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של  במקרה  גם  גאונית,  המצאה  כל  כמו 
כמענה  נוצר  הראשוני  הרעיון  ה'יוטיוב', 
מחברת  עובדים  שלושה  פשוטה.  לבעיה 
דרך  תשלומים  להעברת  חברה   ,Paypal
האינטרנט, חיפשו את הדרך המהירה ביותר 
ווידאו  שמע  בתכני  השני  את  אחד  לשתף 
האינטרנט  רשת  דרך  בשליחתם  צורך  ללא 
על  עלו  הם  כך  רב(.  זמן  הדורשת  )פעולה 
הרעיון לבנות אתר שיתוף לסרטונים, שאליו 

ניתנת גישה מכל מחשב בחברה.
עם הזמן, האתר החל להתפתח, יותר ויותר 
אנשים נחשפו ל'יוטיוב' והעלו סרטונים, עד 
יממה  בכל  בו  הנוכחי  למצבו  הגיע  שהאתר 
מועלים מעל 20,000 סרטונים לאתר, וכמות 

הצפיות שם מוערך במעל למאה מליון!
פשוטה  היא  האתר  פועל  בה  הדרך 
לאתר  סרטון  מעלה  המשתמש  וידידותית. 
מפתח  מילות  לו  ומגדיר  מסוים  בנושא 
להגיע  הגולשים  יוכלו  שדרכם  ]תגיות[ 
פשוט.  חיפוש  באמצעות  הסרטון  אל 
בסרטון,  לצפות  יכולים  המשתמשים 
עיניהם.  כראות  אותו  ולדרג  עליו  להגיב 
יותר  גבוה  יופיע  גבוה  דירוג  סרטון המקבל 
וממילא  נושא  אותו  של  החיפוש  בתוצאות 

ימשיך לקבל מספר גבוה של צפיות.
בשנים  פופולארי  כך  כל  נעשה  ה'יוטיוב' 
הרייטינג  שמדדי  כך  כדי  עד  האחרונות 
פי  על  נמדדים  טלוויזיה  תכניות  של 

מהתכנית  בקטעים  באתר  הצפיות  כמות 
)שמפעילת השידור מעלה(. סיפור מפורסם 
במיוחד בהקשר הזה הוא סיפורה של סוזן 
של  נולד"  "כוכב  בתוכנית  מתמודדת  בויל, 
הבריטים, ששברה את שיא הצפיות הגבוה 
מיליון  כ-50   - ב'יוטיוב'  שנרשם  ביותר 
צפיות בשבוע. יש המנבאים כי בעתיד הלא 
כל כך רחוק ה'יוטיוב' ישתלט גם על רשת 
השידור  רשתות  עם  ובשיתוף  הטלוויזיה 
סדרות,  של  מלאים  שידורים  דרכו  יועברו 
על  שיוותרו  )בתקווה  וחדשות  סרטים 
פרסומות...(. את הניצנים הראשונים לביסוס 
המהווים  בסרטונים  לראות  ניתן  החזון 
בקרב  ללהיט  שהפכו  מיני-סדרות  למעשה 
כבר  האתר  מפעילי  לכך,  מעבר  הגולשים. 
חתמו על הסכמים לשיתוף פעולה עם רשתות 
.NBA-וה  CBS-ה  ,BBC-ה כמו  גדולות 

ראשונה  דרך  פריצת  היווה  ה'יוטיוב' 
בקטגורית שיתוף הוידאו המקוון ואחריו צצו 
אתרי שיתוף וידאו רבים הפועלים על אותו 
רעיון. עם זאת, אף לא אחד מהאתרים הללו 
שחברת  מאז  ל'יוטיוב'  ממשי  איום  מהווה 
'גוגל' קנתה אותו בשנת 2006 בסכום עתק 

של כ-1.65 מיליארד דולר!
יש  לגולשים  בו  אתר  שבכל  כמו  כמובן, 
ישנן  שברצונם,  כל  כמעט  להעלות  חופש 
באתר גם בעיות רבות וקשות. מלבד סכנת 
ישנם  האתר  לגולשי  האורבת  ההתמכרות 

המעטה,  בלשון  צנועים,  לא  מאד  סרטונים 
ובנוסף יש הרבה תכנים העוברים על זכויות 
היוצרים של בעליהם. אז אם אתם בוחרים 
מאפשרים  או  האתר,  בשירותי  להשתמש 
מירבית  בזהירות  זאת  עשו   - לילדכם  זאת 

ובאחריות הראויה.
  www.youtube.com
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הרב שלמה אבינרהרב שמואל אליהו

לשאלות לרב אליהו,  הודעות SMS בלבד - 052-3003444 התשובות יתקבלו במהלך השבוע   |    לשאלות לרב אבינר,  התקשר או שלח SMS למס' 052-3653028
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www.myim.co.il   'שאלתם? רציתם? קיבלתם! היכנסו לאתר 'מים' - 'מעייני הישועה

חלופות  ליצור  ניסו  אתרים  מספר 
חלק  יוטיוב.  של  ו'כשרות'  'יהודיות' 
של  הפלטפורמה  על  בנוי  מהפתרונות 
יוטיוב, כשהאתר מציע למעשה יוטיוב 
מסונן, כמו באתר yideotube.com או 
jewtube.com, אמנם נראה שאתרים 
אלו לא מספקים מגוון רחב מצד אחד 

ומן הצד השני עדיין מלאים בבעיות. 
בתחום  העוסקים  אחרים  אתרים 
שיתוף הוידאו פשוט הקימו פלטפורמה 
עצמאית להעלאת תכני וידאו, ובהם ניתן 
לציבור  המתאימים  תכנים  רק  למצור 
דתי. האתר המוביל בתחום הוא צופר-

משת" אותו ניתן למצוא בכתובת הבאה 
ניתן  נוספים  סרטונים   .tsofar.com

.video.yehudim.net למצוא גם ב

נעים להכיר - 
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שטוב  מה 
באינטרנט

עמוד הבית שלי

הסיפור מאחורי הצינור

'גוגל' השתגעה בחיזורים אחריו, מאות מיליוני עיניים צופות מדי יום בתכנים שלו והוא מדורג כאתר 

הרביעי הנצפה בעולם. כמה מילים על אתר שיתוף הוידאו המצליח בעולם

דניאל שטרנליכט  |  מעצב גרפי ובלוגר
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'אחרי החגים' 
הגיע - 

מצטרפים עכשיו 
לאינטרנט רימון! 

חודשים

ב- 

3
שקלים! 

שלי  ההיריון  שאם  נדרתי  ש.	
מיד  אכנס  בשלום,  יעבור 
עכשיו  אך  שני,  להריון  אחריו 
הבריאותי  ומצבי  אחריה  אני 
והנפשי לא יציבים ואני כרגע 

בבדיקות. מה עלי לעשות?
חצי  ואחרי  נדרים.  התרת  ת.	

שנה תשאלי שנית. 

חיה  ללטף  מותר  האם  ש.	
טמאה?

כן. ת.	

מה ד' רוצה להגיד לי בזה  ש.	
שעלי לעבור הפלה כי ההיריון 

לא התפתח?
שמחה  להרבות  שצריך  ת.	

וחיים ושלום בית. 

התרת  חייבת  אני  האם  ש.	
נדרים בפני שלושה גברים או 

דווקא שלושה רבנים?
גברים.  ת.	

איזו מעלה יהודי יכול לקבל  ש.	
לעולם?  גילח  שלא  מזקן 
לו?  לעזור  יכול  הזקן  ובמה 

המשך השפע.  ת.	

האם מותר לשים על היד  ש.	
שמעתי  האדום,  החוט  את 
שזה  שאומר  מוצפי  מהרב 

עבודה זרה? 
לא הייתי אומר עבודה זרה  ת.	
אבל בהחלט הייתי אומר שזה 

שטות גמורה. 

אני חרדי שמשרת בצה"ל,  ש.	
חלק  בשר  לאכול  הורגלתי 
בשר  בבסיסים  אין  וכידוע 
כשאני  להקל  יש  האם  חלק. 
משרת ביחידה קרבית והבשר 

הכרחי לנו? 
כן.  ת.	

השאלתי רכבי לחברי והוא  ש.	
וגם  דלק  יותר  עם  לי  החזיר 

בקבוק יין. האם זו ריבית?
אלא  הלוואה  כאן  אין  לא.  ת.	
או  תשלום  מעין  זה  השאלה. 

מתנה.

בין  לשדך  מותר  האם  ש.	
חילוניים?

אותם  מציל  זה  ודאי.  ת.	
לקיים  אותם  ומביא  מעבירה 

מצוות רבות 

האם פלטה וקוביות שיניים  ש.	
נעשות חלביות או בשריות?

לא. כי על פי רוב אין המזון  ת.	
בחום של יד סולדת, וכן על פי 

רוב זה כלי שני או שלישי.

אינו  שהחתן  לכלה  נודע  ש.	
והיא ביטלה את  שפוי בנפשו 
הנישואים כמה ימים לפני כן. 
האם עליה לשלם את הנזקים 

הכספיים?
שלא  מאליו  מובן  לא.  ת.	
על  אדרבה,  בכך.  הסכימה 
לפייסה  החתן  משפחת 

ולפצותה על עוגמת הנפש. 

ישמעאל,  על  שנאמר  מה  ש.	
שיהיה פרא אדם, אינו שלילת 

הבחירה?
ואפשר  נטייה  זו  לא.  ת.	
להתגבר עליה. ואכן ישמעאל 

עשה תשובה בסוף ימיו.

האם וזלין טהור לשפתיים  ש.	
צריך הכשר?

לא.  ת.	

האם בסוף הכשרתי  ש.	
לברך  יש  כלוחם, 

שהחיינו?
כן. בטקס. זו בשורה  ת.	

טובה.


