבודה. 

 אישה שעובדת במקום חולין, צריכה למצוא זמן ללמוד בספרי מוסר ויראה, ולהתחזק ביראת שמים.
ובזה תשרה הברכה בבית היהודי.

לא מתחילים בעבודה לפני שבודקים:
 אם רמת הסינון מקסימלית- ומתאימה לעבודה שעוסק בה, ועל כל אחד לעשות שאלת רב באופן פרטי ולברר 

את כל  הפרטים הנדרשים  עם גורם ממוחה או עם מוקדי הייעוץ.
 אם יש לסינון כפול: חסימת הרשת על ידי  ' ספק האינטרנט' וחסימה על ידי תוכנה בתוך המחשב. ללא ביצוע 

שתי החסימות הקו נשאר פרוץ או שניתן להתחבר לאינטרנט ע"י קליטה אלחוטית.
 שיש  קוד גלישה בלעדיו זרים מבחוץ יכולים להתחבר לאינטרנט ולגלוש באמצעותו.

חשוב לדעת כי אין סינון מושלם!. ובפרט שלכל משתמש ישנה רמת צורך אחרת, לכן צריך כל אחד להגביל את השתמשותו בתוך 
המסלול רק לכדי הצורך.

חברות המספקות אינטרנט מסונן:

הספק  ע"י  להצטרפות   0722772255 (מומלץ)  'נט-פרי':  חברת 
הראל: 0526071528

חברת 'אתרוג פלוס': 1800222238
חברת 'נט- נקי': 0737071099

חברת 'נתיב': (עם ספק 018) 0747001700 

חברת מהדרין נט: 1599543345
חברת הדרן: (טאבלט מסונן) 0722586555

שאר הסינונים כמו: רימון, K9, מורשת, אינם מותאמים לציבור 
החרדי ורב הפרוץ על החסום. 



סיפור אישי שאני חוויתי, וכנראה גם 
אתם בואריציות שונות:

בקשתי להצטלם בחתונה, וחפשתי פעמים 
לתוך  נעלם  הצלם  אבל  הצלם,  את  אחדות 
ניצב  הוא  באולם,  היה  לא  שהוא  לא  עצמו. 
על סולמו הקטן עם מצלמת ניקון אימתנית, 
אבל לתדהמתי לא הבחין ברמיזותיי, הוא היה 

שקוע בדפדוף במכשיר הקטן שאתו.

כל  עם  עצמו  את  גרר  המזון  ברכת  לפני 
ציודו, הבזיק מדי פעם תמונה או שתיים, וחזר 

לדפדף במכשיר.

משהו  ארע  אם  יותר,  מאוחר  אותו  שאלתי 
דרמטי, פיגוע חלילה?

"מה פתאום" , הוא מסתכל בי בחשדנות.

נראית לחוץ סביב האיפון, אמרתי לו, חשבתי 
שקרה משהוא.

אני  משעמם.  מכשיר  הכול  "סך  צחק  הוא 
מחפש ומחפש. כלום לא קורה".

האקשן  ואת  עצמו  את  מחפש  אומלל  דור 
שמסרב להתרחש. בהמתנה ל'קופת חולים', ליד 
לנוסעים  ההמתנה  ב'אולם  האוטובוס',  'תחנת 
מכשיר  על  שפופים  קטנים,  אנשים  מחו"ל', 
חברה,  מהווי  מתנתקים  השטניים,  המדיה 
הירהור  להרהר  ומהיכולת  מעצמם  מתנתקים 
עצמוני. יונקים רפש של אחרים, ומשעממים את 
עצמם למוות רוחני, בחיפוש אחר סערה שתגלוש 

אליהם מן המכשיר, ותצבע את שממת חיהם.

אלא שהצבע הזה, גם כשיגיח ויגיע, יהיה אפור.
(מן העיתונות)
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ניתוק המחשבים 
והמכשירים

לאיבוד  גורמות  קטנה,  עצלות  או  מודעות  שחוסר  לחשוב  מצמרר 
נפשות, ולמוות רוחני.

גדולי הדור מעוררים השכם וערב שחובתו של כל יהודי היא להתרחק 
יש  במציאות  אבל  האינטרנט,  את  ולנתק  הטכנולוגים,  מהניסיונות 
אבל   , החובה  את  משכיחה  החיים  ושגרת  וטכניים,  קטנים,  עיכובים 
אסור לשכוח!! כי מי שלא ניתק את המחשב יש לו מתחת לבית מנהרת 
משלוחי  אחד  משם  לצוץ  עלול  ידוע  בלתי  שברגע  אינטרנטית,  טרור 
היצר הרע ולחטוף אותו או את אחד מבני ביתו זו סכנה , בתים נהרסו 

לנצח, יתומים בחיי  הוריהם, אסור להשתהות ולדחות את הרגע.
ומה יש בינך לבין הגיהנום בסך הכול? לחצן, נגיעה קלה ואתה.....שם. 
אז למה אתם מחכים רוצו למוקד הניתוק הקרוב לביתכם, ניתן לשמוע 

את כל המוקדים בטל' של 'אוטנט'.

היינו
היינו זוג צעיר, הוא – "מהחשובים בישיבה"

אני בחורה מצוינת בסמינר
את המחשב לא חסמנו, כי עדיין לא הספקנו...

לא עבר זמן רב ובעלי נלכד ברשת. תרתי משמע.
התחרט,  התבייש,  הדבר,  את  ממני  הסתיר  הוא 
השפיל  אותו  רדף  הסוד  אבל  מהתגובה  חשש 
נתן  לא  בדידות,  עליו  הנחית  אותו,  הפחיד  אותו, 

לו מנוח.
והוא בא וסיפר, ביקש שאני יהיה ה"משגיח", שלו.

ואני התקשיתי לעמוד במשימה. התקשיתי לפתוח 
את המחשב ולהיחשף לדברים הקשים שהוא לא 
בלילה  להתעורר  התקשיתי  שם.  שנשארו  ידע 
ולגלות את מיטתו ריקה, ולשמוע מהחדר הסמוך 
מוקדם  לחזור  התקשיתי  העכבר,  לחיצות  את 
האינטרנט.  על  בבית  אותו  ולמצוא  מהעבודה 
שנוצרה  החשדנות  באוירה  לחיות  התקשיתי 
בינינו. התקשיתי לחיות ביחסי הכוחות המעוותים 

שנרקמו בינינו, והוא מצידו התקשה לחדול.
היום אנחנו לא מחשובי הישיבה/ הסמינר

כבר לא צעירים
כבר לא זוג.

(סיפור עצוב ממוקד הייעוץ של אאוטנט)

מכשירים הצריכים ניתוק:
מחשב נייד

טאבלט
(WIFI שיש בהם סימון יציאת) מצלמה דיגיטלית או גיימבוי

במוקד אאוטנט הניתוק ללא תשלום. ויש אחריות על עבודת הטכנאי.

בשביל מייל לא צריך אינטרנט!
טלפונים של חברות דוא"ל חסום:

מהדרין נט – 1599543345 נתיב- 0747001700  
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אינטרנטמוקד עולמי ליעוץ וניתוק אינטרנט תוק

בתי המדרש – מתמגנים
המודעות לגודל הסכנות, ולחובת הניתוק קבעה לה מקום גם בתוך היכלי התורה הכוללים ובתי המדרש.

זעקת בתי המדרש
אי אפשר להישאר שאננים כשרואים כיצד בימים האחרונים מטריחים עצמם גדולי ישראל, מכולל לכולל, בכל רחבי הארץ, ובכל מקום 
מכריזים "אנחנו מובדלים מן החושך", ומתריעים  על הסכנה הטכנולוגית ומעוררים להצטרף ל'קבלת הציבור'. ממרומי גילם ומעמדם הם 

יורדים לפרטים הקטנים והמעשיים ומדריכים את משתמשי המחשב.

"אני דואג לבית המדרש, אני דואג ל"אוהב ד' שערי ציון מכל משכנות יעקב". כולם מבינים שבית המדרש צריך להישאר נקי, 
לבית המדרש אסור להביא את תועבת ד' – אז מי ש'הדבר' (המחשב הלא מנותק) חשוב לו מאד – שילך למקום אחר. אני מבקש 
רחמים על בית המדרש כאן, שישאר בכלל "מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל".  (מתוך שיחה שמסר הגאון רבי משה שפירא 

בבית מדרשו).

אלפים שמעו הפנימו ניתקו וחתמו-
המהפכה בכוללים צוברת תאוצה בפריסה ארצית נרחבת: "יששכר באוהלך" על מאות אברכיו, "עטרת שלמה" על כל סניפיו ברחבי הארץ, 
כולל רשב"י, וכולל חזו"א, היא לא פוסחת על אף בית מדרש: נחלת משה, בית הלל וברסלב. אלפי האברכים בכולל שע"י ישיבת 'מיר', ב"צידו 

של היכל" בעיר העתיקה ובכולל שבישיבת "תורה אור".
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מתחיל רק עם 
SMS רק עם 
נגן, רק עם 
מצלמה. אל 

תתחילו כי לא 
תגמרו, בעצם 

אולי כן 
תגמרו, את 

החיים!!!

מכשירי תקשורת
מכשיר כשר או אייפון?

לעשות כותרות ממוספרות כמו הכורות שעשית, ולהכניס את ציטוטי הרבנים מהצד

1 מכשיר כשר
בוצע  הכשר  שבמכשיר  היא  האמת  הרווחת,  הדעה  כפי  שלא  לדעת  חשוב 
טיפול כירוגי אישי המונע כל התחברות מסוכנת בין ע"י אינטרנט ושאר מרעין 

בישין, ובין ע"י חסימת הקו לקווים שליליים.

לרכוש  יש  הרבנים  ובהוראת  בחותמות,  זיופים  נתגלו  לאחרונה 
פלאפונים רק בחנויות המאושרות ע"י 'ועדת הרבנים לעניני תקשורת', 

ניתן להתעדכן ברשימת החנויות המאושרות על ידי 'ועדת הרבנים' בטלפון 025381858 
מכירת טלפונים כשרים מסובסדת ע"י ועידת הרבנים לביצור חומות הדת 0799185979

2 'תומך כשר- מסתיר טרף'
הכינוי למכשיר 'תומך כשר', בטעות יסודה, מתאים יותר 
פסול,  הוא  עצמו  המכשיר  טרף'.  'מסתיר   – לו  לקרוא 
ומומחי אקרים הגדירוהו על מנת לאפשר בו שיבוץ של 
'סים' עם מספר כשר. מבחוץ המכשיר נראה תמים ואפילו 
עם חתימה, אך בפנים - אש מתלקחת. סרטי וידאו, רדיו, 

קווי תוכן, אינטרנט, הכיעור והדומה לו. 
נגן,  עם  רק   SMS עם  רק  מתחיל  זה  באש,  תשחקו  אל 
רק עם מצלמה. אל תתחילו כי לא תגמרו, בעצם אולי כן 

תגמרו, את החיים!!!
וגם אם אתה בטוח ללא ספק שלא תיפול, מי שפורץ את הגדר , חטא, כי גדר הוא 

חלק מהאיסור, כך בכל תחומי הרוח החומר, והאינטרנט, ומי שעבר את הגדר דינו 

כמי שעבר על האיסור.

3 סלולרי 'מוגן'-סכנה
מרן  אל  הרבנים'  'ועידת  רבני  כשנכנסו  כי  סיפר:  קסלר  הגר"מ  ספר  קרית  של  רבה 
אנשי  לצורך  מוגנים  סלולריים  למכשירים  הכשר  נתינת  על  לדון  שליטא  הגראי"ל 

עסקים בלבד, הורה מרן שליט"א כי אסור לקרוא לזה 'כשר' אין כזה דבר אינטרנט 

כשר אולי זה נקרא 'מסונן' או 'מוגן'. אבל כשר אי אפשר לקרוא לזה. 
תוספות  כל  ללא  בלבד  פרנסה  לצרכי  להתאים  היה  המכשיר  של  ייעודו  עיקר  באמת 
לקבל  שיכול  בידורי  לכלי  הפך  הוא  בפועל   , המכשירים  את  משכללות  החברות  אבל 
לתוכו אלפי רכילויות, הוצאות שם רע, סרטים ובידור נמוכים, המכשיר הצליח למכר את 

המשתמשים  ו.. התוצאות בהתאם
שנתן  לרב  מישקובסקי,  הגר"ח  את  שלח  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  כי  נודע  לאחרונה  רק 
הכשר על חברה שמשווקת סמארטפונים, ונתגלו בהם פרצות מזעזעות בדרישה שיוריד 

את ההכשר!!
כלל,  דיבור  אפשרות  ללא  להיות  המוגנים  המכשירים  על  כי  קבעו  אף  הקודש  מקהילות  בהרבה 

ולשיחות ישתמשו במכשיר הכשר הרגיל, וכן קבעו כי אסור להשתמש בו בפרהסיא ובמקומות 

ציבור כדי לא לקרר את האמבטיה!.
היטיב להגדיר הרב צביאלי בן צור על כל המוגנים כי: הוואטס-אפ הפך את ההגנה לבדיחה!

4 אייפון
האייפון מלא בקופה של שרצים, ובו רואים ובו רואים גדולי הדור את חוד החנית של המלחמה כי הוא 
נמצא בכיס הקטן עם כל הטומאות שבעולם. עד כדי כך הגיעו הדברים, שבכינוס האדיר שהתקיים 

לאחרונה לאלפי תלמידי הישיבות החסידיות בביהמ"ד הגדול של 
בין  נקבע  שליט"א,  האדמורי"ם  גדולי  כל  בראשות  וויזני'ץ  חסידי 
שאר התקנות: כי אסור לבחור לשבת באוטובוס ליד איש המחזיק 
ומדפדף באייפונו, כי גם מכמה דקות בודדות יצאו תקלות נוראיות.

דברי הגאון הגדול רבי
דוד כהן שליט"א
ראש ישיבת חברון

"קיימת בציבור מערכה נגד האייפונים, 

אברך  רואים  שאם  לדעת  עלינו  אך 

חידושי  ומקליד  המדרש  בבית  יושב 

הוכיח  ללא  שהוא  זמן  כל  במחשב  תורה 

בעל  הוא  מקליטה,  מנותק  שהמחשב 

מסוגל  נייד  מחשב  כל  היום  אייפון!!! 

לעשות  וחייבים  חינם  אינטרנט  לקלוט 

את הניתוק הזה."

והטלפונים  האינטרנט 
המזיק  הם  כשרים  שאינם 
הגרוע ביותר. לאף אחד אין 
להשתמש  אין  ולכן  ביטוח, 

בטלפון לא כשר.
הגאון רבי דוד יוסף

הווטס –אפ גורם לאדם לאבד את צלם אנוש

הגאון רבי שריאל רוזנברג והגאון רבי יהודה סילמן 

הנסיון של דורינו הוא להשתמש בטכנולוגיה לניצול 
הזמן ולא לשריפת הזמן. הטלפונים האלו גרמו לבתים 
רבים להתרסק, מי שהולך היום עם טלפון כשר גורם 

לקידוש השם, כמו מי שהולך עם כיפה לראשו.

הרב זמיר כהן

הפעם הקרב הוא על האישיות 
עצמה, כמה עלוב עולמו הפנימי 
כי  הזמן  כל  החש  האדם  של 
עליו להיות מקושר החוצה, הוא 
חייב לדעת מה קורה, גם כשלא 
הציוץ  אם  גם  דבר,  שום  קורה 
באמצע  אותו  מצא  שקיבל 
אפילו  או  התפילה,  או  הלימוד 

באמצע שמונה עשרה.

הרב מרדכי נויגרשל


