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 054-8440379טעון גניזה

א :‰ÊÂÊÓ .הנה מדרבנן אסור לגור אפי' יום אחד באר"י בלא מזוזה ,וצריך לדעת שיש צימרים שכשרות המזוזה מוטלת בספק ,או ללא מזוזה כלל! .ויש

מקום לדון שחדרי אירוח הם כדין פונדק שא"צ מזוזה .ועכ"פ יש גמחי"ם למזוזות עבור ימים ספורים ]יש לעיין האם אח"כ מותר להוריד את המזוזה
מהמשקוף כשלא תשאר שם שום מזוזה [.ולכן מוטב להתקשר לפנ"כ לבעל המקום ולשאול בעדינות אם יש לו מזוזה בפתחו.

ב.

 :‰¯Â˙ ¯ÙÒאם נמצאים בישוב נידח יש לבדוק אם הס"ת יש לו חזקת כשרות טובה ,הרבה מקרים יש של ס"ת שמגיע ממקור בלתי מהודר] .לכאורה

ג.

 :·È¯ÚÓיש ישובים שמתקיימת תפילת ערבית רק בבין השמשות ,יש לעיין עד כמה צריך לטרוח לחפש מנין אחר או לנסוע למקום קרוב.

ד.

עדיף לא לעלות לתורה אלא שמותר לענות ברכו ,וצ"ע[ ,יש לדון עד כמה צריך לטרוח לחפש מנין עם ס"ת מהודר ביום חול ]בשבת יותר חמור[.

 :·Â¯ÈÚיש לבדוק את כשרות העירוב של המקום .שהרי כידוע הרבה מקומות שהיו בחזקת כשרים ,נבדקו והתברר שקשה להתיר אפי' לקטנים!!!

]גם במקומות חרדים ישנם שאלות של רה"ר דאורייתא! )כבישים ראשיים ,כביש בינערוני( ,צוה"פ מן הצד ,חוטים מתנדנדים ,פירצות בגדרות,
קרפיפות  -שדות זרועים ,שטחים ריקים ,שדות קוצים ,בית קברות[ .וקשה לסמוך על שמועות ש'הכל בסדר כאן'.
כמו"כ יש שאלה גדולה במקומות שיש גויים ומחללי שבת שפוסלים את העירוב ,וכידוע שכירות מהמשטרה לא מועילה לכתחילה ]אמנם שאלה זו
אפשר לפתור ע"י שמשאירים את העגלות ,הבקבוקים וכדו' מחוץ לבית בבין השמשות וכו'[ .למידע הלכתי על כל העירובים בארץ :מוקד העירוב

 ,ÔÈÓÂÁ˙ ˙ÂÎÏ‰ „ˆÓ ¯¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ·Â˘ÈÏ ·Â˘ÈÓ ÌÈÎÏÂ‰‰ Î"ÂÓÎ .054-8483320אפשר לברר בטל' הנ"ל.

טלטול המפתח :אם כל הבעיה היא על טלטול המפתח ,אפשר להצניע המפתח בחדר מדרגות או להצטייד בחגורת מפתח ]בשש"כ פי"ח סעיף מ"ט
הביא את דעות המקילים שאפשר לעשות זאת ע"י חוט פשוט ,עיי"ש .אמנם הרבה פקפקו על זה ,עיין ארחות שבת פרק כ"ח סעיף קנט[ אפשר
לקנות חגורת מפתח שמהני לכו"ע .י-ם :רח' מנחם משיב טל'  .02-3724036ב"ב ,ר' טרפון  .03-5703888 ,4כמו"כ יש גמחי"ם להשאלת חגורות הנ"ל
 .03-5705714אופן שימוש הנכון בחגורה ,עיין ארחות שבת פרק כח סעיפים צ"ז -צ"ט.

ה :ÌÈ¯¯˜Ó .עידן הדיגיטלי הביא הרבה חששות במקררים החדשים ובשאר המכשירים הדיגיטליים ,לא מספיק להדביק את לחצני הדלת ,וכידוע גם
המקילים במקררים הישנים ,מחמירים במקררים החדשים] .מומלץ להצטייד בשעון שבת ולפתוח רק כשהשעון מנותק[ .מידע מקצועי אפשר לברר
אצל :משמרת השבת  ,072-2164422בד"ץ עדה"ח  .0722-756800אם המקרר הינו מיכני השאלה יותר קלה.

ו.

 :ÏÓ˘Á È¯È˘ÎÓעם התפתחות הטכנולוגיה נוצרו הרבה שאלות בשבת .1 :‡Ó‚Â„ÏÂ ,מערכות לחימום מים מהיר שכל פתיחת ברז עלולה להדליק

.Ê

 :¯˘Î ÏÓ˘Áידוע האיסור להשתמש בחשמל של ח"ח ]יעויין ספר החשמל בשבת תיאור אמיתי ומזעזע על חברת החשמל בשנה זו![ ,יש אפשרות

חשמל ולהדליק אש ולבשל המים!!! ]בהרבה מקומות קשה לפתוח רק את הקרים[ .2 .עין אלקטרונית שמזהה מתי עוברים ומדליקה אור של רחוב
או בתוך הבית ,וכן לפתוח דלתות וכו' .3 .מוני מים דיגטליים – הנושא מורכב ומסובך לברר את המציאות במונים הדגיטלים והתברר שגם אי אלו
מונים שהיו שהכשירום בדיעבד התבררו כיותר בעיתיים ,ואם התברר שהמונה הוא דיגיטלי קשה לסמוך להתיר ,אא"כ נאמר שלא ניח"ל רישום
כמות המים שהרי הוא לא המשלם לחברת המים אלא בעל המקום וצ"ע ,ויש שהתירו בבית הכסא להוריד המים כלאח"י – במקום כבוד הבריות,
ובמטבח להשאיר הברז פתוח כל השבת על זרם דק ולמלאות עמו דלי ,וממנו להשתמש כל השבת .4 .מזגנים חדשים שמזהים את תנועת האדם
היכן הוא ומזהים אם הדלת או החלון נפתחו וכדו' .5 .יש לבדוק שאין נעילה חשמלית וכדו' לדלת.

להצטייד במנורת חרום וכדו'] ,גמחי"ם במודיעין עילית .[052-7149903 ,052-7649493 ,08-9798925 ,08-9760691 :לגבי חימום האוכל יש אפשרות
לקחת מנגל רגיל ולשים בתוכו כעשר נרות נשמה מפח ,ואח"כ לכסות את הרשת עם נייר אלומניום עבה או תבנית ,אך לא לכסות את כל הרשת ,כי
אז לא יכנס חמצן לנרות והם יכבו ,וע"ז אפשר לחמם כל השבת ]יש להעיר האם בכך שלא הכל מכוסה אי הוי גרוף וקטום[ וכן אפשר גם לשים
מאכלים מתחת המנגל! ,כמו"כ יש אפשרות לקחת תבנית חימום כמו שיש על ה'בר' בחתונות ,ושמים תחתיו פחית עם חומר בעירה ל 4שעות.
]כמו"כ יש גמ"ח גדול לחשמל כשר שבו אפשר להשיג 'פלטנר' לחימום ללא חשש ,וכן מאווררים נטענים .[02-5374433 :על המזגן יש לשאול שאלת

חכם.1599-599-907 ˙·˘· ‰È‚¯‡ ÈÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ 'ÏË .

ח :‰Ú„ ‰¯ÂÈ .צריך להזהר מלהשתמש בכלים שאינם טבולים ]קומקום ,מיחם כוסות[ .ואמנם אם שוכר הדירה נקרא שואל ,אז מותר להשתמש.

˜ :ÌÂ˜ÓÂיש לדון בקומקום אם יש לחשוש שבישלו בו בשר בחלב או איסור ]שהרי הוא פלסטיק וא"א להכשירו לרוב הפוסקים[ :Ï‚Â¯˜ÈÓ ,יש
שהקילו כשמנקהו היטב ואח"כ מחמם בו כלי עם סבון למשך כמה דקות ,וטוב גם לעוטפו ב 2שקיות נילון אטומות 'Â„ÎÂ ˙ÈÏÓ˘Á ‰¯ÈÎ .יש לנקות
היטב ולכסות בנייר אלומיניום כפול] .יש הרבה סבירות שכלים אלו בלועים מ'היתר מכירה' וכדו' ,וכן טעויות של בשר בחלב ועוד ,ואכמ"ל[.

 :˙Â¯˘Îבמקומות חילוניים יש הרבה מוצרים מ'היתר מכירה' וכן הרבה מוצרים של מפעלים שחלקם בכשרות בד"ץ וחלקם בכשרות רבנות ויש
לבדוק על כל אריזה ]וכגון אוסם ,תנובה ,שטראוס ,עלית וכו'[  ÁÒÙ‰ ÈÙÏÓ ıÓÁ ˙ÂÈÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ ÔÈÈ„Ú Î"ÂÓÎויכול להיות שהינו חמץ גמור שלא

נמכר בכלל בשום מכירה ] ,!!ÁÒÙ ÈÙÏÓ ÌÈ¯ˆÂÓ ˙Â˜ÂÂ˘Ó ‰˙Ú ‡˜Â„˘ ˙Â¯·Á ˘ÈÂעצה טובה :ברוב המוצרים ישנו מידע לאלרגנים ,כשכתוב לא
מכיל גלוטן או עלול להכיל גלוטן לכאורה אין חשש[.

ט :ÌÈ‰Î ˙‡ÓÂË .יש מקומות שיש בהם קברים ויש להיזהר מלהתקרב אליהם ]כגון מירון ,טבריה – אזור הטיילת וקבר הרמב"ם ,צפת – מקווה האר"י
י.

וכן ביהכנ"ס שיש בו קבר רבי בנאה ,חיפה – אזור הנמל ועוד[ לבירורים נוספים.050-4162026 ,02-5862153 ,050-4128808 :
‡˙¯ :˙·˘ ÈÏÏÁÓ ÌÈטל' הועדה.02-5401990 :

יא :ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ .יש לדעת שלהרבה דעות ,בדרום ים המלח עובר גבול הדרומי של א"י .ולכן מדרום לישוב 'ירוחם' זה חשש חו"ל ,כמו"כ בכביש  90מ2
ק"מ דרומית לצומת הערבה זהו כבר חשש חו"ל .וכן בגליל המערבי :י"א שמנחל כזיב וצפונה הוא רק כיבוש עולי מצרים ]וכן בצפון מזרח הגולן[ ,ועיין.

יב :˙ÂÚÈˆ .יש לזכור כי במקומות טיול עם מים יש פס"ר שיכשל במראות אסורות וזה לא הותר בשום פנים .מקומות אחרים יש לשאול שאלת חכם.
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