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האייפון חוצץ ומפסיד את המניין 
רבי  הגאון  פסיקתו של  בעקבות  ההלכה  בעולם  הפולמוס  נמשך 

בתוך  שעורר  תשובות'  'פסקי  בעמח"ס  שליט"א  רבינוביץ  שמחה 

דבריו על בעיה חדשה הנוגעת להלכה למעשה

ועתה ברצוני לומר דבר, שלדעתי הוא 

הלכה למעשה ממש.

שבעת  נפסק  נ"ה  סימן  או"ח  בשו"ע 

תפילת הציבור אסור שיהא טינוף, צואה 

או עכו"ם וכד' בין ציבור המתפללים, ואם 

חוצץ  זה  הרי  טינוף  דבר  איזה  שם  יש 

וחולק הציבור לשניים,  ונעשה כאילו יש שם קיר שחוצץ  בין המתפללים, 

ובספרים הובא שכן הוא הדין לספרי מינות ואפיקורסות שדינם כצואה, וכן 

עיתונים גויים וחילוניים שמלאים בכפירה ולעג לכל דבר שבקדושה ויהדות 

ובתמונות פרוצות וכד'.

ועל פי זה יש לומר דהוא הדין מכל שכן וקל וחומר למכשירים שהומצאו 

לו,  הדומה  וכל  האייפון  דיליה,  וכת  הס"מ  הוא  השטן  בעצת  בזמננו 

שפרוצים המה לאינטרנט, ומלאים מבית ומחוץ בכל טינוף זוהמה ותועבה 

שקיים עלי אדמות, זנות וניאוף, עבודה זרה ושפיכות דמים, ליצנות ולשון 

הרע וכל דבר אסור, שוודאי וודאי שמפסיק בין המתפללים. ועל כן אם יש 

מניין מצומצם, וביניהם נמצא אדם שברשותו קיים כזה מכשיר 

טמא – שידעו שאין להם מנין! ומתפללים ביחידות וללא ש"ץ,

כי אותו אדם מפריד ביניהם וחוצץ בין הדבקים, ונחשב שמחלק 

את הציבור לשניים, מהש"ץ עד אליו, וממנו ולהלן, ואם אין עשרה 

וברכו, כדין  אנשים מהש"ץ עד אליו אז אין לומר קדיש קדושה 

כל מקום שאין שם עשרה. וכן ההלכה היא שאם יש דבר טינוף 

אמן  כגון  דברים שבקדושה,  לענות  לו  אסור  אזי  המתפלל,  מול 

– הרי הוא כספר  ואף אם המכשיר מכובה  וכד',  ויהש"ר קדושה 

ובכל רגע  מינות או עיתון שמוקצה מחמת מיאוס שעומד סגור, 

וע"כ  כן.  גם  שחוצץ  שבתוכו,  מה  את  ולראות  לפותחו  אפשר 

ביהמ"ד, מקום ששם  כזה שילך לעמוד בסוף  הדרישה מאדם 

לא חוצץ ומפריע לשאר המתפללים. לאדם כזה אין מקום בין 

המתפללים!!!

'מצוה לחלל שבת להציל מאינטרנט' 
שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 

במשאו באולמי קונקורד בב"ב 

נפשות  להציל  שבת  לחלל  מצווה 

שהיא  עול  לפריקת  המביא  מהאינטרנט 

בגדר פיקוח נפש רוחני כמו שנפסק בשו"ע 

במלאכות  שבת  שמחללים  ש"ו)  (או"ח 

הגאון  פסק  (וכן  משמד.  להציל  דאורייתא 

רבי נתן קופשיץ שליט"א ועוד פוסקים.)

(ניתן לשמוע בקול הלשון 036171001 ואח"כ 1-7-15)

אסור לקנות תפילין ולסמוך על שחיטת מחזיקי 
האייפון הפרוץ

הדים נרחבים לפרסום מכתבם של גדולי הדור ועמם עשרות רבנים יושבי 

הפרוץ  האייפון  מחזיקי  של  שחיטתם  על  לסמוך  האיסור  על  מדין  על 

על  חותמים  האחרונים  ובימים  ומזוזות,  תפילין  מהם  לקנות  אין  וכמו"כ 

המכתב עוד רבנים מקהילות נוספות ברחבי הארץ. 
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עתידנו   
גליון הסברה ומידע לאנשים חושבים

ערב ר"ה תשע"ז

"הקב"ה בודק את כל 
המכשירים בר"ה"

הקדושה  בין  בעולם,  מלחמה  יש 

שייכות  לו  שיש  מי  וכל  לטומאה, 

לאינטרנט הפרוץ הוא שייך לטומאה, 

בשבת  ר"ה.  מתקרב  מעט  עוד  והנה 

שלפני ר"ה קוראים את פרשת נצבים, 

היא  הכוונה  כולכם"  היום  נצבים  "אתם  הפסוק  על  הקדוש  מהאר"י  וידוע 

ליום ר"ה בו כל אדם ואדם ניצב לפני הקב"ה, הוא ובני ביתו עם כל מצפוני 

ליבו הנסתרים ביותר.

והנה כל יהודי ששב בתשובה ובביתו יש ח"ו ע"ז בוודאי הרי זה קטרוג גדול 

ומתוודה ושרץ בידו, והנה פשוט שכל מי שבא בתשובה לפני הקב"ה בר"ה 

ויש לו או לאשתו או למי שהוא מבני משפחתו בבית או בעבודה מכשיר או 

מחשב פרוץ שהרבנים אסרו, אוי לו מיום הדין, שכך בא לפניו יתברך, בימי 

הדין עם המכשירים הטמאים הללו.

האינטרנט- אלוקיהם שונא זימה
וכל  הרבנים  בין  ויכוח  שום  אין  האינטרנט  אסון  של  הזה  בנושא  והנה 

הרבנים בארץ ובעולם מתנגדים באופן נחרץ כנגד הדבר הטמא הזה, ואין 

אחד שמתיר להשתמש באינטרנט הפרוץ אף לצורך פרנסה. באמת פשוט 

שאין צריך לומר מצד שהרבנים אוסרים שכל מי שיש לו דעת, ויודע מה 

יודע  יודע שהקב"ה שונא את זה, ואפילו גוי טמא כבלעם  זה אינטרנט 

שאלוקיהם שונא זימה. ומכשיר אלו מלאים מזה. שמעתי שאפילו מי שאינו 

דתי, ואפילו גויים מבינים כמה צריך להתרחק מזה. ושמעתי בשם הגאון הרב 

וואזנר זצ"ל שאם היה היום סנהדרין היו אוסרים להתייחד עם האינטרנט. 

מסתבר שיש יותר מכשלות עם האינטרנט מאשר יחוד עם אשה, ויחוד הוא 

איסור מהתורה.

אין ברכה למתפרנס בדרך האסורה
מי שמתפרנס בדרך איסור אין ברכה בכסף זה, ואדרבה מי שמתגבר, ולא 

משתמש בדרך זו זוכה לשפע ברכה בפרנסה.

אפילו  שהתירו  כלל  שמענו  לא  פרנסה,  לצורך  לעצמם  שמתירים  ואילו 

איסור דרבנן לצורך פרנסה. וכל שכן זה שהוא איסור חמור מן התורה, לדעת 

פוסקי הדור ויכול להוציא את אדם מן העוה"ז ומן העוה"ב. וכל יהודי או 

בשביל  ערכים  מקריבים שום  ידעו שלא  הדורות  בכל  יהודיה 

ובוודאי  הקב"ה,  מן  בר"ה  ואחד  אחד  כל  על  נגזרת  ופרנסה  פרנסה. 
הקב"ה לא רוצה שנתפרנס בדרך איסור. ומה שאומרים שלעשות חסימות 

או שהמכשירים הכשרים עולים יותר כסף, וכי מישהו קונה עוף ללא 

כשרות כי עוף כשר עולה יותר כסף?

העוסקים עם מכשירים אלו בצרכי ציבור צריכים 
להיזהר מחילול ה'

או  בחנוך,  בחסד,  ציבור  בצרכי  שעוסקים  אלו  וכל  להוסיף  רציתי  ועוד 

בקירוב רחוקים צריכים להיזהר בזה מאד שלא להשתמש במכשירים אלו, 

חוץ מהאיסור עצמו, זה חילול ה' גדול, וח"ו עוון הרבים תלוי בידם, ובפרט 

ציבור,  ואין שום היתר להשתמש בזה לצורכי  הדור הצעיר שלומד מהם. 

חסד או קירוב רחוקים. וקודם כל צריך לעשות חסד עם עצמו, ועם בני 

ביתו להתרחק מדברים אלו, ורק במקום פיקוח נפש ממש, יש לשאול רב 

מוסמך שמבין בענינים  אלו.

אלי  שבאו  מקרים  מאות  על  ליבי  מדם  הרב  לצערי  אומר  אני  זה  כל 

בשנים האחרונות על אסונות רוחניים מחמת האינטרנט הארור הזה.

אין שום ציבור שלא ניזוק מזה, ספרדים, אשכנזים, חסידים וליטאים. 

מבוגרים וצעירים, נשים וגברים מכל הגילאים אני מדגיש מכל הגילאים, 

בני תורה ואנשים עובדים. בתים התפרקו ואנשים עזבו מקור מים חיים 

ה' יצילנו.

אנא כל מי שחס על חיי הנצח שלו ושל בני ביתו, וגם על העוה"ז שלהם 

לברוח מזה יותר מאש.

ויבדוק עצמו ובני ביתו, וכן במקומות העבודה שהכול כשר כראוי. ויבוא 

ליום הדין הבעל"ט זך ונקי מענינים אלו, ואני מברך אותו וכל בני ביתו בכל 

הברכות האמורות בתורה בגשמיות וברוחניות.

ויזכו לשנה טובה ומתוקה ולרוב נחת מכל 
ילדיהם.

y5861142@mehadrin.net :הערות, תגובות ותרומות יתקבלו בברכה אל תסמוך, תתייעץ 1599-550-330

המודעה שנתלתה בפתח 
ביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א בג' אלול תשע"ו
בהוראת מרן הרב שליט"א

אסור
להכניס לפתח הבית את המכשיר

האייפון הטמא ודומיו בשום פנים 
ואופן ללא יוצא מן הכלל

כל העובר על זה עובר באיסור גזל ועוד עבירות 

חמורות

2

האינטרנט לאור ההלכה

תודת המערכת נתונה לעוזרים בהכנת הגליון
הרב חיים לנג מ'ועדת הרבנים לעניני תקשורת'

הרב יחיאל סבר עורך הספר 'סברי מרנן'
הרב צביאלי בן צור מחבר ספר 'אזעקת אמת'

הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א:

וביניים  אמצע  דרך  להיות  יכולה  לא  אלה  בדברים 

בשמירת הגדרים והסייגים שקבעו גדולי ישראל. מי 

שחלילה פרוץ בדברים אלה, הרי הוא פרוץ לגמרי, 

יש בזה, או ללכת אחר ד', או חלילה אחר הבעל רח"ל.

כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א:

לכל דור יש את יצר הרע משלו, היצה"ר של דורינו 

הוא הטכנולוגיה. התקנות של הרבנים בענינים אלו 

אינן בגדר חומרא, או מידת חסידות, אלא בגדר גופי 

תורה.

דבריו הנרגשים של כ"ק האדמו"ר 
רבי דוד אבוחצירא שליט"א שנאמרו 

לקראת יום הדין תשע"ז

הספירה לאחור החלה!!! עשה לך סנגור!!! המתנה שלנו לחיים שלך...:
חברת 'נט-פרי': (מומלץ) 0722772255 

להצטרפות ע"י הספק 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

מוקד 'אאוטנט': 0722613613

ועידת הרבנים לביצור חומות הדת :1599-550-330

כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א:

ממעמקי לב קרוע ומרותח, אנא חזקו ואמצו ואמרו 

למשחית הרף מאיתנו, הציבו גבול וחומה של ברזל 

למול סכנת הטכנולוגיה המשתוללת ל"ע.

אנא חוסו על נפשכם, על בתיכם ועל נפש עולליכם, 

חללים  מפילים  אשר  משחית  כלי  אותם  מכל  נא  סורו  הדבר.  בנפשכם  כי 

חדשים לבקרים ל"ע, הרחיקו עצמכם ובתיכם מהם.

הגאון רבי מנחם שטיין שליט"א 

ונשותינו  מבנותינו  שרבות  היא  היום  המציאות 

וכמעט  העבודה,  במקום  ביום  רבות  שעות  נמצאות 

ובאמצעותו  מחשב,  בו  שאין  עבודה  מקום  ואין 

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.

וידועים דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמאז בריאת העולם לא הומצא מכשיר 

כמו המחשב שבמעטה של "מכשיר עבודה" מסתיר מאחוריו את כל תועבות 

העולם של ג"ע ש"ד וע"ז. אנא אבא, בעל, בינו זאת.

הדרך  בתחילת  חשבו  לא  כי  על  בצער  השרויים  מעלה  רמי  ת"ח  מכיר  אני 

בעבודת בנותיהם ונשותיהם על הפרטים הנ"ל, ושגור בפיהם הפסוק "טוב פת 

חרבה ושלוה בה" במקום הגאווה שהתפתחה במקום העבודה, חוסר הערכה 

ליותר  וד"ל, ושאיפה  וכן חוסר ההבנה שיש במשפחות ברוכות  לעמלי תורה, 

ויותר הישגים גשמיים. הדבר שינה הרבה בערכי בנות יעקב.

במה לנידונים הלכתיים המתחדשים עם פגעי הטכנולוגיה

         

 

 

 

 

התנתקנו וניצלנו

אצל אימי שתחי' גילו את המחלה. כמובן שאין לתאר את הדאגה העצב 
והלחץ העצום שהיו מנת חלקינו עם הגילוי.

היא היתה צריכה לעבור סדרת בדיקות וניתוח מורכב.
באותה תקופה היתה התעוררות בעירנו, שלא די רק בהתחברות לאינטרנט 
כשר, אלא יש לחסום את המחשב לגמרי וכן יש להחזיק רק פלאפון עם 

חותמת. כהתעוררות לרפואתה קיבלנו על עצמינו כל בני המשפחה לחסום את המחשבים לגמרי מאינטרנט וכן לעבור מפלאפון תומך כשר לפלאפון כשר עם 
חותמת...וקרה לנו נס. התברר שכל הבדיקות תקינות ובניתוח אחד הוסר הגידול וכל הסיפור מאחורינו והיא בריאה ושלימה!!! וכל מילה נוספת מיותרת. 

דואר 
חוזר!!!

במוקד 'אאוטנט' ניתן לנתק מחשבים, טאבלטים, מצלמות, 

נגנים וגמבויים מקליטה אלחוטית של אינטרנט ללא תשלום 

ובאחריות מלאה של אאוטנט.

סמינרים  כוללים,  למוסדות, 

בניתוק  המעוניינים  ואירגונים 

לטל: לפנות  ניתן  מרוכז 

054-8484652
וק אינטרמוקד עולמי ליעוץ וניתוק אינטרנט

יתוק אינטרנטמוקד עולמי ליעוץ וניתוק אינטרנט

שתכתבו ותחתמו לחיים!!! - 



- 4 - - 2 -

מכשיר 'מוגן-מסוכן': 
עקב הפירצות הרבות שנתגלו במכשירי ה'סמארטפון' המוגן  והתקלות 

שנתנו  מהרבנים  לכמה  הגראי"ל  מרן  הורה  מחמתם,  שנגרמו  הנוראיות 

הכשר למכשירם להסירו לאלתר. (ולכן מחברת 'הדרן' ו'הידברות' ועוד הוסר 

ההכשר לגמרי) וכל ההכשרים המתפרסמים בראש חוצות יידע הציבור כי 

הם מכשירים טרפים למחצה, שליש ולרביע.

המוכרחים א.  שגם  נקבע  ועוד,  וויזניץ  כמו  חשובות  קהילות  בהרבה 

של  מוגנים  במכשירים  רק  להשתמש  להם  אין  אלו  למכשירים  לפרנסתם 

טלפון  ולצורכי  כלל  דיבור  אפשרות  בהם  שאין  מובייל,  דלתא  חברת 

הגרי"ש  מרן  שהגדיר  וכמו  המאושרים.  הרגילים  במכשירים  ישתמשו 

אלישיב זצ"ל, שהוא אמור להיות כמכשיר עבודה לכל דבר ועניין וחלילה 

לא לשימוש פרטי.

גם אלו שהותר להם המכשיר המוגן לשוחח במכשיר מוגן ב. 

ודאי שיש לעשות זאת בצנעה כדי לא לקרר את המערכה. 

ולשווק אותם לכלל הציבור ג.  והזהירו שאין לפרסם  גדולי הדור התנו 

בשום אופן. גם מביד"צ בני ברק הוציאו לאחרונה הגר"ש רוזנברג והגר"י 

סילמן שליט"א מכתב הבהרה שאסור בתכלית לאברכים ובני תורה לקנות 

מכשירם אלו אלא רק לנזקקים לצרכי עבודתם.
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מרן הגאון רבי משה 
שטרנבוך שליט"א:

האינטרנט 
גרוע יותר 

מ'דבר 
אחר'

כי מ'דבר אחר' 
יודעים ליזהר
ואילו באינטרנט 
פעמים שנצרך לו 
לעסקים וכדומה, 
והיצר הרע אורב 

בדברים אלו. ויש גם 
כמה סוגי אינטרנט 
שמפרסמים אותם 
כאילו הם כשרים, 
אבל זה כלל לא 

כשר.

מרנן ורבנן שליט"א רואים באינטרנט את הסכנה הגדולה ליהדות החרדית ועל כן פרסמו מספר פעמים כי 

אין לקבל למוסדות החינוך ילדים שיש בביתם אינטרנט פרוץ כי הארס מחלחל ויכול לקלקל כיתה שלמה, וכמו פרי 

ביאושים בתוך ערימת פירות טריים שבזמן קצר הכל נרקב. ונתבקשנו לפרסם מכתבם של גדולי ישראל בענין זה.  

ומי  להורים  התקנון  עם  חוזר  הוציאו  מזמן  כבר  ועוד,  סלונים  גור  ויזניץ  בעלזא  כמו  החסידיות  בקהילות 

ייגרע חלקם של אלו הלומדים בשאר המוסדות  ולמה  ילדיו ממוסדות הקהילה,  יוצא לאלתר עם  שאינו מיישמו 

המובחרים???, וחובה על ההנהלה לשמוע בקול גדולי ישראל ולעמוד על המשמר.

שו"ת ממרן הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א

 נמסר ל"ועידת החינוך" 
השישית תשע"ד

שאלה: ילד שיש בביתו אינטרנט, 

לקבלו  שלא  הורו  ישראל  וגדולי 

לתלמוד תורה, מה אשם הילד במה 

שהוריו נכשלים?

תשובה: "הילד לא אשם, אבל  בזה 

שלא מקבלים אותו הוריו ישמעו".

שאלה: במקרה שדיברו עם ההורים 

לשלוח  רוצים  אינם  ההורים  עזר,  ולא 

רוצה  והילד  כלי המשחית מהבית,  את 

להיכנס לתלמוד תורה, מה לעשות?

תשובה: "לא להכניסו, בסוף יכנעו".

לראש  לספר  חייבים  האם  שאלה: 

אינטרנט  שרואה  חבר  על  הישיבה 

וסרטים פסולים?

וצריך  יספר,  התרוהו  אם  תשובה: 

לגרשו.

ילדים  לשלוח  מותר  האם  שאלה: 

לשחק בבית של ילדים שיש שם אינטרנט 

וסרטים?

תשובה: לא לשלוח לשם זה מקום סכנה!

מרן הגר"נ קרליץ 
שליט"א מחזיקי מכשיר 
שאינו כשר-אין להם זכות 

לחנך ילדי ישראל
הגאון רבי ישראל  זיכרמן רבה של שכונת 

ברכפלד זעק במעמד הרבבה במודעין עלית:

קיבלתי ממרן הגר"נ קרליץ שליט"א, היום שאם יש רב'ה או מלמד, מנהל, או מנהלת שברשותם מכשיר שאיננו כשר אין להם זכות 

לחנך בחינוך ילדי ישראל וצריך לפטרם מיד! 

שמואל הלוי וואזנר הק' ישכר דוב רוקח  יעקב ארי' אלתר  אהרון יודא ליב שטיינמן  יוסף שלו' אלישיב   

אברהם יעקב פרידמן חיים פנחס שיינברג  הק' יוחנן סופר  מיכל יהודה ליפקוביץ   

שמואל אוירבאך חייים קניבסקי  ניסים קרליץ   הק' צבי אלימלך בן כ"ק אאמו"ר הגה"ק זצללה"ה 

   

דעת תורה ואזהרה חמורה
אודות סכנות תחנות האינטרנט "חרדיות"

כבר נודע גודל סכנת האינטרנט אשר כל באיה לא ישובון, וכבר נפלו במצודתה נפשות רבות מישראל, 

וכבר נאסר האינטרנט באיסור חמור לשימוש ,בכל בית. גם במקומות עבודה מחוץ לבית שמוכרחים אינטרנט 

חל האיסןר הנ"ל להשתמש באינטרנט שאינו חסום באופן מוחלט כהלכה, מכל דבר ומראה האסור.

חדשות  מיני  כל  לחוץ  שמוציאים  "חרדיות"  אינטרנט  (אתרי)  תחנות  לעשות  הגדילו  לאחרונה  והנה 

ורכיליות והוצאת שם ע על הציבור החרדי, ומפיצים איסורי לה"ר ורכילות, שקרים וטומאה נוראה של 

תועבות לאלפים ולרבבות, ומבזים תלמידי חכמים ומרבים מחלוקת בישראל, והדבר נעשה כהפקר ממש, 

מכל  נקיים  היו  אפילו  אלו  אתרים  להם.  יפה  הצנעה  אשר  לרוב  חמורים  תורה  באיסורי  ולנלכדים שם 

האיסורים הנ"ל, באים על ידם להשתמש באינטרנט הטמא שהפיל נפשות רבות בישראל.

ולאשר הינם שנכשלים במצודתם ומשתפים עמם פעולה, באנו בזה להזהיר באזהרה חמורה שלא 

אירגונים  יחידים,  בהם  יפרסמו  ושלא  פעולה,  שום  עימם  לשתף  ולא  אלו,  בתחנות  להסתכל 

בכל  חל  הטלוויזיה,  על  ישראל  גדולי  שקבעו  והגדרים  האיסורים  וכל  פרסומת.  שום  וחברות 

תוקפו על תחנות אינטרנט אלו.

וחייבים להוקיע תחנות אלו ולשרש אותם מתוכינו
ומי יודע כמה הרס וחורבן גורמים בזה לכלל ישראל כמבואר בהקדמת רבינו החפץ חיים בספרו מהזוה"ק 

פר' פקודי, וכל זה מהנסיונות  דעקבתא דמשיחא

הי"ת יחוס וירחם על עמו ויפדהו מכל צרה וישיב שבות עמו בקרוב ונזכה לגאולה קרובה במהרה.

ובזה באנו על החתום כסליו תש"ע לפ"ק

על פי הוראת הרבנים שליט"א התבקשנו לפרסם 

שוב את מכתבם של גדולי ישראל שהתפרסם בעבר 

אודות סכנת אתרי האינטרנט הנקראים חרדיים, 

והוסיפו כי היום רעתם גדולה בהרבה מאז הוציאו 

גדולי ישראל את מכתבם.

בכינוס ראשי הכוללים שהתקיים בב"ב בראשות גדולי ישראל (ער"ח סיון תשע"ו) לקראת החתמת אברכי הכוללים דיברו 

בחריפות על תופעה זו שלא שייך להיות אברך כולל כשמחוברים לכל הזוהמה הזו, וודאי שדברים אלו שייכים לכל חרדי 

ירא שמים.

לא שייך שום הכשר שיכשיר איזה אתר חדשות שיהיה, מה שאסרו כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. א. 

וכידוע, שהיום מלבים הרבה מהמחלוקות בכל העדות והחוגים לאין שיעור.ב. 

אין היתר לשום איש ואפילו אישי ציבור ועסקנים להתראיין ולסייע להם בהעברת מידע בשום צורה.ג. 

גבאי רבנים ואדמו"רים וכן ארגוני חסד, מתבקשים, בשום אופן לא להעביר שום מידע ואפילו רוחני לאתרים אלה, דמסייעים ד. 

לעוברי עבירה.

אף העובדים עם חברות האינטרנט המסונן והנשים במקומות עבודתם חייבים לחסום אתרים אלו.ה. 

מוסדות החינוך אודות האתרים 
החרדיים 
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מכתב גדולי ישראל
אודות טהרת מוסדות הלימוד

בס"ד, טבת תש"ע / כסלו תשע"ב

והאינטרנט,  מהתקשורת  לפתחנו  אורבות  הרוחניות  הסכנות  שבו  בדור  אנו  חיים 

ומאיימים לפרוץ לתוך חומות בתינו. גדולי ישראל התריעו שלא היה כלי משחית מסוכן 

כדוגמתו - וכבר הפיל חללים רבים, צעירים ומבוגרים.

גדולי ישראל פסקו והכריעו (במכתבם בעבר) שהשימוש באינטרנט כרוך באיסורים 

חמורים. ומאחר ואין שום אינטרנט חסום לחלוטין - אסור להכניס את עצמו ומשפחתו 

לניסיונות ולסיכונים חמורים שכאלו.

על כן יש לנתק לגמרי כל מחשב - נייח או נייד - מכל אפשרות חיבור לאינטרנט א. 

(ע"י רשת קווי, אלחוטית וסלולארית) וכן אין להשתמש בכל מכשיר שיש בו אפשרות 

חיבור לאינטרנט, במחשב כף-יד למיניהם, או בטלפון סלולארי שאינו מאושר, גם מחשב 

שבו דואר אלקטרוני בלבד חובה לחסום מכל גישה לאינטרנט.

במקרה של הכרח לפרנסה שנאלצים להשתמש באינטרנט (במידת ההכרח בלבד) ב. 

אסור באיסור חמור להשתמש באינטרנט שאינו חסום כהלכה - גם מגלישה אלחוטית 

וסלולארית - בחסימה המאושרת ע"י "ועדת הרבנים" המוסכמת ע"י גדולי ישראל. היות 

וישנן חסימות שאינן חוסמות כראוי, על כן חובה שתהיה חסימה כהלכה, ועם זאת חובה 

ככל  ולעשות  באינטרנט,  להשתמש  מוכרח  שאינו  מי  מכל  מחשב  לאותו  גישה  למנוע 

שביכולתו לא להחזיקו בבית כלל.

גם המתחבר לאינטרנט חסום לצורך פרנסה, צריך שיהיה עפ"י אישור של בי"ד או ג. 

רב המוסמך לכך.

מוסדות החינוך ישלחו להורי התלמידים 'מכתב התחייבות' שיחתמו ד. 

ההוראות  כל  ע"פ  והאינטרנט  המחשב  בענין  נוהגים  שהינם  ההורים 

המשך  את  לשקול  ההנהלה  על  כן,  שלא  יתברר  ואם  לעיל,  האמורות 

לעמוד  המוסדות  שעל  ובוודאי  החינוך.  במוסדות  התלמיד/ה  החזקת 

ע"פ  נוהגת  שאינה  משפחה  החינוך  למוסדות  להכניס  שלא  בתוקף 

הוראות אלו - שלא יקלקלו אחרים.

על  ולעמוד  להיקהל  והקהילות,  השכונות  רבני  לכל  קוראים  והננו   

נפשם לעשות כנסי הסברה המתריעים כנגד מחריב היהדות - האינטרנט.

באעה"ח למען קדושת ישראל ולהציל רבים מעוון

יוסף שלו' אלישיב     א.י.ל. שטיינמן     שמואל הלוי וואזנר     מיכל יהודה ליפקוביץ'   

חיים פנחס שיינברג     נסים קרליץ     חיים קניבסקי     שמואל אויערבך

משה צדקה     שמעון בעדני

הורים שטובת ילדיהם חשובה להם!!! חובה לדווח להנהלת המוסד  על הימצאות מכשיר שאינו ראוי אצל אחד מהורי 
8447482@gmail :הילדים או בביתו. באם המוסד לא משתף פעולה יש להעביר את פרטי ההנהלה למספר המצורף: 0548447482 או במייל

כולנו עדים למהפכה הקדושה המתפשטת בשנה האחרונה ברחבי ארץ הקודש אין עיר או קהילה ואפילו יישוב 

קטן שלא הצטרף לרוח הטהרה שירדה ממרום לשמור על שארית הפליטה בארץ הקודש, וממוקדי הייעוץ והניתוק 

נמסר על רבבות מצטרפים שניתקו את שלל המכשירים המסוכנים מכל קליטת אינטרנט, והנצרכים לפרנסתם 

חסמו את האינטרנט כדת וכדין ובדאי שזה יעמוד להם לזכות ביום הדין כדברי גדולי ישראל שליט"א.

בעיקר  האחרונה,  בתקופה  מאד  טוהר מכשירי התקשורת, שנפרץ  והוא על  עוד בתחילתו,  הגל השני  אבל 

ב'תומך כשר' וה'מוגנים'.

שערוריית ה'וואטס-אפ'
אם פעם היו שטעו וחשבו שהדבר כדאי... אפשר לעשות עמו הרבה חסד והפצת תורה במיימדים 

שזה  התברר  ועוד  והסרטונים  הקליפים  דרך  ממנו  שקרו  הרבים  האסונות  לאחר  אבל  עצומים. 

את  הפך  אפ'  'הוואטס  צור  בן  צביאלי  הרב  להגדיר  שהיטיב  וכמו  השטן,  מתחבולות  אחד  עוד 

המוגנים לצחוק', וע"כ הורו הרבנים שגם מקבלי ההיתר להשתמש במכשירי המוגן יש להתנתק 

מהוואטס-אפ לגמרי.   

החברות המספקות מכשירים מוגנים ל'נצרכים בלבד וע"פ הוראת רב מובהק' הם:

דלתא מובייל 036777222, נתיב 0747001700 שלוחה 3

חשוב לדעת: בימים האחרונים הוציאו הודעה מביד"צ ב"ב שירד ההכשר מהמוגן 

של נתיב ונשאר רק על 'נתיב פלוס'. וכן הוסר הכשר מחברת 'הדרן', וכן הרב זמיר 

כהן פירסם הודעה כי הסיר את ההכשר מהמכשירים המוגנים שלו.

גל נוסף של המהפכה 
הקדושה...

מהפכת התקשורת

תומך כשר = 
'מסתיר טרף':

מעשר  למעלה  לפני  כידוע 

שנים נתאספו כל גדולי ישראל באחדות נשגבה וקבעו שאין להשתמש 

הרבנים  'ועדת  ע"י  וחתומים  במאושרים  אלא  סלולריים  בטלפונים 

לעניני תקשורת'. מס' הטלפון לברורים: 025381858

פסולים  למכשירים  הכשר  הסים  את  פרצו  מעלי  דלא  שאינשי  מאז 

קרו טרגדיות גדולות, והרבה פעמים הקונים אפילו לא היו מודעים לגודל 

הסכנה, עד שהתבטא לאחרונה הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א ר"י חברון 

כי ממציאי 'התומך' "גיהנום כלה והם אינם כלים". 

של  התורה  גדולי  מועצת  ע"ז  חתמו  וכן  מכתב,  הרבנים  הוציאו  לכן 

אגודת ישראל שלא לקנות רק בחנויות המאושרות ע"י ועדת הרבנים 

לעניני תקשורת, ובכך לא להגיע לידי מכשירים מפקפקים.

ישנה מכירה מסובסדת בהשתדלות ועידת הרבנים לביצור חומות הדת 

079-9185979

ואני לא אראנו...אם ייסתר איש ב'חדרי חדרים' 

מכשיר 'מוגן-מסוכן': 
עקב הפירצות הרבות שנתג

הו מחמתם,  שנגרמו  הנוראיות 

הכשר למכשירם להסירו לאלתר

ההכשר לגמרי) וכל ההכשרים 

הם מכשירים טרפים למחצה, של

חשובות א.  קהילות  בהרבה 

אין אלו  למכשירים  לפרנסתם 

ב שאין  מובייל,  דלתא  חברת 

הרגילים  במכשירים  ישתמשו 

אלישיב זצ"ל, שהוא אמור להי

לא לשימוש פרטי.

גם אלו שהותר להםב. 

ודאי שיש לעשות זאת בצ

והזהירוג.  גדולי הדור התנו 

בשום אופן. גם מביד"צ בני בר

סילמן שליט"א מכתב הבהרה

מכשירם אלו אלא רק לנזקקי

תומך כשר = 

שערוריית ה'וואטס-אפ'
אם פעם היו שטעו וחשבו שהדבר כדאי... אפשר לעשות עמו הרבה חסד והפצת תורה במיימדים 

שזה  התברר  ועוד  והסרטונים  הקליפים  דרך  ממנו  שקרו  הרבים  האסונות  לאחר  אבל  עצומים. 

ן ן
תגלו במכשירי ה'סמארטפון' המוגן  והתקלות 

שנתנו  מהרבנים  לכמה  הגראי"ל  מרן  הורה 

תר. (ולכן מחברת 'הדרן' ו'הידברות' ועוד הוסר 

ם המתפרסמים בראש חוצות יידע הציבור כי 

שליש ולרביע.

המוכרחים  שגם  נקבע  ועוד,  וויזניץ  כמו  ת 

של  מוגנים  במכשירים  רק  להשתמש  להם  ין 

טלפון  ולצורכי  כלל  דיבור  אפשרות  בהם   

הגרי"ש  מרן  שהגדיר  וכמו  המאושרים.  לים 

היות כמכשיר עבודה לכל דבר ועניין וחלילה 

ם המכשיר המוגן לשוחח במכשיר מוגן 

בצנעה כדי לא לקרר את המערכה.

ולשווק אותם לכלל הציבור  רו שאין לפרסם 

ברק הוציאו לאחרונה הגר"ש רוזנברג והגר"י 

רה שאסור בתכלית לאברכים ובני תורה לקנות 

קים לצרכי עבודתם.

'מסתיר טרף':
מעשר  למעלה  לפני  כידוע 

שנים נתאספו כל גדולי ישראל באחדות נשגבה וקבעו שאין להשתמש 

הרבנים  'ועדת  ע"י  וחתומים  במאושרים  אלא  סלולריים  בטלפונים 

לעניני תקשורת'. מס' הטלפון לברורים: 025381858

פסולים  למכשירים  הכשר  הסים  את  פרצו  מעלי  דלא  שאינשי  מאז 

קרו טרגדיות גדולות, והרבה פעמים הקונים אפילו לא היו מודעים לגודל 

הסכנה, עד שהתבטא לאחרונה הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א ר"י חברון 

כי ממציאי 'התומך' "גיהנום כלה והם אינם כלים". 

של  התורה  גדולי  מועצת  ע"ז  חתמו  וכן  מכתב,  הרבנים  הוציאו  לכן 

אגודת ישראל שלא לקנות רק בחנויות המאושרות ע"י ועדת הרבנים 

לעניני תקשורת, ובכך לא להגיע לידי מכשירים מפקפקים.

ישנה מכירה מסובסדת בהשתדלות ועידת הרבנים לביצור חומות הדת 

079-9185979

יתוק אינטרנטמוקד עולמי ליעוץ וניתוק אינטרנט

מתנתקים ומתחברים לחיים!!! - 'אאוט-נט'
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מרן הגאון חכם שלום הכהן שליט"א: 

גם אם  (כאילו) כשרים  הסמארטפונים שנקראים 

אינם מלאך המוות הרי הם ע-מ-ל-ק.

הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבך בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל: 
וכמו שמצינו כבר  'שמעתי ממנו שרק ע"י הפעלת לחץ על ההורים אפשר לשמור את מוסדות החינוך, 

בחז"ל שגזרו הרחקה על 'עמי הארץ'

ין


