ב'מכון המדעי-טכנולוגי להלכה' מגלים
אלו חידושים הוטמעו לאחרונה בתחום

מטבח כהלכה
מחדשים את המטבח לקראת פסח? רוכשים מקרר חדש או כירה
לפסח? לצד השכלולים המצויים בשוק ,כדאי שתתוודעו גם להידורים
ההלכתיים שגם אותם אפשר למצוא )אם רק תחפשו אותם(
ברכה רכס
כירה קרמית חשמלית או שאולי כירת
הגז הוותיקה עדיפה? מקרר שתי דל־
תות עם בר מים מובנה ,או שאולי
כדאי ללכת על מקרר בעל צריכת אנרגיה מו־
פחתת? ועל איזה דגם נלך אם כעת עומדת
רכישה של תנור חדש על הפרק? השאלות
הללו מעסיקות את עקרות הבית )וכמובן גם
את בעליהן( בפרט בימים אלו ,כאשר במסגרת
חידוש הבית לקראת פסח אנו מעדיפים לרכוש
כעת את המכשיר החדש ,התנור ,המיקסר או
המקרר ,כך שניתן יהיה ליהנות ממנו כבר בפסח
הקרב ובא.
אבל לצד השכלולים והיתרונות של כל אחד
מהמכשירים ,כדאי לדעת שיש מה למצוא  -וב־
עיקר לחפש  -גם בחידושים שמציעים לנו בת־
חום ,דווקא בהיבט ההלכתי" .במכשירי החשמל
המצויים במטבח ישנן בעיות הלכתיות רבות,
אלו שצצות בשבת אך לא רק ,וכאשר רוכשים
מכשיר יש לדעת שלצד הבעיות ,ישנם גם
פתרונות הלכתיים שהוטמעו במכשירים וכדאי
לשים דגש עליהם ולחפש דווקא את המכשי־
רים שהבעיה ההלכתית שלהם נפתרה" ,אומרים
במכון המדעי טכנולוגי להלכה ,הגוף הוותיק
ביותר הפועל בתחום ואשר בראשו עומד מי
שנחשב לבר הסמכא הנודע במישור זה הרה"ג
רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א.
כך ,למשל ,אומרים במכון כי אם אתם מבק־
שים להצטייד במקרר חדש ,הרי שכדאי שתהיו
מודעים לכך כי לקראת הפסח יצאו לשוק
מספר מקררים נוספים ,חדישים ומתקדמים,
באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה בירו־
שלים .מקררים אלו מצטרפים לשורה ארוכה
של מקררים בדגמים שונים ,של מיטב החברות
המובילות ברחבי העולם ,אשר מותקנים בהם
'פיקודי שבת' למהדרין ,באישור המכון המדעי
טכנולוגי להלכה.
מה הם 'פיקודי השבת'? ובכן ,מדובר ביישום
משוכלל ,שפותר לחלוטין את כל הבעיות ההל־
כתיות הקיימות במקררים ,והוא נותן מענה
מושלם גם לכל הפונקציות והאלמנטים הדיגי־
טליים השונים .הפיקודים המהודרים ,שנבנים
לפי הנחיות המכון ,מתוכננים לכתחילה בצורה
מובנית בתוך המקרר ,ללא כל תוספת תשלום,
ומאפשרים את פתיחת המקרר וסגירתו בלי הג־
בלות ללא כל חשש .כך אין מה לחשוש לכך
שהפתיחה פוגעת בפעילות התרמוסטט ואפשר
לפתוח ולסגור את המקרר ללא כל חשש.

זהירות! חמץ במקפיא
ואגב מקררים :זה שנים שרבני המכון חוזרים
ומתריעים על פירורי החמץ הרבים המצטברים
במשך השנה מתחת לרצפת תא ההקפאה של
המקרר או מאחורי הדופן האחורית שלו .הדבר
נגרם כתוצאה מפעולת המאוורר ,הקיים כיום
בכל המקררים .במכון אומרים כי "מלבד עצם

קיום הפירורים 'בעין' ,שבמקרים מסויימים
עשויים להצטבר עד לשיעור כזית ,קיים חשש
סביר שהם עלולים גם להתפזר בחזרה החוצה
ולהתערב חלילה במזון הכשר לפסח המוקפא
בתא ההקפאה".
בעיה חמורה .מה עושים? רבני המכון
מייעצים לפונים אליהם בנושא זה ,בהתאם
לדגמי המקררים שברשותם ,הן בנוגע לאפש־
רות פירוק הדפנות הכפולות של התא וניקוי
המקום והן בנוגע לדרכים הרצויות לפגום את
הפירורים בצורה יעילה שלא תזיק לפעילות
המקרר .כדאי שתרימו טלפון למכון כבר כעת.
ואם חשבתם שהרבנים מייעצים רק בנושאי
ניקיון המקרר ,טעיתם .נוסף על כל הפעילות
השגרתית של כל ימות השנה ,בכל נושאי מדע
וטכנולוגיה לאור ההלכה ,נערמות על שולחן
רבני המכון בימים אלו של ערבי פסחים ,שא־
לות רבות ומגוונות בנושאי חג הפסח ,המגיעות
מרבני קהילות בארץ ובחו"ל ,ממנהלי מוסדות,
ממשגיחי כשרות בבתי מלון ,ממוסדות ציבור
אחרים ומהמוני עמך בית ישראל.
חלק גדול מן השאלות עוסק בנושאי הכשרת
ציוד מטבחים חדיש ומכשור חשמלי מתקדם
לקראת חג הפסח ,כמו תנורי אפייה ,תנורי פי־
רוליטי ,מיקרוגל ,קומביסטימרים ומדיחי כלים,
ועוד .במכון מגלים כי "פניות רבות מגיעות בנו־
גע להכשרת כיריים קרמיות לשימוש בפסח.
שאלות אלו מצטרפות לפניות נוספות בנוגע
לבישול באינדוקציה בשבתות ובחגים ,כשהבי־
שול נעשה בשיטת ההשראה האלקטרומגנטית,
ללא שום מקור חום חיצוני .שיטות הבישול
החדישות ,הנפוצות יותר ויותר בקרב הציבור,
מעוררות ללא הרף שאלות ותהיות הלכתיות
שמתנקזות מטבע הדברים למכון".

ה'גזמן' שוב בשוק
ועוד עדכון חשוב :לאחר תקופה ממושכת
שבה לא היה ניתן להשיג את מכשיר ה'גזמן'
המהודר לכיבוי גז ביו"ט ,המיוצר ע"י המכון,
ניתן כיום שוב להשיגו בכמות מוגבלת .הבי־
קוש העצום הקיים לשעוני גז אלו ,הוא בשל
הידורם ההלכתי ביחס לסוגי שעונים אחרים,
וכן בשל יעילותם הפרקטית ,המאפשרת את
הדלקת הכיריים ללא הגבלה וכיבוי הגז לאחר
מכן בהתאם לצורך.
התועלת שבשימוש במכשיר זה היא גם לכל
שבתות השנה ובכל ימות החול .לקראת ימי
חג ומועד גובר מאוד הביקוש .במיוחד בשנים
כמו שנה זו ,ששביעי של פסח חל בערב שבת
וחג השבועות הקרוב יחול במוצאי שבת .אגב,
שעון ה'גזמן' היה ונמצא בשימוש בביתם של
גדולי הפוסקים ,וביניהם מרנן ורבנן הגרש"ז
אויערבאך זצ"ל ,הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל,
הגרי"י פישר זצ"ל ראב"ד העדה החרדית ,ועוד
רבים מחשובי הרבנים ומגדולי הפוסקים החיים
עמנו לאוי"ט ,שמשתמשים בו בכל חג ומועד.
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