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Szabasowe lodówki, telefony i inne - jak biznes
odpowiada na religijne potrzeby Żydów

Rabini, naukowcy i inżynierzy z Instytutu Zomet próbują rozwiązać problemy, które pojawiają
się na styku technologii i Tory.

Pracując w swoim kompleksie badawczym na Zachodnim Brzegu
Jordanu w osadzie Alon Shvut tworzą elektroniczne urządzenia - od
telefonów po systemy alarmowe i pojazdy silnikowe - będące w
zgodzie z ortodoksyjnym prawem żydowskiego szabasu, wedle
którego włączanie lub wyłączanie elektryczności jest zabronione.

- Próbujemy połączyć tworzenie nowoczesnego żydowskiego
państwa z odwiecznym prawem żydowskim - powiedział Dan
Marans, prezes Zomet. To wymaga zarówno dogłębnej znajomości
żydowskiego kodeksu prawnego (halacha) i nieco pomysłowości.

- Każdego dnia Bóg daje nam różne możliwości. Musimy tylko
wiedzieć jak je wykorzystać - powiedział Marans.

Przez dziesięciolecia grupy badawcze takie jak Zomet cieszyły się
niemal monopolem na koszerne gadżety. Większość wynalazków
sprzedawanych jest izraelskiemu rządowi i służbom wojskowym.

Teraz międzynarodowi ortodoksyjni przedsiębiorcy i małe biznesy
na całym świecie tworzą zatwierdzone przez rabinów produkty.

Wynalazki, które pomagają ponad 1,5 milionom ortodoksyjnych
Żydów na całym świecie w korzystaniu z wygód współczesności,
zyskują na popularności, ponieważ produkcja w Azji utrzymuje ceny
na niskim poziomie, a internet ułatwia zakup niszowych produktów.

Rabin Shmuel Veffer, prezes firmy Kosher Innovations z Toronto,
jest jednym z przedsiębiorców, którzy na tym skorzystali. W 2004
roku Veffer stworzył Koszerną Lampę, z abażurem, który można tak
przestawić, by blokował światło żarówki, ale który jej nie wyłącza.

Veffer powiedział, że sprzedał "dziesiątki tysięcy" lamp, w tym z
droższego modelu i wersji dla dzieci w kształcie misia. Wszystkie
lampy są produkowane w Chinach.

Kosher Innovations sprzedaje teraz tuziny różnych produktów, w
tym urządzenie do sprawdzania produktów rolnych na obecność
insektów oraz budzik szabasowy, które dostępne są w niemal 400
sklepach od Nowego Jorku, po Londyn i Sydney. Veffer zatroszczył
się o uzyskanie certyfikatów religijnych od prominentnych rabinatów
w każdym kraju, w którym sprzedawane są produkty.

- Ortodoksyjny świat stanowi zwartą społeczność, jeśli więc masz
coś co ludzie lubią, wieść o tym szybko się rozniesie - powiedział
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