
מרן הגאון רבי שלמה קורח זצוק''ל:
"יש חורבן רוחני, שאני מפחד מזה מאד, כי זה מזכיר לי את זמן העליה, כשעלינו לארץ מתימן, וגם אז 

היתה התבוללות נוראה. הכל בגלל המכשירים ששם אפשר לראות את כל הזוהמא."

מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצוק"ל:
"גם לנשים אינטרנט זה חמור ומסוכן וה' יתברך יגדור בעד פרצות עמו ישראל."

מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט''א:
"האינטרנט הורג את הנפש, ומפיל את האדם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זהו ממש שער החמישים"

מרן הגאון רבי שלמה מחפוד שליט'''א:
"חירותם של בני האדם נגזלה עד תום ממש, בלי להשאיר להם רגע חופשי. חומסים לבני האדם את עצמותם, 
מטילים עליהם עול, ומאלצים אותם באמצעות כישוף מודרני מבהיל, לסחוב אחר גבם עגלה מלאה הבלים, כדי 

לפרנס את האדונים, העריצים, חברות הסלולריות אשר כשפו אותם והפכום לחמורים."

מרן הגאון רבי פנחס קורח שליט''א:
"אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה עקובה מדם, והצרה היא שזו מלחמה שאתה לא מכיר את האויב. 
במלחמה כזאת אתה נופל שבוי בלי לדעת שאתה שבוי, נדמה לך שאתה 'השובה', ובעצם אתה 'שבוי', 

ועוד צריך לשכנע אותך שאתה שבוי."

מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט''א:
לזה.  אותם  מעוררים  למעלה  שלהם  והשרים  הקב"ה,  לבין  בינינו  להפריד  רוצים  העולם  "אומות 
כל המכשירים הטמאים באים להרחיק את השכינה מבינינו, הם רוצים להפיל אותנו על ידי שירחיקו 

אותנו מהקב"ה, וממילא יוכלו  להילחם עם ישראל."

מרן הגאון רבי ששון כהן שליט''א:
"יש כאלו שיש להם צורך בטכנולוגיות אלו, אכן מפתחים כל מיני דברים שהמכשיר לא יפגע בנו, יש 

הרבה פתרונות וכל אחד צריך להתייעץ מה הפתרון עבורו."

מרנן ורבנן גדולי ומאורי יהדות תימן
דבר מאורי העדה

נחלציםמהרשת
גיליון הסברה להתמודדות בעידן הטכנולוגי 

הרחבת דברים ודברות קודשם של רבותינו גדולי ומאורי יהדות תימן, הובאו בקובץ שיחות ומאמרים בהוצאת מכון המאורות 
sm088302222@gmail.com :להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן, ניתן להשיג בטל' – 03-30-88-88-5 שלוחה * | דוא"ל

מרן ה''יביע אומר'' זיע''א: 
"כמה עגמת נפש יש לי מהאנשים שלא שומעים וממשיכים להחזיק מכשירים טמאים."

מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זיע"א: 
''אסור לאדם להשתמש באינטרנט הפתוח – ללא סינון – בשום אופן.''

מרן הגאון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל - "כל פועל ה' למענהו" - כל מה שנברא בעולם 
לצורך קדושה נברא. לכן אם אפשר להשתמש בזה בלי לראות דברי איסור, מותר. ואם 

יראה איסור או אפילו חשש שיראה - אסור, אע"פ שע"י כך יפסיד שיעור תורה."

קו המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן שיעורים שיחות ודרשות מטובי הרבנים והמרצים | קטעי שירה ותפילה ועוד - להאזנה חייגו כעת: 8416*



שלום לכם,
טובי  של  מסקנותיהם  את  שיציג  מדעי  מאמר  ולכתוב  להתייפייף,  יכולתי 
החוקרים בעולם, שהאינטרנט הפרוץ ממכר יותר ממריחואנה וחשיש. שהוא 
ונפשית,  רגשית  שכלית  פגיעה  גורם  המח,  בקליפת  האפור  לחומר  מזיק 
ומנוון את יכולות הדיבור הזיכרון והשליטה המוטורית. יש על זה מחקרים 

ושממלאים ספרים עבי כרס. יכולתי להציג מחקרים מרעישים איך שהתקשו
רת הלא מסוננת מזיקה לאינטליגנציה הרגשית ופוגעת משמעותית ביכולות 
וגדוש במאמרים  והמשפחה. האינטרנט עצמו מלא  התקשורת עם הקהילה 
להתחמק  אפשר  מבוקרת.  לא  בצורה  בו  למשתמשים  קורה  מה  אימתניים 

ומהנקודה המרכזית, ולהביא לפניכם היישר מבתי הדין, את המספרים המב
עיתים של מספרי הגירושין השבועיים במחננו, אצל כאלו שטענו ''בעלי הוא 
''אשתי צדיקה וצנועה'' - מכל המגזרים והגילאים ומכל  איש רציני וחזק'' 

דרגות הספקטרום הדתי. 
ואחי, בואו נהיה כנים ואמיצים ונשים את האצבע על הנקודה המרכזית. האינ

טרנט הפרוץ לא מאפשר את המשך קיומינו כציבור של שומרי תורה ומצוות. 
חד וחלק.

הפסיכיאטרים  טובי  ידי  על  המופקת  המחרידה,  הפריצות  מצד  איום  ישנו 
ומומחי המדיה המובילים. אלו משלמים הון עתק למנועי החיפוש שיציגו את 
מרכולתם בתוצאות של חיפושים רגילים ובפרסומות קופצות. לדברי מומחי 
רשת, מבחינה טכנית לא שייך שימוש ברשת לא מסוננת במשך תקופה מבלי 
להיתקל במראות מזיקים האסורים לגברים ולנשים כאחד. גורם הרסני נוסף 

וקיים מכיוון הכמויות העצומות של דברי כפירה המובאים בצורה אינטליגנ
טית ומשכנעת. שני אלו גורמים לנזק פנימי רב מערכתי, ואף לנשירה מרובה 

של מבוגרים. 
ואך יש לתת את הדעת לפן קטלני נוסף. האינטרנט, שאינו מסונן, מכיל בצו
ורה ידידותית ומושכת את כל הדברים המאוסים והעברות שבעולם, המחלח

לים באופן איטי אל מעמקי הנפש ומחוללים מהפכה של התקררות בשמירת 
ערכים  והמתוסכל  הפרוע  המערבי  מהעולם  סופגים  המשתמשים  המצוות. 
הפוכים ומסולפים, תפיסת העולם שלהם ואף הזהות העצמית שלהם, הופכת 
''מערבית'' על כל המשתמע. הרגשות העדינים והאציליים נעלמים,  להיות 
.ותחתיהם נכנסים רגשות רוע ומשטמה כפי שמוסרים המומחים, נשים ניזוו
קות מכך אפילו יותר מגברים, כשלעיתים הנזק אינו מורגש באופן מידי אך 
יצרו של אדם ערמומי הוא, ממתין בסבלנות ומצפה  הוא מתבטא בהמשך. 
ובחסות ערפל של אמתלאות מפעיל את הסקרנות הטבעית  לזמן חולשה, 
את האהבה לידע ויצרים נוספים ומושך את האדם למקומות זרים ומנוכרים.
ובעלון זה מופיעים מספר רב של פתרונות סינון לאינטרנט - הביתי הסלו

שמסייעים  ארגונים  ופרטי  הציבור  רבדי  לכל  המתאימים   - והעסקי  לארי 
סמפוניה  באולמי  יתקיים   8.3.20 אדר,  י''ב  ראשון  וביום  התקופה  באתגרי 
כינוס הדרכה יחודי, לאבות ולאמהות בו ישאו דברים מיטב המומחים בתחום.
תקוותינו שהתובנות וארגז הכלים שתקבלו בערב יחודי זה ובעלון זה, יסייעו 

בידכם להתמודד עם האתגרים שהעידן הטכנולוגי מציב לפתחינו.

ידידכם הדורש טובתכם

זאת לא 'מלחמת דת' 
זו מערכת הישרדות!

קוראים יקרים!

בדפים הבאים יוצגו בפניכם, פתרונות שיאפשרו לכם לסנן את המכשירים 
הבעייתיים באופן קל, מהיר ופשוט הרבה יותר ממה שהיה אפשרי בעבר. 

אל תוותרו לעצמכם ועל ילדיכם!  אל תנוחו ואל תשקטו, עד לפתרון 
הבעיה! "לא תשים דמים בביתך!''

קו ההלכה העולמי ליהדות תימן, מענה הלכתי בכל שעות היממה - חייגו כעת: 8416* שלוחה 1
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7 כללי הזהב לשמירת המשפחה 
בעידן הטכנולוגי

האינטרנט הפרוץ מנגיש את דברי הטומאה מכל רחבי תבל וסכנתו עצומה להורים ולילדים. על כן הורו כל פוסקי הדור, 
מכל החוגים, כי השימוש באינטרנט הפרוץ אסור באיסור חמור, בין לגברים ובין לנשים ואף לצרכי פרנסה.

ניתן להשתמש באינטרנט עם סינון ראוי, אך חובה להיות מודעים וערניים לסכנות השונות שיש גם בו. 
וחשוב לציין כי בשנים האחרונות סינוני האינטרנט הינם ברמה טכנולוגית מתקדמת מאוד, ובתי עסק גדולים בכל התחו

מים משתמשים בשרותי סינון אינטרנט ללא הפרעה לניהול העסק.

כדאי להשקיע התייעצות ומאמץ כדי להצליח לבחור את המסלול השמור יותר שאפשרי עבורך. 

באם יש צורך באתרים מסויימים החסומים במסלול השמור ניתן לפתוח אותם באופן פרטני ואין צורך להוריד עבור כך 
את רמת הסינון. 

סינונים למחשב המיועדים לציבור חרדי: נטפרי, נתיב, אתרוג.
.)RL סינונים המיועד לציבור דתי – לאומי: רימון, נטספארק )אפשר גם דרך ספק האינטרנט

לגבי סינון סמארטפונים, ראו פירוט במידע טכני.

בכל חברות סינון האינטרנט, ניתן להתקין סינון אינטרנט, על עמדת המחשב האישית בלבד, מבלי להשפיע על שאר 
הרשת.

מומלץ להשתמש במכשיר סלולארי כשר ולא בסמארטפון )אפילו מסונן ומוגן – מאחר ויש אליהם התמכרות חזקה 
ובעיות נוספות(, אך אם אין ברירה והבחירה היא בין מוגן ומסונן לסמרטפון ללא הגנה וסינון, ודאי שעדיף מוגן ומסונן.
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סינון לסמארטפונים
כעיקרון, עדיף להשתמש במכשירים של ''נתיב'' ו''הדרן'' שרמת ההגנה שלהם גבוהה יותר ואינה ניתנת 

להסרה.
בניגוד לעבר שנושא התקנת סינון לסמארטפון היה כרוך ברכישת מכשיר חדש, כיום – ברוב המכשירים 
- ניתן להתקין סינון על גבי המכשיר הישן. בחלק מהדגמים ניתן להתקין את הסינון המהודר של ''נתיב'' 

ו''הדרן'' ובחלק יש אפשרויות אחרות טובות פחות אך עדיפות אלפי מונים מאשר להישאר ללא סינון.
            נתיב סלולאר - בחלק מהדגמים ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.

            הדרן - בחלק מהדגמים ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.  
            עסקן סלולאר - במכשירי סמסונג ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.

            סינון ''סייפטק'' סלולאר - במכשירי סמסונג ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.
            סינון חב''ד למובייל  - ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.

            לוקחים אחריות – סינון לציבור דתי לאומי - ניתן להתקין את הסינון על גבי המכשיר הקיים.
ונטספארק. סינון לפי דרגה שאתה בוחר, ללא צורך בהחלפת או בהפקדת הנייד אצל טכנאי, אלא באפליק

ציה מרחוק. עלות משתלמת וסבירה ביותר 0722.657500.
מרק  אלעד  העין,  בראש  דתי  טכנאי  ידי  על  מותאמת  בצורה  נטספארק  התקנת   – אחריות  לוקחים 

.052.78924565
I-KOSHR  - טכנאי מחשבים חרדי מומחה, ביקורי בית בראש העין סינון וחסימת אינטרנט, מכירת דגמי 

נט-סטיק איכותיים, שיווק כל מסלולי נטפרי, 054.8541133
ו''כולנה – רוח. דרך. בית.'' - רשימת תפוצה לנשים של סרטונים מאת מיטב המרצים, העצמה וכלים להת

 kulana@kulana.co.il מודדויות עם אתגרי התקופה, להצטרפות
המועברת  קולית  להודעה  מיילים  הפניית  מייל''  )''וירטואל  הכשר  לטלפון  חכמות  אפליקציות  אייקול 
לטלפון הכשר, ''ניווט פון''  איתור עסקים 441 ושירותים נוספים( – על ידי חיוג למערכת של רובוט קולי. 

בגירסה החינמית ניתן להזין את הנתונים על ידי הקשה על לחצני הטלפון, כמו כתיבת טקסט. 
ניתן להזין נתונים על ידי דיבור. )כרגע בגירסת פיילוט בעיקר לנייחים ולמכשירים פשוו  בגירסה בתשלום

טים המחוברים לקומות שאינן מאושרות( 077.9711560 03.3077961 02.5488374
מספר ישיר למערכות: וירטואל מייל 03.6750827, איתור עסקים 072.3940802.
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לתשומת לב - ההדרכה המובאת בעמ' זה, ניתנת לציבור הדתי לאומי והחילוני בלבד!



ההורים מודאגים... הסכנות ברשת גדלות מיום ליום
צעירים מסתבכים...“שיימינג“... אתרים מסוכנים...

ילדים נתקלים במידע שאינו מיועד עבורם... והנזק קשה!

הכנס יתקיים ביום ראשון יב‘ אדר 8.3.20 בשעה 19:30
ב-‘סימפוניה‘ רח‘ משה זכריה 9 ראש העין

כיבוד קל   הכניסה חופשית   ערב לגברים ונשים

הרב דוד משה בלוי - ”פתרונות מודרניים לסכנות האינטרנט“
הרב יוני לביא - ”סביבה חברתית רצויה“

הרב ישראל גואלמן - ”ההתמכרות לתקשורת המקוונת“
הרב גלעד חלה - ”מדיבורים למעשים“

מחזיק תיק תכנון והנדסהמיכאל מלמד -  סגן ראש העיר,
שלום בן משה - ראש העיר

הנכם מוזמנים לכנס:
”פתרונות מודרניים כמענה לסכנות האינטרנט בדורנו“!

פתרונות זמינים, זולים אלגנטיים ומידיים!!!

המחלקה לתרבות תורנית
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והמחלקה לתרבות תורנית

בשורה משמחת...

בהשתתפות:

דברי ברכה

כנס חשוב מגיע לראש העין

אתר הבית 'המאורות': https://kav.meorot.net/ | תוכן מרתק ועשיר - מתעדכן מדי יום ביומו

ארגונים:
אינטרנט  סינון  פתרונות  אודות  יעוץ 

  0722.77.30.51
בין השעות 3 עד 5 אחר הצהרים ובין השעות 8 עד 
ניתן להו 10 בלילה. בשעות שאין מענה בשלוחה, 

1 ולעבור למרכזיה הראשית של מוקד היעוץ  קיש 
שעל ידי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת.

אינטרנט,  סינון  לפתרונות  מקצועי  יעוץ  מוקד 
בעבודה בבית ובסלולאר  1599.550.330

אאוט-נט- ניתוק אינטרנט ללא עלות ממחשבים 
הארץ  בכל  מקצוע  אנשי  ידי  על  וטאבלטים, 

0722.613.613
־המעוניינים לעבור ממכשיר סמארטפון פרוץ למ

מחמת  המתעכבים  לגמרי,  כשר  סלולארי  כשיר 
וקושי כספי ברכישת מכשיר חדש, ניתן לקבל מכ

שיר כשר חדש חינם ללא תשלום בהבאת המכשיר 
הסמארטפון על ידי פניה למספר 054.8597115

אתרי אינטרנט לסיוע באתגרי התקופה:

• ''לוקחים אחריות''
• ''אתחלתא – לאתחל את החיים מחדש'' 

   מדריכים ומאמרים מדעיים 
• ''אאוטנט'' – מידע אודות חסימה מוחלטת וסינון

• אתר ''שמור עיניך'' יסייע לנופלים לצאת מן 
  התהום

• ''יצירת קשר עם שמור עיניך''
• ''האתר לבנות זוג מבית שמור עיניך''

• מידע טכני רב נמצא באתרי הבית של חברות
   הסינון השונות המובאות לעיל ב''מידע טכני''.
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מוקדש לעילוי נשמת 
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