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הרב ישראל רוזן, 'המשכת מצב' במלאכות שבת – עיקרון הלכטכני ויישומיו, תחומין כג חימום מים4
)תשס"ג( עמ' 75-63, ובפרט עמ' 67-66 ]4-3[;

הרב ישראל רוזן, 'מחליפי חום' - האם נחשבים כלי שני לענין שבת, תחומין כד )תשס"ד( עמ'  359-348;
הרב אורי רדמן, דוד שמש - מערכת סגורה, תחומין לד )תשע"ד( עמ' 61-53;

הרב רצון ערוסי, שימוש בדוד חימום ESB בשבת, תחומין לה )תשע"ה( עמ' 41-36;
הרב ישראל רוזן, פתרון הלכתי-טכני למים חמים בשבת מדוד ביתי )'בוילר'(, אמונת עתיך 95 

)ניסן תשע"ב( עמ' 66-61;
הרב ישראל רוזן, מאיץ חום חיצוני לדוד חימום בשבת, אמונת עתיך 105 )תשרי תשע"ה( עמ' 80-75

הרב ישראל רוזן, סערה במדי מים אלקטרוניים, אמונת עתיך 98 )טבת תשע"ג( עמ' 65-58מד מים דיגיטלי6

משאבת לחץ מים - 7
בעיקר לרבי קומות

הרב ישראל רוזן, 'המשכת מצב' במלאכות שבת – עיקרון הלכטכני ויישומיו, תחומין כג 
)תשס"ג( עמ' 75-63, ובפרט עמ' 67 ]4[;

הרב מנחם פרל, הוראות למתארח בקומה גבוהה בשבת, אמונת עתיך 125 )תשרי תש"פ( עמ' 47-46

משאבת סילוק שפכים - 8
לדירות מרתף

הרב ישראל רוזן, 'המשכת מצב' במלאכות שבת – עיקרון הלכטכני ויישומיו, תחומין כג 
)תשס"ג( עמ' 75-63, ובפרט עמ' 67 ]4[

דחסן אשפה לבניינים 9
משותפים

הרב ישראל רוזן, שימוש בפיר אשפה בשבת, אמונת עתיך 104 )תמוז תשע"ד( עמ' 20-19

פרופ' זאב לב, שימוש במעלית אוטומטית בשבת, תחומין ה )תשמ"ה( עמ' 74-58;מעלית10
הרב ישראל רוזן, מעלית אוטומטית בשבת, תחומין ה )תשמ"ה( עמ' 97-75;

פרופ' זאב לב, העושה מלאכה בשבת באמצעות משקלו, בתוך ספרו: בירורי מושגים, עמ' קצ-קצח

תאורת חצר וחדר מדרגות 11
עם חיישן תנועה 

הרב שמואל הלוי ואזנר, חיישן תאורה בשבת, תחומין כג )תשס"ג( עמ' 278-277;
הרב ישראל רוזן, חיישנים אלקטרוניים בשבת, תחומין לה )תשע"ה( עמ' 161-153;

הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ', הפעלה חשמלית בשבת על ידי חיישנים, תחומין לו 
)תשע"ו( עמ' 152-146;

הרב איתם הנקין, גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת, אמונת עתיך 105 )תשרי 
תשע"ה( עמ' 85-81;

הרב יוסף אפרתי, ההליכה לכותל המערבי בשבתות ובימים טובים, בתוך שו"ת ישא יוסף א,עח

מצלמות אבטחה במעגל 13
סגור

הרב זלמן נחמיה גולדברג / הרב ישראל רוזן, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשבת, תחומין כה 
)תשס"ה( עמ' 449-441

ברזים עם חיישני קרבה/15
טמפרטורה

הרב שמואל הלוי ואזנר, חיישן תאורה בשבת, תחומין כג )תשס"ג( עמ' 278-277;
הרב ישראל רוזן, חיישנים אלקטרוניים בשבת, תחומין לה )תשע"ה( עמ' 161-153;

הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ', הפעלה חשמלית בשבת על ידי חיישנים, תחומין לו 
)תשע"ו( עמ' 152-146;

הרב איתם הנקין, גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת, אמונת עתיך 105 )תשרי 
תשע"ה( עמ' 85-81;

הרב יוסף אפרתי, ההליכה לכותל המערבי בשבתות ובימים טובים, בתוך שו"ת ישא יוסף א,עח

הרב לוי יצחק הלפרין, שו"ת מעשה חושב ה,כמשטחי שיש סינטטי16

מערכות בקרת אנרגיה 17
)בית חכם(

צבי רייזמן, 'בית חכם' בשבת, תחומין מ )תש"פ( עמ' 348-331;
הרב שי סימינובסקי, מצב שבת למערכת בקרת אנרגיה, אמונת עתיך 130 )שבט תשפ"א( עמ' 141-137
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