
גלישה עם סינון האינטרנט של נטפרי
ראובן (רוני) פיזנטי | 9 בפברואר 2020 | חדשות ועדכונים | מידע יהודי | שירותי אינטרנט

כבר מעל שנה שאנו משתמשים בסינון האינטרנט של
נטפרי. אמנם זמן רב לפני כן כבר חשבנו לנסות את זה, אלא
שהיו הרבה עיכובים טכניים שלא אפשרו זאת. מה גם

ששמענו על בעיות שונות שעלולות להיווצר, ובמיוחד למי שמחזיק ומתפעל אתר, עם כל העניינים
הניהוליים שמחייבים חיבור תקין, ולכן זה היה בעייתי בכלל לנסות.

לכן השתמשנו בחברות סינון שונות, בתוכנות לחסימת תמונות ופרסומות וכו׳. אלא שבכל חברות הסינון
שהיינו, זה לא היה סינון נקי לחלוטין. שאו שכמעט כל האינטרנט נחסם, כולל כל הדברים השימושיים
והחשובים שנצרכים לנו, או שדברים יוצאים משליטה וצריך לפחד בכל פעם שנכנסים לאיזה אתר לא מוכר

שלא בטוחים שהוא נקי.

כעת בימי השובבי״ם, שכידוע עוסקים בעניין תיקון פגם הברית, חשבנו לשתף את הציבור במידע שצברנו
לגבי הסינון. יתרונות, חסרונות ופרטים טכניים שונים שיתנו מעט בהירות למי בדיוק הסינון הזה מתאים.
אולי הדברים יוכלו להועיל לכל המתלבטים למיניהם שלא מכירים מקרוב ואולי חוששים לנסות, או לאלו

שכלל לא מכירים את שיטת הסינון הזו.

חשוב להדגיש שכל המאמר נכתב על דעת עצמנו, בתור חוות דעת מתוך הניסיון והראיה המצומצמים
שלנו. לכן יתכן שפרטים שונים לא יהיו מדויקים, ורק שמתוך קוצר דעתנו זה נראה כך.

בע"ה נעשה ונצליח

האתר אור נקי הוא איחוד אתרי יהדות ופרויקטים שונים לזיכוי הרבים, ביניהם ״ללא גזל״ ו״אמונה״. על
מנת להנגיש לכל יהודי תוכן כשר, נקי ואיכותי בחינם. מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה,

בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים. מוגש על ידי ראובן (רוני) פיזנטי, מחבר
הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. למידע נוסף לחצו כאן
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ניסינו להתחמק ככל שאפשר מפגיעה או לשון הרע בכל הצדדים, ולהיצמד רק לעובדות הטכניות. אם בכל
זאת ישנו עניין שמפריע למישהו, אז אפשר לפנות אלינו בתגובות ונשתדל לתקן או להשמיט בהתאם.

בוודאי שאין לנו כוונה לפגוע באף אחד ח״ו.

מה זה נטפרי?
נטפרי היא עמותה שמפעילה סינון אינטרנט שעובד בצורה שונה לחלוטין מכל השאר. בעוד שמסנני
אינטרנט פועלים בצורה מתוכנתת ואוטומטית, כמו רובוט, עם תוכנות שמסננות על פי מילות מפתח או

זיהוי כללי של תמונות חשודות וכדומה, בנטפרי בודקים את כל התוכן בצורה ידנית.

משמעות הדבר היא שהסינון הינו קפדני יותר, שכמעט ואין דברים בעייתיים שמתפספסים. ויחד עם זאת
הסינון הוא פרטני, מה שאומר שניתן לצפות אפילו בדפים עם תוכן בעייתי, ורק שהתוכן הבעייתי עצמו

יסונן בזמן שאת שאר התוכן יהיה אפשר לראות.

וכמו שמצוי הדבר שיש דפים עם תמונות בעייתיות מאוד, ולמשל באתרי קניות או אתרי מדיה להורדת
תמונות וכדומה. וכאן יהיה אפשר להיכנס ולראות את הדפים, ורק שהתמונות הבעייתיות עצמן יהיו

חסומות.

כל האתרים נבדקים בצורה ידנית על ידי צוות בודקים שמחליטים אם לפתוח את האתר או לא. וגם לאחר
שפתחו את האתר, כל התמונות חסומות עד שיבדקו את כל התמונות, אחת אחת, ויאשרו אותן.

יש להם צוות של גויים, שהם עוברים על התמונות ומסננים אותן, ורק לאחר שהתמונה אושרה על ידי צוות
הבדיקה, אז היא תהיה מוצגת לגולש. וכן בסרטוני וידאו, כולם חסומים עד שיבדקו בצורה ידנית על ידי

צוות של נשים שאחראיות על הבדיקה.

החששות העולים מכך באופן טבעי הם אורך הזמן שצריך להמתין עד שיבדק התוכן. שאם מישהו פותח
דף אינטרנט, הוא מצפה לראות אותו בכמה שניות ולא להמתין כמה שעות עד שיאשרו את הדף.

אלא שכאשר אתר מסוים, תמונה או סרטון כבר נבדקו בעבר למשתמש כלשהו, אז באופן אוטומטי הם
מאושרים לכל הגולשים בנטפרי. מה שאומר שרוב התוכן עולה בצורה חלקה ללא כל שיהוי. ורק כאשר

נכנסים לתוכן חדש שמעולם לא ביקר בו אף אחד ממשתמשי נטפרי, אז צריך להמתין.

אם ישנו אתר חסום או סרטון וידאו חסום, אז צריך לשלוח פניה לנטפרי (נעשה בקלות דרך ממשק קל
ונוח). לרוב זה לוקח כמה שעות בודדות עד יום לפתוח את האתר או הסרטון. וצריך לקחת בחשבון

שמספר הפניות בחודש עבור פתיחת תכנים הוא מוגבל.



אלא שכאשר אתר מסוים נפתח, אז כל האתר יהיה פתוח ואין צורך לפתוח כל דף מחדש. לכן רוב
האתרים המוכרים והנצרכים כבר פתוחים לשימוש, ורק כאשר ישנו אתר פחות מוכר, אז צריך לשלוח

בקשה לפתיחה.

לגבי התמונות אין צורך לשלוח בקשה. בכל פעם שנכנסים לדף מסוים, התמונות שכבר נבדקו נפתחות
מיד, ואלו שלא נבדקו מעולם נשלחות לבדיקה. אז ניתן לצפות בכל הדף מלבד אותן תמונות חסומות
שנפתחות לאחר כמה שניות עד כמה דקות (במקרה שיש לחץ גדול או אם יש המון תמונות בדף). שלרוב

זה דבר מצוין, שאפשר בינתיים לגלוש ולקרוא את התוכן עד לפתיחת התמונות.

למי זה מתאים?
כדי לדעת לאילו אנשים סוג הסינון הזה יתאים, צריך לבחון מקרים טכניים שונים ועל פי זה יהיה אפשר

להחליט עד כמה הסינון יועיל או יפריע למהלך העבודה עם האינטרנט.

הסינון של נטפרי הוא שמרני. שזה יתרון עצום עבור אנשים יראי שמיים שמחפשים שמירה מעולה
לאינטרנט, בלי חששות וכדומה, ומצד שני זה כנראה יהיה חיסרון גדול עבור אנשים שמחפשים קצת יותר

פתיחות.

לכן ננסה להביא דוגמאות ממשיות שניתן לחוות בגלישה, עובדות טכניות ודוגמאות לחסימות נפוצות,
ומשם כל אחד יחשוב עם עצמו אם זה מתאים לו או לא.

מה נחסם בנטפרי?
ראשית, הדבר ברור שכל אתר שנחשב לבעייתי מצד התוכן, נחסם לחלוטין. שאף אחד לא יצפה לגלוש

ב״פייסבוק״ או באתרים חברתיים אחרים בסגנון, או להתעדכן ב״וואלה״ או ״Ynet״ וכדומה.

תמונות וסרטונים המציגים נשים לא נפתחים כלל ולא יאושרו. וגם אם הן צנועות ומכוסות ברעלות למיניהן.
דבר מצוין לאנשים יראי שמיים שמנסים לשמור על העיניים. קצת פחות נחמד לאנשים שמחפשים לשתף

תמונות של המשפחה או לנשים שרגילות לצפות בסרטונים של נשים וכדומה.

מעבר לכך צריך לדעת שגם ישנן המון הפתעות בעניין החסימה, שלפעמים אפילו אתרים ״חובשי כיפה״
שונים נחסמים שם, כאשר זה לא מתאים להשקפה מבחינות מסוימות. ולמשל שהופתענו מאוד מחסימה

באתר ״תורה אחת״ להורדת שיעורי תורה. שעד עתה לא כל כך ברור לנו למה…?

אתרי דת של הציבור המסורתי לרוב נחסמים, ולפעמים גם כיפות סרוגות וכדומה, כיוון שהם מייעדים את
סינון האינטרנט להיות תואם להשקפה החרדית. כך גם אתרי יהדות המיועדים לציבור חילוני וכדומה. אתר



הידברות אגב פתוח לכל המעוניינים, אלא שגם שם ישנן חסימות חלקיות, ובמיוחד בסרטונים.

אפילו אתרים שנחשבים חרדיים נחסמים לפעמים, אם הם לא נראים להם כל כך תואמים להשקפה. וכמו
למשל אתרי חדשות שונים שמוכרים בציבור החרדי וכדומה. חשוב לציין שישנם כמה אתרי חדשות

חרדיים שכן מאושרים, שיהיו תחליף לכל אתרי החדשות למי שמעוניין.

האתר יוטיוב פתוח באופן חלקי ביותר ולא מוצג כרגיל. אין את דף הבית אלא רק את דפי הסרטונים
עצמם, וגם הם מינימליים ללא כל האופציות מסביב. רוב הסרטונים חסומים, לאו דווקא משום שהם
בעייתיים, אלא פשוט משום שלא בדקו אותם עדיין. אפשר אמנם לשלוח סרטון לבדיקה די בקלות, אבל זה

לוקח זמן עד שמאשרים אותו, וגם כמות הפניות בחודש היא מוגבלת.

ישנם ערוצים בודדים שפתוחים במלואם, רק לאחר שהבעלים שלהם יצרו קשר עם נטפרי והתחייבו לשמור
על נקיות. מה שאומר שאפילו ערוצים רבים של שיעורי תורה ורבנים יהיו חסומים. וכל זה מקשה על דרך
החיפוש של הסרטונים, שניתן כרגע בצורה עקיפה רק דרך גוגל. לא ברור מדוע לא פתחו את הערוצים ורק

חסמו את הסרטונים עצמם, אבל כרגע בכל אופן זה המצב.

הרעיון הכללי הוא שהכל חסום עד לבדיקה. שבכל מקום שיש ספק, אז ברירת המחדל היא לחסום את
התוכן ורק אם הוא עבר בדיקה (ואפילו בעבר הרחוק על ידי משתמשים אחרים) ואושר, אז הוא התוכן

ייפתח.

באתר שלנו ״אור נקי״ (ולשעבר באתר ״ללא גזל״) אנו מקבלים המון פניות מגולשים לגבי חסימות או שלא
מצליחים להוריד וכדומה. זאת משום שאנו מקשרים להמון אתרים חיצוניים, ולרוב גם לא כל כך מוכרים.

לכן צריך לקחת בחשבון שתכנים רבים לא ייפתחו בסינון של נטפרי.

יש לשים לב שגם תוכנות מחשב שדורשות חיבור אינטרנט יכולות להיות חסומות לרשת. רוב התוכנות
המוכרות עובדות בצורה חלקה, ורק אם התוכנה קצת פחות מוכרת אז עלולה להיות עם זה בעיה.

גם במקרה של איזו חסימה לא ברורה בתוכנה כלשהי, ניתן לפנות דרך ממשק קל ונוח לצוות התמיכה,
ולערוך ״הקלטה״ של תעבורת האינטרנט (לא צריך להבין בזה, רק ללחוץ על הקלטה בממשק המערכת
ולהפעיל את התוכנה הבעייתית). ברוב המקרים הבעיה נפתרת בקלות ובמהירות (באופן אישי התרשמתי

לטובה מצוות התמיכה ברוב הפניות שהיו לי).

אבל יחד עם זאת, כבר היו לנו פה ושם מקרים שהדבר לא התאפשר מבחינה טכנית. ולמשל נאלצנו לוותר
על כמה תוכנות במערכת ההפעלה אובונטו, שמסתמא רוב האנשים כלל לא מכירים אותן ולכן אין כל כך

מודעות אליהן.



מה פתוח בנטפרי?
צריך לדעת שלמרות השמרנות הגדולה, ישנם גם המון תכנים שכן פתוחים. יש כאלו שחושבים שאם זה
חסום וזה חסום, אז מה כבר נשאר? אלא שאם אנשים יבדקו עם עצמם, הם יגלו שאת רוב זמנם הם

מבזבזים על שטויות, בקריאת רכילות וצפייה בשטויות. וזה כנראה מה שבנטפרי ניסו למנוע.

אז אמנם כפי שצויין ישנם אפילו אתרים של שיעורי תורה שנחסמים, אבל יחד עם זאת רוב האתרים
השימושיים כן יימצאו פתוחים.

אתרי הרשויות, הבנקים וכדומה. אתרי קניות גם בחו״ל כמו אלי אקספרס פתוחים עם סינון מצוין של
תמונות בעייתיות. סרטונים מסוימים ביוטיוב שעברו אישור יהיו פתוחים לכולם. אתרי תמונות כמו

פיקסביי למשל פתוחים בצורה נפלאה, למרות התמונות המרובות שם, עם סינון מרשים ואיכותי.

אתרי מידע רבים פתוחים. שאם מחפשים עניין כלשהו בגוגל, כמו איזה מתכון, איך לסדר בעיה כלשהי,
איפה לקנות משהו או כמעט כל עניין אחר של מידע, אז עמודי התוצאות לרוב מכילים המון אתרים
פתוחים. אתרים חסומים בדף התוצאות יסומנו ככאלו (והקישור ייראה כמבוטל), ואתרים שטרם נבדקו

יסומנו באופן אחר (ואז תהיה אפשרות לשליחת האתר לבדיקה).

בתור מפעיל אתרים, מה שהכי הפתיע אותי לטובה הוא שהמון אתרים ותכנים בחו״ל פתוחים. שפעמים
,Cpanel ,רבות אני צריך לקשר לאתרים חיצוניים, ולנהל את האתר עם תוכנות ומערכות שונות (וורדפרס
תוספים שונים, כלי ניהול, חברות אחסון בחו״ל ועוד דברים רבים). אלו היו החששות העיקריים שלי

בתחילה, ובאמת כל מה שהייתי זקוק לו היה פתוח ונגיש.

מסקנות לסיכום
הדבר ברור שבסינון אוטומטי מגיעים להמון חוסר דיוק. שפעמים רבות דברים שצריכים להיות פתוחים
נחסמים, וכן דברים גרועים שצריכים להיחסם נפתחים, ועל כן מובן שסינון ידני כמו נטפרי צריך להיות

מוצלח הרבה יותר.

אלא שיחד עם זאת, מובן שאין אפשרות לבדוק באופן ידני את כל תכני האינטרנט שקיימים בעולם, ולכן
המון דברים נשארים חסומים או שלוקחים זמן עד שנבדקים. וגם אז, הכל תלוי בשיקולי המערכת ובאופן

שיתאים לאפשרויות הטכניות.

שאם יש תכנים בעייתיים באתרים מסוימים, אז אין אפשרות לבדוק את כל התוכן ואז לפתוח אותו רק
באופן חלקי. אלא אם כן מדובר במקרה שהתוכן עצמו סביר, ורק נשאר לבדוק אם התמונות מתאימות או

לא.



האם זה כדאי?
הכל בסופו של דבר תלוי בסוג האנשים. הציבור החרדי שמנסה לשמור על עצמו בוודאי ימצא בזה תועלת
רבה. אני אישית מרוצה מאוד ולמרות הרבה ויתורים ותכנים חסומים, אני לא מסוגל לחזור לסינונים

הקודמים שהשתמשתי בהם, שנראים כחובבניים לעומת נטפרי.

יתרונות: חסימה בלי פשרות, אינטרנט נקי בלי פספוסים, סינון תמונות ידני, אין תמונות של נשים כלל,
אתרים שימושיים פתוחים ורק התמונות הבעייתיות מסוננות.

חסרונות: מתאים רק למגזר החרדי, יש אתרים של כיפות סרוגות וקירוב רחוקים חסומים, רוב ערוצי
היוטיוב חסומים, חסימות בתוכנות נדירות, מספר הפניות בחודש לפתיחת אתרים וסרטונים מוגבל.

באופן אישי, נטפרי הוא הסינון המומלץ ביותר שקיים כרגע, וגם חשוב לציין שהם משתדרגים עם הזמן,
שבכל עת אתרים וסרטונים נוספים נפתחים ונוספים למאגר העצום, וגם מבחינה טכנולוגית הכלים

משתדרגים לסינון טוב יותר, וכך לאט לאט תכנים רבים יותר נפתחים, אך בלי פשרות על הסינון שלהם.

לפרטים נוספים בקשר לנטפרי לחצו כאן.

ניתן גם למצוא מידע רב ומדריכים שונים ב״ויקי נטפרי״ בלחיצה כאן.

אודות כותב המאמר : ראובן (רוני) פיזנטי
אברך ויוצר שכותב מהלב עם המון אהבת ישראל. מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״

ו״מהפרשה לחיינו״.

כל הזכויות שמורות לקדוש ברוך הוא. אפשר להעתיק ולהפיץ את כל תכני האתר אור נקי לזיכוי הרבים.

https://netfree.link/
https://netfree.link/wiki
https://www.ornaki.org/

