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 :בנושא שו"ת חשוב

 למה לא להתקין סינון הסיבות
 

 

 .הפלאפוןאת  הורסזה 

 זה לא נכון. , את האמת

על Netspark -כבר עשרות אלפי אנשים, כולל כמה עשרות שיושבים כאן לידך, משתמשים ב

ביותר שקיימים היום בשוק,  למתקדמיםהסמארטפונים שלהם. החל מסמארטפונים  פשוטים יחסית ועד 

. אתה מוזמן לבדוק בעצמך, לשאול חברים, לברר, משתמשים במכשיר שלהם כמעט ללא שום הפרעהכולם 

 שבוע נסיון חינם. לך אבל אל תצא בהצהרות לפני שבדקת. בדיוק בשביל זה יש

 

 .האפליקציה זוללת סוללה

ענה הטאך לעיתים יש לה השפעה קלה על הסוללה.  בטענה זו יש מעט מן האמת. האפליקציה לא 'זוללת',

. הרי הדבר שמבזבז הכי הרבה סוללה במכשירים כיום זה האינטרנט הסלולרי הזו מתגמדת לעומת המטרה

מכשיר ללא אינטרנט יחסוך סוללה בעשרות אחוזים, אך עדיין לא העליתה על דעתך לבטל אותו. רוב  -

א בסיסי באותה גם הסינון הומוחלט של האנשים כיום משתמשים באינטרנט הסלולרי, זה נחשב לבסיס. 

 מידה )ואף במידה יותר גדולה(, לא משנה בכמה אחוזי סוללה הוא יעלה.

 

 האפליקציה מפריעה לשימוש היומיומי במכשיר.

רוב ככל הבעיות בשימוש היומיומי נובעות מהגדרות לא נכונות, נה נכונה. לעיל, גם טענה זו אינ כמו הטענה

תן לשנות את רמת הסינון לאיזה רמה שתחפוץ, וכן להגדיר שניתנות לתיקון ברגע אחד. לאחר ההתקנה ני

לאחר הגדרה נכונה לכל אפליקציה את רמת ההגנה שלה בנפרד כדי שלא תפריע לשימוש היומיומי. 



 !אחריותלוקחים  -שה קדוזים בע                                                                                                                             בס"ד

2 
 

המכשיר יעבוד כמו שעבד לפני כן, רק שלא תיתקל יותר  - שמתאימה לך, לא תרגיש כמעט את הסינון

 ה שבחרת כמובן(.בתכנים לא ראויים )בהתאם לרמת ההגנ

 

 .הסינון חוסם את האפליקציה של פייסבוק

 נכון. 

. הבעיה באפליקציית הוא שהוא חוסם תכנים לא ראויים גם בתוך האפליקציות Netsparkהמיוחד בסינון של 

פייסבוק היא שלא ניתן טכנולוגית לסנן תכנים בתוך האפליקציה עצמה אלא רק בדפדפן. בוא נגלה לך סוד, 

"גיגול" קצר יעלה לך את הדבר הבא: האפליקציה של פייסבוק נמצאה כגורם הכי משפיע על ביצועי 

צועי המכשיר )מהירות, סוללה וכו'( עם המכשיר שלך, לרעה. מחקר שנערך לאחרונה גילה כי ההבדל בין בי

תחסוך לך הרבה כאב ראש וסוללה, ופשוט תוריד !!! אז 20%האפליקציה של פייסבוק ובלי היה בהפרש של 

, אפליקציה לגלישה בפייסבוק בצורה חסכונית( או שתגלוש בדפדפן, הכי Metal)כמו האפליקציה  תחליף

 ינון(.חסכוני והכי יעיל )וכמובן גם מאפשר את הס

 

 .האינטרנט נהיה יותר איטי

מבדיקות שעשינו בהמון מכשירים לא הייתה השפעה רבה של הסינון על לגבי האטה של מהירות האינטרנט, 

 מהירות האינטרנט , אך היו גם מכשירים שבהם חלה האטה מסוימת במהירות האינטרנט .

תו ין שהסינון נצרך וחשוב וראוי לשים אואבל חשוב לדעת כמו שציינו לגבי צריכת הסוללה שהגיע הזמן שנב

 !גם אם הוא מאט קצת את הגלישה

 

 ון? אני יודע לשמור על עצמי לבד!בשביל מה אני צריך סינ

זו אכן טענה חשובה. אנחנו ח"ו לא חושדים בך שאתה גולש לאתרים לא ראויים. אך אל תשכח שע"פ 

, מסתבר שרוב הנוער אכן נחשף לתכנים בעייתים  מחקרים חדשים וכן סקרים שאנו ביצענו בהמון מקומות

 ברשת האינטרנט.

החל מגלישה תמימה  – אין היום כמעט אף אחד שלא נתקל בטעות בתמונות שאינן ראויות ברשתכמו כן, 

בסינון שאנו ממליצים עליו  באתרי חדשות וספורט, בפייסבוק, ועד לחיפוש תמים בגוגל תמונות. הייחודיות
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. אתה יכול להמשיך חסום רק את התמונות הלא ראויות, ולא את כל האתר או האפליקציהשהוא  מאפשר ל

 להתעדכן בספורט או בכל מה שתרצה, רק ללא התמונות האלה.

ואם בכל זאת אני לא צורך חדשות, לא מתעניין בספורט ולא נתקלתי מעולם בשום תמונה לא ראויה 

 באינטרנט?

למה לא טענה  ך, אך לצערנו המציאות היא שכמוך יש כיום בודדים. אך זוהלוואי וכל עמ"י יהיו כמו אשריך!

 לא לשים סינון במכשירך!

"מעשה באישה שבאת לבית מדרשו של ר' מאיר. אמרה לו: רבי, מסופר בגמ' על ר' מאיר )סנהדרין יא(:  

    נו לה".אחד מכם קידשני בביאה. עמד ר' מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה. עמדו וכתבו כולם ונת

אף אחד מיושבי בית המדרש לא חשד בר' מאיר שקידש את אותה אישה בביאה, אך ר' מאיר לא רצה 

! זו אמירה חזקה, כולל אנישאותו אחד שקידש בביאה יתבייש, ולכן אמר אמירה ברורה: כולם נותנים לה גט, 

שאף מי שאינו נופל יעשה כך, על כך ראוי גם לנו לנהוג, לר' מאיר הייתה הסתכלות כללית ואחריות ציבורית. 

 .מנת שמי שכן נופל לא יתבייש לעשות גם

 וכן כמובן מי אנו שנחלוק על אמירה מפורשת של חז"ל שלימדונו שאין אפוטרופוס לעריות.

ובפרט כעת שיש אפשרות סינון טובה שהיא בבחינת "איכא דרכא אחרינא" ברור שגם אותם בודדים שלא 

 .ים את הסינוןנתקלו מעולם צריכים לש

 

 למה לשלם כסף? יש אופציות בחינם!

ראשית כל, הטענה על הכסף הינה בד"כ טענת היצר הרע. בלי להיכנס לכיס של אף אחד, היום כמעט כל 

הציבור, לא משנה המצב הסוציואקונומי שלו, מחזיק בחבילת סלולר ללא הגבלה המכילה חבילת גלישה 

כיום ניתן לעשות חבילה המכילה רק שיחות  -בשנים האחרונות  גדולה. עלויות הסלולר ירדו משמעותית

והודעות בשקלים בודדים, אך בכל זאת הציבור בוחר להשקיע עוד כמה עשרות שקלים בחודש על חבילת 

₪  12.5 בחלוקה לחודשים זה יוצא₪,  150הגלישה, כי זה ה'סטנדרט'.  העלות של הסינון לשנה הינה 

 .10GBדבר כ"כ חשוב ובסיסי, חשוב הרבה יותר מחבילת גלישה של זו תוספת זעומה ללחודש. 

: הם אינם מסננים את אלה סינונים דלים מאוד, בעלי המון חסרונותלגבי אופציות סינון חינמיות אחרות. 

, אינם מסננים את התוכן הלא ראוי בתוך אתרים נצרכים ובאפליקציות )כדוגמת: פייסבוק, Wifi-הגלישה ב

וכו'(, וכן אינם מסננים את כל האתרים הלא ראויים. אין מנוס מלשים סינון הרמטי וחזק אשר  ynetיוטיוב, 

 באמת מספק סינון אף אם זה בתשלום מסוים.
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דרך החינוך שאני מאמין בה היא להתמודד עם הבעיות, זה נראה לי כמו בריחה 

 מהתמודדות!

אדרבה, זוהי ההתמודדות! חכמינו כבר אמרו שעם היצר צריך להתנהג בערמה, "בתחבולות תעשה לך 

מלחמה". ידוע הסיפור בגמ' )קידושין פא, א( על ר' עמרם חסידא, שהביאו לעליית גגו שבויות מלחמה כדי 

את הסולם  שלא יברחו. יצר הרע השתלט על ר' עמרם כאשר ראה מלמטה את אחת השבויות, והוא  הרים

הכבד לבדו, סולם שהיה צריך עשרה אנשים כדי להרימו, כדי שיוכל לעלות לעליית הגג. באמצע הסולם, 

הצליח להאט עצמו ר' עמרם ולהילחם ביצר, והחל לצעוק 'אש בבית עמרם'. רצו לביתו כל התלמידים וראו 

בעולם הזה, מאשר שתתביישו ממני  אותו כך. אמרו לו: רבנו, ביישת אותנו. אמר להם: עדיף שתתביישו ממני

 לעולם הבא. 

המסקנה מהסיפור היא שכמובן "אין אפטרופוס לעריות", כל אחד לצערנו יכול לחטוא. מסקנה נוספת היא, 

 עלינו להערים על היצר הרע! –שזוהי דרך ההתמודדות שלימד אותנו רב עמרם 

אינטרנט חדש, בו היה לך הכל חוץ מאותם כמו כן, ההסתכלות צריכה להיות הפוכה. אילו הייתי ממציא 

הדברים הרעים שיש כיום שם, לא היית קונה ממני? אם היית ממציא בעצמך את האינטרנט, האם היית יוצר 

את כל האתרים הללו? הרוע הזה? האם יש לך אידיאל בכך שיש באינטרנט אצלך בסמארטפון או בבית את 

ים?! זה בדיוק מה שהסינון עושה, מספק לך אינטרנט נקי האפשרות להיכנס לאתרים עם תכנים לא ראוי

 שאין בו את הרע הזה.

 

 אז שורה תחתונה, למה כן לעשות?

מכיוון שאנו מאמינים לחז"ל שלימדונו ש"אין אפטרופוס לעריות" ושבמקרה ובו יש דרך אחרת טובה יותר 

מאפשר שימוש יומיומי וללא הפרעה    להתמודד אנו מחויבים ללכת בה , ומכיוון שהסינון שאנו ממליצים עליו

בסמארטפון תוך יצירת סביבה נקייה מזוהמה ברשת. היא מכילה פונקציות מתקדמות של ניהול רמות 

ההגנה בצורה קלה ונוחה ,ולכל אחד מאיתנו להגדיר בדיוק את הסביבה בה הוא מעוניין לגלוש ברשת. כמו 

סינון תמונות וסרטונים לא ראויים ברמות שונות )לא רק  , והוא כולל גםwifiכן, הסינון הוא גם על רשת 

פורנוגרפיה, ע"פ התאמה אישית(. זהו פתרון מושלם למי שמצד אחד רוצה להחזיק מכשיר מתקדם לצרכים 

 שונים, אך מצד שני רוצה להיות מוגן מכל הסכנות שהרשת טומנת.
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 ...השתכנעתי, אבל אני רוצה להתקין את הסינון בעצמי

ון אכן יהיה אפקטיבי בעזרה כנגד יצר הרע, ולא תוכל לשנות הגדרות או להסיר את האפליקציה כדי שהסינ

בהתאם למצב הרוח והרגש,  כדאי ונוח להתקין דרך אדם אחר, שהסיסמא תהיה בידו. זה יכול להיות כל 

 אנו ממליצים כמובן דרך אחראי עזים בקדושה במוסד שלך . -אחד 

ך אחראי עזים בקדושה דווקא במוסד שלך, זה התמיכה הטכנית והניסיון שצבר יתרון גדול שיש להתקנה דר

בדרך התמודדות עם דברים רבים בתוכנה. הגדרת התוכנה דרכו תהיה פשוטה מאוד ותערוך מספר דקות, 

 הוא יהיה זמין לשינויים שתרצה לעשות במהלך הזמן, ויוכל לעשות אותם ברגע בלי הסתבכות.

 

 ?!התקין סינון בפלאפוןאז אולי כן כדאי ל

 

 


