נטפרי  -מה זה?
נטפרי היא עמותה שקמה מתוך הבנה שסינון אינטרנט
הינו פיקוח נפש של ממש ,הצלת חיים לכל דבר ועניין!
בעקבות הצורך ההולך וגובר של אנשים בשימוש
באינטרנט ,קמו מספר יהודים יראי ה' והחליטו להרים
את הכפפה ,ולתת פיתרון אמיתי למכשולות האינטרנט.

נכנסה המערכת לגירעון כספי ,עובדה שאיימה על
המשך הפעילות .מאחר ולא נמצא תורם שיסבסד את
העלויות ,החלה נטפרי לגבות דמי שימוש בסך  15ש"ח
לכל משתמש ,סכום פעוט שנועד לממן את עלויות
הסינון הבסיסיות.
למה נטפרי?

נטפרי משתמשת בכלים טכנולוגיים שפותחו ע"י
מטרת נטפרי היא שכל יהודי ירא שמים הזקוק לשירותי
מפתחים מן השורה הראשונה .תהליך הפיתוח
האינטרנט לצורך פרנסתו ,יוכל לגלוש בבטחה וללא כל
לא פוסק לרגע ,וכמעט בכל יום נוספים עוד ועוד
חשש!
שיפורים ושכלולים .אודות לשימוש בטכנולוגיות אלו,
הרעיון המרכזי של נטפרי
התאפשרה פתיחה של
נזרק לאוויר בפורום "פרוג"
אתרים שעד להקמתה של
בתחילת שנת  ,2013בסוף
נטפרי לא הייתה אפשרית
שנת  2014נוצר קשר בין
כלל .כל תמונה ותמונה
ספק אינטרנט קטן שמנוהל
עוברת בדיקה בזמן אמת
ע"י יהודי שומר תורה
על ידי עובדים גויים בחו"ל,
ומצוות .הוא התחבר לרעיון
ורק התמונות הראויות
מוצגות ,תמונות לא
האידאולוגי העומד מאחרי
ראויות מוצגות ע"י טשטוש
נטפרי והסכים לשתף עמה
מוחלט אך נעים לעין כך
פעולה בהנגשת הסינון
שחוויית המשתמש אינה
לקהל הרחב.
נפגמת ,נכון להיום נבדקו
הגויים ההודים בפעולה .לא אילוסטרציה.
בתחילה ,היה בכוונת
ודורגו מעל 198,869,453
העמותה שלא לקחת
תמונות (!).
תשלום כלל על הסינון בכדי לגרום לזיכוי רבים של כמה
עם כל זאת ,ולמרות רמת ההגנה הגבוהה והבלתי
שיותר משתמשים ,ולכן כל הפעילות היתה מבוססת על
מתפשרת ,חשוב לדעת שגם באמצעות הסינון של נטפרי
מתנדבים בלבד.
הגלישה אינה בטוחה לחלוטין .הסיכונים הבסיסיים של
ואכן ,מתנדבים רבים הצטרפו ועזרו בכל התחומים:
האינטרנט ,כמו :התמכרות לאתרים השונים ,חשיפה
תיכנות ,עיצוב גרפי ,רעיונות ,כתיבה ,גיבוש עמדות
לדעות חיצוניות ,וכן (לעיתים רחוקות עד נדירות)
ומדיניות וכו'...
טעויות אנוש בסינון עצמו ,עדיין קיימים במידה כלשהי.
בסוף שנת  ,2016הגיעה נטפרי למצב שעבודת
עם-זאת ,אפשר לצמצם את רמת הסיכון ע"י הגדרת
המתנדבים לא הספיקה למלא את הצורך המקצועי
פרופיל אישי המגביל את המשתמש רק לאתרים
והאינטנסיבי לתמוך במשתמשים הרבים שהצטרפו
הנצרכים לו ,וכך אנו ממליצים למשתמשינו.
לנטפרי.
מיותר לציין שההמלצה הראשונית שלנו היא להתרחק
לכן ,החלה נטפרי להעסיק עובדים בתשלום ,ובכך

לגמרי מהאינטרנט (לצורך העניין ,גם אימייל בלבד

נחשב אינטרנט) ,אם אין בו צורך מיוחד.
מעוניינים להצטרף ? בדקו אם זה מתאים לכם.
לפני שאתם מחליטים להתחבר לנטפרי ,בדקו האם
הסינון אכן מתאים לצרכים שלכם.
אם ישנם אתרים מסוימים החשובים לכם ,וודאו תחילה
שהם פתוחים בנטפרי ופועלים כראוי.
בנטפרי תוכלו להגדיר אינטרנט מצומצם מאד ,עד
לרמה שרק אתר אחד או תחום מסוים בלבד יהיה
פתוח ,ומצד שני ,ניתן להגדיר שכל האתרים שאושרו
ע"י נטפרי יהיו פתוחים.
נטפרי עובדת בשיטת ה"רשימה הלבנה" ,לכן כל אתר
שעדיין לא נבדק על ידי נטפרי סגור בברירת מחדל,
וניתן לשלוח אותו לבדיקה ,כמו"כ ,ניתן לשלוח לבדיקה
סרטונים ספציפיים מתוך יוטיוב/וימאו .נכון להיום ,דורגו
בנטפרי מעל  121,875אתרים (!) ו 53,156-סרטונים.
בהכוונת הרבנים ,קבעה נטפרי קו אדום של אתרים
שלא יפתחו בשום אופן ,כדוגמת אתרים שיש בהם
דברים אסורים ממש ,רשתות חברתיות ,אתרי חדשות
שרק "נקראים חרדים" ,אתרי דעות שאינם תואמים
למגזר החרדי ,וכל תוכן שנועד לצורך בילוי בלבד,
לרבות סרטים חרדיים.
בנוסף ,תמונות נשים חסומות בנטפרי באופן גורף.
ע"מ לנסות את הסינון של נטפרי ,תוכלו להיכנס לאחד
מעמדות המחשבים ברחבי הארץ המשתמשים עם
הסינון של נטפרי ,שם תוכלו לגלוש ולהתרשם מהסינון
בעצמכם.
כמו כן ,תוכלו להיכנס לפרום שלנו בכתובת forum.
 netfree.linkולשאול את המשתמשים שלנו מנסיונם
האישי.
כמה זה עולה?
המחיר הרגיל לסינון של נטפרי הוא  15ש"ח .בתוספת
לתשלום עבור קו האינטרנט .את המחיר לקו האינטרנט

יש לברר מול ספקי האינטרנט (ראו להלן רשימת
ספקים).
בנוסף אם תצטרכו בדיקה של יותר מ  15אתרים/וידאו
בחודש שעדיין לא נבדקו כלל בנטפרי ,תצטרכו לשלם
עבור התוספת.
החלטתם להתחבר לנטפרי  -איך אתם מתחברים ?
בשלב זה ,הסינון של נטפרי מיועד למחשבים בלבד,
ולא לסמארטפונים.
הסינון פועל על קו האינטרנט עצמו ,כאשר החיבור
לאינטרנט מתבצע דרך ספקים שתומכים בנטפרי.
יש שני סוגי חיבורים עיקריים .1 :חיבור קווי נייח  .2חיבור
נייד סלולארי.
חיבור נייח -זהו חיבור שנעשה באמצעות מכשיר הנקרא
ראוטר ,ולשם כך צריך תשתית טלפון של בזק.
חיבור סלולרי -זהו חיבור שנעשה באמצעות מכשיר
הנקרא "נטסטיק" (מודם סלולרי) ,שזהו מכשיר הדומה
לדיסק אונקי שמתחבר לכניסת ה USB-למחשב ,קונים
סים של נטפרי מהספק ומכניסים אותו לתוך הנטסטיק,
וכך אפשר להתחבר לאינטרנט בכל מקום שיש קליטה
סלולרית.
חיבור נייח ,הוא יציב ומהיר יותר ברמה ניכרת מחיבור
סלולרי וכן אינו מוגבל בנפח הגלישה ,ומומלץ יותר
למשתמש המקצועי ,מחירו יקר יותר.
המעלה בחיבור סלולרי שהוא נייד ולא מצריך תשתית
ואפשר להשתמש איתו בכל מקום בו יש קליטה
סלולרית ,בדרך כלל מחירו זול יותר.
אחרי שבחרתם את החיבור המתאים לכם ,אתם
מתקשרים לאחד מהספקים שעובדים איתנו ומבקשים
מהם שיחברו אתכם לנטפרי( .מומלץ להתייעץ עם
הספק בנוגע לסוגי החיבורים הנ"ל ,בכדי להבין מה הכי
מתאים לצרכים שלכם)

להלן רשימת הספקים שעובדים עם נטפרי:
אר-אל0722-132-999 :
055-99-055-99 :019
סים כשר0534-184-184 :
לעובדים במקומות עבודה ,שאין באפשרותם להתחבר
לספקים של נטפרי יש אפשרות לסינון ברמת המחשב
באמצעות תוכנה מיוחדת (צרו קשר עם נטפרי בכדי
לברר האם התוכנה יכולה לעבוד אצלכם).
התחברתם לנטפרי? ברוכים הבאים!
אחרי שהתחברתם לספק ,בפעם הראשונה שתיכנסו
לאינטרנט יופיע לכם ממשק אוטומטי ונח לשימוש
שינחה אתכם כיצד להירשם ולפתוח חשבון בנטפרי.
לאחר שתסיימו את תהליך הרישום ,תוכלו להתחיל
לגלוש.
כשתתחילו לגלוש תקפוץ לכם הודעה המבקשת ממכם
להגדיר אמצעי תשלום (באמצעות כרטיס אשראי,
במקרים חריגים אפשר באופנים אחרים) בסך 15
ש"ח לחודש ,עבור התשלום החודשי לנטפרי ,מכניסים
את פרטי הכרטיס באזור האישי באתר שלנו שכמובן
מאובטח בסטנדרט הגבוה ביותר.
התשלום ייגבה בכל תחילת חודש לועזי עבור החודש
הקודם ,כל עוד אתם מחוברים ומשתמשים בנטפרי.
המערכת מזהה באופן אוטומטי האם אתם גולשים
בנטפרי.
עוד אודות נטפרי תוכלו לקרוא במדריכים שנמצאים
באתר שלנו netfree.link

0722-77-22-55

