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לכבוד
חברת 'מדנט' –מכשירי שמיעה
מורדי הגיטאות  ,110באר שבע

א י ש ו ר
הרינו מאשרי %בזאת כי הדגמי %בטבלה דלהל
המשווקי %על ידכ ,%תוצרת חברת 'ברנפו'
כשרי %לשימוש בשבת ובחג על פי ההלכה
בהתא %להנחיות הבאות:
א .הפעלה :המכשיר יהיה פתוח )מצב ' ('ONכל השבת .מומל #להחלי" סוללה לפני שבת.
ב .צפצו( תהודה :אי בעיה הלכתית בצפצו" התהודה א $הוא נשמע כשמוציאי $את
המכשיר מהאוז .נית להניחו בקופסא סגורה ,או לכסות את החריר ,וכ' להימנע ממנו.
ג .שינוי עוצמה :אי לשנות עוצמה בכל הדגמי $דלהל ,שה $דיגיטאליי $בלבד.
ד .מעבר בי תוכניות :אי לשנות תוכניות בצורה ידנית בשבת .מאיד' ,מותר לעבור מסביבה
לסביבה ג $א $התוכנית תשתנה אוטומטית ,ללא כל חשש הלכתי.
ה .סינכרו :מכשירי $שיש בה $סינכרו אלחוטי בי המכשירי $בשתי האזניי $מומל #לא
להרחיק $זה מזה ,וג $כשמורידי $אות $להשאיר $קרובי $יחסית.
ו .שימושי שבת :נית להשתת" בתפילות ,לענות לקדיש וקדושה לעלות לתורה וכד' ג $ע$
מכשיר שמיעה ,וכמוב שיחות רגילות .שמיעת שופר בראש השנה צריכה להיות טבעית
ללא מכשיר .לקריאת המגילה בפורי $אפשר להאזי באמצעות מכשיר שמיעה א$
עומדי $קרוב יחסית לבעל הקורא ,כ' שאפשר היה לשמוע קצת בדוחק ג $ללא המכשיר.

בברכת שבת שלו %ועונג שבת
הרב ישראל רוז ,מהנדס
ראש מכו 'צומת
דג/%סדרה

בתו* האוז

אחורי האוז

ACRIVA 7, 9

CP, CPX, N, NR

ITED, ITCPD, ITCD, ITC, CICP, CIC

CARISTA 3, 5

CP, CPX, N, NR

ITED, ITCPD, ITCD, ITC, CICP, CIC

CHRONOS 5,7,9

CP,CPX,NANO RITE

ITED,ITCD,ITCDP,CIC,CICP

INIZIA 1,3

CP,CPX,NANO RITE

ITED, ITCP, ITCD, ITC, CICP, CIC

VERAS 5,7,9

MICRO,CP,NANO

ITC,ITCD,CIC

VERITE 5,7,9

5,7,9

-

PRIO

105,106,112

ITE,ITC,CIC

XTREME

120,121

-

NEO

102,112

ITE,ITC,CIC

WIN

102,112

ITE,ITC,CIC

AVANTI

106

-

ICOS

105,106

ITE,ITC,CIC

BRITE

502,503,50X

-

MOVE

105,106,112

ITE,ITC,CIC

SXT

100,110

ITE,ITC,CIC

\s:\1wordocs\israel\technology\yishurimרפואי ושמיעה\mednet-yishur 2014-f.doc

אלו שבות גוש עציו  90433טל') 029931442 :רב קווי( פקס029931889 :
אינטרנט www.zomet.org.il :דאר אלקטרוניzomet@netvision.net.il :

