ערש"ק פרשת בהעלותך תש"פ

אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי
חולים ובתי הארחה
בדבר מדידת חום הנעשית לנכנסים בשערי בתי חולים ובמקומות ציבוריים
[ כגון בתי הארחה וכו' ]  ,יש בזה חששות איסור מלאכה בשבת הן בפעולות
האלקטרוניות הנעשות לצורך מדידת החום והן בכתב שנוצר על גבי הצג.
ויש בדבר איסור ,הן כאשר מדידת החום נעשית באופן ידני על ידי השומר
העומד בפתח המקום ,וכן במקום שישנה מערכת של "מצלמה טרמית"
המזהה את כל הנכנסים  ,ודמותם ומידת החום שלהם מוצגת על גבי מסך.
ולכן אין היתר להיכנס למקומות אלו בשבת  ,אלא אך ורק במקרים של חשש
סכנה שבהם מותר על פי גדרי ההלכה לחלל עליהם את השבת [ולא לצורך
ביקור חולים גרידא וכדומה ].
והדרך הנכונה בבתי חולים ,להעמיד נכרי לבצע את הבדיקות ,ובאופן זה
אפשר להיכנס אף לצורך חולה שאין בו סכנה.
וע"ז בעה"ח

שריאל רוזנברג

שבח צבי רוזנבלט

יצחק מרדכי הכהן רובין

שלום יוסף גלבר

מנחם מנדל לובין

יצחק מרדכי הכהן רובין
הר נוף ירושלים תובב"א
ערש"ק פרשת שלח תש"פ

הבהרה בענין כניסה לבתי חולים כאשר הממונה שבפתח
מודד את חום הנכנסים
א .במקום שהממונה למדוד את חום הנכנסים הוא ישראל – אין להיכנס
למקום אלא לצורך המתיר חילול שבת על ידי ישראל.
ב .במקום שמותקנת מצלמה טרמית – אין להיכנס אלא לצורך המתיר חילול
שבת על ידי ישראל .דמעשה ההליכה כנגד המצלמה הטרמית מיוחס
להולך ונחשב למעשה שלו ,ואין הדבר דומה כלל להליכה ברחוב
שמותקנות בו מצלמות המצלמות את העוברים והשבים ,דכיון שאין
אפשרות להיכנס לבית החולים מבלי מדידת החום ,נחשב הדבר כמיוחס
לכל מי שנכנס ונחשב שנעשה לרצונו וניחא ליה במעשה זה.
ג .במקום שהממונה הוא נכרי – יש להתיר אך ורק לצרכים שהתירו עבורם
אמירה לנכרי ,וכגון לצורך חולה שאין בו סכנה .ויש לשקול בזהירות מתי
נחשב הדבר שהוא צורך החולה שאין בו סכנה[ .דלא כל ביקור גרידא אצל
החולה נחשב לצורך שנתיר עבורו אמירה לנכרי].

