
קול קורא
ממועצת גדולי התורה בארה"ב

Shevat 5771

We are all aware of the grave danger internet 

has brought to the kedusha (sanctity) of the 

Jewish home and the Jewish family.  Internet 

has made the worst kind of media, offensive 

images and other issurim chamurim (serious 

transgressions of Torah prohibitions) readily 

available to both children and adults.

Internet usage should by all means be 

avoided in homes and, wherever possible, also 

in business offices.  In any event, children should 

not be given internet access.  (In circumstances 

where children are compelled to use the 

internet, this should be done only under the 

strictest parental supervision.)  

For those who must have internet access 

in their business offices or homes, it is ossur 

(prohibited) to have internet access without 

effective filters.  In addition, it is also strongly 

recommended that internet users install 

software that reports their internet usage to a 

third party.
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שבט תשע"א לפ"ק

האינטרנט  שהביא  הגדולה  הסכנה  לכל  נודע  הנה 

לקדושת הבית היהודי, מראות האסורות בהסתכלות, 

בהם  להיכשל  שנקל  שונים  חמורים  איסורים  ועוד 

צעירים ומבוגרים כאחד, בהשתמשות בכלי זה.

מאד מאד יש למנוע מלהשתמש באינטרנט בבית, 

לא  אופן  ובשום  האפשר.  ככל  עסק  במשרדי  וכן 

לתת לילדים גישה אליו. )במקרים שילדים מוכרחים 

להשתמש באינטרנט, אין להרשות זאת בלי השגחת-

הורים קפדנית ביותר.(

במשרד  בו,  להשתמש  שמוכרחים  אלו  לכל  גם 

יעיל  מסנן  בלי  אסורה  לאינטרנט  הגישה  בבית,  או 

)פילטר(. ומן הראוי שהמשתמשים באינטרנט יתקנו 

תוכנה שעל ידה נמסר השימוש שלהם לגוף שלישי 

המיועד לכך.
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