
קוראים שהחליט אשכרה לעשות כתבה על קבוצת הוואטצאפ  100אז יש איזה בלוג שיש לו אולי 

 הזאת.

 

בכתבה הוא חירטט שטויות בלי קשר, בעצם ציטט את החירטוטים שמוכרים לו אלו שמצנתקים 

 ומפיצים רכילויות דרך הצינתוקים.

 

במחשבה ראשונה הייתי מוותר מלהתייחס בכלל, אבל במחשבה שניה כל כך הרבה שקרים הוא כתב 

 שם, והזכיר את השם שלי בלי שום בקשת תגובה, דבר לא חוקי.

 

והכי הכי חושב הסיבה שאני הולך לכתוב קצת מהאמת עם הוכחות, זה שלא יושפעו מימנו במשרד 

 ות.התקשורת לכן חשוב לי להבהיר כמה נקוד

 

, עבדתי באתרים ובקווי נייעס, ובסוף הדרך הקמתי וניהלתי 18( התחלתי בעולם התקשורת בגיל 1

 את הנייעס החרדי.

 

אבל לא בגלל כל החירטוטים על מריבות, למרות שהם היו, פרשתי כי הפנמתי  2015פרשתי בשנת 

ע, החלטתי שאני מה שחבר טוב החדיר לי שנים, ידידיה אתה בנאדם טוב למה אתה מתעסק בחר

 לעולם הרכילויות לא חוזר.

 

, שימו לב 2015אבל למה לכתוב כשיש הוכחה חותכת, הנה קישור לפוסט שכתבתי בפייסבוק ב

לתאריך; 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=707016139442944&id=100004036945359 

 

עם השקרים שלו נגד כל מי שמתנגד לצינתוקים )מעניין אם אותו בלוגר עכשיו יתקן, או שהוא ימשיך 

 ויוכיח שהוא לא עיתנאי ולא ישר(

 

שתבינו שאנשים שאני הכשרתי אותם, איך מורידים ידיעה בצורה הטובה ביותר, ואיך פותחים ידיעה 

 וכו המון המון דברים בעולם התקשורת, נמצאים היום בטלוויזיה, בערוצים ובאתרים..

 

עבוד באחד הערוצים הגדולים, היה לי הצעה לעבוד ברדיו, וכן הצעות לעבוד לי עצמי היו הצעות ל

בכמה אתרים, אבל בחרתי להעדיף לשטוף מבוגרים בארגון עזר מציון, כי הבנתי את הבעיה 

בתקשורת, הבנתי שמלעסוק בשנאת חינם, לעסוק בלמצוא רע באחרים או באויבים, זה ההיפך 

ר שהוא רע ולא משנה אם אתה יהודי, מוסלמי, נוצרי או אטאיסט, מערכים, זה דבר לא מוסרי, זה דב

 זה בטוח ההיפך הגמור מלעשות את רצון בורא עולם.



 

נפל הדבר בישראל ולפני פחות משנה הקמנו אני וכמה חברים טובים את מערכת הפצת התורה 

ית, וברוך השם בוואטצאפ, דף היומי זה גולת הכותרת אבל לא רק ויש גם הלכות ואפילו עזרה נפש

אלף איש )מספרים שנספרו על ידי המערכת לאחר הסרת כפילויות(  13היום אנחנו עם מעל 

 שמקבלים מידי יום דף יומי ודברי תורה.

 

) עכשיו אנחנו עובדים על מערכת ענקית של שידוכים, ומצפים כבר להיות מאושרים מעוד זוג 

חתנו בתוך שנה בזכותי ויהיו מאושרים, ואני עובד אנשים שית 100שהיסגור וורט, יש לי חזון לסגור 

 לממש אותו (

 

ברוך השם היום אני עוסק בקידום אנשים שמתמודדים עם הרגלים תוקעים, חרדות, לחצים, וכדו.. 

אנשים שילמדו להיום מטפלים.. )החלום שלי זה שבזכותי  6והצלחתי אפילו לגייס בחודש האחרון 

שיים שיעשו טוב לעם ישראל, רק לדמיין אץכמה טוב אני משאיר יהיו עוד כמה מאות מטפלים רג

 בעולם אחרי מותי(.

 

נחזור לעניינו, לפני כחצי שנה כשהבנתי שיש מלחמה בין טייקונים שעושים כסף מצינתוקים, לבין 

 רבנים, החלטתי להצטרף נגד הקווים כי ידעתי מקרוב איך עובדת השיטה.

 

ים עלי שהייתי הראשון שצינתק לכל הכשרים, זה היה בסביבות אני לא אגיד על עצמי, אבל מספר

 , רק שתבינו שאני מכיר הכל מבתוך.2013

 

אני מכיר מקרוב את שחיתות קווי הנייעס שמתחילה מניצול הדמי קישוריות שנועד נטו לרגולציה 

מסויימת בין החברות וממש לא לסחיטת דקות, ונעבור לזה שמצנתקים ומעלים שנאת חינם חומרים 

צהובים בשביל לשאוב דקות זמן אוויר, והגענו לאחת התעשיות הכי לא מוסריות שבמקרה גם לא 

 ות.חוקי

 

אני גם מכיר מקרוב את השקרים שמצנתקים כי וועדת הרבנים חוסמת, קודם כל אין שום היתר 

לצנתק, דבר שני זה שקר גס כי מצנתקים כדי לעורר אנשים שיכנסו )אני עבדתי בקווים ומוכן להיבדק 

קו  בפוליגרף שזו האמת לאמיתה(, ומצנתקים לכאלו שלא נחסם להם המספר, ויותר מיזה אין שום

נייעס שיוכל להתקיים בלי צינתוקים גם אם לא יחסמו לו את המספר, הוא לא יגיע לכמות הדקות 

 שדרושה כדי לממן את העובדים, פשוט שקר גס.

 

אני גם מכיר מקרוב את העובדה שמציפים את הקווים באלפי מספרים שמצנתקים ביום, ואז כשוועדת 

והרבנים בוועדה הם כמה אנשים בודדים, שצריכים הרבנים חוסמת בטעות קו עסקי כי מה לעשות 

 להתמודד מידי יום מול אלפי מספרים.

 



וככה בעצם הבנתי שיש לי ולעוד כמה חברים כח לשנות, כח להגיד האמת, כח להפוך את העולם 

למקום טוב יותר ולעצור את הרוע הזה, רק שנחשף הקשר שלי לצאפ מגזין כשגנבו מספר שניהל את 

אטצאפ, והייתי חייב לאבטח דרך המספר האישי שלי את הקבוצות שברוך השם הצלתי הקבוצות וו

 את רובם.

 

וכמו שציינתי ואני אציין שוב, אני מוכן להיבדק בפוליגרף שאני לא מקבל כלום מוועדת הרבנים, וגם 

העניין של הנקמה אם הייתי רוצה הייתי מספר על הלבנות הכספים שחוגגת בתוך בנק הדקות 

קוחות ומנהלי הקווים שיש בכל תעשיית קווי התוכן, שזה אשכרה כמו בנק בשוויץ ללא פיקוח )לא והל

 פלא בתעשייה שמתחילה משחיתות(.

 

ותאמין לי שיש עוד המון דרכים לנקום אם הייתי רוצה לפגוע במישהו אישית, אבל כמו שהבנת יש 

עולם למקום טוב יותר, וודאי שאני אנשים שנהנים מכל רגע בחיים שהם יודעים שהם הופכים את ה

 לא יתעסק החהרע לאנשים.

 

אגב מה שציין הבלוגר שצאפ מגזין לא תקפו את השר יועז הנדל בחודש וחצי האחרונים, קודם כל 

אדוני הבלוגר מוזמן לבדוק ולחפש בצאפ מגזין אם בחודש וחצי האחרונים דיברו נגד איזשהו יהודי 

לנו קו ברור להביא חדשות סופר מעניינות, אבל שאין בהם שום  ברחבי העולם, ותגלה שפשוט יש

דבר שגרום צער ליהודי )מוזר בעינך אני יודע, כאחד שמקדם את הבלוג שלו על ידי הכפשת אחרים, 

 היה מאז ומעולם, אתה לא הראשון( Blood moneyאבל זה בסדר 

 

דים להצטער בחודש, שגורמת ואתה אדוני הבלוגר תומך בתעשייה לא חוקית שגורמת למאות יהו

לעשרות מליוני דיבורי לשון הרע ושנאת חינם ביום, איך אתה מסוגל לישון בלילה כשאתה יודע שבקו 

הלא חוקי שעדיין שורד בזכותך יש שיימינג שגורם ליהודי לבכות עכשיו בדקות אלו? בשביל מה אתה 

 חי?

 

נים כדי להחליט להילחם ברוע הזה, אז כן תתפלא לשמוע שלא צריך להיות מישהו מוועדת הרב

 מסםיק להיות בנאדם שמחליט להפוך את העולם למקום טוב יותר..

 

 לילה טוב, מוזמנים לפנות אלי לפרטי לכל שאלה.

 

 מחר בעזרת השם אולי יהיה המשך.


