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 המשך 
הרב אבינר

 המשך 
הרב אריאל

בהן"  שלהם  והמלאכותית  האכזרית  ההחזקה 
)להלכות ציבור סע' יב(.

אך, כאמור לעיל, אם הם מוכנים להסדיר את 
ישיבתם כאן באופן חוקי, ויקבלו עליהם את חוקי 
מדינת ישראל כמו כל אזרח בכל מדינה, אז יש 
אפשרות בתנאים מסוימים. אבל אם הם מבזים 

בשלטון  פוגעים  לשלטון,  מזיקים  השלטון,  את 
ומתייחסים כאויב לשלטון, בודאי שיש לפנותם 
בהקדם האפשרי. חוק זה חוק! החוק הוא הבסיס 
לכל. בלעדיו הכל אנדרלמוסיה ותוהו ובוהו. אנו 
כל אחד מתיישב  בו  ג'ונגל  ולא  מדינה מסודרת 
בכל מקום כישר בעיניו ובונה בתים, כאילו הכל 

על  ששלט  בריטי,  שלטון  תחת  לא  אנו  הפקר. 
ארצנו, ויש שערערו על חוקיותו, אלא זה שלטון 
חוקי של מדינת ישראל על ארץ ישראל, אז בודאי 

החוק מחייב.
אנו פה החוקיים ולא כל מיני עמים זרים! חזק 

ונתחזק על חוקינו וערי אלוהינו. 

כשיתברר לספסרי השבת שחילול השבת לא משתלם להם אלא רק גורם 
להם הפסדים ונזקים, הם יירתעו ויתעשתו. 

כוח הקנייה של הציבור הערכי במדינה הוא גדול דיו שבאמצעותו הוא יכול 
לעצור את השיטפון הסוחף והמסוכן. 

בצורה  בכספו  המשתמש  נבון  צרכן  כל  כולל  אני  ערכי"  "ציבור  בכינוי 
מושכלת ובסולם ערכים נכון. הוא לא ירכוש כל מוצר רק בגלל שהוא נמכר 
במקום מסוים. הוא ישאל את עצמו: האם אני משרת ברכישתי את הצדק 

או העוול, את הטוב או את הרע? האם אני לא כורת במו ידיי את הענף עליו 
אני וצאצאיי יושבים? האם איני קונה בכספי את החבל בו עומדים לחנוק 
אותי ואת בני ביתי? יש להחזיר למלכה את עטרת תפארתה ויחד עם הגם 
כבוד ישראל וארץ ישראל יחזור אף הוא למקומו. עמד על כך הנביא ישעיהו 
"אִם ָּתִׁשיב מִַּׁשָּבת ַרגְלֶָך עֲׂשֹות חֲָפצֶיָך ְּביֹום ָקְדִׁשי וְָקָראָת לַַּׁשָּבת ֹענֶג לְִקדֹוׁש 
ָּדָבר: אָז ִּתְתעַּנַג עַל ד'  וְַדּבֵר  וְכִַּבְדּתֹו מֵעֲׂשֹות ְּדָרכֶיָך מְִּמצֹוא חְֶפצְָך  ד' מְכָֻּבד 

וְהְִרּכְַבִּתיָך עַל ָּבמֳֵתי אֶָרץ וְהַאֲכַלְִּתיָך נַחֲלַת יַעֲֹקב אִָביָך ּכִי ִּפי ד' ִּדּבֵר: 

פינה זו עוסקת בכל מה 
יש  באינטרנט.  שטוב 
לך מאמר, רעיון, בדיחה, 
אחר  דבר  כל  או  חידה 

הקשור בנושא?   

שלח אלינו!

חומרים שיתפרסמו 
יזכו את שולחיהם 

 בפרס מתנת 
אינטרנט רימון

alon@rimon.net.il

כבר גולשים 
באינטרנט רימון:

 עיריית בית שמש

  ישיבה תיכונית בני צבי

ש. לפי מה ששמעתי מכבוד הרב ים סוף אינו 

חוץ לארץ. האם לפי זה מותר לי לעבור דרך 

אילת בשביל להגיע לים סוף?

וגם חוף הים שלה. אבל  אילת אינה חו"ל  ת. 

שזה  אומרת  לא  ישראל  ארץ  שזה  העובדה 

צנוע מספיק.

הישועה  מעיני  כגון  פ"ש  עלוני  האם  ש. 

צריכים גניזה?

ת. כן.

ש. האם יש בעיה בציור דרקון שתלוי על הקיר?

ת. כן

תלמידים  ורשימת  שח   50 אצלי  מצאתי  ש. 

וכתוב: ועד כיתה, להחזיר לכל אחד 4.80 שח. זה 

מלפני 14 שנה ולא ניתן לאתר את התלמידים 

ולהחזיר את הכסף. מה לעשות איתו?

ת. שאלה קשה, כי מן הדין אתה צריך לאתר 

יקר  יותר  זה  אותם  שלאתר  רק  כולם.  את 

מהכסף עצמו. לכן תעשה בו משהו לטובת 

אולי  הללו  התלמידים  שיכולים  כך  הכלל, 

ליהנות ממנו פעם.

ש. האם נכון שאם אשים חלה של שבת תחת 

לעתיד?  חתני  דמות  אראה  בלילה,  הכרית 

ושזה מקצר חיים?

ת. אמונות תפלות.

ש. מי שלא ישן 8 שעות בלילה נקרא חוטא?

ת. לא. יש לישון כפי הצורך. וזה אישי.

ש. האם שינוי שם זה שינוי מזל?

ת. אם יחד עם זה עושה תשובה גדולה. רמב"ם 

הלכות תשובה.

ש. לגוי יש נשמה?

ת. ודאי. עיין מפרשים על אבות ג', חביב אדם 

שנברא בצלם.

יש טעם במנהג להניח טלפון  האם  ש. 

ובצידו  צדיק  של  קברו  על  סלולארי 

פרקי  קורא  אדם  הקו  של  השני 

תהילים?

ת. הבל וביזוי הקבר.

הרב שלמה אבינרהרב שמואל אליהו

לשאלות לרב אליהו,  הודעות SMS בלבד - 052-3003444 התשובות יתקבלו במהלך השבוע   |    לשאלות לרב אבינר,  התקשר או שלח SMS למס' 052-3653028

שו"ת
shoot

sms

www.myim.co.il   'שאלתם? רציתם? קיבלתם! הכנסו לאתר 'מים' - 'מעייני הישועה
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חרדים לשלום הגולשים

יחזקאל דבורי

מתחברים או לא מתחברים - 
זו השאלה

הרבנים ממשיכים לאסור, הציבור ממשיך 
בין  ונדמה שאין סוגיה בה הפער  להתחבר, 
לעצמם,  ליצור  החרדים  שרוצים  התדמית 

לבין המציאות בפועל, גדולה יותר.
ובשכונות  בערים  נתלו  השבוע  רק 
הטוענים  חדשים  פשקווילים  החרדיות 
הדור  גדולי  "כל  וכי  "אינטרנט=סרטן"  כי 
הכרוכה  העצומה  מהסכנה  מזהירים 
נדמה  זאת,  ועם  לאינטרנט",  בהתחברות 
הנתונים  אחרת.  היא  המציאות  בשטח  כי 
המרכזית  מהלשכה  שמדווח  כפי  הרשמיים, 
נמצא  האינטרנט  כי  מגלים  לסטטיסטיקה, 
גורמים  החרדיים.  האב  מבתי  בכ-25% 
שבפועל  טוענים  השוק  את  שמכירים 
רבים  ושחרדים  בהרבה,  גבוהים  הנתונים 
נוספים מוצאים מקומות אחרים לגלוש בהם 

על אף שאינם גולשים דרך הבית.
גלישה  מאפייני  החרדיים  לגולשים 
האוכלוסייה  בקרב  בעוד  ראשית,  מעניינים: 
בין  באינטרנט  בשימוש  הבדל  אין  הכללית 
גברים לנשים, בקרב הציבור החרדי השימוש 
בקרב גברים נפוץ בהרבה מאשר בקרב נשים. 
את ההבדל יש כנראה לנעוץ בעובדה שלגברים 
יש אפשרות רבה יותר לצאת מהבית ולמצוא 

מסורות  הנשים  בעוד  בהם,  לגלוש  מקומות 
יותר לעול הטיפול בילדים ובבית.

שהחרדים  הוא  השני  הבולט  המאפיין 
רק  המיועדים  באתרים  לגלוש  אוהבים 
וידיעות  מהמגזר  "נייעס"  וכוללים  להם 
למגזר.  הייחודיות  וכלכליות  חדשותיות 
כקרקע  המשמש  ביותר,  המפורסם  האתר 
באינטרנט,  חרדים  למפגשי  ביותר  הפורייה 
הוא האתר 'בחדרי חרדים' ובעיקר הפורום 
אחד  זהו  זהה.  שם  הנושא  המפורסם 
הפורומים הפעילים בארץ, וכל מפרסם ואיש 
תקשורת חרדי יודע היום כי הדרך להעברת 

מסרים למגזר חייבת לעבור גם דרכו.

חדשים  פורטלים  מספר  נפתחו  לאחרונה, 
מתחוללים  וכעת  החרדי,  לציבור  המיועדים 
הפורטלים  בין  לפני השטח מאבקים  מתחת 
החדשים מי מהם יצליח לכבוש את קהל היעד 
ולהפוך ל"ynet של החרדים". בין הפורטלים 
השבת"  "כיכר  את  למצוא  ניתן  החדשים 
פעולה  בשיתוף  שפועל   )www.kikar.net(
גלובס,   - בישראל  הגדול  הכלכלי  עם האתר 
ומופעל על-ידי אנשי עסקים ואנשי תקשורת 
www.koogle.( "חרדיים בכירים, ואת "קוגל
co.il( שממנף את כוח הקנייה החרדי ומהווה 
הקניות  אתרי  את  המגישה  פלטפורמה 
והנפוצים  המרכזיים  המחירים  והשוואות 
טורס  שופס,  וואלה  יד2,  זאפ,  כמו  בישראל, 

ועוד, בהתאמה ללקוחות החרדיים.

לא הכול ורוד... 
באזור  שמתגורר  חרדי  יהודי  יעקב, 
בשמו  רק  להזדהות  ומוכן  ירושלים 
האתר את  כשנתיים  לפני  הקים   הפרטי, 
בעברית  או   www.guardyoureyes.org
לציבור  מיועד  האתר  עיניך'.  את  'שמור 
לגמילה  שקשור  מה  בכל  ועוסק  החרדי 
מצפייה במראות אסורים, באינטרנט ובכלל. 
מקרה  בעקבות  הגיע  הוא  בתחום  לעיסוק 
משפחתי מצער שגרם לו לעזוב את עבודתו 

רק השבוע נתלו 

בערים ובשכונות 

החרדיות 

פשקווילים חדשים 

הטוענים כי 

"אינטרנט=סרטן" 

וכי "כל גדולי הדור 

מזהירים מהסכנה 

העצומה הכרוכה 

בהתחברות 

לאינטרנט", ועם 

זאת, נדמה כי 

בשטח המציאות 

היא אחרת

פורטלים  תקשורת,  לענייני  ועדות  פשקעווילים,  מלחמות  גועשת:  החרדי  בציבור  האינטרנט  זירת 

חדשים ותמיכה נפשית למתמכרים. הציבור שניצח את הטלוויזיה והפלאפונים מתמודד עם האינטרנט 

- בהצלחה חלקית בלבד

האתר  בתפעול  עוסק  הוא  וכיום  כמתכנת 
רק  בינתיים  מופיע  האתר  מלאה'.  ב'משרה 
שיעזור  מי  מחפש  האתר  )בעל  באנגלית 
לעברית  אותו  ולתרגם  הכפפה  את  להרים 
זאת  ובכל  אליו!(,  לפנות  מוזמנים  אתם   -
מגברים  פניות  ואלפי  מאות  למשוך  הצליח 
מציע  האתר  לעזרתו.  זקוקים  שהיו  חרדים 
שנאספו  עצות  שלל  אליו  הפונים  לאנשים 
במשך שנתיים של ניסיון מצטבר של טיפול 
במעין  מרוכזות  העצות  עיקר  בתחום. 
כלליות שעוזרות  כלים' של 18 עצות  'ארגז 
מהסתכלות  החל   - העניין  עם  להתמודד 
אמונית וגישה נכונה להתמודדות עם היצר 
הרע ועם נושא שמירת העיניים, וכלה בכלים 
עם  להתמודדות  טכניות  ובעצות  פרקטיים 

ההתמכרות.
יעקב, אולי תתן לנו דוגמה לעצות שאתה 

נותן לאנשים הפונים אליך?
את  אחד  לכל  למצוא  משתדלים  "אנחנו 
לצאת  לפעמים  לו:  המתאימות  העצות 
שהתאווה  פעם  בכל  לריצה  או  להליכה 
ובהגבלות  בנדרים  להשתמש  מתחילה, 
אישיות, בקבוצות תמיכה ובתומכים אישיים 
שעברו את העניין, לעזור לאנשים אחרים ועל 
ידי כך לעזור לעצמך ועוד. כשאין ברירה, אנו 
שולחים גם לפסיכותרפיסטים שמתמצאים 
בטיפול בהתמכרויות, ובמקרה הגרוע ביותר 
תרופות  לתת  שיכולים  לפסיכיאטרים  אף 

לטיפול בנושא". 
האם אכן כצעקתה? עד כמה אתה מרגיש 

שהבעיה הזו שכיחה?
"אני לא יודע כיצד יכול להיות אדם כלשהו, 
אינטרנט  לו  שיש  ביותר,  הצדיק  אפילו 
פתוח, שלא יסתקרן ויבדוק... לדעתי, מתוך 

בוודאי  כ-80%  פתוח  באינטרנט  הגולשים 
ראו מראות אסורים, ואחוז המתמכרים יכול 
להגיע עד לכדי 50%. ואני לא מדבר רק על 
בקרב  הן  הקשות  הבעיות  אדרבה,  בחורים, 
גברים נשואים. זו סכנה כל-כך גדולה וכל-

פשוט  הם  והמספרים  להתדרדרות  קלה  כך 
עיר  בכל  היום קבוצות תמיכה  יש  נוראיים. 
בירושלים,  שמש,  בבית  בבני-ברק,  חרדית: 

בכל מקום".

ישנה טענה רווחת בקרב הציבור החרדי, 
לפיה מוטב שייכשלו מספר אנשים בנפילה 
ברשת האינטרנט אך הידיעה שהדבר אסור 
התודעתית  החומה  תיפרץ  ולא  תישמר   -
ש'יכשירו  הכשרים  ליצור  מאשר  בנושא, 
ניסיונך אכן  את השרץ' לציבור כולו. האם 

מאשש את הטענה הזו?
הרבנים  ושל  שלנו  הגישה  לא  בוודאי  "זו 
להגיד  אפשר  אי  היום  איתנו.  שעובדים 
לאנשים 'לא לאינטרנט'. מי שאומר כך פשוט 
אנחנו  לציבור.  אקטואלי  לא  להיות  הופך 
טווערסקי  אברהם  הרב  עם  למשל  עובדים 

טשערנוביל,  מגזע  חרדי-חסידי  מארה"ב, 
יהדות  בנושאי  ספרים  מ-50  יותר  שכתב 
האמירה  עם  מסכים  והוא  ופסיכולוגיה, 
שחייבים להתמודד עם נושא האינטרנט ולא 
חסימות  על-ידי  כל,  קודם  ממנו,  להתעלם 
שלא  אינטרנט  לספק  והתחברות  נכונות 

יאפשר נפילה".
ליצירת קשר עם יעקב - לייעוץ, סיוע או תרומות  

eyes.guard@gmail.com

אז מה יהיה?
הזו המציאות תהיה  בסוגיה  הנראה,  ככל 
הייתה  הטלוויזיה  בעוד  מהכול.  יותר  חזקה 
האינטרנט  בלבד,  בידורי  כלי  ומתמיד  מאז 
הולך ומתפשט אל חלקים גדולים יותר ויותר 
ממשלתיים,  שירותים  בנקים,  חיינו:  של 
משקיעים  קניות,  וערוצי  לימוד  מוסדות 
לקוחות  שיותר  לכמה  לגרום  כדי  מיליונים 
להעביר את פעילותם לפעילות אינטרנטית, 
וחוסך  הלקוחות  שירות  על  שמקל  מה 
העולם  מול  אנושיים.  במרכזים  בצורך 
החרדי,  בעולם  רבים  שמעידים  כפי  הזה, 
עיניים  עצימת  על-ידי  להתמודד  אפשר  אי 
כשר'  ב'אינטרנט  הצורך  ולכן  ובהתעלמות 

רק הולך ועולה. 
האדמו"ר  חב"ד,  רבני  ועד  מבעלז,  הרבי 
התייחסו  כבר  רבים  תורה  גדולי  ועוד  מגור 
באיזה  לחסידיהם  והמליצו  בפירוש  לנושא 
אופן כדאי להתחבר לאינטרנט. הצד השווה 
לכל ההמלצות היה ש"אנו שבים ומדגישים כי 
החיבור לאינטרנט אסור והוא מסוכן ביותר, 
וכל ההיתר הוא רק בדיעבד ומיועד רק למי 
שחייב את שירותי האינטרנט לצורכי פרנסה 

וכדומה". את הרמז הציבור מבין...

עמוד הבית שליעמוד הבית שלי
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שטוב  מה 
באינטרנט

פשקעווילים ברחבי בני ברק

הולכים על חבל דק


