
    

document1  

  02-9931889: פקס)   רב קווי (02-9931442: '   טל90433אלון שבות גוש עציון 

  zomet@netvision.net.il:       דאר אלקטרוניwww.zomet.org.il: אינטרנט

  2012 מאי 10  ,ב"ח אייר תשע"י ד "בס

  מ" בעיוסף חיים יבוא ושיווק לכבוד 
 ק פוסט'צ 35 מקלף

   חיפה

  , ברכה ושלום
   ביתי מיחם:הנדון

/ATL-114/ATL-136 PLATINUM  ATL-68/ATL-88 
  )תוצרת סין(

  אישור שבת למהדרין

  בשם על ידכם יםהמשווקם מיהרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את המיח

PLATINUM םמידג: ATL-68  )5.5ליטר (, ATL-88  )6.2ליטר (  ,  

ATL-114  )8.1ליטר   (ו-ATL-136  )8.6ליטר (  

  .מנקודת המבט של שימוש בשבת ובחג

   לשימוש בשבת ובמועדי ישראל על פי ההלכה*מצאנו כי הציוד כשר למהדריןו
  .בהתאם להנחיות השימוש דלהלן

  .חובה למלא את המיחם לפני השבת .1

 על ידי העברת המפסק למצב חג יש להרתיח את המים/ני שבתלפ .2
   .' שבת'לאחר ההרתחה יש להעביר את המפסק למצב  ו'הרתחה'

  .בחג ניתן להוסיף מים, מאידך .אין להוסיף מים חדשים בשבת .3

  . ובחג בשבתמפסק לשנות את מצב האסור .4

  . תרמוסטט באמצעותיםפועל םם אינמימשמעות המהדרין היא בכך שהמיח*

  . בלבדז"ועד שנת תשעל "ם הנמילדגרק האישור תקף 
  

  .ל" הניםהאישור מותנה בקיום תוית מקורית המעידה כי מדובר במוצר

  ובזכות שבת קדשנו נזכה לגאולה ולישועה
  

  בברכה נאמנה
 

  מהנדס, הרב ישראל רוזן
  "צומת"ראש מכון 
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  :טבילת המיחם

  )אין אחריות היבואן (:ניתן לבצע זאת כדלהלן  . בטבילהיםעל פי ההלכה חייב וחוץ- תוצרת םמיהמיח

לטבול , לפני ההכנסה לטבילה, כדי לקצר את שהות המיחם במים ניתן למלא אותו במים  .א
בצורת עמידתו (להניח את המיחם ליבוש  .במהירות כך שמי המקוה יגעו במים שבמיחם

  . שעות48 פחות לעד יבושו המוחלט ו!) לא הפוך, הרגילה

' וכן לסתום בצמר גפן וכד,  להדביק סרט דביק על החורים הנמצאים בתחתית המיחםניתן
 .ולהדביק סרט דביק, את שקע הכבל החשמלי

כך , להכניס את המיחם לתוך שקית ניילון ולהדביק את שולי השקית בסרט דביק: לחילופין  .ב
 שהמיחם הוא  מכיון). שבו ימצאו המים החמים(שמי המקוה יגיעו רק לתוך המיכל הפנימי 

 .ניתן לסמוך על הטבלת החלל הפנימי של הכלי הפנימי בלבד', כלי בתוך כלי'בעצם 

בתוך מנגנון החימום ולא רק (ניתן לפרק את המיחם פירוק משמעותי : לחילופי חילופין  .ג
   .     במקרה זה אין צורך בטבילה"). מעשה אומן("י יהודי "והרכבתו מחדש ע) בכבל

  


