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יום שני ,כ"ד חשון

מדוע הגיעו  1000אנשי עסקים עם מחשב לבית-המדרש?
כ 1000-איש התייצבו בבית-המדרש קרלסבורג בבורו-פארק ,מצוידים במחשבים
ובסמארטפונים  -ויצאו עם מסנן אינטרנט בהתאמה אישית • המארגנים :כולם
צועקים ,אנחנו עושים

28.10.2013

לנהגים שיכורים משנת 2009
 20:17התפללו :הרב ניסים הררי מרבני בית
וגן

יואל ביטלמן ,בחדרי חרדים 25/03/2012 12:30

| 10

שתף

לכל המבזקים

Read this article in English

מעל  1000איש התייצבו בערבו של
יום חמישי בבית המדרש של הרב
מקרלסבורג ,הגאון רבי יחזקאל
ראטה ,בבורו פארק ,כאשר כל אחד
מהמשתתפים מצויד במחשב נישא
או ב'סמארטפון' סלולארי במטרה
להתקין "מסנן" לאינטרנט.

 26 °בני ברק

 24 °ירושלים

 22 °צפת

 28 °באר-שבע

חיפוש באתר

יוזמת ה"קרלסבורגער" רב ,נועדה
עבור אנשי עסקים ש"לא יכולים בלי".
בבית המדרש המתינו למשתתפים
עשרים אנשי מקצוע מתחום
המחשבים ,שניתקו את המכשירים
מהאינטרנט והתקינו לאנשים "מסננים" שונים לפי צרכיהם השונים.

מח שבים .צילום אילוסטרציה :ארכיון

"זה היה מעמד מרגש" ,מעיד אחד ממארגני הכנס בשיחה עם 'בחדרי חרדים' .הרבנים
והאדמו"רים צועקים נגד האינטרנט ,העסקנים ואנשי החינוך נאבקים עם נוער שוליים
שמספרם הולך וגובר ,האדמו"רים יכנסו אסיפת ענק בר"ח סיוון על פגעי הטכנולוגיה ,אבל אף
אחד עדיין לא עשה מעשה :אנשי עסקים ,רופאים ואנשי מקצוע אחרים ,זקוקים לאינטרנט.
"המומחים שהבאנו ישבו עם כל אחד ושמעו את הצרכים שלו ,ולפי זה התקינו לו מסנן".
האירוע נפתח בדברים חוצבי להבות של הרב מקרלסבורג ,שדיבר על פגעי האינטרנט
והטכנולוגיה.

חדש ות  - JDN -ת וך  8שע ות :מא ות חסמ ו את הא ינטרנט • ת יע וד מ י וחד
בס"ד | כ״ד במרחשון תשע״ד | 13:51 | 28/10/2013
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אודות

פרסום באתר

צור קשר

המייל האדום

חיפוש באתר..

דף הבית « גלריות « תוך  8שעות :מאות חסמו את האינטרנט • תיעוד מיוחד

תוך  8שעות :מאות חסמו את האינטרנט • תיעוד מיוחד
וידאו :מאות יהודים תושבי בורו פארק נהרו ביום חמישי לביהמ”ד קארלסבורג ,במטרה לחסום את המחשבים והפלאפונים מאפשרות גישה לאינטרנט ,גאב”ד קארלסבורג נשא
דברים חוצבי להבות בבכי מר • צפו :גלריה ווידאו
אלי בן דוד |  | 5:25ב׳ בניסן תשע״ב

מחזה מרהיב ומרגש גם יחד בליל ששי האחרון ,במרכז בית המדרש קארלסבורג רחוב  53בשדרה ה15-בורו פארק ,ניצבו מאות חרדים יראי שמים בתור אחד ארוך ,אשר באו בהמוניהם
לחסום את אפשרות הגלישה באינטרנט בכל כלי האלקטרוניקה שברשותם ,כל סוגי המחשבים והפלאפונים למיניהם.
קרא עוד:
ראש חודש אייר :גאב”ד קארלסבורג יצא לברך את האילנות
אברכי כולל ‘שערי דעה’ מקרית יואל נבחנו אצל גאב”ד קארלסבורג | תיעוד
פורים בחצר גאב”ד קארלסבורג
בבית המדרש ישבו כחמשה עשר טכנאים חרדים ,אשר קבלו לידיהם מחשבים ,פלאפונים וסמארטפונים למיניהם ,והם בעלי המקצוע חסמו בכל דרך אפשרית את הגישה לאינטרנט ,כשמונה
שעות מהשעה  18:30ועד  2:00השתרך לו התור ההמוני.
בתוך בית המדרש ישב כל העת כ”ק הגה”צ רבי יחזקאל ראטה שליט”א גאב”ד קארלסבורג שנתן את הבית המדרש ונענה לבקשת הטכנאים שיזמו את הערב המיוחד הזה במלאות השבעה
לפטירתו בטרם עת של הנגיד ר’ שלמה גרוס ז”ל מפלטבוש.
במהלך הערב המיוחד קם הגאב”ד ונשא דברות קודש חוצבי להבות אש בגנות האינטרנט וסכנותיו הרוחניות ,כשהוא גועה בבכי ,בסיום דבריו שיבח עודד וחיזק את ההמונים שהגיעו במטרה
למגר את המשחית מתוך ביתם ,והבטיח“ :מי שיוציא את הפגע רע הזה מביתו לא יהיה נגף ומחלה בתוך ביתו ,ויזכה לגדל בנים יראים ושלמים לה’ ולתורתו” ,לאחר מכן חלפו הרבים על פני
הגאב”ד להתייעץ ולהתברך מפיו.
אחד מהטכנאים ששירת את הציבור מספר ל :JDNבמילה אחת אני יכול לסכם את אשר חזו עיני בו ביום ‘מי כעמך ישראל’ ,המוני בית ישראל הגיעו מרצונם ומיוזמתם האישית כדי לגדור גדר
ולעמוד בפרץ האינטרנט ,אני וחבריי לצוות שירתנו אותם חינם אין כסף.
 JDNמגיש בפניכם גלריה וידאו ותמונות מהמעמד המרגש:
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>> חזרה למבזקים

כתבות נוספות באתר

האדמו”ר מתולדות אהרן ברוך הבא | קבלת פנים וחסידים
שהה השבת בסיגעיט – לאדמו”ר מויז’ניץ בביהמ”ד אלפים
סאטמאר
סקווירא במאנטריאל
תיעוד ממוצ”ש
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 4תגובות
ב׳ בניסן תשע״ב בשעה 10:32

:
מאת לא הבנת י

עושים צחוק ?? לידו עומד מישהוא )עם החולצה הלבנה( ,ולא מפסיק לתקתק בפלאפון….
אך בכל אופן ,אשריכם ישראל ,ולאט לאט נצליח לעבור גם את הניסיון הקשה של הדור
הזה !

ב׳ בניסן תשע״ב בשעה 11:10

:
מאת א אידעלע
אשריכם ישראל
לפני מי אתם מטהרים….

ב׳ בניסן תשע״ב בשעה 11:28

:
מאת משתמש אנונימי )לא מזוהה(

מי כעמך ישראל ,הלוואי שגם אנו תושבי ארץ ישראל נזכה לבער הנגע הזה מתוכנו ,ומי
שצריך לצרכי פרנסה ,ישתמש בחסימה של נתיב
http://www.enativ.com

ג׳ בניסן תשע״ב בשעה 21:00

:
מאת אליהו ג'

מחד גיסא ,המעמד נערך לרגל “מלאות השבעה לפטירתו בטרם עת של הנגיד ר’ שלמה
גרוס ז”ל מפלטבוש” – ומאידך ,התברכו הבאים כי “מי שיוציא את הפגע רע הזה מביתו לא
יהיה נגף ומחלה בתוך ביתו” .אתמהה ,וכי חשוד ר’ שלמה גרוס ,שנפטר ממחלה קשה ,על
כך שבביתו היה פגע רע זה? אתמהה בשנייה!

גלריות

האדמו”ר מתולדות אהרן שהה
השבת בסיגעיט – תיעוד
ממוצ”ש
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ברוך הבא | קבלת פנים
לאדמו”ר מויז’ניץ בביהמ”ד
סקווירא במאנטריאל

וחסידים ברינה יגילו || אלפים
בשמחת בית סאטמאר

פילוח נתוני האמת חושפים:
הפתעות דרמטיות במפה
הפוליטית בירושלים

ידיד עליון :הנגיד ר’ משה יוסף
רייכמאן ז”ל עם הגרמ”י
ליפקוביץ • גלריה בלעדית

אסון בויליאמסבורג :אשה
חרדית נהרגה מפגיעת אוטובוס
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