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  27.10.10, א" בחשו� תשעט"י, ה"ב  לכבוד 

  חברת שטיינר
  מ"מכשירי שמיעה בע

  10עבאס ' רח
  9400ד "ת

  31094חיפה 
  

ר ו ש י   א
  הרינו מאשרי! בזאת 

   )הנושאת תארי& זהה לאישור זה(ב "הרצכי הדגמי! בטבלה 
  המשווקי! על ידכ!

  כשרי! לשימוש בשבת ובחג על פי ההלכה

  :בהתא! להנחיות הבאות

 : ההפעל  .א
 . מומל% להחלי$ סוללה לפני שבת. כל השבת) 'ON'מצב (המכשיר יהיה פתוח 

 : צפצו) תהודה  .ב
. אי� בעיה הלכתית בצפצו$ התהודה הנשמע כשמוציאי' את המכשיר מהאוז�

) ' וכדי סיליקו� אוז� למשל"ע(נית� לסתו' בשבת את חריר המיקרופו� 
  .     מטרידה זולמניעת הפרעה

 : שינוי עוצמה  .ג
. י גלגל רצי$"מותר לשנות עצמה ע) בראש הטבלה( בלבד האנלוגיי!גמי' בד
 ) או גלגל ע' צעדי'י לחי%"כ ע"בדר( דיגיטאליי! אסורדגמי! ב

 : מעבר בי� תוכניות  .ד
אסור להעביר . בחלק מ� המכשירי' הדיגיטליי' יש לחי% למעבר בי� תכניות

 בדגמי' בה' להשתמש, ומומל%,  ללא פקפוקמותר. תוכניות ידנית בשבת
 . אוטומטימעבר התוכניות הוא 

 : שימושי שבת  .ה

ג' ע' ' לענות לקדיש וקדושה לעלות לתורה וכד, נית� להשתת$ בתפילות
   . בשבתשיחות רגילותלנהל וכמוב� , מכשיר שמיעה

מגילה הקריאת ל. ה צריכה להיות טבעית ללא מכשיר"שמיעת שופר בר
עה א' עומדי' קרוב יחסית בפורי' אפשר להאזי� באמצעות מכשיר שמי

   .כ* שאפשר היה לשמוע בדוחק ובמעומע' ג' ללא המכשיר, לבעל הקורא

  בברכת שבת שלו! ועונג שבת
   

  מהנדס, הרב ישראל רוז�
  צומת'ראש מכו� 
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   27.10.10, א" בחשו� תשעט"י, ה"ב

  )ראו הנחיות בגו) האישור הנושא תארי& זהה לטבלה(טבלת דגמי! 

  ג!ד  סדרה / מכשיר

PHONAK 

 Super Front PPCL4+, Pico Forte  נלוגיא

Maxx  411, 311, 211, 22, 11  

Una SP-AZ, M-AZ, FS-P, ITC-AZ, CIC 

Micro power 3, micro  eXtra 

411, 311, 211, 33 power, 22-AZ, CIC 

Audeo 5, micro power 5, micro Eleva 

 411, 311, 211, 33 power, 22-AZ, CIC  

Audeo 9, micro power 9, micro 100, CRT Savia Art 

411, 311, 211, 33, 22, CIC 

Exelia / Art Micro, SP, P, M, FS-P, CIC, ITC 

Naida 3-UP, 3-SP, 5-UP, 5-SP 

Audeo Mini / Smart / Yes  3, 5 ,9 

O.K.! +  SP, UP, M, 

Nios Micro 3, 5 

Milo / Milo plus SP, UP, CIC, ITC, FS 

Versata / Versata Art Micro, SP, P, M, FS-P, CIC, ITC  

Certena / Certena Art  Micro, SP, P, M, FS-P, CIC, ITC 

WIDEX  

Bravissimo (BV)  Élan-8e, 38, 19, 18, 9, 8, XP, 9X, X, CIC 

Flash (FL) micro, 19, 9, XP, X, CIC 

Aikia (AK) micro, 19, 9, XP, X, CIC 

Inteo (IN) micro, 19, 9, XP, X, CIC   

passion 115, 110,105, 440   

Real Micro, 19, 9, X, CIC  

Mind 220 / 330 / 440 Micro, 19, 9, X, CIC 

Clear 440  PA, micro, 9 

Baby 440  

COSELGI  

Vivace  CIC, ITE, ITE-P, BTE, BTE-P, micro  

Arte CIC, ITE, ITE-P, BTE, BTE-P, micro 

Armonia CIC, ITE, ITE-P, BTE, BTE-P, micro 

Mio BTE, BTE power 
  


