
תרומות – לחץ כאן

איזה סינון לעשות על המחשב?

א׳ בשבט ה׳תשע״ט (07/01/2019)

שאלה:

שכנעתי את אבא שלי והוא מסכים שאני אעשה סינון אבל רק על

המחשב שהוא נתן לי. איזה סינון לעשות? אני רק צריכה מייל אתר דין

תשובה:

או נתיב או אתרוג מבית רימון [לא רימון, אלא הגירסה החרדית

שנקראת אתרוג]. ולמעשה אחר קריאת התגובות דלהלן אני מבין

שנטפרי זה דוקא פתרון מצויין גם כן למעונינים באינטרנט מסונן,

ולטענת רבים הוא הטוב ביותר. מומלץ לעיין היטב בתגובות יש שם

הסברים מפורטים מאנשים שככל הנראה מבינים בענין.

בהצלחה רבה מאוד!

שאל את הרב
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ניכר חוסר הידע הטכני בהמלצות הנזכרות. 

לגיטימי אמנם, אבל חבל…

נתיב זה סינון ברמת מחשב בלבד ולא ברמת ספק, וזו פצצת אטום בבית. 

אתרוג, אפשר לעבור בין מסלול למסלול בקלות, ונפתחים גם אתרי

תועבה…!

היחיד שאפשר לסמוך עליו זה נטפרי… 

מנסיון של 7.5 שנים בכל חטיבות הסינון הקיימות.

at 5:13 pm (07/01/2019) א׳ בשבט ה׳תשע״ט
חיים כהן

לא הבנתי את דבריך. נתיב יש להם חסימה מלאה על המחשב למעט

אתרים שסוכמו מראש עם הלקוח. אתרוג לא ניתן לעבור בין המסלולים

אלא אם אתה מתקשר לחברה ומבטל את המינוי וזה תוכל לעשות גם

בנטפרי… רק ברימון ניתן לעבור לבד מסלולים באמצעות הקוד.

at 6:10 pm (07/01/2019) א׳ בשבט ה׳תשע״ט
רבני בית ההוראה

אנסה להבהיר את הדברים.. 

at 8:04 pm (07/01/2019) א׳ בשבט ה׳תשע״ט
חיים כהן
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מתנצל שזה קצת ארוך, אבל אתם חייבים להבין איך זה עובד, בשביל

שחלילה לא תצא תקלה מתחת ידכם..

לגבי נתיב; 

החסימה של נתיב הינה על המחשב בלבד ולא על המודם/ראוטר…

כלומר: המודם/ראוטר נותן אינטרנט פרוץ, והתוכנה של נתיב שמותקנת

על המחשב היא זו שמסננת. וזו פצצת אטום בתוך הבית!! ויש בזה כמה

וכמה נפק"מ למעשה: 1. כל מכשיר עם קליטת wifi שיכנס לבית, יקבל

אינטרנט פרוץ לחלוטין רח"ל… לגיטימי ומצוי מאוד שאברך יקנה מחשב

נייד לצורך הקלדת חידו"ת, והוא לא רץ מהחנות ישירות לנציג אאוט-נט,

אלא לקח את המחשב הביתה [עם כמובן החלטה ברורה שמחר על

הבוקר, עוד לפני סדר א' הוא מעביר את המחשב לניתוק], ואוי גיוואלד,

היתה לו תעסוקה כל הלילה… רח"ל.. מעשים שקרו במציאות!! מה גם

שהילד הקטן והחמוד שלו מהישיבה קטנה הביא מחשב נייד להקלדה

ה'חבורע' שלו לכבוד נישואין ביתו של ראש הישיבה שלו, והוא פתאום

מוצא את עצמו עם כל הזוועות שבעולם. 2. התוכנה שלהם לא חזקה

בכלל והיא לעיתים קורסת, ו/או לא עולה מיידית עם העלאת המערכת,

מה שנותן אינטרנט פרוץ דקה שתיים עד לכניסת התוכנה לפעולה. ומכיון

שהתוכנה היא זו שמסננת, אסור לסמוך עליה.. 

דבר נוסף, צורת העבודה של התוכנה היא ניטור כל תעבורת האינטרנט

דרכה, ואז בעצם הלקוח מקבל את האינטרנט מסונן… הבעיה הנוספת

שצצה כאן היא שלא תמיד היא מצליחה לנטר את תעבורת הרשת בכל

המקרים, ולכן לפעמים אפשר לקבל אינטרנט פרוץ באותו המחשב

שמותקנת עליו התוכנה, וגם אם היא פעילה.. דוגמא לדבר:

כשמייקרוסופט נתנו את העידכון לחלונות 10 עם הדפדפן החדש שלהם

אדג', לקוחות נתיב היו עם אינטרנט פרוץ [!!!] תקופה לא קצרה בכלל, כיון

שעדיין לא היו תאימות בין תוכנת נתיב לגירסת המערכת החדשה. 2.

ישנם תוכנות שיש בהם דפדפן מובנה, ולא תמיד תוכנת נתיב מצליחה

לנטר את הרשת גם אצלם. 

פשוט זוועות עולמים בתוך תוך הבית החמים והקדוש..

לגבי אתרוג; 

בהחלט אפשר לעבור בין מסלול למסלול בתוך החשבון האישי באתר, ולא

צריך להתקשר לאף אחד… פשוט ברגע כמימריה הלקוח מקבל מסלול

פתוח. מה גם שאפשר להתחבר לקבוצות גרפיקה וקניות, שבהם פתוחים

אתרים בעיתיים ממש עם תמונות תועבה לחלוטין…! המידע שבידכם שאין
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אפשרות לעבור, הוא מוטעה, וחבל.

ברוך ה', יום אחד קם אדם והחליט ש-די!!! נמאס לו לקבל אינטרנט מסונן

למחצה שליש ולרביע, והקים את נטפרי בעשר האצבעות שלו!!!

וכאן שני הבעיות נפתרות: ראשית, זה סינון ברמת ספק, קרי: הראוטר

בעצמו מסונן, כך שמה שלא יהיה, האינטרנט ישאר מסונן.. שנית, הסינון

נקי ומוקפד ללא תקלות. אין דבר כזה דברים שאסורים אבל פתוחים

במסלול ספציפי, אלא כל מה שאסור עפ"י דין חסום לכולם… וכל הקבוצות

והמסלולים שיש בנטפרי זה לא פתוח יותר, אלא להיפך-חסום יותר…

ועשיתם משמרת למשמרתי, באו נטפרי ובנו גם תוכנה, טלאי לפנים

מטלאי, והתוכנה הזו גם חוסמת כל חיבור לרשת אחרת שאיננה נטפרי. כך

שגם אם תהיה איזשהי תקלה, משהו מהשטן, התוכנה הנ"ל תחסום כל

גישה.. והתוכנה יציבה כמו עמוד בטון!!! לא ניתנת להסרה, עולה מיידית

עם הפעלת המערכת. 

כשאני רואה רב בישראל שממליץ על אתרוג או נתיב, אני פשוט פוכר ידיי

בייאוש… רבש"ע למה זה קורה? הרי אין הקב"ה מגלגל תקלה ע"י צדיקים..

אז למה כאן, בנושא כה קריטי של סינון כדבעי נכנס השטן ומבלבל את

הקלפים, והחטיבות שהסינון שלהם שווה בקושי לצור עפ"י צלוחיתו

מקבלים אישורים וחתימות מכל המי ומי??

הייתי בכל חטיבות הסינון.. 7.5 שנים. ואין מקום אחר! נטפרי ורק נטפרי!!

תודה על המידע. כלומר שהשואלת שאביה אינו מעוניין לצערינו בסינון

בהכרח צריכה נתיב או אתרוג, אבל כלפי שאר בני אדם אני מבין את

הצעתך, אינני בקי בפרטים כל אחד מהמעיינים יבדוק בעצמו. במקביל כיון

שאין לי יכולת לברר האם הכותב הוא מעובדי נטפרי וכדומה, כל אחד

מהמעיינים שיש לו בזה ענין יברר בועדת הרבנים לעניני תקשורת.

at 9:33 am (08/01/2019) ב׳ בשבט ה׳תשע״ט
רבני בית ההוראה

אהבתי את האחריות שבהסתייגות… :) 

at 5:05 pm (08/01/2019) ב׳ בשבט ה׳תשע״ט
חיים כהן
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אבל אני ממש לא מעובדי נטפרי. מה גם, שמי שמכיר אותם, יודע שהם

לא ממליצים על עצמם בחיים… 

בכל אופן, אדרבה ואדרבה, שכל אחד יבדוק מול וועדת הרבנים.

אני בעצמי הייתי גם בנתיב וגם באתרוג, היום ב"ה אני בנטפרי ומאשר את

דבריו של חיים כהן, "כל מילה בסלע"!!!

at 11:37 pm (02/03/2019) כ״ה באדר א׳ ה׳תשע״ט

אליהו

אני אברך ובין היתר טכנאי מחשבים שנים רבות. כל מה שכתב חיים, זה

אמת לאמיתה, כתב בצורה ברורה ומקצועית. לי אישית היתה שיחה עם

הרב שטיין שליט"א שהעלה לשיחה טכנאית של נתיב. ומחמת כבודו של

הרב נאלצתי לחתוך את השיחה באמצע [היא פשוט מרחה את הרב]. זאת

ועוד: שמי שקצת מבין, תוכנת סינון המותקנת על המחשב עצמו היא

פשוט גומרת על מערכת ההפעלה תוך זמן לא כ"כ ארוך. ורבים

המכשולות והאריכו כבר לעיל בטוטו"ד. בהצלחה לכולם.

at 11:41 am (03/04/2019) כ״ז באדר ב׳ ה׳תשע״ט

איתן

אני יש לי בבית ראוטר של נתיב וכמו כן את התוכנה של נתיב על המחשב,

ואי אפשר להתחבר לראוטר למי שאין לו את התוכנה של נתיב על

המחשב, וחברת נתיב יותר טובה משאר החברות וניסיתי את כולן!!!

at 8:40 pm (25/06/2019) כ״ב בסיון ה׳תשע״ט

בניהו

חייב להצטרף לדברים משום חשיבות הנושא. 

כל חברות הסינון למיניהן, כולל נתיב, אתרוג, רימון, הדרן, עסקן וכו',

נשענות כולם על הסינון של חברת נטספארק, ומתאימות אותו לצרכיהן.

וכמובן, כל חברה והסטנדרטים שלה, אך כאמור, הבסיס הוא אותו בסיס,

והוא בסיס בינוני למדי מבחינת אמינות הסינון, למעט נטפרי, שהקימו

at 11:29 am (02/08/2019) א׳ באב ה׳תשע״ט
דוד
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סינון מאפס, הכולל סינון רובוט ומעליו עוד סינון אנושי. 

לאחר הרבה ניסיון מקצועי אני חייב לומר, שהסינון הבטוח ביותר, הן

מבחינת סינון- שלא יופיע שום דבר שאינו תואם את ההלכה, והן מבחינה

מקצועית- שכל מה שצריך יעבוד כמו שצריך ללא תקלות ובעיות (שיש בלי

סוף ברוב החברות), הוא אך ורק נטפרי! 

ואני לחלוטין נוגע בדבר. איני מרוויח מהם כלום, אדרבה, אני משלם להם

כל חודש, אבל כשראיתי את רמת המקצועיות והשירות שלהם- פשוט

גמרתי את ההלל. שזה בנוסף לכל מה שנאמר כאן.

כאחד שניסה סינונים שונים ומשונים עם השנים אני יכול להעיד שנטפרי

נמצאת בליגה אחרת משאר הפטרונות הקיימים בשוק היום. אני ממש

(!!!) מתפלא שאתר תורני חשוב כל כך לא מעודכן בפרטים שחיים ציין.

אשריכם שיש לכם משיבים מקצועיים בשאלות כמו ייעוץ נישואין, לא חבר

שבנושא זה שגובל בפיקוח נפש ממש אין מענה מקצועי?

at 11:14 pm (17/10/2019) י״ח בתשרי ה׳תש״פ

ארה

אתה צודק, אבל אני מניח שכל מי ששואל אותנו יודע שאנחנו לא אנשי

מקצוע, אני פשוט מציין את הסינונים שיש להם פיקוח רבני, אינני מכיר

מה יש בשוק. אבל הנה פרסמתי את דבריך. 

תודה

at 9:08 am (18/10/2019) י״ט בתשרי ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

אני מרגיש גם חובה להגיב כאחד שהיה לי הרבה זמן סינון של נתיב

ונכוותי קשות ממש!! 

אני לא רוצה "להסביר" לאנשים כיצד, אבל מלבד מה שכתבו לפני, אפשר

להגיע בנתיב לתכנים הכי גרועים. 

עברתי לנטפרי ואני מאושר. 

גם לי עצוב מאד שרבנים אומרים לאנשים לעשות סינון של נתיב והם לא

יודעים לאיזה בור אפשר ליפול שם ולאבד את הכל. מה שכן חשוב מאד

ל ל ל ל

at 12:11 pm (28/10/2019) כ״ט בתשרי ה׳תש״פ

יצחק
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להרתיע להוסיף את התוכנה שנטפרי מציעים לחסימת המחשב מכל

אינטרנט אחר שאינו דרך נטפרי (וויפרי). בהצלחה ובתפילה שלא יכשל

אף אחד על ידכם.

בס"ד 

מוצא מקום לחזק בעניין נטפרי, כל מילה בסלע

at 12:37 pm (28/10/2019) כ״ט בתשרי ה׳תש״פ

אייל ירקוני

הדרי בי! 

אני באמת ב"ה לא בקי איך עוקפים סינונים ומגיעים לשאול תחתיות…

ב"ה… 

ואני מקבל את עדות כולם, ללכת על נטפרי.

at 12:58 pm (28/10/2019) כ״ט בתשרי ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

אני מתנצל שאני עומד להתפרץ עליכם, אבל אתם ממש לא בסדר!

אינטרנט רימון משתפר כל הזמן בטכנולוגיות שלו ובהגנות. 

רימון הוא גם היחיד שמספק סינון לגלישה מבלי לחסום אותה בצורה

שחונקת 

אנשים. 

נכון, אפשר לעבור מרמת הגנה אחת לאחרת, אז מה? זה אומר שהסינון

לא טוב? 

אפשר גם להתנתק מכל סינון באשר הוא אם רוצים, ומה הקשר לאיכות?

דברים שפעם היו שם לא טובים השתפרו עם הזמן בעקבות פניות ציבור

שונות, 

ומי שבאמת מרגיש שהוא חסר מעצורים שיחיה בלי אינטרנט בכלל, אבל

לבוא 

ולומר לאנשים שמשתמשים באינטרנט רימון שהם עוברים עברות – זה

at 10:04 pm (23/11/2019) כ״ה במרחשון ה׳תש״פ

אריאל
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ן

גובל 

בלשון הרע ממש. 

לי יש רימון, ובזכותו אני גולש באתרים שאני צריך לשימוש מידע חיוני

והמצב 

שהייתי בו פעם כשלא היה לי סינון היה באמת גרוע, ובזכות רימון אני

עכשיו 

באמת גולש באופן כשר ולא נופל לדברים שלא צריך.

אז בבקשה, מי שרוצה לגלוש עם נפטרי ונתיב – אשריו, ומי שגולש ברימון

 –

אל תוציאו שם רע, בבקשה.

זה נשמע כאילו כל האנשים שהגיבו, יש להם יצר בלתי מרוסן שמחפש 

כל דרך אפשרית לעקוף ולפרוץ דברים. אם זה מצבכם – אסור לכם 

להחזיק אינטרנט בכלל, גם לא נטפרי, כי יבוא היום והיצר יתגבר עליכם 

ותשברו.

אז בבקשה, מכבוד הרב, שיכתוב לי במה אני חוטא כלפי שמים שאני

מחזיק 

ברימון המוגדר ברמה גבוהה?

אני חש בכעס הגדול שלך ומצטער בגינו, אינני אומר שמשתמש כמוך וא

חוטא ופושע, רק אמרתי שאין להכניס יצר הרע לתוך הבית, ובודאי יותר

קל לעבור מרמה כזו לאחרת, מאשר לבטל את הסינון אצל הספק, לכן יש

לעשות כל מאמץ כדי להכניס סינון הלכתי ולא להסתפק בסינון של רימון.

מי שלצורך עבודתו חייב רימון, שיתייעץ ספציפית עם רבו, אבל ההוראה

הכללית, אל תביאנו לידי נסיון ולא לידי בזיון, האמן לי שאני כבר מכיר

הרבה אנשים שנפלו בזה, מגיעים אלינו הרבה סיפורים כאן לאתר, וחבל.

at 10:15 am (24/11/2019) כ״ו במרחשון ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

אין על נטפרי בעולם וזה הסינון היחיד שא"א לראות וליכשל במראה אסור

at 11:51 pm (12/12/2019) י״ד בכסלו ה׳תש״פ

דוד
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אפילו לא פעם אחת אשרי מי שהמציא את זה על הכבוד

מבחינה טכנולוגית – נתיב הוא הסינון הכי בטוח! נותן לך רק מה שאושר

מראש. 

בנטפרי, רוב המשתמשים מוגנים רק על הספק, ואם גלשו דרך ספק אחר

– אין סינון.

לכן אצלי בבית, במיוחד עם הילדים – רק נתיב.

גם יש לי מחשב אחד – וזה יוצא יותר זול מנטפרי!

at 1:35 pm (30/12/2019) ב׳ בטבת ה׳תש״פ
יגאל מודריק

כמה דברים כאן לא כ"כ מדויקים. 

א. הדרן עובדים על נטפרי ולא על נטספרק. 

ב. לגבי השאלה, תלוי מה היא רוצה לעשות המחשב [הרי היא צריכה

לעשות משהו במחשב אחרת לא היה לה מחשב]. 

ג. ברור ופשוט שאין על נטפרי, מנסיון ארוך, אבל מכיון שהיא צריכה סינון

על המחשב ולא על הספק, כפי שמפורט בשאלה, לשים נטפרי זה קצת

בעיה מכיון שנטפרי לא בנוי לסינון על המחשב, למרות שיש להם כזה

סינון, [VPN] לפעמים זה קורס ולפעמים לא, צריך לבדוק איזה מהירות

גלישה יש לה, [כי בגלישה איטית זה קורס הרבה מה שאין כן בגלישה

סבירה [10\15 מ"ב ומעלה.

at 3:09 pm (01/04/2020) ז׳ בניסן ה׳תש״פ
ישראל

 ???PC תגידו מישהו יודע משהו על עסקן

האם זה סינון טוב? 

זה תוכנה שיושבת על המחשב (ועל נטספארק) ומסננת אשמח לשמוע

חוות דעת מקצועית!

at 11:14 pm (06/04/2020) י״ב בניסן ה׳תש״פ

אבי
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חלילה! וכאן זה חמור שבעתיים, משני הסיבות שהוזכרו לעיל. 

ראשית כל, [לא רוצה להישמע קיצון, אך הדברים חייבים להיכתב],

נטספארק לא מנוהלת ע"י אנשים יראי שמים- שכל מטרתם היא לטהר

את בתי ישראל… אלא מדובר באנשים שחלקם [בקושי] שומרים תו"מ

למחצה שליש ולרביע, ולקחו את עניין הסינון מטעמים מסחריים וכדו'. [אני

בכוונה נמנע מלכתוב מונחים מגדריים, בשביל שדבריי לא יוצאו

מהקשרם]. 

והבעיה השניה היא הבעיה שהסינון הוא לא ברמת ספק אלא ברמת

מחשב, שזה בעצם שווה [כמעט] פח.. ובפרט שגם הסינון בעצמו לא

מהודר [בלשון המעטה].

at 12:28 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

חיים כהן

אינני מכיר חברה זו והתשובה כמובן על אחריותו של ר' חיים שליט"א.

at 1:08 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

הרבה כאן שוב מפספסים את הנקודה העיקרית: 

סינון אינטרנט אמור לאפשר גלישה בטוחה ולא להגביל את האדם כמעט

לכל אתר, אחרת בשביל מה צריך אינטרנט כזה בכלל? 

שוב, כל מי שחושב שהיצר בקרבו חזק ומתגבר עליו, אסור לו שום

אינטרנט, שיבקש ממישהו חיצונית שיבצע בשבילו פעולה כלשהי. 

לגבי מי שהגיב כאן לגבי נטספארק שהם לא יראי שמים – וכי מה בכך,

ואיך זה קשור לאיכות הסינון? 

לפעמים מבחינה פסיכולוגית מרוב שלאדם כל הזמן אסור ואסור, הוא

דוקא צובר דחף חזק יותר כן להכנס לאן שאסור. 

וכי לא יוכל אדם עם נטפרי להוציא את הסים מהטלפון ולהכניס סים לא

כשר ולגלוש? וכי אי אפשר פשוט להחזיק בשני טלפונים, האחד לא כשר

והשני כן? ואין לדבר סוף.

במחילה מהרב, אבל אני חושב שיש כאן אפליה לרעה לפסול את

נטספארק כשהוא מוגדר ברמה גבוהה ומנוהל חיצונית ע"י מישהו ׁׁׁ(ככה

at 4:16 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

אריאל
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) ק

שאי אפשר יהיה למחוק או לכבות את ההגנה ע"י המשתמש עצמו). 

אני עם אינטרנט כל החיים, מגיל קטן, וראו זה פלא, ע"י נטספארק

מגלישה באתרי תועבה – הפכה הגלישה שלי לגלישה באתרים תורניים

ואתרי מידע חיוניים. 

מחילה אבל – מי שבאמת מפחד מאינטרנט, והיצר בוער בקרבו, שום דבר

לא יעזור לו, ואם הרבנים דורשים סינון חזק יותר מנטספארק (רימון) אז

שאותן חברות סינון יאותו לאשר אתרים שאין בהם פריצות ואין סיבה

לחסום ובכל זאת חסומים (מבדיקות אישיות שעשיתי) ואז נוכל לדבר על

זה שוב. 

האם הטענה לא צודקת?

בעיני אינטרנט הוא כלי עבודה ולא כלי בילוי, ותכלית ההכשר הוא לתת

לאנשים מה שהם צריכים לעבודה בלי שיוכלו להכנסלאתרים של לשון

הרע ליצנות ובודאי חוסר צניעות חלילה, אינני מכיר את האפשרויות

השונות, אבל אין לרכוש סינון אחר אלא כזה שקיבל אישור של ועדת

הרבנים לעניני תקשורת, ומה שכתבת לגבי מי שיצרו וכו' זה הבלים, אל

תביאנו לידי נסיון ולא לידי בזיון…

at 4:32 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

המשפט האחרון: "ומה שכתבת לגבי מי שיצרו וכו' זה הבלים"….. מילה

בסלע!

כששאלו איזה "רב" על סינון של אינטרנט, הוא אמר שהוא בכלל לא מבין

מה צריך סינון, הרי גם עם סכין אפשר להרוג, ובכל זאת לכל אחד יש סכין

בבית… 

לכו תראו איך ה'חסידים' שלו עם האייפונים שלהם נראים..

הדברים מדברים בעד עצמם. שאף אחד לא יצטדק.. 

צריך וחובה שהגוף הממונה על הכשרות יהיה מנוהל ע"י אנשים ירא"ש,

שיודעים מה לחסום ומה לפתוח. בחטיבות הסינון המקובלות, ממש לא

at 4:38 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

חיים כהן
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, ק ן

"הכל חסום, ואם כן מה החכמה".. זה שטויות במיץ..

אגב, בעסקן פירסמו שהסינון שלהם פותר את הבעיה של סינון על

המחשב ללא תלות ברשת הראשית.. זה גם כן משפט מטעה, כיון שגם

לאתרוג וגם לנטפרי האפשרות הזו קיימת ע"י חיבור VPN, ובנטפרי ישנה

.vpnתוכנה שחוסמת את האפשרות שלא לגלוש ע"י ה

במחילה מהרב, 

אבל גם אני משתמש באינטרנט למטרות חיפוש מידע ועבודה ולא בילוי,

ואותם אתרים שאמרתי שחסומים – מי אמר לרב שיש בהם תוכן רע,

כשהרב לא מכיר את תוכנם כלל? התכוונתי לאתרים נורמליים לחלוטין.

אתם יודעים משהו, אל תסכימו איתי, אבל אני יודע שלבי שלם עמי כשאני

כותב שורות אלו, ואני אגיד לכם יותר מזה – יש בחדר לידי (שקיר אחד

חוצץ בינינו) ששייך לאמא שלי, וכן מחשב נוסף ששייך לאבא שלי, ושניהם

אינם חסומים כלל, וכשהם לא בבית אני לא רץ לשם כדי לראות תועבה,

וזה אומר דרשני.

אילו היו הסינונים של נטפרי עונים לצרכים המינימליים – הרי שהייתי ודאי

משתמש בשירות שלהם. 

חיים כהן, שמת לב שאתה רק מחפש דרכים היכן נמצאות אותן פרצות

אינטרנט? אני אישית לא מתעסק בזה וזה גם לא מעניין אותי, וכנראה שמי

שזה מעניין אותו – שיעשה חושבים עם עצמו לפני שהוא מוכיח אדם

שמחזיק בסמארטפון (שאגב, אני אישית קיבלתי היתר מרב להשתמש

בכזה טלפון).

at 6:43 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

אריאל

אני יודע שמריבוי חסימה לא מפסידים

at 7:25 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

at 10:28 pm (07/04/2020) י״ג בניסן ה׳תש״פ

M
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אני רוצה להסביר שהסיבה שנטפרי כ"כ חסום ו'חונק' כפי ההגדרה

שהייתה כאן זה משום סיבה אלא מטעם הגנה כיון שזה םועל בטכניקת

הרשימה הלבנה שזה החסימה הטובה ביותר בשונה מאלו העובדים

בשיטת הרשימה השחורה ששם כבר היו מקרים של אנשים שנכנסו

לרשתות בחו"ל לצרכים כלשהם ונכוו ממש לכן ודאי שזו השיטה הטובה

ביותר,

וודאי שבבית עם ילדים א"א בלי נטפרי כבר שמעתי סיפורים על ילדים

שנכנסו לחסימה של נטו מייל [כמו מה שהיה לבזק לפני כמה שנים מי

שזוכר] ושאר החסימות ובכמה משחקים נכנסו למקומות גרועים ביותר אני

לא רוצה להסביר כדי לא להכניס אנשים לניסיון אבל כאחד שמבין בזה

אני יכול לומר תברחו מזה כמו מאש,

גם מי שיש לו משהו נגיש והוא לא משתמש בו דבר ראשון אשריו אבל

בכ"א כבר אמרו חז"ל שאין אפוטרופוס לעריות.

[אין לי שום קשר לנטפרי אני אישית מחזיק מחשב לצרכים תורניים עם

אאוטנט לאמי שתחי' יש נטפרי לצורך עבודתה- יש לי ידע בזה ואני אומר

תזהרו זה אש לפרוץ חסימות זה ממש משחק תזהרו ואם לא עליכם אז

תדעו שלילדים זה ממש פיתוי לפרוץ ולו בשביל ההרגשה שהנה םרצתי

ואז לראות מה יש שם וכו' וכבר יש אנשים [בכל מיני גילאים] שאינם איתנו

[לא בזה ולא בבא ר"ל] כתוצאה מדברים כאלו.

מנסיון חיים ראיתי שהאינטרנט היחיד היחיד היחיד שמסונן באמת זה רק

נטפרי רק נטפרי!!! 

כל השאר חרטה ברטה!!! 

האינטרנט היחיד שאתה מרגיש בטוח שלא יהיו לך אף פיתויים ולא נסיון

כי אין מה לנסות ולבדוק הכל חסום חסום!!! 

ועוד משהו חשוב! בנטפרי גם אם חס ושלום התגלה משהו שאינו חסום

ונפלת חס ושלום(שזה כמעט לא יכול להיות כלומר לא נתקלתי אף פעם

אבל בכל זאת) מיד אחרי שובך וחזרתך בתשובה אתה יכול לפנות במיידי

לשלוש הנקודות בצד המסך ולחסום מיידית את התמונה או התוכן הלא

ראוי גם אם זה באמת לא פסול זה נחסם מיד עד שבודקים את זה מה

!!!! ל

at 8:27 pm (22/04/2020) כ״ח בניסן ה׳תש״פ

אבי
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שלא קורה בשום סינון!!!!

לגבי עסקן לא להתקרב אסון!!! 

היה לי אתרוג על הספק שזה לא הספיק לי כמובן (ואכמ"ל) ואז החלטתי

שאני לא רוצה את זה אבל אבא שלי לא רצה לעבור למשהו אחר אז פניתי

לעסקן כי ראיתי מודעה בעיתון 

וכמובן הם הבטיחו לי אינטרנט מסונן לגמרי בתוכנה שעל המחשב. 

התקינו לי את זה והתחלתי לגלוש. ולא רק שזה לא סינן את אתרוג אלא זה

הוסיף חטא על פשע ונהיה הרבה יותר גרוע מאתרוג. 

לא אלאה אתכם בתיאורים של מה שלצערי ראיתי אבל רק אומר לכם

שהיוטיוב נפתח לי …לא מסונן… 

בהתחלה לא הבנתי איך זה יכול להיות באמת שזה נהיה יותר גרוע הרי זה

גולש על האתרוג! 

ואז הבנתי כעת על פי מה שקראתי כעת פה מחיים שאתרוג לא חוסמת

VPNוזה אומר שלמי שיש אתרוג יכול לגלוש על רשת אחרת על ידי ה VPN

אפילו רשת פרוצה לגמרי! 

רק מעניין למי שיש אתרוג פלוס עם התוכנה שחוסמת חיבורים זה גם

?VPN יעבוד עם

at 8:37 pm (22/04/2020) כ״ח בניסן ה׳תש״פ

אבי

איתן כתב: 

"זאת ועוד: שמי שקצת מבין, תוכנת סינון המותקנת על המחשב עצמו היא

פשוט גומרת על מערכת ההפעלה תוך זמן לא כ"כ ארוך". 

תוכל להסביר את דבריך?

at 2:22 pm (07/05/2020) י״ג באייר ה׳תש״פ

יעקב

אנחנו ברימון איזה שבועיים ובזמן הקצר הזה הספקנו לראות מלא דברים

at 11:07 am (13/05/2020) י״ט באייר ה׳תש״פ

יוסי
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ממש ממש פרוצים אנחנו עוד מעט עוברים לנטפרי והייתי מציע לכולם

לעשות נטפרי רימון זה אינטרנט חצי פרוץ בברכת שלא תצא תקלה

מתחת ידינו

לרימון אין כל אישור רבני.

at 1:40 pm (13/05/2020) י״ט באייר ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

הרב יכול להגיד לי אם אפשר לאיזה סינונים כן יש אישור רבני תודה רבה

at 6:21 pm (13/05/2020) י״ט באייר ה׳תש״פ

יוסי

אינני מומחה ומכיר הכל, כדאי להתייעץ בועדת הרבנים לעניני תקשורת,

מה שאני יודע הם שלושה: נטפרי [אני מבין מאנשים שזה הכי טוב], נתיב,

ואתרוג [מבית רימון, זו הגירסה החרדית שלהם].

at 7:51 pm (13/05/2020) י״ט באייר ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

נטפרי ממש מצויינים, שירות מצויין,מחירים סבירים לחלוטין, ולא גורם

משום תקלות למערכת ההפעלה. 

אתרוג: מבחינה טכנית הייתי ממליץ להמתין עד שיתבססו, כעת יש שם

בעיות שהם בעצמם מסתבכים. שנית: אתרוג, תלוי אלו מסלולים. גם

באתרוג לא כל מסלול יתאים לבן תורה.

at 9:07 pm (13/05/2020) י״ט באייר ה׳תש״פ

איתן

אבל שמעתי שעכשיו בגלל הקורונה ויש מלא שעובדים אם מחשבים

at 5:48 pm (14/05/2020) כ׳ באייר ה׳תש״פ
יוסי
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מהבית לנטפרי יש בעיות וזה לא מצליח לעלות את האינטרנט אני מכיר

איזה אחת שאמרה שהיא כמה בשש כדי שהיא תוכל להשתמש במחשב

אם הרב יכול להגיד לי אם איזה סינונים עדיין יש אינטרנט מסודר זה מאוד

יעזור לי

לא שמעתי על תקלות כאלו, ומכל מקון עדיף להתייעץ עם ועדת הרבנים

לעניני תקשורת, הם יותר מתמצאים.

at 7:46 pm (14/05/2020) כ׳ באייר ה׳תש״פ
רבני בית הוראה

צריך לבדוק האם ניצלו את כמות הג'יגה שתקלות מסוג הנ"ל קשורות

בדרך כלל לניצול המירבי של הג'יגה. 

שזה נמדד לפי הורדות והעלאות ונפחי הקבצים הנשלחים והמתקבלים גם

יחד. וכידוע שחבילות הגילשה הניתנים דרך נטפרי או כל ספק אינטרנט

אחר בסינונים הכשרים הרשמיים, הם נפחים שאינם עולים על 50 ג'יגה

במקסימום.

at 7:52 pm (14/05/2020) כ׳ באייר ה׳תש״פ
איתן

זה ממש לא קשור לסינון. 

בעקבות הקורונה יש אכן בעיות קליטה בכל החברות- למי שמשתמש

בגלישה סלולרית. הפיתרון הוא כמובן להשתמש ברשת קווית, שגם אותה

יש לנטפרי, ואז הקליטה היא מצוינת מנסיון גם בימים אלו.

at 3:59 pm (15/05/2020) כ״א באייר ה׳תש״פ

דוד

ג'נטק + מחנה קדוש 

הסינון היחיד שבאמת מסנן, ולא חונק תוך כדי. התוכנה שלהם מבוססת

על תוכנת Livigent שפותחה ע"י חברת RnD Software. זה סינון יהודי

מחו"ל. אני אשאיר פה קישורים לעיונכם.

' ל

at 5:00 pm (26/05/2020) ג׳ בסיון ה׳תש״פ
אחד שמבין
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יש לג'נטק אישור רב 

https://gentechsolution.com/when-you-cannot-do-without-a-

smartphone.html

איזו רמות סינון מתאימה לי? (עם מחנה קדוש! לא ג'נטק לבד!) 

/http://tagflatbush.com/what-is-machane-kadosh

אתר מחנה קדוש 

/https://machanekadosh.com

 T.A.G. (Technology Awareness Group) Israel

 https://www.tagisrael.org/services

תרדו לסוף העמוד. הם ממליצים על 4 תוכנות, אבל רק 2 הראשונות

רלוונטיות (ג'נטק ו- טקלוק)

מחנה קדוש עובדים גם עם נתיב, אבל הבנתי מכל מני אנשים באינטרנט

וגם מכאן, שנתיב לא טובים, למרות שהם פיתחו בעצמם את התוכנה

שלהם.

Techloq ויכול להיות שאפשר להצטרף לסינון של מחנה קדוש גם דרך

(שמעתי שהם הכי טובים), אבל התוכנה שלהם כרגע זמינה רק למחשבי

ווינדוס

מדבריך נראה שלא מדובר בסינון ברמת ספק, אלא ברמת תוכנה.. כך

שעם כל הרצון הטוב; כל סינון שהוא ברמת מחשב בלבד, שווה פח!

בשולי הדברים אביע תמיהה על הקביעה שכתבת שהסינון שהזכרת הוא

"הסינון היחיד שבאמת מסנן, ולא חונק תוך כדי"… כיום, חלק גדול מאוד

[אם לא רוב] ממנויי האינטרנט בבתים החרדים [בישראל] הם של נטפרי,

ולא שמעתי על מקרי תמותה מחנק רח"ל…

התבטאויות שכאלו ללא בדיקה מעמיקה על בסיס נתונים עובדתיים,

יכולות לגרום לאנשים לעשות טעויות בשיקול הדעת.. וחבל.

at 10:00 pm (26/05/2020) ג׳ בסיון ה׳תש״פ
חיים כהן

t 12 27 (27/05/2020) ה׳תש״פ בסיון ד׳

אריאל
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חיים כהן, 

אולי מספיק עם הביקורת? הבנאדם אומר לך שמבחינתו זה כן שומר עליו

מדברים לא טובים, וזו כל מטרת הסינון. 

אתה יודע, גם כשיש נטפרי אפשר לחבר מחשב אחר לספק אחר בבית

שהוא לא נטפרי ואז מה תעשה? הנקודה שלי: אין באמת פתרון אידיאלי

לגלישה באינטרנט, אלא כל אדם צריך לעשות חשבון נפש לעצמו אם הוא

כן נשמר מדבר רע או שלא לגמרי.

at 12:27 am (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ

A.I. אז מה אם זה תוכנה ולא ספק. אמנם הסינון הוא לא ידני, אבל זה עם

(ככל שעובר הזמן הוא משתפר) והוא מסנן מצויין. וזה לא כמו פעם, שהיה

'חסימה' כמו תוכנת K9. זה מסנן דרך חברת הסינון עם שרת פרוקסי (או

VPN) שזה משתווה לסינון ברמת הספק. הרי בהתחברות לשרת הסינון,

כל תעבורת האינטרנט עוברת דרכם לפני שהיא מגיעה אליי. אותו דבר גם

סינון ספק.

אל תקרא לזה פח, זה לא אינטרנט רימון. אני לא יכול בכלל לשנות כלום

בעצמי, אני צריך לבקש מחברת הסינון והם פותחים/סוגרים בשבילי.

בנוסף, בחו"ל יש גם דבר שנקרא associations, ארגונים שאם מצטרפים

דרכם יש הגבלות על מה פתוח, מה סגור, ומה אפשר לפתוח. אם אני

מבקש מהסינון שלי לפתוח משהו שמנוגד להשקפה של הארגון, הם פשוט

לא יפתחו לי את זה.

הנה קראתי קצת על נטפרי, והם מאפשרים יוטיוב למשל. מחנה קדוש

יותר מחמירים מהם (זה מוגדר כסינון חרדי, ואני משתמש בו למרות שאני

עצמי לא חרדי) 

אני על רמה 4 ולא על 3 כי אני צריך לבצע קניות אונליין פה ושם. הם לא

מאשרים רשתות חברתיות (ברמה 3 אין ווצאפ בכלל), תמונות לא צנועות

נחסמות ותמונות שמטבען בסדר (למשל באתרי קניות) ואין בהן בעיות

צניעות חמורות, התוכנה יודעת לצנזר אותן. לא סתם לטשטש, זה מזהה

צבע עור וממש שם עליו כמו חתיכת נייר או קרטון לבנה. ככה שלא רואים

פנים בכלל או ידיים או אוזניים… זה מצנזר אפילו תמונות שרואים גבר

לבוש צנוע, זה ימחק את האיזורים ה'חשופים' כביכול – פנים, ידיים,

) ל ל

at 1:44 am (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ
אחד שמבין
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אוזניים. זה אפילו מצנזר תמונות של רבנים כי זה מזהה צבע עור (הייתי

מעלה פה קישור לתמונה לדוגמא אבל אני לא יודע איזה אתרי העלאת

תמונות נטפרי מאפשרת)

הם חוסמים גם חדשות 

ספורט 

אתרי מדיה (כל אתר שמיועד לסרטים/סרטונים כולל יוטיוב כמו שאמרתי

קודם)

ברמה 2 אין דפדפן ויש רק אפליקציות שהם אישרו מראש 

ורמה 1 זה בכלל טלפון בסיסי בלי אינטרנט או טלפון מאושר

לא מסכים עם הסיפא! אין כל אדם עושה חשבון נפש לעצמו, דבר שאינו

מוגן היטב אין להכניס הביתה.

at 8:27 am (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ
רבני בית הוראה

לאריאל ולאחד שמבין; הדברים שכתבתי כלל לא נכתבו על איכות הסינון

אלא על צורת הסינון. וסינון ברמת מחשב זה פח. כן! הסברתי כבר

בתחילת הדיון למה זה כך. כך שכל האריכות שכתבת ר' אחד שמבין בנוגע

לחומרות וכו' בסינון לא רלוונטית, היות שכלל לא דיברתי על האיכות אלא

על הצורה. 

ולאריאל, בנטפרי אין אפשרות להתחבר לספק אחר. זה בדיוק מה

שהתוכנה WiFree עושה. בדיוק את זה היא חוסמת.

אני ממש לא ביקורתי. ממש לא! 

אני פשוט נמצא עמוק בתחום, ויודע בדיוק מהבחינה המקצועית איך זה

עובד. כך שלשלול אלטרנטיבת סינון ברמת מחשב, ממש לא נחשב

כ"ביקורת", אלא להכוונה למידע טוב ומקצועי יותר.

בכל אופן, שיהיה לכולם בהצלחה.

at 11:03 am (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ
חיים כהן

ל
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לי יש אתרוג ואפילו הי פתוח מאד סגור ר' חיים כהן שיסלח לי מאד נראה

שכוונתו טובה 

אבל איך יכול לגתוב שבאתרוכ אפשר הרדע לבגיע לאתרי תועבה זה שקר

גס ועלילה,

at 4:47 pm (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ
משה לייב

באתרוג ישנה אפשרות של התחברות לקבוצת קניות… 

כן. כן… כולל כל מה שזה כולל…

הנסיון הוכיח את שלו, והמציאות מדברת בעד עצמה. 

פוק חזי מאי עמא דבר..

at 5:31 pm (27/05/2020) ד׳ בסיון ה׳תש״פ
חיים כהן

אני מצטרף למה שכתב הרב חיים כהן, הכל אמת אני אחד שמתעסק

במחשבים בתור תחביב ובאמת כל הגנה שיש הצלחתי להוריד אותה או

לעקוף אותה, וחבר דיבר איתי על נטפרי אמרתי לו שגם את זה אפשר

לעקוף והתערבתי איתו ובאמת הוא צדק יש לי נטפרי בבית כבר שנתיים

אף פעם לא הצלחתי לעקוף את הגנה זה הגנה הכי טובה שיש, וכל מי

שאומר "מי שיצרו בוער וכו' " שילך לעשות שיעורי בית עם עצמו מענין

אותי לראות מה הוא רואה, ואף אחד לא אמר שאתרי תעובה זה רק

הבעיה, יש לך כמעט בכל אתר פרסומת לא צנועות לא צריך שזה יהיה

ממש תעובה בשביל לפגום בעניים, ונטפרי עושים עבודת קודש לא תמצא

אתר עם פרסומת לא צנוע, פשוט אין להם שום פשלה.

at 8:48 am (04/06/2020) י״ב בסיון ה׳תש״פ

שמעון כהן

מניסיון גם עם נטפרי, נתיב ואתרוג – 

at 11:23 am (10/06/2020) י״ח בסיון ה׳תש״פ

אליעזר
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ברור שרק נטפרי! 

בנטפרי לא קרה אף פעם פשלה עם החסימה. מה שכן קורה בנתיב

ובאתרוג. 

כמו כן, נטפרי יכולים לאפשר יותר אתרים (שהם לא בעייתיים) דווקא

בגלל שיש להם חסימה יותר מדויקת. 

יש להם סינון על האתרים (כל אתר שמתקבל אצלם נקבע לו דרגת סינון:

חסימה מוחלטת/ פתיחה/סינון מלל וכו') + סינון מלל אוטומטי + סינון

תמונות אנושי + סינון גם על תוצאות חיפוש בגוגל. 

כמו כן לנטפרי הגנה כפולה – גם ברמת ספק וגם ברמת מחשב (ההגנה

 (WiFree על המחשב היא באמצעות תוכנת

כמו כן, השירות של נטפרי מצוין. כל פנייה שמתקבלת נבדקת, ומתקבלת

תשובה יחסית מהר.

אני מצטרף לכל המגיבים על נטפרי 

יש לי נטפרי וזה כלל לא עושה לי בעיות ובלי שום פשלות בעניני קדושה 

איישר כוחו של מי שהמציאו

at 6:18 pm (18/06/2020) כ״ו בסיון ה׳תש״פ

יעקב

אתם צודקים שנטפרי הכי טוב אבל הוא סינון מאוד נוקשה ולא שייך

לעבוד איתו למשל אישתי לומדת מחשבים וניסתה את נטפרי וזה לא

איפשר הרבה מאוד אתרים מקצועיים שנדרשו ללימודיה ואם אתה מבקש

שיפתחו אין אמם מי לדבר באתרוג הם יותר מתאימים את עצמם

ללקוחות מקצועים

at 2:42 pm (05/07/2020) י״ג בתמוז ה׳תש״פ

חיים

דווקא נטפרי מאוד מאוד משתדלים להתאים את עצמם גם לתחום

התיכנות וכדו', ועושים את מירב המאמצים הן בפן הכללי, והן בפן האישי

מול הלקוח באופן אישי, בשביל להגיע לתוצאות טובות.. אבל כנראה שלא

כל דבר אפשר לעשות ב'מגבלת' ההלכה היהודית. כל נושאי השרתים

ושולחנות עבודה מרוחקים [למשל], הוא דבר מאוד בעייתי עבור מי שרוצה

at 7:35 pm (05/07/2020) י״ג בתמוז ה׳תש״פ

חיים כהן
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שהסינון באמת יתאים לאנשים המחמירים על קלה כבחמורה… כך

שטכנית, לא תמיד ישנה אפשרות.

ובשביל המליצה: הלו תימן בבני ברק, זו מסעדה לממכר בשרים… אבל לא

שייך לעבוד איתם, כי הם למשל לא מוכרים חזירים, צלופחים, חלזונות

ועוד… 

משא"כ רשת מסעדות טיב טעם הם יותר מתאימים את עצמם ללקוחות

מקצועיים, הם מוכרים הכל… 

אני יודע שזו דוגמא קיצונית, אבל קודם כל צריך להניח על השולחן את

עניין הכשרות, ורק לאחמ"כ מי שנשאר ברשימה, לוקחים את ה'הכי

מקצועי'.. אבל לא ההיפך.

אני מבין שחברת רימון בלחץ מהזליגה האדירה של לקוחות לפתרונות

סינון שמתאימים לבני תורה (או בעצם לכל אדם).. אבל לשתול תגובות

בפורום זה, זה ממש לא מקצועי.

at 9:24 pm (05/07/2020) י״ג בתמוז ה׳תש״פ

אריה

הרב חיים אתה תותח הכל אמת זה זוועה מה שהולך היום

at 10:10 pm (05/07/2020) י״ג בתמוז ה׳תש״פ

שמעון כהן

לצרכי עבודה יש לי בעיות עם נטפרי שאינן פתירות, אע"ג שהתכנים שאני

צריך הם חלקים לכולי עלמא. 

דוגמא, קבלתי הכשרה חינם מהעבודה, לצורך כך ישנו אתר לימודים ובו

קורס מכוון. הקורס מחולק לשיעורים וכל שיעור לעשרות סרטונים קצרים,

סה"כ מעל מאה סרטונים, בלתי אפשרי לשלוח ידנית כל אחד לבדיקה

ולחכות שיפתחו. אין לנטפרי פתרון לצערי הרב, כי הם באמת נותנים סינון

חזק, רק לעתים חזק מדי, ושוב אע"ג שהתכנים הנצרכים כשרים לחלוטין.

ל ל ל

at 1:19 am (07/07/2020) ט״ו בתמוז ה׳תש״פ

ערן
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דוגמאות נוספות קורות שתוך כדי עבודה צריך להגיע לכל מיני אתרים

שאין איתם שום בעיה ונטפרי יאשרו אותם אחרי בדיקה, אבל תוך כדי

עבודה אי אפשר לשלוח לבדיקה ולחכות כ"כ הרבה. וזה התחיל לקרות לי

הרבה מאז המצב והעבודה מהבית. זאת הסיבה שאני חש שאין לי ברירה

אלא לעבור לאתרוג מסלול הכי מחמיר, בתקוה שיתן מענה.

האם באמת אתרוג ניתן לעקיפה? 

אני מכירה כמה וכמה אנשים טובים וצדיקים שמשתמשים בו, וגם את

הילדים ה(קצת פחות)צדיקים שלהם, ושמעתי מאלו וגם מאלו שאין כלל

דרך לעקוף את החסימה… 

מחזקת בזאת את ידי כל האומרים שאין על נטפרי 

אכן 

הסינון הכי מוצלח בעולם 

ושכחתם להזכיר, שגם התשלום הוא רק לכיסוי עלויות מינימלי ולא מעבר 

הצדיקים שהקימו את המיזם המדהים הזה לא מרוויחים עליו כלווווום

(בעולם הזה כמובן…. בעולם הבא לא נראה לי שיש מישהו שיכול לדמיין

איזה מקום מוכן להם שם…)

at 2:48 am (07/07/2020) ט״ו בתמוז ה׳תש״פ

ציפור ליל

ערן, 2 הבעיות שהזכרת הם 'בעיות' שעצם המונח 'סינון' יוצר אותם, וכלל

לא קשור לנטפרי באופן ספציפי.. 

אלטרנטיבת הסינון היחידה [!!] שניתן לסמוך עליה לחלוטין, היא סינון

באמצעות רשימה לבנה ולא באמצעות רשימה שחורה. ומכיון שכך אין

מנוס מלשלוח את הסרטונים [הדוגמא הראשונה] ואת הלינקים [הדוגמא

השניה] לבדיקה אחד אחד… 

באתרוג, אם הלינקים/הסרטונים יפתחו לך ללא בדיקה, קרי: הם עובדים

באמצעות רשימה שחורה… וזה גרוע מאוד!

וכמו שנכתב לעיל, מוזכרות כאן 'בעיות' שלא קשורות לנטפרי במאום, אלא

הם דברים שקשורים לעצם העניין שאנחנו כחרדים לדבר ה' מעוניינים

בסינון ללא תקלות.

at 7:22 pm (07/07/2020) ט״ו בתמוז ה׳תש״פ

חיים כהן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-120051
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-120094


ק ן

ואידך זיל גמור.

חיים כהן, אני מסכים אתך בעקרון. אמנם כיון שישנם אנשים החרדים

לדבר ה' ורוצים את הסינון של נטפרי, אך עם זאת צרכי עבודתם חשובים

ובלתי אפשרי לעבוד עם הפתרון הנוכחי של נטפרי. הדבר הנכון היה

לאפשר מסלול מיוחד עבורם, עם ממשק מכוון (עם סיסמא מסיבות

ברורות) בו ניתן לאפשר נקודתית לינקים חריגים (שאינם ידועים

כאסורים), שהלקוח מכיר ובוטח בהם. כביכול הלקוח אומר: "נטפרי אני

צריך את הסינון שלכם, אבל לעיתים דחופות אני צריך שתחזירו לי את

השליטה בצורה חלקית (עד כדי רשימה שחורה). אחרת אני לא יוכל

להשתמש בפתרון שלכם, וחבל לשני הצדדים". ואין עם זה בעיה לענ"ד, כי

בסופו של דבר השליטה היא אצל הלקוח והוא בוחר להגביל עצמו עם

נטפרי. ואין חשש שבעת יצר הרע כביכול נהיה יותר קל לחטוא, כי זה לא

יאפשר לינקים ברשימה שחורה. בעצם מדובר פה על פתרון של רשימה

לבנה, עם אפשור חריגה לרשימה שחורה. ממה נפשך: לקוחות שלא

צריכים את זה – לא יצטרפו למסלול כזה, ולקוחות שחייבים את זה יוכלו

להינות מהסינון החזק של נטפרי ולא יצטרכו לעבור לספק עם רשימה

שחורה תמיד.

at 11:25 am (08/07/2020) ט״ז בתמוז ה׳תש״פ

ערן

זה לא רלוונטי… 

בדיוק כמו שלכל חוק ישנה הגדרה ברורה מה כן ומה לא, ואם לא תהיה

הגדרה אז לא יהיה לדבר סוף וכל אחד ימשוך לכיוון שלו, כך גם פה.. זה

פשוט בלתי אפשרי. 

חטיבת הסינון כמסננת, אינה יכולה לסמוך על דברי הלקוח שטוען

שהלינקים/סרטונים שלו הם 'נקיים לכו"ע'. זה פשוט לא ילך. כי מי יוכיח

שזה אכן כך כל עוד הם לא בדקו את זה בעצמם? בקיצור, אתה מבין שזה

לא רלוונטי.. היא המסננת, והיא זו שצריכה לבדוק אם התוכן אכן כשר

וראוי או לא. ולא שייך בשום פנים אופן לפתוח מסלול על בסיס רשימה

ל ל

at 7:39 pm (08/07/2020) ט״ז בתמוז ה׳תש״פ

חיים כהן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-120139
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-120168


שחורה.. כי אתה תטען על לינקים מסויימים שהם נקיים, ואחריך יבוא

פלוני וגם יטען, כשזה לא כך… ולמה לך יאמינו ולו לא?

אבל ביום שנטפרי יעשו את זה הם יאבדו את כל הייחודיות שלהם, וחבל.

כיום נטפרי משמשת חומה בצורה שלא נותנת לאדם ליפול בשום אופן

מהסטנדרט המוקפד שהוא בחר. אם נפתח פתח, ועוד תחת המותג

המהודר 'נטפרי', ברור שרבים יתפתו לרדת לשם גם אם אין להם צורך,

ואין הצר שווה בתועלת. 

עבור מי שבכל זאת מוכרח לשירות כזה, יש ל'נתיב' מסלול מיוחד עם

'רשימה אפורה', בה ניתן לגשת לכל מה שלא פסול בהחלט, תוך טשטוש

תמונות אוטומטי.

at 9:05 pm (08/07/2020) ט״ז בתמוז ה׳תש״פ

מאיר

אני כרגע מתלבט בין "אתרוג פלוס" ל "נטפרי" מה תכלס' אתם מציעים

לי?

at 12:03 pm (19/07/2020) כ״ז בתמוז ה׳תש״פ

שאול

אני לא מבין בזה, אני מתרשם מאנשים כאן שנטפרי טוב יותר.

at 2:16 pm (19/07/2020) כ״ז בתמוז ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

הייתי באתרוג ועברתי לנטפרי ואני גומר על נטפרי את ההלל 

באתרוג נראו תמונות נשים ותכנים שהצינעה יפה להם …..ואף על פי

שהיתה לי תוכנת אתרוג על המחשב החוסמת אותי מלעקוף החסימה ולא

עקפתי אותה מעולם וגם אתרי חדשות מלוכלכים ככיכר ובחדרי נפתחים

באתרוג על ידי קבוצה ואילו נטפרי פותחת הרבה יותר טוב כי הסינון שלה

מדוייק וסוגרת הרבה יותר טוב כי הסינון שלה מדוייק ובנוגע לטוענים

שצריך הרבה סרטונים שנטפרי יפתחו לעבודתו זה אפשרי לקנות נקודות

ל 3 16 ל

at 12:48 pm (20/07/2020) כ״ח בתמוז ה׳תש״פ

משה
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אם זה מעל 16 בחודש וייתן 3 נקודות לסרטון ואז זה יהיה דחוף והמענה

מיידי לסיכום ליהודי ראוי להחזיק נטפרי ולא אתרוג פלוס כי בנטפרי מה

שנסגר בדרך כלל זה פלדה לכולם כולל כולם ואמנם מרוב זהירותם הם

סוגרים קצת יותר ממה שצריך אבל זה עדיף משמיעת וקריאת נשים וכולי

ואכמ"ל 

ועל נטפרי נאמר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

אגב גם לעובדים בסים ולא ברשת קווית יש בשוק מאה ג'יגה בסינון נטפרי

at 7:02 pm (20/07/2020) כ״ח בתמוז ה׳תש״פ

משה

יישר כח חיים. החכמתי מהדברים שלך ומשאר החברים תודה. 

רציתי לדעת אם יש לך מידע על חסימה לסמארטפון כי אני ממש לא מבין

בזה גם שם יש עדיפות לנטפרי? אם כן אם אפשר להסביר טיפה למה כי

למיעוט הבנתי סמארטפון עובד שונה ממחשב או אולי אני טועה…

at 1:48 am (28/07/2020) ז׳ באב ה׳תש״פ
יצחק

לנטפרי לצערינו עדיין אין סינון על סמארטפונים. 

בתחילה היה רק על מחשב, וכעת ב"ה יש גם על טאבלטים, אך על

סמארטפונים אין…

בעניין זה, יש את נתיב והדרן. [ולא עסקן, וכ"ש לא מושגח/מושגח

פלוס/כשר פליי, ושאר ירקות…]. 

מי מבין השניים טוב יותר? אינני יודע, היות שלא התניסיתי בעצמי. תוכל

לברר זאת בפורומים החרדיים, כדוגמת פרוג ודומיו.

at 2:10 pm (28/07/2020) ז׳ באב ה׳תש״פ
חיים כהן

עברתי על ההתכתבות כאן ורציתי להעיר כמה דברים. 

at 12:50 pm (31/07/2020) י׳ באב ה׳תש״פ
אלי

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-120966
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121451
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121479
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121691


א. אין ספק ש"נט פרי" זה הסינון הכי טוב ורצוי שיש!! זאת טיפשות לומר

אחרת. 

ב. הייתה נפילה בנט פרי לפני חצי שנה/שנה בערך וזה ביטל את הסינון

לזמן קצר. 

ג. החיסרון הגדול בנט פרי זה שההגדרות של מייקרוסופט לא מתעדכנות

וזה עוצר אותם, כמו"כ העדכונים של חנות מייקרוסופט. (הייתה לי תקלה

במחשב, ומייקרוסופט לא הסכימו לעזור לי עד שאני יבטל את החסימה כי

זה הפריע להם). 

ד. גם יוטיוב לדוגמא חסום לגמרי! ברור שהתחלופה שלו אינה מספקה

דיו. מה שגם זה לא משמיע שירים רצוף. לדוגמא היו יכולים לפתוח ערוץ

ביוטיוב ולהעלות לשם את כל השירים שהם היו רוצים וככה היו חוסכים. 

לסיכום: אין לי תחלופה של סינון אחר כמו שציינו לעיל. אבל בכל זאת יש

הרבה בעיות בנט פרי שהמענה עליהם כנראה יקח כמה שנים.

ברור שיש לנט פרי הרבה מה לשפר.. החל באי חסימה של העדכונים

והתוכנות של מיקרוסופט, וכלה באתר יוטיוב יותר נורמאלי כמו ערוף

ביוטיוב שיעלו לשם תוכן וככה הוא ינגן באופן רצוף וכדו'. 

הייתי שם ולא יצאתי מרוצה כלל! 

ח"ו איני ממליץ על שום סינון אחר כמו שציינו לעיל!!!! 

אך איני אומר שנט פרי זה פיתרון הולם.

at 1:05 pm (31/07/2020) י׳ באב ה׳תש״פ
אלי

1. ישנם עידכונים מלאים עבור תוכנות מייקרוסופט.. החל מחלונות, וכלה

באופיס… אתה מציג נתון שיקרי. 

2. יוטיוב הרגיל פתוח… אין שום צורך ב"אתר יוטיוב יותר נורמלי"… הכי

נורמלי זה האתר הרשמי בעצמו, והוא פתוח! [עניין ה"וידאו טוב", זה משהו

חיצוני שלא קשור לנטפרי בכלל.. בשביל למצוא סירטון ביוטיוב, פשוט

תחפש בגוגל "XXX יוטיוב".. וזה בדיוק כמו לחפש בחלונית החיפוש של

יוטיוב עצמם]. 

! ל ל ל ל ל ל 3

at 9:54 pm (01/08/2020) י״א באב ה׳תש״פ

חיים כהן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121692
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121729


3. ישנה בהחלט אפשרות להפעיל פלייליסט רציף של ערוצים ביוטיוב…!

גם כאן אתה מציג נתון שיקרי.

זה פשוט הזוי ולא נתפס איך ששוב ושוב השקרים של רימון שנועדו ללכלך

על נטפרי, צפים ועולים, בו בזמן שהם חסרי בסיס… 

מי שרוצה לעיין בהרחבה בנושאי השקר והוצאת הדיבה של רימון

[שמיואשים מהקריסה שלהם] על נטפרי, יכול לעיין בפורום פרוג ולראות..

זה פשוט הזוי. הם ממציאים שקרים שלא היו ולא נבראו.. והם לא בוחלים

בשום אמצעי, גם תביעה בבתי המשפט על עניין מגוחך וחסר בסיס של

גניבת פטנטים [שמעולם לא היו פטנטים רשומים אצלם!].

לרגע זה נשמע שאתה עובד בשביל נטפרי או משו דומה?? 

בכל אופן אני מבין שיש לך כנראה טינה גדולה כנגד רימון.. אבל מצטער

לומר לך שאני לא קשור אליהם משום מקום.. סה"כ הייתי בנט פרי

בסביבות שנה, והפריעו לי הדברים שכתבתי לעיל! 

אם באמת יש פתרון בשביל הדברים שכתבתי, אשמח לשמוע ואכן זה

יעזור לי. אך אני לא חושב שמין הראוי לצאת במתקפה כנגד מישהו

שסה"כ כתב מה שראה!! מה שעוד כתבתי מפורש שבסופו של יום, למרות

הכל, ברור שעדיף נטפרי.

at 12:21 am (03/08/2020) י״ג באב ה׳תש״פ

אלי

כל מי שהיה ברימון-אתרוג ועבר לנטפרי, והיה ער למעללים הבלתי

נתפסים שהם עוללו [ועדיין] לציבור יראי ה' שרוצים סינון מבית פנימה, ולא

איזו חבורת XXX שהקשר בינהם לסינון לחרדים הוא יותר רחוק מהמרחק

המבדיל בין מזרח למערב, יש לו טינה עליהם.

הם לא מוכנים בשום פנים ואופן להפסיד בקרב. ולא רק שהם לא מודים

בתבוסה שהם נוחלים [ברוך השם!] מול שיטפון הלקוחות שעובר מהם

לנטפרי, אלא הם לא בוחלים בשום אמצעי שיגרום ללקוחות ולספקים לא

לעבוד עם נטפרי. וזה יותר הזוי מהזוי.

at 12:51 pm (03/08/2020) י״ג באב ה׳תש״פ

חיים כהן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121829
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-121854


ולגופם של דברים, מה שכתבתי לך, ר' אלי, הוא בלי קשר למלחמה

שרימון-אתרוג מנהלים מולינו, אלא אני פשוט נצמד לעובדות… כתבת

שאין עידכונים למייקרוסופט – זה לא נכון. ישנם עידכונים. כתבת שאין

אפשרות להפעיל פלייליסט לערוצים [שאושרו] בנטפרי – זה לא נכון.

ישנה אפשרות.

ועדיין, מבחינתי, גם אם מה שכתבת היה נכון, ו'הבעיות' הללו היו קיימות

בנטפרי, הרי זה דומה לאדם שמתלבט אם להעדיף אופניים חשמליים או

מאזארטי רק בגלל שיש לה איזשהי סריטה בתחתית הטמבון… וברצינות:

אתה מדבר כאן על חטיבות סינון [על כל המשתמע מכך, ועל ההשלכות

הרוחניות של בתים בישראל], והנתון שעליו אתה מדבר שמפריע לך הוא

העובדה שא"א [לטענתך] להפעיל פלייליסט ביוטיוב… 

[בנימה אישית-] אההמממ לא יודע. קצת מגוחך.. לא?!

בכל אופן, הנני מעיד עלי שמים וארץ, שאין לי שום שייכות לנטפרי. אני

בסה"כ אדם שמחזיק אינטרנט המון שנים, ועברתי בכל הסינונים הקיימים,

בדקתי בעצמי את כולם הן מבחינת איכות הסינון [היינו מבחינת דתית],

והן מהבחינה המקצועית כאיש מחשבים. זה הכל!

בכל אופן, בהצלחה לכולם.

אני כותב עכשיו מכאב לב אמיתי (ב"ה) 

אני גר בחו"ל עכשיו יש לי נטפרי (לפני זה הייתה לי סינון אחר) אני כבר

משקיע כל כך הרבה זמן לפרוץ את נטפרי וזה לא הלך לי 

כל אחרים הצלחתי

at 5:17 am (30/08/2020) י׳ באלול ה׳תש״פ
יעקב

ייתכן שלאנשים שעובדים בבית על דברים פשוטים נטפרי מספיק, כל מי

שצריך משהו יותר מורכב של תכנות, בניית אתרים וענינים מקצועיים,

צריך להחזיק בצמוד לסינון נטפרי עוד מחשב לא מסונן בכלל כדי לעבוד. 

כשמתחננים לנטפרי שיפתחו כדי למנוע את הפריצה התשובה שלהם

היא: אתם מחפשים לפתוח, אז תלכי לחסימה אחרת ולא מנסים

at 11:27 pm (02/09/2020) י״ג באלול ה׳תש״פ

טכנאי

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-123478
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-123709


להתגמש, מנסיון רב שנים. 

בנוסף חשוב ליידע את רבני בית הדין שנועדה המטפלת בנושא זה היא:

ועידת הרבנים לביצור חומות הדת ולא ועדת הרבנים לענייני תקשורת

שקשורה למקומות המספרים הכשרה ולא לאינטרנט.

אין בין הדברים שנכתבו מעלי [ע"י טכנאי] לבין המציאות כל קשר, ואפילו

לא המזערי ביותר… 

יש לנטפרי מאות ואלפי מנויים מתכנתים ומפתחים, והכל מצויין ופעיל,

ומשתדרג עם הזמן.

לינק אחד [מתוך כמה] שיעיד שהדברים הנ"ל נכתבו ע"י אינשי דלא מעלי,

שמנסים כל העת להכפיש את נטפרי.. אבל זה לא יעזור לכם, כי מליון

אמריקאים לא טועים..

https://netfree.link/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7

%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9

D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%99

%D7%9D

בהצלחה.

at 10:02 pm (03/09/2020) י״ד באלול ה׳תש״פ

חיים כהן

אם אין קשר, אז מה הלחץ שלכם כל הזמן להגן ולסתור כל ביקורת

והערה? 

הדברים נכתבו מתוך נסיון רב בעבודה עם בתי תוכנה ובתי ספר בעיר בני

ברק

at 10:23 pm (03/09/2020) י״ד באלול ה׳תש״פ

טכנאי

אינני מבין בזה, אבל אני מניח שכל אדם יכול לבדוק מול נטפרי שיש לו כל

at 8:37 am (04/09/2020) ט״ו באלול ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

https://netfree.link/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-123755
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-123758
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-123773


מה שהוא צריך.

דברי חיים כהן לא נכונים. 

אני חושב שהאמת היחידה זה שהוא היה מחובר מלפני 7 שנים לרימון ולא

לאתרוג, ואז אני לא יודע מה לענות לו על מה שהיה פעם. 

לגבי הטענה השקרית שלו "נטספארק לא מנוהלת ע"י אנשים יראי שמים

ועוד… 

אני מכיר (אישי) יותר מ3 אנשים חרדים שהם חלק מהניהול תוכן של

נטספארק/רימון, בנוסף מי שאחראי על תוכן בחברה זה הרב יהושוע

שפירא שהוא אחראי על כל ההחלטות התוכן ללא שום אינטרס של כסף,

והם לא נציגי תמיכה אלא אחראים. 

לגבי הטענה השקרית הנוספת "אפשר לעבור בין מסלול למסלול בתוך

החשבון האישי באתר" 

אני כבר 4 שנים באתרוג וניסיתי המון פעמים את האפשרות הזאת, ובאו

אלי המון אוהדי נט-פרי ולא הצליחו להראות לי את השקר הזה שאתם

מפיצים. 

ועוד שקר מבית היוצר של חים כהן "מה גם שאפשר להתחבר לקבוצות

גרפיקה וקניות, שבהם פתוחים אתרים בעיתיים ממש עם תמונות תועבה

לחלוטין" 

ניסיתי המון פעמים את האפשרות הזאת, ובאו אלי המון אוהדי נט-פרי ולא

הצליחו להראות לי את השקר הזה שאתם מפיצים. 

לגבי הדמגוגיה "כשאני רואה רב בישראל שממליץ על אתרוג או נתיב, אני

פשוט פוכר ידיי בייאוש… רבש"ע למה זה קורה? הרי אין הקב"ה מגלגל

תקלה ע"י צדיקים.. אז למה כאן" 

הרב סילמן שמבין בנושא של אינטרנט יותר מימך ממליץ על אתרוג פלוס

כמו על נט פרי, או שגם עליו יש לך השגות. 

אחרי שכולם כותבים שאין אפשרות לשנות מסלול אז עברת לנושא של

קבוצת קניות, וגם זה אוהדי נט-פרי לא הצליחו להביא הוכחות לבעיות

יותר ממה שנט-פרי.

בקיצור אצלכם אוהדי נט-פרי לא עובד נושא העובדות אלא הכל על בסיס

ססמאות וסיפורים "פעם היה עובד אצלי". 

אני חושב שנטפרי היא רק טוב לשוק אבל עדיין אחרים קיימים לשוק

at 5:32 pm (10/09/2020) כ״א באלול ה׳תש״פ

נחמן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-124228


ק ק ן ק ק

מחקתי את המחמאות שכתבת… אנחנו לא אוהבים שפה כזו.

at 6:42 pm (10/09/2020) כ״א באלול ה׳תש״פ

רבני בית הוראה

יהודים יקרים, 

אנו לפני יום ה' המתקרב אלינו. 

אנא, מי שחושב שמתאים לו נטפרי, שייקח, ומי שמתאים לו משהו אחר –

שיעבוד איתו. 

בסופו של דבר כל הדיונים כאן לא מובילים לשום מקום מלבד תקלות של

לשון הרע. 

בסופו של דבר כל אדם עושה מה שנראה לו נכון, גם אם יש שלא יסכימו

איתו, ומה לנו לתת יד ליצר הרע להחטיא אותנו במריבה לפני יום דין?

at 8:18 pm (10/09/2020) כ״א באלול ה׳תש״פ

אריאל

אלי, תגובה קצת מאוחרת, אבל מידע רלוונטי לא מזיק. 

הסתכל בקישור הרלוונטי, תחת הכותרת "מאפיינים יחודיים", בסעיף

"עדכוני ווינדוס": 

https://netfree.link/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99_%D7

%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A

9%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%

D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99#.D7.94.D7.A1.D7.A4.

 D7.A7.D7.99.D7.9D

ייתכן שפשוט סבלת מחסימה של ספק האינטרנט, לא של הסינון…

at 6:39 pm (15/09/2020) כ״ו באלול ה׳תש״פ

צ. פ.

איזה חסימה הכי טובה אני יכולה לשים על מחשב בודד, 

at 1:34 am (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
מיכל

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-124239
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https://netfree.link/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99#.D7.94.D7.A1.D7.A4.D7.A7.D7.99.D7.9D
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-124590
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125093


כלומר יש לנו בבית ראוטר והרבה מחשבים, אבל על שלי אני רוצה סינון,

סינון שיתן לי גישה לכל מה שקשור לתכנות וכולי.. 

אשמח להצעות

ההצעה הכי טובה לפנות לנטפרי ולשאול מה הם יכולים להציע לך

בהתאם לצרכייך…

at 9:10 am (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
רבני בית הוראה

במקרה כזה נטפרי לא יוכלו לתת פתרון, כי המענה שלהם הוא לראוטר,

והיא מחפשת סינון למחשב בודד. 

לכאורה הפתרון שלך הוא דרך נתיב. 

אבל את המידע הכי מדויק אפשר לקבל בועידת הרבנים לביצור חומות

הדת, יש להם מענה טלפוני במספר: 1599-550-330

at 11:41 am (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
טכנאי

.VPN דווקא לנטפרי יש פתרון לזה. שאל את הנציב על

at 3:34 pm (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
אברהם

vpn זה פתרון מורכב ומסובך מבחינה טכנית, לא מומלץ לשימוש קבוע

וחלק. 

כשהמטרה לתת פתרון לאדם שרוצה לחסום במקום שאחרים לא, חשוב

לתת פתרון שיתן גלישה חלקה ונעימה, ולא פתרון שיציב כל הזמן קשיים,

מה שיגרום לו לנטוש את ההתחזקות, ולחזור להשתמש בלי סינון בכלל. 

הפתרון בכל מקרה הוא לשאול את ועדת הרבנים, ולא אנשים ששרופים

על נטפרי.

at 4:06 pm (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
טכנאי

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125099
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125110
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125123
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125129


שלום, האם ניתן להתקין נטפרי על הפלאפון, כלומר בלי סים, או סטיק

וכדו" ?

at 4:15 pm (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
ג'רמי

https://netfree.link/wiki/Wifree_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%9

 3%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93

תשובת נטפרי בענין

at 4:37 pm (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
טכנאי

תודה רבה לכולם

at 5:08 pm (24/09/2020) ו׳ בתשרי ה׳תשפ״א
מיכל

תודה רבה ! 

אגב, האם ניתן לפתוח אפליקציית פייסבוק או כל אפליקציה אחרת למי

שצריך (כגון לעבודה וכדומה) ?

at 8:09 am (25/09/2020) ז׳ בתשרי ה׳תשפ״א
ג'רמי

מה שצריך לעבודה יש גם באינטרנט מסונן.

at 12:45 pm (25/09/2020) ז׳ בתשרי ה׳תשפ״א
רבני בית הוראה

אהבתי מאוד את התשובות החכמות ובמיוחד מחיים כהן 

תודה 

at 9:51 pm (01/10/2020) י״ג בתשרי ה׳תשפ״א

יוסי כהן

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125130
https://netfree.link/wiki/Wifree_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125132
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125137
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125165
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125177
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125624


רציתי לשאול יש לי רימון כדאי להחליפו שלא יפרץ ח"ו

כדאי להחליף.

at 10:09 pm (01/10/2020) י״ג בתשרי ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

אני אתמול הוספתי על רימון את נתיב למחשב שלי 

בינתיים בסדר 

למי שרגיל (כמוני) שהכל נפתח בקלות זה לוקח זמן להתרגל לבקש כל

אתר שצריך שיפתחו לך 

אבל זה משתלם 

אני בחודש נסיון מקווה להשאר בעז"ה אם לא יתקע אותי מדי

at 12:07 am (02/10/2020) י״ד בתשרי ה׳תשפ״א

מיכל

ברכותינו! התחלה מצויינת לשנה חדשה נפלאה בעזרת ה'.

at 9:08 am (02/10/2020) י״ד בתשרי ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

עוד תדעו תוספת למפחדים מנטפרי: 

גם גרפיקאים ועורכי וידאו תדעו ישנם אתרים לא אפרטם פה, אבל הם

מופיעים באתרים נפוצים של נטפרי, עם מאות או אלפי סירטונים וכן

מאות או אלפי תמונות כל אתר. וכמובן צריך לשלוח לבדיקה סירטונים אם

הם לא פתוחים. אבל כנראה שמרוב שיש הרבה משתמשי נטפרי אפשר

למצוא כבר עשרות (בלי הגזמה) סירטונים פתוחים ואולי יותר.. 

לכן גם לגרפיקאים אין מה לפחד. כל האתרים שהזכרתי מלאים בתמונות

שכמובן כבר פתוחות כי הם נשלחו לבדיקה אוטומטית

at 9:13 am (09/10/2020) כ״א בתשרי ה׳תשפ״א

א' ב'

יצחק

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125625
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125635
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-125657
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126164


האם יש הבדל בין אתרוג לאתרוג פלוס ? 

אני חייב עכשיו סטיק לעבודה של אישתי, ואני מסתפק בין נטפרי לאתרוג

פלוס, משום שראיתי כתבה ( שיווקית..) ביתד נאמן על אתרוג פלוס, וזה

היה נשמע ממש מוצלח.

at 10:48 pm (10/10/2020) כ״ב בתשרי ה׳תשפ״א

ק

כדאי להתייעץ עם הועדה לביצור חומות הדת, הם מבינים בענין זה.

at 10:50 pm (10/10/2020) כ״ב בתשרי ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

נראה שאנשים כאן לא בודקים אחורה בכל התגובות מה ענו ושואלים את

אותן השאלות המון פעמים

at 11:49 pm (10/10/2020) כ״ב בתשרי ה׳תשפ״א

איתן

תופעה כללית ידועה באתר..

at 9:04 am (11/10/2020) כ״ג בתשרי ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

אבל זה עוזר לאנשים לשחרר כעסים ולפרוק מתחים 

שמביעים את מה שחושבים ומשתפים בכך עוד ועוד אנשים.

at 9:17 am (11/10/2020) כ״ג בתשרי ה׳תשפ״א

איתן

עם איזה אינטרנט כבוד הרב משתמש לצורך האתר הזה?

at 7:15 pm (21/10/2020) ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א
ציפור

at 9:12 pm (21/10/2020) ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א
אבישג

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126215
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126216
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126219
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126228
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126234
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126910
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126916


וואוו כמה תגובות על השאלה שלי!!

אני משתמש עם אתרוג, כך אני רגיל כל השנים, אבל יכול להיות שהיום

שיש גם נטפרי זה יותר טוב, אני לא מתמצא רק רואה מה אנשים כותבים

כאן. אצלי אין גישה לילדים לאינטרנט בכלל.

at 9:10 am (22/10/2020) ד׳ במרחשון ה׳תשפ״א
רבני בית הוראה

נלמד מזה מחסר כמה אחריות יש על כל מה שמוציאים מהפה

ומהמקלדת…

at 9:14 am (22/10/2020) ד׳ במרחשון ה׳תשפ״א
רבני בית הוראה

אתרוג מצוין מצוין, למי שרוצה לחטוא ח"ו לא יעזור שום סינון, באתרוג לא

נכשלתי באף ראיה אסורה ב"ה כבר חמש שנים

at 1:46 pm (22/10/2020) ד׳ במרחשון ה׳תשפ״א
יהודי

יש משהו שלא מספיק הדגישו כאן. שלהרבה מאוד אנשים נטפרי לא

תועיל להם, 

לדוגמה, מי שצריך קורס דיגיטלי מאוד קשה עד בלתי אפשרי ללמוד

בנטפרי (היות ואין אופציה לפתיחה למשתמש מסוים אלא בכמות

מוגבלת לפי מספר הנקודות) 

וישנם עוד שלא יתאים להם נטפרי. 

כך שיש לברר היטב לפני שמתחברים לנטפרי, שבאמת זה עונה על

הצורך.

at 10:38 pm (22/10/2020) ד׳ במרחשון ה׳תשפ״א
משתמש נטפרי

חיים ג'רמי

https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126943
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126946
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126959
https://din.org.il/2019/01/07/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91/#comment-126979


שלום וברכה, 

אני מאוד מעוניין להתקין את נטפרי למכשיר שלי 

אך ממה שהבנתי הסינון ניתן לתקנה רק בטבלתים, ולא בסמארטפונים,

אלא אם כן זה נעשה דרך סים.

וממה שהבנתי עם סים אי אפשר להתחבר לרשתות WIFI רגילות נכון ?

יש גם סינונים אחרים שלא מתאימים לאלו שרגילים לאינטרנט פתוח.

אני פשוט איבדתי כיוון.

אני רוצה לחזיק פלפאון אם סינון כשר אבל אני כבר לר יודע מה לשים ומה

לעשות…

ואל תשיבו לי נטספארק, כבר ניסיתי והאינרנט שלהם – אפילו בהגנה

ההכי גבוהה – לא משהו. אפשר לראות תמונות לא צנועות בקלי קלות….

לכן אני פונה אליכם שוב כדי שתעזרו לי לברר מהניסיון האישי או מהמידע

שלכם מה לתקין על המכשיר שלי [אני משתמש באנדרואיד].

תודה מראש לכל הגולשים.

at 6:37 pm (25/10/2020) ז׳ במרחשון ה׳תשפ״א
 

לדעתי מה שיתאים לך זה פלאפון עם 2 סימים. אחד בשביל שיחות

(ותדאג שהאינטרנט יהיה חסום בחברה!) והשני בשביל האינטרנט כמו

למשל של 019 עם סינון נטפרי. כנראה שיהיה לך בעיה עם וואטסאפ אבל

תדבר איתם אולי יוכלו לעזור. במקביל אתה יכול ללכת לטכנאי שלא

 .WIFIיאפשר חיבור ל

בהצלחה!

at 8:57 pm (26/10/2020) ח׳ במרחשון ה׳תשפ״א
ארי

איך יתן לבטל שלא ישלחו אלי הודעות כשמתקבלות הודעות חדשות

at 10:01 pm (26/10/2020) ח׳ במרחשון ה׳תשפ״א
איתן
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בנושא הסינון? 

זה פשוט איום ונורא כמה הודעות מיותרות ללא טעם וריח. 

אשמח לעזרה בעניין.

תודה על התשובה, אבל זה נראה לי מסובך מדי ללכת להוא ולהתקשר

להוא…

at 10:16 pm (26/10/2020) ח׳ במרחשון ה׳תשפ״א
ג'רמי

כנראה ביקשת לקבל, תלחץ למטה ליד התגובות שאתה לא רוצה לקבל.

at 7:42 am (27/10/2020) ט׳ במרחשון ה׳תשפ״א
רבני בית הוראה

השתמשתי בסינון של רבני חבד 

זה גם חוסם וויפי וכמובן סינון על המכשיר.

נראה שזה ממש טוב

at 4:11 pm (28/10/2020) י׳ במרחשון ה׳תשפ״א
יודא

האמת 

חיים כהן דיי שיכנע אותי עם הטיעונים שלו לעבור לנט פרי 

הייתי ברימון – חצי פרוץ זאת המילה! 

הייתי באתרוג – לא הייתי מרוצה! ואכן היו דברים מעולם.. 

אתרוג פלוס – אני לא מכיר… 

נטספארק – יש לי היום על המחשב – התוכנה עצמה חוסמת טוב יחסית

ברמה הכי גבוהה ולאתרים נצרכים (לא מושלם לפחות לא כמו שמתארים

בנטפרי) אבל צריך להרחיק את הסיסמא לתת לחבר או משהו

אבל בהתייחס לכל 

at 11:49 am (12/11/2020) כ״ה במרחשון ה׳תשפ״א

מתלבט
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הטיעונים אני חושב שנטפרי הכי טוב! 

הקושי היחיד זה איך עושים או למי פונים 

אם תוכלו לכוון אותי אני אשמח לעשות!! 

וישר כח לכל התגובות! 

וישר כח לרב שנותן מקום להשמיע!

ובנימה אישית – אני לא חושב שמי שעושה רימון הוא רשע… 

הוא כנראה באמת לא מכיר… 

זה סינון מאוד בעייתי 

ואולי אם הרב ירשום מה מותר מבחינת הלכה לראות בתמונות 

או לשמוע 

או לגבי גדר ייחוד 

ככה שאנשים יוכלו להבין מה הסינון שלהם נותן להם לעומת מה

שההלכה מתירה 

ואחר כך יוכלו לקבל החלטה מצילת חיים. 

תודה רבה!!

אני בטוח שאם תעשה בגוגל נטפרי תגיע אליהם… לגבי לכתוב מה מותר

ומה אסור זה הרי בלתי אפשרי… ולכן מותר רק מה שיש השגחה מפוקחת

של רבנים ידועי שם, ולא רימון כמובן.

at 11:55 am (12/11/2020) כ״ה במרחשון ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

אוסיף את הזוית שלי, לא קראתי את כ-ל התגובות אבל נראה שיש לי מה

להוסיף מנסיוני.

1. מנסיוני – עודף חסימה עשוי בסוף לגרום למכשולות גדולות. וד"ל.

הגדרת עודף היא כל אחד לפי צרכיו. 

2. נטפרי הכי גרוע מבחינת עודף חסימה, ומאידך הכי בטוח מבחינת

נקיות. אתרוג גם סובל מקשיים מעודף חסימה. לנתיב יש כזו בעיה, אך יש

להם יותר אפשרויות טכניות וגם רצון לפתור את זה במרבית המקרים,

at 4:54 pm (30/11/2020) י״ד בכסלו ה׳תשפ״א

דוד
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, ק ן

להבדיל מהאחרים שסובלים מקושי טכני או חוסר רצון או שניהם יחד. 

3. נתיב הכי פחות נוח מבחינה טכנית, מפריע לפעילות חלקה של

המחשב. נטפרי יוצר בעיות מסוימות למשתמשים מתקדמים בגלל שהוא

 .VPN

4. אתרוג פלוס (להבדיל מאתרוג) לא איפשר בעבר מעבר בין מסלולים,

דרישה של ועדת הרבנים. לא ידוע לי שהשתנה ואין סיבה. נתיב – יש להם

חסימה (לבחירה) גם ברמת ספק, אבל מינימלית מאוד.

כל הסינונים ניתנים לעקיפה מלאה -וקלה מאוד!- בדרך כזו או אחרת,

למכירים. זה אינו פתרון אלא כלי עזר מינימלי.

אני ממליץ על נטפרי למשתמשים רגילים הצריכים מיילים, בנקים וכדומה.

על אתרוג למי שצריכים משהו קצת יותר רחב. ועל נתיב למי שזקוקים

להתאמה אישית לצרכיהם – עם מחיר של פגיעה ביעילות המחשב.

ט.ל.ל

אכן אין על הסינון של נטפרי בעולם !!! 

כיום בכל בית חרדי הירא לדבר השם שמשתמש באינטרנט, מכניס לבית

רק את נטפרי. 

כל השאר סינונים בעתיים ביותר 

סינון רימון, הוא סינון גרוע ביותר, שאינו נחשב לסינון. ואינו לבני תורה כלל

ועיקר !!

נטפרי חוסם לא רק תמונות וסרטונים פרוצים, אלא גם דברי כפירה, כל

דבר שכתוב שאין לפי רוח היהדות חסום בנטפרי. כמובן שאין לשון הרע

רכילות הוצאת שם רע, כלום. בקיצור הם דאגו לכל מה שצריך. 

ראוי ונכון להפיץ את נטפרי בכל מקום 

איני כותב מנגיעות אישיות, אני פשוט כמה שנים בנטפרי, וגיליתי שאין על

הסינון שלהם בעולם !! 

אשרינו שזכינו בדור כזה שפל, לסינון כזה מוצלח, שמציל רבבות של

אנשים מבאר שחת.

at 1:15 am (20/12/2020) ה׳ בטבת ה׳תשפ״א
יצחק

משה
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אכן מניסיון של שנים הנטפרי מעולה!! אכן חסום מאוד אבל זה עדיף

מפחות מסונן

at 2:42 pm (21/12/2020) ו׳ בטבת ה׳תשפ״א
ש

שלום רב לכל העונים, 

האם יש אידיאל טוב ועובד של אתרוג של vpn?( כי נטפרי עושים בעיות

(…vpn וצריכים אישורים מיוחדים בשביל

at 10:08 pm (26/12/2020) י״א בטבת ה׳תשפ״א

הלכה יומית

נטפרי = לא אפרש להתקין לטלפון – וזה הכי חבל.

[אלא אם כן חוסמים את הווי פי ומשתמשים בשני סימים שזה מאוד לא

פרקטי ולא רלוונטי…]

נטספארק = מניסיון אישי הוא היה יכול להיות טוב. 

למרות שהוא קצת חונק, בכל זאת אם יודעים לחפש אפשר למצוא תקלות

עד בלי די ! אפילו ברמה הכי גבוהה (עם אינטרנט) ! והוא חוסם הרבה

שיעורי תורה שזה חבל… כמובן שיש להם תמיכה טובה – אבל עצם הסינון

מגרר את היצר ומביא לידי הרהורים רעים.

או שזה חונק פחות אבל מביא לידי מכשול – הרהורים, או שזה חונק מדי

ולא פרקטי…

אני בינתיים משתמש בסינון גוי שחוסם לפי צרכיי, שזה יותר טוב מכלום. 

אני אישית רוצה לעבור למשהו יותר רציני , לא חונק אבל כשר – אבל לא

נראה לי שאמצא בזמן הקרוב… 

בינתיים אני מסתדר עם "רחוב" בכיס וסומך על עצמי…

at 4:35 pm (28/02/2021) ט״ז באדר ה׳תשפ״א

Anon123

at 8:10 am (01/03/2021) י״ז באדר ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה
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אסור לאדם לסמוך על עצמו..

בואו נעשה סדר. 

קודם כל אפשר וצריך למחות נגד סינון שלא מספק הגנה מספיקה אבל

בלי להכפיש את האנשים שעומדים מאחוריו, 

לדוג' "נטספארק" בלי להכנס לאיכות הסינון הוקם בידי אנשים יראי שמים

ולשם שמים ואני אומר את זה באחריות!! כדאי להזהר מאוד מלשון הרע

והוצאת שם רע על אנשים ובפרט שבדיון הזה זה לא כלכל משנה, מה

שמשנה זה האם בסופו של דבר האינטרנט מוגן כהלכה.

"נטפרי" אכן מספקת את ההגנה הטובה ביותר(מניסיון) 

המחיר שמשלמים על כך הוא חסימת יתר לפעמים ולדעתי הוא בלתי

נמנע, צריך להגיד את זה שמי שרוצה אינטרנט מסונן כמו שצריך זה יבוא

ביחד עם חסימת תכנים אפילו כשרים לחלוטין שהוא היה רוצה להגיע

אליהם, אי אפשר אחרת! אם אתם שואלים אותי זה מחיר שכדאי לשלם

בשביל אינטרנט מסונן ושמירה על הקדושה. "קדושים תהיו כי קדוש אני"

at 12:19 pm (18/03/2021) ה׳ בניסן ה׳תשפ״א
יוני

נטספארק מניסיון אישי הוא מעולה !אבל אני אומר אז זה לטועלת,

שלצערי מצאתי שם תקלות. אלא אם כן חוסמים את היוטיוב ואת

הפייסבוק לגמרי – ונראה שאפילו הכי ניתן למצוא תקלות ע"י חיפוש

ממושך בדפדן. לכן שומר נפשו לכל הפחות יבקש שיחסמו לו את

הפייסבוק ואת היוטיוב לגמרי. מה שטוב אצלם שניתן לדווח והם ממש

זמינים.

at 4:24 pm (18/03/2021) ה׳ בניסן ה׳תשפ״א
ג'רמי חיים

שלום רב לשואל, 

at 2:04 pm (23/03/2021) י׳ בניסן ה׳תשפ״א
אק
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בדידי הווה עובדא, הייתי זמן רב בנתיב וחיפשתי להתעדכן ולנסות את

נטפרי ואתרוג אך מהר מאוד חזרתי הביתה לנתיב. 

הייתי ממשיל את זה לחליפה שאתה קונה בחנות סטנדרטית לבין חליפה

שאתה קונה אצל חייט. 

נטפרי למעשה פופולרי מעצם היותו "מוצר מדף" כלומר סינון רנדומלי, מה

שפתוח פתוח לכולם מה שסגור סגור לכולם, 

לעומת זאת נתיב בונה לך את הסינון לפי הצרכים והקטגוריה בתחום בו

אתה עוסק. 

wifi שלא לדבר על התענוג של מחשב נייד שניתן להתחבר איתו לכל רשת

בעולם ולגלוש מסונן, מה לא ניתן בנטפרי

מקווה שהועלתי

1. נטפרי היא ממש לא מוצר מדף [בהשוואה שלך לנתיב], אתה פשוט לא

מכיר את כל האפשרויות בחשבון. ישנה אפשרות מובנית של הגדרת

תגיות מוגדרות של גרפיקאים, צלמים, מתכנתים, ועוד, ועל בסיס רשימה

לבנה או שחורה. [וזה חוץ מנושא הקהילות, אבל זה כבר נושא אחר]. 

2. גם בנטפרי אפשר להתחבר לכל רשת wifi בעולם ולגלוש מסונן! בנתיב

זה ע"י תוכנה, ובנטפרי זה ע"י VPN. וזה גם יותר יעיל ופרקטי, כי להסיר

את תוכנת נתיב עולה כסף, והסרת הVPN של נטפרי לא עולה כסף. [מה

שעולה כסף, זה ההסרה של התוכנה שלהם, שהיא גם סיפור אחר, ולא

חייבים להתקין אותה]. מה גם שעלות השירות בנטפרי עומד על 20 ש"ח

בלבד, ובנתיב המחיר הוא כפול [ונראה לי גם יותר].

at 9:57 pm (23/03/2021) י׳ בניסן ה׳תשפ״א
יוסף

בקיצור, אין מה לדון 

לסיכום כל ההתכתבויות שהיו כאן 

נטפרי הוא הסינון עם הגלישה הבטוחה והחסומה ביותר שיש, והרבה

הרבה בני תורה יראים ושלמים, משתמשים בסינון זה 

בהצלחה

at 12:32 am (24/03/2021) י״א בניסן ה׳תשפ״א

יצחק
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יש לי פלאפון אנדרואיד רדמי A6 יש לי נטספארק כבר שנתיים ואני לא

מרוצה כל פעם מגלה פרצה חדשה חוסם אותה ומגלה אחרת.. רציתי

לשאול על איזה סינון אתם הכי ממליצים בשבילי אין לי בעיה ויותר נכון אני

מעוניין לוותר על אתרים בעייתים רבים כמו יוטיוב פייסבוק ודומיהם.. אני

מעוניין בווצאפ מוביט וויז בנק לאומי ביט קופת חולים וכאלה אפליקציות

נצרכות אולי אתר חדשות דתי לא חובה… הבנתי ממכם שנטפרי זה רק

למחשב ולא לפלאפון נכון? רוצה משהו שאי אפשר לעבור בקלות.. תודה

רבה מראש! גם מי שמקפיד לא לכתוב בחול המועד אני חושב שמדובר

פה בצורך חשוב מאוד ובפיקוח נפש רוחני.

at 5:30 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

יאיר

אני חושב שהטלפונים של "הדרן" מפוקחים היטב.

at 6:18 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

אני באמת רוצה להתקין את סינון הדרן, אבל לא ניתן לנסות את הסינון

כמו שניתן לנסות בסינונים רבים …

הוא מתקין לך את זה לשנתיים וחצי וזהו…

אולם שמעתי עליו טוב. מה דעתכם ?

לולי היתה אפשרות לנסות הייתי אולי עובר להדרן.

וזה מאוד מצער אותי שאני לא עושה כדין בעינין הטלפון אם הגנה לא

דתית אבל לאדם שרגיל לטקנולוגיה ולעיני רוב ככל הסינונים האלה לא

נגישים וחסרים השקעה.

at 6:32 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

חיים

at 6:40 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה
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בודאי תעבור להדרן ותסתדר עם מה שיש שם, לא מסכנים את הנפש..

כבוד הרב הבעיה שלא ניתן לנסות כלל. מתקינים לך את זה לשנתיים וחצי

וזה הוא, לא ניתן להסיר וזה על המכשיר עצמו. לכן לפני החלטה שכזאת

אני חייב עצות או חוות דעת לפני. אבל כנראה שזה לא סינון כזה טוב אל

לא מאפשרים לאנשים לנסות כנראה שהם לא מעודכנים כל כך…

at 6:45 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

חיים

תתייעץ עם מי שיש לו, אני עצמי ב"ה עם מכשיר כשר פשוט כמו של

יהודים מפעם… לא ראיתי מקרוב איך משתמשים בסמארטפון מכל סוג

שהוא…

at 6:51 pm (01/04/2021) י״ט בניסן ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

יש מישהו בציבור דתי מהמשיבים שיש לו אינטרנט מסונן של נטפרי או

שרק לציבור החרדי?

at 9:03 pm (11/04/2021) כ״ט בניסן ה׳תשפ״א

הלכה יומית

לא הבנתי את השאלה

at 9:27 pm (11/04/2021) כ״ט בניסן ה׳תשפ״א

רבני בית הוראה

אם יש מישהו מהתגובות שיש לו נטפרי והוא דתי ולא חרדי? 

כלומר, אם נטפרי מיועד גם לציבור הדתי או רק החרדי?

at 9:41 pm (11/04/2021) כ״ט בניסן ה׳תשפ״א

הלכה יומית

at 8:36 am (12/04/2021) ה׳תשפ״א בניסן ל׳

רבני בית הוראה
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"תורה אחת יהיה לכם", מה שטוב ליהודים טוב ליהודים כולם… תתקשר

לנטפרי, תשאל מה החבילה כוללת ומה האפשרויות ותבדוק לפי הצרכים

שלך.

at 8:36 am (12/04/2021) א תשפ ל בניסן ה

לכבוד רבני בית ההוראה הרב חיים כהן. 

כל מילה בסלע. היה לי אתרוג והוא ממש לא טוב כמו שאמרו לעיל. 

כעת יש לי נתיב אבל יש בו כל מיני פשלות, בדיוק מה שכתבתם, כי זה

בשיטת הרשימה שחורה ולא הלבנה. 

אני רוצה לעבור לנטפרי, אבל יש לי כמה שאלות: 

א. בנתיב אין יוטיוב, אלא אם כן ביקשת לפתוח סרטון ספציפי והוא נבדק.

אבל בנטפרי הבנתי שיש יוטיוב אלא שהוא מסונן ברשימה לבנה. 

וכאן אני שואל: הרי יכול להיות התמכרות לראייה בסרטונים ביוטיוב גם

אם הם צנועים לגמרי, ואת החיסרון הזה אין בנתיב. 

ב. אם יש אתר שאין בו שום בעייה בכלל, יש מצב שבכל זאת יחסמו אותו

בנטפרי? הרי אם פותחים (לפי מה שראיתי ברשימה שלהם) את איביי

אמזון ועלי אקספרס, ויש סינון על כל התמונות והתכנים המילוליים, הרי

יוכלו לפתוח כך את כל האתרים כולם, וכל האתרים יהיו רשימה לבנה, חוץ

מאתרים שליליים, לא?

at 10:57 am (22/04/2021) י׳ באייר ה׳תשפ״א
נבד

אמר לי אחד מאנשי נתיב, שהוא בעצמו ממליץ על פלאפון רק בחסימה

של נתיב, ומחשב רק החסימה של נטפרי….. וזה מספיק לכל הדעות

at 1:29 am (27/06/2021) י״ז בתמוז ה׳תשפ״א

מוישי

אני גר בחו"ל ואני משתמש ע"י VPN של נטפרי. אני גם תקנתי את התוכנה

 .WIFREE של

הבעי' היא שאין לי בעי' להסיר את התוכנה של WIFREE, הגם שעולה

כסף, ולצערי מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה הרבה פעמים עושה את

זה, ואז ברגע אחד אני פרוץ לגמרי, ע"י RESTART או ע"י לשנות כיון

at 4:12 pm (02/07/2021) כ״ב בתמוז ה׳תשפ״א

Yaakov
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 .VPNבה

האם יש לאחד פתרון לזה?

אין פיתרון לזה, בארה"ב אין אפשרות לקבל נטפרי רק דרך VPN (שמעתי

שהם עובדים על זה, שיהיה להם שמה שרת משלהם, הלאווי…) 

לגבי אלה שגרים בארץ שיש להם אפשרות לקבל הסינון דרך השרת,

חשוב להבהיר שיש מעליותא גדול, שכיון שאם זה דרך VPN, גם אם

מותקן על המחשב תוכנת וייפרי, כן יש אפשרות לעקוף את נטפרי ולהגיע

לאינטרנט פרוץ לגמרי ה"י. (אני לא יפרט פה איך, כדי שלא תצא מכשול…

אבל להורים חשוב לדעת שיש אפשרות, והילד 'החכם' שלהם יכול לעלות

על זה…)

at 11:52 pm (13/07/2021) ד׳ באב ה׳תשפ״א
yofi

תודה, כן גם אני שמעתי מהם שעובדים על זה, אבל לא יודעים כמה זמן זה

יקח. אבל לפחות זה עזר לי, שאין זה בכי' לדורות, ועצם זה שהם עובדים

על זה חיזק אותי להמתין בסבלנות, וב"ה מאז אני מחובר לנט-פרי כל

הזמן, כה יתן ה' להלאה.

at 9:00 pm (14/07/2021) ה׳ באב ה׳תשפ״א
יעקב

אני לא חושב שיש דרך לעקוף את החסימה של נטפרי, אולי אפשר למצוא

פירצות, כמו משחקים להורדה באתר מסויים וכו' וכו'

at 9:38 pm (31/07/2021) כ״ב באב ה׳תשפ״א

יוסי כהן

הקודם

נפש שכלית / חלוקת הנרנח"י

הבא

עם ישראל במצרים ידע את ה'?
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https://din.org.il/2019/01/20/%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%94/


שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

יצורים קרוצי חומר מול ה' אלוקי העולם…

מה בין יהודי חוטא לגוי חסיד אומות העולם?

למה אנחנו מופלים לרעה? / בחירה שקולה

השראת השכינה בחיי העולם הזה

אמונה בדברי חז"ל

חיי אישות – מה ההגיון היהודי?

ייעוץ – ללכת לישיבה או להשאר בתיכון?

מבט של אתון…

מי יותר חשוב – צדיקים או בעלי תשובה?

נדרים וocd ועגיל באוזן

משחק עם ילד בתשעה באב

יום טוב שני של גלויות ביום הכיפורים

חלב נוכרי ואבקת חלב נוכרי גורמים לחטאים?

דיאטה כן או לא?

לידה טבעית בבית או בבית חולים?

מדריכים הלכתיים

פרשת עקב: כיצד מגדירים מי שמאלי לעניין הנחת תפילין

מאה ברכות

 פרשת ואתחנן: מדוע מברכים את ברכת המפיל

עשיית מלאכה בשינוי

ל

https://din.org.il/2021/07/14/%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/
https://din.org.il/2021/07/05/%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%98%d7%90-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/
https://din.org.il/2021/07/05/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%94/
https://din.org.il/2021/07/05/%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94/
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https://din.org.il/2021/07/01/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/
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https://din.org.il/2021/07/01/%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%94/
https://din.org.il/2021/07/01/%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95ocd-%d7%95%d7%a2%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%96%d7%9f/
https://din.org.il/2021/07/01/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%91/
https://din.org.il/2021/06/30/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://din.org.il/2021/06/30/%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%91%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%90%d7%99/
https://din.org.il/2021/06/30/%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%94-%d7%9b%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%90/
https://din.org.il/2021/06/30/%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://din.org.il/2021/07/30/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%94/
https://din.org.il/2021/07/30/%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://din.org.il/2021/07/23/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%9c/
https://din.org.il/2021/07/23/%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99/
https://din.org.il/2021/07/16/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/


מהו ציון ומהו ירושלים

 פרשת דברים: האם מותר לסחור באוכל טמא

תשעה באב: איזו מוזיקה מותר לשמוע אחרי החורבן הבית

מטות – מסעי: האם בזמן הזה מותר להשתמש בכלי בשרי לבישול חלבי

האם הערבה היא חלק מארץ ישראל?

חול המועד – מה הוא מחייב?

פרשת פנחס: האם מותר להוציא שיער מחוץ לכיסוי הראש

פרשת בלק: מדוע אסור לצער בעלי חיים

ברכת וקללת אדם מישראל

טעמי המצוות

פרשת חקת:  האם ניתן להקל בבישול על ידי עובד זר לחולה סיעודי

https://din.org.il/2021/07/16/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://din.org.il/2021/07/15/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a1%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%98%d7%9e%d7%90/
https://din.org.il/2021/07/15/%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97/
https://din.org.il/2021/07/09/%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9-%d7%91%d7%9b%d7%9c/
https://din.org.il/2021/07/03/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://din.org.il/2021/07/02/%d7%97%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91/
https://din.org.il/2021/07/02/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90-%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%9c%d7%9b%d7%99/
https://din.org.il/2021/06/25/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://din.org.il/2021/06/25/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://din.org.il/2021/06/18/%d7%98%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-2/
https://din.org.il/2021/06/18/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%a2/


הכנו עבורכם  
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי

מעניינות אליכם למייל

לאיזה מייל לשלוח לך?

תשלחו לי



הרב את  שאל 
שאל את הרב 

חפש תשובה

אודות
הרב פליישמן 

מוסדות מענה שמחה 

צרו קשר

השו"ת מאגר 
מעגל השנה 

שבת 
תפילה וברכות 
אישות וטהרה 

אבלות 
ממונות 

כשרות המטבח 

בין אדם לחברו 

במעגל החיים 

ביהכנ”ס וחפצי קדושה

תורני מאגר 
מאמרים הלכתיים 

מדריכים בהלכה 
פרשת שבוע 

עלון המשפט 

ענייני דיומא

 

שימושי
שטר הלוואה 

שטר היתר עיסקא 

צוואות 
שטר בוררות 

מכירת חמץ 

שטר הרשאה
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