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אגף ההסברה

 יש בהן פתרון מקורי ולטווח ארוך לבעיות האינטרנט, אבל בהעדר פיקוח הפכו לאויב

החנויות המדאיגות את הציבור החרדי
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בימינו  החרדי  בציבור  ביותר  הנדוש  הנושא 
שמסוגל  אחד  אין  האינטרנט.  נושא  הוא 
להוריד את הדבר מסדר היום, כי מעצמו הוא 

צף שוב ושוב למעלה.
מתקבלים  יום  שכל  מתמשכת  כמלחמה 
ייורטו,  או  דיווחים חדשים על טילים שנפלו 
האינטרנט הפרוץ  כך במלחמת הטכנולוגיה. 
גם  אך  השטן  של  בחרבו  כסדר  מחזיק 
האינטרנט המסונן לא טומן ידו בצלחת. כוחו 
רב עד כדי לשינוי תרבות. אמנם אין בו תועבות 
צורת  את  לשנות  מצליחים  תכניו  אך  ממש, 
מצוות.  שומר  יהודי  של  המקורית  החשיבה 
אמונתנו  דם  את  מעורקינו  להקיז  יכול  הוא 

וליצור לנו זהות חדשה, פחות יהודית.
אלא שמכורח המציאות הורו גדולי ישראל 
התנו  אך  מותר,  המסונן  שהאינטרנט  ליט"א 
ורק מחוץ לבית  ורק לצרכי פרנסה,  זאת אך 
אותנו  מכריחה  המציאות  אם  גם  כי  היהודי. 
לכך, יש לדאוג שבכל אופן המשפחה והבית 
החם, יישארו מחוץ לקרינה המסוכנת הזאת. 

יהיו פתרונות
אותו  מאלצת  שהמציאות  מי  יעשה  ומה 
ולא  ואינטרנט,  מחשב  בשירותי  להשתמש 
ויהיו  ישנם  לכך  משרד?  להחזיק  לו  מסתדר 

פתרונות.
אחד הפתרונות הנפלאים שהיה יכול להיות 
חדרי  הם  פרנסה,  לצורך  אינטרנט  לנזקקי 

המחשבים.
מכירים  שאנחנו  אותם  המחשבים,  חדרי 
כמקומות  האחרונים,  לשבועות  עד  עכשיו, 

השכונות  בתווך  שהוצבו  הרסניים  בילוי 
עוד  לילה-לילה  יום-יום  והורסים  החרדיות, 
להם.  והיקר  הקדוש  מכל  וצעירים  בחורים 
אותם חדרי מחשבים היו יכולים, והיו אמורים, 
והם בעז"ה עדיין אמורים וצפויים להיות אחד 
החרדית  היהדות  של  המיוחדים  הפתרונות 

מול פגעי הטכנולוגיה.
אם אנחנו שואלים אם חדרי המחשבים הם 
אסון או פתרון, אז שקודם כל יהיה ברור שהם 

טומנים בחובם פתרון. הם הוקמו לשם כך.

המצב האידיאלי
הרעיון מאחורי חדרי המחשבים נהגה בכלל 
שליט"א  וחסידות  תורה  גדולי  של  במוחם 
לקהל  שהורו  שנים,  כמה  לפני  באמריקה 
אי  בבית.  מחשב  להכניס  שלא  תלמידיהם 
יזמו את הקמת חדרי המחשבים שבהם  לכך 
יוכלו אנשים לנהל את פרנסתם באופן מפוקח. 
השתמש  הציבור  כפולים:  היו  הרווחים 
באינטרנט מסונן ובצורה מפוקחת, והבית היה 

מוגן לחלוטין.
זה המצע המקורי שיש לחדרי המחשבים. 
והצלה  פתרון  של  אחת  חטיבה  במקורם  הם 
מצופה  שהיה  מה  זה  הטכנולוגיה.  מפגעי 
הציבור  שעדיין  מה  וזה  המחשבים,  מחדרי 
החרדי כולו מצפה מחדרי המחשבים. פתרון 
פיקוח  כדי  תוך  הביתי,  למחשב  אלטרנטיבי 
נמרץ. השימוש בצורה הציבורית משהו, מונע 
וכל  המחשב  עם  שיש  ה'יחוד'  בעיית  את  גם 

מיני גלישות במצב ש'לא יראני אדם'.
את  להוציא  אדיר  פתרון  להיות  אמור  זה 

המחשב גם מהבית הנפשי. כשהמחשב שמה, 
אתרי  רק  שם  לי  ואין  המחשבים,  בחדר 
פרנסה וסידורים טכניים, אני לא קשור אליו 
כמו  אני  לשם,  פונה  כשאני  צורה.  בשום 
פונה למכולת לקנות לחם וחלב. אני לא איש 
רגע  המיונז  מדפי  את  משחזר  לא  אני  מכולת, 
של  האידאלי  המצב  זה  ממנה.  שיצאתי  אחרי 

חנויות המחשבים.
שם  אין  בילוי.  שם  אין  האידיאלי  במצב 
דברים  רק  פנאי.  אתרי  שם  ואין  סרטים, 
שימושיים והכרחיים במציאות שנכפתה עלינו 
כאשר רוב העולם עבר לגור ולעבוד במחשב 

העולמי.

רחוק מהתוואי
הפך  הזה  הפתרון  שדווקא  מוזר,  שכה  מה 
אלפי  התרחקו  המחשבים  חנויות  למכשול. 
מילין מהתוואי המקורי שלהן. הם אמנם סיננו 
את האינטרנט אך השאירו אפשרות של צפייה 
אתרי  של  עקבות  השאירו  גם  הם  בסרטים. 

נייעס 'חרדיים' .
של  מכולת  לא  הם  וסרטים  פנאי  אתרי 
לחם וחלב. חנות מחשבים שמאפשרת לבאים 
לא  כמובן  היא  הזאת  האופציה  את  בשעריה 
וטרם  פנאי,  חנות  היא  גרידא.  עסקים  אתר 
ואסונותיה,  ההרסניות  השלכותיה  על  נדבר 
היא בוודאי לא פתרון. אם הסרטים מרצדים 
אומר  זה  ובחורים,  צעירים  עיני  לנגד  שם 
מחשבים  להוצאת  תביא  שהחנות  שבמקום 

מהבית היא הכניסה את הבית למחשבים.
יותר  גרועים  לדברים  למחשבים.  רק  ולא 

>>>

חדרי המחשבים
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מייסדיהם ייעדו אותם להצלת הדור, דובר 

שמאות מחשבים יוצאו מהבית 

בעקבותיהם; ימנעו סופית את חשיפת 

הנוער לאינטרנט // והם הפכו למכשול 

הדור, למקור לימוד תרבות האינטרנט לנוער 

ולמקום בילוי בשכונות החרדיות // להחזיר 
עטרה ליושנה

מונולוג רווי דמעות: "כעין וידוי"
בימים  'חותם'  של  הטלפונית  במערכת  שהושארה  קולית  הודעה 

האחרונים, עם הכשרת אחת החנויות. נשמעה כמו מונולוג בכי:
"לפני כשעה יצאתי מחנות האינטרנט )שם החנות(. את החוויה 
ניתוח  של השעה האחרונה לא אוכל לשתף אתכם. זה היה כמו 
אבל  החי,  בבשר  לי  חתכתם  אתם  ארוכים.  נפש  חיבוטי  ארוך. 

בסיומה של שעה הבנתי שזה לבריאות שלי.
אני מזדעזע עכשיו  גם  ותזדעזעו.  "תשמעו את הפרופיל שלי 

מעצמי. פעם ראשונה לאחר חצי שנה שאני מזדעזע ממשהו...
"אז ככה: אני אברך צעיר. חצי שנה מהחתונה. חצי שנה ממוכר 
לסרטונים. מהחתונה לסרטונים ועד עכשיו. עד הרגע הזה בעז"ה. 

כך אני מקווה ומתפלל.
חבר  ברכות  השבע  אחרי  ימים  כמה  אב.  בחודש  "התחתנתי 
שלי לקח אותי לחנות המחשבים. אם לא היה סוחב אותי אני לא 
יודע אם הייתי מגיע לשם פעם. כמובן שפתחנו מייל, והחבר שלי 
העביר לי מיד כמויות של סרטונים כמו 'חבר טוב'. אני התרגשתי 
והודיתי לי מכל הלב. עכשיו אני פשוט כועס עליו. אני רק עכשיו 

קולט לאיזה בור הכניס אותי.
לזה.  התמכרתי  אולי  או  לזה,  התחברתי  מהר  מאוד  "מאוד 
שהחברים  מה  לכל  גם  מאוחר  אך  כשרים,  לסרטונים  בהתחלה 
שלחו... ואתם יודעים מסתם את המצב, מה שולחים היום... אני 

אומר את זה כעין וידוי, אני חוזר בתשובה על זה.
לא תאמינו,  המחשבים.  בחנות  יום  מדי  לבלות  התחלתי  "וכך 
אבל כל יום, מיד לאחר הכולל רצתי למחשב למשך שעה שלימה. 
לא יודע איך הגעתי לזה. אני בסך הכל לא אברך 'שבאב', אני בינוני 

לא  אני  לעילית.  מהקרובים  הייתי  אפילו  בחור  כשהייתי  פלוס. 
יודע איך זה קרה לי.

"אשתי עדיין עד עכשיו לא יודעת לקבל את זה. אני לא הסתרתי 
את זה ממנה, וידעתי שהיא לא מקבלת את זה, אבל היה קשה לי 
שלימה  שעה  לפחות  ראשונה  שנה  אברך  בנפשכם,  שוו  לוותר. 
ביום על סרטונים... וזה עולה לו חמש מאות שקל לחודש... אפשר 

להבין אותה...
"תחשבו שעכשיו אני מגיע לחנות, ואני רואה שחסמתם לי את 
אפשרות הסרטים. מה הייתם רוצים שאני אגיב? משך רבע שעה 
רצוף קיטרתי אליכם. תמחלו אבל זה היה צפוי ומתבקש. אני לא 
יכולתי למחול לכם. אני רשמתי את המספר שלכם מהתעודה כי 
החלטתי להשאיר תא קולי חריף. אני מיד ביקשתי מבעל החנות 
את הכסף שנשאר לי בחנות ואמרתי לו שאני עובר לחנות אחרת. 
והסברתי לו טוב טוב כמה הפסיד בגלל שלקח את הפיקוח שלכם.
הולך  שאני  והחלטתי  לי  לחפור  התחילו  המחשבות  "ברחוב 
קודם כל הביתה. כשהגעתי לבית המשכתי להשמיץ אתכם בפני 
אשתי, כשאני כבר חושב אולי אתם בכל זאת צודקים, עד ששמתי 
לב שהיא דווקא די נהנית מכל הסיפור. היא רמזה לי שהיא שמחה 
שמהיום אחזור קצת יותר מוקדם מהכולל. ואז התחילו ליפול לי 
אסימונים. הם התנפצו לי בקול רעש גדול. פתאום הבנתי איפה 

אני. את ההמשך לא אספר כי זה כבר מדי אישי.
"אני מדבר אליכם כעבור שעה של מחשבות. אני רוצה להגיד 
לכם שהחלטתי יותר לא לחזור לחנות מחשבים. בעזרת השם... 

תמשיכו בעבודת הקודש!"

חדרי המחשבים
מכשול או פתרון
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פי כמה. המצב הנוכחי, שחשוף לכל וגם אתה 
בו, מראה איך בחורים צעירים  יכול להיווכח 
בעל  קטן  צ'יפ  עם  לחנות  מגיעים  ממולחים 
ויותר.  סרטים   300 של  מפלצתית  קיבולת 
מספיק שרק הטוב מבין השלש מאות ישאר 

חקוק בראשו של הצופה ו...
תיבת  גם  לבנו,  לתשומת 
תמימה  אלקטרוני  דואר 
לעכבר.  חור  לשמש  יכולה 
הדואר  תיבות  ובעיקר  דוקא 
שאינן  וצעירים,  בחורים  של 

משמשות לצרכים עסקיים, לשם מגיעים כל 
נקיים  בטקסטים  גם  כן,  הרעילים.  התכנים 
המקום  כאן  ואין  וסרטונים.  תמונות  מחשש 

להרחיב.
סיוט  שכונתי.  למכשול  החנויות  הפכו  כך 

מתמשך. פחד הורים.

כבשנים בתוך השכונות
ה-15,  בן  שלו,  הבחורצ'יק  כי  שגילה  אבא 
משוטט בחנויות מחשבים, אנחנו לא צריכים 
בקברי  עורך  הוא  בכיות  כמה  לכם  לספר 
צדיקים. כמה לב האם מפרפרת על עתיד בנה. 
בחור שמשוטט שם, הוי אומר, ממוכר לקול 
ונוע. וזה לבד כבר אומר שהוא פספס את נפשו 
הצעירה והטהורה, ומתוך כך, את החיים כולם.

נמצאים  בחורים  הרבה  מדי  ולדאבוננו, 
שם... וכמובן; אף אחד לא יטען שהמבוגר מוגן.

יום  מדי  לבלות  והתמכר  שהתרגל  מי 
הבילוי  במקום  סרטים  בצפיית  שעה שלימה 
השכונתי, לא נגמל מזה כל כך מהר. אברכים 
ולהתעדכן  הכולל  אחרי  ללכת  שהתרגלו 
בחדשות היומיות דווקא על מסך מרצד ועם 
סרטונים של כל אירוע ממשלתי, לעולם לא 
יוכלו לצמוח לראשי ישיבות ומורי הוראה. הם 
גם לא יסתפקו בסרטוני נתניהו וטראמפ, הם 
יקנחו בעוד כמה שלא ממש קשורים לחדשות, 

וההמשך ידוע.
שליד  מהרעיון  להזדעזע  אפשר  בכלל, 
לבחורים  קורסים  היום  מספקים  ישיבה  כל 
ללימודי עכבר ומחשב ב-10 ש"ח לשעה, כדי 
שממחרת החתונה הם יהיו בסכנה קרובה של 

היחשפות גם למחשב ללא חסימה רח"ל.
הרוחניים  החיים  את  שגודע  משהו  זה 

הפורחים עוד בתחילתם.

מפתרון לאסון
החנויות,  הבעיה:  שורש  את  נגדיר  הבה 
והחדשות,  הבילוי  אתרי  עם  הנוכחי  במצבן 

ממכרות נוער תמים למחשב ורשת.

זוהי לא רק הפיכתם של חדרי המחשבים 
למקומות בילוי, זה לא רק השעות שבהן בילה 
סכנה  בעיקר  כאן  יש  בכבשן.  שלנו  הצעיר 
לטווח ארוך: בחור או אברך שהתרגל והתמכר 
לבלות על מחשב, גם אם כרגע עושה זאת רבע 

שעה ליום - אנחנו כבר פספסנו אותו לעולם.
מפתח  מסך  על  בילוי  ממכר.  המחשב 
יגיע  שעה  ברבע  שהתחיל  מי  נפשית.  תלות 
כבר  הוא  קצרה  תקופה  ובתוך  לשעה.  בסוף 
את  יכניס  הוא  מחשבים,  בחדר  יסתפק  לא 
המחשב לבית. הוא לא צריך מחשב בכלל, הוא 

יכול להכניס סמארטפון לכיס.
ישנם  ממכר.  במכשיר  כשמדובר  זה  ככה 
לפני  שחרית  להתפלל  מסוגלים  שלא  כיום 
שבדקו את המייל שלהם, קראו את העיתונים 
של  התמונות  בכל  והתעדכנו  הדיגיטליים, 
דינמי  אך  תמים  אתר  גם  וכן,  חו"ל.  אדמו"רי 
של מזג אוויר, מספק שעות צעצוע למבוגרים 
שעלולים לא להיגמל לעולם מאינטרנט בכלל, 
האוויר  המזג  מה  אובססיבית  בדיקה  עקב 

העדכני ביותר...
חנויות  בלייני  כל  לסכם:  בהחלט  אפשר 
המחשבים, ורבים הם, נשרטו נפשית ורוחנית, 
ידי החנויות  על כל פנים ברמה מסוימת, על 
מקומות  לא  ואפילו  הדור  הצלת  לא  הללו. 

בילוי. כבשנים.

פספוס היסטורי
ולחשוב שכל זה קורה, למה שהומצא ועדיין 
יש בו פוטנציאל להיות פתרון מרכזי לעשרות 

נזקקי אינטרנט והגנתם...
פשוט  אנחנו  מאוד.  עצום  האבסורד 
מפספסים כאן את אחד הפתרונות הייחודיים 
החרדית  שהיהדות  האינטרנטית  למציאות 
הושלכה אליה. פתרון למאות אנשים הנזקקים 
לאינטרנט לצורך פרנסה, ובחנויות מפוקחות 
הם יוכלו לעשות זאת בסיכונים מינוריים. את 

הפתרון הגדול הזה פספסנו, וחבל.
בחדרי  שבילה  הרוב  הנוכחית,  במציאות 
בחדשות  לצפות  כדי  זאת  עשה  המחשבים 
ובסרטים, כפי שבעלי החנויות בעצמם העידו. 
באמת  שנזקקו  הנכונים  האנשים  לעומת 
להתפרנס מזה שהם לא הגיעו לחנויות מבושה 
לשבת סביב ילדים ונערים העסוקים במשחקי 

שחמט וצפיית סרטים.

רק מה שצריך
את  נשנה  'חותם',  עם  יחד  ואתה,  אני  אנחנו, 
המציאות. נחזיר את חדרי המחשבים לצורתם 

הצלת  המקורי:  ולתפקידם  האידיאלית 
הדורות.

מבחינה  הכל  את  תעשה  'חותם'  ועדת 
יתאימו  אלו  החנויות  שבפועל  כדי  טכנית, 
להפנים  נקרא  הציבור  אך  האידיאלי,  למצב 

ולשנות בעצמו את המציאות.
אם אנחנו מבקשים הפוגה מעבודה או לחץ 
צריך  כלשהו, יש מקומות די רבים כדי לנוח. 
להיות טיפש כדי לעשות את זה ליד המחשב, 
ועוד ליד האינטרנט, ועוד ליד אתרי בילוי, ועוד 
בצפייה בסרטים. אמנם 'חותם' תדאג שלא יהיו 
אתרי בילוי וסרטים בחנויות המחשבים, אבל 
ברגע של הפוגה גם אתר של פרנסה הוא בילוי.

מי  פנאי.  שטחי  לא  הן  המחשבים  חנויות 
שרוצה להשתחרר שינשום אויר בגינה הסמוכה, 
לא בפתיחת מייל בחנות המחשבים הסמוכה. 
תודו שזה לא משחרר. בכלל לא. אולי משעבד.
וגם כשאנחנו כן צריכים דחוף להשתמש עם 
המחשב, אז עושים את זה במהירות האפשרית. 
מסונן, שהוא  באינטרנט  לדשדש  איך אפשר 
לא פחות גרוע מכל עיתון חילוני מסונן, שאף 
אחד מביננו לא מוכן להרים מהרצפה?! למה 
להרשות לעיניים הטהורות לקלוט עוד מסר 

רחובי או חילוני ועוד הגיג נכרי?!
רק מה שצריך, בזהירות ובמהירות, ועזבנו 
את החנות. זה לא המקום הטבעי שלנו. לעולם 

לא.
לנהל  ואפשר  אפשר  להבהיר:  המקום  וכאן 
אפשר  כלל.  אינטרנט  ללא  תקינים  חיים 
ישנם  כלל.  אינטרנט  ללא  פרנסה  לעשות 
מפספסים  ולא  זאת  שעושים  אלפים  מאות 
כלום. הם רק יותר מרוויחים. יותר נקיי נפש 
פחות  לחוצים  הם  ביום.  זמן  יותר  להם  ויש 

ודואגים פחות.
מי שלא מוכרח להזדקק לשירותי האינטרנט, 
לא רק שאסור לו להשתמש בהם כהוראת גדולי 
מוחלטת  שטות  שזאת  אלא  שליט"א,  ישראל 
 - מנותק  להיות  יכול  אתה  אם  זאת.  לעשות 

אשריך. הרווחת את החיים שלך! •

חנויות המחשבים הן לא שטחי פנאי.  מי שרוצה  להשתחרר
שינשום אויר בגינה הסמוכה,  לא בפתיחת מייל בחנות המחשבים
הסמוכה. תודו שזה לא משחרר. בכלל לא. אולי משעבד.

הפיקוח
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ידי  על  הוקמה  'חותם'  הפיקוח  ועדת 

'הועד לטוהר המחנה', בהוראת גדולי ומאורי 

ההורים  שזעקת  לאחר  שליט"א,  ישראל 

ועסקני השכונות הגיעה לשולחנם.

משימת הארגון היא 

למזער את המכשלות 

הקיימות  השונות 

האינטרנט,  בחנויות 

המושג  את  ולהגדיר 

ולהחזירו  מחדש 

לייעודו המקורי. ייעוד 

לתת  כדי  שמקורו 

ומועדף  הולם  פתרון 

מכורח  לנזקקים 

להשתמש  המציאות 

באינטרנט לפרנסתם.

המזעור  משימת 

מתבטאת  האמורה 

ובין  ביצועים,  בכמה 

הועדה  פועלת  השאר 

למנוע את הסבתן של 

למקומות  החנויות 

אינטרנטי.  בילוי 

על  נסמכת  זו  פעולה 

גדולי  של  ראייתם 

שליט"א  ישראל 

כל  אם  הוא  אינטרנטי  בילוי  כי  הקובעים 

שסופה  מחרידה  להתמכרות  וגורם  חטאת, 

בתוצאות הרסניות רוחניות וגם נפשיות.

מלבד המכשלה בכך, הדבר מוסיף להרחיק 

ולפעור תהום עמוקה בין חנויות האינטרנט 
למילוי תפקידן המקורי.

אי לכך, עוד לפני שנה יצאה הוראה מטעם 
ביד"צ העדה"ח לכל החנויות באזור ירושלים 
לעבור למערכת הסינון 'נטפרי', שהוא הסינון 
רמת  את  להבטיח  כדי  זאת  מועיל.  היותר 

הסינון המקסימלית במחשבי החנויות.
הפיקוח  תחת  הנמצאות  החנויות  ועתה 
פנאי  חדשות  אתרי  כל  את  בנוסף  יחסמו 
כל  הרמטית  בחסימה  ימנעו  וכן  ובילוי, 
)המגיעים  בסרטים  צפייה  של  אפשרות 
מהמייל או מהתקנים חיצוניים למחשב עצמו 
תוכנת  התקנת  ע"י  אינטרנט(  באתרי  ולא 

"VIDEOFF", שתוכנתה במיוחד עבור זה.
כמו כן, החנויות שתחת הפיקוח תסגרנה 
מדי יום לא יאוחר מהשעה 12:00, וכלל לא 
כדי  דלתות.  עם  סגורות  בעמדות  יחזיקו 
שאינם  אנשים  של  מיותר  שימוש  למנוע 
נצרכים לכך, ושעות של בילוי על גבי המסך, 

מה שמצוי ביותר בעמדות הסגורות.
למנוע  כדי  הארגון  פועלת  לכך,  בנוסף 
את היחשפותם של צעירינו יקירינו לחנויות 
האינטרנט. כך נאסר על ילדים ובחורי ישיבה 
בתקנון  )כמפורט  אלו,  לחנויות  להיכנס 

המופיע בתעודות החנויות(.
עם  תוקף  משנה  קיבל  והתקנון  הפיקוח 
פרסום המכתב של ביד"צ העדה"ח שנשלח 
תחת  ליכנס  ומזהירים  החנויות,  לבעלי 
הפיקוח של 'חותם' ולקבל את כל הדרישות.

כך מקווים בארגון גם לנקות את המחשבים 
אותם  שהפכו  המיותרים  התכנים  מכל 
למוקדי בילוי, וגם להציל את ילדינו היקרים 
יקבלו  המקומות  זה,  לצד  הללו.  ממקומות 
ייהנו  ואלו שנזקקים באמת לכך  רגוע  אופי 
בעל  ומסונן,  בטוח  עבודה  ממרחב  בעז"ה 

צביון משרדי ושונה מאשר עד היום.
לנזירא  כי  מציינת,  שוב  הועדה  זאת,  עם 
אומרים סחור סחור לכרמא לא תקרב, ועצם 
באלפי  המסונן  גם  לאינטרנט,  החשיפה 
הרגל  ובפרט  פעמי,  חד  באופן  וגם  סינונים 
השימוש בו והתמכרות אליו, יש להם השפעה 

שלילית אי הפיכה על הנפש היהודית. •

תעודת 'חותם' המתנוסס לתפארה בחנויות אשר תחת הפיקוח

שיחזיר את החנויות לייעודן המקורי 

// מתוך התקנון: סינון מקסימלי; 

אפס בילויים; הגנה כפולה לצעירים 

// הפרופיל של 'חותם' הפיקוח



מעמד קביעת תעודת 'חותם' בחנות 'מיין פון' 
ע"י הרה"ג עקיבא וואזנר שליט"א

מעמד קביעת תעודת 'חותם' בחנות 'שמש' 
ע"י הרה"ג שריאל רוזנברג שליט"א

מעמד קביעת תעודת 'חותם' בחנות 'קו ונקי' 
ע"י הרה"ג מנחם מנדל פוקס שליט"א

מעמד קביעת תעודת 'חותם' בחנות 'כשרנט' 
ע"י הרה"ג מנחם מנדל פוקס שליט"א

ארגון 'חותם'. טלפון: 07233-721-77 | פקס: 07233-241-82

חנויות המעוניינות להצטרף לרשימת החנויות המנוהלות עם תקנון של 'חותם' 
מתבקשים להתקשר לטלפון של 'חותם'  07233-721-77 ולהשאיר הודעה במקש מס' 4

מהנעשהבחותם

תשע"ו ניסן  בס"ד                                                

 רשימת 'חנויות המחשבים' בירושלים
 שקיבלו את התקנון של

'חותם'
כפי הוראת הבד"ץ וגדולי ישראל שליט"א

מיין פון רח' צפניה 58	 
שמש רח' זוננפלד 9	 
קו נקי רח' זוננפלד 1	 
כשר נט רח' מינץ 1 )רמות ד'(	 
שומר מסך רח' הרב פראנק 17 )בית וגן(	 
כתר רח' מלכי ישראל 5	 
קומפיושר רח' העמלים 17	 

אינטרנט,  חנויות  על  והמלצה  הכשר  מהווה  אינו  הפיקוח 
ומושלם. בטוח  באופן  המכשולות  את  לפתור  ניתן  ולא  היות 

נועדו  הפיקוח  תחת  אשר  החנויות   ←
→ לכך  וצריכים  המוכרחים  לאלו  רק 

הרשימה מעודכנת לתאריך ערב פסח תשע"ז


