
 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א         ברוך שרגאמר 

        ירושלים 32ר' גרשום רחוב 

           

     מכובדי,

 מספרים בלתי חוקיתחסימת הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .כלשהםממספרים כשרים חייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

כן לא יתכן שהם נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד  . עלשימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  ותוסיף לתת ידטנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, היה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה ידי למצות את טענותאין במכתב זה כ .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א        וסף בנימין וואזנרימר 

        בני ברק 25האדמו"ר מגור רחוב 

           

     מכובדי,

 מספרים בלתי חוקיתחסימת הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .כלשהםממספרים כשרים חייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

כן לא יתכן שהם נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד  . עלשימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  ותוסיף לתת ידטנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, היה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה ידי למצות את טענותאין במכתב זה כ .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א         חיים לנגמר 

        ירושלים 6בלוי רחוב 

           

     מכובדי,

 בלתי חוקיתחסימת מספרים הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .ממספרים כשרים כלשהםחייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד . על כן לא יתכן שהם שימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  טנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, ותוסיף לתת ידהיה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה יענותאין במכתב זה כדי למצות את ט .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א        יהודה דוייקמר 

        בני ברק 55דבורה הנביאה רחוב 

           

     מכובדי,

 מספרים בלתי חוקיתחסימת הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .כלשהםממספרים כשרים חייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

כן לא יתכן שהם נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד  . עלשימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  ותוסיף לתת ידטנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, היה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה ידי למצות את טענותאין במכתב זה כ .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א        יונתן לבקוביץמר 

        ירושלים 11רחוב גשר החיים 

           

     מכובדי,

 מספרים בלתי חוקיתחסימת הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .כלשהםממספרים כשרים חייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

כן לא יתכן שהם נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד  . עלשימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  ותוסיף לתת ידטנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, היה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה יכדי למצות את טענותאין במכתב זה  .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א         ישראל פישבייןמר 

        בני ברק 11חגי רחוב 

           

     מכובדי,

 בלתי חוקיתחסימת מספרים הנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .ממספרים כשרים כלשהםחייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד . על כן לא יתכן שהם שימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  טנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, ותוסיף לתת ידהיה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה יענותאין במכתב זה כדי למצות את ט .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א        עמרם אופמןמר 

        ירושלים 33בר אילן רחוב 

           

     מכובדי,

 בלתי חוקית חסימת מספריםהנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .ממספרים כשרים כלשהםחייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד . על כן לא יתכן שהם שימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  טנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, ותוסיף לתת ידהיה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה יענותאין במכתב זה כדי למצות את ט .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g


 

 

 2020דצמבר,  3          בוד לכ

 י"ז כסלו, תשפ"א         צבי פרידמןמר 

        ב' בני ברק 12נועם אלימלך רחוב 

           

     מכובדי,

 מספרים בלתי חוקית חסימתהנדון: 

"[ החברה]"בע"מ  015השקמה אן.ג'.אן תקשורת בינלאומית לחברתנו,  תההוקצ 15/12/2015בתאריך  .1

 .0795קידומת מספור מפ"א 

כתוצאה מן  .בקידומת המספור הנ"ל טווחי מספור שלמיםנחסמו  ים האחרוניםחודשהבמהלך  .2

אפוא  ותת מסבוהגורפ ותהחסימ .כלשהםממספרים כשרים חייג למספרים אלה לא ניתן ל ותהחסימ

 לחברתינו נזקים רבים.

"ועדת הרבנים לענייני תקשורת  תהמתקראעמותה לפי הוראת  ובוצע ותהחסימלמיטב ידיעתנו  .3

האחריות לכל  באופן אישיהינך נמנה עם חברי העמותה ולפיכך חלה עליך על פי בירור שערכנו  )ע"ר(".

 מעשי ומחדלי העמותה.

על מאות אלפי המספרים  קומות שלמות של מספריםהעמותה תגרום לחסימת שלא יעלה על הדעת  .4

ת ו, לא מטריחה עצמה בבדיקות פרטניות, אלא בוחרת לחסום קומלמרבה הצערהעמותה, שבהן. 

שמעולם לא הוקצו ומעולם לא נעשה בהם הקומות שנחסמו כוללות מספרים רבים  .ותמספור שלמ

כן לא יתכן שהם נבדקו בצורה כלשהי או כי בוצעה/מבוצעת בהם פעילות בניגוד  . עלשימוש כלשהו

 לרוח הדת וההלכה.

תוך וככל הנראה ללא בדיקות , לא מידתיותאין ספק אפוא כי ההוראות הניתנות על ידי העמותה הינן  .5

 .ים זריםהפעלת שיקול

לפגיעה הקשה  ותוסיף לתת ידטנת הנזקים הנגרמים לחברתנו, היה ולא תפעל להסרת החסימות ולהק .6

תיוותר לחברתנו ברירה אלא לנקוט בכל ההליכים החוקיים והמשפטיים העומדים  לאבחברתנו, 

אי ך הליכים אלה עלולים לגרום לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך באופן אישי. לרשותנו, ובכללם 

  במלואם. ךועלויות נוספות שיחולו עלי הוצאות ,נוחות

נו, או כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות, טענה, דרישה או תביעה ידי למצות את טענותאין במכתב זה כ .7

 העומדת לרשותנו על פי כל דין. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אפרים שפורן, מנכ"ל

השיקמה אן. ג'י. אן. תקשורת 
 בע"מ 015בינלאומית 

https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%92%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+11+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&entry=gmail&source=g

