
כולנו, ה סופרים,  ‡נחנו  מ˙˜רב˙.  ה‚„ולה  ח˙ונה 
יום  ח˙ונ˙ו -  יום  ה‚„ול,  המעמ„  ל˜ר‡˙  בˆיפיה 

מ˙ן ˙ורה.
ה˘נה, יפול „בר.

י˙',  ל˜ירב˙ו  ר‡ויים  ה˙ורה  ל˜בל˙  לה‚יע  נזכה  ‡נו 
מהחיבור  לחלוטין  מנו˙˜ים  רבב,  מכל  נ˜יים  כ˘ב˙ינו 

לעולם הטמ‡ ˘מסביב. ממלכ˙ כהנים ו‚וי ˜„ו˘.
נכון, עולים בנו לפעמים הסברים מפולפלים, ה˙חמ˜ויו˙, 
ה˙חכמויו˙, מ„וע ‡יננו חייבים לנ˙˜. ‡בל כע˙, כ˘רוˆים 
‡נו לה˙˜„˘ יח„יו ולהיו˙ נכונים ליום ה˘לי˘י, בו נ˜בל 

כולנו ‡˙ ˙ור˙ו, ההסברים נעלמים וה„חיו˙ מ˙פו‚‚ו˙.
ה˘נה, בעזר˙ו י˙', נעמו„ יח„יו למר‚לו˙ ההר, כ˘ה˘טח 
נ˜י וטהור, כ˘הב˙ים ˘ל כולנו ˘מורים ובטוחים מכל פ‚ע 

העלול להרוס ‡˙ הח˙ונה...

ייח˜˜  ‡לו,  בימים  ˘ה˙חיל  ה‡רˆי  הני˙ו˜  ˘בוע 
בהיסטוריה ˘לנו כנ˜ו„˙ מפנה בה˙נ˙˜ו˙ וריחו˜ הˆיבור 
לזרום  העמים  לטומ‡˙  המ‡פ˘ר˙  ה‡ינטרנט  מר˘˙ 

היי˘ר ל˙וך בי˙נו, ל˙וך לבבינו.          
 ˙‡ לנ˙˜  ‡לפים  ע˘רו˙  וה‚יעו  זרמו  כבר  הלום,  ע„ 
מח˘ביהם. ‡ˆל כל בני ה˙ורה, ח„רה המו„עו˙ לפס˜ ˘ל 
פוס˜י ה„ור ˘‡סור להחזי˜ מח˘ב ˘‡ינו חסום ומנו˙˜ 
מ‡פ˘רו˙ ˘ל חיבור ‡לחוטי לר˘˙. פס˜ ההלכה ˘˜בעו 
זˆו˜"ל,  וו‡זנר  ה‚ר"˘  מרן  זˆו˜"ל,  ‡לי˘יב  ה‚רי"˘  מרן 
ויב„לחט"‡ מרן ה‚ר"נ ˜רליı ˘ליט"‡, ו˘מרן רה"י ה‚ר"‚ 
˘ל  ˙ו˜ף  לפס˜ם  ˘י˘  ה˙בט‡  ˘ליט"‡  ‡„ל˘טיין 

˙˜נ˙ חכמים.  
כמעט כל מח˘ב ח„˘ ˘נ˜נה עו˘ה ‡˙ „רכו לטכנ‡ים 
מה˜ליטה  ˘ינ˙˜והו  מנ˙  על  ‡‡וט-נט,  ˘ל  המומחים 

המסוכנ˙ וההרסני˙. 
והעיכובים  ה˜˘יים  י„י  על  ה„בר,  נ„חה  לעי˙ים  ‡ולם 
הני˙ו˜   ˙‡ למנוע  כוחו  בכל  הפועל  היˆר,  ˘מערים 

ולה˘‡יר ‡˙ החיבור הוירטו‡לי לר˘˙ הפרוˆה.

כע˙, ה‚יע הזמן, בו כולנו מ˙‡ח„ים לסיים ‡˙ ה„חיו˙ והעיכובים.
רוחניים.  ‡סונו˙  והו˙ר  „י  חולל  כבר   ıהפרו ה‡ינטרנט 

‡יננו יכולים ל˙˙ לו „ריס˙ ר‚ל ב˙חומנו ולו ליום ‡ח„.
נ˙‚בר במ‡מı מ˘ו˙ף, ונוˆי‡ ‡ו˙ו מ˙חומינו לחלוטין.

˜ליט˙   ˙‡ וננ˙˜  ה„ור  ‚„ולי  פס˜   ˙‡ כולנו  נ˜יים 
ה‡ינטרנט. 

נ˙בˆר  ולנ‚וף.  בי˙נו  ˙וך  ‡ל  להיכנס  מהמ˘חי˙  נמנע 
יח„יו בסביבה המו‚נ˙, ונ˘‡יר ‡˙ ‡זורנו נ˜י וטהור.

כ‡˘ר נע˘ה ‡˙ ˘לנו, נוכל לעמו„ כולנו יח„יו ב˙חינה, 
˘˜בעו  העולמי  ה˙פילה  ביום  סיון,  חו„˘  ר‡˘  בערב 

‚„ולי י˘ר‡ל, ולב˜˘ מלפניו על ב˙ינו ועל בנינו.
 ˙‡ מעימנו  הסר  ‡בינו,  ‡נ‡,  ˘ב˘מים:  ל‡בינו  נזע˜ 
מסו‚לים  לכלו˙ינו. ‡יננו  עלינו  העומ„  הזה,  הנור‡  הנסיון 
כבר לר‡ו˙ נערי חמ„ ˘מ‡ב„ים ‡˙ עולמם בינו˙ למסכים 
ול˜ליט˙ ה‡ינטרנט הטמ‡. ‡יננו יכולים ל˘מוע על ‡בו˙ 
הרס  המ˘‡ירים ‡חריהם  מי„ר„רו˙,  ו‡מהו˙  מ˙˜ל˜לים 
ולנ˙˜  ב˙ינו   ˙‡ לטהר  ˘מך,  כבו„  למען  עזרינו,  וחורבן. 
כל מ‚ע ו˜ירבה לר˘˙ ההרסני˙, ול‚„ל ‡˙ בנינו בבי˙ נ˜י 

וטהור ה˘מור מכל הפ‚עים הרעים.

בע˙ הרˆון הזו, יו˘פע מ˘מים ˘פע עˆום על כולנו. על 
כל הב˙ים ה˜„ו˘ים והטהורים, ה˘מורים ומרוח˜ים מכל 
הטומ‡ה ˘בחוı. מול עוˆמה ‡ין סופי˙ ˘כזו, ˘ל ‡לפי 

‡לפי מח˘בים מנו˙˜ים, כוח הרע ל‡ יוכל לעמו„.
˙פו‚‚  ˘בפ˙ח  ה‚‡ולה  להס˙יים.  עומ„˙  המערכה 
ה˜„ו˘ה  לטומ‡ה.  הוירטו‡ליים  החיבורים  כל  בע˘ן ‡˙ 
˙נˆח. ‡נו נ‚יע ל˘ם כ˘ני˙˜נו ‡˙ החיבור מבעו„ מוע„.

 ,ıבחו מעימנו  ‡ח„  י˘‡ר  ל‡  בפנים.  ˘ם,  נהיה  כולנו 
לנ˙˜,  נז„רז  והטמ‡ה.  הרעילה  ה˜ליטה  ˘ל  במ˜ום 
לה˙˜„˘, לטהר ‡˙ ב˙ינו, ונ‚יע יח„יו ליום ה‚„ול, ליום 

ח˙ונ˙ו, ר‡ויים ומוכנים ל˜ירב˙ו.

הח˙ונה ה‚„ולה

בס"„

1

אינטרנטמוקד עולמי ליעוץ וניתוק אינטרנט

̇ הרבנים  ל  ועי„ יו''ל ע''י מרכז ההסברה̆ 
לביˆור חומו˙ ה„˙ ב˘י˙וף ‡‡וט-נט

בימים אלו יתקיימו בכל ריכוזי הציבור החרדי 
ניתוקים מרוכזים של קליטת אינטרנט

ממחשבים, טאבלטים ועוד. 

מוקדי הניתוק יפורסמו באזורים השונים. עקבו אחר הפרסומים.
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„ע˙ ˙ורה מפוס˜י הדור
מ˙וך מכ˙בם ע˘י"˙ ˙˘ע"ב

"הננו ל‚לו˙ „ע˙נו '„ע˙ ˙ורה' ‡ו„ו˙ ˘מיר˙ ה‚„רים מסכנ˙ ה‡ינטרנט,
˘כבר נו„ע פ‚יע˙ו וסכנ˙ו הנור‡ה, ו‡ין מזרזין ‡ל‡ למזורזין.

 ‡סור לה˘הו˙ בר˘ו˙ו מח˘ב ˘˜ולט ‡ינטרנט (ע''י ר˘˙ ‡לחוטי˙, ˜ווי˙,
‡ו סלול‡רי˙) לפני ˘חוסם ומנ˙˜ ‡ו˙ו מכל ‡פ˘רו˙ חיבור ו‚י˘ה ל‡ינטרנט"

ניסים ˜רליı˘מו‡ל הלוי ו‡זנריוסף ˘לום ‡לי˘יב

˘ו''˙ הני˙ו˜
˙˘ובו˙ ל˘‡לו˙ נפוˆו˙ בעניין ני˙ו˜ ‡ינטרנט ממח˘ב ניי„

1
2
3
4
5
6
7
8
9

˘.  ‡ם עו„ כמה ˘נים ‡ˆטרך לה˘˙מ˘ ב‡ינטרנט מסונן, ה‡ם ני˙ן להחזיר ‡˙
˜ליט˙ ה‡ינטרנט ‡ו ˘ה„בר בל˙י הפיך?

˙. ‡ין ני˙ו˜ בל˙י הפיך. ני˙ן להחזיר ‡˙ ˜ליט˙ ה‡ינטרנט ב˙˘לום סמלי ˘נ˜בע ע''י רבני המו˜„.

˘. ‡ני ˆריך פעם ב˙˜ופה ע„כון ˘ל מערכ˙ ההפעלה ˘ל המח˘ב ‡ו עבור ה‡ופיס, ‡יך עו˘ים ז‡˙ ל‡חר הני˙ו˜?
˙. ˙וכנ˙ החסימה ‡ינה מונע˙ ע„כונים ‡לו ,על י„י טכנ‡י, בחיבור עם כבל [כנ''ל] למח˘ב ˘י˘ בו ˜ליט˙ ‡ינטרנט 

[מסונן]. ‡ו ב‡מˆעו˙ הור„˙ ˜בˆים מ‡˙ר מיי˜רוסופט ממח˘ב ‡חר וה˙˜נה עˆמי˙  ע''י „יס˜ ‡ון ˜י.

מ‡חר  החברה  ‡חריו˙   ˙‡ ל˜בל  ול‡  ל˘למו  ו‡ˆטרך  ה‡חריו˙,  ˘נ˙  ב˙וך  למח˘ב  ˙י˜ון  ˘י„ר˘  חו˘˘  ‡ני   .˘
˘המח˘ב נפ˙ח על י„י מעב„ה חיˆוני˙?

˙. בפועל רוב החברו˙ המובילו˙ נו˙נו˙ ‡חריו˙ על המח˘ב ‚ם ל‡חר הני˙ו˜.  נ. ב. כבר המליı ‡ח„ מ‚„ולי י˘ר‡ל 
˘ליט''‡, ‡חריו˙ הנפ˘ ˜ו„מ˙ ל‡חריו˙ הממון.

˘. ‡ני ז˜ו˜ לע„כן ‡˙ ˙וכנ˙ ה‡נטי וירוס מי„י פעם, ‡יך ‡ני מע„כן ‡ו˙ו ‡חרי ני˙ו˜ ‡פ˘רו˙ ˜ליט˙ ה‡ינטרנט מהמח˘ב?
˙. ני˙ו˜ המח˘ב ‡ינו מונע ‡˙ ‡פ˘רויו˙ ע„כון ה‡נטי וירוס. בנוסף, ברוב חברו˙ ה‡נטי וירוס (כולל ‡נטי וירוס ב˙˘לום), י˘ ‡פ˘רו˙ להע˙י˜ ‡˙ הע„כון 
ממח˘ב מעו„כן ע''‚ „יס˜ ‡ונ˜י ולה˙˜ינו על המח˘ב החסום. בנוסף ני˙ן לב˜˘ מהנˆי‚ים ‡˙ ה˙כנה ה˜ו„מ˙ ˘ל ‡‡וט-נט (˙כנ˙ 'מ‚ן'), בה ני˙ן לחבר 
‡˙ המח˘ב למו„ם ‡ו לנט-סטי˜, לבˆע הפעלה מח„˘, ולע„כן ‡˙ ה‡נטי וירוס ב˘ל˘˙ ה„˜ו˙ הר‡˘ונו˙. י˘נה ‡פ˘רו˙ נוספ˙, ‡˘ר כל טכנ‡י 

מח˘בים נו˙ן ב˙˘לום סמלי, לחבר ‡˙ המח˘ב עם כבל מיוח„ [כבל ר˘˙ מוˆלב] למח˘ב ‡חר ˘י˘ בו ˜ליט˙ ‡ינטרנט [מסונן] וכך לע„כן ‡˙ ה˙וכנה. 

˘. מ„וע ˆריך לנ˙˜ ני˙ו˜ כפול ‚ם הוˆ‡˙ כרטיס הר˘˙ ו‚ם ה˙˜נ˙ ˙וכנה?
˙. הניסיון הוכיח ˘בני˙ו˜ ‡ח„ ע„יין ני˙ן לה‚יע לי„י מכ˘ול. 

˘. ‡ני מ˘˙מ˘ לפרנס˙י ב‡ינטרנט מסונן ה‡ם י˘ עניין לנ˙˜ ‡˙ ה˜ליטה ה‡לחוטי˙? 
˙. ב‡ופן ע˜רוני בכ„י למנוע חיבור ל‡ינטרנט פרוı ב‡ופן ‡לחוטי, חובה ל˜בל מחבר˙ הסינון ‚ם ˙כנ˙ חסימה.

˘. ה‡ם נכון ˘ל‡חר ˙י˜ון טכנ‡י נ„ר˘˙ ה˙˜נה מח„˘ ˘ל ˙כנ˙ החסימה?
ה˙כנה ה‡ם  הטכנ‡י  ‡ˆל  לברר  חובה  לכן  הטכנ‡י.  י„י  על  מ˙‡פס˙  החסימה  ˙כנ˙  לעי˙ים   .˙

ע„יין מו˙˜נ˙. ב„רך כלל הטכנ‡י יו„ע להחזירה, ו‡ם נ„ר˘ סיוע ני˙ן לפנו˙ לנˆי‚ ‡‡וט-נט.

˘. ה‡ם ני˙ן לנ˙˜ ט‡בלטים מ˜ליט˙ ‡ינטרנט?
˙.  ה„בר ˙לוי בסו‚ המכ˘יר. י˘ לה˙ייעı עם נˆי‚ ‡‡וט-נט המ˙מחה בני˙ו˜ ט‡בלטים. מומלı לברר ‡˙
העניין לפני ה˜ניה.  ב„‚מים ˘בהם הבלוטוס' מ˙נ˙˜, ני˙ן לרכו˘ ה˙˜ן בלוטוס' חיˆוני ˘עלו˙ו מזערי˙.

˘. ה‡ם ני˙ו˜ ‡ינטרנט פו‚ע בפעילו˙ המח˘ב ‡ו בחומר ˘י˘ במח˘ב?
˙. ‡ינו פו‚ע במח˘ב ב˘ום „בר.
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כ''ק
האדמו''ר מרחמסטריווקא

 שליט''א
 בדברי ברכה וחיזוק בכינוס השנתי לנציגי הניתוק אאוטנט

''הפורשים מהאינטרנט והמסייעים בידם
זוכים להם ולדורותיהם עד סוף כל הדורות''

הגאון רבי בנימין פינקל שליט''א
מרבני ארגון אאוט-נט וממכווני דרכו

''ההגנה מהאינטרנט היא העשייה
החשובה ביותר בדור ואין לשער זכותם

של העוסקים במלאכת הניתוק''.

„ע˙ ˙ורה

מרן הגאון
 רבי גרשון אדלשטיין שליט''א

''צריכים לדעת כי מכשירים 
אלו הם פתחו של גיהינום 

ממש! ומי שמחזיק מכשירים 
כאלה, הרי הוא מחזיק את 

הגיהינום בידו, ונמצא קרוב 
לפתחו של גיהינום, זה גורם 

צרות איומות בשלום בית, וזה 
באר שחת ממש. 

וברוך השם שסידרו פתרון 
לזה, ויש גמ"ח שמתקן את המחשב, שלא תהיה 

אפשרות להתחבר לפתחו של גיהינום. חובה לתקן 
שפתח הגיהינום יהיה סגור על מנעול ובריח בלא 

אפשרות להיכנס לשם.''

מרן הגאון
רבי שלום כהן שליט''א

''השם יעזור בידכם 
המנתקים, שתצליחו 

ותזכו בדבר הגדול הזה 
להציל עוד נשמה ועוד 

נשמה''.

מרן שר התורה הגאון 
רבי חיים קניבסקי שליט''א

''אסור להשהות ברשותו 
מחשב שאינו מנותק. 
כל מי שמשהה בידו 
מחשב שאינו חסום 

מאינטרנט לצורך 
כתיבת חידושי תורה 

הרי הוא מקיים "מצוה 
הבאה בעבירה".''

מרן ראש הישיבה
הגראי''ל שטיינמן שליט''א 

''החוששים לנתק את 
המחשב מאפשרות קליטת 
אינטרנט מחמת חששות 
שונות של הפסד ממון, 

עליהם נאמר ''אדם דואג
על איבוד דמיו ואינו

דואג על איבוד ימיו''.

המשגיח הגאון הצדיק 
רבי דן סגל שליט''א

ניתוק האנטרנט הוא "המכה 
בפטיש" 

של מצוות 'ובערת הרע' 
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˘ומרים     
על ה‡וˆר

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט''א ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצג"ת

''יש שיש להם מחשב לכתוב עליו חידושי תורה, אבל המחשב שלו יכול לקלוט אינטרנט מבחוץ. למה הם עדיין 
מקילים לעצמם למרות הסכנה הגדולה שיש, ודוחים את התיקון מיום ליום, ואע"פ שהם יודעים סיפורים רבים 

שנגרמו מזה, בכל זאת הם לא עושים שום דבר! מהו שורש הדבר?
"לי זה לא יקרה" - זה כלל גדול ביצר הרע. כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו לעשות למעשה ומיד את כל

 הדברים הדרושים, וכל זה מתחייב מיראת שמים. ומי שיעשה כך, יוסיף לכבוד שמים שמביא את הסייעתא דשמיא.''

˜וה''?!˘ ל פ˙ח̇  לום, ‡ני מ„בר˙ עם נˆי‚ ‡‡וט-נט̆ 
''כן, במה ‡פ˘ר לעזור''?!

ח„˘,  מח˘ב  עם  ח˘מל  ממחסני  יˆ‡˙י  ''הר‚ע 
ו‡ני ˆריכה לנ˙˜ ‡ו˙ו מ‡פ˘רו˙ חיבור ל‡ינטרנט''.

''מ˙י ‡˙ רוˆה לה‚יע''?
''‡ני מ‚יעה עכ˘יו''. 

‡ˆלי  ‡ו˙ו  לה˘‡יר  ˙וכלי  לנ˙˜,  יכול  ל‡  ‡ני  זה  ''בר‚ע 
ו‡נ˙˜ ‡ו˙ו בה˜„ם''. 

כך ‡בו‡  ו‡חר  ˘˙נ˙˜ ‡ו˙ו,  ע„  ''‡ני ‡˘‡יר ‡ו˙ו ‡ˆלך 
לנ˙˜  זמן  לך  ‡ין  ‡ם  ‡ו˙ו.  ל˜ח˙  העין  מר‡˘  במיוח„ 
˘ל˘ה  לנ˙˜ ‡ו˙ו, ‡פילו  ˘˙˙פנה  ע„  ˘י˘כב ‡ˆלך  היום 

˘בועו˙.
‡ני ל‡ מכניסה הבי˙ה מח˘ב ל‡ מנו˙˜''.

˘מ‚יעו˙  מהפניו˙  רבו˙  מיני  ‡ח˙  פניה  הי‡  זו  ˘יחה 
לנˆי‚י הני˙ו˜. 

מס‚נון הפניו˙ ‡פ˘ר לר‡ו˙ ולחו˘ ˘הˆיבור מבין ומפנים 
˘ל‡  ‡ל‡  ‡ו˙ו,  לס„ר  וטוב  ˘כ„‡י  „בר  ר˜  ‡ינו  ˘הני˙ו˜ 

מחזי˜ים מח˘ב ˘‡ינו מנו˙˜. 
חו„ר   ,ıפרו מ‡פ˘רו˙ ˜ליט˙ ‡ינטרנט  המח˘בים  ני˙ו˜ 
ע˘רו˙ ‡לפי  היום,  ע„  המ‚זרים.  ולכל  הˆיבור  ˘כבו˙  לכל 
כבר  ני˙˜ו   ,ıה‡ר רחבי  ומכל  והחו‚ים  הע„ו˙  מכל  ‡נ˘ים 
‡˙ המח˘בים והט‡בלטים ˘בר˘ו˙ם. חל˜ם ה‚יע למנ˙˜ 

עם המח˘ב עטוף ב‡ריזה, י˘ר מהחנו˙.
כע˙ נערכים במבˆע לו‚יסטי רב הי˜ף להנ‚י˘ ‡˙ הני˙ו˜ לכל ‡ח„.

< הבחירה בחיים >
˘הו‡  למס˜נה  מ‚יע  העניין,   ˙‡ ˘˘ו˜ל  חו˘ב  ‡„ם  כל 
כי˙וב,  י˜ר‡  מר‡ה ‡ו  יר‡ה  הו‡  ˘מ‡  המח˘ב,  מנ˙˜ ‡˙ 
˘כ„י למחו˜ ‡ו˙ו מהמח ולמר˜ ‡˙ הכ˙ם ˘נע˘ה לו בלב 
הו‡ יסכים ל˘לם, והרבה, ‡בל ע„יין ל‡ נבר‡ הסבון ˘יכול 

לנ˜ו˙ ‡ו˙ו. ‡˙ הר‡יה הזו הו‡ בוחר למנוע מר‡˘. 
‚ם ‡ם ב‡זור ˘לו כר‚ע ‡ין ˜ליטה ‡לחוטי˙, מכיוון ˘‡לו 
„ברים המ˘˙נים בפ˙‡ומיו˙ לל‡ י„יעה מר‡˘, הו‡ רו‡ה 
כ„רך  המח˘ב  ומנ˙˜ ‡˙  למכה  רפו‡ה  ומ˜„ים  הנול„   ˙‡
ל ‡יבו„ הנכסים הרוחניים והחמˆ˙  לה‚ן על עˆמו מחורבן̆ 
מטר˙ החיים, וכ˘מירה מסיכון ˘ל ‡יבו„ ˘ני העולמו˙, לו 

ולכל בני בי˙ו. 
הווי  וכל  בה  ˘בחרנו  עליונה  מטרה  בחיים,  מטרה  לנו  י˘ 
החיים מנווט על פיה. ‡נו מ˘˜יעים זמן כוחו˙ וכסף למענה 

ונ˘מרים מכל מה ˘עלול להזי˜ למטרה הזו. 
ה˘בב ה˜טן ˘מובר‚ ב‡מˆעו˙ ˘ני בר‚ים ˜טנים כ˙וספ˙ 
למח˘ב, מזי˜ למטרה העליונה ˘בחרנו, ויכול להורי„ לטמיון 
לה˘מי„  עלול  ו‡ף  בפז  יסול‡  ל‡  ˘ערכה  מרובה  ה˘˜עה 

‡ו˙נו רוחני˙. 
‡ח„  כל  ˘ל  בחיים  הבחירה  הו‡  זה,  חיˆוני  ˘בב  הסר˙ 

מ‡˙נו.
˘כ˙בו  כפי  הלכה,  פי  על  חובה  ‚ם  הו‡  המח˘בים  ני˙ו˜ 
˜ולט  פוס˜י ה„ור במכ˙בם ''‡סור לה˘הו˙ בר˘ו˙ו מח˘ב̆ 
חיבור  ‡פ˘רו˙  מכל  ‡ו˙ו  ומנ˙˜  ˘חוסם  לפני  ‡ינטרנט 

ו‚י˘ה ל‡ינטרנט''. 

< ביטוח חיים >
הני˙ו˜ הינו לל‡ עלו˙. המנ˙˜ ל‡ מ˜בל כל ˙˘לום מבעל 
המח˘ב. ‡ולם לפעמים נ„ר˘ בעל המח˘ב לווי˙ור על זכו˙ 
מח˘בים  חברו˙  ˘˜לים.  ע˘רו˙  כמה  במחיר  רוכ˘  ˘היה 
מח˘ב  על  ה˙י˜ונים  בפועל ‡˙ ‡חריו˙  מסירו˙  מסוימו˙ 
˘נופל˙  הנ„ירים  ובמ˜רים  חיˆוני˙,  מעב„ה  בכל  ˘נפ˙ח 
המח˘ב  בעל  יי„ר˘  ה‡חריו˙,  ב˘נ˙  כבר  במח˘ב  ˙˜לה 
‡חריו˙  עליהם  ˘י˘  ה˙י˜ונים  (סו‚  ה˙י˜ון  עבור  ל˘לם 
מחירם כמ‡˙יים ˘˜ל). כ˘מח˘בים ‡˙ ה˘ווי ˘ל הביטוח 
[ז‡˙  ˘˜לים.  ע˘רו˙  כמה  ‡ולי  ˘ל  לערך  מ‚יעים  הזה, 
‚ם  ה‡חריו˙  ני˙נ˙  בפועל  מהחברו˙,  ‚„ול  ˘בחל˜  מלב„ 
י„י  על  הוסר  הר˘˙  ˘כרטיס  כ˘מˆיינים  הני˙ו˜  ל‡חר 

טכנ‡י מומחה].
הווי˙ור על ה˘ווי ה˜טן ˘ל הביטוח הו‡ ה˙˘לום לעˆמינו 
בביטוח  ˘לנו  הה˘˜עה  הו‡  נ˜י.  בי˙  על  נ˜י,  מח˘ב  על 

חיים להיו˙נו נ˜יים. 
מלנ˙˜ ‡˙  הימנעו˙  ˘ל  המחיר  מהו  ח˘בון,  לע˘ו˙  כ„‡י 

המח˘ב? 

< ל‡ ˘וברים ח˙יכה מהמח˘ב > 
הסר˙   ˙‡ ‚ם  הכולל  הכפול,  הני˙ו˜  הינו  מו˘לם  ני˙ו˜ 
ב‡ופן ‡לחוטי,  חינם   ıפרו ה˜ולט ‡ינטרנט  הר˘˙  כרטיס 
ו‚ם ה˙˜נ˙ ˙כנ˙ חסימה. ˘ני מרכיבי ה‚נה ‡לו מ˘לימים 

זה ‡˙ זה, והˆירוף ˘להם מחז˜ ‡˙ הה‚נה.
ח˘וב לˆיין כי כרטיס הר˘˙ ‡ינו חל˜ ממערכ˙ המח˘ב, 
˙פ˜י„ו הבלע„י הינו חיבור ‡לחוטי  ‡ל‡ הינו ה˙˜ן לעˆמו̆ 
ל‡ינטרנט ולמכ˘ירים ˘ונים, ולהסר˙ו ‡ין כל ה˘פעה על 

פעילו˙ המח˘ב עˆמו. 
ב‡ופן  מלכ˙חילה  מובנה  הר˘˙  כרטיס  המח˘בים  ברוב 
˘יוכלו להסיר ‡ו˙ו, למטרו˙ ˘„רו‚ לכרטיס ר˘˙ מ˙˜„ם 
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במח˘ב,  מסוו‚  ל˘ימו˘  מהר˘˙  לנ˙˜ו  לחילופין  ‡ו  יו˙ר 
ב‡מˆעו˙ ˘חרור ˘ני בר‚ים המחברים ‡ו˙ו למח˘ב.

ולל‡  כר‡וי  פועלים  נו˙˜ו,  ˘כבר  המח˘בים  ע˘רו˙ ‡לפי 
˙˜לו˙.

< ‡ינטרנט לנ˘ים >
ני˙ו˜ המח˘ב מ‡פ˘רו˙ ˜ליט˙ ‡ינטרנט פרוı הו‡ חובה 

על פי הלכה, בין ל‚ברים ובין לנ˘ים.
ה‡ם  ˘ליט''‡   ıנסים ˜רלי רבי  ה„ור  פוס˜  מרן  ˘‡לו ‡˙ 
‡ˆלם  ‡„רב‡  וה˘יב,  בנ˘ים?  ב‡ינטרנט  לה˜ל  ‡פ˘ר 
בב"מ  ˘מבו‡ר  מה  ה‡ח„  טעמים,  מ˘ני  יו˙ר,  חמור  ה„בר 
בה˘וכר ‡˙ הפועלים '˘להם ‚„ול מ˘לנו' ע"˘ בר˘"י, ועו„ 

מפני ˘נ˘ים „ע˙ן ˜לה.  
רבה  ב˜לו˙  להיכ˘ל  עלולו˙  ''נ˘ים  בהז„מנו˙ ‡חר˙ ‡מר 

יו˙ר וה„בר מסוכן להן יו˙ר מ‡˘ר ל‚ברים''.

< עמלינו >
בו  ˘˜וע  והו‡  ליל„  מ˘ח˜ים  ˘ל  ט‡בלט  ˜ני˙י  ''˘לום, 
˘הו‡  להיו˙  יכול  בבי˙,  מסוים  ב‡זור  ו„וו˜‡  מי„י  יו˙ר 

לי  הבי‡ה  ''‡מ‡  ‡ינטרנט?''  ˜ולט 
‡ינטרנט,  ˜ולט  והו‡  ל˘ח˜  ‚יימבוי 
יכול  ‡ני  מה  לה,  לספר  מ˙ביי˘  ‡ני 
ה‡לו  המˆערים  הסיפורים  לע˘ו˙?'' 
לעוס˜ים  ו˘וב  ˘וב  מ‚יעים  ו„ומיהם 
ב˙חום. ב„רך כלל זה כבר מ‡וחר, ‡˙ 
הטומ‡ה וה˜רירו˙ ˜˘ה מ‡ו„ לנ˜ו˙, 

ו‡˙ ה'‡˘ זרה' ˜˘ה מ‡ו„ לכבו˙. 
מכ˘יר  כל  רכי˘˙  לפני  לברר  חובה 
טכנולו‚י ה‡ם ‡ין בו ‡פ˘רו˙ ˜ליט˙ 
‡ינטרנט. ‡ין לסמוך בזה על היל„ים, 
הˆורך  ובמי„˙  לברר  ההורים  על 

לנ˙˜, בעˆמם.
הוריהם   ˙‡ רו‡ים  כ˘יל„ים 
מו˘לם  טכנולו‚י  לני˜יון  מ˙מסרים 
וח˘יבו˙  חומר   ˙‡ מפנימים  הם 
העניין. כך מוטמע בהם ר‚˘ הזהירו˙ 

מסכנו˙ ‡לו. 
„בר  להם  להר‡ו˙  ירˆה  כ˘חבר 
למˆבים  נ˜לעים  ונערה  נער  וכל  מה, 
כ‡לו, ˙ˆוף לפניהם „מו˙ „יו˜נם ˘ל 
כיˆ„  יחליטו  הם  זה  פי  ועל  הוריהם 

לה˙מו„„. ‡מנם ‡ין בי„ינו להיו˙ ˘ם ממ˘ ולעזור להם, ‡ך 
˙ˆוף  זו, ‡ם  ב˘עה ‚ורלי˙  לפניהם  יˆוף  מה  ל˜בוע  בי„ינו 
כל  ולנ˙˜ ‡˙  לב„ו˜  טורחים  כ˘‡נו  לפניהם „מו˙ „יו˜ננו 
המכ˘ירים ˘י˘ בבי˙, כך הה˙מו„„ו˙ ˙היה ˜לה יו˙ר, ‡ו 

מ˘הו פחו˙ מ˘כנע...
המסר   ˙‡ ˜ולט  הו‡  הוריו  ˘ל  הזהירו˙   ˙‡ רו‡ה  כ˘יל„ 

בבהירו˙ ובח„ו˙ וכך הו‡ נ˘מר מרˆונו מ„ברים ‡לו.
פ˜י„ינו כר‡וי, וˆיי„נו ‡˙ יל„ינו בכלי  מיל‡נו ‡˙̇  כך נ„ע̆ 
ה˙מו„„ו˙ עם הר‚עים ה˜˘ים ˘ל הניסיונו˙ ˘וו„‡י י‚יעו. 

כ˘נע˘ה ‡˙ כל המוטל עלינו, ‡ז נוכל לבו‡ לבור‡ העולם 
ולה˙חנן לפניו:

ריבונו ˘ל עולם ע˘ינו מה ˘ˆיווי˙נו ע˘ה ‡˙ה ‡˙ ˘לך. 
עלינו  העומ„  הזה,  הנור‡  הניסיון   ˙‡ מעמנו  הסר  ‡נ‡ 
חיבור  מכל  להי˘מר  ˘מך,  כבו„  למען  עזרינו,  לכלו˙ינו. 
הפ‚עים  מכל  ב˙ינו   ˙‡ לטהר  ההרסני˙,  הפרוˆה  לר˘˙ 

הרעים, ול‚„ל ‡˙ בנינו ˆ„י˜ים וטהורים עוב„י ה' בלבב ˘לם.

< הזיכוך והזכייה >
הספרים  מבי‡ים  ה‚לו˙,  סוף  ˘ל  ה‡חרונים  ב˘לבים 
ה˜„ו˘ים, ב„ומה ל˘עבו„ ˘ל י˘ר‡ל במˆרים, י˙‚לה ˘ער 
˘ל  ה˜˘ים  בניסיונו˙  לעמו„  ˙פ˜י„נו  הטומ‡ה.  ˘ל  הנו''ן 
מˆב זה וכך ל˙˜ן ‡˙ הברי‡ה ולזכך ‡˙ עˆמינו, על י„י כך 
נזכה ל‚‡ולה ולנו''ן ˘ערי בינה. (עיין ‡ור החיים ˘מו˙ ‚' ח' 

ועו„). 
וליבון  במבחן,  עמ„  בירור-מי  חל˜ים.  ˘ני  יהיו  זו  ב˙˜ופה 
וˆירוף-''כור הברזל'', לזכך ולרומם כל ‡ח„ על י„י הניסיונו˙ 

ה˜˘ים. 
‡ח„  כל  ‡י˘י  ב‡ופן  בוחן  הו‡  ברוך  ה˜„ו˘  זו  ב˙˜ופה 
על  ‡חריו˙  לו˜ח  מי  ובו„˜  בי˙  לכל  ניסיון  ומזמן  מ‡˙נו, 
ר˜  ל‡  הם  לעי˙ים,  ˘˜יימים  ה˜˘יים  בי˙ו.  ועל  עˆמו 
חל˜  מˆוו˙, ‡ל‡  לע˘ו˙  הרע'  ה'יˆר  ˘ל  מ˜ומי˙  הפרעה 

מהו˙י מהמבחן הכולל. 
ה˜„ו˘ ברוך הו‡ יו˘ב ומˆפה לר‡ו˙ כל ‡ח„ מבניו עומ„ 

בניסיון. 
וˆירוף,  ליבון  י˘נו  בנוסף 
ילבנו  בניסיונו˙  העמי„ה 
 ˙‡ ויˆרפו  הנפ˘ו˙   ˙‡
הו‡  ברוך  ה˜„ו˘  הלבבו˙. 
פרטי˙,  בה˘‚חה  ˘ולח 
ה˜ו˘י   ˙‡ ב„יו˜  ‡ח„  כל 
נפ˘ו  מבנה  לפי  ˘הו‡ ˆריך, 
בכל  ה˜˘יים  הרוחני.  ומˆבו 
ה˙ירוˆים,  ה‡ינטרנט,  נו˘‡ 
הבהירו˙,  חוסר  ה„חיינו˙, 
ל„חו˙  ˘‚ורמו˙  הסיבו˙  כל 
‡ינם  הנ„ר˘,  ע˘יי˙   ˙‡

˙˜לו˙.
עי˜רי  חל˜  הם  ה˜˘יים 
לרומם  ה˘מימי˙  ב˙כני˙ 
להיו˙  ˘נזכה  כ„י  ‡ו˙נו, 

ר‡ויים. 

< היו נכונים >
בכל  מ˙˜יים  ‡לו  בימים 
''היו  פרויי˜ט   ıה‡ר רחבי 
המח˘בים  לני˙ו˜  נכונים'', 
זהו  ‡לחוטי.  ‡ינטרנט  ˜ליט˙  מ‡פ˘רו˙  והט‡בלטים 
ל‡ יהיה  נים,̆  ל מספר̆  פרויי˜ט מיוח„ לה˘למ˙ עבו„ה̆ 
מח˘ב עם ‡פ˘רו˙ ˜ליט˙ ‡ינטרנט פרוı. ‡חר ˘כבר רוב 
ס„ר˙  ˘ל  מבˆע ‡„יר  נערך  המח˘בים,  ני˙˜ ‡˙  הˆיבור 

מעמ„י ני˙ו˜ בכל מ˜ום ומ˜ום, לה˘לים ‡˙ המל‡כה.
˘ל  היסו„  מ‡בני  חל˜  להיו˙  זוכים  לנ˙˜,  הב‡ים  כל 
ני˙ו˜  הו‡  ˘לה  ה˙ווך  מעמו„י  ˘‡ח„  ה˜„ו˘ה  המהפכה 

המח˘ב.
˘ל  העניין   ˙‡ כללי  ב‡ופן  להטמיע  ‚ם  יעזור  הני˙ו˜  ‚ל 
˘ימו˘ על פי הלכה בכלי הטכנולו‚יה, הבהירו˙ הזו ˘˙היה 
˘נכ˘לים  רבים  נופלים  ˙מנע  הרעיון  הפנמ˙  עם  בˆיבור 
לנ˙˜  חוב˙ו-טוב˙ו   ˙‡ ˘מ˜יים  ‡ח„  כל  העמימו˙.  ב‚לל 
חז˜ה  ל˙‡ורה  חבריו  עם  יח„  ˘מ˘˙לב  פנס  עו„  הינו 

˘˙סל˜ הרבה מהעמימו˙ ו˙מנע הרבה נופלים.
ננˆל ‡˙ ההז„מנו˙ לזכו˙ להיו˙ ˘ו˙פים. 

להאריך  צורך  ''אין 
גודל  על  בדברים 
האסון הנורא והשואה 
שבאים  הנוראה, 
הטכנולוגיה  מכלי 
והמטמאים,  הטמאים 
המורידים לבאר שחת 
העובדות  ובבא,  בזה 
מסמרות  הרבות 
כי  להגדיר  יש  שיער. 
זוהי 'היריה האחרונה' 
של הסטרא אחרא לפני ביטולה המוחלט, וזו 'פצצת אטום' 
בזה  והורסת  ומחריבה  משמידה  היא  כמשמעו.  פשוטו 
ובבא, עד שמיום בריאת העולם לא היה דבר נורא ומסוכן 
כזה. חובה לסדר שיהיה במחשבים ניתוק מוחלט כדי שלא 

תהיה שום אפשרות להכשל.''

אברך שנראה בן עלייה הגיע לביתי ופרץ בבכי נורא ואמר לי: "אני 
שקוע בזה, איבדתי את כל הטעם בלימוד ובאידישקייט, אני שבור מזה, 

ואני מחפש דרך לצאת  מזה..." הכל התחיל ממחשב שקניתי לחידושי 
תורה שלא היה מנותק מאפשרות קליטת אינטרנט.''

הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט''א ראש ישיבת חברון וחבר מועצג"ת

דבריהם הם זכרונם 
הגאון הגדול 

רבי  שמואל יעקב בורנשטיין זצוק''ל 
ממקימי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת
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ל˘ לפנו˙ בו˜ר, בי˘וב נחל עוז.˘
העמום  הרח˘  ‡בל  ולהיר„ם,  ל˘וב  מנסה  ˜ובי 

‡ינו מפסי˜ והו‡ מנ˜ר ול‡ מרפה.
"חופרים? ב‡מˆע הלילה?" הו‡ מהרהר בבע˙ה.

ה˙מונה  מ˙ברר˙  ˘ינה,  נ„ו„י  ˘ל  לילו˙  מספר  ול‡חר 
המ‡יימ˙. 

מנהרו˙ טרור!
הפח„ מ˘˙כן בלבבו˙, ‡ך טר„ו˙ היום יום מ„חי˜ים ‡ו˙ו. 
בחˆר  עמ„  ˘כ˘הו‡  מספר  ע˘רה  ה‡רבע  בן  ˘מ˘ה  ע„ 
הו‡ הר‚י˘ כמו ברעי„˙ ‡„מה ˜לה. "ע„ כ‡ן" מחליט ˜ובי. 
 ˙‡ מ‡חוריהם  ומ˘‡ירים  הכרחיים,  חפˆים  ‡ורזים  הם 

היי˘וב, על המנהרו˙ המסועפו˙ ˘˙ח˙יו.

בהן  מ˙בˆע˙  כ‡˘ר  מ˙חילה  ‡ינה  במנהרו˙  הסכנה 
כי  ˜יומן.  בעˆם  הי‡  הסכנה  בפועל.  טרור  ˘ל  פעילו˙ 
לבין  לכלו˙ינו  הזוממים  בין  לˆ„.   „ˆ בין  חיבור  הי‡  מנהרה 
הינו  חלילה,  ההמ˘ך  כזה,  חיבור  וכ˘י˘נו  ה˘לווים.  ב˙ינו 
 ˙˙ הי‡  המחבר˙  ˘המנהרה  העוב„ה  זמן.  ˘ל  ˘‡לה  ר˜ 
˜ר˜עי˙, מעˆימה ‡˙ הסכנה. כי למעלה, מעל לפני ה˘טח, 
הכל ˘˜ט ו˘ליו, וה‡ויב יכול לפעול ולה˙כונן בל‡ הפרעה, 

ע„ ˘הו‡ מפ˙יע, פורı ועו˘ה כ‡˘ר זמם.

מח˘ב  בכל  ˘˜יימ˙  ‡ינטרנט  ˘ל  ‡לחוטי˙  ˜ליטה 
ר˘˙  לבין  המח˘ב  בין  וירטו‡לי  חיבור   – מ˘מעו˙ה  ניי„ 
ה‡ינטרנט הפרוı. בין הבי˙ ˘לנו למ˜ומו˙ המסוכנים ביו˙ר 
ה‡ין  הטומ‡ה  לבין  ˘‡ˆלינו  והטהרה  הנ˜יו˙  בין  בעולם. 

סופי˙ ה˜יימ˙ ברחבי ˙בל.
החיבור.  בעˆם  בפועל, ‡ל‡  ב‚לי˘ה  מ˙חילה  הסכנה ‡ינה 
כי  הסכנה.   ˙‡ מעˆימה  ‡לחוטי  הו‡  ˘החיבור  והעוב„ה 
למעלה, מעל לפני ה˘טח, הכל ˘˜ט ו˘ליו, החיבור המסוכן 
מחובר,  ˘הו‡  כלל  ח˘  ל‡  המ˘˙מ˘   ,ıחו כלפי  ניכר  ל‡ 
וה‡ויב – היˆר, יכול לפעול ול˙כנן לל‡ הפרעה. ‡˙ה י˘ן לו 
ומב˜˘  וˆופה  ב'מנהרה',  למ˘˙מ˘  הו‡ ‡ורב  לך.  ער  והו‡ 
להמי˙ו. ל‡ פחו˙. הו‡ ממ˙ין לר‚ע ˘ל חול˘ה, ˘ל חוסר 

מˆב רוח, ‡ו ס˙ם יום ˘ה˙חיל על ר‚ל ˘מ‡ל. ו‡ז, כ˘הו‡ 
מ‡„  ומהר  פ˙יון,  זור˜  מפ˙יע,  הו‡  העייף,  בפיהו˜  מבחין 

הו‡ ˘ו‡ב ‡˙ המ˘˙מ˘ ל˙וך המנהרה ה‡יומה.

< הכח לנˆח >
בהמוני  ˘˜ר˙ה  מˆי‡ו˙  זו  ˙י‡ורטיים.  ח˘˘ו˙  ל‡  זה 
מ˜רים כו‡בים. בחל˜ם הי˙ה הנפילה לזמן מסוים, כ˘הזמן 
˘ל‡חר מכן היה מלווה בייסורי המ‡מˆים הנו‡˘ים לנ˜ו˙ 
טר‡‚י  בפירו˜  הס˙יימה  הי‡  ובחל˜ם  הלב.  ו‡˙  המוח   ˙‡
˘ל עו„ בי˙ בי˘ר‡ל, ˘ה˘‡יר יל„ים כי˙ומים בחיי ‡ביהם 
ו˘וב  ˘וב  מל˘מוע  חל˘ים  הלבבו˙  ˘היו  ולול‡  ‡מם.  ‡ו 
יער  סיפורי זוועה, היה ה‚ליון כ‡ן מ˙מל‡ במ˜רים מסמרי̆ 

˘ה‚יעו מ˘ימו˘ ˙מים במח˘ב ˘ל‡ היה מנו˙˜.
זה  ˘‡ˆלם  לחלוטין  בטוחים  היו  הכלל,  מן  יוˆ‡  לל‡  כולם, 
רי‡לי.  במבט  כך  נר‡ה  היה  ב‡מ˙  ופעמים  ˘ייך.  יהיה  ל‡ 
ע„  לח˘ו˘.  ממה  ˘‡ין  היה  ונר‡ה  ב‡זור  הי˙ה ˜ליטה  ל‡ 
˘פ˙‡ום ה‚יעו לבנין ˘וכרים ח„˘ים, והבי‡ו עמם ‡˙ ה‚ז 

הרעיל ˘נ˜לט במח˘בים הבל˙י מנו˙˜ים. 

בעלי ‡ופי  רˆיניים  ב‡נ˘ים  היה  מ„ובר  מהמ˜רים  בהרבה 
ה‚יעו  וכ˘הם  ב‡ינטרנט.  הרסני  ל˘יטוט  לחלוטין  מנו‚„ 
לטפל בעˆמם וסיפרו ל‡ן הם ה‚יעו, ˜˘ה היה להבין כיˆ„ 

הם נמ˘כו ל˘ם. 
ההסבר ה‡מי˙י הו‡, ˘‚ם כ˘ה‡„ם חז˜, היˆר יו˙ר חז˜. 
‡למל‡ ה˜ב"ה עוזר ל‡„ם, ‡ינו יכול לו – ליˆר. וה˜ב"ה עוזר 
לנˆח במלחמה הרוחני˙, ר˜ כ˘ה‡„ם בוחר בטוב ועו˘ה כל 

˘ביכול˙ו לה˙רח˜ מהסכנה.
המח˘ב   ˙‡ ומנ˙˜  ה„ור  ‚„ולי  כהור‡˙  עו˘ה  כ˘הו‡ 

מה˜ליטה ה‡ינטרנטי˙.
ל‡ויב  ˘מ‡פ˘ר˙  הטרור'  'מנהר˙   ˙‡ הורס  כ˘הו‡ 
להיכנס י˘ר ל˙וך הבי˙. ה'מנהרה' ˘ב˘ביל להעלים ‡ו˙ה 
בר‚ים  ˘ני  ל˘חרר  ר˜  פˆˆו˙, ‡ל‡  ˘ל  טונו˙  נ„ר˘ו˙  ל‡ 
˘מחברים ‡˙ כרטיס הר˘˙, ולה˙˜ין ‡˙ ˙וכנ˙ החסימה. 
ה‡ימ˙ני˙  המנהרה  הזו,  הפ˘וטה  הפעולה  ל‡חר  מי„ 

נעלמ˙.
˘מוטל  כל  לב„.  לע˘ו˙  ˆריך  ל‡  הזו  הפעולה   ˙‡ ו‚ם 
לע˘ו˙ הו‡ ל‚˘˙ ל‡ח„ מהטכנ‡ים המיומנים ˘ל ‡‡וט-נט 

˘פזורים בכל ˘כונה ב‡רı ˘ינ˙˜ ‡˙ ה˜ליטה לל‡ עלו˙.
‡סורים,  ‡˙רים  למליוני  וירטו‡לי  ˘חיבור  לח˘וב  מ„הים 
ל‡ין סוף מר‡ו˙ ו˙כנים חמורים, לעולם מל‡ ו‚„ו˘ טומ‡ה 
˜טנטנים  בר‚ים  ˘ני  כ˘מ˘˙חררים  לחלוטין  נעלם  ורוע, 

ומו˙˜נ˙ ˙וכנה פ˘וטה ב˙וך ר‚עים ספורים.
ההב„ל בין ‚ן ע„ן ל‚יהנום הו‡ כחוט ה˘ערה בלב„.

< לבחור בחיים >
ההבנה הזו הי‡ כל כך פ˘וטה וכל כך בסיסי˙ ˘הי‡ הבי‡ה 
 ˙‡ לנ˙˜  ה˜˘˙  ‚ווני  מכל  ‡נ˘ים  ‡לפי  ע˘רו˙  הלום  ע„ 
˘ל  ‡פ˘רו˙  ˘מניע˙  ˘הבינו  ‡לפים  ע˘רו˙  המח˘בים. 
„וחים  ה„ור,  ‚„ולי  הור‡˙  ו˜יום   ,ıפרו ל‡ינטרנט  ח˘יפה 
כל ˘י˜ול ‡חר. ל‡ מ„ובר כ‡ן על נסיונו˙ ˜˘ים ˘ל ‡יבו„ 

‡ין ˜ליטה

הגאון רבי 
משה שאול קליין שליט''א

דמו"ץ בי"ד הגר"ש ואזנר זצוק"ל

''חובה גמורה לנתק את קליטת האינטרנט מהמחשבים ובזה למנוע 
את אפשרות המכשול בדברים החמורים ביותר, וכפי שכבר גילו 

דעתם פוסקי הדור''
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"‡ולי  ˘ל  מסו‚  ח˘˘ו˙  על  מ„ובר  וכ„ומה,  הפרנסה 
 ˙‡ ˙י˙ן  ל‡  והחברה  ˙י˜ון  יˆטרך  המח˘ב  ‡ח„  יום 
ל˘לם  ‡ˆטרך  ו‡ז  במח˘ב,  נ‚ע  מי˘הו  כי  ה‡חריו˙ 
בפועל  והחברו˙,  ה„‚מים  ברוב  ˘"ח".  וחמי˘ים  מ‡ה 
הו‡  הנו˘‡  הנו˘‡.  זה  ל‡  ‡ך  יור„˙.  ‡ינה  ה‡חריו˙ 
וחמי˘ים  מ‡ה  ˘ל  ספי˜‡  ספ˜  העמ„˙  ˘עˆם 
˘˜לים ע˙י„יים מול החובה ה‚מורה לנ˙˜, ‡ינה ‡ל‡ 
החיבורים  על  לוו˙ר  מוכן  ˘‡ינו  ˘טן  מע˘ה  מכח 

.ıה‡לחוטיים ˘הו‡ יˆר ב˙וכינו לעולם ה˘פל ˘בחו
‡ל‡  סיבה  ‡ינה  מלנ˙˜,  מעכב˙  ˘כביכול  סיבה  כל 
נסיון. נסיון ע„ כמה ה‡„ם מˆיי˙ להור‡˙ ‚„ולי ה„ור 
חיבור  כל ‡פ˘רו˙  לחלוטין  למנוע  לו  ח˘וב  כמה  וע„ 
הנסיון.  לה˜ל ‡˙  ענין  י˘ ‚ם  הפרוı. ‡ולם  ל‡ינטרנט 
רבים  מ˘‡בים  ב‡‡וט-נט  ל‡חרונה  ה˘˜יעו  ולכן 
˘ימו˘  ˘מ‡פ˘רו˙  ח„˘ו˙  חסימה  ˙וכנו˙  ופי˙חו 

בפונ˜ˆיו˙ ˘ונו˙ ˘בעבר היו נחסמו˙.
‡ין כ‡ן המ˜ום לפרט על הפי˙וחים הטכנולו‚יים, ‡בל 
˘יחסרו  ˘ח˘˘  ב‚לל  מלנ˙˜  נמנע  ˘בעבר  למי  ‚ם 
והנסיון  פ˙רונו˙  עבורו  י˘  כע˙  ˘ונים,  ˘ימו˘ים  לו 
נע˘ה ˜ל יו˙ר. ומה ˘מי˜ל יו˙ר מכל ‡˙ הנסיון הו‡ 
הזכרון ˘מ„ובר בנסיון. כ˘החובה לנ˙˜ עומ„˙ בח„ו˙ 
ובבהירו˙, וכל הח˘˘ו˙ וה˘י˜ולים מו‚„רים כנסיון, ‡ין 

ספ˜ ב‡יזה ˆ„ ˙ה‡ הבחירה. 

< נפל „בר בי˘ר‡ל >
‡ם ביום כיפור, ב˙פיל˙ נעילה, ‡ין ‡ח„ ˘יעמו„ כנ‚„ 
לנ˙˜",  רוˆה  ל‡  "‡ני  וי‡מר  ה„ור,  ‚„ולי  ˘ל  הור‡˙ם 
הרי ˘‚ם כע˙ ‡ין ‡„ם יר‡ ˘מים ˘י‡מר כן. המניעה 
ולר‚ע  ביו˙ר,  הנוח  לזמן  ה„חייה  מיˆר  נובע˙  מלנ˙˜ 
ח˘˘  ˘ום  יה‡  ל‡  כיˆ„  ל˘מוע  הפנ‡י   ˙‡ ˘יהיה 

לחיסרון ˘ל נוחו˙ כל˘הי.
נפל „בר בי˘ר‡ל. מ˙˜יים כע˙ בכל רחבי ה‡רı, '˘בוע 
ני˙ו˜' ‡רˆי, ˘בו נפ˙חו ע˘רו˙ מו˜„ים ניי„ים לני˙ו˜ 
‡‡וט-נט. ˘ל  המומחים  הטכנ‡ים  י„י  על  ה‡ינטרנט 

למח˘בים  ˘יוˆמ„ו  "נ˜י"  הלו‚ו  עם  מ„ב˜ו˙  ‡לפי 
בי˙ם  ל החר„ים ל„בר „'̆  המנו˙˜ים, יעי„ו על הב˙ים̆ 

.ıנ˜י, טהור ו˘מור מכל חיבור לטומ‡ה ˘בחו
י˙ברך,  לפניו  ו˙עמו„  ˙עלה  הזו  המופל‡ה  הע„ו˙ 

ו˙זכה ‡˙ כולנו ב˘פע ע„ בלי „י.
ומ˘מים יכריזו, ‡˘ריכם י˘ר‡ל, לפני מי נטהר˙ם ומי 

טיהר ‡˙כם –  ‡ביכם ˘ב˘מים. 

ר‡ל.  נפל „בר ב̆י
̇ „' בכל  ̃יים בעזר מ˙

בוע  '̆ ,ıרחבי ה‡ר
בו נפ˙חו  ̂י,̆  ̃' ‡ר ̇ו ני
„ים ניי„ים  ̇ מ̃ו ע˘רו

̃ ה‡ינטרנט ̇ו לני

מי 

    מי„ע לˆיבור 
< ‡ו„ו˙ ‡‡וטנט  >

לל‡  ‡ינטרנט  ˜ליט˙  לני˙ו˜  עולמי  ‡ר‚ון  הינו  ‡‡וט-נט 
 .ıעלו˙, בעל פריסה ˘ל כמ‡ה נˆי‚ים מיומנים, בכל רחבי ה‡ר
הנ„ר˘ו˙,  ה˙וכנו˙  פי˙וח  על  ‡חר‡י  מומחה  טכנ‡ים  ˆוו˙ 
ה„רכה  על  ח„˘ים,  מח˘בים  בסו‚י  הני˙ו˜  ‡ופני  מח˜ר  על 
לˆוו˙  מ˜ˆועיים  מ„ריכים  הפ˜˙  ועל  מנ˙˜  לכל  פרטני˙ 
מ˜ˆועי˙  ה„רכה  הנˆי‚ים  עוברים  ל˙˜ופה  ‡ח˙  המנ˙˜ים. 
עם הע„כונים הח„˘ים, ‡ו„ו˙ טכנולו‚יו˙ ח„˘ו˙ ו„רכי ני˙ו˜ 

ל„‚מי מח˘בים ח„˘ים. 
מח˘בים,  ‡לפי  ע˘רו˙  ה‡ר‚ון  ני˙˜  פעילו˙ו  ב˘נו˙ 
ט‡בלטים ומכ˘ירים נוספים. בעלי המח˘בים המרוˆים הבי‡ו 

‡˙ חבריהם ומהפיכ˙ הני˙ו˜ ‚ובר˙ והולכ˙.
מח˘בים  יו˙ר  בחו„˘  ומנ˙˜  פו˙ח  ממוˆע  ‡‡וטנט  מנ˙˜ 
הינם מיומנים בפ˙יח˙  למה, כך̆  מ‡˘ר טכנ‡י ממוˆע ב˘נה̆ 

מח˘בים וט‡בלטים ברמה ˘ל מעב„ו˙ מה˘ורה הר‡˘ונה. 

< ‡ו„ו˙ הני˙ו˜ >
 ‡‡וט-נט הח˙ימה ‡˙ כל מנ˙˜י ה‡ינטרנט על ה˙חייבו˙, 
˘הם ל‡ בו„˜ים בהיסטוריה ˘ל מח˘ב ˘ה‚יע ‡ליהם לני˙ו˜, 

להיכן ‚ל˘ו בו.
למח˘בים  בעבר  ˘היו  ה˜˘יים  סו‚י  לרוב  פ˙רון  י˘  כיום   
˙כנ˙  מייל  וירוס,  ו‡נטי  ‡ופיס  ווינ„וס  לע„כוני  המנו˙˜ים, 

היברו בו˜ס ועו„.
וכל  הפיך,  בל˙י  הני˙ו˜  ע„יין ‡ין  הכפול  הני˙ו˜  ל‡חר  ‚ם   

‡ח„ י˘מור על עˆמו ובני בי˙ו.
חינמי   ıפרו ‡ינטרנט  ˜ליט˙  ˜יימ˙  ˘נערכו  מב„י˜ו˙   
במ˜ומו˙ רבים ‡ף בריכוזים החר„יים, חל˜ם ‡ינו מ˙‚לה מי„י˙ 
מכיוון ˘הם חיבורים ה˜יימים ר˜ ‡ח˙ לכמה ימים. מלב„ ז‡˙ 
י˘ מ‚מה ‡רˆי˙ לפריס˙ ˜ליט˙ ‡ינטרנט חינמי˙ בכל מ˜ום, 
ומ˜ומו˙ רבים ˘מ‚יעים ‡ליהם מע˙ לע˙, הינם עם ‡ינטרנט 
הכנס˙  בבי˙  ‡ו  בבי˙  ‡ין  כיום  ‡ם  ˘‚ם  כך  חינמי,  ‡לחוטי 

˜ליט˙ ‡ינטרנט עלול להיו˙ בהם מחר.

< מכ˘ירים ˘ונים >
בהם ˜ליט˙ ‡ינטרנט  ˘‡ין  מה„‚מים  נייחים  במח˘בים   ‚ם 
‡פ˘רו˙  כל  המונע˙  ה˙וכנה   ˙‡ לה˙˜ין   ıמומל ‡לחוטי˙, 
ולחסום  עˆמו   ˙‡ ל‚„ור  ה‡„ם  על  מוטל  ל‡ינטרנט.  החיבור 
מרˆון.  חיבור  ˘ל  ‡פ˘רו˙  ‚ם  ל‡ינטרנט,  לחיבור  ‡פ˘רו˙ 
ב˙ים רבים ˘ל‡ נה‚ו כך מˆ‡ו עˆמם במ˘ך הזמן, ב„רך כלל 
מ˙חברים  ‡ו   ıפרו ל‡ינטרנט  מ˙חברים  פ˙‡ומי,   ıלח בזמן 
לל‡ סיבה מוˆ„˜˙ ל‡ינטרנט מסונן, „בר ˘ל‡ היה ˜ורה ב‡ם 
המח˘ב היה חסום. ‡ˆל ‡חרים, ‡ח„ מבני הבי˙ ה˙˜ין חיבור, 
לל‡ י„יע˙ ההורים ‡ו בן הזו‚. (ה‚ם ˘ני˙ן להסיר ‡˙ ה˙כנה 

על י„י טכנ‡י, מכל מ˜ום נמנעו˙ רובן המוחלט ˘ל הנפילו˙).
 בכל המˆלמו˙ המיוˆרו˙ ב˘נים ה‡חרונו˙ י˘ כרטיס ר˘˙, 
ונים. על י„י חיבורים ‡לו ני˙ן ל˜בל  לˆורך חיבורים ‡לחוטיים̆ 

˙כנים ל‡ ר‡ויים מ‡ינ˘י „ל‡ מעלי. 
מ˜ˆועיו˙,  מˆלמו˙  ר˜  ל˘וו˜  המˆלמו˙  יˆרני  מ‚מ˙  כיום 
ב‚לל  ר‚ילו˙  למˆלמו˙  בי˜ו˘  ‡ין  העולמי  ˘ב˘ו˜  מכיוון 
המˆלמו˙ המעולו˙ ˘י˘ בסמ‡רטפונים. המ‚מה כיום להוסיף 
י˘ומים ‡ינטרנטיים לכל מˆלמה, כך יוכלו לˆלם ולהסריט ומי„ 
במˆלמו˙  כיום  ˜יימ˙  זו  ‡ופˆיה  ל˘לוח.  ‡ו  לר˘˙  להעלו˙ 

י˜רו˙, בחל˜ן ני˙ן לה‚יע ל‡ינטרנט פרוı ‡ו לחל˜ים ממנו. 
למˆלמה,  ˙כנה  ע„כוני  ל˜בל  ני˙ן  מהמˆלמו˙  ‚„ול  בחל˜ 
מומחים  הר˘˙.  כרטיס  י„י  על  ל‡ינטרנט  חיבור  ב‡מˆעו˙ 
מ˙חום הˆילום מוסרים, כי ‚ם למˆלמו˙ הפ˘וטו˙ יו˙ר בעלו˙ 
כרטיס הר˘˙, עלולים לה‚יע במ˘ך הזמן ע„כונים המ‡פ˘רים 

חיבור ל‡ינטרנט. 
ע˘רו˙  הבי‡ו  ˜רו,  ˘כבר  כו‡בים  וסיפורים  זה  חיוני  מי„ע 
מוס„ו˙ מכל החו‚ים ובכל רחבי ה‡רı ל˙˜ן, ˘‡ין להבי‡ למוס„ 
מˆלמו˙  ר˜  ולמחנו˙,  לטיולים  מטעמו,  המ˙˜יימים  ול‡ירועים 

˘י˘ עליהן ‡˙ המ„ב˜ה המיוח„˙ המעי„ה כי הן נו˙˜ו.
 ל‡ייפ„ים ˘ל חינוך מיוח„ י˘ פ˙רונו˙ מסוימים, ני˙ן ל˜בל 

מי„ע ‡ˆל הנˆי‚ים.
בחברו˙  מˆוי  י˘ ˜ליט˙ ‡ינטרנט,  ‚יימבוי  ממכ˘ירי  בחל˜   

DS וסוני.
כנ˙ ''וי„י‡וף''   ח„˘! ני˙ן לה˙˜ין על י„י נˆי‚י ‡‡וט-נט ‡˙̇ 

לחסימ˙ ‡פ˘רו˙ הˆפיה בסרטים.
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מוקד ייעוץ מקצועי 
לפתרונות סינון כהלכה במקומות עבודה 

שע"י ועידת הרבנים לביצור חומות הדת
 החסימה הנדרשת'' הכרח בדבר מוטל עליו להיוועץ בדברכל מי שאחד מבני ביתו עובד במקום שיש לכך מחוייבים לסדר חסימה כהלכה.לצרכי פרנסה, ושבמקומות העבודה המוכרחים איסור חמור להשתמש באינטרנט הפרוץ אף 

(מתוך מכתבם של מועצת גדולי התורה)
קו תמיכה וייעוץ חינוכי שלוחה 5/4  מענה באנגלית: שלוחה 8 מענה בצרפתית שלוחה: 9
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מו˜„י הני˙ו˜ המרוכז
הני˙ו˜ים הינם בין ה˘עו˙ 20:30-23:00 [מלב„ ‡ם ˆוין ‡חר˙]

הר˘ימה הינה ר‡˘וני˙ וחל˜י˙. במ˜ומו˙ רבים מוס„רים המו˜„ים וזמניהם בימים ‡לו. נ‡ לע˜וב ‡חר הפרסומים המ˜ומיים. 
[לפ˙יח˙ מו˜„ים נוספים, ני˙ן לה˙˜˘ר ל‡חר‡י הני˙ו˜ים המרוכזים 054-8484652]

‡ופ˜ים
 ביה''כ ˜יוי˙י ה' רחב˙ ה‡ר''י

יום ‚' כ''ז ‡ייר

‡לע„ 
 ביהכנ"ס ‡חיעזר, יהו„ה הנ˘י‡ 26 
מוˆ˘''˜ פ. במ„בר, ‡ור ל‚' סיון 

 בי˙ ההור‡ה המרכזי, ר˘ב''י 18 
יום ‡' ‚' סיון 

‡˘„ו„
 ˘טיבל‡ך ˜הל חסי„ים

רח' רבי ‡ליעזר בן הור˜נוס 8
יום ה' כ''ב ‡ייר

 ביה''כ מור˘ה רובע ‚' רח' ‡ברמס˜י
יום ‡' כ''ה ‡ייר

‡˘˜לון 
 ביה''כ ‡הל מ˘ה,

ההס˙„רו˙ פינ˙ המורה מ‡יר
יום „' כ''ח ‡ייר

ב‡ר ˘בע
 ‡ולם ביה''כ מ˘כן ˘מעון

רח' יחז˜‡ל סרנ‡
יום ב' כ"ו ‡ייר

בי˙ ˘מ˘
רמה ‚' 

 בי˙ הכנס˙ ˜ול יהו„ה, רח' יחז˜‡ל
יום ‡' כ''ה ‡ייר 

רמה ‡' 
 בי˙ כנס˙ לב ‡ליהו נחל 

˘ור˜ פינ˙ נחל ˜י˘ון
יום ה' כ''ט ‡ייר

חפˆיבה
 ביהמ''„ חניכי הי˘יבו˙,

רח' בן ‡י˘ חי 10
יום ב' כ''ו ‡ייר
ה˜ריה החר„י˙

 בי˙ ההור‡ה בי˙ ומנוחה,
רח' מהרי''ל „יס˜ין 24,

סמוך לביה''כ ˘ערי ˙ורה
יום „' כ''ח ‡ייר

בי˙ר
 A בעה‚

 ‡ולם ה„˜ל ˘ע"י י˘יב˙ הרן 
רח' זוויעיל 2

יום ה' כ"ב ‡ייר
 B בעה‚

 ‡ולם ˘ל ביה"כ פרו˘ים
רח' יסו„ העבו„ה

יום „' כ"‡ ‡ייר

בני-בר˜
רמ˙ ‡הרן

 ˜הל חסי„ים (בעזר˙ נ˘ים) 
סורוˆ˜ין 9

יום ‡' כ''ה ‡ייר
˜ריי˙ הרˆו‚

 ביה''כ זיו יהו„ה חי טייב 6
יום ב' כ''ו ‡ייר
מ˘כנו˙ יע˜ב

 ביה''כ מ˘כנו˙ יע˜ב,
בן „ו„ פינ˙ ˜הילו˙ יע˜ב

יום ב' כ''ו ‡ייר
 ıביהכנ"ס ˙פ‡ר˙ ˆבי-‡יˆ˜ובי 

(בח„ר ˘ב˜ומה ב')
יום ‚' כ''ז ‡ייר

 ביה''כ נ‡ו˙ יוסף רח' יו‡ל
יום „' כ''ח ‡ייר

 ביה''כ בי˙ ‡ריה רח' ‚רוסבר„
יום „' כ''ח ‡ייר

 בי˙ הכנס˙ ה‚„ול הי˘ן (בבי˙ ההור‡ה)
יום ה' כ''ט ‡ייר

הר יונה
 בי˙ המ„ר˘ ˙פ‡ר˙ יחז˜‡ל, 

רח' הרב פנחס מילר 6
יום ‡' כ''ה ‡ייר

ח„רה 
 ב‡ולם ˘ע''י ביה''כ י„ ז‡ב

רח' הכלני˙ 2
יום ‚' כ''ז ‡ייר

חיפה
ה„ר

 בי˙ הכנס˙ ˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל
יום ב' כ''ו ‡ייר

נוה ˘‡נן
 רח' ברל 17 ב„ירה ˘˜ומ˙ כניסה

יום „' כ''ח ‡ייר
טלז-סטון 

 במ˘ר„י נחלי „ע˙
רח' מנח˙ ˘למה 6

יום ‡' כ''ה ‡ייר.
ירוחם

 בבי˙ הכנס˙ ב˜הילה
יום ‡' כ''ה ‡ייר

ירו˘לים
נווה ˆבי

 ביה''כ הר ˆבי בעזר''נ,
רח' ˆפניה פינ˙ מל‡כי

יום ‡' כ''ה ‡ייר

נוה-יע˜ב מזרח
 בי˙ הכנס˙ חפı חיים

רח' ˘למה זוין 41
יום ב' כ''ו ‡ייר

בי˙ ו‚ן
 בי˙ הכנס˙ מנח˙ ˘למה,
רח' מוˆפי, בביהמ"„ למעלה

יום „' כ''ח ‡ייר
מ˜ור ברוך-‚˘ר החיים

 ביה''כ ס˜וויר‡
יום ב' כ''ו ‡ייר

רמו˙ ‚' 
 ביה''כ זכרון ‡ברהם,

רח' רי˜‡נטי פינ˙ בן ז‡ב
יום ‚' כ''ז ‡ייר

מ‡ה ˘ערים-י˘יב˙ מיר
 בבי˙ ההור‡ה ˘מול

בנין ''בי˙ י˘עיה''
יום ‚' כ''ז ‡ייר 12:00-14:30

נוה-יע˜ב מרכז 
 בי˙ הכנס˙ זכור ל‡ברהם,

רח' וי˜טור יוליוס
(סמוך לביה''כ חניכי הי˘יבו˙)

יום „' כ''ח ‡ייר
עזר˙ ˙ורה סורוˆ˜ין

 בי˙ ההור‡ה ˘ע''י ביה''כ 
‡הב˙ ˙ורה, רח' ˙ור˙ חס„ 1

יום „' כ''ח ‡ייר
‚‡ולה

 בי˙ הכנס˙ זכרון מ˘ה,
היכל ה„ף היומי, רח' פרי ח„˘ 9

יום ה' כ''ט ‡ייר
רמ˙ ‡˘כול

 ביה''כ חניכי הי˘יבו˙,
רח' ‚ן החמ˘ה ע˘ר

מוˆ˘''˜ במ„בר ‡ור ל‚' סיון
רוממה

 בי˙ הכנס˙ חניכי הי˘יבו˙, 
זיכרון יע˜ב 6, בח„ר הרב

יום ‡' ‚' סיון  
מו„יעין עילי˙ 

˜ריי˙ ספר
 בי˙ הכנס˙ ˘יח יˆח˜ 

בעזר''נ, רחוב מסיל˙ יוסף 1
יום ‡' כ''ה ‡ייר

‚רין פ‡ר˜
 בי˙ הכנס˙ בני הי˘יבו˙ 

יום ב' כ''ו ‡ייר
ברכפל„

 ביה''כ חזון ‡י˘ ר˘ב''י 21
יום ‚' כ''ז ‡ייר 

 בי˙ הכנס˙ ˜ˆו˙ החו˘ן, 
רחוב ˜ˆו˙ החו˘ן 7

בעזר˙ נ˘ים הח„˘ה
יום ה' כ''ט ‡ייר 

עפולה
 במ˜לט הˆמו„ לביה''כ ˘ב˙ 

‡חים, ‡חרי רחוב עליי˙ הנוער.
יום ב' כ''ו ‡ייר 2:30-4:00 
(‡ו ב˙י‡ום עם המנ˙˜ המ˜ומי

במס' 052-7181540) 

ער„
 בי˙ הכנס˙ המרכזי,

במ˜לט, רח' חן 19
יום ה' כ''ט ‡ייר

פ˙ח-˙˜וה 
 מ˙נ''ס יר˜ונים רחוב יר˜ונים 18

יום ה' כ''ט ‡ייר ב˘עה 8:30
בנוסף, ני˙ן למסור כל יום 

בנ˜ו„ו˙ ה˜בועו˙ :
 חזון עוב„יה\ במ˘ר„ י˘יב˙ כנס˙ 

ה˙ורה ברחוב „וייט˘ 3, ב˘עו˙ הבו˜ר 

 ‚ני-ה„ר ‡ור יחז˜‡ל 3 ˜ומה ב „ירה 9 
ב˘עו˙ הˆהרים ע„ הערב

 כפר ‡ברהם הרב ‚ול„ 4 כניסה ‚' 
„ירה 4 (ני˙ן ל˙‡ם במס' 054-8475659)

ˆפ˙ 
 בי˙ הכנס˙ חסי„ים,
רחוב ˆה''ל 5 ב˜ר‡וון

יום ‡' כ''ה ‡ייר 
 ביה''כ ˆ‡נז רחוב ˆרפ˙

יום ב' כ''ו ‡ייר
˜ריי˙ ‚˙ 

 ביה''כ ˜רט˘ניף, רח נ˙יבו˙ ˘לום
יום ‡' ‚' סיון

רחובו˙
 כולל בר-˘‡ול, מרים מזרחי 1

יום ה' כ''ט ‡ייר
רכסים 

 ‡ולם ˘על י„י ביהמ''„ 
˘ב˙ ‡חים  (על י„ לב ‡ליהו)

יום ה' כ''ט ‡ייר
˘„רו˙

 ביה''כ חניכי הי˘יבו˙
רח' ה˘יטה 10
יום ‚' כ''ז ‡ייר

˙פרח
 ביה''כ ב‚בעה

יום ו' ‡' סיון 9:30-12:00

לפנו˙  ני˙ן  מרוכז,  ני˙ו˜  מ˙‡ר‚ן  ל‡  ˘בהם  במ˜ומו˙ 
˘ל ‡‡וט-נט הטלפוני  הנ˙ב  פי  על  ה‡זורי  0722-613-613לנˆי‚ 


