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   ריין- קובץ הסכמות הלכתיות והסברה על מערכת מקוה

 

בע"מ פותחה בסיוע רשות החדשנות לישראל וצוות מהנדסי    ריין של חברת פול פיורטי-טכנלוגיית מקוה

טכנ בישראל.  המובילות  מהאוניברסיטות  וסביבה  עד  ומים  כקוטלת  הוכחה  החברה    99.9%לוגיית 

המערכת הוכחה במעבדה בינלאומית כקוטלת את וירוס  כמו"כ  .  במי נופשמחיידקים ופתוגנים המצויים  

הקורונה. בנוסף, הטכנלוגיה מפרקת חומר אורגני מומס במים ומפחיתה תוצרי לוואי רעילים של כלור.  

 . ר ומפחיתה את הריח וצריבה הנובע משימוש בכלור המערכת מספקת מים בריאים, צלולים ונעימים יות

הטכנלוגיה בשימוש במגוון תחומים של טיהור מים ולקוחות החברה כוללים בין היתר עיריות גדולות,  

 מלונות יוקרה ולקוחות פרטיים.   

   . באישור משרד הבריאות ומכון התקניםהמערכת בשימוש במאות מקוואות ברחבי העולם והינה 

רשימת ההסכמות    .אשר מצ"ב מגדולי הרבנים והפוסקים  לה המלצות ואישורים הלכתיים  המערכת קיב

 המצורפת כוללת הסכמות מהרבנים:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולריבוי קדושה בישראל.   לניקיון המיםהמערכת תורמת לבריאות הטובלים, 

 

 

 www.mikvatech.comלמידע נוסף ניתן לבקר באתר החברה ב  

 

 

 הגר"ח קנייבסקי שליט"א    •

 הגרחי"א לנדא שליט"א  •

 הגרמ"ש קליין שליט"א   •

 א"ד ליטמנוביץ שליט"א  רהג •

 הגרח"א פריינד שליט"א  •

   הגרא"י אולמן שליט"א •

 הגרי"מ שטרן שליט"א  •

 הגר"ש ברנדסדורפר שליט"א  •

 הגר"נ קופשיץ שליט"א    •

 הגר"י סילמן שליט"א  •

 הגר"י פישר שליט"א  •

 הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א  •

 "א  ר שליטש"מ עמהגר הראשון לציון  •

 הגר"מ פוזן שליט"א   •

 הגר"מ רוזנר שליט"א  •

 

 

 

 הגר"מ שטרנבוך שליט"א  •

 הגר"ש רוזנברג שליט"א    •

 הגרש"צ רוזנבלט שליט"א  •

 הגר"צ ובר שליט"א  •

 הגר"ע אוירבך שליט"א    •

 הגר"א וייס שליט"א  •

 הגרש"א שטרן שליט"א  •

 הגרי"מ יאראוויטש שליט"א  •

 הגרמ"מ לובין שליט"א  •

 הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א    •

 הגרמ"מ רובין שליט"א  •

 הרב הראשי הגר"ד לאו שליט"א  •

   הגרש"י גלבר שליט"א •

 הגרא"מ הלפרין שליט"א     •

 הגרא"ח עדס שליט"א    •
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  דבר ה' זו הלכה
    ההוראה שליט"א עמודימרנן ורבנן דעת 

  בין כסה לעשור שנת השמיטה ה'תשפ"ב  בס"ד  

  דעת תורה
הננו לגלות דעתנו דעת תורה כי אחר בירור  
  המציאות מפי מומחים בענינים אלו נתברר 
לנו בידיעה ברורה כי אין שום חשש ופקפוק  
פיוריטי"   "פול  המים  לניקוי  במכשיר  כלל 

ריין']   'מקוה  חברת    בשימוש  ויש  [שע"י 
  במכשיר זה כמה הידורים בהלכה.       

  הכותבים וחותמים לכבוד התורה וטהרתה
  משה שאול קליין    יעקב מאיר שטרן       שריאל רוזנברג 

 יהודא סילמן     צבי ובר 
  יצחק מרדכי הכהן רובין    גלבר   יוסףשלו' 

תי העניה שאין לפקפק  עם דג
  מכשיר הנ"ל.בעל השימוש 

 שמואל אליעזר
  שטרן

  ביארתי את דעתי הברורה כבר 
ופקפוק בשימוש  שאין שום חשש

יש בו תיקון גדול  ומאידך במכשיר 
  לטהרת ישראל 

  אשר וויס

  ין שום  ינו שאגם דעת
  חשש ופקפוק כלל  

  . מכשיר הנ"לכשרות ה ב
  עזריאל אויערבאך
  מנחם מנדל לובין

    דעתנו כי אין ממש בכל הטענות אודות מכשיר החימצון ,לאחר הבירור
  על שימוש במכשיר זה.ואין להוציא שום לעז  'פול פיורטי'  של חברת

 חיים יצחק אייזיק לנדא    שבח צבי רוזנבלט





























Scanned by CamScanner













Scanned by CamScanner







 ראיתי את המתקן לניקוי מי המקוואות הקרוי "מקוה קלין" שפיתח האברך היקר ר' יונתן הלר נ"י. מכשיר
 זה צף על פני המים והוא מנקה את המים באופן נפלא. אף שמתקן זה בנוי באופן שקל להוציא אותו מן

 המים בשעת הטבילה, אף אם יניחו במקוה בשעת הטבילה אין כל חשש לא מצד שאובין ולא מצד זוחלין
ומותר להשתמש במתקן זה ואף ראוי לעשות כן. וכמו שכתב הגאון ר' מאיר פוזן שליט"א בתשובתו
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