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רבנים, לוקחים  -נוער -מחנכים -הורים -מפסיקים לזרוק אחריות מאחד לאחד - לוקחים אחריות. 1
 כל אחד על עצמו ובסביבתו ובמוקדי ההשפעה שיש לו. - אחריות

הארגון מהותי ועמוק יצירת שיח בו , בהעלאת המודעותמלבד העיסוק בהסברה - עובר לעשייתן .2
מטרת הארגון היא שהרוח הגדולה . החיבורממשית מתוך ההבנה ושם לו למטרה להביא לידי עשיה 

  והרצון יבואו לידי ביטוי בעשייה קונקרטית. 

רים המורים ההו ולא מבעלי התפקידים. המהפכה תבוא מלמטה - הדור הצעירפועלים דרך  .3
ולכן  .בע"ה העשייה שלנו השינוי האמיתי יבוא דרך ,אך ,לבעיה בחלקם מודעיםהרבנים והמנהלים 

שהדבר נוגע בנפשו ונפשו משתוקקת לשינוי לקחת את האחריות לידיו הארגון קורא לנוער עצמו 
 וליצור את השינוי בחברה.

ח של הקבוצה הוא בכך שנוצרת אוירה והכ ולא רק שינויים בפרטים. יצירת נורמה חברתית, .4
אוירה של תיקון והתנקות שמושכת את הפרטים להצטרף ולקחת חלק. ועוד  -חיובית סביב הנושא

 חץ חברתי חיובי" סביב הסינון וע"י זה גם מי שבשוליים ומתנדנד מצטרף.נוצר "לש

הוא לבנות קומה של טהרה פנימית שמתרחקת וסולדת  אליו שואף הארגון האמתי הפתרון. 5
אבל אי אפשר לבנות קומה כזו ברחוב, בקניון ובכל מקום בחיים,  - מהפריצות בכל מקום שתהיה

הזמינות כל כך והעוצמתיות כל כך שיש באינטרנט. הסינון הוא  ששומר מהנפילות בלי שיש סינון
 כמו חגורת בטיחות וכמו מעקה במרפסת.

אנחנו נשנה מציאות. מדברים על הנושא ודורשים  - הסורר בנושא זה שמהייאולא נרתעים  - עזים .6
 כי כבר אי אפשר לעמוד בחיבוק ידיים. - מאנשים לקחת אחריות בעניין

איננה רק בעיה חינוכית  , התכנים הלא ראוייםאמתיתפועלים מתוך אמירה של טהרה  - בקדושה .7
התפתחות הילד בצורה כזו או אחרת אלא היא בעיה מהותית בצלם אנוש באו פסיכולוגית  שפוגעת 

ובצלם אלקים שבאדם, אין בזה חילוק בין ילד למבוגר, בין גבר או אישה ובין יהודי או גוי. יש כאן 
 )החפצת נשים(.  כית עמוקה של הוזלת האדם ומהותו והפיכתו לחיה שכולה יצרים, או חפץבעיה ער

"ר, עיקרו של הארגון בנוי על על ללא מטרות רווח והוא מוכר כמלכרגון פוהא - ללא מטרות רווח .8
  שרוצים לשנות מציאות, שלא מרוויחים שקל. םאידאליסטיבחורים 

ובכולם הארגון רואה לו מטרה להשפיע ולהוביל לשימוש נכון ובריא. הבעיות בעולם המדיה הן רבות 
ובעניין  ה של ההיחשפות לתכנים בעייתיםאמנם המטרה העיקרית העומדת לנגד עיננו היא הבעי

 זה אנו משקיעים את עיקר מאמצינו, מתוך הבנה שעניין זה הוא תשתית להתעסקות בשאר הבעיות. 
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