
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 06.02.2023, ג"פתש שבטבט"ו 
 לכבוד 

 סונובה ישראל בע"מ
 1נתיב האור  

 חיפה 

 אישור שבת 
 

 המשווק על ידכם  מכשיר השמיעה הרינו מאשרים בזאת כי

Phonak Paradise Virto 10, 312 – 30/50/70/90 

 על פי ההלכה  לשימוש בשבת ובמועדי ישראלכשר 

 להנחיות הבאות:בהתאם 
: לפני שבת יש להחליף לסוללה חדשה או לחלופין לוודא טעינה מלאה של המכשיר. יש להמנע מכיבוי המכשיר הפעלה  . א 

 במהלך השבת או החג. 

: אדם אשר שגרת יומו הקבועה תלויה במכשיר השמיעה, יכול בעת הצורך להשתמש בשעון שבת שקעי כדי להטעין הטענה  . ב 
 :קרה כזה יש להקפיד במ  . את סוללות המכשיר 

 שהכנסת המכשירים לתושבת הטעינה והוצאתם, תיעשה כאשר זרם החשמל מנותק.    .1

  . עם סוללה פנימית אין להשתמש במטען בשבת,  .2

 בזמן הרכישה, יש לוודא שהמכשיר נדלק כאשר שעון השבת מכבה את המטען.  .3

: אין בעיה הלכתית בצפצוף הנשמע בהוצאת המכשיר מהאוזן. כדי למנוע את הצפצוף ניתן להניחו בקופסא צפצוף תהודה  . ג 
 סגורה, או לכסות את החריר.   

: אין לשנות עוצמה או תוכנית במהלך השבת באופו ידני. ניתן לשנות מיקום גם אם התוכנית תשתנה ותוכניות   שינוי עוצמה  . ד 
 י. באופן אוטומטי, ללא חשש הלכת

: מכשירים שיש בהם סינכרון אלחוטי בין המכשירים שבשתי האזניים, אין להרחיקם זה מזה גם לאחר הסרתם. סינכרון  .ה 
 , יש לוודא את כיבויה של פונקציה זו במכשיר הטלפון לפני שבת.  'Bluetooth'במכשירי שמיעה התומכים בממשק  

לעלות לתורה וכד' גם עם מכשיר שמיעה וכמובן לנהל שיחות    ניתן להשתתף בתפילות, לענות לקדיש ולקדושה,:  שימושים  . ו
להאזין   אפשר  בפורים  המגילה  לקריאת  מכשיר.  ללא  טבעית  להיות  צריכה  השנה  בראש  שופר  קול  שמיעת  רגילות. 

  באמצעות מכשיר שמיעה אם עומדים קרוב לבעל הקורא, כך שאפשר היה לשמוע קצת בדוחק גם ללא המכשיר.

 ( 07.02.26) ו"פתש שבטתוקף האישור עד חודש 

 
השימוש בין עלון המידע    האישור הנ"ל הינו הלכתי בלבד. האישור ההלכתי מותנה בשימוש בהתאם להנחיות השימוש ההלכתיות האמורות לעיל בלבד. ככל שיש הבדל בהנחיות  . א

 המפורטות באישור זה כאמור לעיל, גוברות ההנחיות האמורות באישור זה. לצרכן לבין הנחיות השימוש ההלכתיות 
 על המוכר/יצרן/יבואן/משווק ו/או הרוכש.   אין באישור ההלכתי כדי להטיל אחריות כלשהי על מכון צומת ומלוא האחריות בגין הפצת המוצר, איכותו, תקינותו, בטיחותו והשימוש בו הינן .ב
 שיווקו ו/או תקינותו. אין באמור באישור זה או במה שלא אמור בו כדי להקים עילה לדרישה או לתביעה כלשהי כלפי מכון צומת.   מכון צומת אינו אחראי למוצר, . ג
או כי זכויות ההפצה הן  ו/או מי מטעמו ו/אין באישור הלכתי זה כדי להצהיר ו/או להסכים ו/או ליצור מצג ע"י צומת כי הזכויות הקנייניות ו/או האחרות במוצר שייכות לבעל האישור   . ד

ר שהוצג )הדגם הספציפי המוזכר  לבעל האישור, ו/או כי שם המוצר תואם המוצר ואין בו כדי לאשר כל היבט אחר ביחס למוצר. האישור ההלכתי ניתן לפי בדיקה הלכתית של המוצ
 לעיל( בלבד ולצורך הלכתי בלבד ואין בו כדי להכריע או לטעון ביחס לזכויות. 

י של המוצר המופיע  לכתי ניתן ע"פ המדיניות ההלכתית שגובשה במכון צומת ועל דעת פוסקי המכון.  הרחבה ופירוט של כלל שיטות ההלכה ניתן לראות במפרט ההלכתהאישור הה .ה
 באתר. 

 ההלכתיות שנקבעו ע"י מכון צומת האישור ההלכתי כשלעצמו אינו מהווה הכרעה או פסיקה בין הדעות השונות אלא לראיה כי המוצר עומד בדרישות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


