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הרימי 
כשופר 

קולך
בבית  שעלה  המיוחד  לקמפיין  נחשפתם  כולכם, 
שמש בשבועות האחרונים: “הסיוט עומד להסתיים” 
אשר  שלישי  ביום  ובכן,   . להתגשם",  עומד  "החלום 
נכפל בו ‘כי-טוב’ הגיעה העת להוציא לאור עולם את 
הרעיון שעומד לסיים את הסיוט ומהו החלום שנזכה 

להגשים אי”ה.

הדור  ומאורי  גדולי  מנהלים  ועידנים  עידן  מזה 
מערכה על נפש האומה, להציל את הדורות הבאים 
הסיוט  נגד  מתנהלת  עיקשת  מלחמה  שחת.  מרדת 
או  מחשב  בדמות  ודומיו,  אינטרנט  ששמו  הגדול 

מכשירים סלולריים פרוצים.

קול  הרימו  כבר  שמש  בבית  החרדית  היהדות  בני 
של  מרכזי  בכינוס  אשתקד  מנחם-אב  בחודש  זעקה 
אלפי תושבי העיר נגד הפגע-נגע הזה והצהירו יחדיו 
בקול גדול ה’ הוא האלוקים, וכי אמונים אנו על הצו 

של ולא תתורו.

בתחום  הנחשון  להיות  שמש  בית  העיר  זכתה 
והכינוס הראשון שנערך בחוצות העיר היה למודל 
לערים אחרות. גם עתה מקווים העסקנים להציב את 
‘חברים’  אגודת  בהקמת  לחיקוי,  כמודל  שמש  בית 
יראוך”,  אשר  לכל  אני  “חבר  גדול  בקול  שיצהירו 

חבר עם דיפלומה!

מכאן תצא היוזמה הברוכה שאגודים תחתיה כל רבני 
להצטרף  ויחיד  יחיד  לכל  קודש  בקריאת  הקהילות, 
ולהיות ‘חבר’ בחבורה האיכותית של יראי השם שאין 
בידם אינטרנט או שיש להם אינטרנט מסונן ומפוקח 

לצורכי פרנסה.

ברמה  הנישא  ה’  דבר  כי  אנו  ואמונים  בטוחים 
כל  מאת  זה  בגיליון  המופיעים  המכתבים  בעשרות 
מוחלט  בציות  ויתקבל  יישמע  שליט"א  העיר  רבני 
בקרב כל בני העיר, ותביא סנגוריה על כלל ישראל 
בכלל ועל תושבי בית שמש בפרט, להצילנו מגזירות 
רעות והבורא יתברך שמו ישפיע מרוב רחמיו וחסדיו 

אך טוב וחסד לאורך ימים.

•

בימים  בעז"ה  לאור  שיצאו  הבאים  בפרסומים 
דרכי  התוכנית,  פרטי  המשך  בע"ה  יובאו  הקרובים, 
ההצטרפות, קריאות מאת קהילות הקודש שבעירנו, 

רשימת נציגי הקהילות, והמשך דרכי פעולה.

דבר המערכת

יו"ל ע"י
ועד רבני העיר

לענייני טכנולוגיה
בית שמש
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עומד להסתיים
הסיוט

כולנו מתמודדים איתו, כולנו מוטרדים ממנו. הסבל בל יתואר והצרה - צרורה. אנו חיים 

בתוך חלום בלהות. כפסע לייאוש, מבקשים להרים ידיים, לאבד תקוה, לתת לרוח הזמן 
לעשות את שלו. לא מאמינים שיש פתרון. ובכן, עוד לא נאמרה המילה האחרונה...

הסיוט
ביום שלישי 

י"ט סיון 
תשע"ד

החלום
החלוםעומד להתגשם

הוא מגיע ממקום בלתי צפוי, אבל הוא גאוני בפשטותו. והוא עומד לטרוף את כל 

הקלפים, להגשים את חלומו של כל אחד מאיתנו. להביא תקוה. כן, אנו יכולים להתמודד, 

גם אם נראה שהפסדנו במערכה, עדיין יש בידינו את הכלים לנצח את המלחמה. 

ביום שלישי 

י"ט סיון 

תשע"ד

עומד להתגשם



לראשונה ‘הפיכה’ מסוג אחר בבית שמש

היסטוריה: תוכנית מהפכנית ‘חבר’ 
להתמודדות עם פגע הטכנולוגיה 

תאחד את כלל הקהילות בעיר
אחרי קמפיין ארוך ומושקע “הסיוט הולך להיגמר” הושק הרעיון המיוחד שיועתק בקרוב בכל העולם 
היהודי | לראשונה: מכתבי קריאה מכל רבני העיר | קהילות הקודש בעיר נכנסים למסלול חדש 
ומהפכני שטרם נראה כמותו | תעודות ‘חבר’ יוענקו למצטרפים ל’חברים’ המתנזרים מאינטרנט 
| בוועד הפעולה מציינים בהתרגשות כי קנאת סופרים תרבה חכמה וכי צפוי גל היענות  פרוץ 
נרחבת | ביקוש ער מצד עסקני הקהילות בערים אחרות להעתיק את הרעיון | “חזקה על חבר”

שמש  בית  מחדש:  מסלול  חישוב 
בשורות  עם  חדש  לבוקר  היום  מתעוררת 
מצטרפים  כולם  מהיום  לב.  כל  מרנינות 
אלו  על  להימנות  החברים’  ל’אגודת 
בכלל  או  פרוץ  מאינטרנט  המתנזרים 

משימוש באינטרנט.

מצד  הרב  לביקוש  היה  זה  טבעי  אך 
לקמפיין  המוקדם  ככל  להיחשף  הציבור 
בבית  כשבועיים  לפני  שהחל  המסתורי 
שמש. לוחות המודעות ‘נמרחו’ במודעות 
המבשרות על סיוט הסיוט הגדול והגשמת 
להיוודע  ציפו  ורבים  המתוק,  החלום 

לדבר האפוף מסתורין.

נחשפים  קרח,  פרשת  שלישי  ביום 
בבית  החרדיים  אב  בתי  אלפי  עשרות 
וחיזוק  לביצור   – “חבר”  לתוכנית  שמש 
גדרי הטהרה וההתנזרות מן הטכנולוגיה 

הקלוקלת.

וזה דבר התוכנית
כולם מצטרפים לתוכנית ‘חבר’ ---

זהו המוטו והמשפט היחיד המעסיק את 
משהו  זהו  אלו.  בימים  העיר  תושבי  כל 

נדיר וייחודי שאין בדומה לו.

התוכנית,  דבר  את  מסרו  העסקנים 
לדבריהם כל מי שאין ברשותו אינטרנט 
ע”י  ומפוקח  אינטרנט מאושר  או שבידו 
בחתימת  הצהרה  טופס  ימלא  הרבנים, 
עבורו  תונפק  מכן  לאחר  הקהילה,  רב 
בין  הימנותו  “תעודת חבר” המעידה על 

היראים לדבר ה’.

סופרים  לקנאת  היוזמה החשובה תביא 
ועוד  עוד  ותרבה   – העסקנים  אומרים   –
מהכלים  להתנזר  שיתבקשו  יהודים 
ה’  עדת  קהל  עד  להימנות  וכך  הטמאים 

היראים ושלמים.

כל  בפומבי  יפורסמו  השני  בשלב 
שמות המצטרפים לתוכנית ‘חבר’ כאשר 
יתנוססו  המדרשות  ובבתי  בריכוזים 

לתפארה שמות ה’חברים’.

אחדות הקהילות
ההתנזרות  שבדבר  הנחיצות 
ואין  לכל  ידועים  ודומיו  מהאינטרנט 
המערכה  חומרת  ולמען  לפרטם,  צורך 
הקהילות  רבני  כל  לראשונה  התאחדו 
הצלחת  ולמען  הקדושה  המערכה  למען 

המיזם שיקדש שם השי”ת ברבים.

כחמישים  יחדיו  מתפרסמים  לראשונה 
מכתבי ‘קריאת קודש’ אשר נכתבו באופן 
גווני  מכל  הקהילות  רבני  כל  ע”י  אישי 
הקשת בבית שמש, המבקשים מכל יחיד 
כולם  הנפלא,  למיזם  להצטרף  ויחיד 

מוגשים לפניכם בחוברת זו.

מודל ראשוני להעתקה
העסקנים  המהפך,  יוזמי  לדברי 
הפועלים ללא לאות, הצלחת הדבר יגרור 
החרדיים  הריכוזים  בכל  הרעיון  יישום 
היוזמה  כולו.  בעולם  ואף  הארץ  ברחבי 
המעמד  של  להצלחתו  המשך  הינו 

הוא  שגם  אשתקד  מנ”א  בחודש  האדיר 

הכינוס   – הארץ  מסוגו  הראשון  היה 

פגעי  נגד  בית שמש  תושבי  המרכזי של 

הטכנולוגיה.

 – חדשים  לימים  תיכנס  שמש  “בית 

הקרובים  בימים   – העסקנים  מוסיפים 

בפרוטרוט  התוכנית  פרטי  יתפרסמו 

כאשר יוקם מערך טלפוני ומשרד מיוחד 

שיידרש אך ורק לנושא זה”.

כמו”כ בימים הקרובים יתפרסמו שמות 

הנציגים מכל הקהילות שדרכם ניתן יהיה 

לקבל מענה בכל עניין, מוקדים מיוחדים 

אף יוקמו בקרוב שיתנו מענה הולם לכל 

לזכות  החפצים  ולכל  התוכנית  פרטי 

בתואר הנכסף ‘חבר’.

התקדמות  אחר  לעקוב  ניתן  כי  יצויין 

המודעות  לוחות  מע”ג  כולה  התוכנית 

אחת  אי”ה  לצאת  שאמורות  והחוברות 

לתקופה. “על המערך נתמנו אנשים בעלי 

כישורים שיתנו מענה לכל עניין ופתרון 

לכל בעיה על מנת למקסם את התקדמות 

תושביה  כל  את  שתכלול  התוכנית 

אומרים  אי”ה”  שמש  בית  של  החרדים 

העסקנים.

בבית  התוכנית  הצלחת  עם  כי  נמסר 

נוספות  לערים  התוכנית  תמשיך  שמש 

ולרחבי העולם היהודי. העסקנים מביעים 

תקווה כי המודל יצליח ויועתק עד מהרה 

לכל רחבי העולם היהודי כולו.



טאטי, גם אתה 'חבר'?
חדר הילדים שבבית מעוטר ב"ה בתעודות הצטיינות רבות 
של הילדים שנבחנו על פרקי משניות ועל דפי גמרא, בצד ימין 
מתנוססת לתפארה התעודה של משהל'ה המצטיין ומשמאלה 

של יוחנן המתמיד מעוטרים בחתימותיהם של המנהלים.

תעודה  עוד  הזה  היוקרתי  לפאזל  תתווסף  מהיום  החל 
 - צרופה  ואמונה  יראת-שמים  של  חותמת  ותהווה  מרכזית 

במרכז תתנוסס גם התעודה שלך!

בית שמש הינה עיר לדוגמא, מופת של קהילות עם יראת 
ה'יש'  את  לשמר  בכדי  זאת  ובכל  וצרופה,  טהורה  שמים 

המבורך עלינו להתאגד כבכל חברה.

•

 – שמשמעותו  "דירקטוריון"  קיים  מסחרי  חברה  בכל 
הנהלה של חברה אותם ממנים בעלי המניות בחברה. חברי 
החברה,  של  השוטף  ניהולה  על  ממונים  אינם  הדירקטוריון 
עוסקים  קיים מנהלה הכללי של החברה, הם  כך  שכן לשם 
ומפקחים על פעילותו של  בגיבוש האסטרטגיה של החברה 

מנהלה הכללי ובודק את מצבה הכספי.

הקודש  קהילות  ובקרב  יראי-שמים  יהודים  של  בחברתם 
שעל  שליט"א  הגאונים  הקהילות  רבני  את  יש  שמש  בבית 
פיהם מתנהלים אורח חיי הקהילה, אולם גם בחברה איכותית 

שכזו נדרש "דירקטוריון" במובן מסוים. 

 כשהמנכ"ל מבקש 
לעצור את הסחף

מוטי, החשב הכללי של החברה, התפרץ לחדרו של המנכ"ל, 
טרק את הדלת ובפנים חתומות התיישב על הכורסא ממול. 
הירוקים מהעציץ המונח  מילל את העלים  בקצה אצבעותיו 
בפינה ומבקש למסור מידע בפגישה שלא מן המניין: החברה 
הענקית שמגלגלת מיליונים בחודש נתקלה באחרונה בנזיפה 

ממנהל החשבונות, בחצי השנה האחרה המאזנים מציגים רק 
נתונים שליליים, ניכר כי מישהו מחבל בעסקיה של החברה 
רגל,  לפשיטת  להגיע  עלולה  בזמן  ייעצר  לא  הדבר  אם  וכי 

חייבים לעצור את הסחף.

ישיבות דחופות אפופי עשן נערכו, פגישות חשובות שתואמו 
מראש בוטלו זמנית, לילות כימים ישבו חברי הדירקטוריון 

וההנהלה וטיכסו עצה כדת מה לעשות.

אחד מהרעיונות שעלו היה לערוך מבדק בין חברי ההנהלה 
ובין העובדים. המנכ"ל דחה זאת בתואנה כי הדבר רק יזיק 

למוניטין. אולם מוטי התעקש וכך יצאה היוזמה לאור.

ערב יוקרתי נערך לעובדי החברה, הוצגו בפניהם מצגות על 
נדרשו  החברה  מחיזוק  וכחלק  החברה  ותוכנית  התפתחותה 
שטר  על  חתימה  תוך  לחברה  אמונם  על  להצהיר  העובדים 
שותפות לחברה יחד עם תצהיר בפני עו"ד על שמירת סודיות 

ונאמנות לחברה.

חדי העין הבחינו בכמה יחידים שפרשו בלאט החוצה ניסו 
הצהרה  עם  להסתבך  רצו  ולא  שונות  בתואנות  להתחכם 
למנכ"ל:  וצוותו  מוטי  בישרו  קצרצר  מעקב  בתום  שקרית. 

עלינו על קצה החוט. 

החקירה נמשכה והתגלית נחשפה מי הם אלו שניסו להפיל 
שהחלו  החודשיים  המאזנים  על  לספר  מיותר  החברה.  את 

להשתפר.

 ה'חברה' האיכותית 
של בית שמש

כל  ועל  החרדית  החברה  על  מאיים  הפרוץ  האינטרנט 
הקהילות, הוא מאיים למוטט את החברה שנבנתה בעמל ויזע 
של שנים ודורות. מוכרחים להתאגד תחת מטריה אחת, כדי 
ישראל  לדרך  אמונים  ולשמור  חברים  להיות  יחפצו  שכולם 

סבא.

במינה  הייחודית   – שמש  בית  של  והקהילות  העיר  רבני 

לעצור 
את הסחף



מכל ערי הארץ בפסיפס המגוון של קהילותיה – התאחדו במטרה 
הענק  לכינוס  כהמשך  התדרדרות.  המשך  את  להציל  והיא  אחת 
שהתקיים בשנה שעברה בחודש מנ"א אשתקד הגו העסקנים רעיון 
חדש שמספר חדשים קורם עור וגידים ורק כך נוכל בעזרת השי"ת 

להציל את תושבי בית שמש מן הסיוט הזה ששמו 'אינטרנט'.

בימים אלו יתאגדו כל אלו שאין להם אינטרנט כלל או זה שברשותו 
כלים טכנולוגיים מסוננים, תחת 'חברה' איכותית ומניבה, כאו"א 

יצטרף ויזכה לתואר 'חבר' בחברה האיכותית עלי אדמות.

באיגוד  מתאגדים  הקהילות  בני  כל  הבשורה:  תצא  שמש  מבית 
של מצווה, כל מי שמחפש להימנות על החרדים לדבר ה' ולהיות 
אלפי  לעשרות  מצטרף  וטובה'  איכותית  'משפחה  של  בקטגוריה 

החברים שיצטרפו בימים הקרובים בבית שמש. 

ברשותו  שאין  בכך  ולתורתו  לה'  אמונים  שיצהיר  יחיד  כל 
אינטרנט כלל או שיש בידו כלים טכנולוגיים מאושרים ומפוקחים 
לצרכי פרנסה בהתאם לכללים, ויקבל ע"כ אישור מרב הקהילה, 
יקבל מיידית 'תעודת חבר' שתתנוסס לתפארה בביתו או במשרד 

או בכל מקום שהוא עובד שם.

תצא   – מצווה  לדבר  הנחשונים   – שמש  מבית  כי  אנו  בטוחים 
ועוד  ערים  עוד  יצטרפו  אט  ואט  העולם,  לכל  המרנינה  הבשורה 
קהילות בארץ ובעולם כולו למיזם החשוב הלזה ויהא זה בבחינת 

קנאת סופרים שתרבה חכמה ויראת שמים.

תוכל  מיד  חבר",  אתה  גם  "טאטי  לאמר:  בנך  כשישאלך  אזי 
על  ותצביע  באצבעך  תנופף  החדר,  או  הסלון  למרכז  להפנותו 

תעודת החבר שלך...

כל רבני העיר שליט"א 
קוראים לציבור להצטרף 
ולהימנות לתוכנית 'חבר'.

חבר הינו מי שמקבל על 
עצמו קבלת עול מלכות 

שמים שהוא וביתו נקיים 
מכל פגעי הטכנולוגיה.

כל מי שאין בידו כלים 
טכנולוגיים מסוכנים, 

יצהיר על כך בפני הרב.

מי שברשותו אינטרנט 
מסונן לצורכי פרנסה 

יצהיר על הצורך ההכרחי 
ועל דרגת חסימתו 

המותאמת בפני הרב.

לכל אלו שאושרו ע"י 
הרבנים, יונפק 'תעודת 

חבר' שתהווה אות ומופת 
על דרגתו של מחזיק 

התעודה. 

רשימת ה'חברים' תהיה 
מפורסמת באופנים 

שונים, ושמות היראים 
ילך לפניהם.

כל הפרטים הטכניים 
והלוגיסטיים בדרכי 
ההצטרפות ל'חבר' 

יפורסמו בימים הקרובים.

1

2

3

4

5

6

7

עיקרי התוכנית 
המהפכנית:

החל מהיום יתווסף לפאזל היוקרתי הזה 
עוד תעודה מרכזית ותהווה חותמת של 
יראת-שמים ואמונה צרופה - במרכז 
"תתנוסס גם התעודה שלך!



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

6

"מצוה על כל אחד ואחד להזדרז שלא יחסר שמו מספר הזכרון ליראי השם ולחושבי שמו"



7

"מצוה על כל אחד ואחד להזדרז שלא יחסר שמו מספר הזכרון ליראי השם ולחושבי שמו"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

8

"וכל מי שעדיין לא הסיר את אלהי הנכר... ולא יפקד שמו ברשימות החברים ליראי השם"



9

"וכל מי שעדיין לא הסיר את אלהי הנכר... ולא יפקד שמו ברשימות החברים ליראי השם"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

10

"ומכאן קריאה לכל הנאמנים לדבר ה' לקבל עליהם דברי חברות."



11

"ומכאן קריאה לכל הנאמנים לדבר ה' לקבל עליהם דברי חברות."



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

12

"כאשר יצטרפו כל יראי ה' תושבי עירנו לקבל עליהם דברי חברות ותקנותיהם".



13

בס"ד
האינטרנט  טובה,  חלקה  כל  והורסים  מקלקלים  הטכנולוגיה  ופגעי  נגעי  של והאייפונים למיניהם ולסוגיהם, ואין אתנו יודע עד מה כיצד למגר את הנגע ופגע באשר  התארגנות  כל  לחזק  יש  כבדים,  אסונות  הרבה  הביאה  כבר  אשר  הלזה, 

שמירה וחיזוק גבולי הקדושה. 

להבדל  יראוך,  אשר  כל  עם  אני  חבר  לקיים  ואחד  אחד  לכל  קורא  אני  כן  ונפש צאצאיו, על  מני שחת  נפשו  להציל  אלו,  לחזק עצמו ולהיות שותף בחיזוק של הכלל. ועצם הדבר אשר מתארגנים ומטכסים בתכלית מכל מכשירים משחיתים 
עצה לבער הנגע הזה מקרבינו הוא זכות לכלל ולפרט.

ויה"ר שיעמוד לכל אחד לזכות שלא יכשל בזה לא הוא ולא זרעו, ונזכה במהרה 
לישועת ד' ותמלא הארץ דעה.

ע"ז באעה"ח ח' בסיון תשע"ד לפ"ק
משה טוביה דינקל

בית ומנוחה, בית שמש

"כאשר יצטרפו כל יראי ה' תושבי עירנו לקבל עליהם דברי חברות ותקנותיהם".



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

14

"באמצעות תעודת 'חבר' שתהיה לאות על הבתים הנקיים מכל תקשורת פסולה"



15

"באמצעות תעודת 'חבר' שתהיה לאות על הבתים הנקיים מכל תקשורת פסולה"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

16

"כל מי שיקבל ע"ע בפני הרבנים... יקבל חותם ותעודת "חבר" אני לכל אשר יראוך"



17

"כל מי שיקבל ע"ע בפני הרבנים... יקבל חותם ותעודת "חבר" אני לכל אשר יראוך"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

18

"חוב קדוש על כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל לארגון להיות חבר"



19

"חוב קדוש על כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל לארגון להיות חבר"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

20

"כאו"א מתושבי עירנו הירא וחרד לשמו ית' להיות נמנה ולחתום על חברות"



21

"כאו"א מתושבי עירנו הירא וחרד לשמו ית' להיות נמנה ולחתום על חברות"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

22

"נתבשרנו שבעירנו בית שמש קמה אגודת חברים המבדלים עצמם מפגעי הטכנולוגיה"



23

"נתבשרנו שבעירנו בית שמש קמה אגודת חברים המבדלים עצמם מפגעי הטכנולוגיה"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

24

"באמצעות רעיון מופלא זה תקוותנו שנוכל בס"ד לעמוד איתן נגד הנסיון הגדול"



25

"באמצעות רעיון מופלא זה תקוותנו שנוכל בס"ד לעמוד איתן נגד הנסיון הגדול"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

26

"נדברו יראי ה'.להיותם מחזיקים בידי העוסקים במצוות ע"י קבלת "חברות"



27

"נדברו יראי ה'.להיותם מחזיקים בידי העוסקים במצוות ע"י קבלת "חברות"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

28

"החליטו בעזהשי"ת לארגן כל היראים לדבר ד' לעשות חברות לשמירה זו"



29

"החליטו בעזהשי"ת לארגן כל היראים לדבר ד' לעשות חברות לשמירה זו"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

30

בס"ד                                                                     ערש"ק שלח תשע"ד

המתעסקים בתקנה לרבים בנושאי התקשורת, אשר כידוע לצערינו ב"ה התגייסו למטרה קדושה עסקני עירנו בית שמש, להיות הראשונים 
רבים חללים הפילה רח"ל.

לפי ועתה הוחלט יחד עם כל רבני העיר שליט"א להקים אגודת "חברים"  כשרה  תקשורת  בעניני  שמתוקן  אחד  שכל  שבקדושה,  לדבר 
הוראות רבני קהילתו, יקרא "חבר".

חיזוק  ובזכות  זו,  באגודה  ולהתאחד  זה  דבר  לעודד  ראוי  הטהרה בישראל נזכה שיערה עלינו רוח טהרה ממרום לראות נחת ובודאי 
רוח דקדושה מצאצאינו אמן.

  ובאנו על החתום

       חיים הלוי חזן                 יואל יעקב פרידמן           חיים יוסף מינצברג

"יתברכו מן השמים כל המצטרפים לאגודת החברים בכדי לבנות חומה סביב למחנה"



31

סיון תשע"דבס"ד

מפרסמים עושה מצוה
 פניה נרגשת מלב בוער אשר מיום ליום 

מתרבים הנפגעים מפגעי האינטרנט הארור 
נהרסים בתים ממשפחות חשובות

 קמו אנשים נבונים והציעו שכל אחד אשר ביתו נקי מכל דבר מכוער
יקבל "תעודת חבר"

ופניתינו שיצטרפו כל חברי הקהילות ללא יוצא מן הכלל 
להצטרף לחתימה טובה ויכריזו בגאון

ידינו לא במעל הזה
ובכוחה של האחדות לקרב הגאולה

ואין לך שמירה מן המזיקין יותר מלהתרחק מטומאה זו.

"יתברכו מן השמים כל המצטרפים לאגודת החברים בכדי לבנות חומה סביב למחנה"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

32

"רעיון נפלא ומקודש לקבל עליהם "חברות" כעין קבלת חברות לענין תרו"מ בימי חז"ל"



33

"רעיון נפלא ומקודש לקבל עליהם "חברות" כעין קבלת חברות לענין תרו"מ בימי חז"ל"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

34

"וראוי הדבר שעירנו המקודשת בכל מיני קדושות יהיה הנחשון והדוגמא לכל קהילות ישראל"



35

"וראוי הדבר שעירנו המקודשת בכל מיני קדושות יהיה הנחשון והדוגמא לכל קהילות ישראל"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

36

"כל אחד שזהיר מלהשתמש בכלים שאינם מאושרים ע"י הרבנים יקבל תעודת חבר"



37

"כל אחד שזהיר מלהשתמש בכלים שאינם מאושרים ע"י הרבנים יקבל תעודת חבר"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

38

"קמו אנשים נבונים והציעו שכל אחד שביתו נקי מכל דבר מכוער יקבל תעודת חבר"



39

בעזהשי"ת

חבר אני לכל אשר יראוך
שנתחדשו כאשר חברו יחדיו יראי ה' לבנות חומת מגן מול תבערת מבול האש הבוערת  הטכנלוגי'  ופגעי'  הנוראים  המשחית  כלי  ע"י  המחנה  וסייגים בקצה  גדרים  ע"ע  שיקבלו  חברים  לאגודת  להתאחד  ומבקשים  להיות נמנה עמהם להצלת הדת בכלל ובפרט התלוי בזה.משמרת למשמרת שלא לבוא לידי סכנה רח"ל, ומובן ופשוט חובת השעה בדורינו, 

וביהכ"נ ואנ"ש היקרים אחים לדעה מתפללי בתי מדרשינו ה"ה ביהכ"נ תפארת הנחל הננו פונים בזה בקריאה קדושה היוצאת מן הלב לכל אחד ואחד מידידינו  הרמ"א,  בקרית  ברסלב  דחסידי  ביהכ"נ  ומנוחה,  נחלה  בשכונת 
דחסידי ברסלב בשכונת קנה בושם

להצלחת דבר הכרחי זה למען קדושת חיינו נא ונא לקחת חלק בהתאגדות זו ולהטות שכם 

וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמוויהא רעוא שיקויים בנו מאה"כ אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 

בהתגלות כבוד מלכות שמים בעולם

ובעה"ח היום י"ז סיון תשע"ד
שאול סירוטה                       ישעי' יארבלום                      דוד הרצוג

"קמו אנשים נבונים והציעו שכל אחד שביתו נקי מכל דבר מכוער יקבל תעודת חבר"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

40

"התארגנו להחדיר ולחדד בתוך הציבור להבדיל בין הטהור ובין הטמא ולהקרא בשם חברים"



41

"התארגנו להחדיר ולחדד בתוך הציבור להבדיל בין הטהור ובין הטמא ולהקרא בשם חברים"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

42

"יראה כל אחד להיות מן הבאים לטהר ולקבל ע"ע תקנת ולהרשם להיות חבר"



43

"יראה כל אחד להיות מן הבאים לטהר ולקבל ע"ע תקנת ולהרשם להיות חבר"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

44

"והגו רעיון נשגב שנתקבל אצל גדולי הדור בברכה להחתים שלומי אמוני ישראל כ'חברים'"



45

"והגו רעיון נשגב שנתקבל אצל גדולי הדור בברכה להחתים שלומי אמוני ישראל כ'חברים'"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

46

"יועיל דבר זה לעמוד בפרץ ולעצור בעד המשחית".



47

"יועיל דבר זה לעמוד בפרץ ולעצור בעד המשחית".



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

48

"בוודאי ראוי ונחוץ שכל הירא את דבר ה' יצטרף להיות חבר"



49

"בוודאי ראוי ונחוץ שכל הירא את דבר ה' יצטרף להיות חבר"



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

50

"התארגנו כל רבני הקהילות בכל אתר ואתר להיות נמנים בין "חברים" 



51

"התארגנו כל רבני הקהילות בכל אתר ואתר להיות נמנים בין "חברים" 



קול ברמה נשמע / קריאת רבני העיר שליט"א

52

"אין לך "התאסף ראשי עם וקהלות הקודש לעבוד את השי"ת ומסכימים הסכמות כהקמת אגודת חברים"



"אין לך "התאסף ראשי עם וקהלות הקודש לעבוד את השי"ת ומסכימים הסכמות כהקמת אגודת חברים"



לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 

להתייסד  סוף סוף החלום עומד להתגשם ⋅ איזו    עומדת  חברים”  ⋅ “אגודת  חבר’  להיות  יזכה  ומי  שמש  המתמשך בבית  הסיוט  מן  להציל  ניתן  מסע כיצד   ⋅ המרכזית  המצוקה  על  התוכנית ולהקל  של  ליבה  לב  אל  תובנות פועם  בכנפיה  שפורסת  בפנים  המהפכנית  והתשובות  השאלות   ⋅ חדשות 



לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 



לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 

בישרו ה להסתיים,  עומד  הבלהות  חלום  הנורא,  סיוט 
מודעות הרחוב בבית שמש בשבועיים האחרונים.

מהו הסיוט הגדול? הסיוט הגדול מכולם?

כולנו יודעים – אין מי שלא – שהסיוט הגדול ביותר 
עלי אדמות הוא האינטרנט.

איזה סיוט! איזה פחדים!

כמה כריות הוספגו בדמעות שליש על הילד שאבד בעולם שכולו 
רע, ולא סתם אבד אלא אבד לנצח.

המר  בסיוט  שהתנסו  אלו  ידעו   – השכול  מן  גרוע  האינטרנט 
והנורא הזה לומר – כי השכול מסתיים בעולם הבא, שם פוגשים 
את היקרים, שם מבינים גם הכל כי צדיק הוא ד’, אבל האינטרנט 
גרוע יותר, כי בפועל הגוף מסתובב אולי איכשהו בעולם הזה אבל 

הוא אבוד לנצח לעולם הבא. 

אבוד! אבוד!

משרפת הנשמות האיומה פועלת במלוא הקיטור למעלה מעשור, 
ואף אחד לא יודע מה ניתן לעשות כדי לכבות את עשן המשרפות, 
בעלות הברית לא יוצאות למלחמה בזוועה הנוראה הזאת, קולות 

מחאה קלושים נבלעים בים הזוועות, ועולם כמנהגו נוהג...

וכל מי שיש לו מעט לב עומד ומתפלא: היתכן? רוע עוצמתי כזה, 
- ואין לו גבול?

הורים שבנם אבד לנצח בשאול תחתיה, עומדים ותמהים: היתכן? 
הלנצח תאכל חרב?

בעלים שנשותיהם שקעו בתהום המסכים, נשים עגונות שבעליהן 
עומדים  ילדיהן,  ואת  אותן  הזניח   - אנוש  צלם  שארית  איבד 
הנורא  לסיוט  הסוף  יבא  מתי  הקץ?  הּוא  ַאֵיה  מתי?  עד  ותמהים: 

המתהלך מעל ראשינו?

מחנכים, שהשקיעו את נשמתם בתלמידים ולפתע ללא התראה 
מוקדמת צללה כל השקעתם לתהום הנשיה, עומדים וזועקים מרה:

הסיוט  מול  להתמודד  אפשר  דרך  באיזה  לעשות?  אפשר  מה 
הזוועתי הזה?

הסיוט הקטן, המתחבא במסתורים ומטמוניות וכל אשפת העולם 
מרוכזת בו, די לו לילד/נער בלחיצה אחת על המסך וכל ההשקעה 
החינוכית שהושקעה בו הולכת לטמיון, הלחינם אנו משקיעים את 

לשד נשמותינו בחינוכם ובגידולם?

זעקה  עולה  הִסְבלֹות  תחת  הנאנק  זה  קצהו,  ועד  העולם  מקצה 
גדולה ומרה: די!

להזדקק  מבלי  כהיום  לחיות  באפשרותם  שאין  כאלה  ישנם 
לשירותי המחשב והטכנולוגיה המתקדמת, כמעט ואי אפשר להם 

להתפרנס.

הדילמה היא בלתי נתפסת, נראית לפעמים כגדולה עלינו בכמה 
וכמה מידות.

מה נעשה? איך נסתדר? מהו הפתרון?

שיקשור  כזה  מוחלט  פתרון  לא  אם  לפתרון.  זועק  כולו  העולם 
את כל הקצוות כולן, אז לפחות פתרון חלקי שיגמד את הבעיה, 

שיקטין במעט את הסיוט הנורא.

הבשורה הטובה
הננו  ועתה  נמצא,  סוף הפתרון  סוף  אנחנו.  ובכן, אנשי בשורה 

להציגו בפני ציבור תושבי העיר.

חסימות  בחברת  כאן  שמדובר  לרגע  אחד  אף  יחשוב  שלא  לא! 
חדשה דוגמת אתרוג, נתיב, נט – צח, רימון וכדומה.

אף אחד לא פורץ לחלל העולם בפרסומת היסטרית על פתרון 
לבעיה הכי כאובה בעולם, רק כדי להתפיח את כיסו ולמלא במקצת 

אל הציבור אנחנו 
יוצאים עם פתרון שעל 
פניו נראה כפתרון 
הטוב ביותר, פתרון 
שישנה את המפה של 
הציבור החרדי, ויניח 
מאחור את התקופה 
הכאובה והמרה בה 
השתולל האינטרנט 
על כל מוראותיו, 
הפיל חללים מידי יום 
ביומו ונגס ללא הבחנה 
במשפחות הטובות 
ביותר.



את חשבון הבנק שלו.

מדובר בפתרון!

פתרון אמיתי!

אולי אין כאן פתרון הרמטי, מן הסוג שיסלק את פגעי האינטרנט 
מתוכנו לעד ולנצח נצחים, שמא אין כאן משהו שקושר את כל 

הקצוות ומסתדר במאת האחוזים.

ואיכותית  גבוהה  אולם מדובר בהחלט בפתרון ברמה רצינית 
הנוראה  השואה  ועל  הטכנולוגיה  פגעי  על  וכשמדברים  מאוד, 
שהיא המיטה עלינו, הדבר מהווה בהחלט בשורה טובה ומשמחת 

עד מאוד.

 עמל מוח במשך זמן רב 
לפתרון משמעותי

לא ברגע אחד נוצר הפתרון ואף לא בהבזק גאוני של פטנט. 
וסתרו,  בנו  רב,  זמן  במשך  ומעשה  מוח  בעמל  נבנה  הפתרון 
כל  המעשה,  בעולם  הדברים  את  בחנו  שונים,  מכיוונים  ניסו 
פתרון ופתרון נוסה לפני כן במשחק סימולציה, הרבה רעיונות 

מבריקים וטובים נשרו כשבאו במגע עם המציאות.

אל הציבור אנחנו יוצאים עם פתרון שעל פניו נראה כפתרון 
הטוב ביותר, פתרון שישנה את המפה של הציבור החרדי, ויניח 
מאחור את התקופה הכאובה והמרה בה השתולל האינטרנט על 
הבחנה  ללא  ונגס  ביומו  יום  מידי  חללים  הפיל  מוראותיו,  כל 

במשפחות הטובות ביותר.

הפתרון  ויוזמי  הוגי  עם  שיחה  יזמנו  הפתרון,  את  להציג  כדי 
והממונים לבצעו, בשיחה זו הוצג הפתרון על שלל ההיבטים שבו 

ואף פורטו במהלכו הדרכים כיצד יתבצע הפתרון אי”ה.

בטרם נדבר על הפתרון עצמו הבה נשאל: מה 
ראיתם? מה הביא אתכם להתיישב ולחשוב, 

לדבריכם זמן רב עד שהגעתם לפתרון?
אנחנו לא מגלים את אמריקה ולא מחדשים שום דבר לאף אחד 
בזה שאנו אומרים שבעיית האינטרנט היא הבעיה החמורה ביותר 

שהציבור החרדי מתמודד עימה. הדברים ברורים וידועים.

בנוהג שבעולם, כשמתעוררת בעיה מתיישבים ומנסים לפתור 
אותה. וככל שהבעיה נוגעת למספר רב יותר של אנשים הבעיה 
המתעסקים  אנשים  יותר  יש  וממילא  ציבורית  לבעיה  הופכת 

בפתרון הבעיה.

קל וחומר כשמתעוררת בעיה שמקיפה את כל שכבות הציבור 
את  לפתור  שמנסים  אלו  להיות  מאוד  רבים  אנשים  אמורים 

הבעיה. 

שזו  האינטרנט  חללי  בעיית  כדוגמת  בעיה  לפנינו  כשניצבת 
היה  הראוי  מן  החרדי,  הציבור  של  הידיעה  בה”א  “ה”בעיה 
העניין  על  יושיבו  הכפפה,  את  ירימו  רבים,  אנשים  שיקומו 
צוותות חשיבה ממיטב המוחות בציבור החרדי וידונו בסוגיה עד 

שיגיעו לפתרון.

אין מספיק פעילות בציבור החרדי בנושא זה? 
ומגוונים באמריקה  ב”ה ישנה פעילות עניפה באפיקים רבים 
“כלל  בעצרת  גווניו  על  כולו  החרדי  הציבור  התאחד  למשל 
ענקית  לעצרת  זכתה  שמש  בית  עירנו  גם  ענקית,  ישראל” 
משלה, העצרות האדירות הועילו עד מאוד, אלפי אנשים סילקו 
המשחיתים  הפגעים  את  מקרבם  ומיגרו  האינטרנט  את  מביתם 
והממכרים. ההתעוררות הייתה עצומה, הרושם היה ממש כביר.

בנושא  החרדי  בציבור  הסברה  של  עניפה  פעילות  גם  ישנה 
חשוב זה. עשרות אנשים יושבים וחושבים וכותבים דברי חיזוק 
והתעוררות, עלונים רבים וחוברות אינספור יצאו במהלך השנים 

האחרונות.

הנעשית  והחשובה  העניפה  הפעילות  כל  אחרי  זאת  ובכל 
של  בעיצומו  אנו  שרויים  עדיין  הציבור,  בקרב  באינטנסיביות 
ופגעי  מאבק לא שוויוני, הצדדים לא שווים בכלל. האינטרנט 
הטכנולוגיה פועלים ללא הרף עשרים וארבע שעות ביממה, כח 
המשיכה של האינטרנט הוא עצום, בלחיצת כפתור אחת נכנסים 
מיד לתוך הקלחת, והמסך מרתק ומושך עד בלי די. לעומתם, 
צד הקדושה מתמודד בכוחות לא מספיק עוצמתיים נגד עוצמת 
המשיכה של האינטרנט אי אפשר לעשות עצרות כל יום, משום 
שאף אחד לא יבא, השפעה של העצרות היא טובה ותועלתה היא 

עצומה אך אין דרך להחזיק התעוררות לזמן רב.

מה שצריך, זה פתרון קבוע ויציב שיהיה משקל נגדי לעוצמת 
הפיתוי של האינטרנט.



באיזה שלב התיישבתם לחשוב על פתרון?
בקיום  סוף  בלי  וכוחות  עצומים  מאמצים  השקענו  שבס”ד  לאחר 
עצרת “כלל ישראל” בעירנו בית שמש ובהפצת חומרי ההסברה וכדו’, 
התיישבנו לחשוב על פתרון קבוע ויציב שיקיף את כל העיר ויטפל 

בבעיה.

טובי המוחות
למאמץ  גוייס  לכך  שמתאים  מי  כל  עליהם,  שידענו  המוחות  טובי 
המחשבתי הגדול למציאת הפתרון, והתיישבנו באופן קבוע “לחשוב”!

ניסינו הרבה רעיונות, אך כאמור כשניסינו לעשות משחק סימולציה 
נתקל,  זה  קשיים  באיזה  ראינו  למעשה,  הלכה  מתבצע  הרעיון  איך 

ומדוע אי אפשר לבצעו.

שכעת  רבות  בתובנות  הועשרנו  החשיבה  תקופת  במשך  כן  כמו 
עומדות ביסוד הפתרון שנמצאו!

התובנה המרכזית והיסודית שהגענו אליה, היא ההבנה שאת בעיית 
האינטרנט באופן ציבורי רחב אי אפשר לפתור במערכה שלילית כי 

אם בדרכי נועם ופנים מסבירות.

כלומר?
“מקל  או  הכרח  כפיה,  בו  שיש  הכללי,  לציבור  שפונה  פתרון  כל 

חובלים” הוא לא יעיל. 

זו  בשטח.  נקלט  ולא  ביצוע.  בר  לא  גם  זה  יעיל,  לא  שזה  רק  לא 
המסקנה שהגענו אליה לאחר רעיונות רבים שעלו ונוסו.

לדוגמא?
הנה למשל המושכל הראשון שלנו ושל כל אחד שמתעסק עם הענין 
הזה, הוא לפעול באמצעות בתי החינוך, התתי”ם ובתי הספר לבנות 
וכדו’. בפועל הפעילות הזאת הצליחה בחלקה, היו קהילות שהצליחו 
למגר כמעט כליל את האינטרנט באמצעות מוסדות החינוך, אבל לא 

כולם הצליחו.

כי לא תמיד אפשר לפעול באמצעות ממנהלי מוסדות החינוך, נניח 
שמגלים בכיתה ילד או אפילו כמה ילדים שבביתם נפרצה הפרצה, וכי 
בקלות ניתן להוציאם לרחוב? הלא מדובר בדיני נפשות! ואז נכנסים 
המנהלים לדילמה גדולה בבחינת אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי: אם 
ישאירו את הילדים הם עלולים לקלקל את חבריהם ח”ו, אם יוציאו 

אותם הם עלולים להתדרדר ולכן לא תמיד ניתן לפעול באמצעי זה.

היו עוד כמה וכמה פתרונות שנראו על פניהם כטובים ומוצלחים, אך 
הבסיס של הכפייה הוא זה שהוכיח שהוא בלתי ניתן ליישום!

עם איזה עוד תובנות התעשרתם בדרך לפתרון?
שגם אם נעבוד אך ורק בדרכי נועם וללא שום כפיה עדיין אי אפשר 
לעבוד מול האדם בצורה ישירה, לא שייך לפנות לבן אדם או לקבוצה 
וכל שכן להמונים בצורה ישירה ולדרוש ממנו להגיע לדרגת חסימת 

גבוהה יותר וכדו’.

למה?
כי זה עסק מסובך ובלתי נגמר. לא שייך להרים מערכת כזאת שתטפל 
באופן פרטני באלפי אנשים ולנסות להתמודד מול כל אחד ואחד עם 

הצרכים שלו ודרגת החסימה שלו והנפילות והעליות והירידות שלו.

במידה מסוימת דרושה מידה רבה של תעוזה ויומרנות 
כדי לקום יום אחד ולומר לציבור: יש פתרון לבעיית 

האינטרנט, שגדולים וטובים מתחבטים עמו זה למעלה 
מעשר שנים ללא מוצא.

איני מבין את ההנחה הזאת, אם כל העולם יסבול ממחלה מסוימת 
בייאוש  ידיהם  את  פורכים  הרופאים  חללים,  אלפי  יפלו  יום  וכל 

לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 

ה”מעשה במחשך” של 
האינטרנט. ה”חדרי 
חדרים” של המחשב 
וחוסר ההגדרה מחדש 
של היהודי החרדי 
שגולש באינטרנט 
שלא הופך להיות 
מוגדר כחרדי למחצה, 
הוא זה שהחדיר את 
האינטרנט לבתים 
החרדיים והוא זה 
שמחולל שמות בחינוך 
הדור הבא שנמצא 
בסכנה קיומית ממש



ויגיע  צעיר  חוקר  איזה  יקום  אם  להשתולל.  ממשיכה  והמחלה 
לנוסחה עימה ניתן למגר את המחלה. יבדקו את אשר באמתחתו 
למות  להמשיך  אנשים  לאלפי  ניתן  האם  צודק,  שהוא  וימצאו 
במגיפה בגלל שהחוקר הצעיר הוא נועז ויומרני ורק הוא הצליח 

במקום שלא הצליחו הרופאים הגדולים?

בגלל  רק  התרופה  את  לקחת  ולא  למות  שמוכן  מישהו  יש 
שהממציא הוא נועז ויומרני?

להיות  נבחרה  שמש  בית  העיר  פתרון,  כאן  יש  לעניינינו, 
הראשונה שתיישם אותו בשטח, כל רבני העיר שליט”א ללא יוצא 
מן הכלל התלהבו מהרעיון, וכפי שאפשר להיווכח מהמכתבים 
הנפלאים שכל אחד ואחד מהם כתב, ואם זה מוצלח ונשמע טוב 

אז למה לא לגשת וליישם אותו.

לפני שמוצאים את הפתרון יש 
להגדיר את הבעיה

הבה נתקדם לפתרון עצמו.

כדי להגיע לפתרון צריך קודם כל להבין את הבעיה. להעמיק 
לבעיה  גורם  ומה  נוצרה,  היא  איך  להבין  הבעיה,  בשורשי 

להתפשט הלאה.

אחרי שמבינים את לב הבעיה, ניתן להניח את היד על הוריד 
הנכון, לסמן את המטרה ולנסות לפתור אותה.

מבועי  על  שגדל  חרדי  שיהודי  יתכן  איך  יחדיו.  נחשוב  הבה 
התורה והיראה, התחנך בישיבה קדושה וספג לתוכו תורה יראת 
שמים וחסידות מוצא את עצמו יום אחד בשאול תחתית, סיפורים 

לא חסר, כל אחד מאיתנו מכיר מקרוב שנים שלושה כאלו.

איך זה קורה? מה התהליך שעבר עליו?
ההתחברות  ורגע  המחשב  קניית  ברגע  טמונה  לכך  התשובה 
לאינטרנט. באותו רגע אף אחד לא יודע בכלל שהוא עשה איזה 
עצמו  את  מכניס  שהוא  דעתו  על  מעלה  איננו  אחד  אף  עוול, 

לסכנה רוחנית איומה.

פרנסה  של  דחוף  בצורך  או  באימייל,  מתחיל  זה  נסחף.  הוא 
שאי אפשר להסתדר בלעדיו, ומאז בלחיצת כפתור מגיעים לאן 

שמגיעים.

וכאן אנחנו מגיעים ל”לב” הענין ומהותו.

עיקר הסיבה למה חדר האינטרנט כל כך לציבור החרדי והוא 
משתולל ללא מעצור, הוא משום שמבחינה “חיצונית” אף אחד 

לא מרגיש שקרה לו משהו בזה שהוא התחבר לאינטרנט.

אילו הדברים היו ברורים שברגע שהאדם קונה מחשב ומתחבר 
לאינטרנט, הוא מחליף בו ברגע את כיפתו השחורה לאחרת, כי 

אז כל אחד היה מהרהר פעמיים.

מכשיר  נכנס  היה  לא  שנה,  ושלושים  עשרים  לפני  בזמנו, 
ומכניסה  טלוויזיה  קונה  שהיה  מי  חרדי.  בית  בשום  טלוויזיה 
לביתו היה מכריז בעצם הכנסת הטלוויזיה בביתו שהוא מתנתק 

מהציבור החרדי. 

הדברים היו ברורים לכולם.

מחשב  להחזיק  יכול  אחד  שכל  הוא  המצב  האחרונות  בשנים 
רוחו,  על  העולה  ככל  ולעשות  לאינטרנט  ולהתחבר  בביתו 
ומבחינה  ילדיו,  את  שם  ולהטביע  הוא  תחתית  בשאול  לשקוע 
חיצונית לא קרה כלום. הוא ממשיך לגור באותו מקום, להתפלל 
באותו בית כנסת ולשלוח את ילדיו לאותו ת”ת ולאותה ישיבה 
למרות  למהדרין.  חרדיים  וסמינרים  ספר  לבתי  בנותיו  ואת 
שהשימוש הרציף באינטרנט מפקיע את אותו אדם מכלל יהודי 
חרדי, או שהוא הופך לחרדי למחצה לשליש ולרביע, עדיין אף 
אחד לא מציין זאת מבחינה חיצונית אפילו על עצמו. אין שום 
שינוי במסגרת ולא בלבוש ולא בהגדרה, הכל נשאר אותו הדבר.

ה”מעשה במחשך” של האינטרנט. ה”חדרי חדרים” של המחשב 
באינטרנט  שגולש  החרדי  היהודי  של  מחדש  ההגדרה  וחוסר 
את  זה שהחדיר  הוא  למחצה,  כחרדי  מוגדר  להיות  הופך  שלא 
בחינוך  שמות  שמחולל  זה  והוא  החרדיים  לבתים  האינטרנט 

הדור הבא שנמצא בסכנה קיומית ממש.

כל ישראל ערבים
אשר  הרחב  לציבור  פונים  אנו  כאשר  להדגיש,  המקום  וכאן 
רובו ב"ה נקי מכל אלו, ורבים אף אינם יודעים לאיית את מילות 
הגנאי של כל הכלים הטמאים, ואין להם שיג ושיח בכל עניינים 
פונים  אנו  ומדוע  מהם  רוצים  מה  בלבם  שיחשבו  ייתכן  אלו, 
אליהם, והרי המה נקיים וטהורים. אמת, אך ב' תשובות בדבר, 
א. ענין כל ישראל ערבים, הערבות ההדדית המחייבת כל יהודי 
זהו סוד שהאש  אין  ב.  וכו'.  לדאוג לרוחניותו של חברו שכנו 
להתפתח  הולך  מה  יודעים  אנו  ואין  המחנה  בקצה  נגעה  כבר 

בענין כאוב זה, וחייבים לעצור ולעגן את הדברים בזמן.

ולכן, אם נסכם, המטרה הכללית היא להעמיד את המצב על 
אנו  ח"ו למקומות אחרים כשאין  ויתפתח  יתגלגל  מקומו, לבל 

יודעים מה ילד יום.

אכן, הגדרת את לב הבעיה, עכשיו לאור זאת מה 
אמור להיות הכיוון של הפתרון?

אל  מאוד  קרובים  אנחנו  הבעיה,  “לב”  את  שהגדרנו  לאחר 
הפתרון.

הכיוון של הפתרון האמיתי הוא ליצור מצב של הגדרה מחודשת. 

רבני העיר שליט"א בכנס היסוד



ליצור “חברה” חדשה ולהגדיר בעצם מחדש את המהות של יהודי 
בידו  אייפון  עם  ברחוב  בגלוי  שמסתובב  שמי  כזה  באופן  חרדי, 
יוגדר ברורות בצורה שונה. יחד עם זאת ליצור מצב שיסיים אחת 
ולתמיד את המצב הזה שכל אחד קונה מחשב ומתחבר לאינטרנט 
ולא נותן דין וחשבון לאף אחד בעולם איזה דרגת חסימה יש לו, 
ובמה הוא שקוע, ומהי הרמה הרוחנית שלו. כל אחד צריך להיות 

מוגדר מבחינה חיצונית כפי מהותו הפנימית.

היא  נועם,  בדרכי  ורק  אך  שתיעשה  הזאת  המחודשת  ההגדרה 
הפתרון האמיתי.

מהי ההגדרה החדשה? 
שם הפתרון הוא “ָחֵבר”, כעין מה שהיה בימי חז”ל שכל מי שהיה 
היה  מעשרות  הפרשת  על  מקפיד  היה  וכן  בטהרה  ונהג  מקודש 

נקרא בשם “ ָחֵבר”, והיה מובדל ומופרש ממי שהיה עם הארץ.

באותם ימים לא יכלו לכפות על אף עם הארץ להפריש מעשרות, 
ולא לאכול דבר  אבל מצד שני מי שרצה לקיים את צווי התורה 
שהוא בלתי מעושר לא היה יכול לאכול אצל עם הארץ, ולכן יצרו 
לחברה  הפכו  יותר  הטובים  האנשים  כלומר  “ָחֵבר”  המושג  את 
בפני עצמה, חבורה נעלה ומרוממת שמקפידה גם על אכילת חולין 

בטהרה.

לעצמם  מרוממים  חיים  וחיו  עצמם  בפני  מאוגדים  היו  החברים 
מבלי לכפות על אף אחד את אורח חייהם המרומם והנעלה.

מי שהרגיש לא בנוח יכול היה לקבל 
על עצמו דברי חברות

“עם הארץ” לא יכול היה לבא בטענות כלפי “חבר” על מה שהוא 
מתבדל ומתרחק ממנו, ה”חבר” לא עשה שום עוול לעם הארץ ולא 

כפה עליו את אורח חייו המרומם.

כש”עם הארץ” שוחח עם חבר וניתזה ממנו טיפת רוק היה ה”חבר” 
מזדרז לטבול. וכי יכול היה העם הארץ לבא אל ה”חבר” בטענות 
על התנשאות ועל התבדלות? ממש לא! והסיבה פשוטה מאוד. כי 
בתורה הקדושה כתוב שצריך לַעֵשר ואם הוא לא רוצה לעשר ולא 
מקפיד על כך, זו בעייתו האישית של העם הארץ. ואדרבא ה”עם 
הארץ” לא יכול לכפות על ה”חבר” שיאכל עימו אוכל בלתי מעושר 
גדרי הטהרה  על  שומר  לא  הארץ  למרות שהעם  עימו  ישוחח  או 

והטומאה כמו ה”חבר”.

ה”ָחֵבר” הוא זה שהתבדל!

אם היה עם הארץ שהרגיש לא טוב ממה שה”חברים” מתבדלים 
טיפת  שניתז  מחשש  איתו  לאחר ששוחחו  לטבול  וממהרים  ממנו 
רוק מפיו, הייתה לו ברירה לבא ולקבל על עצמו “דברי חברות” 
וטהרה,  טומאה  דיני  על  ולשמור  בצורה מסודרת להתחיל לעשר 
ואז הוא היה נכנס בתוך קבוצת ה”חברים” החיים חיים מרוממים 

ונעלים.

ומה הקשר בין מה שהיה אז למה שקורה בימינו?
את ההגדרה הזאת של “חבר” אנו עומדים לחדש. 

מכיון שכיום ההגדרה “חרדי” תלויה בלבוש ובמסגרת אבל ההגדרה 
מלהשתמש  החרדי  את  לדאבונינו  עוצרת  אינה  חרדי  יהודי  של 
באינטרנט, תוקם חברה חדשה של “חברים” בעלי תעודת “חבר” 
שתורכב מאנשים נעלים ומרוממים שאינם משתמשים באינטרנט 
כלל או שדרגת החסימה של האינטרנט תואמת את צרכי הפרנסה 

ומפוקחת ומאושרת ע”י הרב המקובל עליו.

ה”חברים” הינם בעצם מעגל חברתי חדש, סגנון חדש של אנשים 
נעלים ומרוממים בתוך הציבור החרדי, כמו ה”חברים” בימי חז”ל 

שחיו חיים מרוממים חיי טהרה והיו מובדלים מעמי הארצות.

לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 

הפתרון של הקמת 
אגודת “חברים” 
ופרסום שמות החברים 
בכל דרך אפשרית 
הוא שיא השיאים 
של ה”דרכי נועם”. 
זוהי הצעה מופלאה 
וטובה לכל אחד לבא 
ולהכנס לקבוצה 
המרוממת והנעלית 
של ה”חברים”. להיות 
יהודי צח ונקי טהור 
וקדוש נעלה ומרומם. 
אין לך “דרכי נועם” 
יותר מזה!



מעתה מי שאין לו מחשב בכלל או מי שזקוק למחשב לצרכי 
לצרכי  המתאימה  חסימה  דרגת  עצמו  על  מקבל  והוא  פרנסתו 
פרנסתו מבלי גישה למקומות שהוא אינו צריך, יוגדר כ”חבר” 
לכל דבר וענין, יהיה שייך לחוג המרומם והנעלה של יהודי חרדי 

המוגדר כ”חבר”.

אחד  אף  ל”חבר”.  להפוך  אחד  אף  על  לכפות  מבלי  זאת  כל 
לא פונה למי שלצערינו משתמש באינטרנט ללא פיקוח וכופה 
עליו להפסיק את השימוש באינטרנט. מי שרוצה ומעוניין להיות 
ומי  ה”חברים”,  של  המרומם  להיכל  כבוד  אחר  יכנס  “חבר” 

שעדיין לא, יחוש את עצמו כמו ה”עם הארץ” בימי חז”ל.

פתרון נפלא ממש, צריך עדיין לדון בשלל ההיבטים 
שלו. השאלה היא מה זה אומר מבחינה מעשית, מה 

הולכים לעשות כאן? איך הופכים להיות “חבר”?
מפגעי  המובדלים  האנשים  לקבוצת  להצטרף  שרוצה  מי 
שליט”א,  העיר  רבני  ע”י  שהוקם  הגוף  אל  יפנה  הטכנולוגיה 

ימלא טופס בקשת “חברות” ויקבל תעודת “חבר”.

ומה הוא יעשה עם התעודה?
התכוונת לשאול בשאלתך איזה תוקף מעשי יש לתעודה הזאת, 
ובכן מעבר לתעודה עצמה עימה יעשה כל אחד מה שהוא רוצה 
]או יתלה אותה בסלון ביתו כאות כבוד ויקר או יצניעה במגירתו[ 
רשימות ה”חברים” תתפרסמנה בכל הדרכים האפשריות, שמות 
כל  שתעמוד  בצורה  לכל.  ומפורסמות  גלויות  יהיו  ה”חברים” 

העת מול העיניים.

איזה דרכי פרסום?
לכל  באמת  מתכוונים  ואנו  האפשריות,  הדרכים  כל  אמרנו, 

הדרכים האפשריות.

אם תרצה דוגמא בעלמא נציג בפניך כמה כאלו:

הנמנים  ה”חברים”  רשימת  תתנוסס  מדרש  בית  בכל  למשל 
בין מתפללי בית הכנסת. או למשל תעוצב חותמת מיוחדת של 
“חבר” במדבקה, והיא תתנוסשס על תיבת הדואר של המשפחה, 
כך שבבנין בן עשרה דיירים יתנוססו לתפארה כך וכך מדבקות 
גרים  “חברים”  כמה  ידע  לבנין  שנכנס  מי  וכל  “חברים”,  של 

יכול  ל”חברים”  מיוחד  טלפון  מדריך  הוצאת  גם  בנין.  באותו 
לבא בחשבון. זה לא סוף פסוק, ישנם עוד דרכים רבות לפרסם 
הדרכים  בכל  ואנו מתכוננים להשתמש  ה”חברים”  את רשימת 

האפשריות ממש.

הפרסום המאסיבי של שמות ה”חברים” הרי יוצר 
לחץ חברתי מסויים על אלו שאינם מעוניינים 

להיות “חברים”?
מעוניינים  אנו  גופא  זה  את  חברתי,  לחץ  יוצר  שזה  נכון  זה 
ליצור! ברור שבבית מדרש של מאה מתפללים שתשעים וחמש 
לוח  על  לתפארה  מתנוססים  ושמותיהם  “חברים”  הם  מתוכם 
מיוחד בבית המדרש כמי שנמנים על ה”חברים”, יחושו החמשה 
הבודדים שאינם חברים פחות בנוח ולא כל כך בעניינים. אבל 
למעשה אף אחד לא פונה לשום בן אדם המתגורר בעיר ומבקש 
האינטרנט  את  לחסום  או  אייפון  עם  להסתובב  להפסיק  ממנו 
בביתו. אין כאן שום כפייה. אין כאן אפילו פניה ישירה או דרישה 
או תביעה. כלום ממש. יש רק בקשה וקריאה של כלל רבני העיר 
שליט”א לכל אחד ואחד להכנס לחברה החדשה והמרוממת של 

ה”חברים”. ותו לא מידי.

החברים  שמות  ופרסום  “חברים”  אגודת  הקמת  של  הפתרון 
זוהי  נועם”.  הוא שיא השיאים של ה”דרכי  בכל דרך אפשרית 
הצעה מופלאה וטובה לכל אחד לבא ולהכנס לקבוצה המרוממת 
והנעלית של ה”חברים”. להיות יהודי צח ונקי טהור וקדוש נעלה 

ומרומם. אין לך “דרכי נועם” יותר מזה!

אחרי שמנפיקים תעודות “חבר” למי שנקי 
מהאינטרנט, אתם בעצם נותנים כלים למנהלי 

מוסדות החינוך לדעת מה המצב בביתו של כל אחד 
מבחינת השימוש באינטרנט.

אין לנו שום עסק עם מנהלי מוסדות החינוך, אנחנו לא יוצרים 
מנהלי  בידי  בירור  ככלי  שישמשו  כדי  ה”חבר”  תעודות  את 

מוסדות החינוך. לא לזאת כוונתינו. 

מנהלים  יהיו  מאוד,  יעיל  כלי  בעתיד  יהיה  זה  בפועל  אמנם 
במוסדות חינוך שידרשו תעודת “חבר” בתוקף כדי לדעת אם 
הורי הילד מחזיקים ברשותם אינטרנט לא חסום כהלכה בבית. 



זה יהיה על דעת מנהלי המוסד החינוכי בלבד. הגוף שהוקם  אך 
ע”י רבני העיר שליט”א להחדרת ויישום הפתרון ולהקמת אגודת 

החברים, לא מתעסק עם מוסדות חינוך כלל וכלל. 

את  לשלוח  שרוצה  שאדם  מצב  יווצר  מאוד  מהר  מזאת,  יתירה 
בנו או ביתו לשחק בבית של שכנים וכדו’, יעיין לפני כן ברשימת 
ה”חברים” ויבדוק אם משפחה פלונית נמנית בין ה”חברים” ועל פי 
זה הוא ישקול ויחליט אם להתיר לילדו להתחבר לחבר פלוני או 
לא. המצב הזה יקרה כתוצאה, אבל למרות הכל אין כאן שום כפיה 
או דרישה ותביעה לחסום את האינטרנט. זכותו של כל אחד החרד 
לגורלם הרוחני של ילדיו לדעת עם מי הם מתחברים ועם מי הם 

משחקים ואף אחד לא יכול לשלול את הזכות הזו.

את תעודת ה”חבר” תנפיקו באופן חד פעמי?
הבדצי”ם  של  הכשר  תעודת  כמו  בעצם  היא  ה”חבר”  תעודת 
שבמחשב  החסימה  שדרגת  או  נקי  שהוא  נושאה  על  המעידה 
תוקף  לתת  נהוג  שבהכשרים  וכשם  פרנסתו.  לצרכי  מתאימה 
לתעודה לתקופה של חצי שנה. כך גם תעודת ה”חבר” תהיה בעלת 
תעודת  את  לחדש  שירצו  אימת  וכל  זמן,  לתקופת  מוגבל  תוקף 

ה”חבר” יבדקו הדברים מחדש.

אנו שומעים לאורך כל הדרך את המילים “דרגת 
החסימה מתאימה לצרכי פרנסתו” מה הכוונה?

לשימוש  כלל  מזדקק  לא  והוא  בכלל  בבית  מחשב  לו  שאין  מי 
באינטרנט, יקבל תעודת “חבר” באופן מיידי, אבל גם מי שזקוק 
תעודת  מבקש  אולם  “חבר”.  לקבל  יוכל  מחשב  עם  להשתמש 
החברות יצטרך לדווח על שלשה דברים: א. לאיזה צורך הוא זקוק 
לחיבור האינטרנט, אם הוא גרפיקאי למשל שידווח שהוא גרפיקאי, 
אם הוא מנהל חשבונות שידווח על כך, וכן הלאה והלאה. ב. באיזה 
ובמקום  או במשרדו  בביתו  האינטרנט  חיבור  מצוי  חסימה  דרגת 
עבודתו  ]דרך איזו חברה המחשב חסום ובאיזה דרגת חסימה[. ג. 

מיהו הרב שהוא מעוניין שיהיה מורה דרכו בענין זה ויפקח עליו.

לשם מה צריך רב ומורה דרך שיפקח עליו?
העיר  רבני  ע”י  שהוקם  הגוף  ממפעילי  אחד  אף  מאוד,  פשוט 
שליט”א להוביל את הפתרון של ה”חבר” אינו מוסמך לקבוע לאף 
אחד את דרגת החסימה למחשב שלו כאמור, לא תהיה כאן כפיה 
“דרכי  של  באופן  שאינו  דבר  שום  ולא  כפיה  של  שמץ  לא  ואף 
נועם”, הדבר ברור שאף אחד לא אמור לכפות על אף אחד אחר 

לעשות משהו שלא מתאים לו ולא מסתדר עם צרכי פרנסתו.

בשביל זה הגוף שהוקם ע”י רבני העיר שליט”א זקוק לכך שכל 
אחד יחליט איזה רב יפקח עליו, בו ברגע שיש רב שמפקח עליו 
ומאשר את דרגת החסימה של האיש לפי צרכי פרנסתו, הרי הוא 

מקבל מיידית תעודת “חבר” והוא נמנה על אגודת החברים.

מה פירוש הדברים רב שמאשר את דרגת החסימה 
לאיש לפי צרכי פרנסתו?

בשימוש  שונות  חסימה  דרגות  הדברים: ישנם  את  נסביר  הבה 
באינטרנט.

מפעם  רק  כלל,  באינטרנט  לשימוש  זקוקים  כאלו שאינם  ישנם 
לפעם הם צריכים להתחבר למייל, לכל מיני עניינים שהם צריכים 
והוא  קורה  בפועל  בלבד,  ולמייל  למייל  זקוק  כזה  אחד  לסדר, 
גישה  גם  לו  יש  המייל  ואגב  לאינטרנט  חיבור  עם  מחשב  מזמין 
לעוד כל מיני אתרים שהוא אינו זקוק להם כלל ועיקר, יהודי כזה 
אמור להגיע לרב שלו ]והוא זה שיבחר באיזה רב או ראש קהילה 
שמקובל עליו או שנוח לו[ ולספר לו על הצורך שלו במייל ואז הרב 
יברר אם דרגת החסימה היא מייל בלבד הוא יאשר לו אינטרנט עם 

מייל בלבד.

מישהו  יש  אם  הלאה:  נתקדם  הבה  העליונה,  בדרגה  התחלנו 

לסיוט האינטרנטההיסטוריהפתרון 

על כל פנים הגוף 
שהוקם על ידי רבני 
העיר שליט”א אינו 
עוסק כלל ועיקר 
בקביעת דרגת 
החסימה לכל אחד לפי 
צרכיו. הגוף שהוקם 
ע”י רבני העיר שליט”א 
מקבל אישור מהרב 
על איש פלוני שדרגת 
החסימה המותאמת 
לפי צרכיו היא דרגת 
חסימה פלונית וברגע 
שאכן שהאינטרנט הוא 
אכן בדרגת החסימה 
שאושרה הוא יקבל 
תעודת “חבר”



שעוסק בגרפיקה יבא אל הרב וידווח לו על עיסוקו ועל דרגת 
החסימה הנצרכת לו, וברגע שהוא נמצא בדרגת חסימה זו כפי 

שנצרכת לו הוא מקבל מיידית תעודת “חבר”.

אם יש אחד שלצורך מסחרו הוא אמור לשוטט ברחבי האינטרנט 
כדי  לעשות  יכול  הוא  מה  עליו  המקובל  הרב  עם  ויתאם  ילך 
שילדיו לא ייחשפו לאינטרנט או שהוא עצמו לא יגיע לאן שלא 
צריך, וברגע שהרב יתאם איתו את דרגת החסימה הנצרכת לו 

הוא יקבל “תעודת חבר”.

הצגנו שלושה דרגות קיצוניות וביניהם יש מרחב גדול של כל 
מיני אנשים וכל מיני צרכים, אך מה שברור הוא שכל אחד שהוא 

מפוקח נכלל באגודת החברים יראי ד’ וחושבי שמו.

על כל פנים הגוף שהוקם על ידי רבני העיר שליט”א אינו עוסק 
כלל ועיקר בקביעת דרגת החסימה לכל אחד לפי צרכיו. הגוף 
איש  על  מהרב  אישור  מקבל  שליט”א  העיר  רבני  ע”י  שהוקם 
פלוני שדרגת החסימה המותאמת לפי צרכיו היא דרגת חסימה 
החסימה  בדרגת  אכן  הוא  שהאינטרנט  שאכן  וברגע  פלונית 

שאושרה הוא יקבל תעודת “חבר”.

מתי אנו אמורים לקבל טפסי בקשת הצטרפות 
לאגודת החברים לקבל תעודת “חבר”?

הקמת 'אגודת החברים' והנפקת תעודות “חבר” אינו דבר של 
מה בכך, הוא דורש מאמץ לוגיסטי כבד. מובן מאליו שלא ניתן 

לטפל בפניותיהם של שמונת אלפים פונים ביום אחד. 

הדבר יבוצע בשלבים, על כל שלב בהתקדמות בנית תוכנית 
ה'חברים' והנפקת תעודות ה'חבר' ודרכי הביצוע בפועל, תבוא 

הודעה לציבור.

כל מי שמעוניין להיענות לקריאת רבני העיר שליט”א יעקוב 
אחרי השלבים הבאים שעליהם תבא הודעה לציבור תושבי העיר.

לא יתכן מצב שיבא מי שידווח שאין לו מחשב 
כלל ויקבל תעודת “חבר” בעוד שהדיווח לא יהיה 

נכון? או שיצהיר על מחשב בדרגת חסימה מסויימת 
ויחביא בביתו מחשב פרוץ לגמרי? 

בגלל סיבה זו אמרנו בפתח הדברים שהפתרון הוא לא הרמטי, 
והוא לא פותר את בעיית האינטרנט במאת האחוזים. 

אבל תועלת אחת שהיא במאת האחוזים ממש, היא עצם העובדה 
יצטרך  הוא  במחשכים.  להתחבא  יאלץ  לרמות  שרוצה  שמי 
ברשימת  שמו  את  שיראו  ילדיו  של  התמה  ממבטם  להתחמק 
אינה  הזאת  ההתחמקות  לכך,  ראוי  אינו  שהוא  בעוד  החברים 

קלה כלל ועיקר.

תועלת נוספת מיידית הינה מיגור המציאות המופקרת הקיימת 
כיום שכל אחד יכול לקנות מחשב ולהתחבר לאינטרנט ולעשות 
ככל העולה רוחו מבלי לתת דין וחשבון לאף אחד בעולם אפילו 
נשאר  הוא  ובעיניו  לו,  קרה  להרגיש שמשהו  מבלי  לעצמו  לא 
אותו יהודי חרדי. המציאות הזאת עומדת להסתיים. התקופה בה 
כל אחד יכול לקנות מחשב ולהתחבר לאינטרנט תיזכר כתקופה 
התקופה  )כמו  והסתיימה.  שחלפה  החרדי  בציבור  וקשה  רעה 
החרדית  ביהדות  שמות  חולל  כשר  הבלתי  הסלולרי  שהטלפון 
להשתמש   שהחלו  לאחר  ולבסוף  חללים  אינספור  והפילה 
תקופה  אותה  של  זכרה  נשאר  הכשרים  הסלולרים  בטלפונים 

כתקופה קשה שחלפה והסתיימה(. 

יש עוד נושא שממש מביך לדבר עליו: מגפת השימוש באייפון 
יבוצע  יש לקוות שלאחר שהפתרון  ברשות הרבים בלי בושה. 
והמחזה  הזאת,  המגיפה  תמוגר  הציבור  שכבות  לכל  ויחדור 
המביש הזה של יהודי הלבוש כחרדי המחזיק אייפון בידו, לא 

יראה עוד ברחובותינו. 

מנין לכם שאפשר להצליח לחולל מהפכה כזאת, 
האם הציבור בשל לכך?

לא רק שהציבור בשל לכך, אלא שהציבור כולו הולך לקבל את 
הפתרון הזה כמים קרים על נפש עייפה, בשמחה גדולה. 

יהודי  איזה  יגמר?  הזה  הרע  שהסיוט  מחכה  לא  מאיתנו  מי 
חרדי לא דואג וחרד על גורל ילדיו כשהוא יודע בבירור שכל 
ההשקעה החינוכית יכולה לרדת לטמיון ברגע אחד של התחברות 
לאינטרנט? מי מאיתנו לא יודע על כמה וכמה אסונות רוחניים 
שקרו בסביבתו הקרובה? מי לא מכיר כמה סיפורי זוועה שקרו 

כתוצאה מהשימוש באינטרנט? 

מי שזוכר את התקופה לפני תשע שנים כשהטלפון הסלולרי 
הבלתי כשר מוגר מתוך הציבור החרדי בתהליך של חצי שנה 
בערך, יודע שהציבור החרדי לא רק בשל לכך אלא מחכה לרגע 

הטוב והמשמח הזה.

עירנו  רבני  כלל  במכתבי  לראות  ניתן  לסיום:  מילים  כמה 
שליט”א את גודל התלהבותם מן הפתרון ההיסטורי. כדאי מאוד 
להתבונן בדבריהם ולראות עד כמה הם רואים בפתרון זה את 
ההזדמנות של היהדות החרדית להנצל מן הסיוט הנורא המדיר 
שינה מעיני הורים ומחנכים והוריד שאלה אלפי יהודים יראים 

ושלמים.

טופס  או  טלפון  מספר  זו  בחוברת  מי שמחפש  ממש.  ולסיום 
בקשת הצטרפות לאגודת החברים, לא ימצא זאת. תפקידה של 
חוברת זו הוא רק להציג בפני הציבור את הפתרון לסיוט הנורא 
יבוצעו בהמשך הדרך, צעד  של האינטרנט. הצעדים המעשיים 
אחר צעד, עד שנזכה להקיף אי”ה את כל חלקי העיר לטהרה 

ולקדשה בעזהשי”ת. 




