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 ד"בס

 

 אלקטרוניים מדי מים

 

 

תנועת המים כח המסתובבת מ ,מנגנון המדידה של מודד המים הביתי מבוסס על סיבוב של שבשבת

כאשר אותה שבשבת מסתובבת על צירה בתא התחתון של המודד . גוף המודדתא תחתון שבב יםהעובר

 ,יושב בתקרת התא התחתוןבעזרת צימוד מגנטי ה ,היא גורמת לגילגולי גלגלים הנמצאים בתא עליון

בלוח העליון שעל גבי  ,גלגלים אלה הם המסתובבים ומראים לנו. ומגנט הצמוד לרצפת התא העליון

בעיקרון עד כאן דומים השעונים לשעונים שהיו מותקנים עד היום . את כמות המים שהשתמשנו ,השעון

 .אולי יותר מדוייקיםהם אלא שאלה החדשים  ,בביתנו

עד היום היה בא אדם וקורא את המונה ורושם  ;תנו על כמות המים שרכשנו מתאגידי המיםכדי לחייב או

מערכת ההחידוש בשעונים החדשים הוא  .ידני או עם מיכשור אוטומטי את המספרים שעל גבי הלוח

 .ומותקנת בשעון עצמו, המעבירה לתאגידי המים אוטומטית דיווח על כמות המים שצרכנו

כאשר ( בתחום אורך גל אינפרא אדום)בלתי נראה נורה שפולטת אור . LEDת במערכת מותקנת נור

נורה זו פולטת אור  .היא קרה כל העת גם בעת שהיא מאירה -הנורה אינה מתלהטת  .מוזרם דרכה זרם

החלק הכהה לא מחזיר אור  ,חצי מהגלגל כהה וחצי בהיר ,צבוע בשני צבעיםההפוגע בגלגל שיניים 

 .ואז האור נקלט על ידי חיישן אלקטרוני מיוחד ,מחזיר אורה ,כ החלק הבהיר"משא

במונים ביתיים רגילים ובמונים ) .במחשב הפנימי של המודד יםליטר של מים שעוברים נקלט 011כל 

 ,לתחנת בינייםדרך מערכת סלולרית את הנתון שדר המונה מ( ליטר 0111גדולים יחידת המניה היא 

 .תאגיד המים ומשם למחשב ,לאחר מכן לרכזת

  .סבוב אחדהגלגל עושה ליטר  011כל 

 .משתמש בצורת כתיבה במחשבהמספר את כמות המים ואת זה משדר  ,כאשר יש שידור

 044או כל  ,מיקרו שניות 4למשך  שניות 7-קצב הדגימה המינימאלי שבו נדגמים מודדי המים הוא פעם ב

 . מיקרו שניות 01-שניה למשך כ

קצב הדגימה ומשך הדגימה אינם משתנים  ;על ללא תלות במעבר המים במודדהמעגל האלקטרוני פו

ולמרות שרוב הזמן אין זרימת מים  ,ואינם תלויים לחלוטין בזרימת המים ,לאורך כל פעולת המודד

להשתמש בין שהמשתמש יפתח את הברז  ,ממשיך המודד לדגום את הגלגל באותו קצב ובאותו מרווח זמן

 .מש במים בכלל וישאיר את הברז סגורובין שלא ישתבמים 

נתוני המודד הכוללים את  .חשוב לציין שגם פעולת שידור הנתונים אינה קשורה לחלוטין לצריכת המים

בין אם  ,ללא שום קשר לצריכת המים או אי צריכת מים ,שניות 01-מספרו של המד מתרחשים פעם ב

המערכת ) .לא קשר ובקצב פנימי קבוע של המודדנתוני המודד ישודרו ל ;הברז נפתח ובין אם לא נפתח

כאשר לדוגמא המערכת מזהה  ,בין השאר היא יכולה לדווח על קלקולים ,בודקת כל העת מספר נתונים

 (.שגלגל המונה מסתובב לכיוון ההפוך

החשמלי וחשוב לציין שבפתיחת הברז איננו גורמים להגברת הזרם  .מערכת זו עובדת על ידי סוללה

 .במערכת

 

שום אדם בעולם לא יכול לקרוא את הכתוב  :פרטים נוספים שעלינו להדגיש לפני הכניסה לדיון ההלכתי

נתוני , יעודכן החיוב על ידי תאגיד המיםליטר  0111ורק לאחר שהצרכן צרך  ,במונה המיםש' מוח'ב

ובסופו של  ,מדידת המים משודרים לרכזת אשר רק באמצעים מיוחדים ניתן לפענח את המידע הנמצא בה

 .דבר המידע מועבר במרוכז לשרת תאגיד המים ממנו ניתן לקרוא את הכתוב בעזרת מסך המחשב

 

 .כתיבה ועוד, מים שנעשו בהם מלאכה ,מדידה בשבת; השאלות העומדות בפנינו הן רבות

  

 מדידה בשבת

  .שאלת המדידה בשבת אינה רק לגבי השעונים האלקטרונים אלא לגבי כל שעוני המים

ובכל  .('ו סעיף ז"ש' סי)ע "כמבואר בשו ,אם לא לצורך מצוה ,המדידה אסורה בשבת משום עובדא דחול

גם אם המים יעברו דרך שעון  ,מתיר לפתוח ברז מים( ט"ב סעיף י"פי)זאת בספר שמירת שבת כהלכתה 

ומר לחבירו שמותר ל( 'ג סעיף א"שכ' סי)ע "וזאת בהסתמך על הנפסק בשו ,והם נמצאים נמדדים ,מים

 .מותר -שכל שאינו מכוון למידה לגמרי א "וכן בדברי הרמ ,'אפילו הוא מיוחד למידה וכו ,מלא לי כלי זה
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וממילא הם  ,המים אלא להשתמש במים תכאשר אדם פותח את ברז המים אין כלל בכוונתו למדיד

 .ברור הדבר שאין זו שאלה שתעכב את השימוש במים בשבתולכן  ,נמדדים

 

 ידים  נטילת

מאחר ומים שנעשו , לסעודה ממים שבביתנו םידיימדוע מותר ליטול , בין השאלות שנשאלנו היתה שאלה

שהם דחפו את מחוגי , מים שנעשתה בהם מלאכת המדידה, אם כן. פסולים לנטילת ידים -בהם מלאכה 

 . י"פסולים יהיו לנט, שעון המדידה

: שמעון התימני אומר. פסולין -או ששרה בהן פיתו  עשה בהם מלאכהשנינו  (ג"א מ"פ)ם יבמשנה ידי

 -הדיח בהם את הכלים או שמיחה בהם את המידות . כשרים -לשרות בזה ונפל לשני  נתכווןאפילו 

 . יוסי פוסל בחדשים' ר. כשרים -הדיח בהם כלים מודחים או חדשים , פסולים

 . בטעם הדברים נחלקו הדעות

ש "הר. 'כבר הפסידם ושמו בכלל שופכין וכו -או ישרה במים ההוא פת ל "ר, שרה בהן פתו: 'ם פי"הרמב

ר "י ב"דמים ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן ואמר ר, אמרינן (ה"דף ק)בפרק כל הבשר , שם' פי

שם בקונטרס ' ופי. 'אסור וכו -אבל היד סולדת בהן , ינאי לא שנו אלא שאין היד סולדת בהן' יוסף אמר ר

 . וכאן נמי יש לומר דהיינו טעמא, ונשתנו מתורת מים לושבשמשום 

. י"נעשו שופכין ופסולין לנט -כל מים שנעשתה בהם מלאכה : ם"פסק הרמב (ח"ו ה"פ)הלכות ברכות ב

עשה במים מלאכה או ששרה בהם : ל"וז, ל"פסק כנ( 'סעיף ב)ע "ובשו(. ס"ק' סי)פ בטור "וכ. 'כיצד וכו

ואם הדיח בהם , פסולים -ואם צינן יין במים . פסולים -בכלי זה ונפל לשני  אפילו נתכוון לשרות, פיתו

 . 'וכו, כשרים -ואם היו כלים מודחים או חדשים , פסולים -כלים 

שהרי אם בהדיח , ואין מקום לחשוש, אין ספק שמותר ליטול ידים לסעודה ממים אלה ,לאור זאת

גם אין חשש בכך שהמים מעלים את המצוף  ומטעם זה. ש במים שנמדדים"כ, כלים חדשים מותר

 .שבדוד לסתום את פי הברז

 

  LED-נורות ה

אינה ובכלל כאמור לעיל היא  .במקרה דנן נדלקת לזמן קצרצר שאינו נראה בכלל לעין LED-נורת ה

ובכלל אין זה  .שנחלקו הדעות בגדר איסורה ,אין לה אפילו דין של גחלת של מתכת ךומשכ ,מתלהטת

פותח הברז לא  ,כל העת לזמנים קצובים שתכנתו אותהנדלקת וכבה נורה זו שהרי  ,מאומה משנה לנו

 .כך שאינו פעיל בנושא זה כלל ,לא מכבה אותהומדליק את הנורה 

 

 !!ותהשאל

 .וכאן הגענו לשאלות וננסה לענות עליהם אחד אחד

 

 מה הם אותם פולסים

 .שב לכתיבההשאלה העיקרית היא האם הפולס שמשודר מהמערכת יח

ובוודאי אין בו איסור  ,הפולס שעובר אינו דבר כתוב אלא רישום מגנטי מסויים הנקלט במוח המחשב

 .זה כתב שאינו נראה אינו נקרא וגם אינו מתקיים ;מדאורייתאכתיבה בשבת 

כגון דיו  ,אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד :(ו"טהא "יהלכות שבת פ)ם "רמבוכן מבואר ב

כגון עור וקלף ונייר  ,ויכתוב על דבר שמתקיים הכתב עליו, ושחור וסקרא וקומוס וקלקנתוס וכיוצא בהם

או שכתב בדיו וכיוצא בו , כגון משקין ומי פירות ,אבל הכותב בדבר שאין רישומו עומד, ועץ וכיוצא בהם

וכן , תוב בדבר העומד על דבר העומדאינו חייב עד שיכ, פטור -על עלי ירקות ועל כל דבר שאינו עומד 

 .אין המוחק חייב עד שימחוק כתב העומד מעל דבר העומד

אבל כאן  ,(ו"ק ס"כ ס"ש' שער הציון סי' עי)בכתב שאינו מתקיים מבואר שיש בו איסור דרבנן  ,מה שכן

 .הרי שזה דבר שאינו מתכוון -ואף אם נחשיבו לכתב ואיסורו דאורייתא . אינו כתב כלל

 

 ופסיק רישא ר שאינו מתכווןדב

לסעודת שבת הוא משתמש  םידייכאשר אדם נוטל . ליטר מים 011הפולסים מועברים כל  ,כפי שאמרנו

כאשר נשתמש במיכל  ,אם נשטוף כלים נשתמש בעוד כמה ליטרים. אם הוא מחמירליטר מים  0.1-0עם 

שיפתח את הברז הוא לא יפעיל  פעמיםיוצא איפוא שברוב ה .ליטר 01ההדחה בשירותים נשתמש בעוד 

יחה הוא גורם באיזה פת -האדם לא יודע לא רוצה לדעת ולא יכול לדעת מתי . ולא יגרום לשום פעולה

 .ואין זה בהכרח שבשעת פתיחת הברז בפעם הזו תהיה תשדורת למרכז ,להעברת הפולס למוקד
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אלא ששם ישנה תוספת והוא (. 'א ז סעיף"של' סי)ע "כפי שנפסק בשו, מותר -דבר שאינו מתכוין בשבת 

כפי שדבר ברור שאם יורידו את ראשו של בעל חי , שוודאי תיעשה המלאכה' פי. שלא יהא פסיק רישא

אבל עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה ( ו"א ה"פ)ם בריש הלכות שבת "וכפי שכתב הרמב. הוא ימות

שהדבר ידוע שאין אפשר שלא תעשה  ,חייב -פ שלא נתכוין לה "אע, שוודאי תעשה בשביל אותו מעשה

פ שאין סוף מגמתו "אע, וחתך ראשו בשבת, הרי שצריך לראש עוף לצחק בו הקטן? כיצד. אותה מלאכה

. בא בשבילו תהמוואלא , שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, חייב -להריגת העוף בלבד 

 .כל כיוצא בזהוכן 

כלומר כאן אין זה  ,כאשר נפתח את ברז המים יישלח הפולס למוקדאין זה וודאי ש ,כפי שכתבתי לעילו

 .פסיק רישא

משום שנחלקו הראשונים והאחרונים  ,יש לדון בדבר -זה בוודאי פסיק רישא יבוא אדם ויאמר שואף אם 

אם זה שאומרים שדבר שאינו מתכוין בפסיק רישא אסור הוא רק באיסורים דאורייתא או אף באיסורים 

, ('ק ה"ד ס"שי' מגן אברהם סי' עי)הסוברים שאף בדרבנן אוסרים פסיק רישא  שנם ראשוניםי. מדרבנן

יש מוסיפים לומר שלא אסרו פסיק רישיה אף בניחא ליה אלא בחשש : כתב:( שבת כט)אולם המאירי 

חא אף בני -הא כל שלא היה בו אלא איסור חכמים . שאילו היה עושהו בכוונה היה בו איסור תורה, איסור

 (. 'ק ה"ד ס"שי' סי)הובאו הדברים במגן אברהם ( ד"ס' סי)וכך סבור בתרומת הדשן . ליה מותר

ע "כפי שנפסק בשו. עוד מרכיב להיתרואף אם זה בוודאי פסיק רישא הרי שזה פסיק רישא דלא ניחא ליה 

יש מי  - לסתום נקב שבדפנה שמוציאין בו היין ,חבית שפקקו בפקק של פשתן( ח"כ סעיף י"ש' סי)

דכיון שאינו נהנה בסחיטה זו הוי פסיק  ,והוא שלא יהא תחתיו כלי ,פ שאי אפשר שלא יסחוט"אע ,שמתיר

 ,כיון דפסיק רישא הוא אסור ,וחלקו עליו ואמרו דאף על גב דלא ניחא ליה .ומותר ,רישא דלא ניחא ליה

ריזין על המדה יותר מדע היינו שמפ, ברורהוכפי שכתב המשנה  .'והעולם נוהגים היתר בדבר וכו

 . 'הראשונה ומקילין אפילו ביש כלי תחתיה וכו

באמת אפילו רק היכא שאין נהנה כלל בפעולה שנעשה על  :ה דלא ניחא ליה כתב"ושם בביאור הלכה ד

כיון שהוא אינו מכוון לפעולה כן  ,נקרא גם כן פסיק רישא דלא ניחא ליה ,ידו ואין לו שום נפקא מינה בזה

 .'ה טפי וכו"ד( עה)התוספות בשבת  הוכיחו

 .ופסיק רישא דלא ניחא ליה מותר ,הרי ברור שדבר שאינו מתכוין

 

 כח שני

 .אף שאין זה ברור ,יש מקום לדון להתיר מטעם כח שני

אם אדם כפת : מר רב פפאא:( עז)סנהדרין ' ממסהביא  ('אות ד' ק ה"ס' מלאכת טוחן סעיף ב)באגלי טל 

י בכח "ופירש. וחייב, כוחו הוא -כן הוציא פקק של מים וזרם המים הרג את הכפות ולאחר מ, את חבירו

, אבל בכח שני שהניחו רחוק קצת. מיד נפלו עליו -וכשפינה למים דרך , שהניחו סמוך לשפת הים, ראשון

גרמא הוא ולא  -אלא לאחר מכן הלכו על המקום שהוא שם , ולא נפלו המים מיד בצאתם מגדרותיהן עליו

 . מכוחו

, משום שאין זה כחו, יהיה פטור -והמים הלכו בשדה והשקו את הגינה , ולכן אם פתח אדם פקק של גינה

 . וכח זה נקרא כח שני

אין בו , פותקין מים לגינה נמי מלוי מים כל היום: אומר (ב"רנ' סי)ח "ע או"וכן בהגהות חתם סופר לשו

 . מלאות ניגרי הגן מים ליכא לא חורש ולא זורעאבל ל. אם לזרעים ממש, חיוב חטאת דווקא משקה

שמלאו במים , כדי שמקוה. )לגבי אם מותר לעשות השקה במקוה בשבת ,ס"דין זה מוצאים אנו גם בחת

שישקו המים שבמקוה עם מי גשמים , תהיה כשרה פותחין פקק בקיר המקוה, שאובים או מים מהברז

אם אין בזה משום תקון המקוה שאינה ראויה , והשאלה היא אם מותר לעשות בשבת. שמעבר לקיר

 (. ס מותר"ולדעת החת. לטבילה

פ שהמים "אע, שמותר לאדם לשפוך מים בחצר שיש בה יותר מארבע אמות מובא( עירובין פח' במס)

מכיון שאדם זה רוצה  ,כלומר לא לזה התכוין, וטעם הדבר מאחר ולא מתקיימת מחשבתו. ר"יצאו לרה

 . השהמים יבלעו באדמ

 . שבימות הגשמים מותר לשפוך בה כל מה שירצה ('ז סעיף א"שנ' סי)ע "ז פסק בשו"ועפי

 

אבל בכל זאת אם  ,מ דבר זה אסור מדרבנן"מ, שאין איסורו מן התורה, שבכח שניאלא שעלינו לזכור 

ישא וכפי שכתב בשער הציון בשם הפרי מגדים שבתרי דרבנן אף בפסיק ר. איסורו דרבנן קל יותר הדבר

   .כפי שכתבתי לעיל ,ובפרט כאן שאין זה פסיק רישא ,מותר
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 ,בפתיחת הברזהפעולה נעשית מיד מאחר ו ,ייחשב הדבר לכח ראשוןדידן שיש החוששים במקרה אלא ש

 .אף שהפעולה נעשית במקום רחוק מהברז

  

כתב לעניין  ,ז אויערבאך"במכתבי הגרש( א פניני המאור"ח)שבספר מאור השבת  ,ועל כך יש להוסיף

שהרי אינו  ,לדעתי גם זה מותר .אם מותר להוציא ממנו מים בשבת ,י טרמוסטאט"מיחם חשמלי המופעל ע

ואינו אלא ספק אם בפעולה זה תידלק או  ,התרמוסטאטמכוין השעה לפתוח המים בשעה שיופעל על ידי 

 .ולכן נראה דמותר ,וזה גם כן רק גרמא ולא הוי פסיק רישא ,לא

 

 .זאת ברור הדבר שמותר להשתמש בשבת בשעונים האלקטרוניים המפורטים לעיל לאור כל

שהרי הפותח את , ואם היינו חוששים משום איסור דרבנן גם מותר. איסור דאורייתא וודאי אין כאן

 .ואין זה פסיק רישא, יותר מאשר שימוש במים, הברז אינו מתכווין לשום פעולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


