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קדימון הכרחי

אחיי ואחיותיי היקרים.

בקצב  האחרונות,  השנים  בשלוש 
סופג  הנני  נדלה,  ובלתי  נלאה  בלתי 
מתוך  ובוקעים  הנובעים  זוועה  סיפורי 
 – שמרעיל  האינטרנטי,  השופכין  מעיין 
שנשמה  יהודי  כל   – כמעט  כורחנו  בעל 
חוסר  מתוך  הראשונים,  בימים  באפו. 
ידע מובהק, יעצתי לפונים לייעוץ "למה 
והטמא,  הפרוץ  המכשיר  עם  להישאר 
את  ותצילו  "מוגן"  מכשיר  לכם  ריכשו 

חייכם".

מבקש  הנני  בתשובה!!!  חוזר  אני 
אנשים  אותם  וכפרה  מחילה  סליחה 

ונשים שייעצתי להם עצה איומה זו. 

התחילו  קצר  זמן  כעבור  כי  מדוע? 
וטרגדיות  אסונות  שולחני  על  להיערם 
"המוגן"  במכשיר   – לא  איך   – ומקורם 

שקיבל "אישור" מבית דין.

ידידיי מוסרי הנפש, הרבנים  אגב, גם 
מנחם  פיינהנדלר,  אהרון  החשובים 
צור,  בן  צביאלי  כהן,  זמיר  שטיין, 
מטבע  באותה  מדברים  ועוד,  לנג  חיים 
הזה...  לדור  אסון  גרם  "המוגן  לשון: 
)אולי  אלפים  על  אסונות  המיט  הוא 
יותר(, הוא ערער את אושיות החברה 
חומת  את  וסדק  פגע  הוא  החרדית, 
הכשרה(  )הקומה  הכשרים  המספרים 
להיות  ולבוגרים  לבני-הנוער  וגרם 

למכורים למסך ב"הכשר" רח"ל. 

מכשיר חזירי ממש.

רמה,  זעקה  בקול  יצאנו  ואילך  מכאן 

להפסיק, לעצור מגמה נפשעת זאת שנתנה 

ולמכירתו  "המוגן"  למכשיר  לגיטימציה 
"בית  שהזדהות  לדבר  שלא  דורש.  לכל 
טמא  פתח  פתחה  המכשיר,  עם  הדין" 
לחברות סלולר נוספות להנפיק מכשירים 
"תואמים"  "מפוקחים",  "מושגחים", 
ושאר תארים של מרעין בישין, שאין בינם 
קורטוב  ולא  והנשמה,  הנפש  טוהר  לבין 

של אמת.

הגדיל לעשות הרה"ג זמיר כהן, מראשי 
הגדול,  הרבים  מזכה  "הידברות"  אירגון 

זה,  מכשיר  מהפצת  ידיו  שמשך 

וקרא לכל מכיריו ואוהדיו לעבור 

בנדון  )מכתבו  הכשרה.  לקומה 

הופיע ב"סינון הסופי" מס' 3(

מערכת גליון "הסינון הסופי" 

קוראיה  אלפי  למאות  הבטיחה 

לחשוף את התהליך השערורייתי 

להנפקת  שהביא  האחריות  וחסר 

של  שלאמיתו  "המוגן"  המכשיר 

לו,  אין  אמא  לו,  אין  אבא  דבר 

ויש לו את כל מאפייני הממזרות 

בקהל,  לבוא  לא  כדי  )מום-זר( 

עם  בקהל  בא  הוא  הכל  ולמרות 

ראש זקוף.

אלי,  שנשלח  הבא  המכתב 

המידע  כל  את  למעשה  מאמת 

ממקורות  אצלי  גם  שהצטבר 

על  מעיד  המכתב  כותב  שונים. 

אנשים  מספר  עוד  )ועל  עצמו 

המקורבים אליו שמסכימים לכל 

תפקיד  שבמסגרת  ק.ל.(  במכתבו.  מילה 

אליו  מגיעים  עליו,  מופקד  שהוא  ציבורי 

ייעוץ  בנושא  חודש  מדי  פניות  מאות 

לעצמי  רואה  הנני  כן,  "ועל  טכנולוגי... 

מן  כמה  בפניכם  להביא  קדוש,  חוב 

מקרוב,  לי  הידועים  החשובים  הסודות 

בהקשר לפרשיית הסמארטפון המוגן...".

לכותב  הדיבור  רשות  ואילך  מכאן 

נפשו  והמוסר  היטב,  לי  המוכר  המכתב, 

של  התקשורת  טהרת  על  בשנים  רבות 

מחנה ישראל קדושים.

הסמארטפון "המוגן" - קווים לדמותו 
של המחדל הרוחני הכי מזעזע בדורנו

מתוך הספר 'עולם נקי' של א. אוחיון

מיועד לכל מי שיש בו לחלוחית של אמת ומעונין להצמיח אותה 

גליון מס -4 המבט הבהיר על המפגע הטכנולוגי בדמותו של המכשיר "המוגן- המסונן"  ו"תואמי כשר". קובי לוי
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של ענין וכל מעשיהם היה בעיקר עפ"י 
השלישי  הרב  של  ותפיסותיו  גישותיו 
מאחורי  להם  הנספח  הצעיר  הדיין 
בפרהסיא  מחזיק  )שבעצמו  הפרגוד 
נייד  מכשיר   )!!( מעשור  למעלה  מזה 
לא כשר - עם מספר לא כשר(, שהוא 
זה שהפך לצורך הענין, לה'בקי הגדול' 
בענין. אציג להלן את עיקרי השיטה, וכל 
מדובר  האם  בעצמו  לשפוט  יוכל  אחד 

ב'כשרות' או ב'ליצנות'.

ה'כשר  הסמארטפון   .4
אישור  קיבל  לא  הזה  למחצה' 
מאף אחד מגדולי ישראל!!!!!!!!

אישור  מתן  מזו,  יתירה   .5
בניגוד  הינו  זה  לסמארטפון 
מוחלט לדעתו של מרן הגראי"ל 
על  נשאל  אשר  שליט"א  שטינמן 
ידו  על  שהוסמכו  הרבנים  ע"י  כך 
לעסוק בנושא, והוא השיב בשלילה 
התבטא  )הגראי"ל  נחרץ.  באופן 
מכשיר  שמחזיק  "מי  מכבר:  לא 

'מוגן', דמו בראשו"! ק.ל.(

בני  צדק  דין  שבית  כיון   .6
קרליץ  הגר"נ  מרן  )בנשיאות  ברק 
באף  כשרותי  גוף  איננו  שליט"א( 
עריכת שטרי  )למעט  ציבורי  תחום 
שנים(,  לשבע  אחת  פרוזבול 
שבית  ההגיון  איפוא  מהו  א"כ 
לטפל  סמכות  לעצמו  יקח  הדין 
לא  שמעולם  ציבורי  בתחום 
שעצם  עוד  ומה  בו,  התמחה 
ההחלטה להנפיק סמארטפון 'כשר 
הינה  דיבור,  אפשרות  עם  למחצה' 

לא  שכאמור  גורל  הרת  ציבורית  החלטה 
קיבלה אישור מאף אחד מגדולי ישראל.

לחוד:  ומעשים  לחוד  הצהרות   .7
מצהירים  האישור  נותני  אחד  מצד 
)בממוצע אחת לשנה(  בעיתונות החרדית 
אינו  ה'מוגן'  הסמארטפון  על  האישור  כי 
כ'הצלה  וניתן  כ'הכשר',  לשמש  מתכוון 
כן  שלולא  אנשים  עבור  בלבד  פורתא' 
אך  לגמרי.  פרוץ  סמארטפון  יחזיקו 
והשיווק  הפרסום  היקפי  שני  מצד 
של  ארצי  מערך  ובאמצעות  בחנויות 

הכוונה  על  מלמדים   - מכירות  סוכני 
לכל  ה'מוגן'  הסמארטפון  את  להחדיר 
האבחנה  ללא  החרדי  הציבור  שכבות 
אכן  אילו  ברורות!  ייאמר  האמורה. 
בעלי  להצלת  בכנות  מכוון  היה  זה  מיזם 
הסמארטפונים הפרוצים לגמרי, הרי שאז 
ורק  אך  היה  לפרסום  הרלוונטית  המדיה 
כת  נחשפים  שאליה  המקוונת,  ברשת 
בדין  והיה  הכי,  בלאו  הסמארטפוניסטים 

למנוע את הפרסום במדיה הכתובה.

שהמכשיר  למרות  כי  לציין,  יש   .8

'יתד  עיתון  שונים,  במקומונים  מתפרסם 
מרן  של  הנחיותיו  עפ"י  הפועל  נאמן' 
שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
נעדר  ובעקבותיו  זה,  מפרסום  נמנע  אכן 

הפרסום גם מיתר העיתונים היומיים.

היא  המטרה  רשמי  באופן  אמנם   .9
לדבריהם להציל את בעלי הסמארטפונים 
איזשהו  פותח  האם  אך  הפרוצים, 
בפועל  הם  מי  לבחון  המאפשר  מנגנון 
האם  טרף;  החצי  המכשיר  רוכשי 

חלילה  או  אליהם?!  שהתכוונו  אלה 
הרי  כשר?  מחזיקים  היו  כן  שלולא  אלו 
התיאבון  את  מייצרים  האישור  במתן 
דרך  לכלל הציבור, שהרי הפרסום מגיע 
המקומונים לכל תיבות הדואר היכן שיש 
מנגנון  שום  אין  ומאידך  חרדי,  ציבור 
רציני שיגרום שהמכשיר לא יפול לידי 
סבורים  הדין  בית  גם  שבשבילו  מי 
שזה, טרף. למעשה מסתבר שאחוז גבוה 
מלקוחות הסמארטפון החצי טרף הזה הם 
דוקא כאלה שלולא כן היו מחזיקים פלפון 
הסמארטפונים  בעלי  ואילו  כשר, 
הפרוצים, אדרבא, מקבלים עי"ז גב 

וחיזוק להישאר עם הפרוץ שלהם.

מנגנון  קיים  אמנם   .10
טופס  למלאות  מהקונה  הדורש 
מנומקת,  בקשה  עם  הרכישה  קודם 
נרמה  אם  לאמת  נחטא  מקום  מכל 
נפתרת  בכך  כי  לחשוב  עצמינו  את 
הקודם(,  בסעיף  )המפורטת  הבעיה 
לפקיד  שאין  מבינים  כולנו  שהרי 
אלו  בטפסים  הטיפול  על  הממונה 
שום   - החברה(  מטעם  )במשכורת 
ואת  הנתונים  את  לאמת   - דרך 
הנימוקים שאנשים ממלאים בטפסי 
שהמבקש  לקבוע  בכדי  הבקשה, 
החזיק  כה  שעד  מאלה  הינו  אכן 

סמארטפון פרוץ לגמרי...

לא  האם  מזו,  יתירה   .11
ברור לנו מראש ש'סוכני המכירות' 
)שמרויחים על כל מכשיר( מלמדים 
את הקונה הפוטנציאלי בדיוק כיצד 
לא  )ומה  הטופס  את  למלאות  עליו 
למלאות...( כדי שהאישור לא יתקל 

בבעיות...?

להשקת  בסמוך  כי  ידוע  ליהווי   .12
הסמארטפון, "המוגן" כביכול, היו נסיונות 
חשובים  ועסקנים  גורמים  מצד  פנייה 
נגד  )העוסקים מזה שנים במלחמת קודש 
כדי  למחנינו(  הטכנולוגיה  פגעי  חדירת 
אך  המיזם,  על  וביקורת  הערות  להשמיע 
הם לא זכו לאוזן קשבת לגופו של ענין.

הפרוץ  "הווטס-אפ"  בענין   .13
זה  מוגן  הכביכול  בסמארטפון  לגמרי 

הספר "דג נט" מוקד הפצה מרכזי: כהנמן 74 בני ברק

"אאוטנט" ארגון ארצי , הכוונה וניתוק אינטרנט 0722-613-613 

המכתב שחושף את השערורייה וקלות 
הדעת בהכשרת הסמרטוטפון "המוגן"

מתוך הספר עולם נקי של א. אוחיון

בס"ד,  א' אייר תשע"ו

לכבוד הרב קובי לוי שליט"א

"הסינון  העלונים  את  קראתי  א. 
הסופי" מספרים 1, 2 ו-3 בשביעת רצון. 
לשומרים".  עולמו  שמסר  "ברוך 
את  לתאר  יכולים  העט  ולא  הפה  אין 
שלכם,  הרוח  גבורת  על  הערכתי  גודל 
בנושא  מתפשרת  בלתי  מלחמה  להכריז 
בו  והמסוננים',  המוגנים  'הסמארטפונים 
בזמן ששדה הקרב מלא וגדוש במוקשים 
עם  מסכים  בהחלט  אני  פשוטים.  לא 
העיקרי  המוקש  כי  המוצקה,  גישתכם 
ש"כביכול"  העובדה  הוא  זה  בתחום 
למחצה"  "כשרות  מעניקים  רבנים 
השורה  מן  לאנשים  גורם  שזה  לאייפון, 
מן  משהו  בזה  שיש  ולחשוב  להיגרר 
האמת. כה לחי, לך בכוחך זה וללא ספק 
דשמיא,  סייעתא  זו  קודש  בעבודת  תראו 

הרבה מעל דרך הטבע.

תחת   )7 )עמ'   '3 הסופי  ב'סינון  ב. 
הבטחתם  המבישה'  'העלילה  הכותרת 
העלילה  "את   '4 הסופי  ב'סינון  לפרסם 
את  עולם  לאור  שהוציאה  המבישה 
מוגן,  שאיננו   – ה'מוגן'  הסמארטפון 
שחולל זוועות איומות והרס רוחני בציבור 
החרדי", עד כאן לשונכם. ובכן, יש להניח 
שבמהלך השבועות הקרובים תמצאו את 
עצמכם עומדים מול מסע לחצים שיופעל 
טלפוניות,  ופניות  איומים,  כולל  נגדכם 
וחשובות  יותר  חשובות  דמויות  מאת 
פחות כאלה ואחרים – ואולי אפילו יפנו 
שהפך  )מינוח  ורבנן'  'מרנן  בשם  אליכם 
אינטרסנטים  זרוע  בעלי  של  לנחלתם 
העושים בו שימוש שיקרי ככל העולה על 

רוחם(, כי תמשכו את ידיכם מהרעיון. 

עמי  שוחחו  אויימתי.  לא  ולא!  )לא 
בעיקר  לשכנע  שניסו  עניין,  בעלי  כמה 
הוא.  טהור  המוגן"  שה"טמא  עצמם  את 
גורפת  הסכמה  שיש  שמכיוון  סבור  אני 
הם  כ-ו-ל-ם,  בקרב  "המוגן"  לטומאת 
מעדיפים לבלוע מים ולשתוק, עד יעבור 

זעם. ק.ל.(.

ג. על כן באתי בזאת, אני הקטן, לחזק 
את ידיכם, ומבקש להקדים רפואה למכה. 
זו  פעולה  לחצים,  לשום  תיכנעו  אל  אנא 
תהיה בע"ה פעולת הצלה העומדת בתנאי 
חיים  חפץ  בספר  המבואר  עפ"י  ההלכה 
)הל' לשה"ר כלל ד' סעיף י'(. כל אחד יכול 
לעיין שם )ובבמ"ח שם(, ואין כאן מקומו 
בקי  שקצת  מי  שכל  אציין  רק  להאריך. 
גלויותינו  כל  שבמהלך  יודע  בהיסטוריה 
לדורותיהן, גדולי ישראל השמיעו בשער 
בת רבים ביקורת נוקבת, על אנשים בעלי 
על  המשפיעים  רצויות  בלתי  פעולות 
רבים לרעה, ומעולם לא נרתעו מהעובדה 
כאלה  )או  חכמים  בתלמידי  שמדובר 
שהוחזקו כת"ח( ואדרבא, עובדה זו היתה 
יותר  במלחמה  לצאת  סיבה  דוקא  תמיד 
שלמרות  ועדה,  עם  קבל  לגלות  חריפה 
הכל אנשים הללו טועים ומטעים הם, וכי 
יש להתרחק מהם ומדיעותיהם, בגין אסון 
להמיט  שעמדו  או  המיטו  שאלה  רוחני 
דעותיהם  פי  על  התורני,  הציבור  על 

העקומות.

שהנני  ציבורי  תפקיד  במסגרת  ד.  
פניות  מאות  אלי  מגיעות  עליו,  מופקד 
בעניני  יעוץ  לקבלת  בחודשו  חודש  מדי 
ובס"ד  הטכנולוגיה,  לפגעי  הקשורים 
רבים מהפונים מליפול  להציל  זוכה  הנני 
במלכודת של כשרויות למחצה הפרוסות 
לרגליהם. מאחר שבעקבות כך הנני נחשף 
רחשי  ואל  בשטח  המציאות  אל  מקרוב 
על  זה,  בעייתי  בתחום  הציבור  של  הלב 
כן אני רואה לעצמי חוב קדוש להביא 
החשובים  מה'סודות'  כמה  בפניכם 
לפרשיית  בהקשר  מקרוב  לי  הידועים 
עומדים  הנכם  אשר  המוגן'  ה'סמארטפון 
לגולל ב'סינון הסופי 4', ואבקש שתפרסמו 

את הדברים בהתאם לגדרי ההלכה.

בשוק  כי  ואבהיר,  אקדים   .1
סוגי  מספר  משווקים  החרדילוני 
עגולות  חותמות  עם  כולם  סמארטפונים, 
או  'מפוקח'  כתוב  שבמרכזם  אבא,  בלי 
'מושגח' או 'מוכשר' ועוד שלל סיסמאות. 

לכולם ללא יוצא מן הכלל אין אף רב 
היחיד  הסמארטפון  אחריות.  שלוקח 
הוא  אבא  עם  חותמת  עליו  שמוטבעת 
ה'מוגן' של חברת נ., שבעצם נגדו בעיקר 
עלוני  במסגרת  המלחמה  את  הכרזתם 
'הסינון הסופי'. ואכן על טיבה של כשרות 
של  רצינותם  רמת  ועל  זו  מפוקפקת 
לחשוף  מבקש  אני  מאחוריה,  העומדים 

את הדברים הבאים.

2. בסמאטרפון 'מוגן' זה ישנו שקר 
גדול: על צג הסמארטפון מופיע חותמת 
'מוגן – ועדת  עגולה ענקית עם הכיתוב 
ברק'.  בני  צדק  דין  בית  שע"י  רבנים 
זה בשמו הטוב של בית הדין  שימוש 
ללא קורטוב של אמת מהווה הטעייה 
חמורה.  הלא בית דין צדק זה עומד תחת 
שליט"א  קרליץ  הגר"נ  מרן  של  נשיאותו 
ויחזקהו, ומכהנים בו למעלה  ירפאהו ה' 
משפט,  בחושן  )חלקם  חברים  מעשרים 
חלקם באבהע"ז, חלקם כמורי צדק בעניני 
או"ח ויו"ד, וחלקם בתחום עריכת שלום 
הינו  ביה"ד  מרבני  אחד  לא  אף  בית(. 
עומד  הענין  כל  זו.  לכשרות  שותף 
בסך הכל על שני רבנים בודדים מבית 
הדין )שלא אזכיר כאן את שמותיהם( 
הפועלים בדבר זה על דעתם האישית, 
עוד אחד  אליהם מאחורי הפרגוד  ונספח 
וכפי  כשר  לא  נייד  מכשיר  בעל  )שהינו 
שאפרט בסעיף הבא(, אשר מכהן בבי"ד 
באחד  שלישי  כדיין  זה  ברק  בני  צדק 
אחד  כי  יצוין  ממונות.  לעניני  ההרכבים 
שנים  במשך  מעסיק  הנ"ל  רבנים  משני 
מכשיר  בפרהסיא  המחזיק  'גבאי'  רבות 

נייד עם מספר לא כשר.

אותם  שלפחות  סברנו,  לתומנו   .3
של  באחריות  הנושאים  רבנים  שני 
ורכשו  בענין  היטב  מעורים  ה'כשרות' 
הבנה מסוימת ב'תרבות הוירטואלית' של 
'עולם הסמארטפונים', ופועלים )לפחות( 
עצמם.  של  עולמם  לתפיסת  בהתאם 
שני  כי  לגלות,  התאכזבנו  מאד  מה 
לעומקו  כלל  ירדו  לא  הנ"ל  הרבנים 
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שהזהירו  ומחאות  פניות  מספר  היו   -
מפני  האישור  נותני  את  מראש 
הטמונות  הרוחניות  הסכנות  עוצמת 
זכו  לא  הם  בתחילה  זו.  באפליקציה 
כלל לאוזן קשבת, אך כעבור זמן לא רב 
והמאשרים  הפנים,  על  טפחה  המציאות 
אכן  ש"הווטס-אפ"  להבין  התחילו 
בו  וכי אכן טמונה  כלי תמים,  עוד  איננו 
ובשל  בים  חלעם  שגבה  עצומה,  סכנה 
החרדית  בעיתונות  מודעה  פירסמו  כך 
בחתימת שני הרבנים נותני האישור שבו 

נכתב  בסעיף ב' בזה"ל:

ב"וואטס-אפ",  השימוש  "במיוחד 
מרובה  בסכנה  כרוך  וכדומה,  טלגרם 
הבל  לדברי  הרסנית  להתמכרות 
לאיבוד  עד  להגיע  העלולה  וריק, 
לתכנים  להיחשפות  וכן  אדם,  צורת 
ומראות אסורות העוברות במהירות הבזק 
מאלו  רבים  אצל  ואף  לקבוצה.  מקבוצה 
נעשה  עבודה,  לצרכי  בזה  שנשתמשו 
הדבר ככלי שעיקרו לבילוי, המשחית את 

נפשם ומנתק אותם מביתם".

שכזה  חריף  הסבר  לאחר   .14
כי  מתבקש  היה  ה"וואטס-אפ"  בגנות 
ואילך  מכאן  כי  תבשר,  המודעה  המשך 
באפליקציית  השימוש  אפשרות  תחסם 
למרבה  אך  )לפחות(.  "הוואטס-אפ" 
הפלא, ממש לא! להלן נוסח הסיומת של 

המודעה:

הנאלץ  שאף  פשוט,  הדבר  כן  "ועל 
להשתמש במכשיר "מוגן", עליו להימנע 

ולהתנתק מקבוצות ה"וואטס-אפ".

על  האישור  דבר:  של  פירושו 
העגולה  החותמת  עם  הסמארטפון 
מטעם בית דין צדק בני ברק, הממשיכה 
כמימים  ימשיך  גביו  על  להתנוסס 
ימימה ללא כל הגבלה בנושא הוואטס-
אפ, ובאשר לסכנתו החמורה יסתפקו 
בעיתונות  קטנה  מודעה  בפרסום 
החרדים בממוצע אחת לשנה, בתקווה 
שאולי מישהו יזכור את זה וינתק בכוחות 

עצמו ומרצון את הווטס-אפ...

דומה כי כל מילה נוספת מיותרת!

מלחץ  כתוצאה  לאחרונה,   .15
לפתח  לחברה  הוראה  ניתנה  נוסף, 
היקף  את  לצמצם  שנועדה  אפליקציה 
אודות  ולפרסם  ב"וואטס-אפ"  השימוש 
החברה  אכן  כך,  בעקבות  זו.  אפשרות 
כי  החרדית,  בעיתונות  הודעה  פרסמה 
היא פיתחה את האפליקציה הנ"ל וכי היא 
מזמינה את כל מי שיחפוץ בכך, להתקשר 
ולקבל הדרכה כיצד להתקין את  לחברה 
טהרת  למען  הזו  החדשה  האפליקציה 

ישראל...

הוראה  ניתנה  לא  הדבר:  פירוש 
לחברה לחסום את אפשרות השימוש 
בוואטס-אפ הלא מוגבל שהיה עד כה, 
שירצה  למי   - אפשרות  נוספה  אלא 
מרצונו הטוב - להתקין אפליקציה נוספת 
השימוש  את  מסוימת  במידה  שתגביל 
תשתדל  מצידה  והחברה  ב"וואטס-אפ", 
אחת  בעיתון  מודעה  פרסום  )באמצעות 
להתקין  הלקוחות  על  להשפיע  לשנה( 
מרצונם את האפליקציה החדשה, כלומר 

לחזור בתשובה...

במיטבה.  גאונות  פלאים,  פלאי  ממש 
משתדלת!

שהפקת  מבין  דעת  בר  כל   .16
מיזם גורלי שכזה, הכולל בתוכו החדרת 
תרבויות מסוכנות לציבור החרדי - דורש 
הערכת  לרבות  לעומקו  הנושא  לימוד 
מומחים  של  חוו"ד  וקבלת  ההשלכות 
שונים ככל האפשר. מתברר, כי למעשה 
יצא  "המוגן"  המכשיר  של  המיזם 
מוחלטת  התעלמות  תוך  עולם  לאור 
שימת  לאחר  וגם  הנושא,  מחומרת 
בו,  שיש  החמורים  לדברים  חלקית  לב 
שאינם  לעיתונות,  בהודעות  מסתפקים 
אלא מס שפתיים בלבד ללא כל משמעות 

של שינוי בשטח.

שכל אדם  מול נתונים אלו, כמדומה 
יבין, כי אין כאן לא כשרות  בר-דעת 
בקלות-דעת  מדובר  אלא  אישור  ולא 

מזעזעת.

יתן לכם ה' כח ואומץ שלא להרפות, 
תלוי  יהיה  דורות  לדורי  הרבים  וזכות 

בכם.

בכבוד והערכה רבה.

השם והטלפון שמורים אצלי.

קובי לוי.

מה פרוש? הפרוש הוא אל תפסוק!!! 
לדבר  אחריות  תקח  אל  תתיר!!!  אל 
כי  ותובנותיך,  ידיעותיך  בגדרי  שאיננו 
למאבק  המעטים  וחברי  ואני   – הנזק 
עדים נאמנים לו – הוא אדיר, בלתי נתפש 
ומחריב משפחות ומנפץ נשמות של בנים 
ניתן  ובנות, לעיתים קרובות באופן בלתי 

לריפוי.

רבנים יקרים, אל תהיו קלים ללחוץ על 
הדק ההיתר.

במשפט  תשתמשו  אל  מכך,  ויתירה 
לא  נתיר משהו, אם  לא  "אם  השחוק: 
ניתן מענה מסויים, יעשו האנשים ככל 
רוחם, צריך למצוא פתרון  על  העולה 

מניח את הדעת".

צאו מהתפישה השגויה הזו, שאיננה 
שירדה  החדשה  לשואה  כלל  מתאימה 

לעולם.

הזו  ההתנהלות  נוראה!!!  טעות  זו 
כשרות  אחרים,  לנושאים  טובה  אולי 
ואפילו  לקולא,  שבת  הלכות  לקולא, 
המשפחה  בטהרת  מסויימים  היתרים 

לקולא, כשיש על מי לסמוך.

אך כשמדובר בסרטן האינטרנטי – 
חלון  התרת  אם  לי,  צר  לי,  צר  לי,  צר 
המקרים  במרבית  זעיר,  סדק  קטנטן, 
יבוא!!!  בוא  החורבן  בכולם(  לא  )אם 

סכר הגיהנום יתמוטט על ראשם.

"מה  ויאמרו:  גבות  שיזקפו  מי  יהיו 
הזה  הכסיל  הזה,  מדעת  הנבער  רוצה 
שמטיף לנו מוסר בענין זה המפורסם כל 
מה  והלכה  תורה  יודעים  איננו  וכי  כך? 
יהודית  נשמה  יודעים  איננו  וכי  היא? 
הרע  יצר  יודעים  איננו  וכי  היא?  מה 

ותעתועותיו מה הם?

 – הזה  בנושא   – רובכם  תשובה: 
פשוט לא יודעים!!! לא מודעים!!! לא 
מבינים ולא קולטים באיזו עוצמה של 
פשוט  אתם  מדובר.  והחטאה  טומאה 

לא יודעים!!!

נדמה  רק  יודעים,  שאתם  לכם  נדמה 
לכם! 

לדאבון הלב ירד לעולם סוג של מלאך 
מתעתע מחטיא וטורף, מה שלא היה באף 

והגלותית  האדירה  בהסטוריה  קודם  דור 
הזרות  העבודות  כל  היה!!!  לא  שלנו. 
למיניהם, ההשכלה, הציונות הכל מתגמד.

יודעים  לא  יקרים,  רבנים  ואתם 
מספיק, אתם יודעים מעט מידי על סרטן 
כלים  לנו  אין  שעדיין  מדי,  ממאיר  רוחני 

להתמודד עמו.

זו. קשה לקבלה,  קשה להכיל תשובה 
חכמים  תלמידי  רבנים  שכולם  בעיקר 
מרביצי תורה וכולם חכמים ונבונים, ואת 
שאיננו  פשוט  יהודי  כותב  הללו  המילים 
או  ש"ס  שסיים  עצמו  על  להעיד  יכול 

שולחן ערוך...

- מלחמת המנע -
המבצע להצלת פך השמן 

הטהור
מה עושים?

"המאבק  מסע  ויקיריי,  אהוביי  ובכן 

לליבם  לחלחל  נועד  התקשורת"  לטוהר 
של  לחלוחית  עם   – אנשים  אותם  של 
המודעים   – ישר  ושכל  יראת-שמים 
ומסוגלים  לתוצאותיה,  מודעים  לשואה, 

להציל את עצמם!!!

ולב  גדול  בכאב  נכתב  וזה  אנחנו, 
השמן  פך  בהצלת  עסוקים  מורתח, 
לא  עדיף  בכך...  נתמקד  לא  אם  הטהור. 

לדבר...

כן, אחיי ואחיותיי בני ישראל, משימת 
היא  שלנו  בדור  יהודי  כל  של  חייו 
להציל את עצמו וזה כבר הישג עצום 
ונפלא ונשגב. צר לנו, אבל אין לנו כלים 
להמשיך  שבוחרים  מסורטנים  להבריא 
הטומאה  הנייעס  לאתרי  ולצלול  למות 
ולא מוסרים נפשם להירפא. הם  והזימה, 
וליבנו  בחידלון,  במוות,  ברע,  בוחרים 

בוכה עליהם.

אך הדבר היחיד שנותר לנו הוא לזעוק 
באף  תגעו  "אל  המניעה:  זעקת  את 
תיאום,  מיגון,  סינון,  שצריך  מכשיר 
ויטרוף  יבלע  הוא  וקישקוש.  חירטוט 
שלכם  הבית  מן  יותיר  ולא  אתכם 
אבן על אבן". אל תתנו לילדיכם לשחק 
במחשב, סתם כך בלי בקרה, גם אם הוא 
לפרוץ  כיצד  יודעים  )הם  היטב  מסונן 

אותו(.

 – שעלול  מכשיר  בשום  תגעו  "אל 
לשטן  אתכם  לחבר   – כלשהי  בדרך 

האינטרנטי".

מוגן  מכשיר  לעצמכם  תתירו  "אל 
בעומק  יודעים  )כשאתם  מוגן  שאינו 
לו( למרות  זקוקים  לבכם שבאמת אינכם 
לתחנוניכם  שנכנע  מרב  היתר  שקיבלתם 

ולעיניכם התמימות. 

או  מכך,  ותימנעו  גיבורים  תהיו 
)במקרה   – אט  אט   – תהפכו  לחילופין 

הטוב ק.ל.( לשברי שברים.

אדון לוי היקר:
למה לא כולם צועקים 

כמוך?
מפעם לפעם אני נשאל, מדוע רב פלוני 
ועוד  ועוד  פלמוני  ורב  וחשוב,  מפורסם 
כמוך?  זועקים  לא  כמוך?  מתבטאים  לא 
מתוך  טובות  שאלות  וכהנה  כהנה  ועוד 

נקודת מוצא נקייה, לדעת מה האמת.

ובכן, התשובה פשוטה, ואין בה שמץ 
של ביקורת כלפי רב פלוני או פלמוני. 

העסק  לא  שזה  היא,  התשובה 
שלהם!!! 

המנדט  את  השמים  מן  קיבלו  לא  הם 
לעסוק בסרטן הרוחני האיום שמכלה בנו 

הסינון הסופי

מתוך הספר עולם נקי של א. אוחיון
רבנים יקרים, אנא התנערו מלפסוק 
בענין הסרטן הממאיר...האינטרנטי

אשר  טובים,  חשובים,  רבנים  ישנם 
לצערי אינם מּוַנִחים ואינם הדוקים היטב 
והם  ימ"ש,  המוגנים  המכשירים  בסוגיית 
ושומעי  לתלמידיהם   – אותם  מתירים 
זכות,  לכף  לדונם  מרשה  ואני  ליקחם 
דעת  שיקול  מפעילים  הם  לתומם  שהרי 

תורני מסויים להשתמש במכשירים אלו.

חייבות  הבאות  המילים  אבל  לי,  צר 
להיאמר. 

רב  כקטן,  גדול  רב,  ואהוביי,  ידידיי 
של קהילות קודש, רב עיר או רב שכונה, 
תלמיד  ישיבות,  וראשי  כוללים  ראשי 
חכם מכל צד ואופן, שאינו מקבל לפחות 
הסרטן  בענין   )!!!( בשבוע  שיחות   120
האינטרנטי, שאיננו מכיר מקרוב קרוב 
לתועבה  ההתמכרות  תופעת  את 
היטב  היטב  מודע  ושאינו  ולספיחיה, 
בסמינרים  השטח  לפני  מתחת  למתרחש 

כמו  ידיו  שימשוך  והבתים,  והישיבות 
מאש מהנושא הזה. על אחת כמה וכמה, 
שאל יהין להתיר מכשיר "מוגן" לאיש או 
משתמשים  שעדיין  נערה,  או  נער  אשה, 
משכנעים  ואשר  כשר,  מאושר  במכשיר 
הרע(  יצר  של  נוספות  )שעות  עצמם  את 

שיש להם צורך בשטן מרעיל יותר.

משוך ידיך רב יקר! 
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שדות של טהרה. יש להם תפקידים אחרים, 
חשובים ונישאים, ויפה וטוב שהם עושים 
אותם ואני אפילו לא אבק דק על נעליהם. 

משל למה הרבה דומה. 

לקרדיולוגיה,  מומחים  רופאים  ישנם 
אבל הם לא בקיאים במחלות אונקולוגיות. 
ישנן אורטופדים מעולים, שאין להם מושג 

במחלות וירליות. 

מדי,  רבים  לרבנים  היה  נדמה  כן, 
הזו  השואה  במחוללי  מאד  מבינים  שהם 
ליגוננו,  מצויים,  אנו  ולכן  ובמניעתה, 
ביותר  האיומות  הקיומיות  השעות  באחת 

מאז ניתנה תורה לעם ישראל.

מתפתלים ומסירים 
אחריות

ומענין לענין באותו ענין.

חשובים  רבנים  ישנם  נסיון.  מתוך 
וטובים, אשר הנגע האינטרנטי נמצא סמוך 
ובקהילתם,  ובמשרדיהם  בבתיהם  ונראה 
חזיתי  למאבק  ייכנסו  שאם  חוששים  והם 
מול תומכי ונושאי השטן האינטרנטי, הם 
משפחתם,  ובני  מקורביהם  בעיני  ייחשבו 
כקיצוניים  כאטומים,  רלוונטיים,  כלא 
עם  להתמודד  יודעים  שאינם  וככאלה 

המציאות. 

אלה  יקרים  רבנים  מנסיוני,  ולכן, 
מתפתלים בתשובותיהם, מסירים אחריות, 
אף  רבה  ובמידה   בפינתם,  מצטנפים 
לבער  מעשית  אחריות  מלקחת  מתחמקים 

את הנגע, במקומות שיש להם השפעה. 

חובה,  לכף  לדונם  ואסור  אפשר  אי 
מפחיד,  כבד,  הוא  הזה  הפרוייקט 
בולעני, ואין להם את היכולות והכוחות 

לעמוד בו.

יקרים  קוראים   – שאתם  ספק  לי  אין 
שכפי  משום  שלי,  מילה  לכל  מאמינים   –
 – מחד   – נאמרות  הן  לב,  שמים  שאתם 
ללא משוא פנים – ומאידך – מתוך עידון 
והליכה מתונה על גחלים לוחשות כדי לא 

לפגוע באף דמות רבנית.

במילים כואבות יותר, מולנו מתרחשת 
מלחמת קיום הסוחפת, האדירה והרצחנית 
מכל מלחמות עם ישראל לדורותיו, ומולה 

לוי,  אדון  לנו,  תסביר  שאלה: 
בבקשה, איך מוציאים את האינטרנט 
לחלוטין  מחיינו? הלוא זקוקים לו כל 
הזמן, לקניות, לקופת חולים, למיילים 

וכו'?

ראיתם  האם  שלי,  מתוקים  תשובה: 
מגהץ?  עם  ברחוב  מסתובב  יהודי  פעם 
עוזב  שלא  יהודי  אי-פעם  ראיתם  האם 
מידיו את כוס השוקו )הריקה( שלו? האם 
במקומותינו  בבר-דעת  אי-פעם  הבחנתם 
שנושא על גבו קולבים של חליפותיו? לא 

ולא! 

מדוע? פשוט מאד. אחרי שסיים לגהץ, 
שום  לו  ואין  במגהץ,  צורך  שום  לו  אין 
שלו  השוקו  כוס  גם  אליו.  נפשי  חיבור 
את  שסיים  לאחר  בכיור,  בעדינות  תונח 
השתיה. מדוע? כיוון שאין לו שום קשר 
ריגשי או מאגי כלפיה. שתה, תודה רבה, 

נפרדנו.

חיבור  יחבור  לא  מצוי  בר-דעת  אף 
הקולב  מדוע?  שבארונו.  לקולבים  נפשי 
את  שילבש  לאחר  חליפתו,  את  מחזיק 
החליפה, הקולב נשאר בארון, ותודה על 

שרותך הטוב ונאמנותך הראוייה לציון. 

המברשת  עם  התחתן  לא  צבעי  אף 
עם  לישון  הולך  לא  סנדלר  ואף  שלו, 
הפטיש שלו, ואף רפתן לא הולך לשיעור 

דף היומי עם הפרה החולבת שלו.

כלי,  וכל  כל מכשיר  ורעיי,  אחיי 
מנצלים  עוד  כל  וטובים  יפים  הם 
לתועלתינו  שלהם  הפונקציה  את 
ברגע  לא.  ותו  הגשמית המינימלית 
וקשר  תלות  מפתחים  שאנחנו 
המכשיר,  עם  ריגשי  או  נפשי 
מדעתנו,  יצאנו  השתגענו,  זהו! 
אנחנו בדרך למחלת-רוח סופנית 
ברגע  בעולם.  שיש  הגרועות  מן 
הוא  הפנוי,  זמננו  את  ממלא  שהוא 

שתה לנו את הנשמה.

)לא  במחשב  האינטרנט  בקיצור, 
בסמארטפון. לא צריך סמארטפון. די 
עם השקר הזה!!!( צריך אם בכלל 
ותו  ביום  דקות  כמה  אותנו  לשמש 
לא. כמובן כשהוא חסום מכסימלית 
לכל המרעין בישין ותועבות העולם 

הזה. מי שנאלץ לעבוד עם מחשב, אז 
רק לעבודה בלבד!!! ברגע שהוא פונה 
התכתבויות  ולשלוח  סרטים  לראות 
כפרי  נפל  הוא  וצחוקים,  בילוי  של 
בשל לידיו של השטן שיבלע אותו חי. 

זה בדוק!!!

יהודי שיסתובב עם פח אשפה מצחין 
במחלקה  אותו  יאשפזו  ולילה,  יומם 
ויזכו אותו בטיפול מתאים.  פסיכיאטרית 
פי  והסלולרי הטמא, הם  המחשב הפרוץ 

מיליארד גרועים מפח אשפה, והצוללנים 
במדמנה המצחינה הזו, הם עדים נאמנים 

לכך.

האינטרנט  נורא,  ומה  עצוב  מה 
שחוליה  וממארת,  איומה  מחלה  הוא 
מי  בה.  לחלות  בוחרים  האומללים 
רק  בו  משתמש  זה,  חשוב  יסוד  שקולט 
בעת אילוץ, ונמלט ממנו – כל עוד נפשו 

בו – עם סיום השימוש.

לשפיות!!!  חיזרו  ואחיותיי,  אחיי 
תודה.

הסינון הסופי

הרב אהרון פיינהנדלר מירושלים, שלח 
יהודי  חתום  עליו  הבא  המכתב  את  אלי 
ירושלמי בשם שלמה גפנר, המתאר סצינה 
ולימדו  קיראו,  מכבר.  לא  בביתו  שארעה 
הסמארטפון  שבין  המיסטי  הקשר  על 

לאסון.

אני  בלילה.   00:23 "השעה  ציטוט: 
אנשים  עם  ומתכתב  בביתי  לי  יושב 

להנאתי, שומע קצת מוזיקה, והכל כרגיל 
הגרוע  קרה  שלפתע  עד...  יום...  כל  כמו 
משבועיים  פחות  בת  הטריה  בתי  מכל, 

ימים, מקיאה ונחנקת למול עיני!!

ממקומי  קפצתי  מתחילה,  הפאניקה 
אוחז את התינוקת בידי, מנסה לשחרר לה 

את

ללא  אך  בגרון,  לה  שהצטבר  הגודש 

הצלחה... ומנסה שוב ושוב. אשתי צורחת 
ובוכה

מסוגלת...".  לא  אני  תעזור,  "טאטע 
ולא  שמפרפרת  בידיים  התינוקת  עם  ואני 

מראה

דקה  עברה  נשימות.  של  סימן  שום 
מן  משתחררת  ולא  מכחילה  והתינוקת 
"מה  בדמעות  שואלת  אשתי  המועקה. 

 הסמרטוטפון. קווים לדמותו של כמעט אסון 
"התינוקת נחנקה, הכחילה ואשתי צורחת!!!"

מתייצב קומץ שבקומץ של יהודים שקלטו 
במה מדובר, ומנסים בכוחות דלים לעצור 

את הסחף. 

היה  המכבים  של  מצבם  לדעתי, 
הרבה יותר טוב.

וסינון אחרי  עידון,  עידון לאחר  ומתוך 
מסויימים,  שבצמתים  לומר  ניתן  סינון, 
דמויות  הם  ישראל,  בכרם  שמחבל  מי 
בצד  שהם  לחשוב  היה  שניתן  מסויימות 

המבריא ולא בצד הממאיר.

זה,  מסר  כותב  אתה  מי  בשביל  אז 
מיסטר לוי?

תשובה: למתי מעט. לכאלה שמסוגלים 
לנפץ את התזות המעוותות שלהם, ולעקור 
את השקפת העולם העקומה שהם נאחזים 
למסך  וההתרגלות  ההתמכרות  עקב  בה 

ולתעתועיו הוירטואליים, וזה כולל כמובן, 
את גדודי הטועים והאומללים של מחזיקי 
"המוגן". יש בי אמונה תמימה, שלא אלמן 
הנסתרת,  הזעירה,  האמת  ונקודת  ישראל, 
מפיסגת  רותחת  לבה  כמו  מתוכם  תפרוץ 
והדרדרים  הקוצים  את  ותכלה  געש,  הר 
לגופם  שהכניסו  והרמשים  והשקצים 
שמסוגלים,  וטובים  רבים  יש  ונשמתם. 
ביראת  בישרותם,  ליבם,  בטהרת 
את  לנפץ  בתוכם,  שמפעמת  השמים 
מכשיריהם המוגנים התואמים, ולזרוק 
ולהצטרף  הבית,  מן  המחשבים  את 
למחנה השפויים היהודי, שמוכן למסור 
של  נוסף  דור  לנו  שיהיה  מנת  על  נפש, 
תורה  מרביצי  של  דור  חכמים,  תלמידי 

ומוסר, עד ביאת משיח ועד בכלל.

אין דור שני למסורטני האינטרנט...
אחיי ורעיי,

שמתפשר  שמי  קיום,  מלחמת  זו 
מולה, מובס. הוא לא יוצא בשן ועין, הוא 
בלי  שיניים,  בלי  עיניים,  שתי  בלי  יוצא 
נשמה,  בלי  לב,  בלי  ראש,  בלי  אוזניים, 

בקושי אבק אדם.

מי שמעגל פינות וסומך על עצמו, ולא 
שת ליבו לזעקות גדולי הדור, הוא מחוסל 
טוטלית. אין פה שום קורט של הגזמה, יש 

פה נסיון מר מאד, של אחרים.

במה דברים אמורים?

יהודים  קבוצת  אירגנו  מכבר  לא 
גדול  כנס  ניו-יורק,  בארה"ב  רפורמים 
מדובר  שלהם.  לטמפל  שנה   100 במלאת 
מייסדים  קבוצת  ידי  על  שהוקם  בטמפל 
בסיגנון  "אדוקים"  היו  וחבריו  בניו-יורק, 
החיים הפתוח, המתירני, שמאפשר אכילה 
חזיר  אכילת  בשבת,  נסיעה  כיפור,  ביום 

ושקצים, ונישואין עם עכו"ם. 

לאתר  ניסתה  מארגנת  קבוצה  אותה 
נייט,  מייסדים.  אותם  של  ונינים  נכדים 
לאותם  צאצא  של  שביבון  מצאו  לא  הם 
הבנים  הטמפל.  את  שיסדו  ברית  מרשיעי 
מן  יוצא  ללא   – כולם  והנינים  והנכדים 
משפחות  הקימו  התבוללו,   – הכלל 
רפורמי  אבק  של  סרק  שאפילו  מעורבות 

אין בהם. הם פשוט גויים גמורים.

לרפורמים רבותי, אין דור שני, בטח 
לא שלישי.

...ובאותה נשימה במלחמה מול השטן 
אותו  מחסל  לא  אתה  אם  האינטרנטי, 
וסדר  יומך  מהוויית  מחייך,  לחלוטין 
טוטלית  אותך  יחסל  הוא  עיסוקיך, 
ואת הדור השני שלך, ואת אלו הבאים 

אחריו.

למה? כי הוא נהנה להתעלל בטיפשים 
כמוך, לקרב אותם, לחייך אליהם, להבטיח 
לגלות  ואקדמיות,  כלכליות  הצלחות  להם 
ובמקביל  אפקטיביות,  חמדה  שכיות  להם 
אמונתם,  את  לקרר  יראתם,  את  לצנן 
היהודי-חרדי,  חייהם  אורח  את  ולהקפיא 
עד להוצאתם מן האתוס היהודי, אל תעלות 

הביבים של המתבוללים המודרניים. 

עם  כיפה  עם  אותך  ישאיר  הוא 
יותר  חילוני  אבל  זקן,  עם  ציצית, 

מאולטרא חילוני.

שמרגישים  וחביבים  רבים  יש  אגב, 
חייהם  שיגרת  עם  ויראים  חרדים 
וירטואלית  הרגשה  זו  אבל  האינטרנטית, 
בפועל,  נוראה.  מתרדמת-רוחנית  שנובעת 
הם הולכים וִמְתַחְלִנים, הולכים ומתנערים 
מן הקדושה הטוהר והיראה. רחמנא ליצלן.

אף רפתן לא לוקח את פרתו לשיעור דף היומי
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לעשות?", ואני אומר לה תחייגי 1221.

פתאום עברה בראשי מחשבה שלמה, 
שלך  הסמארטפון  את  תשבור  אולי 
לעצמי  אומר  אני  אחרי  שניה  לזכותה? 
"לא, אני לא יהיה מהפנאטים שמאמינים 

בסגולות האלה".

ולא  כבר  האחרונים  ברגעיה  התינוקת 
מנסה לנשום, כוחותיה אזלו, אני כבר על 
סף ייאוש, מתלבט האם להתחיל החייאה. 
אשתי על הקו עם אנשי ההצלה וצורחת, 
לחדרי  חזרתי  האחרונה  בשניה  אולי  ואז 
מעביר את התינוקת ליד אחת וביד השניה 
תופס את הסמארטפון המכובד שרק לפני 
כמה דקות ישבתי איתו והתכתבתי, ובכל

רואה  אני  לרצפה.  אותו  מעיף  הכוח 
וזרקתי  אותו  הרמתי  חי,  עדיין  שהפון 
לעצמי  וממלמל  הרצפה,  על  שוב  אותו 
כפרה  יהיה  שזה  יוחאי,  בר  שמעון  "רבי 

על התינוקת שלי".

להזרים  בכדי  למרפסת  מהר  רצתי 
עברה  לא  הצח,  מהאוויר  חמצן  קצת  לה 
ופתאום!!! התינוקת החמודה  חצי דקה 
וכאילו  עלי  ומסתכלת  עיניה  את  פוקחת 
אומרת לי "אבא הכל בסדר". לא האמנתי 

שאני  הרגשתי  לרגע  רואה,  שאני  למה 
חולם, אני מקרב אותה אלי לשמוע האם 
עיניים  רגיל,  נושמת  כן,  נשימות?  יש 
פקוחות, רגועה כאילו לא היה כלום רגע 

לפני.

מדווח  לחדרי,  חזרה  מהר  חזרתי 
היא  בסדר,  הכל  בסדר,  "הכל  לאשתי 
שאני  חשבה  אשתי  נושמת".  התעוררה, 
נטרפה עלי דעתי ח"ו, היתכן  מדמיין או 
דקות  כמה  במשך  הרי  בסדר,  שהכל 
להיפך,  אלא  התקדמות  שום  היתה  לא 
ופתאום הכל רגיל בין רגע?? לקחתי את 
השיחה  באמצע  שהיתה  מאשתי  הטלפון 
"שלום  להם  אמרתי  ההצלה,  אנשי  עם 
הכל בסדר, הכל נרגע, התינוקת נושמת". 
התחילו  האמינו,  ולא  לשמוע  נדהמו  הם 
להם  הסברתי  היה.  מה  ולחקור  לשאול 
צורך  יש  זאת  בכל  "אולי  שאלו  הכל. 
שוב  טענתי  לבדוק?".  שיבוא  בכונן 
כמה  אחרי  ושלמה"  בריאה  "התינוקת 
בדיקות קצרות שביצעתי בה בעצמי כפי 
ההוראות שלהם, סוכם שאכן הכל בסדר 

בס"ד.

הודו - לד' - כי - טוב - כי - לעולם - 

חסדו!

עד לרגעים האלה, הייתי בטוח שסיפור 
סיפור אישי משלי,  יהיה  לא  כזה, בחיים 
 - איש   - בלב   - מחשבות   - רבות  אבל 

ועצת - ד' - היא - תקום.

ראיתי בחוש שבזכות ההקרבה הקשה 
התינוקת  בתי  חיי  את  קיבלתי  והמרה 

מחדש.

שלמה גפנר, ירושלים

4 שעות עם סמארטפון
שהעביר  מזעזעים  דיווחים  שלושה 
אלי עמיתי הרב אלעזר אבואב מבני-ברק: 
סמארטפון  השאיל   16 בן  ישיבה  "בחור 
בשירותים,   שעות   4 עמו  ישב  מחבריו. 
עד שנטרפה עליו דעתו. הוא יצא לרחוב, 
עיר  של  ברחובה  צנוע  לא  מעשה  עשה 
בכלא.  ויושב  נשפט  לפרט(,  אפשר  )אי 
סמארטפון,  עם  שעות  ארבע  לוי,  הרב 
התרסקה  נפש...  עדין  ישיבה  לבחור 
בכלל.  ועד  טרוף  עד  לחלוטין  אישיותו 

מפחיד!!!".

רשמו לפניכם.

לרפואת : פינחס בן מיליה    שלמה בן רחל  בתוך שאר חולי עמו ישראל.

להזמנת סידרת ההרצאות היחודיות 
להורים ומחנכים

סיפורים מאירים כספירים
* המנוף החינוכי להחדרת מסרים וערכים יהודיים על ידי 

סיפורים ומשלים.
* מהו סיפור טוב?

* מדוע אוהבים סיפורים?
* מדוע שונאים ביקורת?

* איך מעבירים ביקורת על ילד מבלי לפגוע בו?
* סידרה בת שלש הרצאות

סידרה בת שלוש הרצאות שמרחיבה את ארגז הכלים החינוכי של ההורה והמחנך.

להזמנת הרצאות ויעוץ – 
בנושאי פגעי הטכנולוגיה 

הרב קובי לוי
טל': 050-417-04-19; 
פקס: 09-88-20-166

בנושאים הבאים:
א. תובנות ורעיונות להתמודד 
עם פגעי הטכנולוגיה,  לבנות 

סמינרים, בחורי ישיבה ות"תים.
ב. תובנות חשובות וארגז כלי 

עבודה, למנהלים מחנכים 
ומורות כדי להתמודד מול הורים 

תלמידים.

עולם הסיפורים המדהימים 
של הסופר קובי לוי. 

מרגש, מרתק, מלא הומור ושופע 
מוסר ולקחים. 

לימי עיון ונופש, לישיבות, ת"תים, 
סמינרים ושבתות.


