
החובה להתרחק מכל סוגי כלי משחית  

ובתוכם "קווי הנייעס" המכילים בתוכם  

   לשה"ר וחדשות פסולים ליראי ה'.

 ובאעה"ח

 שבט תשע"ט, בס"ד

 קול קורא

 את הקימו א"ויבלחט ל"זצוק הדור ומאורי גדולי, שנה עשרה לפני למעלה משלוש כידוע
הכשר המיועד לדיבור בלבד וללא שירותי תוכן, בפיקוח 'ועדת הרבנים לעניני  הטלפון

 היום ועד, שחת מרדת מושבותיהם מקומות בכל החרדי הציבור את הציל זה ודבר, תקשורת'
 הרעים.  הפגעים מכל לנו מגן חומת זה דבר

בזמן האחרון נתרבו מאוד קווי תוכן שונים, וביניהם קווי נייעס המכילים לשון הרע רכילות 
ביזוי ת"ח ושאר דיבורים אסורים, וכן מביאים קטעי רדיו, טלוויזיה ותחנות האינטרנט 

ם שאין לשמוע קווים אלו הנקראים "חרדים", וכבר הזהירו על כך גדולי ישראל כמה פעמי
בשום פנים ואופן, וכן נודע על עוד קווים שונים המכילים דברים שאינם ראויים. וכמו כן 
לוקחים תכנים ואפשרויות הקיימים באינטרנט וממירים אותם לצורה קולית, ומחדירים 

 אותם לטלפון הכשר.

ים העלולים להביא לידי בוי הקווים לא ניתן להבחין בין קווים הנצרכים לבין קווימחמת ר
איסור. על כן ראינו כי נכון שתהיה קומת מספרים עם קידומת מיוחדת שבה יופעלו רק קווים 

[ שאושרו 370-797, 370-080ווי מידע הינם: כשרים ]לעת עתה, הקומות הכשרות המיועדות לק
מוסדות, על פי תקנות שיצמצמו את השימוש לדברים כשרים ונצרכים בלבד. והננו בקריאה ל

 קהילות ולמפעילי שאר קווי המידע הנצרכים, להפעילם אך ורק בקידומת זו.  

המביאים לביטול  -אף אלו שאין בהם פסול  -ככלל, אין רוח חכמים נוחה מריבוי קווי התוכן 
פשע  ...ברוב דבריםוזמן וביטול תורה, וגוזלים את מנוחת הנפש, וכבר אמר החכם מכל האדם, 

 לא יחדל. 

עדה כל מספר של קו תוכן פסול, על מנת שיחסם וכמו כן הננו בקריאה לציבור לדווח לו
 להתקשרות מהטלפונים הכשרים. 

 להתרחק מהתפתחויות הטכנולוגיה חדשים לבקרים  נווד' יהי' בעזר
 ונזכה לביאת משיח במהרה בימינו אמן.

 חיים מאיר הלוי ואזנר
 גאב"ד זכרון מאיר ב"ב 

 וראש ישיבת יח"ל

 

 שמואל אליעזר שטרן
 דומ"צ בי"ד זכרון מאיר 

 ורב מערב בני ברק

 
 שמואל דוד הכהן גרוס

 גור אשדוד רב דחסידי
 ואב"ד בי"ד רבני הקריות

 
 אליהו פוזן
 דומ"צ בי"ד 

 דמרן הגר"נ קרליץ שליט"א

 

 יצחק זילברשטיין 
 חבר מועצת גדולי התורה 
 ומרא דאתרא רמת אלחנן

 
  נפתלי נוסבוים

 ר"י חיי משה 
 ם-אהבת שלום י ואב"ד

 
  חיים צבי שפירא

 חבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא 
  חסידים רמת אהרן ב"ב ורב דקהל

  
  מרדכי שמואל אדלשטיין

 מרא דאתרא רמת השרון 
 ורב ביהכ"נ נאות יוסף ב"ב

  שמעון בעדני
 חבר מועצת חכמי התורה 

 וראש כולל תורה וחיים
 

  צבי ובר
 חבר בד"צ שארית ישראל 

 ם-ומרא דאתרא נווה יעקב י

 
 נחום מנשה גוטנטג

 אב"ד בי"ד אבן העזר 
 קרליץ שליט"אדמרן הגר"נ 

 
 יחזקאל דרברמדיקר

 מו"צ דחסידי בויאן ב"ב
 
 

 משה שאול קליין
 דומ"צ בי"ד זכרון מאיר 

 חבר בד"צ ויז'ניץ
 

 מן אולמןלשלמה ז
 דומ"צ בי"ד זכרון מאיר 

אב"ד בי"ד ק"ק מודיעין עלית ור
 וראש כולל סאטמאר ב"ב

 

 יעקב גרינוולד
 חבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא 

  קהילות יעקב ב"ב ורב דביהמ"ד

 
 ישראל אולמן

 רב שכונת משכנות יעקב ב"ב

  שריאל רוזנברג
ראב"ד בי"ד דמרן הגר"נ קרליץ 

 ורב שכונת רמת דוד ב"ב
 

 נתן הכהן קופשיץ
מרא דאתרא נחלה ומנוחה 

 בית שמש
 
 

 מרדכי צבי גרינפלד
 מו"צ דחסידי טשרנוביל ב"ב

 
 מרדכי גלבר

רב דבית מדרש מונקטאש

 ידיעת הציבור: להלן פרטי ההתקשרות עם החברות המפעילות את קומת המספרים המאושרת הנ"ל עבור קווי מידע בפיקוח.ל
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