ערב ר"ח אדר תשפ"א

להסיר מכשול  SABBATH MODE -בתנורי אפייה
לרבנים הגאונים היושבים על מדין ,רבני הקהילות די בכל אתר ואתר שליט"א,
בשם רבני בד"ץ פעדעריישן ,אני מייצג לידיעת הרבנים החשובים את המודעה המצורפת בענין תנורי אפייה.
מדובר על מכשול חמור שנכנס בתקופה האחרונה .יש זה זמן רב שתנורי אפייה של חברות NEFF BOSCH
ן SIEMENSמיוצרים עם " SABBATH MODEמצב שבת" כאחת מתוכניות ההפעלה של התנורים .לאחרונה,
היצרנים הכניסו שינוי לתוכנת ההפעלה של ה"מצב שבת" שגורם למכשולים של חילול שבת.
השינוי נכנס באופן שיטתי לתנורים רבים שיוצרו בחודשים האחרונים .עם פתיחת הדלת ,גופי החימום נכבים
מיד ,ועם סגירתה הם מופעלים שוב.
תנורים מהמותגים הפופולאריים האלה נמצאים בשימוש נרחב בקהילות היהודיות באירופה .זה זמן רב
שהמדקדקים הטילו ספק בתנורים אלה לגבי השימוש בשבת ,אך לגבי השימוש ביום טוב מקובל בהרבה בתי
ישראל להשתמש בהם בשופי .אך ,עקב השינוי בייצור ,שהחל מחודש מאי  ,2020ברור שאין שום היתר
להשתמש בהם לא בשבת ולא ביום טוב.
יצויין שבזמן הפעלת "מצב שבת" מופיע על המסך "סימני כשרות" כגון מנורה בעלת שבעה קנים או נרות שבת,
באופן שנותן לאנשים לחשוב שהתנור נותן מענה לחששות ההלכתיות.
באר"י ובארה"ב מוצרי חשמל רבים עומדים תחת פיקוחם של גופי כשרות שונים .הודעה זו אינה מתייחסת
למכשירים שהם בפיקוח .כאן באירופה אין כל פיקוח על הנושא ,וההודעה הנוכחית נכתבה כדי להגביר את
המודעות לנושא בקהילות באיזורינו.
יצויין ,שגם לפני השנוי בייצור התנורים ,השימוש בתנורים האלה היה כרוך בשאלות הלכתיות מכיוון שהתנורים
מופעלים ע"י טרמוסטט .על מורי ההוראה להורות לציבור השואלים איך להתייחס למוצרים האלה שכאמור
החשש בהם היה פחות משל הדור החדש בו התגלה המכשול החמור.
לסיום ,יש לציין את העובדה שכבר נודע לנו בעבר על תנורים של חברות אחרות שפועלים עם אותה תופעה
הבעייתית ,אך בחרנו לציין את התנורים של חברות אלו מכיוון שהם נפוצים מאוד בבתי ישראל ,וחל בהם השינוי
המדובר בתקופה האחרונה .לכן כדאי לייעץ לשואלי דבר ה' זו הלכה למנוע מלהשתמש בכל תנור אם לא שהוא
נושא תעודת כשרות של גוף מוסמך או שנבדק ע"י טכנאי שווידא שאין חשש בשימושו.
נשמח לענות לשאלות של הרבנים שליט"א על הנושאים האלה – אפשר לפנות אלינו עם שאלות בכתובת מייל
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בברכה מרובה,
גם אני מצטרף להנ"ל ,והנזהרים יזכו לנחלה בלי מצרים
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