
קריאה דחופה

קול דמי אחינו זועק אלינו, על כי תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, מחמת פגעי הטכנולוגיה אשר עושה שמות ורבים חללים הפילה, 
והלב דואב על בנים ובנות, גדולים וקטנים, אשר נסתמו עיניהם ונאטם ליבם מכל דבר שבקדושה. ורח"ל נתקיים הפס' בניך ובנותיך 

נתונים לעם אחר.

ומיום ליום יוצאים בהמצאות ובפיתוחים חדשים לבקרים, ואין גודר גדר ואין עומד בפרץ. ובאים חברות אשר אל מול עיניהם עומד 
בטענות  ומשונים  שונים  מכשירים  על  בהסכמות  להחתימם  ערב  ועד  השכם  מהבוקר  הרבנים  על  ועומדים  בלבד,  הכלכלי  השיקול 
ואמתלאות שונות. וכמו כן נתרבו משווקי מכשירי אייפון אשר בשם מוגן יקרא, וכבר יצאו כעשרה סוגים כאלו ועוד היד נטויה, שרבים 
מהם מלאים מכשולות ותכנים המביאים להתמכרות ]שאין בהם צורך ושייכות כלל לענייני פרנסה[ ומוציאים את האדם מן העולם. ועוד 

נזקים נוראים שאין כאן המקום לפרטם. 

ידוע לנו שבקרב הרבה ממוסדות הלימוד של בני הציבור הספרדי, מצויים מכשולות רבים במחשבי המשרדים המחוברים  כן  וכמו 
לאינטרנט בלא סינון כלל או סינון שאינו מספיק. וכן בהיות שאין ועדה אחראית ומסודרת של חכמי הספרדים העוסקת בשמירה מפגעי 
הטכנלוגיה, נדמה לרבים מהמון העם ובעלי בתים בני עדות המזרח, שהעניין אינו נוגע להם, והוא רק עניין ל"מחמירים". ובתוך עמנו אנו 

יושבים ושומעים כטענות האלו.

והדבר מפליא כיצד בניסיון הגדול הזה שבדורנו, שלא היה כמותו מימות עולם, אין ועדה מסודרת ואחראית בפיקוחם וניהולם של גדולי 
ועוד מכשירים הטומנים בחובם מכשולות  והגענו למצב שמיום ליום מוציאים לרבים עוד  ומאורי רבותינו חכמי הספרדים שליט"א. 
גדולים, ורבים מהמון העם נכשלים ונופלים בו. וכבר נחרבו ונהרסו משפחות עד היסוד רח"ל, ואנשים נפלו להתמכרויות, ונערים יצאו 

לתרבות רעה, והכל בחסות מכשירים עם "חותמת הכשר". וה'ן פרץ וה'ן יוצאת וה'ן צוחה ברחובותינו. ה' ירחם.

לכן הננו בזה בקריאה דחופה לגדור הפרצה הנוראה הזו, ולהקים בית דין רבנים ספרדים לענייני טכנולוגיה, אשר יהיו 
בקיאים בהבנת הבעיות ובשומת המציאות, והם יהיו הגורם המכריע והבלעדי בקביעת התקנון למתן כשרות בענייני 
 טכנולוגיה, תוך כדי יעוץ מתמיד מהמומחים בתחום. שילוו בעצה ובהכוונה והפניה לגורמים המקצועיים והמתאימים לכך.

הכלל.  מן  יוצא  ללא  אחת  אגודה  כולם  ויעשו  תורה.  של  כדת  בתקנותיהם  לעמוד  ויחויבו  פיהם  על  ינהגו  הספרדי  הציבור  וכל 
וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו לגדור הפרצה הזו ולקדש שמו יתברך בעולם, ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ, ונזכה לגאולת עמו ישראל 

ברחמים מרובים מהרה. אכי"ר. 
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