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הנכנס  מזון  כל  לבדוק  אנו  רגילים 
המזון  תעשיית  כשר.  הוא  אם  לפינו 
שונים  מחומרים  מורכבת  המודרנית 
תבל,  חלקי  בכל  המיוצרים  ומגוונים 
מן  חלקם  החי,  מן  מחומרים  חלקם 
הצומח. רק מומחים מקצועיים הבקיאים 
בהנדסת המזון יודעים להבחין בין כשר 
אנו  כשר  שהמזון  לוודא  ע"מ  לטרף. 
מרכזי  גוף  של  כשרות  לאישור  זקוקים 

מוסמך.
לאפנו  שמתחת  לכך  לב  שמים  איננו 
פחות  לא  מקיפה,  תופעה  מתרחשת 
המכשור  והיא  המתועש,  מהמזון 
מורכב  המודרני  המכשור  הטכנולוגי. 
העין  מן  הסמויים  שונים  מרכיבים 
עלול  בשבת  בהם  והשימוש  הרגילה 
להיות כרוך בחילול שבת של מלאכות 
התורה.  מן  גם  אסורות  שחלקן  שונות 
לא רק שימוש פעיל אלא אפילו שימוש 
במקום,  נוכחותנו  עצם  או  פסיבי, 

ללא  שבת,  לחילול  להביאנו  עלולים 
כל תשומת לב מצדנו. פתיחת ברז מים 
פינוי  בשירותים,  הדחה  קרים!(  )אפילו 
אשפה, פתיחת חלון או דלת אפילו של 
לכלול  עלולים  רק של מקרר,  לא  בית, 

מלאכות האסורות בשבת.
אפילו מכשיר הפועל אוטומטית עלול 
מעלית  כגון  שבת.  בחילול  להכשילנו 
שבת, מזגן, מד מים, מעקב קבוע אחרי 
מאליהם,  הפועלים  ושבים,  עוברים 
עדיין תיתכן השפעה של האדם, גם ללא 
גם  העצמתם.  או  הפעלתם  על  כוונה, 
או  מדרגות  בחדר  לתומו  שמתהלך  מי 
ברחובה של עיר עלול להפעיל מנגנונים 
שיש בהם חילול שבת מבלי שהוא מודע 

לכך. 
לא הכול אסור, אך גם לא הכול מותר, 
לשאול  להתעניין,  עלינו  שומה  לכן 
תינתן  האסורים  לדברים  גם  ולברר. 
נטרול  ע"י  הבעיה  את  לפתור  אפשרות 

המקובלים  מכשירם  גם  מסוים.  מרכיב 
השינויים  שקצב  מכיוון  כמותרים, 
המתחוללים בעולם הוא מהיר יש לוודא 
שניתן  ההיתר  האם  מחדש  פעם  בכל 
בזמנו הוא עדיין בתוקף )כגון מעלית(. 
יש לשאול שאלת חכם )רב אינו בהכרח 
ידע  של  בשילוב  צורך  יש  מהנדס, 
מקצועי( ואם מתעוררת בעיה יש לוודא 

שיותקן פתרון.
צריך  דירה,  שוכר  או  שרוכש,  מי 
והחשמל,  המים  מערכות  כל  אם  לברר 
וכדו'  והחלונות  הדלתות,  האשפה, 
פועלות בהכשר. גם על המתארח במלון 
דירה  מזמין  או  חדשה  דירה  הקונה  או 
ואפשר  תקין  שהכול  לוודא  קבלן  אצל 

לשבות במקום גם בשבת.
הדרך לכך פשוטה; לדרוש מהקבלנים 
ומהמלונות ומכל מי שמתקין מכשירים 
טכנולוגית  כשרות  תעודת  חשמליים 

מגוף מוסמך. 

כשרות טכנולוגית
הרב יעקב אריאל
לשעבר רבה הראשי של ר"ג
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 המלצה
 

לתיכנון מוקדם של בתים מודרניים על פי הנחיות הלכתיות, ואני  מכון צומתראיתי את התוכנית של 

חושב שחשוב לעודד את הקבלנים ואת הרוכשים להשתמש בה, במיוחד שמדינת ישראל הולכת 

לים רבים מלבד מעליות למציאות שבה יוקמו בה יותר ויותר בתי גבוהי קומה, שמחייבים שיכלו

 שבת. 

 

צריך להמנע מהשיכלולים הללו, אלא ללמוד להשתמש בהם בצורה נכונה, גם בשבתות וימים לא 

טובים. חשוב לזכור כי האוכלוסיה בישראל מורכבת ברובה הגדול מאנשים מסורתיים. לא צריך 

להציב בפניהם אתגרים של שמירת הלכה קשים. אם אפשר לתת להם אפשרות לקיים את מצוות 

 ת אורחות חייהם הרגילים הרי זה משובח. ההלכה בלי להכביד א

 

 יבורך המכון ויבורכו האנשים העוסקים בפיתוח ובהפצה של רעיון חשוב זה.  

 

 

 

 

 שמואל אליהו

 רב העיר צפת
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 הרב דוב ליאור 
 רב העיר 

 ת ארבע היא חברון ת"ויקרי

 
 

 ב"פתש ב אייר בס"ד,

 

 לכל מאן דבעי

 

, יש להביא בחשבון במהלך הבנייה שיש מודעות גוברת והולכת לבנייה מודרנית ,בתקופתנו

 .ונים ומערכותהפעלת מנגנלקשור בכל האת נושא שמירת השבת 

כגון מכון  ,חיים המודרנייםף שעוסק ביישום ההלכה בגוראוי מאד לשתף בתכנון הבנייה 

 לא חשש חילול שבת.מבנייה זו ל נותיהלכדי שגם שומרי שבת יוכלו  ,גוף אחרצמ"ת או 

 

   עלו והצליחו!

 
 

 ,ולומדיה החותם לכבוד התורה
 דוב ליאור
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, ח' בשבט ה'תשפ"בבס"ד

מכתב ברכה,

דירות רבות, הנמצאות בבניינים, מאוכלסות בידי ציבור שומר תורה 

בדירות אלו, ישנם דברים שחייבים לטפל בהם בכדי לגור בבניין ומצוות. 

)למשל, קודן חשמלי בכניסה או תאורות הנדלקות אוטומטית(, ישנם 

דברים שאין בהם חובה הלכתית, וישנם דברים רבים, שאולי ניתן ללמד 

זכות על המשתמשים בהם, אבל בוודאי שלכתחילה היה צריך ליצור 

וגמאות לדברים אלו: משאבת מים, דחסן מערכת המותאמת לשבת. ד

 אשפה, מעלית שבת ועוד. 

בכל אלו ניתן לטפל גם לאחר שגרים בבניין, אולם, אם שמים לב בשעת 

 עלויות. הבניה, ניתן לעשות דברים אלו בקלות וכמעט ללא 

מכון צומת, בחן ובדק את הדברים השונים, ומצא פתרונות נאים לכל אחד 

בכל אלו ניתן לטפל גם לאחר שגרים בבניין, אולם, אם שמים  מהמצבים.

עשות דברים לב בשעת הבניה, או טוב יותר, בשעת תכנון הבנין, ניתן ל

 אלו בקלות וכמעט ללא עלויות.

בית, כדאי להבחין אם יש בו אמצעים הלכתיים בכדי לשמור  כאשר קונים

 ולהדר במצוות שמירת השבת.

בע"ה שתזכו לקניה טובה וליישוב טוב,

יוסף צבי רימון



 

 בס"ד כח בשבט תשפ"ב

 

 לאור ההלכה" "בית חכם

ידן בו אנו חיים אדם הראשון "בזעת אפך תאכל לחם" לובשת בעל. קללת העולם הולך ומשתכל

חלק משכלולו של העולם נמצא בעולם הבנייה החדשה. המצאות חדשות היבטים שונים מבעבר. 

י נפרד מתהליך הבניה. הבית פכות להיות חלק בלתופעולות רבות ההמשחררות את האדם מ

ם מסוגים שונים ומגוונים, משאבות, מנעולים מורכבים: חיישנינונים , ויש בו מנג" יותרנעשה "חכם

 עי ביטחון ועוד ועוד. אמצ, צעי בקרהאמחכמים, 

חלקם  לכל האמצעים האלה יש משמעויות הלכתיות. בראש ובראשונה בתחום הלכות שבת, שכן

מפתיחת ברז, שפיכת אשפה או חיישני תאורה. אולם, אין וצאה מופעלים למעשה בשבת כת

 מדובר רק בדיני שבת, כי אם בדיני כשרות )משטחים מסוגים שונים(, דיני שכנים וכדו'.

בבית שהוא גם יבחר  –גור בבית מתקדם מאוד מבחינה טכנולוגית דווקא המבקש ל ראוי אפוא כי

 יים בדרך ההופכת אותם למותרים.כתלים האתגרהלכתית, ומתמודד עם ה מתקדם מאוד מבחינה

ית, ריכות התייחסות הלכתהמצת הטכנולוגיות השונות מכון צמת מציע מהלך כפול של בדיק

גם כות גדולה לגור בבית שלהשתמש בהן. זו זבחינה מהי הדרך ההלכתית הראויה ביותר ו

מתקדם למגורים אני מצטרף לקריאה לכל מי שמתקיימות לאור ההלכה, והחשמליות פעולותיו 

 אוי.רכחכם" להיעזר במכון צמת כדי לקיים את הדברים "בית ב

       

   

 




