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הינו לסייע לאברכים ובני תורה להסתדר ולהשיג את כל מה שהם צריכים, ללא צורך בחיבור לאינטרנט. הפרוייקט מופץ  מטרת הפרוייקט

-0722-613נט )-לאברכים בחינם, על ניתוק מחשבם מתחלואי הרשת על ידי האירגונים העוסקים בכך, כשבראשם עומד האירגון אאוט

 ט. ( אשר אף נוטל חלק נכבד בהפצת הפרוייק613

ופרוייקט השו"ת. כמו כן מובאים  Word -בתוכו מידע רב ויקר ערך על מערכת ההפעלה, תוכנת הכתיבה הפופולארית  הפרוייקט כולל

עם מדריכים מפורטים המדגישים את הידיעות וההגדרות החשובות בתוכנה. ומלבד  -בתוכו תוכנות רבות השימושיות ונצרכות לבני תורה 

כאשר העידכונים אף הם מסופקים על ידי  -ק אנטי וירוס מעולה אשר ניתן לעידכון ללא צורך לחיבור לאינטרנט כל אלה הפרוייקט מספ

הפרוייקט. בפרוייקט ניתן גם למצוא מידע רב בענינים חשובים רבים, כגון ענייני כלכלה נכונה, נושא ההסתכלות על מחשבים וטכנולוגיה, 

 רדה, ועוד רבים.אפשרויות ניתוק האינטרנט, ספרים להו

היה הרצון להציל  המניע לכתיבתולאחר מספר שנים של התעסקות עם הנושא, ומניסיונו של בן תורה העוסק בכך.  הפרוייקט נערך

לאנשים זמן, כאב ראש וכסף. כדי להגיע אל כל המידע והתוכנות המובאים בתוכו הושקעו שעות רבות של מחקר ובדיקה, יחד עם סינון 

שלא יחרוג מהנצרך. הערות רבות והוספות נוספו במשך הגירסאות, כאשר האירו והעירו,  -ה על איכות התוכן וכמותו קפדני לשמיר

אחד הלקחים הכי גדולים שנלמדו הוא הצורך הקריטי בגיבוי קבוע. מספר סיפורים עצובים שחזרו על עצמם בענין גם הביאו  -ולדוגמא 

. וכמו בענין הגיבוי, גם בעניינים רבים אחרים הופקו הלקחים הראויים והם מוגשים עתה לפניכם, לידי כתיבת מאמר מיוחד אודות ענין זה

 בצורה ברורה ונעימה. 

את ניסיונם של רבים ואין ספק כי יביא תועלת עצומה לכל מי שיעבור עליו. התועלת הראשית תהיה כמובן בתחום  הפרוייקט מלכד

הפתעות... הפרוייקט הינו פרוייקט בסדר גודל שלא נראה עדיין בקרב הציבור ולכן גם צפוי להביא המיחשוב, אך גם בתחומים אחרים יהיו 

יש עוד מה להאריך, אך אין מקום. תוכלו  תועלת רבה, והוא נבנה וטופח עבור ציבור האברכים המחזיקים את העולם, כאות הערכה וכבוד.

 ט. לקבל מידע נוסף ועוד פרטים בשליחת מייל אל הפרוייק

  . כמובן, אל תשכחו לשתף את החברים...של הפרוייקט Drive -לחצו על כל מקום במסמך להורדתו מה להתקנת הפרוייקט

 !רבה חהבהצל
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