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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 במכשירי חשמל בשבת.

ההתפתחויות המואצות בתחום הטכנולוגי הביאו לייצור מקררים  שנים האחרונות.ב

מערכות הפיקוד וההפעלה שלהם שונות לחלוטין מהמערכות שהיו משוכללים בהרבה ש

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

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

 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  הפועלים ע"י פיקוד ממוחשב(.

 .המעוררים שאלות חמורות בשימושם שכלולים רביםשינויים ובוצעו 

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

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

יר כי יש מההתקנים סבורים שבדגמים אלו אין שום חשש בשימוש בשבת. ומן החובה להבה

כפי הכרעת דעתם של רבני המכונים, אבל רק  םאשר ההללו שמבוססים על קולות והיתרים 

השימוש במקררים אלו אסור  םגדולי הפוסקים בדורנו לא הסכימו עם אותם היתרים ולדעת

 ויש לחוש בו לאיסור גמור מדאורייתא. 

הכרוכות בשימוש  שאלותה נייןבע דעת גדולי הפוסקים את בארלפיכך נבוא בזה בע"ה ל

 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.

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

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

ידע מהרגשים )רכיבים קטנים את המקבל אלקטרוניים, והוא מתוכנן באופן שהכרטיס מ

שרגישים לחום וקור, עי' תמונה בכריכה האחורית(, ובהתאם משנה את הזרם בשבב מתא 

 לתא ועי"ז מופעלות בהתאם מערכות המקרר כגון הדלקת המדחס או הפשרה וכדו'. 

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

הרגש  –לתאים נוספים שבשבב. ולדוגמה, כשהטמפרטורה במקרר עולה בעשירית מעלה 

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

תוצאות נכרות לעין באופן מיידי, וכגון כאשר רמת הקור שנמדדה ונרשמה אינה דורשת עדיין 

 את הפעלת המנוע. 

נמצא שע"י פתיחה קלה של דלת המקרר או סגירתה גורם האדם מיד להזרמת חשמל בתאים 

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

 להפעיל את מערכות המקרר. 

 והכריעו רבותינו שיש לחוש בזה לאיסור דאורייתא כדלקמן במכתבים.

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

ליים, וכן אין הבדל אם יש למקרר דלת טידהו, או אם קיימים בו כפתורים מכאניים או דיג

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

שהם פרקים המתחברים  או באמצעות 'מפסקים מכאניים'לחלקים השונים שבמקרר 

 משווקים כיום מקררים מדגמים] או שעון. ומתנתקים כגון תרמוסטט המושפע מקור וחום

שונים ונפוצים שחיצונית נראים בדיוק כקודמיהם, אך הם מופעלים בצורה 'דיגיטלית' כלומר 

. וכאמור הכרטיס רגיש באמצעות כרטיס פיקוד ממוחשב, כך שלא ניתן להבחין בכך ע"י הצרכן

 .במיוחד לכל שינוי סביבתי קטן ומחדש או מנתק עי"ז זרימת חשמל בשבבים שבכרטיס[

 בשבת יש לחוש בזה סגירת מעגל חשמליבש רבותינו דבריידועים  :

, ולכן המפעיל מפסק חשמלי או מכניס וכהכרעת מרן החזו"א זצ"ל איסור דאורייתאמשום 

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

.אעובר באיסור דאורייתא

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

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

ניתן לתכנן מכשיר שבו המנוע יקבל חשמל ברמה נמוכה כל הזמן, במעבדי מזון למיניהם ועוד. 

                                                           
א

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

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

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

נפרדים( אסורה מדאורייתא, כיון שעצם השינוי בחוט 'ממות לחיים' והפיכתו מחוט מת לחוט בעל זרם חשמל נחשבת 
 כמלאכה ותיקון האסורים מדאורייתא.
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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 

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

 על הדוושה ועוצמת החשמל עולה לרמה המאפשרת לקלנועית לנסוע. 

איסור שוש ליש לח במכשירבעלת משמעות  ת זרםהכרעת גדולי הפוסקים בדורנו שכל הגבר

 .דאורייתא
 

הנ"ל וכן שאר הביאורים שבקונטרס נכתבו בתמצות להקל על הבנת עיקרי החששות.  

 מי שברצונו להרחיב בהבנת הענינים הן מהצד ההלכתי והן מהצד הטכני יוכל למצוא חומר רב

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

 מאיר מורגנשטרן שליט"א.  ' להרה"ג ישראל

 

  
 

 חלקים:  הקונטרס מתחלק לשלשה
 

, בירור המציאות והחששות הרבות המצויות במקררים ומקפיאים. כל 

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

 המציאות בסוגים רבים של מקררים המצויים כיום בשוק. 

רישומים דיגיטליים ובענין גרימת בענין איסור  מורי ההוראהגדולי 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
 

 
 

 

 

 

 

 

 מקררים סוגי שיש לי שנתברר, הוא סוג מאיזה, ומקפיא מקרר בכל לברר שיש לפרסם שמצוה "ודע

 חוץ שיש הדלת בסגירת תורה באיסור עוברים מ"מ, עובדת שהמכונה שומעים שאפילו חדישים

 לברר ומצוה, לרבים ידוע לא זה ודבר הדלת שסוגר פעם כל תמיד שפועל בפנים וררמא גם מהמכונה

 בשעה פותח אם אף ל"רח שבת חילול שזהו ל"כהנ פועל אם שאצלו המקרר סוג על המכונאי אצל

 בו שנוגע כפתור כמין או זה בצד זה למקרר דלתות שני כשיש ובפרט. ]כך על להזהיר וראוי, שעובדת

 ."[בשבת לפותחו ואסור מאורר י"ע שעובר מאוד מצוי, כשסוגר
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יש לציין שחיצונית מקררים ומקפיאים מתחלקים לשני סוגים, 'מכאני' ו'דיגיטלי'. 

והיצרנים קשה להבדיל ביניהם וישנם מקררים דיגטליים שהיו בתחילה מכאנים 

 ישינו אותם לדיגיטליים ללא שום שינוי במראה החיצוני.

בקצב התקדמות  הדברים משתניםכל האמור להלן נכון לעת עתה אולם 

  .הטכנולוגיה
 

 

 
 

 ואח"כ בהרחבהקרי החששות המצויות להלן נבאר בתחילה בקצרה עי

 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

 .חבביאור המורחב בעמ' עי'  .ד

 

 

  

   מקררים דיגיטליים
 

 ע"י הכנסת אויר חם םרישומים דיגיטליים מיידי .ה

 בשחרור לחצן דלת  התרעה צפצוף או תיהפעלת נור .ו

 ע"י מנגנון פנימי ספירת פתיחות דלת .ז

 הפעלת 'דאמפר' בפתיחת דלת מקרר .ח

 מנוע אינוורטר .ט

 רייתאלגמרי החששות ועדיין יתכנו איסורי דאובמקררים אלו, ההתקנים לא סילקו  כמו"כ

 )בנוסף לחששות הנ"ל(
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  הדלקת נורהאות א'  
 

יש ] הדלקת הנורה, ע"כ יש לנתקה בער"ששפתיחת דלת גורמת מיד ל דבר הידוע לכל

שום מללחוץ ולשחרר הלחצן בפתיחה וסגירה ויש בזה  כהי בזה כי הדלת ממשידשלא  םפוסקים החוששי

. וזה ים, ועדיין אין זרם ולכן לא עוברים אלקטרוניםשל האלקטרונ לחץ-)היינו שנוצר מתח בונה 'חצי מעגל'

. ע"כ לצאת מידי כל חשש חילול שבת יש (יס חוט מאריך לתקע ללא חיבור למכשירדומה למי שמכנ

 .  [תהסגירבו ת הדלתלהדביק את לחצן הדלת באופן שלא תהיה לחיצה ושחרור בפתיח

 

 הפעלת המדחסאות ב'  
 

בתרמוסטט, כאשר קור המקרר יורד לטמפרטורה מסוימת  הפעולת המדחס תלוי

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

בחזרה כמה מעלות שוב גורם להתפשטות חומר בתרמוסטט ועי"ז חוזר ונסגר 

אויר חם הגורם להפעלת המדחס  תיחת הדלת נכנסהמעגל והמדחס שב לעבוד. בפ

צב שובת באותו זמן[. על ענין זה הזהירו גדולי הפוסקים ובראשם ]במדה והיה במ

 א"הגרי הכריע )או"ח ח"ב סי' סט "וכברהאגרות משה  )דינים והנהגות פי"ד ובספר מנוחה נכונה(החזו"א 

 )ח"ב סי' טז(מנחת יצחק ה לנהוג"( טוב וכן ועובד הולך ]שהמנוע[ שהמאטאר בשעה שיפתחו א"שליט הענקין

)משנת רבי אהרן או"ח סי' ד. ועיי"ש עוד שצדד הגר"א קוטלר  )שבות יצחק חי"ב פ"ח( הגרי"ש אלישיב 

ואמנם הגרשז"א זצ"ל כ' לאסור סגירת המקרר בשעה שהוא פועל מפני שע"י הסגירה מקרב את הכיבוי( 

להקל בזה, אך אף הוא ציין שאין ההיתר אמור במקררים שיש 'תכנית הפשרה' וז"ל 

"יש לדעת שכל הדיון שבמאמר זה הוא רק במקרר הפועל ע"י  "ש ח"א סי' י בהערה()מנח

דחיסה והתפשטות גזים ולא במקרר ספיגה ששם יש הדלקת גוף חימום, וכן לא 

במקררים שיש להם הפשרה שהבעיות בהם שונות ואינן דומות לסוג זה שאנו דנים 

 ".בו

 

 וררוכיבוי מאאות ג'  
 

ורר שמפיץ את האויר הקר מגופי הקירור לתוך התא. ובתא ההקפאה מותקן מא

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

. לחצן זה יכול להיות גלוי דלתהרר מפסיק את פעולתו בעת פתיחת ומצוי שהמאו

ועי' לעיל בסוף ההקדמה ציטוט  לעין או נסתר שמופעל ע"י מגנט שנמצא בדלת.

 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 מפעיל שה (דיגיטליים ומכאניים שאין בו קרח בתא ההקפאה מקררבכל  קיים 

פעולת המדחס, ולאחר שצובר כשש שעות  זמן שעוקב אחרי (טיימר) שעוןגם 

הכנסת חום למקרר גורמת והנה ל גוף חימום להפשרת הקרח. מופע ,עבודת מדחס

, שנעשה להקדמת הפעלת ההפשרהגורם  י"זלהארכת זמן פעולת המדחס וע

הכנסת חום מקדימה את  שהמקרר פועלבזמן נמצא שגם . ובאמצעות חוט להט

[. ועי' בארחות ואפשר שאין לדון זאת כהארכת מצב קיים בלבד] פעולת ההפשרה

 בזה.  ושהעיר )לקמן במכתבים(ובהוראות הבד"ץ שבת ח"ג עמ' סא 

 

 רישומים דיגיטלייםאות ה'  
 

עי' ) פיקוד הפנימיהכרטיס 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. 

פתוחה או על שיבוש וחריגה בפעילות ההתרעה נדלקת כשאירע שהשאיר דלת 

המקרר. השאלה הכרוכה בשימוש בזה איננה רק כשהגיעה למצב של התרעה, אלא 

ברגע פתיחת דלת המקרר מתחילה ספירה של זמן הפתיחה, ויש בכך שאלה של 

 סגירת מעגלים חשמליים או השפעה על פעילותן.

 

 ספירת פתיחות דלתאות ז'  
 

פתיחות  6או  5נגנון ספירת פתיחות הדלת כשלאחר יש מקררים שמופעל בהם מ

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



 |  י

 

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת

ה, כל פתיחה פעמים הגורם ישירות להפעלת ההפשר שאף לפני שפתח מספר

 .כמו כל הפעלה ישירה של מכשיר חשמלינרשמת בכרטיס הפיקוד וזהו חילול שבת 

 

 הפעלת 'דאמפר'אות ח'  
 

, מקפיאול למקרר נפרדתהמצויים אין מערכת קירור  הדיגיטליים מקרריםחלק מהב

תריס הממוקם הוא  ]דאמפר 'דאמפר'אויר קר מהמקפיא אל המקרר דרך מוזרם ורק 

תרמוסטט  הם. ישנם מקררים שמותקן בבתעלת האויר שבין המקפיא למקרר[

שבין הפתח  את רמוסטט מצמצםוכשקור המקרר יורד לטמפרטורה מסוימת, הת

ע"י תריס קטן המופעל ע"י מנוע, ולאחר שהמקרר התחמם מעט המקפיא למקרר 

 חוזר לפתוח המעבר. 

תרמוסטט זה מושפע ג"כ מפתיחת המקרר שמאפשר כניסה של אויר חם וגורם 

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

 הדאמפר החשמלי או להקדים פעולתו.שגורם להפעלת 

מנגנון זה קיים במקררים דיגיטליים, ואילו במקררים מכאניים סגירת תריס זה 

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

 

 מנוע אינוורטראות ט'  
 

ישנם מקררים אשר המנוע הוא מסוג הנקרא 'אינוורטר'. מנוע זה אינו נכבה כלל 

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

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

 כש'מרגישה' שינוי קל בטמפרטורה. קצר

המדחס משביתה פעולת המערכת מסודרת שמתחילה  :

אח"כ הכרטיס הפנימי נותן הוראה להפעילו למשך  .עשרים דקותכמשך גמרי לל

. אחרי שתי דקות הכרטיס עובר לפעול לפי אז נשמע מנוע פועל() שתי דקותכ

מנותקת מהתחשבות במצב התרמוסטט. כלומר שעד עשרים ושתיים דקות המערכת 

 אזי שהמקרר אינו קר מספיק, ז"א 'מחובר'מוסטט רהתרמוסטט. לאחר מכן אם הת
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התרמוסטט מנותק ז"א שהמקרר ואם  )עד שיגיע לקור הרצוי( המדחס ממשיך לפעול

 קר מספיק ואין צורך בקירור אז המדחס יפסיק לפעול.

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

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

 
 

דקות  יםשתיעשרים ו, שכן באותם 

רטורה מסוימת, המעגל החשמלי התרמוסטט בודק את רמת החום ואם נמצא בטמפ

. המדחס ימשיך לפעול סטטומי מצב התרלעבוד לפ יעבורהכרטיס נסגר כדי שכאשר 

ה מיידית על סגיר הבכל אותם עשרים ושתיים דקות, משפיע נמצא שפתיחת הדלת

 . אותם עשרים ושתיים דקותמעגל חשמלי המועילה לאחר של 

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

כל     שלא נוטרלו בהתקנים אלו: נוספים דברים ארבעהעדיין נותרו  דיגיטליים

בכרטיס הפיקוד, שלדעת גדולי הפוס' דבר זה  פתיחה יוצרת 

 חשמלי ע"י מנוע הפתיחת וסגירת        )ולדעת המכון מותר( באיסור גמור

אות ב ע"י הכנסת אויר חם כנ"ל יפתחהתריס עדיין יש מצבים שקטן אינו מנוטרל ו

סוגרים מעגל חשמלי בסגירת הדלת, והחשמל מוזרם לכרטיס לחצני הדלת    ח'

פעיל את ולא יחשמלי זה  ס שיתעלם מסגירת מעגלתכנתו בכרטישאלא , הפיקוד

סגירת מעגל חשמלי וחיבורו לכרטיס לא יצא דא עקא ש  .רר או מנורהוהמאו

הוא שלאחר שהמקרר הגיע שפעולת ההתקן  ישנם דגמים     .גכלל איסור בונהמ

יתו למשך כעשרים ושבע דקות לקור הרצוי הוא מפסיק את פעולת המדחס ומשב

חוזר לפעול עפ"י התרמוסטט. ונמצא שבימים הקרים הפעלת המקרר  ולאחר מכן

 ע"י חום הנכנס בפתיחת הדלת. עלולה להגרם

                                                           
ב

 גיטלי. הובא לקמן במכתבים.וכן העירו בהוראות הבד"ץ בנוגע לתרמוסטט הדי 
ג

כמו"כ קיים עדיין חשש שכתבנו לעיל אות ד', שבגרימת המשך פעולת המדחס, מקרב את ההפשרה שנכנסת לפעולה  
אחר שש שעות של עבודת המדחס, ואילו לא היה פותח דלת המקרר או מקפיא, היה המדחס שובת וממילא ההפשרה 

 ת ח"ג עמ' סא. הייתה מתאחרת. וכבר העיר בזה הארחות שב
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---  

 

 

נה לגמרי המקרר שו המקררים הדיגיטליים המשווקים בזמנינו, אופן פיקוד פעולת

 יותרההלכתיות בשבת חמורות  ממה שהיה במקררים הישנים, וע״ב השאלות

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

רים פותבשוק לא  ם היוםשנעשית על ידה רישום דיגיטלי, ואף הפתרונות המצווי

בשימוש בשבת ובחג במקררים הנ״ל יש  ברישום דיגיטלי, ע"כאת האיסור שיש 

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

הנעשות  בשבת קודש ובחג. ]וזאת מלבד שאר הפעולות הוא מותר לשימוש האם

  ומאוורר וכדו'[.ע״י פתיחת הדלת כגון הדלקת המנורה 

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 

שימוש בשבת וחג במקררים הנ״ל חובה להתקין התקן  לכתחילה, ע"כ כדי להתיר

 זה.

 

 

 

 מנחם מנדל לובין       זנבלטשריאל רוזנברג       שבח צבי רו

 

 

 תצצצצצצנתן הכהן קופשיץ                                 בעה"ח לכ' קדושת השבתצצצצצצ

 ייייייייייייייקהת הכהן גרוס הק' שמאי
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* 

 

 בס"ד מרחשון תשע״ג

ם כיום אצל ייהמצובנידון המקררים והמקפיאים החדשים המיוצרים בתקופה אחרונה 

, תכנית ואופן פעולתם שונה לחלוטין מהמקררים שיוצרו בעבר, וברוב רוב הציבור

דבר הכרוך  קיימת השפעה ישירה של המשתמש על פעילות המקררהדגמים שנבדקו 

בשאלות חמורות של חילול שבת רח"ל. ואף הפתרונות המוצעים כיום אינם פותרים 

 את כל השאלות ההלכתיות הכרוכות בשימוש במקרר.

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

המכונה "גלאט שבת", על ידי התקן זה אין השפעה לפתיחת המקרר על פעילות המקרר 

 ועי"ז המקרר ראוי לשימוש לכתחילה בשבת.

 

* 

_______________ 

 טלי והגברת זרם.הובא תחילת המכתב בלבד אשר נוגע ישירות לנושא ההלכתי של רישום דיגי* 



 |  יח

 

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת



 יט|  

 

  

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת

 



 |  כ

 

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת



 כא|  

 

  

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת



 |  כב

 

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת



 כג|  

 

  

 מקררים ומקפיאים בשבת בעידן הטכנולוגיה המתקדמת

  

 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

  .דיגטיליים . התקנים דלהלן נוגעים רק למקררים ומקפיאים'[

 דוגמתשמל כח מכשירי לשאר נוספים המתאימיםהתקנים תרונות ופלקבל מידע על 

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

 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 

, או שהמקרר קר מספיק פעיל את המדחסלטמפרטורה המבוקשת ואז התרמוסטט מ

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

 שינוי משא"כ בתרמוסטט דיגיטלי שכל .קצת לחם יותר או בין קר מספיק לקר מאד

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

 .כמו שהובא לעיל שנאסר ע"י רבותינו

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

יש לחצן ובד"כ  .(צפצוף התראה, ספירת פתיחות דלת לצורך הפעלת מערכת ההפשרה ועוד\התראה

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

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

  .השפעתם כי אם ע"י טכנאי מומחה

 

                                                           
ד

למצב מקסימום, כך כפתור שאחראי על רמת קור את הסובב ל ,אפשרות עוד ני ישאתרמוסטט מכ םבמקרר ע 
, ובנוסף לחבר שעון שבת בשקע שיפעיל וינתק את המקרר מקסימלישהתרמוסטט יתנתק רק כשהמקרר יגיע לקור 

 יף לנתק לגמרי את התרמוסטט, להתרחק מכל חשש.עם זאת עדשהמקרר לא יצליח להגיע לקור שהוגדר.  כךלסירוגין 
ה

 .קוביות קרח\במקררים עם קיוסק למים קרים 
ו

)כדי  כל עוד לא הותקן התקן שבת יש לחבר שעון שבת חיצוני ולפתוח רק כשהשעון מנתק את המקרר מהחשמל 
 (. זמן בחורףמה 50%-מהזמן בקיץ ו 70%את המקרר לפחות פעיל שהמוצרים לא יתקלקלו מומלץ שהשעון י

דקות לסירוגין  10דקות 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 
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השפעות ברר האם ההתקן אכן מבטל כל הגם במקרר שיש בו התקן שבת חובה ל

. וק"ו לברר זאת ע"י מומחים מקצועיים ובקיאים בשאלות אלו של 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(. 

 

 

 

 

 - דף מידע בעמוד הבא -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

דקות להחזירו לחשמל ולשמוע האם  4את המנוע עובד ולאחר  זאת יש לנתק את המקרר מהחשמל בשעה ששומעים
 התחיל לפעול מיד[. ניתן לרכוש את השעון דרך משמרת השבת.

יש לציין שלפי מה שהבאנו בהערה ג' אין להתיר גם באופן זה, אלא אחר התקנת התקן מיוחד. וכן אין היתר לפתוח 
 ידי בכל מצב לאויר חם הנכנס.אף בזמן שנשמע פעולת המדחס שכן ה'רגשים' מגיבים מי
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ני או דיגיטלי ומידע נוסף שהצטבר ע"י טכנאים אכלקבל מידע אם המקרר/מקפיא הוא מ ניתן. 1

 מומחים ב"משמרת השבת".

דע לקבוע את סוג המקרר ע"י ת"ח בקיאים בעניינים אלו, יויש להדגיש כי רק מומחה שהודרך . 2

ני וחלקו דיגיטלי וכיו"ב, וכ"ש שאין לסמוך על המוכר אכאני או דיגיטלי או שחלקו מכאם כולו מ

 .וכנ"ל בלבד

אין  היו התקנים שעקפו את הטרמוסטט ואת הפעילות הנוצרת מפתיחת הדלת, אך כיום בעבר. 3

ההתקן עולה  שוק התקנים כשרים לשימוש בשבת, ויש להתייעץ עם המוקד הטלפוני אםמצוי ב

 .על הדרישות ההלכתיות

ני לפי שירטוט שנמצא מאחורי המקרר ]דומה לעץ משפחה[ אניתן לדעת אם המקרר מכ. 4

 .טל' ודגם ,בציון שם - a0573191077@okmail.co.ilלאו למיי  לשלוח לפקס:

. משמרת השבת מתקינה התקני התקני משמרת השבת ניתנים להתקנה ברוב סוגי המקררים. 5

 מחיפה ועד באר שבע. שבת

ימי עבודה. ביתר הדגמים  14זמן ההמתנה להתקן: בדגמים שלא פוגעים באחריות החברה עד 

 בהזדמנות הראשונה לפי היכולת.

)יש לציין בעת   בחנויות אושמותקן בהם התקן חדשים מקררים ' לקנות דרך 'ניתן . 6

   :ההזמנה שיהיה עם התקן של משמרת השבת( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 כלשיאפשר פתיחת המקרר בכל עת ללא חשש חילול שבת לכו"ע. ההתקן מנתק 

 השפעה של האדם על המקרר ומעבירו לעבוד עפ"י זמנים קבועים שהוגדרו מראש. 
  

 של 'משמרת השבת': ןמספרי הטלפו
 

072-2164422          057-3191077 
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מרן  ,בעידודם האישית של גדולי ישראל ופועלת קמההוועדת הרבנים 'משמרת השבת' 

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

ט"א, מרן הגר"ח קרליץ שלי"נ וייבדלו לחיים מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן הגר

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

גדולי ישראל ראו את גודל המכשלות הקיימות במכשירי החשמל החדשים, שברבים מהם 

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

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

מיוחד למען משמרת השבת. בועדת הרבנים "משמרת השבת" פועלים תלמידי חכמים 

מובהקים שידם רב להם בהלכות שבת החמורות, ובסייעתא דשמיא זוכים לברר את המותר 

 והאסור בשבת וביום טוב.
 

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

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

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

זצ"ל את  וללבן הלכות שבת לפני מרן זצ"ל כשלושים שנה, ואף בנושאים אלו הדריכו מרן

 ר יעשון.המעשה אש
 

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

 המתפתחת במכשירי החשמל והשלכותיה ההלכתיות. 
 

מפורט על עשרות ו עשירבהם נאגר מידע  רביםבדיקות ומחקרים  יםעורכבנוסף לכך 

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

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

במכשירי חשמל שונים כמו מקרר, מקפיא, מזגן אינוורטר,  בשבתשאלות אודות שימוש 

מכשירי מים, משאבות מים,  די, בוילר, מאותומקוכניסה למיחם מים, מעלית, קרוסלה ב

 .שינה ועוד
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