שבוע הניתוק הארצי
בימים אלו יתקיימו בכל רחבי הארץ
ניתוקים מרוכזים
של מחשבים וטאבלטים מאפשרות קליטת אינטרנט
על ידי טכנאים מומחים של אאוט-נט.
]ניתן גם להביא מצלמות ונגנים[

המוקדים יפעלו בשעות ) 20:30-23:00מלבד אם צוין אחרת(
"אסור להשהות ברשותו מחשב שקולט
אינטרנט לפני שחוסם ומנתק אותו מכל
אפשרות חיבור וגישה לאינטרנט"...
יוסף שלום אלישיב

שמואל הלוי ואזנר

ניסים קרליץ

טו אייר תשע"ח
כבר נודעה גודל הסכנה המצויה במחשבים שיש בהם אפשרות קליטת אינטרנט אשר מעמידים
את האדם ובני ביתו בסכנה חמורה ליפול חלילה לבאר שחת רח''ל.
והנה כלל היראים לדבר ה' מנתקים את הקליטה אצל המומחים לכך .ואמנם חובה להיזהר
שלא להתעכב ולדחות כלל את הניתוק ,באשר כבר כתבו פוסקי הדור שאסור להשהות
ברשותו מחשב שאינו מנותק מאפשרות קליטת האינטרנט.
והננו בברכה לכל הנשמרים שיזכו לנחת מכל צאצאיהם ,ולרוב הצלחה וסייעתא דשמיא בכל
העניינים.
דב לנדו
גרשון אדלשטיין
חיים קניבסקי

להלן מקומות ומועדי הניתוק ברחבי הארץ:
עיר
אופקים
אלעד
אשדוד

בני ברק

ביתר

בית
שמש

חדרה
חיפה

איזור  /שכונה

מיקום מפורט

לעקוב אחרי הפרסום המקומי

איזור  /שכונה
רמות א'

בית המדרש משכן שרגא רח' שיבת ציון 10

יום ב' כ"ט אייר

למטה

בית כנסת אחיעזר יהודה הנשיא ( 26בבית שלישי)

יום א' כ"ח אייר

רמות ד'

בית כנסת שומרי החומות רח' זריצקי 1

יום ב' כ"ט אייר

מרכז

בית כנסת מאקווא רח' אבן גבירול 24

יום ג' א' סיון

בית וגן

בית כנסת הגרא

יום ג' א' סיון

בין ג'  -ז'

מוסדות החיד''א רח' יצחק הנשיא 22

יום ה' כה אייר

א .תורה סורוצקין

בית כנסת אהבת תורה בבית ההוראה

יום ג' א' סיון

משכנות יעקב

בית כנסת משכנות יעקב רח' בן דוד פינת קהילות יעקב

יום א' כ"ח אייר

זיו יהודה ק .הרצוג

בית כנסת זיו יהודה רח' חי טייב  6קריית הרצוג

יום ב' כ"ט אייר

נוה יעקב

ביהמ"ד חניכי הישיבות רח' ויקטור ויוליוס בשטיבל החדש בחוץ

יום ה' כ"ה איי

איצקוביץ

ביה"כ תפארת צבי  -איצקוביץ חדר -קומה ב' רח' ר''ע פ .הרב שך

יום ג' א' סיון

נוה יעקב

בית המדרש קהילות יעקב רח' וינוגרד בעזר"נ

יום ה' כ"ה אייר

בית כנסת הגדול

בית הכנסת הגדול הישן (בבית ההוראה) רח' ר''ע 53

יום ד' ב' סיון

רוממה

בית כנסת חניכי הישיבות בחדר הרב רח' זכרון יעקב 1
 20:30עד  22:30בערב

יום ג' א' סיון

ניתוק נשים

עזרא  64קומה  1דירה 2

יום א' כ"ח אייר

גבעה A

ישיבת הר''ן רחוב זוויעהל  2באולם הדקל

יום ב' כ"ט אייר

הר צבי

בית כנסת הר צבי  20:30 -עד  22:30בערב

יום ד' ב' סיון

גבעה B

בית כנסת פרושים רחוב יסוד העבודה 17

יום א' כ"ח אייר

מקור ברוך

בית הכנסת סקווער רח' יהודה המכבי

יום ג' א' סיון

רמה א'

בית כנסת לב אליהו רחוב נחל שורק פינת נחל קישון

יום ד' ב' סיון

רמת אשכול

לעקוב אחרי הפרסום המקומי

רמה ג'

בית כנסת קול יהודה  -שטיבלאך רח' יחזקאל 5

יום ג' א' סיון

חפציבה

בית כנסת בני הישיבות רח' בן איש חי 10

יום ב' כ"ט אייר

קריה החרדית

ב .הוראה בית ומנוחה רח' מהרי"ל דיסקין סמוך לביהמ"ד שערי תורה יום א' כ"ח אייר

לעקוב אחרי הפרסום המקומי
שכונת הדר

ירוחם
מיר בית ישראל

ירושלים

מרוכז,
בשכונות שלא מתקיים ניתוק
תאריך
ניתן לפנות לטכנאי אאוט-נט המקומי
על ידי הנתב הטלפוני בטל'0722-613-613 :

עיר

מיקום מפורט

תאריך

רמת וויזניץ שכונת הדר

לעקוב אחרי הפרסום

רחבת בית כנסת בית פנחס שע"י הקהילה התורנית

יום ב' כ"ט אייר

ישיבת מיר מול המרכזי רח' שערי שמיים  12:30 - 3עד 16:30בצהרים יום ב' כ''ט אייר

ז .יעקב

ת"ת מפי עוללים שיכון חפץ חיים רמת צבי רח' הלל יפה  20:30 - 20עד  22:30בערב
ברכפלד

בית כנסת חניכי הישיבות (מזרח ברכפלד) רשב''י  36בבית שני

יום ד' כ''ד אייר

חפציבה

בית כנסת קהילת חזון איש רח' חזון איש 18

יום ד' כ''ד אייר

בית כנסת חניכי ישיבת סלבודקא קומת קרקע הכניסה צמוד להיכל
יצחק רח' חפץ חיים 6

יום ד' כ''ד אייר

מ .עילית היכל יצחק

בית כנסת נאות שמחה רח' מסילת יוסף 42

יום ד' כ''ד אייר

שכונה הדרומית
פ .תקווה

בית הכנסת אבי עזרי ארלוזורוב ( 3בחדר מימין)

לעקוב אחרי הפרסום

קריית גת

בית הכנסת קרעטשניף רח' נתיבות שלום  20:30 -עד  22:30בערב

יום א' כ"ח אייר

ערד

בית הכנסת האשכנזי המרכזי רח' חן  20:30 - 19עד  22:30בערב

יום א' כ''ח אייר

בתיאום מראש אצל הנציג המקומי במספר052-7650832 :

יום א'-ב' כ"ח-כ"ט אייר

יום ה' כ"ה אייר

גבעת שאול

בית ההוראה פרשבורג רח' גבעת שאול 5

יום ג' א' סיון

רמת שלמה

בית כנסת חזון איש באולם רח' זולטי פינת חזון איש

יום ד' כ''ד אייר

גני גאולה

בית הכנסת אשכנז רח' תכלת מרדכי  6בעזרת נשים

יום א' כ''ח אייר

רחובות

רמות פולין

בית כנסת אהל יוסף רח' נוף רמות 74

יום ב' כ"ט אייר

רכסים

בית כנסת שבת אחים ליד לב אליהו

רמות א'

בית המדרש משכן שרגא רח' שיבת ציון 10

יום ב' כ"ט אייר

תפרח

לעקוב אחרי הפרסום המקומי

להקמת נקודות ניתוק נוספות בשכונות ,במוסדות ובכוללים ניתן לפנות לטל0548484652 :

בשכונות שלא מתקיים ניתוק מרוכז,
ניתן לפנות לטכנאי אאוט-נט המקומי
על ידי הנתב הטלפוני בטל'0722-613-613 :

יום ג' א' סיון

ליעוץ על חסימה כהלכה במקומות העבודה
ניתן לפנות למוקד היעוץ המקצועי שעל ידי
ועידת הרבנים לביצור חומות הדת בטל' 1599-550-330

