
 בס"ד

 חאלול תשע" ימי הרחמים והסליחות

 "נטפרי" עמותתלכבוד הנהלת 
 !שלום וברכה

והנהלתה  העמותהנגד  - מצד גורמים מסוימים -בעקבות שמועה על התנכלויות משפטיות 

 הנכבדה, אנו מרגישים חובה וזכות להתייצב לצדכם בשעתכם זו.

 הכניסתומנהלי ועדות הקהילות רואים את "נטפרי" כחלוצת פיתוח שירותי הסינון המושלם, 

חברות סינון האינטרנט של הציבור  כלבדרמטי בסטנדרט רמת הסינון לשינוי  ההביאלשוק 

למנהלי הקהילות וללקוחות פרטיים לרמה מקסימלית של , היא העלתה את רף השירות החרדי

 שמורה ונקיה. יותרשירות ניאות ומכבד, והפכה את ההשתמשות בשירותי האינטרנט ל

ירותי סינון ש"נטפרי" כעדיפות ראשונה לנזקקי סינון מנהלי ועדות הקהילות רואים את 

המציאות שאי אפשר בהעדרה, איננו מעלים על דעתנו  וככורחלקוחותיהם, ט בקהל האינטרנ

 שירותי הסינון של "נטפרי".של העדר מציאות כזו 

פוא בזאת את הזדהותנו הכנה עמכם ועם המאבק שהנכם מנהלים לספק שירותי אנו מביעים א

הוא איום עלינו  -עמדתנו ברורה שכל איום על "נטפרי" אינטרנט מסוננים ברמת סינון מקסימלית, 

 .ועל טהרת אלפי בני קהילותינו שתחת פיקודנו

ואנו מודיעים בזה, שבעזרת ה' נשמח לעמוד לימינכם, ונעשה ככל הנדרש ובכל הכח והיכולות 

 היא עומדת בצדק וביושר.בו כדי להשאיר את "נטפרי" על מעמדה המכובד  -שיעמדו לרשותנו 

 בברכת "חזקו ואמצו כי ה' עמכם גיבורי חיל"

 כתיבה וחתימה טובהובברכת 
 

לענייני  אלכסנדרועד רבני 
 טכנולוגיה

אנשי  דק"קנו ועד בנפש
 ירושלים

 באיאןועד לטהרנו דחסידי 
 בארה"ק

קהל עלינו ועל בנינו שע"י 
 54באבוב חסידי 

 ועדת התקשורת שע"י ק"ק
 בעלזא

ולהתקדש שע"י ק"ק  להטהר
 גאדאר

בית ועד לנו ולבנינו דקהל 
 יוסף צבי דושינסקיא

לענייני  וויז'ניץועד רבני 
 תקשורת

דקהל חסידי ועד לקדשנו 
 ירושלים

 שע"י לתורה' 'משמרת
 א''החזו תלמידי

 דק"קועדת הרבנים 
 טשערנאביל

 הזמן מפגעי להצלה הועד
 יץ'מודז ק"ק י"שע

ונשמרתם שע"י ק"ק 
 מכנובקא בעלזא

נשמרת' שע"י ק"ק ועד 'ו
 משכנות הרועים

שע"י קהל  נוטרי כרמיועד 
 יראי ה'

ועד משמרת שע"י קהלות 
 סאטמארומוסדות 

 קיט"לנו שע"י ועד לקדש
 ירושלים דסאטמאר

ועד שומרי משמרת הקודש 
 ב"ב דסאטמאר יט"לשע"י ק

סערט הוועד הרוחני דק"ק 
 וויזניץ

ועד 'משמרת הקודש' שע"י 
 בארה"ק סלאניםחסידי 

משמרת לדורותיכם שע"י 
 ערלוירבני 

בריחי שערייך דק"ק ארגון 
 פרושים

הוועדה הרוחנית לעניינו 
 צאנזתקשורת דחסידי 

רמת אשכול וגבעת  תוקהיל
 המבתר

 דק"קועד 'בית נאמן' 
 רחובות קרעטשניף

'שמרם' שע"י ק"ק 
 ראחמיסטריווקא

ועד 'משמרת הבית' שע"י 
 תולדות אברהם יצחקק"ק 

ועד 'משמר הקודש' שע"י 
לדות אהרןותק"ק 

 
 ועידת הרבנים לביצור חומת הדת

 ביתר עילית'איגוד מוסדות היראים' 

 פיקוח חדרי מחשבים  -' 'חותםארגון 

 צרפת - מיבצר ארגון

 בארה"ק 'חבר'אגודת 

 ארגנטינה TAGארגון 

Videoff-  החינוך במוסדות האינטרנט סינון פיקוח - משמרת החינוך התוכנה לחסימת צפייה בוידיאו 

 


