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 הרב יהושע נויבירט שליט
 
  ירושלי�10ברגמ

 ',ברכת ה

 כחכחכחכח����פתיחת דלת המוחזקת במגנטפתיחת דלת המוחזקת במגנטפתיחת דלת המוחזקת במגנטפתיחת דלת המוחזקת במגנט: הנדו�

 :חו� מאד וכדלהל�ר בעני� נ"פונה אני אל מעלת כת
כח  חשמלי  לסגירת �במוסדות  רפואה  ובטחו�  נפו�  מאד  שימוש  במגנט

מגנט  חשמלי .  שאיננה  מאפשרת  התפרצות  או  דחיפה'  חזקה'דלתות  בדר�  
 !ג" ק400�500מחזיק את הדלת סגורה בעוצמה של 

צרי�  ללחו�  על  לחצ� ,  או  החדר  הביטחוני  השמור,  כדי  לצאת  מ�  המחלקה
קיימת  איפוא  בעיה .  וזו  פעולה  האסורה  בשבת,    למגנטולנתק  את  החשמל

 .ולאו דוקא לצור� חיוני, קשה למי שנמצא בחדר כזה ומעוניי� לצאת ממנו

טכנולוגי  פשוט  המבוסס  על  שינוי  זרם -פיתח  פתרון  הלכתי'  צומת'מכון  

גורם  להפחתת האדם  משנה  את  עוצמת  הזרם  החשמלי  ו.  ומתח  בלבד

 2-  וולט  ל12-מתח  נחלש  למשל  מה.  )כלילולא  לביטולו    (יכח  המגנטה

 .בדחיפה קלהאז ניתן לצאת  ו,וולט

. נציין  כי  אין  שום  סגירת  מעגל  ולא  פתיחה  או  סגירה  של  שום  מתג

כ  נגרם  השינוי "על  גבי  מישטח  החש  בכך  ועירק  מניח  אצבעו  האדם  

 .בהפחתת עצמת הזרם החשמלי

ים  גלאי שערבהמותקן    מאד  לסידור  השבת  השיטה  דומה  ניתעקרו

אשר ',  במערת  המכפלה  ובבתי  חולים  וכד,  ותל  המערבימתכות  בכ

ועמו גדולי ירושלים נוספים, ר אישר לפני שנים"כת
1

. 

 ר לתועלת הרבי�"אודה להתייחסות כת

 ,ביקרא דאורייתא וכל מילי דמיטב
  

 מהנדס, הרב ישראל רוז�

 'צומת'ראש מכו� 
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