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ע"ד ז  תמו  בס"ד 

 

 לעם מקדשי שביעי

המקררים המצויים כיום )וכן מזגני אינוורטר( פועלים ע"י חיישנים רוב 

המורכבים במכשירים אלו, ודבר זה גורם שבכל פתיחת דלת נעשים 

שינויים חשמליים, הן ע"י תוספת זרמים חשמליים והן ע"י רישומים 

דיגיטליים ועוד פעולות שונות אשר כבר פרסמו גדולי הדור במכתבם 

 ."הם אסורים בשבתש"

אין מענה  כבר פורסם שבפתרונות המוצעים כיום ע"י המכונים למיניהם

 .להנ"ל

והנה בסייעתא דשמיא יש פתרון הלכתי לרישום הדיגיטלי ולשאר 

הפעולות הנ"ל ע"י חיבור התקן "גלאט שבת" שמיוצר ע"י "משמרת 

השבת", שמנטרל את כל הפעולות החשמליות הנעשות ע"י פעולות 

האדם, והוא ראוי לשימוש לכתחילה, ההתקן פועל באופן שהמומחים 

נזק למכשיר החשמלי. )והרבה חברות  מעידים שאין בזה שום נזק או גרם

חשובות כבר נתנו את אישורם לכך שההתקן אינו מסיר את אחריות 

 החברה(. 

וע"כ מחובת כל מי שקונה את המקררים והמזגנים הנ"ל להתקין בהם התקן 

 שמנטרל את כל הרישומים הדיגיטליים.

י פשוט הדבר שכיון שחיבור ההתקן הנ"ל הוא הכרח מבחינה הלכתית הר

שהוצאות הרכישה הינם בכלל הוצאות שבת אשר הבטיחו חז"ל שאם 

 מוסיף מוסיפין לו.
 

 ובזכות שמירת השבת נזכה להגאל במהרה

 
 
 

 חיים קניבסקי         שמעון בעדני  שמואל הלוי ואזנר         נסים קרליץ         א.ל. שטיינמן       
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 הערה חשובה
 

שמטרתם להפעיל את התאורה המקררים המצויים היום ישנם לחצני דלת  בכל

ע"מ  , וזאתובחלקם גם לספור את הפעמים שהדלת נפתחה והאוורור במקרר

 .]בכמה סוגים ישנם גם גלאים מסוג שונה[ להפעיל את תוכנית ההפשרה

, באופנים שונים את עניין לחצני הדלת ם "התקני שבת" מסדריםמציעיש המכונים

חלקם מנתקים את פעולת הלחצנים לגמרי מלוח הפיקוד וממילא כאשר הם 

וחלקם מספקים תריס שתופס . הם לא גורמים לתוספת זרם או רישום במצב שבת

 את הלחצנים לגמרי. 

התקני שבת שבהם רק התאורה והמאוורר מנותקים, אבל עדיין ניתנת ישנם  אך

על ידי לחיצה של הדלת על הלחצן.  רטיס פקודה חשמלית בכל פתיחת דלתלכ

אמנם לכרטיס יש פקודה לא להתחשב בפקודה שבאה מכוח הפתיחה, אבל עצם 

 שאכן עובר ממש זרם לכרטיס[. הפתיחה מגיעה לכרטיס. ]הדבר נבדקפקודת 

להצמיד את  ילפתוח את המקרר בל זה אסור במקררים עם התקן מסוג ,ולכן

]ישנם לחצנים גלויים שבהם  .בפתיחת הדלתשלא יפתחו באופן כזה הלחצנים, 

אפשר להדביק את הלחצן שלא יפעל, וישנם לחצנים נסתרים שבהם אפשר 

 לנטרל את הלחצן רק על ידי מגנט[.  

של "משמרת השבת" מקפידים לנטרל לחלוטין את הלחצנים מן  בהתקנים

רם[, הכרטיס, אך עדיין יש בלחיצת הלחצן חיבור של "חצי מעגל" ]מתח בלי ז

, ולצורך כך מספקת זרםהמקפידים שלא לחבר מעגל חשמלי אף ללא  ויש

וסף מיוחד ללחצני דלת ]תריס, סקוטש או מגנט[, התואם " ת"משמרת השבת

 .ללחצן ומנטרל אותו לגמרי

 

 

 להסיר מכשול

 

שבהם המאוורר [ RT59 כןו RT63] יוצאים מן הכלל שני דגמים מתוצרת סמסונג

אינו מחובר ללוח פיקוד, וממילא אין אפשרות לנטרל את הלחצנים  המקפיא של

חובה מן  "משמרת השבת", ולכן במקררים אלו פיקוד גם לאחר ההתקן שלהמלוח 

המאוורר לא  - אף אם ההתקן מכבה את המנורה  ,הדין להצמיד את לחצני הדלת

להשאיר  טכנית ניתן]מבחינה , ויש לשים לב לזה כדי לא להכשל בחילול שבת ח"ו נסגר

  .גורם שום נזק למקרר[והדבר אינו את לחצני הדלת סגורים כל השבוע 

  ל.אין את הבעיה הנ" RT5962 כי בדגם יודגש
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 הקדמה

  

 
 

 

 

עם התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות נתחדשו שאלות רבות בכל הנוגע לשימוש 

דונו לפני שלשים שנה כהרי המקררים המצויים ילא הרי המקררים שנ חשמל בשבת.במכשירי 

הרבה ההתפתחויות המואצות בתחום הטכנולוגי הביאו לייצור מקררים  שנים האחרונות.ב

מערכות הפיקוד וההפעלה שלהם שונות לחלוטין מהמערכות שהיו ש ,משוכלליםיותר 

מדובר במכשירים חדשים שלא היו קיימים בעבר. במקררים הישנים. ניתן לומר כי מבחינה זו 

שלא נידונו כלל ע"י מובן מאליו כי גם מהבחינה ההלכתית מדובר בשאלות רבות וחדשות 

 גדולי הפוסקים בתשובותיהם אודות השימוש במקררים בשבת.

)היינו הדגמים החדשים  חידושים המדוברים בזה אינם רק במקררים המכונים 'דיגיטליים'ה

גם במקררים המכונים 'מכאניים' אשר גם בהם הבעיה קיימת  ם ע"י פיקוד ממוחשב(.הפועלי

 .המעוררים שאלות חמורות בשימושם שכלולים רביםשינויים ובוצעו 

וק 'התקני שבת' שפותחו ע"י מכונים שונים במטרה להתיר את השימוש במקררים בש יםקיימ

התקן שבת', ורבים מהקונים סבורים בשבת. חברות מסוימות משווקות דגמי מקררים בעלי '

מההתקנים הללו  חלקשבדגמים אלו אין שום חשש בשימוש בשבת. ומן החובה להבהיר כי 

כפי הכרעת דעתם של רבני המכונים, אבל גדולי רק  םאשר השמבוססים על קולות והיתרים 

ויש  ,השימוש במקררים אלו אסור םולדעת אלה היתריםפוסקים בדורנו לא הסכימו עם ה

 לחוש בו לאיסור גמור מדאורייתא. 

הכרוכות בשימוש  שאלותה בעניין דעת גדולי הפוסקים בע"ה את לבאר לפיכך נבוא בזה

 וכן באלו שיש בהם התקן ממכונים שונים. ללא התקן מיוחד לשבתים במקרר
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רוב המקררים המצויים כיום פועלים ע"י 'כרטיס אלקטרוני' שתפקידו  א.

ועוד מנגנונים. )במכשירים רבים הוא כעין לוח חשמלי  ,לשלוט על פעולת המדחס, המאוורר

(. על הכרטיס ממוקם 'שבב' שמכיל בתוכו מיליוני תאים חבצבע ירוק, ראה תמונה בעמ' 

 זעיריםידע מהרגשים )רכיבים את הממקבל אלקטרוניים, והוא מתוכנן באופן שהכרטיס 

את הזרם  הכרטיס משנה לכך תמונה בכריכה האחורית(, ובהתאם ראהשרגישים לחום וקור, 

כגון הדלקת  המקרר כפי הצורך, מערכות ועי"ז מופעלות אחר לתאאחד  בשבב מתאהחשמלי 

 המדחס או הפשרה וכדו'. 

בטמפרטורה עלול להזרים חשמל  שינוי קטןרגשים אלו רגישים מאד לכל שינוי קור וחום וכל 

הרגש מבחין  –לדוגמה, כשהטמפרטורה במקרר עולה בעשירית מעלה שבשבב.  שוניםלתאים 

יהיו לפעילות זו תוצאות  בכך והטמפ' המעודכנת 'נרשמת' בשבב ע"י השנוי בשבב. לא תמיד

כגון כאשר רמת הקור שנמדדה ונרשמה אינה דורשת עדיין את ידי, נכרות לעין באופן מי

 הפעלת המנוע. 

תאים ירתה גורם האדם מיד להזרמת חשמל לנמצא שע"י פתיחה קלה של דלת המקרר או סג

ללא חשמל, והפיקוד משתמש ב'מידע' הזה כדי למדוד את הטמפ' וכדי  עד אז היונוספים ש

 להפעיל את מערכות המקרר. 

 ו רבותינו שיש לחוש בזה לאיסור דאורייתא כדלקמן במכתבים.והכריע

הגדרת מקרר 'דיגיטלי' ו'מכאני' איננה תלויה כלל אם יש צג כל  :  ב.

טליים, וכן אין הבדל אם יש למקרר דלת ידהו, או אם קיימים בו כפתורים מכאניים או דיג

שהכרטיס הפנימי  הדבר תלוי רק אם ההפעלה נעשית באמצעות 'פיקוד' אלא אחת או שנים,

שהם פרקים  עות 'מפסקים מכאניים'או באמצלחלקים השונים שבמקרר פקודות  שולח

משווקים כיום ] שעון.מאו  כגון תרמוסטט המושפע מקור וחום ,המתחברים ומתנתקים

נראים בדיוק כקודמיהם, אך הם  הם חיצוניתמבחינה מקררים מדגמים שונים ונפוצים ש

 מופעלים בצורה 'דיגיטלית' כלומר באמצעות כרטיס פיקוד ממוחשב, כך שלא ניתן להבחין

 , ועי"ז הוא מחדש או. וכאמור הכרטיס רגיש במיוחד לכל שינוי סביבתי קטןבכך ע"י הצרכן

 .מנתק זרימת חשמל בשבבים שבכרטיס[

משום בשבת יש לחוש  סגירת מעגל חשמליבש רבותינו דבריידועים  :

, ולכן המפעיל מפסק חשמלי או מכניס תקע של וכהכרעת מרן החזו"א זצ"ל איסור דאורייתא

על מכשיר חשמלי לשקע ובכך גורם להעברת זרם בחוטי החשמל של המכשיר הרי הוא עובר 

.אאיסור דאורייתא

פירושו הגברת עוצמת החשמל במכשיר. במכשירים רבים קיימות דרגות שונות  :  

רים, הקובעים את עוצמת הפעילות של המנוע, כגון במאוור , הםשל עוצמה במתח החשמל

                                                           
א

הצמדה של חוטי החשמל זה לזה, שמאפשרת זרימת חשמל מרשת החיבורים החשמליים הרגילים מבוססים על  
החשמל לחוטי המכשירים וגופי התאורה השונים. מלבד זאת קיימים במכשירים שונים מפסקי חשמל משוכללים      

שבמצב מסוים הוא מעביר זרם חשמלי ובמצב אחר אינו  כזה מפסקי טרנזיסטור( שבהם ה'חוטים' עשויים מחומר-)
חומרים קרויים 'מוליכים למחצה'(, והמפסק פועל ע"י שינוי החוט ממצב של 'אינו מוליך' למצב 'מוליך'. ה) מעביר זרם

 והשינוי במצב החוט נעשה ע"י השפעה חיצונית על תכונותיו.  ,המעגל החשמלי מחובר באופן קבוע הבמפסקים אל
ע"י הפיכת החוט למוליך )בלי חיבור של  וגם סגירת מעגל חשמלי ,לעניין שבת אין חילוק בין המפסקים השונים

לחוט בעל זרם  'מת'פרקים נפרדים( אסורה מדאורייתא, כיון שעצם השינוי בחוט 'ממות לחיים' והפיכתו מחוט 
 תיקון האסורים מדאורייתא.כחשמל נחשבת כמלאכה ו
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ניתן לתכנן מכשיר שבו המנוע יקבל חשמל ברמה נמוכה כל הזמן, במעבדי מזון למיניהם ועוד. 

ולשם שימוש פעיל במכשיר תעלה עוצמת החשמל. מכונים מסוימים פיתחו 'קלנועית שבת' 

 לנכים ומוגבלים המיועדת לנסיעה ברחוב העיר בשבת שפועלת ע"פ עיקרון זה. מנוע 

דם רוצה לצאת לנסיעה הוא לוחץ הקלנועית מקבל זרם חשמלי נמוך מאד באופן רצוף וכשהא

 על הדוושה ועוצמת החשמל עולה לרמה המאפשרת לקלנועית לנסוע. 

שוש לח;יש  במכשירבעלת משמעות  ת זרםכל הגברבש היא הכרעת גדולי הפוסקים בדורנו

 .איסור דאורייתאל
 

להקל על הבנת עיקרי  כדי ותהנ"ל וכן שאר הביאורים שבקונטרס נכתבו בתמצ 

החששות. מי שברצונו להרחיב בהבנת הענינים הן מהצד ההלכתי והן מהצד הטכני יוכל 

דרזי שליט"א ובספר  און ר' יצחק' חי"ב להגבספרים החשובים ' למצוא חומר רב

 ' להרה"ג ישראל מאיר מורגנשטרן שליט"א. '
 

 

 

 : פרקים שישהמתחלק ל שלפנינו הקונטרס
 

המציאות והחששות הרבות המצויות במקררים ומקפיאים. כל המידע  בירור, 

פרטי  את הטכני הובא לידינו ע"י טכנאים מומחים שומרי תו"מ, שטרחו וחקרו לברר

 המציאות בסוגים רבים של מקררים המצויים כיום בשוק. 

רישומים דיגיטליים ובענין גרימת בענין איסור  המורי ההוראגדולי מ ם, מכתבי

 השאלות ההלכתיות החמורות שישנם בשימוש במקררים ומכשירי חשמל נוספים בש"ק.    

, בחלק זה הובאו התקנים ואפשרויות שימוש למכשירי החשמל שאין בהם 

 . חשש חילול שבת ח"ו לכל השיטות

 ובמזגני אינוורטר.  דיגיטליים הקיימות במזגנים , בירור בקצרה החששות

 המצויות במדי המים הדיגיטליים ופתרונות לשבת., החששות 

  המכשולות המצויות בשימוש ב'ברזי פרח' בשבת ופתרונות למנוע זאת. 
 

 

 

 

 

 

 

 סוגי שיש לי שנתברר, הוא סוג מאיזה, ומקפיא מקרר בכל לברר שיש לפרסם שמצוה "ודע
 הדלת בסגירת תורה באיסור עוברים מ"מ, עובדת שהמכונה שומעים שאפילו חדישים מקררים

 ידוע לא זה ודבר הדלת שסוגר פעם כל תמיד שפועל בפנים מאורר גם מהמכונה חוץ שיש
 שבת חילול שזהו ל"כהנ פועל אם שאצלו המקרר סוג על המכונאי אצל לברר ומצוה, לרבים

 זה למקרר דלתות שני כשיש ובפרט. ]כך על להזהיר וראוי, שעובדת בשעה פותח אם אף ל"רח
 לפותחו ואסור מאורר י"ע שעובר מאוד מצוי, כשסוגר בו שנוגע כפתור כמין או זה בצד

 ."[בשבת
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 שמבחינה יש לצייןחלקים לשני סוגים, 'מכאני' ו'דיגיטלי'. מקררים ומקפיאים נ

טליים שהיו בתחילה מכאנים יחיצונית קשה להבדיל ביניהם וישנם מקררים דיג

 י.שלהם והיצרנים שינו אותם לדיגיטליים ללא שום שינוי במראה החיצוני

בקצב התקדמות  הדברים משתניםאולם  ,כל האמור להלן נכון לעת עתה

  .הטכנולוגיה

 
 

 

 
 

  יבואו הדברים קרי החששות המצויות ואח"כעיאת להלן נבאר בתחילה בקצרה 

 המחשה בתמונה[ בעמוד הסמוך ]עי'

 

 מקררים מכאניים

 הדלקת נורה .א

 ע"י הכנסת אויר חם )קירור( הפעלת המדחס .ב

 לחצן נסתר מגנטי(או ) ע"י שחרור לחצן רר בפתיחהוכיבוי מאו .ג

 .יאבביאור המורחב בעמ' עי'  .ד

 

 

  

   מקררים דיגיטליים
 

 ע"י הכנסת אויר חם םרישומים דיגיטליים מיידי .ה

 שחרור לחצן דלת  בעת התרעה צפצוף או תיהפעלת נור .ו

 ע"י מנגנון פנימי ספירת פתיחות דלת .ז

 הפעלת 'דאמפר' בפתיחת דלת מקרר .ח

 מנוע אינוורטר .ט

 רייתאהחששות ועדיין יתכנו איסורי דאולגמרי במקררים אלו, ההתקנים לא סילקו  כמו"כ

 )בנוסף לחששות הנ"ל(

 בהרחבה יבואו הדברים עיקרי החששות המצויות ואח"כאת להלן נבאר בתחילה בקצרה 
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  הדלקת נורהאות א'  
 

הדלקת הנורה, ע"כ יש לנתקה גורמת מיד ל של מקרר דבר הידוע לכל שפתיחת דלת

ללחוץ ולשחרר הלחצן בפתיחה וסגירה  כהכי הדלת ממשי ,י בזהדשלא  םיש פוסקים החוששי] בער"ש

, ועדיין אין זרם ולכן לא עוברים יםשל האלקטרונ לחץ-)היינו שנוצר מתח שום בונה 'חצי מעגל'מויש בזה 

לצאת מידי כל חשש  כדי . ע"כ(מאריך לתקע ללא חיבור למכשיר. וזה דומה למי שמכניס חוט יםאלקטרונ

 .  [תהוסגיר ת הדלתפתיחיילחץ או ישתחרר ע"י חילול שבת יש להדביק את לחצן הדלת באופן שלא 

 

 הפעלת המדחסאות ב'  
 

בתרמוסטט, כאשר קור המקרר יורד לטמפרטורה מסוימת  הפעולת המדחס תלוי

ס ועי"ז הוא שובת. כשעולה הטמפרטורה התרמוסטט מנתק את החשמל מהמדח

להתפשטות חומר בתרמוסטט ועי"ז חוזר  החום כמה מעלות שוב גורםבבחזרה 

אויר חם הגורם  נכנס המקרר דלתע"י פתיחת ונסגר המעגל והמדחס שב לעבוד. 

בת באותו זמן[. על ענין זה הזהירו גדולי וא היה מושלהפעלת המדחס ]במדה וה

)או"ח ח"ב סי' האגרות משה  )דינים והנהגות פי"ד ובספר מנוחה נכונה(הפוסקים ובראשם החזו"א 

מנחת ה לנהוג"( טוב וכן ועובד הולך ]שהמנוע[ שהמאטאר בשעה שיפתחו א"שליט הענקין א"הגרי הכריע סט "וכבר

)משנת רבי אהרן או"ח סי' הגר"א קוטלר  שבות יצחק חי"ב פ"ח( )הגרי"ש אלישיב  )ח"ב סי' טז(יצחק 

ואמנם ד. ועיי"ש עוד שצדד לאסור סגירת המקרר בשעה שהוא פועל מפני שע"י הסגירה מקרב את הכיבוי( 

הגרשז"א זצ"ל כ' להקל בזה, אך אף הוא ציין שאין ההיתר אמור במקררים שיש 

"יש לדעת שכל הדיון שבמאמר זה  בהערה( )מנח"ש ח"א סי' י'תכנית הפשרה' וז"ל בהם 

הוא רק במקרר הפועל ע"י דחיסה והתפשטות גזים ולא במקרר ספיגה ששם יש 

שהבעיות בהם שונות ואינן  ,הדלקת גוף חימום, וכן לא במקררים שיש להם הפשרה

 ".דומות לסוג זה שאנו דנים בו

 

 וררוכיבוי מאאות ג'  
 

את האויר הקר מגופי הקירור לתוך התא.  זרורר שמפבתא ההקפאה מותקן מאו

מאוורר כזה גם בתא הקירור. והנה, בהרבה  בהם כמו"כ יש מקררים שמותקן

. לחצן זה יכול דלתהרר מפסיק את פעולתו בעת פתיחת ומהמקררים מצוי שהמאו

ועי' לעיל  מופעל ע"י מגנט שנמצא בדלת.באופן שהוא להיות גלוי לעין או נסתר 

 בסוף ההקדמה ציטוט משו"ת תשובות והנהגות. 
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 הקדמת הפעלת גוף החימוםאות ד'  
 

  פרוסט – )נו "הפשרה-תוכנית"במקררים המאכניים כבר יש לדון עוד במה שנתווסף

No Frost) .תרמוסטט הבה ש (דיגיטליים ומכאניים שאין בו קרח בתא ההקפאה מקררבכל  קיים

כשש  נצברופעולת המדחס, ולאחר ש זמן שעוקב אחרי (טיימר) שעוןמפעיל גם 

הכנסת חום והנה ל גוף חימום להפשרת הקרח. מופע ,עבודת מדחס של שעות

להקדמת הפעלת גורם האדם  י"זלמקרר גורמת להארכת זמן פעולת המדחס וע

יש השפעה  שהמקרר פועלבזמן נמצא שגם . חוט להטית באמצעות , שנעשההפשרה

 מקדימה את פעולת ההפשרהלמקרר בכך שהיא הכנסת חום הדלת ולפתיחת 

[. ועי' בארחות שבת ח"ג עמ' סא ואפשר שאין לדון זאת כהארכת מצב קיים בלבד]

 בזה.  ושהעיר )לקמן במכתבים(ובהוראות הבד"ץ 

 

 רישומים דיגיטלייםאות ה'  
 

עי' ) הפנימיפיקוד הכרטיס חוברים לכאמור בכל מקרר דיגיטלי ישנם 'רגשים' המ

. רגשים אלקטרוניים אלו רגישים מאד לכל שינוי קל (בכריכה האחורית תמונה

"רישום"  באופן מיידי וצרבטמפרטורה, ובהכנסה מועטת של אויר חם או קר נ

. דיגיטלי בכרטיס הפיקוד

     . 

 

 )נורה או צפצוף( הפעלת התרעהאות ו'  

 

יש מקררים ומקפיאים עם מערכת התרעה באמצעות צפצוף או נורה מהבהבת. 

כשנוצרו או  ,פתוחה נשארה דלתשהכשאירע נכנסת לפעולה ההתרעה מערכת 

 במקרר כזה בפעילות המקרר. השאלה הכרוכה בשימוש ות כלשהםוחריג יםשיבוש

ברגע כבר התרעה, אלא הפעלת הגיעה למצב של מערכת הרק כשהאיננה מתעוררת 

 ספירה של זמן הפתיחה, ויש בכךלצורך זה מתחילה  , שאזפתיחת דלת המקרר

 שאלה של סגירת מעגלים חשמליים או השפעה על פעילותן.
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 ספירת פתיחות דלתאות ז'  
 

 6או  5ספירת פתיחות הדלת כשלאחר של יש מקררים שמופעל בהם מנגנון 

ההפשרה. אין צורך להאריך באיסורים הכרוכים בפתיחות אלו. יש  פתיחות מופעלת

כל  ה,הגורם ישירות להפעלת ההפשר הפתיחות מספרהצטבר לציין שאף לפני ש

כמו כל הפעלה ישירה של מכשיר וזה חילול שבת  ,פתיחה נרשמת בכרטיס הפיקוד

 .חשמלי

 

 הפעלת 'דאמפר'אות ח'  
 

, מקפיאול למקרר נפרדתהמצויים אין מערכת קירור  הדיגיטליים מקרריםחלק מהב

תריס הוא  ]דאמפר 'דאמפר'אויר קר מהמקפיא אל המקרר דרך מוזרם  אלא רק

 הם. ישנם מקררים שמותקן בהממוקם בתעלת האויר שבין המקפיא למקרר[

 אתהתרמוסטט  מצמצם תרמוסטט וכשקור המקרר יורד לטמפרטורה מסוימת,

ע"י תריס קטן המופעל ע"י מנוע, ולאחר שהמקרר שבין המקפיא למקרר הפתח 

 . (בכריכה האחורית מבפנים ראה תמונה) התחמם מעט חוזר לפתוח המעבר

כניסה של אויר חם  תשמאפשר ,מפתיחת המקרר ם הואתרמוסטט זה מושפע ג

פתיחת הדלת אויר מכניסה , ע"כ אף בשעה שהמנוע פועללפתיחת התריס.  מתוגור

 חם שגורם להפעלת הדאמפר החשמלי או להקדים פעולתו.

אניים סגירת תריס זה מנגנון זה קיים במקררים דיגיטליים, ואילו במקררים מכ

 אין בו חשש.נעשה בד"כ באופן מכאני באמצעות שחרור קפיץ ו

 

 מנוע אינוורטראות ט'  
 

כבה כלל הנקרא 'אינוורטר'. מנוע זה אינו המנוע הוא מסוג  שבהם ישנם מקררים

אלא משנה לעיתים את עוצמת פעולתו לפי הצורך. המנוע מחובר לחיישנים רגישים 

זמן שפיע על עוצמת המנוע באופן מיידי או לאחר לה יכולה מאד שפתיחת המקרר

 כש'מרגישה' שינוי קל בטמפרטורה. קצר

בהרחבה בפרק דלקמן  התבארבשבת כפי ש אינוורטריש להמנע משימוש במנועי 

 העוסק במזגני אינוורטר.
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 את משביתה היא שמתחילהכך המערכת מסודרת  :

אח"כ הכרטיס הפנימי נותן הוראה  .עשרים דקותכמשך גמרי להמדחס לפעולת 

. אחרי שתי דקות הכרטיס עובר אז נשמע מנוע פועל() שתי דקותכלהפעילו למשך 

לפעול לפי התרמוסטט. כלומר שעד עשרים ושתיים דקות המערכת מנותקת 

שהמקרר  ז"א 'מחובר'מוסטט רמהתחשבות במצב התרמוסטט. לאחר מכן אם הת

התרמוסטט ואם  )עד שיגיע לקור הרצוי( המדחס ממשיך לפעול אזי אינו קר מספיק,

 לפעול. שהמקרר קר מספיק ואין צורך בקירור אז המדחס יפסיקמנותק ז"א 

ההתקן בנוי על היתר "המשך מצב", פי' שההשפעה שיש בפתיחת הדלת היא רק 

 להמשיך את פעולת המדחס שלא ישבות אבל אין השפעה על תחילת פעולתו.

דקות  יםשתיעשרים ו, שכן באותם 

נסגר רטורה מסוימת, נמצא בטמפהמקרר התרמוסטט בודק את רמת החום ואם 

ימשיך  סטטומי מצב התרלעבוד לפ יעבורהכרטיס שכאשר  כדי המעגל החשמלי

על  העשרים ושתיים דקות, משפיע ןבכל אות . נמצא שפתיחת הדלתהמדחס לפעול

 . ושתיים דקותאותם עשרים מעגל חשמלי המועילה לאחר ה מיידית של סגיר
 

, ואילו במקררים )בעיקר מחברת 'אמקור'( במקררים מכאניים קיימים הנ"ל חששות

כל פתיחה יוצרת     שלא נוטרלו בהתקנים אלו: דברים ארבעה ספונו דיגיטליים

 באיסור גמור הוא בכרטיס הפיקוד, שלדעת גדולי הפוס' דבר זה 

קטן אינו  חשמלי ע"י מנוע הפתיחת וסגירת        )ולדעת המכון מותר(

 אות ח'ב ע"י הכנסת אויר חם כנ"ל יפתחהתריס עדיין יש מצבים שמנוטרל ו

סוגרים מעגל חשמלי בסגירת הדלת, והחשמל מוזרם לכרטיס לחצני הדלת 

פעיל ולא יחשמלי זה  שיתעלם מסגירת מעגל מתוכנת כך סכרטיהשאלא , הפיקוד

                                                           
ב

 וכן העירו בהוראות הבד"ץ בנוגע לתרמוסטט הדיגיטלי. הובא לקמן במכתבים. 
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סגירת מעגל חשמלי וחיבורו לכרטיס לא דא עקא ש  .מנורההרר או והמאו את

שלאחר  בהם פעולת ההתקן היאש ישנם דגמים     .גכלל איסור בונהמ יצא

יתו למשך כעשרים שהמקרר הגיע לקור הרצוי הוא מפסיק את פעולת המדחס ומשב

חוזר לפעול עפ"י התרמוסטט. ונמצא שבימים הקרים  הוא ושבע דקות ולאחר מכן

 פתיחת הדלת. עם נכנסשהמקרר ע"י חום עלולה להגרם הפעלת 

  

                                                           
ג

את ההפשרה שנכנסת  תחשש שכתבנו לעיל אות ד', שגרימת המשך פעולת המדחס, מקרבהכמו"כ קיים עדיין  
אחר שש שעות של עבודת המדחס, ואילו לא היה פותח דלת המקרר או מקפיא, היה המדחס שובת וממילא ללפעולה 

 ההפשרה הייתה מתאחרת. וכבר העיר בזה הארחות שבת ח"ג עמ' סא. 
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---  

 

 

המקרר שונה לגמרי  המקררים הדיגיטליים המשווקים בזמנינו, אופן פיקוד פעולת

 יותרההלכתיות בשבת חמורות  השאלות כממה שהיה במקררים הישנים, וע״

במישרין פתיחה דלת וכניסת אוויר חם מתבצעת  ישנים כיון שע״י כל מהמקררים

 רישום דיגיטלי, וכמו שהורו מרנן גדולי הדור, לאסור כל פעולה פעולה של

קררים הנ״ל יש בשימוש בשבת ובחג במ , ע"כשנעשית על ידה רישום דיגיטלי

הוא  ע"כ כל אחד ואחד צריך לברר את סוג המקרר שברשותו, האם, חשש איסור

הנעשות ע״י  בשבת קודש ובחג. ]וזאת מלבד שאר הפעולות מותר לשימוש

  פתיחת הדלת כגון הדלקת המנורה ומאוורר וכדו'[.

לשאר הפעולות  יש פתרון הלכתי לרישום הדיגיטלי וכן והנה בסייעתא דשמיא

"משמרת השבת" והוא ראוי לשימוש  ע״י התקן "גלאט שבת" שמיוצר ע״י הנ״ל 

 במקררים הנ״ל חובה להתקין התקןשימוש בשבת וחג  "כ כדי להתירלכתחילה, ע

  .שבת

 

 

 

 מנחם מנדל לובין       שריאל רוזנברג       שבח צבי רוזנבלט

 

 

 תצצצצצצנתן הכהן קופשיץ                                 בעה"ח לכ' קדושת השבתצצצצצצ

 ייייייייייייייקהת הכהן גרוס הק' שמאי
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-  

* 
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 בס"ד מרחשון תשע״ג
 

, ם כיום אצל רוב הציבורייהמצוונה בנידון המקררים והמקפיאים החדשים המיוצרים בתקופה אחר

קיימת תכנית ואופן פעולתם שונה לחלוטין מהמקררים שיוצרו בעבר, וברוב הדגמים שנבדקו 

דבר הכרוך בשאלות חמורות של חילול שבת  השפעה ישירה של המשתמש על פעילות המקרר

רח"ל. ואף הפתרונות המוצעים כיום אינם פותרים את כל השאלות ההלכתיות הכרוכות בשימוש 

 במקרר.
 

ועכשיו לאחר מאמץ מרובה וחקירה מקיפה פיתחו ועד "משמרת השבת" התקן מיוחד המכונה 

פעילות המקרר ועי"ז המקרר ראוי  "גלאט שבת", על ידי התקן זה אין השפעה לפתיחת המקרר על

 לשימוש לכתחילה בשבת.
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 ד"מנחם אב תשעבס"ד, 
 

 יועירנו היקרים שיח נילב

ת בבהלכות ש מורותנוצרים תדיר שאלות ח הטכנולוגיהעם התקדמות 
ל ק"הדור זצו דולילים אשד פרסמו גטיגיד םם או רישומיזר תרבהגב

לא  יכדבות תמידית נאסורים בשבת" ונדרשת ער הם"ט ש"לחויב

 של חלילה.כלה

 מזגנים מסוג ןוכ) נוהמשווקים בזמני רריםהמקאודות  ובאנו בזה לעורר
י חיישנים ובפתיחת הדלת "פועלים עולם ככ( אשר רובם נוורטראי

 בשבת. טליבמישרין פעולה של רישום דיגי מתבצעת

כ כל אחד צריך לברר את סוג המקרר שברשותו אם ראוי הוא "ע
פתיחת הדלת  "י)וזאת מלבד שאר הפעולות הנעשות ע .בשבת לשימוש

  (.דו'ומאוורר וכ נורההמ כגון הדלקת

הדור, פיתחו לאחר  יגדול י"שנוסד ע "משמרת השבת"ה ארגון נוה
בעל מקצוע מחבר את  ראש ,"גלאט שבת"מקיפה התקן  חקירה

את כל הפעולות  וטיןלחל נטרלז מ"למזגן ועיו המכשיר למקרר א
בו אפשר להשתמש  זהי דהאדם, ועל י החשמליות הנעשות ע״י פעולות

 .תלכתחילה בשב

עוררו  א אשרט"י ישראל שלידולג רבנןן ורניהודה ועוד לקרא למכוהננו 

 עונותיו.    ל כל ע ול מוחלין כהלכתו שבתל המשמר כו לנ"על ה

 

 ה"חעוע"ז בא
 

 
 

 שבח צבי רוזנבלט        יהודה קנר        שלמה פוזן       מאיר קסלר

 
 יצחק לוקסנברג   שושן-יצחק בן   יו"ט ליפא ליוש נניהח

 

 משה מרדכי קארפ             ישראל ש. זיכרמן
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 פרק זה מוגש ע"י 'משמרת השבת'
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 ומקפיאים שונים המתאימים למקרריםוהתקנים  אפשרויותאי"ה  נפרטלהלן 

]כנזכר כל ההוראות ההלכתיות והטכניות מ' "קלשימוש כשר בש דיגיטליים

  .לייםטידיג . התקנים דלהלן נוגעים רק למקררים ומקפיאים'[

שמל ח מכשירי לשאר נוספים המתאימיםהתקנים תרונות ופלקבל מידע על כדי 

 .'' יצור קשר עםליישמוני מים ועוד  ,מזגנים מקררים מכאניים, דוגמתכ

 ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי

  
 

הינם סבוכים  בשבת במקרר שימושי הדרכהרי ש ת,דיגיטליעם המעבר לשיטה ה

 : וכל הדיון ההלכתי בהם שונה מאד,

במקררים אלו בדרך כלל יש מספר רגשי טמפרטורה וכל רגש אחראי על הפעלת  

               . המדחס פועלשאין שום משמעות לכך ששומעים לכן מערכות שונות במקרר, 

     רגשים אלו מסוגלים להגיב מיידית לכל שינוי קל בטמפרטורה. 

ני יש רק שני מצבים, או שהמקרר לא הגיע עדיין אבתרמוסטט מככיון ש 

 מספיקכבר , או שהמקרר פעיל את המדחסלטמפרטורה המבוקשת ואז התרמוסטט מ

אך אין שינוי במצב התרמוסטט בין  ,דשבית את פעולת המדחסואז התרמוסטט מ קר

 בתרמוסטט דיגיטלי שכל שינוימשא"כ  .לקר מאד קר חם קצת לחם יותר או בין מספיק

, דבר בטמפרטורה נמדד באמצעות רגשים ויוצר "רישום" דיגיטלי בכרטיס הפיקוד

 .כמו שהובא לעיל שנאסר ע"י רבותינו

הדלקת תאורה, ניתוק מאוורר, הפעלת נורת  :)כגון מספר תפקידיםיש בד"כ ללחצני הדלת  

יש לחצן ובד"כ  .(פתיחות דלת לצורך הפעלת מערכת ההפשרה ועוד ה שלצפצוף התראה, ספיר\התראה

לפעמים יש שני לחצנים לדלת ו .()גם כשאין תאורה בתא ההקפאה, יש לחצן דלת לכל דלת

את ואין אפשרות לנטרל  מגנטיים-לחצני הדלת נסתריםברבים מן המקררים .האחת

  .השפעתם כי אם ע"י טכנאי מומחה
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 של למצבקור הכפתור שאחראי על רמת את הסובב לוהיא,  ,אפשרות עוד ני ישאתרמוסטט מכ םבמקרר ע 
, ובנוסף לחבר שעון שבת בשקע מקסימלירק כשהמקרר יגיע לקור  את זרם החשמל נתקימקסימום, כך שהתרמוסטט 

נתק לגמרי את עם זאת עדיף לשהמקרר לא יצליח להגיע לקור שהוגדר.  כךשיפעיל וינתק את המקרר לסירוגין 
 להתרחק מכל חשש.כדי התרמוסטט, 

ה
 .קוביות קרח\במקררים עם קיוסק למים קרים 

ו
רק כשהשעון מנתק את  אותו ולפתוח ,שעון שבת חיצוניל את המקרר כל עוד לא הותקן התקן שבת יש לחבר 

 57%-מהזמן בקיץ ו 77%את המקרר לפחות פעיל )כדי שהמוצרים לא יתקלקלו מומלץ שהשעון י המקרר מהחשמל
 (. מהזמן בחורף
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השפעות של אם ההתקן אכן מבטל כל הברר גם במקרר שיש בו התקן שבת חובה ל

. וק"ו לברר זאת ע"י מומחים מקצועיים ובקיאים בשאלות אלו פתיחת הדלת.

 .שאין לסמוך בזה כלל על בעלי חנויות או על טכנאים

ללא כל שינוי  םיילדיגיטלשהיצרנים הפכו אותם  םיינאמכ יםמקררקיימים ש 

 .חיצוני במקרר

 מצוי מאד שטועים בזה )גם משווקים ובעלי חנויות יר"ש ומנוסים(. 

 

 

 

 
חוברו ובמקומם  'כרטיס הפיקוד'רגשים מוהישנים יחפיזית את ה מנתקההתקן א. 

רגשים שמדמים קור וחום וגורמים לכרטיס הפיקוד להפעיל את המקרר לפי  לכרטיס

 .לחום וקור שהוכנס ע"י פתיחת הדלת התחשבותללא  זמנים קצובים

ואין להם השפעה מנתק את לחצני הדלת מהזרם החשמלי לגמרי כמו"כ ההתקן ב. 

 על פעולת המקרר. 

ההתקן מדמה פתיחת  - ג. במקררים שההפשרה פועלת עפ"י מספר פתיחות הדלת

 דלת פעם בשעה.  

)=יותר  מינימליתא דרגת קור יה 70כשהסיפרה מראה ד. ישנם תשעה דרגות קור 

 .הוא מצב יום חול 7ספר מו .מקסימלית )=יותר קר(קור דרגת א יה 79ומספר  חם(

 .מבפנים מונת ההתקן ניתן לראות בכריכה האחוריתת         

 

 

 -דף מידע בעמוד הבא  -

 

                                                                                                                                                                      
דקות לסירוגין  07דקות ומפעילו למשך  4ניתן לרכוש שעון שבת מיוחד מחברת 'סופקו' המשבית את המקרר למשך 

ויש נורות המראות על הזמן הנותר לפתיחה, אך התקן זה אינו יעיל במקררים בעלי מנגנון 'השהיה פנימי' ]כדי לבדוק 
אם דקות להחזירו לחשמל ולשמוע  4מהחשמל בשעה ששומעים את המנוע עובד ולאחר זאת יש לנתק את המקרר 

 לפעול מיד[.  הוא התחיל
שהרי  ,מכגון זהבשם החזו"א שלא היתה דעתו  יםמעידועוד מתלמידי החזו"א מרן הגר"נ קרליץ שליט"א כי  יש לציין

 אלא אחר התקנת התקן מיוחד. אין לפתוח  ולדבריהם ,שיהיה מחובר לחשמלמצוי ששוכחים ופותחים גם כ
 בכל מצב לאויר חם הנכנס.ומיידי  באופן וכן אין היתר לפתוח אף בזמן שנשמע פעולת המדחס שכן ה'רגשים' מגיבים
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ידע נוסף , וכן מני או דיגיטליאכמקפיא הוא מאו ה לקבל מידע אם המקרר ניתן. 0

 ".שהצטבר ע"י טכנאים מומחים ב"

דע לקבוע יש להדגיש כי רק מומחה שהודרך ע"י ת"ח בקיאים בעניינים אלו, יו. 2

ני וחלקו דיגיטלי וכיו"ב, אכאני או דיגיטלי או שחלקו מכאת סוג המקרר אם כולו מ

 .וכנ"ל המוכר בלבדוכ"ש שאין לסמוך על 

 ניתן לברר בקו המידע. .על הדרישות ההלכתיותישנם התקנים שאין עולים  .3

שנמצא מאחורי המקרר ]דומה לעץ  תרשיםני לפי אניתן לדעת אם המקרר מכ. 4

 a0573191077@okmail.co.ilלאו למיי  משפחה[ לשלוח לפקס:

 .טל' ודגם ,בציון שם -

. משמרת השבת השבת ניתנים להתקנה ברוב סוגי המקרריםהתקני משמרת . 5

זמן ההמתנה להתקן: בדגמים שלא   מחיפה ועד באר שבע. מתקינה התקני שבת

ימי עבודה. ביתר הדגמים בהזדמנות הראשונה לפי  04פוגעים באחריות החברה עד 

 היכולת.

המקררים כל ל עאישור ממשמרת השבת, אין זה אישור  ות. חנויות המפרסמ6

מותקנים בהם התקן ואלא יש לברר על כל מקרר בפני עצמו אם שהנמכרים בחנות 

 יש להזמין טכנאי לבית הלקוח.  במדה ולא הותקן בו ההתקן הותקן בו, ו

 
 

 

ע"מ להזמין טכנאי מוסמך שיתקין התקן  'משמרת השבת'ניתן ליצור קשר עם 

ת לכו"ע. ההתקן פתיחת המקרר בכל עת ללא חשש חילול שבאת שיאפשר 

 פ"י זמניםע למצב בו הוא עובדהשפעה של האדם על המקרר ומעבירו  כלמנתק 

 .ורית מבפנים(חאין בכריכה הההתקן עיתמונת )ל הוגדרו מראשש בועיםק

 

 של 'משמרת השבת': ןמספר הטלפו
 

 

 072-2164422         
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 אחריות היבואןסיר את יבס"ד הגענו להסדר עם מספר חברות שההתקן לא 

 להלן רשימה חלקית של חנויות המוכרות מחברות אלו 

 [ 'משמרת השבת'יש לציין בעת ההזמנה שיהיה עם התקן של ]
 

 

  בני ברק

 03-5701411  19  פתחיה בן  -  הישיבות  בני קרן        03-6188783  13  דונלו – צורף

 03-6542000  65 רבי עקיבא  - וירטואל חשמל     03-5794888  15   ם"רשב - אריכא

        03-5045000  25  יהודה הלוי - שיא החשמל

 03-6161291   3בי עקיבא  רסניף  |  077-4009322 19  בי עקיבאסניף ר - חשמל יעקובי

 

  ירושלים

  02-5712402  2   ישראל בן זאב - ח.ריינר                      02-5382823  17  יונה  -  צורף

  077-3510710  15כנפי נשרים    -  שיא החשמל

 

 בית שמש                                       מודיעין עילית 

 02-9924326  32שפ"א   -שיא החשמל         08-9742913  8ר"י הנשיא   - חשמל האחוזה

   

 חיפה       אלעד                                                  

 054-8440443  - קול ברמה                  03-5356555  32יונתן בן עוזיאל   -שיא החשמל

 

ניתן להשיג את  ,קרן בני הישיבות ואריכא ,שיא החשמל ,בחנויות צורף           

 .ההתקן במחיר מוזל
 

 

 החברה אחריותמסיר את  אינו תקןהה בהם המקררים רשימת
 

 620 702 סחר קלינטון יבואן: נורמנדי  [  330 300 אינטגרלי] 910 900 סחר קלינטון יבואן: תקע

                     RT 29 5962 5562 77 72 63 60 59 45 41 38"  ליין-סם" רשמי יבואן :סמסונג

  RL4323 קטן| RL-62 67  הפוך|    RF-260 263 67 26  SR686 RFG28  דלתות 3 הפוך

RSA1 SBS          וסטינגהאוז:   Hse7000 Sil566        כל הדגמים                               – ['ראלקו' רשמי יבואן] :שארפ 

 [פרוינדליך]

 ]יבואן קלינטון סחר[    391 - נורמנדה          250  - וסטל       :מקפיאים
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 תעודות אישור על התקני משמרת השבת למקררים ומקפיאים חלק מלהלן 
 

 מעתה אין איבוד אחריות על התקנת התקני משמרת השבת בחברות: 

 סחר(-)משווק קלינטון , וסטינגהאוז, תקע ונורמנדיליין(-סם)משווק , סמסונג )משווק ראלקו( שארפ
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 'משמרת השבתניתן להזמין התקן שבת למזגני אינוורטר ולמזגנים רגילים ב'

 

 

 

 רב 'שלו
 

ע"ד שרצה לברר מה דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל לגבי מזגני אינוורטר אם מותר ליכנס 

 בחדר שפועל מזגן כזה, ושמע שבבית אאמו"ר ז"ל היה מזגן כזה. בשבת

 הנה אאמו"ר ז"ל לא שם לב ויתכן שאפילו לא ידע אם יש מזגן כזה בביתו.

ס אדם בחדר תיכף ומיד רק מה שידוע באופן כללי לגבי מכשירים הפועלים בשבת וכשנכנ

 פועל שינוי במזגן וכיו"ב בכה"ג הי' אוסר.

 החותם בברכה 

 בנימין ד. אלישיב

 בלאאמו"ר מרן הגרי"ש זצוק"ל הכ"מ

 

 עם מנוע אינוורטר שהמראה החיצוני של המזגן נראה שונה מזו שלמטה[ יםאחר מזגניםוישנם  דוגמא]המזגן בתמונה הוא רק 
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'משמרת השבת' גש ע"י  מו

 

 

 

האינוורטר שונה ממזגן רגיל מבחינת מהירות ההשפעה של פעולות האדם וכפי 

הורו  ,רבותינו מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ הנתונים הובאו לפניכאשר שיבואר, ו

   .שאסור להשתמש בו בשבת וכדלהלן

 נקדים הסבר על צורת הפעילות של מזגן האינוורטר:

ועל ידי המנוע  פעם בשניה, 57הזרם החילופי שברשת החשמל הארצית משתנה 

מנוע האינוורטר שפירושו שינוי, משנה ומווסת את תדירות  פעם בשניה. 57מסתובב 

וזרת ואח"כ ח ,ועוצמת הזרם. )בתחילה המערכת ממירה את זרם החילופין לזרם ישר

וממירה אותו לזרם חילופי בתדר משתנה כפי צרכי המערכת. המערכת יכולה להגביר 

ויותר או להנמיך אותו עד כשליש מהזרם שברשת הארצית(. עוצמת  37%את התדר עד 

הזרם משפיעה על פעולת המדחס, וממילא על דרגת הקירור ועל הוצאות החשמל. ולכן 

קונה מזגן אינוורטר  ,BTU  5777 או  BTU 03777 זגןהרוצה לקנות מזגן ומסתפק אם לקנות מ

שעובד גם כך וגם כך לפי הצורך. והדבר חוסך מאוד בצריכת החשמל. ואפשר לדעתם 

להפעיל את המזגן בתחילת הקיץ ולסגור בסוף ויעבוד רצוף, וישלם פחות בחשבון 

 חשמל.ה

המבוקשת הוא רמוסטט מזהה שהגיע לטמפרטורה תשברגע שה ,מזגן רגיל עשוי כך

ובעצם המזגן משמש לזמן מסויים כמאוורר ללא קירור.  ,מפסיק את פעולת המדחס

 רמוסטט מזהה עליה בטמפ' הוא חוזר ומפעיל את המדחס. תכשהו

שיכול להיות יש חיישן  [שלט דיגיטלי מהעשור האחרון ]כל אלו שיש להםלכל המזגנים 

לה )תלוי בקביעה של היצרן(, אלא מעהעשירית של אפילו  -לעליית הטמפרטורה  רגיש
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 מעלות שלמות.אינם משנים את הפעלת המדחס אלא בעליה של  נים אלושמזג

 

 למעשה במזגנים המצויים יש הפרש של שני מעלות בין טמפ' ההדלקה לטמפ' הכיבוי. 

מעלות המדחס יפסיק לעבוד כשהטמפ' תרד  27רמוסטט על תהאת אם מכוונים ז"א ש)

מעלות(. הפרש זה ניתן כדי שהמדחס  20-ויופעל שוב כשהטמפ' תעלה למעלות  09-ל

 לא יידלק וייכבה כל רגע, דבר שגורם נזק.

האינוורטר לעומת זאת רגיש גם לשינויים פחותים מכך. כיון שהמנוע עובד כל הזמן 

ורק משנה את עוצמתו, אין נזק משינויים תכופים, והמנוע מתוכנן כך שישנה את 

 עליה וירידה קלה בטמפ'.  הפעילות לפי

קשה לצפות מאיזה דרגת חום תהיה השפעה על האינוורטר )תלוי במתכונת המסויימת 

שלו שנקבעה ע"י מייצר החיישן וקשה לדעת בזה דבר מדוייק, לפעמים גם יצרן 

והיבואן כאן בארץ אינו יודע  המזגנים אין לו את המידע כיון שקונה חלקים מוכנים

כלומר, כשהטמפ'  ,(. תיתכן רגישות גם לעשירית מעלהו את התוכנהכלל כיון שאין ל

רמוסטט המנוע יגביר פעילות, ואחרי זמן תתעלה בעשירית מעלה על הטמפ' שנקבעה ל

קצר תיבדק הטמפ' פעם נוספת. אם הטמפ' עדיין גבוהה המדחס ימשיך בפעילותו ואם 

ף הטמפ' תיבדק שוב ואם כעת הטמפ' רצויה עוצמת הפעילות תרד. לאחר זמן קצר נוס

החום עלה המנוע יגביר שוב את פעילותו. )הגברת הפעילות נעשית בהדרגה ותוך כדי 

 בדיקות נוספות על הצורך בהמשך ההגברה(. 

הבדלים אלו יוצרים הבדל מעשי וניכר בין מזגן האינוורטר לשאר המזגנים. בעוד במזגן 

לות, כדי שיתחיל לעבוד ]הדבר מעלות מטמפ' הפסקת הפעי 2רגיל נצרכת עליה של 

נעשה כדי להגן על המדחס מפתיחה וסגירה סמוכים מדאי[ הרי באינוורטר די בעליה 

 קלה של פחות בהרבה ממעלה )מזמן הבדיקה הקודם( כדי לגרום שינוי בפעילות.

היינו ברגע שהוא מתקרב למטרה דכיון שטווח השינוי שלו גדול,  ,וביתר ביאור

 הרביקדרגת ה) 22-אם מגיע קרוב למעלות,  22רמוסטט תקבע ב למשל אםו ,שהוצבה

לרדת ויורד למשל  הא משתנה לפי כל מתכנת וא"א לדעת את זה( הוא מתחיל בהדרגיה

באמצע  שלביםאלפי הירידה היא גרפית, דהיינו בהדרגה, ויש ו ,אמפר 0.5-אמפר ל 2-מ

ובודק אם  5%לדוגמא עוד  ,שניות 37גיע למטרה, ואז מנסה לרדת כל יוכך יורד עד ש

העוצמה מיד  עולה ואם הטמפרטורה ,אם נשאר מנסה להוריד עודו ,נשאר הטמפרטורה

 עלה כדי לאזן את המצב. עד כאן התאור הטכני. ת

ומהבחינה המעשית: נעשו נסיונות כדי לוודא מה מהירות ההשפעה המציאותית של 

מהנסיונות שנעשו )על ידי מכשיר למדידת  כניסת אויר חם לחדר על מזגן האינוורטר.

כל  אשר מצוי הינו אצלזרם שהוצמד לחוט החשמל של המזגן, מכשיר קל להפעלה 

והיו מקרים  ,מפעיל גנרטור( התברר שהיו מקרים שלא נצפתה השפעה בפתיחת חלון

ים, והיו אף מקרים של השפעה על תשהיתה השפעה תוך משך זמן של דקה וחצי עד ש

בתוך חצי דקה. השינוי בפעילות נעשה בהדרגה ובצורה מהירה, כאשר מרגע הפעילות 
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שניות בערך, ותוך כמה  עשרכל בהתחלת ההשפעה נצפתה הגברה של עשירית אמפר 

דקות הוגברה עוצמת הזרם מחצי אמפר עד לשני אמפר. היו גם מקרים בודדים 

 שניות בלבד. 27שהשינוי התחיל אחרי 

הרי  ,כשאנו דנים אם יש להגדיר את פעולת האדם כ'פסיק רישא' ,

שפתיחת חלון או פתיחת דלת וכניסת אדם לא הוא הווה דבר שבבמזגן רגיל מצוי ו

רמוסטט מפעיל תמפעילה המנוע מיד, ורק אחרי משך זמן שבו יש עליה ניכרת בטמפ' ה

לה בטמפ' הרי יש את המדחס. לעומת זאת באינוורטר שפעולתו משתנה ע"י עליה ק

יותר סיכוי שיהיה מצב של פסיק רישא שישפיע. ואילו היה רק בדרגה של ספק פסיק 

אבל כפי הנראה יש מצבים שכיחים שבהם זה לא  ,רישא הרי נכנסנו לנידון ספק פ"ר

ספק משפיע אלא ודאי ופסיק רישא שישפיע, וכגון פתיחת חלון ביום חם אחרי שהיה 

זמן ממושך יש ודאות שהטמפ' בחדר הגיעה לדרגה זו והמנוע  קר בחדר זמן רב, שאחרי

וע"י פתיחת החלון ברור שהמנוע יגביר את פעילותו אחרי זמן  ,עובד בעוצמה נמוכה

 קצר, וכנ"ל.

האינווטר הוא מזגן חכם שבודק את הרישום שהיה גם לפני זמן עוד יש לציין, שמזגן 

 . לע"עולכן יש כאן חשש נוסף שהרישום הוא קבוע ולא זמני על פיו, את הכל ומשכלל

כיון שאין לנו קשר עם היצרן וגם היבואן  ,אין אפשרות לדעת כמה רושם ולאיזה זמן

 מזמן לזמן. הדברים עלולים להשתנותכן ו ,ידוע לא

המעשה אשר את "א כדי שיורונו וטיבדלשזצוק"ל ורבותינו  קמי'נתונים אלו הובאו 

 נעשה. 

 ,הובאו הדברים על ידי הגאון ר' יצחק דרזי שליט"א זצוק"לפני מרן הגרי"ש אלישיב ל

 הורה לו שאסור להשתמש בזה בשבת.  זצוק"לומרן 

הוכמן שליט"א הר' והרה"ג שליט"א בייפוס  הרה"ג הר'וכן הובאו הנתונים על ידי 

 שליט"א, למרן הגר"נ קרליץ ,שליט"אשליט"א והגאון יצחק רובין והגאון הרב לובין 

 . )ועי' לעיל במכתבו( והורה שאסור להשתמש בזה בשבת

 

מזגנים שיש להם חיישן נפח שמגלה אם  לנושא האינוורטר, יש לדעת שקיימים 

 ,שאם האדם יצא מהחדרמזגנים, וכן יש כאלו . יש אדם בחדר ומפעיל את המזגן לעברו

 ,םיציבורי מצוי במוסדות . מזגן זהאת המזגן מזהה שאין תנועה בחדר ומכבה מזגןה

 .בתי ספרובתי מלון 
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'משמרת השבת' גש ע"י   מו

 המים כמות את למדוד תפקידוש ,מים מד בכניסה של צינור המים לכל בית מותקן

 את לבדוק שתפקידו אדם לחודשיים אחת שולחת המים חברת .הצרכן משתמש בה

 .המשתמש את תחייבמ היא זה ולפי, המונה על שמופיע המספר

 את מדודל שתפקידו ,בניןה ללכל מים המוביל בצינורקיים מונה נוסף  זאת מלבד

 התושבים כלל של הביתיים המונים שבין ההפרש את. הבנין כל של הצריכה סך

 בכל המופיע משותפת צריכה של סעיף לפי הצרכנים משלמים - זה מונה לבין בבנין

 .חשבון

, שבהם זרם המים מסובב מערכת נייםאמכשהיו נפוצים עד היום היו  המים מדי

 שעברה במד. יםמה כמות את יםראמש ספרות יגלגלהמחוברים לגלגלי שיניים 

 בעולם מדינות ובעוד ישראלבארץ –המים רשויות החלו, האחרונותלא שבשנים א

 שיש, דיגיטלי מים מדל לעבורלעודד את תאגידי המים , ואנגליה צרפת ב"ארה כגון

באמצעות מערכת  המיםצריכת  את מודד המים-מד[. מ"קר] מרחוק קריאה לו

הוא צובר את הנתונים בתאי וחשמלית הנמצאת במונה וניזונת מבטריה פנימית, 

 עוברת למכונית או, מטרים מאות כמה כל שנמצאת קליטה לתחנת משדרזיכרון ו

 .הראשית לתחנה ים הנתוניםעובר ומשם([ גליהנא) ל"בחו כמצוי]

 

 אם לראות אפשר תמידי ישירר שידו ידי שעל כיון, בצנרת נזילות ביכולתו לאבחן. א

 כיום. )נזילותאת מיקום ה לאתר ניתן וכן, לנזילה חשש שמעוררת קבועה צריכה יש

 שכמובן, שונים והפסדים נזילות מחמת בשנה שקלים מיליוני מפסידים התאגידים

 (.זה את משלם בסוף הצרכן

 סך את ולרשום למונה ממונה לעבור שצריך האדם כח את חוסכים אלו מונים. ב

 .שבתאגיד המרכזי למחשב בו הרשום את משדר האלקטרוני שהמונה מכיון, הצריכה

משום שבמונה המכאני היה אפשר להפוך את  ,גנבות יעתלמנמונים אלו יעילים . ג

הכיוון של מעבר המים, ולכן היה חשש לגנבות ע"י הפיכת המונה, ואילו מד המים 

 שמזהה חיישן בו ישהדיגיטלי משדר למוקד גם את כיוון זרימת המים. בנוסף לכך, 

 של המונה, וכן הצמדת מגנט. תזוזה כל

 לש מאד, היות ודרוש כוח מינימלי מד המים המכאני אינו מגיב לזרם מים ח. ד
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להזזת הפרופלור ומערכת גלגלי השיניים. דבר זה גורם הפסדים לתאגידי המים, וחלק 

 ממדי המים הדיגיטליים פותרים את הבעיה הזאת.
 

 

 

                                           ק          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת לשומרי מים למדי ופיקוח ליעוץ הועדה
__________________________________________________________________________________________ 

 

 ב"ה, תמוז תשע״א לפ״ק

 

 להסיר מכשול מבית ישראל

הנה לאחרונה רוצים להתקין בשעוני מים שבבתים וכדומה שיהא מחובר 

י פתיחת ברז המים יופעלו חיישנים אלקטרוניים "אשר עאלקטרוני  למכשיר

ו כלדיסק של מחשב את כמות צריכת המים ]ועי״ז לא יצטר אשר ימסרו מידע

כי כל הנתונים יהיו במחשב , את צריכת המים להעסיק עובדים לבא לרשום

יש חששות של חילול שבת בשעת  , אמנם על ידי זה[של החברה המספקת מים

הנוגעים שלא יחברו  בבית, אשר על כן באנו לבקש מכלהשימוש במים 

חילול  בהם חשש ןמכשיר הנ״ל לשעוני המים. וימצאו פתרונות אחרים שאי

 שבת.

ובזכות שמירת שבת כהלכתה נזכה להגאל גאולת עולם בביאת משיח צדקינו 

 בימינו אמן במהרה

 וע״ז באנו עה״ח
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: כתבנ יותר מאוחר שהתפרסם נוסף בכרוז

 :החתום על ובאו 

. 
 

 מעורריםה האלקטרוני במכשור הרבים השכלולים לעומת, זה לעומת זהוהנה 

 פתרונותלייצר  מאפשרת הטכנולוגית ההתקדמות -זה  כנגד, רבות הלכתיות שאלות

 ללא כל חשש איסור.  וכדין כדת השבת את לשמור שיאפשרו, מהודרים הלכתיים

 

בחודשים האחרונים לחיי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא לפניו דוגמא של מונה 

שומר שבת, והוא אף צירף את חתימתו האחרונה למכתב הקורא להשתמש במונים 

  ם.כשרי

 

 בעלת סוללה י"ע אלא חיצוני חשמל זרם י"ע פועלים אינם האלקטרוניים המונים

 מחזיקה שהסוללה כך שנים 5-07 כל מוחלף המונה(. ]שנים 5-07) ארוך חיים טווח

 .[מוחלף כשירהמש עד

 אלחוטית תקשורת באמצעות הצריכה נתוני את משדרים, השונים מהסוגים המונים

 . מטר מאות כמה כל שנמצא קליטה מרכז דרך, התאגיד של הממוחשב למרכז

 

( ARAD)]א[ המונה הדיגיטלי הנפוץ ביותר ברחבי הארץ מיוצר ע"י חברת "ארד" 

בפרסומי החברה אודות מונה זה כתבו בין השאר:  (DIALOG G3)ומסומן בשם דיאלוג 

כולל כמות, חבלה במונה -"מונה המים מזהה ומתריע על תקלות כזרימת מים הפוכה

המים, נזילת מים בדירה גם ברמת נזילה קלה )בשרותים(. יחידת התקשורת דו 

 כיוונית ומאפשרת שידור קריאת המונה בזמן אמת".

)המים מסובבים פרופלור המחובר למערכת גלגלי  המונה מכיל מד מים מכאני רגיל
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שיניים, מחוגים וגלגלי ספרות מכאניים( לאחד הגלגלים של מד המים הוצמדה 

מערכת אלקטרונית הבודקת את מיקומו מס' פעמים בשניה )ע"י אור, מראות עין 

וחיישן אלקטרוני( ונשלטת ע"י מיקרו מחשב. באופן זה המערכת האלקטרונית 

גרת נתונים על זרימת המים וגם מסכמת את תצרוכת המים בזיכרון, בודקת ואו

 ומידי פעם משדרת את הנתונים )בדגם הזה אין צג דיגיטלי(.

מבדיקות מתברר שמיד עם פתיחת הברז יש שינויים בזרמי החשמל ב'חיישן  

האלקטרוני', היוצרים מעגל סינוסי ]גרף חשמל[ במערכת, המחשב יודע לפענח 

 יים החשמליים את נתוני סיבוב הגלגל. מתוך השינו

", G32702לאחרונה פיתחה חברת "ארד" מכשיר דומה, מתקדם יותר הנקרא "דיאלוג 

כפי הידוע לנו, מבחינת שבת לא תוקן בו דבר )אדרבה, נראה שהוא אף גרוע יותר, 

 נוספו בו פעולות חשמל נוספות(.

 

]ב[ מצוי דגם חדש, גם הוא מתוצרת חברת "ארד" נקרא "אינטרפרטר", גם בו יש 

גלגלי שיניים, מחוגים וגלגלי ספרות מכאניים, )אין צג דיגיטלי(, אבל הפרופלור אינו 

מחובר לגלגלי השיניים אלא לדיסקית שהיא צבועה בחלקה וכך על ידי מערכת של 

לפי הסיבוב מופעל בנוסף לכך הדיסקית, מקור אור ושני חיישנים מזהים את סיבוב 

. במקביל מועברת המכאניים מנוע חשמלי זעיר המסובב את גלגלי השיניים

האינפורמציה שנתקבלה על ידי סיבוב הדיסקית למיקרו מחשב המזהה ואוגר את 

נתוני הסיבוב ומסכם את הצריכה. הנתונים משודרים מידי זמן. מונה זה מגיב 

ר, היות וכוח הזרימה מסובב רק את הפרופלור ואינו צריך לתנועת מים קלה ביות

 לסובב מערכת של גלגלי שיניים.

מבחינת שבת, בדגם זה מפעילים את המנוע החשמלי הזעיר, וזה מלבד פעולות 

 החיישן ואגירת הנתונים בתאי בזיכרון.

 ".3Gיש לציין שנמצאו מונים מסוג "אינטרפטר" עם תווית של "דיאלוג 

 

 . מד זההעולם רחבי לכל כיום ומשווק' ארד' חברת י"ע המיוצר" אוקטב" דגם]ג[ 

חיישני   4 י"ע אלא, מכאני גלגל באמצעות כלל פועל לאהוא ש בכך יותר משוכלל

 יותר מרוחקת בנקודה שני בצד ונקלטים הצינור של אחד מצד שמשדרים קול גלי

 בהולכת מסייעים המים - מים של זרימה וכשיש(, זה מול זה ממוקמיםדהיינו אינם )

בה ש המהירות ולפי, השני שבעבר לנקודה יותר מהר מגיע הקול שגל כך הקול גל

 של מהירות המים שזורמת  עושה המחשב חישוב הקליטה לנקודת הקול גלי מגיעים

יתירה מזו ככל שגוברת זרימת  .בצינור וכך הוא מוצא את כמות המים שחלפה בו
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לצריכה מרובה  32לשניה כשאין צריכה ל 4בין  חזקתהמים מהירות גלי הקול מת

 כל מדוייקת בצורה סופר זה מונהפעולות חשמל לשניה[,  024]כלומר תוספת של 

 ואת הצריכה כמות את הדיגיטלי הצג על ומציג, ביותר מזערית אף מים של כמות

 נתונים ועוד( לשעה קובים' מס של ביחס) בצינור רגע באותו המים זרימת מהירות

בתי כנסת מבני  או בנין של ראשי כמונה כלל בדרך מותקנים אלו מונים. רבים

 '.וכד ציבור

 

 

 יחידות) בגלונים הצריכה כמות - 0 שורה

 הספרות, ליטר 3.78 - גלון(, ב"בארה נפח

, גלון של ומאיות עשיריות הינם יותימנה

 . ל"מ 38-כ של לכמות מגיעה המסך על שהתצוגה נמצא

 של יחס לבין לשעה קובים של יחס בין לבחור ניתן, הזרימה מהירות - 2 שורה

 וכיוון, תקלה על סימון, הבטריה מצב על סימון קיים מכן לאחר. לשניה ליטרים

 . המים זרימת

 . פלטים חיוויו, פעילה תקשורת, דליפה סימון - 3 שורה

אליו מכשיר ]ד[ בחו"ל ישנם מקומות שבהם מותקן מונה מים מכאני, שמחובר 

המסוגל לקרוא ולשדר את הנתונים המופיעים על הצג. מונה זה מודד את הצריכה 

בצורה מכאנית ורק הבדיקה התקופתית נעשית על ידי שידור של הנתונים למכשיר 

 שמחוץ לבית. מערכת זו מותרת בשימוש ואין בה איסור.

 רבים שינויים המים מוני גם עוברים האלקטרוניים המכשירים ככל - 

 בתקופה המצויים המונים כהרי שנים עשר שלפני המונים הרי ולא, ושכלולים

 שונה פעולתם וצורת בארץ השעונים שודרגו האחרונה התקופה במהלך. האחרונה

כבר  אלו בנושאים ההלכה ספרי מדיוני שחלק כך, מקודמיהם בהרבה ומשוכללת

 גם ייתכנו מידה שבאותה מובן. )כיום הנפוציםלגבי השעונים  עדכניים אינם

 (.כאן המוצגים מהפרטים שינויים

 ביחס אמורים דבריהם אך, המים מוני בנידון דנו השנים שבמשך ספרים יש לדוגמא

 ובזה, ליטר 077 כל פשוטה בצורה שסופרת'" סויצ-ריד" מערכת י"ע המופעל מד מים

, כלל בארץ מותקן אינו זה דגםכיום  אך, רישא פסיק אינו משום להקל ניתן אם דנו

 .ובשיטות שונות מים של ביותר קטנה כמות סופרים כיוםהמותקנים  המונים וכל
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בהם את השעונים  להתקין שהתחילו המקומותרשימת  של חלקי עדכון להלן

[ :העיר בכל ישנם מקומות בהם עדיין לא] האסורים בשימוש בשבת

 :ל"הנ השעונים בהם הותקנו לא שעדיין המקומות של חלקית רשימה
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 במד מד מים הדיגיטליה את להחליף המקומית מהרשות לבקש שניתן מקומות יש

 או דיגיטלי כשר., ניאמכ

  השבת משמרת של בטלפון או.  בטלפון לבררלקבל סיוע או  ניתן

. 

 

 מד מים שם מותקן האם לברר עליו, ל"הנ מהמקומות באחד בשבת לנפוש 

המתגורר במקום שיש בו מד מים דיגיטלי הפתרון עבורו הוא, להתקין דוד  .דיגיטלי

מים על הגג שיתמלא בערב שבת, ובשבת ישתמש רק במים שבדוד, ומי שאין 

באפשרותו לשים דוד על הגג, ישנה אפשרות נוספת לעשות דוד קטן בבית שיתמלא 

בטלפון  כל הזמן בשעות קצובות ומה שנותר ישפך. )ניתן לפנות 

 הנזכר לעיל, על מנת לברר את אופן ההתקנה או לקבל מידע על מתקינים(.

מי שנקלע למקום שיש בו מד מים דיגיטלי עליו להכין מים לפני שבת, או להשאיר 

 זרם חלש של מים כל השבת ולהשתמש בו.
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 ,בעידודם האישית של גדולי ישראל ופועלת קמההוועדת הרבנים 'משמרת השבת' 

שעודד מאוד את הקמת משמרת השבת והדריך וכיוון את  מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

"נ קרליץ שליט"א, וייבדלו לחיים מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן הגר פעולותיה,

 מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"ש בעדני שליט"א.

שלות הקיימות במכשירי החשמל החדשים, שברבים גדולי ישראל ראו את גודל המכ

מהם השימוש כרוך בחילול שבת ממש, ואף חרדו גם לסכנה הטמונה בזה לכל צביון 

השבת, על כן יזמו את הקמתה של ועדת הרבנים "משמרת השבת", וכפי שכתבו את 

דעתם במכתב מיוחד למען משמרת השבת. בועדת הרבנים "משמרת השבת" פועלים 

חכמים מובהקים שידם רב להם בהלכות שבת החמורות, ובסייעתא דשמיא תלמידי 

 זוכים לברר את המותר והאסור בשבת וביום טוב.

בראשות ועדת הרבנים עומדים הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, הגאון רבי 

שריאל רוזנברג שליט"א, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א והגאון רבי יצחק דרזי 

מח"ס שבות יצחק תלמידו המובהק של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ואשר זכה שליט"א 

לשמש לברר וללבן הלכות שבת לפני מרן זצ"ל כשלושים שנה, ואף בנושאים אלו 

 הדריכו מרן זצ"ל את המעשה אשר יעשון.

רבני 'משמרת השבת' עמלים יחד עם אנשי מקצוע יראי השם לברר היטב את 

 החשמל והשלכותיה ההלכתיות.  המציאות המתפתחת במכשירי

מפורט על עשרות ו עשירבהם נאגר מידע  רביםבדיקות ומחקרים  יםעורכבנוסף לכך 

כדי לברר  נוספיםני, דיגיטלי, לחצנים וכד'( וכן על מוצרים טכנולוגיים אמקררים )מכ

את אופן השימוש בהם בשבת. רבני ומורי משמרת־השבת משיבים מידי יום על מגוון 

במכשירי חשמל שונים כמו מקרר, מקפיא, מזגן  בשבתרחב של שאלות אודות שימוש 

מים, משאבות  די, בוילר, מואותמקוכניסה לאינוורטר, מיחם מים, מעלית, קרוסלה ב

 .מים, מכשירי שינה ועוד








