משאבות לבנינים הגבוהים  -רגיל ו'אינוורטר'
בשנים האחרונות ,בעקבות ריבוי הבינוי של בניינים רבי קומות ,נעשה שינוי באופן אספקת המים בבניינים אלו.
מאחר שבנינים אלו גבוהים מאוד ,לחץ המים העירוני לא מצליח 'לדחוף' את המים לקומות הגבוהות ,כך
שלפעמים בקומה שלישית כבר מרגישים שהלחץ נמוך מדי .בבניינים אלו (ולעיתים אפילו בניינים נמוכים יותר
תלוי בנתוני השטח) אדריכלי התכנון והבניה ,מתכננים מראש התקנת 'משאבות לחץ' .הצורך בכך גם מצד
תקנות כיבוי אש ,בכדי ליצור לחץ המספיק למקרה שריפה ח"ו.
קיימות שיטות שונות לבניית מערכת משאבות .נכון לזמן כתיבת שורות
אלו המערכת הנפוצה ביותר בריכוזים החרדיים בנויה כדלהלן.
בקומת המרתף של הבניין בונים מאגר מים (כמו מקוה) בגודל של חדר
שמתמלא מרשת המים העירונית .המאגר מתמלא מהלחץ העירוני ע"י
מצוף חשמלי ששומר על מפלס המים במאגר ,צריכת מים מורידה את
המפלס ואז המצוף החשמלי נותן הוראה לפתוח את הברז החשמלי עד
למילוי המאגר.
בצמוד לחדר זה נבנה 'חדר משאבות' ,ומערכת 'משאבת
לחץ' מרכזית 'דוחפת' את המים מהבריכה עד הדירות
בקומות הגבוהות.
משאבת הלחץ לא פועלת כל הזמן ,אלא בהתאם לשימוש
הדיירים .בכדי שהמשאבה תפעל בעת הצורך בהגברת לחץ
המים מותקן בצינור היציאה מהמשאבה (כניסה לקו
החלוקה לדיירים) ' -חיישן  -מד לחץ' המכונה 'פרסוסטט',
תפקידו למדוד את לחץ המים .כאשר הדיירים פותחים את
הברז יורד לחץ המים והמשאבה נכנסת לפעולה,
וכשהדיירים אינם צורכים מים לחץ המים בצנרת עולה
והמשאבה מפסיקה לפעול.
משאבה מסוג  :ON-OFFמשאבה מסוג זה עובדת על שתי
נקודות קריטיות  -המשאבה מופעלת בנקודת לחץ נמוך
שמוגדרת מראש  ,ומפסיקה לפעול כשלחץ המים בצנרת עולה וכשמגיע לנקודת הלחץ גבוה שהוגדרה לו .
משאבה שמופעלת ע"י מנוע 'אינוורטר' :בעוד בעבר המשאבות היו  ,ON-OFFכיום רוב המשאבות הינן
"משאבות ללחץ קבוע" ,המשאבה מופעלת על ידי מנוע אינוורטר ולכן היא יכולה לשמור על לחץ מים קבוע ע"י
התאמת מהירות הסיבוב של המנוע .משאבות אלו מנוהלות ע"י חיישן לחץ דיגיטלי ,ככל שלחץ המים יורד
המנוע מופעל במהירות גבוהה יותר.
במנועים אלו כשאין שום צריכה המנוע נכבה ,ואילו
בשעת הפעולה מהירות הסיבוב של המנוע מושפעת מכל
תנודה קלה ,כך שכל צריכת מים עלולה להשפיע
במישרין להגברת פעילות המנוע לתדר גבוה יותר.
בתמונה :משאבה פשוטה (לא אינוורטר) ,משוכללת
יחסית

השוואה הלכתית בין שני סוגי המשאבות
בשני סוגי המנועים ,הרגיל והאינוורטר ,יש בדר"כ יותר
ממנוע אחד .כאשר יש צריכה גבוהה של מים ומנוע אחד
לא מצליח לספק את הלחץ הדרוש המערכת תפעיל
ותפסיק מנועים נוספים לפי הצורך .כשאין כלל צריכת
מים (או כשצריכת המים נמוכה מאוד) כל המנועים
יפסיקו את פעילותם .כך שהמשתמש במים עלול להפעיל
מנוע בפתיחת הברז או להפסיק מנוע בסגירת הברז.

כאשר המשאבה כבר פועלת ,יש הבדל בין שני המנועים .במנוע רגיל ( )ON-OFFלא בהכרח שכל פתיחת ברז
תשנה את פעילות המערכת כי רק ירידה מתחת ללחץ מוגדר תפעיל מנוע נוסף ,וכאשר המנוע פועל הוא לא משנה
את עוצמתו.
בתמונה :לוח החשמל של מערכת משאבות
לעומת זאת ,במשאבה הפועלת ע"י מנוע אינוורטר ,המשאבה יכולה להגביר
או להנמיך את עוצמת פעילותה לפי הצורך ,ובכך לשמור על לחץ קבוע של
מים( .זהו היתרון של מנוע מסוג זה שהמנוע מתאים את עצמו לצריכה
ו אספקת המים נעשית בלחץ קבוע ללא שינויים בלחץ המים ,ואילו המנוע
הרגיל פועל בעוצמה קבועה ,וכאשר צריכת המים בבנין עולה במקצת לחץ
המים יורד מעט).

התקן שבת למשאבות
'משמרת השבת' פיתחו לאחר השקעה מרובה ,התקן מיוחד
למשאבות בבניינים הגבוהים שעל ידו בשימוש במים בשבת אין
השפעה כלל על פעילות המשאבה .ההתקן מבוסס על ניתוק חיישן
הלחץ ,ובמקרה שיש ברז חשמלי למילוי מאגר המים גם הוא מנותק.
וביתר ביאור ,במצב שבת חיישן הלחץ מנותק ,המשאבה פועלת
בעוצמה קבועה (תדר קבוע) ,עודפי הלחץ מוחזרים למאגר המים
שלפני המשאבה .בנוסף ,מילוי מאגר המים נעשה ע"י מצוף מכני (בדומה למיכל הדחה בשירותים).
גדולי ישראל הורו שיש להתקין התקן זה בבניינים שיש בהם משאבות ,ובכך להימלט מחשש חילול
שבת.
מחיר ההתקן של 'משמרת השבת' אטרקטיבי ,וכאשר מתחלק בין כל הדיירים הינו נמוך מאוד .אמנם
בענין זה יש לשים לב  -ככל שהתקנת ההתקן למשאבות הבנין מתוכננת מוקדם יותר כך התכנון
וההרכבה פשוטים יותר ,וממילא גם העלות זולה יותר! לפיכך ,מומלץ ,בשלבי התיכנון או הבניה של
הבנין לתכנן מראש את ההתקן למשאבות.
קיימים התקני שבת נוספים בפיתוח מכונים אחרים ,אך לא כולם פותרים את הבעיה באופן מושלם,
לפי שעל אף שעל ידי ההתקן אין הפעלה מחודשת של המשאבה ,אך אינם מטפלים בנושא הגברת פעילות
המשאבה או הפעילות האלקטרונית של הבקר.

בדיעבד ,הזדמן למקום שקיימת משאבה
בדיעבד ,אם הזדמן למקום שהפעלת המים ע"י משאבה ,ישתדל להכין מים מערב שבת ,ולא ישתמש
במים שעוברים דרך מערכת זו .אמנם בכל הנוגע ל'כבוד הבריות' יתכן להקל לפי הצד שהנידון כאן
בדרבנן ולא בדאורייתא .אך ודאי עדיף שיכרוך ידיו במפה ולא יטול ידיו לסעודה או לתפילה במים אלו.

מים מערב שבת
בדרך אגב יש לציין :בבניינים שיש מאגר מים תחתי או עילי ,אם המאגר מספיק גדול ניתן להפוך את
המאגר ל'מים של שבת' ,ע"י סגירת כניסת המים אל המאגר בשבת .כמובן שלצורך כך צריך לבדוק
שהמאגר מספיק גדול לצריכה מרווחת של כל הדיירים למשך כל השבת( .במקרים מסויימים ניתן
להגדיל את קיבולת המאגר כפי הצורך) .יש לשים לב ,שאם המאגר אינו מספיק גדול והמים יגמרו
במהלך השבת ,עלול להיות מופעל חיישן חשמלי המגן מפני מצב של חוסר מים.
התקן שבת שע"י משמרת השבת
גדולי הרבנים במכתב המצו"ב ,מזרזים להתקין התקן שבת למשאבות מים .ע"י התקן זה ,שפותח ע"י משמרת
השבת ,אין חשש לחילול שבת בעת פתיחת הברז.

הרב ש .י .נסים קרליץ
רמת אהרן
רח' ר' מאיר  ,6בני ברק
בס"ד ,יום כ' כסלו תשע"ב
באשר ישנו סידור התקן של שבת במשאבות מים בבתים משותפים ,שבו אין השפעה של האדם כלל בפתיחת
הברז ובסגירתו על הפתיחה והסגירה של המשאבות ,והוא סידור לכתחילה בלא כל חשש.

לעומת זה ,ישנם התקנים אחרים שבהם יש השפעה של האדם על הפתיחה והסגירה של המשאבות ויש בזה
חששות גדולים של חילול שבת ח"ו על כן חובה להתקין את ההתקן שאין בו חשש .ויש אפשרות לברר את
הפרטים ב"משמרת-השבת" טל.0722-16-44-22 .
ש.י .ניסים קרליץ
א.ל .שטיינמן
חיים קנייבסקי

הנני מצטרף להנ"ל
יוסף שלו' אלישיב
שמואל אויערבך

עיקרון פעולת ההתקן :התקן השבת של 'משמרת השבת' מנתק את חיישני הלחץ לגמרי .המנוע מופעל כל הזמן
בעוצמה קבועה (תדר קבוע) שאינה מושפעת ממצב הצריכה של הדיירים .גם מילוי מאגר המים נעשה ללא
השפעה חשמלית ,במקרה שיש חיישן חשמלי למילוי מאגר המים גם הוא מנותק ,והמילוי נעשה ע"י מצוף מכני
(דומה למיכל הדחה בשירותים).
במצב זה ,בזמן שאין צריכת מים ע"י הדיירים ,הלחץ של המים בצנרת הבנין עולה ועולה מחמת פעילות
המשאבה ,ואין מוצא למים .לכן ,מתקינים צינור נוסף לאחר המשאבה שמחזיר את עודפי הלחץ למאגר המים
שלפני המשאבה ,וחוזר חלילה.

מאגר עילי
המערכת שתוארה לעיל היא רק פתרון אחד ממגוון פתרונות שיש למשמרת השבת להציע למשאבות מים
לבניינים .במקרים מסויימים נדרשים פתרונות אחרים ,אשר ניתן להם מענה על ידי משמרת השבת.
כך לדוגמא ,יש בנינים גבוהים מאוד ,שבהם מאגר המים ממוקם על גג הבנין .משאבה מיוחדת בתחתית הבנין
'דוחפת' את המים לצנרת האספקה למאגר המים שעל הגג .לאחר שהדיירים השתמשו בכמות מוגדרת של מים,
המצוף או החיישן 'מרגיש' בירידת קו המים ,ומפעיל את המשאבה שמספקת מים לבריכה .כאשר הבריכה
התמלאה ,מתבטלת האספקה ונפסקת פעולת המשאבה.
בנוסף ,מותקנת 'משאבת לחץ' ש'דוחפת' את המים מהמאגר כלפי מטה ,בצנרת האספקה לדירות ,לצורך
הקומות העליונות ,שהלחץ הטבעי של גובה מטרים מועטים אינו מספיק בשבילם.
את משאבת הלחץ ש'דוחפת' את המים לאספקת הדיירים ,ניתן לנתק לפני שבת (כמובן ,שבשבת יהיה פחות
לחץ בברז) .אמנם ,את המשאבה שמספקת מים למאגר אם ינתקו הרי שאם אין מספיק מים במאגר לשימוש
כל דיירי הבנין במשך כל השבת יגמרו המים.
ישנן מערכות מים נוספות שמיושמות בבניינים גבוהים במיוחד ,וזוהי רק דוגמא למערכת כזו והבעייתיות
שעלולה להיות .יש לבחון כל מערכת לגופה ולבנות את הפתרון המתאים לשימוש בשבת .למשמרת השבת יש
מגוון פתרונות שאפשר להתאים כמעט לכל מקרה.

