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 02-5381858טל:  -מוקד הוועדה 

 
 ניסן תש"פה' בס"ד, 

 הודעה חשובה
לאור קריאתם של מרנן ורבנן החוזרת ונשנית, להתחזק, להישמר ולהיזהר מפגעי 

 השעה בתחומי הטכנולוגיה הננו לידע את הציבור, כדלהלן:

וכדו', אשר לאור המצב  , מגידי שיעוריםמוסדותבעקבות פניות רבות מצד מנהלי א. 
חברות כי ישנם  וי תוכן בו יעבירו שיעורים וכדו', הננו לפרסםולפתוח ק מבקשים

בהתאם לעמוד בכללי הוועדה  'וועדת הרבנים'אשר התחייבו בפני  ,ים אלווהמפעילות קו
חברות במוקד הוועדה מת הי]ניתן לשמוע את רש ללא פירצות ח"ו.להוראות גדולי ישראל, ו
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רות בחביתר ה לחיוג מהטלפונים הכשרים. פתוחיםחברות אלו המופעלים באמצעות וים וק
 מצויים פרצות שאין רוח חכמים נוחה מהם.

ואף בהם מצויים תקלות למיניהם כביכול.  -פועלים קווי עדכון בעקבות המצב כמו כן,  ב.
המוגדרים כשליליים בהוראות גדו"י. חלקם אף מצנתקים בהטרדה לכלל לקוחות הקומות 

 יתו לא לחזור ולחייג למספרים אלו.על הציבור לפקח על עצמו ובני ב הכשרות.

 .המידע של משרד הבריאות בקו עדכונים רשמיים ומאומתים ניתן לשמוע

בצוק העתים ישנם אלו שנאלצו ע"כ להמשיך את עבודתם מהבית באמצעות מחשבים  ג.
, הרי שהוראת מוגן ושמור כראוי חובה שיהיהוחיבור לאינטרנט. הגם שחיבור זה אף הוא 

בלבד! וללא כל הוראת היתר למטרות נוספות.  ההכרחישעה זו הינה אילוץ אך ורק לצורך 
ראשית, להתאמץ  .ניתן לחסוך מאתנו ריבוי ניסיונותובוודאי שחובת הכל לעשות כל מה ש

עוד טרם חיפוש אחר פתרונות מאולצים ולהימנע מכל חיבור, להימנע מעצם הספק 
ת משמרת פסונדרשת שימת לב מיוחדת בתולמיניהם, אף המכונים מוגנים ושמורים. 

 מור.אה לאורשמרתי עקב הזמינות יתר המצויה למ

ד. המשתמשים בפתרונות השונים בתחומי תקשורת וטכנולוגיה, שאולצו לכך עקב המצב, 
, לטובה שמצב זה יחלוף מעמנו במהרה ממש לזכות, לבורא ית' יעצימו תפילת וזעקתם

נו תוספת ניסיונות והתמודדות שגם בלאו הכי קיימים ומצויים עד ולברכה, ויחסוך מעמ
 למאד.

 ה. הציבור מתבקש לדווח במוקד הוועדה אודות הדברים הנדרשים לתיקון, 
 .1במוקד הוועדה שלוחה 

 עזור ה' שנזכה במהרה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים,י
 שום צער ושבר ח"ו. בגבולנוולא ישמע 


