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מאת: שבתאי פוגל

בימים אלה נערכות עקרות הבית לרכישת 
ימות  לכל  ואם  לפסח  אם  חדש,  ציוד 
השנה, כשיחד עם זה הן נחשפות לשאלות 
בעידן  המתעוררות  החדישות  ההלכתיות 

המודרני.
לכל  העולמית  המרכזית  הכתובת 
מדע  בנושאי  המרתקים  האתגרים 
על  העולות  השאלות  ולכל  וטכנולוגיה 
טכנולוגי  המדעי  המכון  כידוע  הוא  הפרק 
להלכה בירושלים, בראשותו של הגאון רבי 

לוי יצחק הלפרין שליט"א.
רוחשת  פסחים,  ערבי  של  אלה,  בימים 
הפעילות בין כותלי המכון ככוורת דבורים. 
כל עמדות הטלפונים של הרבנים המשיבים 
והן  מאוישות,  הציבור  לשאלות  בקביעות 
כולם  כאשר  שאת,  ביתר  עתה  מתוגברות 
ראש,  למעלה  עסוקים  הכלל  מן  יוצא  ללא 
השואלים,  להמוני  תשובות  ומתן  בייעוץ 
ומורי  מרבנים  החל  הציבור,  מגזרי  מכל 
השורה,  מן  בית  בעקרות  וכלה  הוראה 
הפונים ללא הרף בטלפונים, שאינם פוסקים 

לצלצל לרגע, בפקס ובדוא"ל.
למכון  המופנות  השאלות  מן  גדול  חלק 
ציוד  הכשרת  בנושאי  עוסקות  אלה  בימים 
מתקדם  חשמלי  ומכשור  חדיש  מטבחים 
לקראת חג הפסח. השאלות זורמות כל העת 
בית  עמך  לצד  כשרות,  ומשגיחי  מרבנים 
ישראל, על תנורי אפייה, מיקרוגלים, תנורי 
קונבוקטמטים,  קומביסטימרים,  פירוליטי, 
ואפיה  בישול  ומשטחי  כלים,  מדיחי 

מחומרים שונים.
ההולכות  החדישות,  הבישול  שיטות 
הציבור,  בקרב  ויותר  יותר  נפוצות  ונעשות 
מעוררות ללא הרף שאלות ותהיות הלכתיות 
חדישות, שמתנקזות מטבע הדברים אל בין 

כותלי המכון. 
מטבע  עוסקות,  השאלות  של  מרביתן 
הדברים, במכשור חשמלי ביתי למטבחים, 
אפייה,  תנורי  מקפיאים,  מקררים,  כמו 
מדיחי כלים, ברי מים ועוד, הנרכשים בימים 
ומביאים  ובא,  אלה לכבוד החג הממשמש 
המכשירים  בדגמי  שיא  להתעניינות 
חוות  ולשמיעת  המכון,  ע"י  המאושרים 
על  המכון  רבני  של  המקצועית  דעתם 

השימוש במכשירים אחרים.
הכל בזכות המוניטין הידועים של המכון 
הגרל"י  בראשות  והמפורסם,  הוותיק 
הבכיר  הסמכא  לבר  הנחשב  הלפרין, 
בתחומים אלו. האישורים ההלכתיים שהם 
מעניקים למקררים, תנורי אפיה, ועוד שורה 
מסוגים  חשמליים  מכשירים  של  ארוכה 
שונים, מקובלים כידוע על כל חוגי היהדות 
מוצר  כל  כי  היטב  יודעים  אשר  החרדית, 
הנושא את האישור ההלכתי של המכון ניתן 

להשתמש בו למהדרין ללא כל חשש.
המהודרים  השבת  פיקודי  עם  המקררים 
מלכתחילה,  מתוכננים  המכון,  של 
בצורה  והוראותיו,  המכון  הנחיות  לפי 
המקרר.  של  הפיקוד  כרטיס  בתוך  מובנית 
הפונקציות  לכל  מראש  מותאמים  הם 

המקרר,  במערכות  הקיימות  והאלמנטים 
לכל  מושלמים  ופתרונות  מענה  ונותנים 
מקבלים  זה  באופן  הקימות.  הבעיות 
מקרר  תשלום,  תוספת  כל  ללא  הלקוחות, 
שאינו  ומותאם,  מושלם  שבת  פיקוד  עם 
גורם שום נזק למערכות המקרר ואינו מקצר 

את אורך חייו. 
המכון  שרבני  שנים  זה  מקררים:  ואגב 
חוזרים ומתריעים בכל ערב פסח על פירורי 
השנה  במשך  המצטברים  הרבים  החמץ 
מתחת לרצפת תא ההקפאה של המקרר או 
נגרם  הדבר  שלו.  האחורית  הדופן  מאחורי 
כיום  הקיים  המאוורר,  מפעולת  כתוצאה 
בכל המקררים, ששואב אליו פירורים מכל 
ימות  כל  במשך  המאוחסנים  המאפה  מיני 

השנה בתא ההקפאה.
במכון אומרים "כי מלבד עצם הצטברות 
הפירורים 'בעין', שלעתים עלולים להצטבר 
קיים  אחד,  במקום  כזית  לשיעור  עד  גם 
חשש סביר שהם עלולים גם להתפזר בחזרה 
החוצה ולהתערב חלילה במזון הכשר לפסח 

המוקפא שם".
רבני המכון מייעצים לכל אחד מהפונים 
אליהם בנושא זה, בהתאם לדגמי המקררים 
פירוק  לאפשרות  בנוגע  הן  שברשותם, 
המקום,  וניקוי  התא  של  הכפולות  הדפנות 
לפגימת  הרצויות  לדרכים  בנוגע  והן 
תפגום  שלא  יעילה  בצורה  הפירורים 
ניתן  לא  בהם  במקרים  המקרר,  בפעילות 

לנקותם.
הם  המכון,  שבאישור  האפייה  תנורי 
להוראות  בהתאם  שנבנו  תאיים  דו  תנורים 
בין  ומוחלטת  מלאה  בהפרדה  המכון 
ביניהם,  יציקתי  חיבור  שום  ללא  התאים, 
ובארובות אדים נפרדות לחלוטין, כך שניתן 
למאכלי  אחד  בתא  לכתחילה  להשתמש 
ופקפוק.  חשש  כל  ללא  לחלב  ובשני  בשר 
המכון  ע"י  המאושרים  התנורים  מן  בחלק 
להשהיית  הלכתית,  שבת"  "פלטת  קיימת 
לשם  להחזרתם  או  שבת  מערב  תבשילים 

בשבת, בהתאם להוראות ההלכתיות.
הלהיט האחרון כיום בשוק תנורי האפייה 
את  המנקים  עצמי,  ניקוי  בעלי  תנורים  הם 
והם  הפירוליטית,  התכנית  בשיטת  עצמם 
עד  ממושכת  ניקוי  בתכנית  להגיע  יכולים 
לטמפרטורה גבוהה מאד של כ-500 מעלות.

כי מתוך  זאת, מדגישים במכון,  עם  יחד 
כל  לא  כי  יודעים  הם  השנים  רב  ניסיונם 
תנור פירוליטי אכן מגיע באמת עד לדרגת 
חמור",  כ"ליבון  הלכתית  המוגדרת  חום 
מחמץ  להכשרה  עליו  להסתמך  שניתן 
מסוג  התנורים  מן  ברבים  בנוסף,  לפסח. 
שולטת  הגבוהה  החום  טמפרטורת  זה 
החימום,  לגופי  הסמוכות  בנקודות  רק 
התנור  של  יותר  מרוחקות  שבפינות  בעוד 

הטמפרטורה נמוכה בהרבה.
המכון  ע"י  שאושרו  הבודדים  הדגמים 
ב"ליבון  הכשרה  לאחר  בפסח,  לשימוש 
פירוליטית  ניקוי  תכנית  של  חמור" 
ביסודיות  שנבדקו  אותם  הם  ממושכת, 
הדרישות  בכל  ועמדו  ממושך  זמן  במשך 

הקפדניות של המכון.

לנקות את הציוד כהלכה
ב"מכון המדעי הטכנולוגי להלכה" עמוסים בימים 
אלה: מאות שאלות מגיעות לאורך היממה, לקראת 
פסח  איך מכשירים כהלכה תנורים? איך בדיוק 
צריך לבדוק מקררים? ומה מותר ואסור לעשות 

בניקוי לפסח של המכשירים החשמליים?
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בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2
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התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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