
בס"ד

 – מנחם אב ע"ז1עדכון מספר 

תודה רבה ויישר כח גדול לכולם, על השאלות, ההערות והרעיונות הנפלאים, אשר כה תרמו
לעדכון זה. 

העדכון מחולק לשלושה חלקים -
חלק א' – עדכונים.

חלק ב' – רעיונות ליישום.
השאלות שקיבלנו מכם, ותשובות אליהן בעזהי”ת.כל חלק ג' – 

אנו פונים אליכם, יהודים יקרים, כוחנו זמננו וכספנו מוגבלים, ולולא עזרתכם לא נצליח, אם כל
 נוכלביחדאחד יעיין בחלק ב' ויראה מה בכוחו לתרום, ואפילו משהו קטן, לכבוד שבת קודש, 

לשנות את המציאות העגומה, ונקיים יחדיו : “ושמרו בני ישראל את השבת”.

חלק א' – עדכונים

מיוצר בחו"ל.– משי טישו .1
2.Kleenex מיוצר בחו"ל. של חוגלה –
– לכאורה ללא חילול שבת. לילי של חוגלה.3
– לכאורה של כולם ללא חילול שבת.פדים .4
מיץ ענבים.5

)-בבעלות שתו"מ(למרות שהם  חברות נוספות שלדאבוננו משתמשים בתוצרת פניציה

– בחלוקה של קרן משנת יוסף. KTבית חלקיה א. 
.ענבי ירושלים ב.
שטיינברג. ג.
(הגם שקיבלנו דיווח שמתחילת היווסדם משתמשים רק בתוצרת חו"ל. כהוראת .משוש הארץ ד.

הג"ר משה סאלאוויציק (מציריך) שבנו שותף בחברה, להעדיף לסמוך על הקולא שלא צריך טבילה
מאשר להשתמש בתוצרת שבת. מכ"מ לצערנו היום רוב תוצרתם בבקבוקי פניציה)

אשר החל מהשיווק הבא שלהם עוברים–  נדל ב"ב את ייצור לעומתם יש לציין לשבח
מתוצרת פניציה לתוצרת חו"ל, והגדילו לעשות שישראל יקנה את הזכוכית קודם שנעשה

 באופן שנחשב שהבקבוק נעשה ברשות ישראל ואינו חייב בטבילה.[בקנין כסף ועוד קנינים]בקבוק 



לבלהשיג מלט של חברת  (באיזור ירושלים, בני ברק, בית שמש...)  - בינתיים, המקום היחידמלט.6
 מודיעין מכבים993חומרי בנין טובול איזור מלאכה ללא חשש חילול שבת הוא בברון 

. 08-955-5555 מספר טלפון רעות
!המחללת שבתנשר טובול חומרי בנין בירושלים מוכר מלט של שימו לב: 

– מצורף קובץ רשימה מלאה של תחנות דלק שומרות שבת.תחנות דלק .7
והשמאליתהימנית שומרת שבת  כשנוסעים מירושלים לגבעת זאב, מנטהתחנת דלק 

מחללת שבת.
התחנה העיקרית ,בטבריה והרב דב קוק שלי מחללת שבת בפרהסיא,המרכזית  ט"א 

 שומרים 'דרכי מרים'לעומת זאת תחנת דלק התחנן אליהם כמה פעמים והם לא פירשו.
שבת.

ישנן תחנות שמאפשרות תדלוק עצמי בשבת, וראוי למחות בהם בפרט כשהדבר נעשה
בסביבה חרדית כתחנת רמת אשכול שזה רומס את שביתת השבת בצורה חמורה.

0722-606-313חדש - תא קולי מעתה יש לנו גם מספר .8
0733-215-744חדש - פקסים וכן מספר קבלת 

חלק ב' – אז מה למעשה ?

העבודה רבה, והעובדים בודדים, כל אחד אומר מה כוחי ומה אני יכול לעשות...
5 רבנים ו-2אבל המציאות הוכיחה שכל אחד יכול לעשות המון, אם מאה אנשים ידברו עם 

 אנשים.500 רבנים ועוד 200חברים כבר הגענו לעוד 
כל השקעה קטנה מצדכם, בכשרון, במחשבה, בדיבור, בעשיה ובממון, יקדמו אותנו צעד
נוסף, והצעדים מצטרפים. לכבודה של שבת קודש. והקב"ה יראה בעמלנו ויסייענו ממרום.

להלן רעיונות ליישום. אם כל אחד יקבל על עצמו רעיון אחד, או אפי' חלק ממנו, נוכל להגיע
לכל מליון שומרי השבת בארץ, ולשנות את המציאות במפעלים ובבדצי"ם -

או.1 השבת  מחללות  החברות  של  טלפון  ומספרי  פקס  מספרי  מייל  כתובות  איסוף 
שמשתמשות בתוצרת מחללי שבת. 

אם מאן דהו מכיר מישהו ממנהלי חברות מחללי השבת או החברות  ומסוגל לקבוע עימו.2
פגישה זה מצויין, אז אפשר להגיע עם רבנים וצוות ארגון 'שומרי שבת'. וכן מי שיצליח
למצוא דרך ליצירת קשר עם הבעלים של 'קרן פורטיסימו' (המחזיקה בפניציה) יהודי

) כדי55) או עם מנהל הקרן יובל כהן מישראל (בן 88בשם מורטון מנדל מקליבלנד (בן 
שנוכל לפנות אליהם בצורה מכובדת, אולי נמצא מסילות בליבם לשבת הנרמסת ע"י

חברתם בפרהסיא ובריש גלי ע"י מאות עובדים..
לפנות לבדצי"ם בבקשה להקפיד עבור הציבור על הענין..3
עזרה בארגון החתמת פניה מכל הציבור לבד"צ העדה החרדית, שארית ישראל, הרב.4

רובין וכד'.
הפצת העלון גם למקומות נידחים, הגעה לכל המגזרים, וכן להגיע לעקרות הבית. מי.5

שיכול לאסוף מירושלים או ב"ב ולהעביר ליעדים.



בירור המציאות היכן ניתן להשיג בכל עיר מוצרי פלסטיק, נייר וחומרי בנין..6
לברר על עוד מוצרים אם משתמשים בפניציה או לא ולדווח. וכן להשיג תמונות איכותיות.7

של המוצרים הללו.
לפנות לסוכנים של רשתות ומינימרקטים וכד' ולבקשם להעביר מסר לחברות על תלונת.8

הציבור.
מי שמוכן לפנות לרבנים בעלי השפעה ולמסור להם עלון ביד עם בקשה להשפיע על.9

ט"א במרכזשומעי לקחם. (למשל – עלון אחד שלנו הגיע לאחד הרבנים החשובים שלי
משתתפים בעלי בתים על500הארץ, ובעקבות זאת דיבר בשיעור השבועי המונה כ-  

 עותקים של העלון. והכל התחיל מעלון אחד...)500הנושא וחילק להם
מי שמכיר אנשי מפתח בתקשורת או במסחר, בעליל מקומונים וכד' ומוכן לפנות אליהם.10

לסייע בידינו.
כל רעיון נוסף, ובעיקר בצירוף רוח התנדבותית, יתקבל בברכה. .11

 
חלק ג' – השאלות היקרות שלכם

שאלה פספסנו  אם  ושאלה, אנו מתנצלים מראש  שאלה  לכל  להתיחס  השתדלנו מאוד 
כלשהיא, נודה לכם מאוד אם תחזרו אלינו שוב במקרה ולא נענתם, או בשאלות והערות

נוספות. ומיניכו ומינן יתקלס עילאה.

היכן הבדצי"ם, איך יתכן שהם נותנים כשרות למחללי שבת ?!?.1
כדי להקפיד על כך נדרש מהבד"צ להכנס למאבק לא פשוט, שהוא דבר קשה למערכת
הכשרות, ועלול להיות מלווה בהפסדים כבדים מבחינה כספית עבורם, כשהם חוששים

ולכן  ואכמ"ל.  אחרות,  מכשרויות  זו  סחורה  ויקנה  ימשיך  שרואיםשהציבור  זמן  כל 
זה  עם  להם  טוב  שברגעשהציבור  ברור  אבל  למאבק,  להכנס  הרצון  את  להם  אין 

שהציבור יעמוד ע"כ, הבד"צ יקבל את הכח לעמוד בזה.
ואכן מצווה גדולה לפנות אליהם ולבקש מהם שרוצים הקפדה על זה.

 לבדצי”ם, אך לשם כך אנו זקוקים למתנדבים בכולליםלהחתים עצומותכמו כן הציעו 
ובבתי הכנסת שיקחו על עצמם את הנושא. נודה מאוד לכל מי שיתנדב.

 ?(דבש יד מרדכי)איך יתכן שאותה חברה מופיעה גם כאן וגם כאן, וכל שכן אותו מוצר .2
פניציה אותה חברה משתמשת לחלק ממוצריה בתוצרת  כפי שכתבנו במרכז העלון, 
ולחלק בתוצרת חו"ל. ויתירה מכן, לאותו המוצר עצמו פעמים משתמשת בפניציה ופעמים

בחו"ל. בכל אופן בעלון הבא יוסבר בצורה יותר ברורה.
איך אפשר להעביר לכם תרומה כספית ?.3

נכון לעתה רק בכרטיס אשראי. המעוניינים ישאירו מספר טלפון ואנו ניצור קשר בעזה"י.
הרי"מ מורגנשטרן שלי ט"א למעןכמו"כ אפשר להעביר תרומות למפעלו הנפלא של 

gmail.com  @3199השבת, ניתן ליצור קשר במייל 
ולהביע את מחאתי, האם אפשר.4 אני מעוניין לפנות אל החברות המחללות שבת 

לקבל בבקשה רשימת מיילים ו/או טלפונים ו/או פקסים שלהם?
מצורף קובץ עם כתובות המייל שאנחנו השגנו, אכן צריך להכין רשימה יותר מלאה, וכן
מוכן להרתם למי שיהיה  נודה מאוד  ושל פקסים שלהם,  להכין רשימה של טלפונים 

למשימה זו. חשוב מאוד שהפניה תהיה מתוך צער ולא מתוך מחאה, ראו שאלה הבאה.

mailto:3199@gmail.com


האם אפשר בבקשה לתת לי נוסח פניה לחברות בדרכי נועם וללא בעיה משפטית ?.5
אין בעיה משפטית כל זמן שלא מטרידים אותם ולא מאיימים בחרם וכד'. לגבי הנוסח,

אם רוצים שזה יצליח הכיוון לא צריך להיות(אחיד. כמובן שעדיף נוסח אישי שלכם ולא משהו 
'צר לי שאינכם מכבדים את רגשותיאלא כגון . אנחנו מענישים אתכם בגלל שאתם עובדים בשבת

 להמשיך לרכוש מוצרים שלכם'  וכד', ומאידך 'הלוא אם לאכלקוח שלכם', 'לצערי בינתיים אינני יכול
  תייצרו בשבת, אדרבה אקנה דווקא מכם, לחזק ידכם' וכד').

צריך להציף את החברות הללו בפניות מחאה, וכן להחתים עצומה נגדם..6
לא כדאי לפעול בדרכים שיתנו להם אפשרות לתקוף משפטית ותקשורתית. כח הקניה

הוא הכח החזק ביותר בכל הסיפור הזה, זו השפה שהם מבינים יותר מכל.
 מדוע לומר דבר שאינו נשמע, האם אתם עצמכם תעמדו בזה (לבדוק לפני כל קניה.7

את  הבקבוק)
ית, אנו מקוים לעמוד בזה. וכן מריבוי התגובות הנהדרות מאנשים שקיבלו על עצמםראש

להקפיד על זה אנו למדים על הכלל שאכן רבים ישתדלו בזה.
שנית, מדובר על תקופה מסוימת, שכן מיד לכשיבחינו החברות בירידה במכירות ועליית
גופי וכן  אותם שהקפידו.  כל  בזכות  כשרה  לתוצרת  יעברו  השבת,  שומרי  המתחרים 

הכשרות יתחילו להקפיד בזה.
שהחברות הגדולות עורכות בכל מספר חודשים מאזן, ואז רואים בגרף אתחשוב לציין 

הירידה באיזור מסוים ומנסים לנתח את הסיבה לכך, לכן אין להתפלא על שהשינוי לא
בא בתוך מספר ימים.

צריך לשלוח את העלון לכל הארץ, גם למקומות נדחים. וכן להגיע לכל המגזרים..8
אכן כן, מי שיוכל לעזור בזה (לקחת עלונים מב"ב או י-ם ולהפיצם במקומות המתאימים)

יבורך.
היכן משיגים את החיבור 'עזור לשובתים לשבת' ?.9

הרבה מהאמור בעלון, הועתק ברשותו האדיבה של מחבר החיבור המקיף 'עזור לשובתים
שיצא לאור ע"י הרה"ג ר' ישראל מאיר מורגנשטרן שליט"א, שם ישנה הרחבהבשביעי', 

הגדרות רח"ל),  (ולהיפך  שבת  שומרות  חברות  על  ובירורים  הייצור  בהליכי  נפלאה 
הלכתיות, עיונים ועוד.

okmail.co.il  @3199 , ירושלים. או ב5/49ניתן להשיגו ב'מכון ביאור הלכה', סולם יעקב 
העריכה הגרפית של העלון היתה צריכה להיות מותאמת יותר לבני תורה..10

(ראהכוונתנו היתה שהעלון יתאים לכל הציבור. לבני תורה כדאי להשיג את החיבור הנ”ל 
שאלה קודמת)

מן הראוי שלא יופיעו בעלון דברים הטעונים גניזה..11
ישר כל על ההערה. אמנם שאלנו דעת תורה, וכיוון שחולק רק בבתי כנסת והגבאים
ועבירות מצוות  כמה  יבין  שהציבור  כדי  כך  לפרסם  לנו  הורו  לגניזה,  שיגיע  דואגים 
דאורייתא תלויות בדבר. אכן בהדפסה החדשה הכנסנו כיתוב בולט בעמוד השער שטעון

גניזה, כנהוג בעלונים תורניים.
אם באנו להקפיד על הכל לא מצינו ידינו ורגלינו – הלוא כולנו משתמשים ביום חול.12

בחשמל, תחבורה, אתרי נופש, כרטיסי אשראי, סופר פארם וכו'. אם כן למה על חלק
להקפיד ועל חלק לא.

(ראה לעיל) שביאר שזו דרגה אחרת, כי בנידון דידןעיין בחיבור 'עזור לשובתים בשביעי' 
. זאת ועוד, בחלקם כלל אינו מחזק ידםהמיוצר בשבתיש חשש שאני מקבל מהם את 

וכן במידה רבה וקיצבאות,  על תרומות  בקנייה מהם, כדוגמת גן החיות שמתבססים 
בתחבורה.

אך בר מן דין – גם אם אי אפשר להקפיד על הכל, למה לא נקפיד על מה שאפשר ? 
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יש הרבה רשתות שמחללות שבת, לא הוזכרו בעלון, משום 'תפסת מרובה לאולכן הגם ש
מהם.)  נוחה  חכמים  רוח  שאין  ממקומות  מתרחק  ממילא  נפשו  (שומר  ואנותפסת', 

מתמקדים בעיקר בדברים הללו שכל אחד יכול בשימת לב קלה להקפיד. 
 טיטולים של 'חוגלה', שעל אף(למשל)רציתי לעורר שאולי לכתחילה עדיף לא לקנות .13

שבבעלותו עוברי עבירה  ידי  הוא מחזיק  שמפעל זה לא פועל בשבת, מכ"מ הרי 
מפעלים אחרים שפועלים בשבת ר"ל.

הרבה העירו ע"כ. ובוודאי הרגשה נכונה היא, זה כמו אתר אטרקציות מחלל שבת. אך
במקרה זה היו שני מטרות: א) שהציבור יראה שלא סתם מנסים לרדוף את החברה, אלא
למונעה מחילול שבת. ב) שהחברה תראה שבמה שהיא בסדר תרוויח, ותבין שזה לא

רדיפה אישית או שליחים של המתחרים
כדי לדעת מה צריך לקנות אצטרך ללכת עם העלון למכולת ?.14

יש בזה עקרונות ברורים שחוגלה ונייר חדרה וכל בקבוק שמסומן פניציה הם בעיתיים.
אני חושב שצריך להגיע בעיקר לנשים, שהן אלו שעורכות קניות עפ"י רוב..15

יועיל לנו רעיון מצוין, מי שיכול לתת לנו דרכים להפיץ לעקרות הבית, ולהתגייס לזה 
מאוד. היה רעיון פשוט לעשות מגנט למקרר, ואנו זקוקים למי שיהיה מוכן לתרום את

העלויות.
(וממילא.16 הקונים  על  להקל  המוצרים,  בין  להפריד  המכולת  מבעלי  לבקש  צריך 

המוכרים יבינו להביא סחורה רק משומרי שבת).
כי הם מעבירים את המסר יש לזה השפעה רבה,  ודאי, אנא, תפנה לבעל המכולת, 

לסוכנים.
היכן אני משיג מוצרי פלסטיק ומלט מחו"ל, וכן מוצרי אגוז ?.17

טעון עוד בירור. אנו עובדים על זה. וזקוקים למתנדבים שיעזרו.
האם יש חומר באנגלית בנושא ?.18

אנו עובדים על זה. נשמח אם מישהו יהיה מוכן להרתם.
מדוע לא פרסמתם חברה או מוצר פלוני. ולמה חלק מהתמונות לא איכותיות ?.19

קשה להגיע להכל, וגם כך היה כרוך בעמל רב של שבועות וחדשים. נודה למי שירתם
  בנושא.

צריך לשכנע מפעלים שלא יקנו פניציה, ורשתות שלא יכניסו מוצרי חוגלה וכד'. .20
אכן כן, כל אחד יכול לעשות הרבה, ע"י פניה למפעלים בכל דרך אפשרית. ולשלוח לנו

גם כן את הכתובות והמיילים כדי שנעביר לכולם. 
צריך לפרסם במקומונים..21

בודאי, אך זה מצריך תקציב. כל סיוע יתקבל בברכה.
24/7יתכן שאקספון הכי טובים בענין שבת אך אינם ש"ש שהרי נותנים תמיכה .22

התמיכה ניתנת ע"י גוים, ומחוייבים עפ"י החוק לתת תמיכה. ולכן קיבלו הכשר. מי שיש לו
אפשרות לפעול נגד החוק הזה, אדרבה ואדרבה.

קודם כל שיהיה לכולם גנרטור ואח"כ נדבר....23
כל מה שעושה לכבוד בוראו, לנחת רוח לפניו, ומתוך שעוסק בקדושת השבת בע"ה

תתפשט ההשפעה הקדושה לכל מה שצריך.
אני מתנדב לחלק עלונים כל יום ה' בבהכנ"ס שלנו, ולתלות מודעות במרכזי קניות.24

.ברחוב שלי
אשריכם ישראל ! ירבו כמותך. ניצור קשר מיד עם הדפסת עותקים נוספים. 

האם מותר לתת נייר ובקבוקים למיחזור ?.25



לשובתים 'עזור  עוד בחיבור  ועיין  וצ"ע.  עבירה.  לעוברי  יש בזה חשש מסייע  לכאורה 
ידינו, או בשביעי'. אמנם לכאורה בלאו הכי מגיע בסוף למיחזור. כל השאלה אם על 

שעובדים בתברואה בהמשך הדרך מפרקים את הפסולת ומוציאים את הבקבוקים. 
נייר ללא חילול שבת, איזה חברות של דפים אפשר.26 מי שרוצה להדפיס ספר על 

להשתמש אתם ?
צריך שיהיו דפים מיובאים מחו"ל ולא של 'נייר חדרה'.

אם מכירים בעל דפוס יר"ש ונאמן, אפשר לבקש ממנו שידאג שיהיה מנייר מיובא, כאשר
ימים עד עוד כמה  אורך  ואז  קיימת רק שלפעמים פחות זמינה  הזו  בדר"כ האופציה 

 (אם אינו קיים במלאי כמובן).שהנייר הרצוי מגיע. 
יש כרגע פעילות של דפוסים לקבל הכשר על הדפסה בנייר ללא חילול שבת. מקווים

שנהיה אנשי בשורה בהמשך גם בתחום זה.
פניציה בבעלות זרה, האם זה משנה ?.27

הבעלות הזרה היא של יהודי מניו יורק, וכדאי לנסות לפנות אליו ישירות, יתכן שהוא כלל
לא מודע למתרחש כאן, ואולי הרגש היהודי שלו יתעורר, או הרגש של ה'כיס'.

חו"ל אולי צריך טבילה, מה עדיף הלכתית ?.28
הרבה רבנים הורו חד משמעית שעדיף להקל כשיטת מהרי"ל דיסקין שריקון הבקבוק לא

, כאשר החלופה היא שיהודים ייצרו בשבילנו בשבת.(וכן הורה למעשה הגריש"א)מחייב טבילה 
!צריך להדגיש יותר שעדיף לקנות מיהודי שומר שבת מאשר לקנות מחו"ל .29

נכון מאוד. נשתדל יותר בעלון הבא.
יש אתרים שומרי שבת, כגון קייקים וכד', מי הם ?.30

 - *. ראו נספח מצורף עם6324זה תחום שמטופל היטב ע"י הוועדה למען השבת   
רשימה מעודכנת של אתרים שומרי שבת. מצווה גדולה בבין הזמנים הקרוב לא ללכת

יגיעו למתחריםאלא אליהם, ולהדגיש בפניהם שבאתם כדי לחזק ידיהם.  (השמועות כבר 
 המחללים...)

ל בעניין מזונותיו או מעותיו של אדם קצובים"לגבי מה שכתבתם בשם הסטייפלר זצ.31
ובעלי הפוסקים  בקרב  דיבורים  הרבה  זה  על  ויש  פשוט  כך  כל  לא  הנושא  לו 

 ?המחשבה
והיכן דן בזה.  מי  מחשבה...)נשמח לקבל מראי מקומות  בעל  גם  היה  הקה"י  יש דיון(אגב,   

בפוסקים מה השיעור בזה, ועד כמה, אבל הרוצה להימנע מלקנות ממחללי שבת לא נ"ל
בכלל הדיון. 

על.32 העלון בדואר לכל דמות רבנית בארץ, אשר השפעתם רבה  צריך לשלוח את 
.תלמידיהם ושומעי לקחם

בודאי שזה רעיון טוב, אך דואר רגיל מצריך תקציב לא קטן. וכן צריך מי שיעזור להשיג
ט"א. נשמח לסיוע.את כתובות הרבנים שלי

אם אפשר מייל שמורכב רק ממספרים, להקל על העתקתו ?.33
- קל לזכור את המייל בעל פה, כותבים את האותיותGmail.com  @1652962בשמחה -   

(המייל הקודם בעינו עומד)'אוהב טוב' במספרים משמאל לימין. 

כל עזרה תתקבל בברכה,
בברכת השבת.
שומרי שבת
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