מה האיסור הכרוך בשימוש במקררים ומקפיאים דיגיטליים בשבת?
ברוב המקררים והמקפיאים החדשים  -גם אלו הנראים פשוטים ,קיים רגש טמפרטורה
דיגיטלי המעביר את המידע לכרטיס פיקוד שהוא כעין מחשב דיגיטלי קטן המפקד על
פעילות המקרר.
האדם הפותח את דלת המקרר גורם תמיד במישרין לשינויים חשמליים ורישומים
דיגיטליים בתרמוסטט ובכרטיס .שינויים אלו אסורים בשבת ,כפי שכתבו גדולי
הפוסקים הנזכרים.

מה עם ההתקנים הישנים?
קיימים מספר סוגים של התקני שבת ,חלק מהתקנים אלו אמנם גורמים שהרישום
הדיגיטלי לא יפעיל את מנוע המקרר אלא רק יאריך את פעילותו ,אך אינם מנטרלים
כלל את השינויים החשמליים והרישומים הדיגיטליים הנגרמים על ידי האדם ,וגם
אינם הופכים אותם לחסרי משמעות (כיון שהם עדיין גורמים להארכת פעילות המנוע
ועוד) .כאמור לפי פסיקת גדולי הרבנים התקן כזה אינו מועיל כיון שהרישומים
הדיגיטליים עצמם אסורים בשבת.

מהו התקן 'משמרת השבת'?
התקן 'משמרת השבת' עוקף לחלוטין את כל הפעילות הדיגיטלית ומפעיל את המקרר
לפי דקות פעולה ודקות כיבוי ,כך אין לאדם כל השפעה על פעילות המקרר וניתן לפתחו
בכל זמן ,בניגוד למקררים הישנים שרבים נהגו לפתחם רק בשעה שהמנוע עבד.
ההתקן פותח ע"י טובי אנשי המקצוע בהכוונת רבני ומומחי 'משמרת השבת' ,מתוך
מטרה להגיע לשמירת שבת מושלמת ללא התפשרות על איכות העבודה של המקרר
בשבת.
ניתן לבחור בערב שבת תכנית מתוך  9תכניות שבת ,לפי רמת הקור המתאימה לאקלים
ולעונה .במצב חול המקרר פועל כרגיל ללא התקן.
גדולי ישראל בעצמם התקינו למקררים שבביתם את התקן 'משמרת השבת' .ביניהם:
מרנן הגר"ח קנייבסקי ,הגר"ש בעדני ,גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט ווייס ,הגר"ח
וואזנר ,הגר"ש עמאר ועוד רבים נוספים.

מה איכות ההתקן? האם ההתקן מסיר את אחריות החברות למקרר?
ההתקן מאושר על ידי מכון התקנים.

החברות המובילות בשוק המקררים :סמסונג (יבואן רשמי  -סמליין) ,שארפ (יבואן רשמי -
ראלקו) ,אמקור (תדיראן) ,ווסטנגהוז (יבואן גולן ווסט ליין) ,דלונגי והאייר (יבואן ניופאן),
נורמנדה ותקע (יבואן קלינטון סחר) ,ובמקפיאים :וסטל ונורמנדה (יבואן קלינטון סחר) ,כבר

אישרו שהתקן השבת לא מבטל את האחריות .חברות נוספות עומדות בשלבי אישור.
ניתן לקבל את הרשימה המעודכנת והמפורטת של הדגמים המתאימים במוקד
'משמרת השבת'.
אלפי אנשים כבר משתמשים בקביעות במשך שנים בהתקני 'משמרת השבת' ולא
נתקבל אף דיווח על נזק שנגרם לפעילות המקרר כתוצאה מההתקן.

איך מבררים אם מקרר צריך התקן ,ואיך מזמינים התקן?
מוקד משמרת השבת  -בירורים על מכשירי החשמל בשבת והזמנת התקנים
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