
אנו הח"מ מבקשים להצטרף לקהל יראי ד' המנויים בתכנית "חבר", אשר ביתם מוגן מפגעי 
הטכנולוגיה.

נא לסמן  במשבצת ולחתום בתחתית הדף. ]במידה ואין גישה כלל למחשב - לו ולבני ביתו, נצרכת רק החתימה[.

1. לבעלי מחשב
 נותקה אפשרות קליטת אינטרנט אלחוטית ]או סלולארית )מוקד הניתוק חוסם גם זאת([.1

]במידה ועדיין לא בוצע הניתוק, יש לעשות זאת לפני הגשת טופס זה. ניתן לנתק ללא תשלום, בטל: 0722-613-613[.

]וכן לגבי טאבלט שיש בו קליטה אלחוטית[.

2. למוכרחים - הם או בני ביתם - לחיבור לרשת לצרכי העבודה
 יש סינון המיועד לציבור החרדי ]לא "רימון", "מורשת" וכיו"ב, )וכן לא ע"י חברות התקשורת([.2

 אין אפשרות קליטת אינטרנט פרוץ באופן אלחוטי או סלולארי )הסינונים השונים לא תמיד מונעים זאת(. 3

תחום העבודה   

3. לעובדים במשרדים שלא ניתן לבצע בהם את הסינונים הרגילים
ישנם פתרונות שונים שנידונים בכל מקרה לגופו, וניתן לברר עליהם אצל אנשי מקצוע המוסמכים 
ע"י הרבנים, בטל: 0722-134-140. )המענה האנושי הינו בימים א-ה בין השעות: 9:00-11:00 בלילה. ניתן להשאיר מס' 

טלפון בכל שעות היממה(.

 בוצע במחשב פתרון ע"פ אנשי מקצוע העונים בטל' הנ"ל.

בס"ד

1. בנוסף יש למנוע מהבנים והבנות גישה חופשית למחשב, ע"י קוד וכדו', בכדי למנוע צפייה בסרטים האסורים, או גלישה בדרכים עקיפות.
2. מאחר שאין בסינונים פתרון מלא, וכן קיימת בעיית ההתמכרות, מורים גדולי הדור שאף העובדים במשרד עם אינטרנט מסונן, 

יימנעו ככל האפשר מהכנסתו לביתם שלא במקום הכרח גמור.
וכל שכן שכשאין הכרח לפרנסה, אין להתחבר לרשת כלל וכלל.

כמו"כ המוכרחים רק למייל, יתחברו למייל בלבד ללא גישה לאתרים )ועדיף לאוקיי - מייל(.
3. בנוסף, יש להכניס בראוטר סיסמא החוסמת גלישה של אחרים מבחוץ. )ניתן להיעזר במוקד הניתוק בטל: 0722-613-613(

לשימוש המשרד: קוד חבר   

אגודת
”חברים"

הריני לאשר שאין לי או לבני ביתי אפשרות גישה לאינטרנט פרוץ, ואין בידינו מכשיר 
שאינו כשר.

כמו"כ הננו עומדים בגדרים המפורטים לעיל, והריני מקבל ע"ע בל"נ לנהוג כך גם בהמשך

חתימה    

שם

כתובת

משפחה

טלפון

טופס בקשת הצטרפות ל"חבר"

נייד

אגודת
”חברים"

מצטרף ל"חבר" שע"י הקהילה בביהכ"נ / כולל


