
 

 

  
  

  
  

  

  תש"פ תמוז, י'
02.07.2020  

  ) 9( עדכון הנחיות 
  ושיעורי תורה   במנין בדבר תפילות  

  

נגיף הקורונה ועדכון הנחיות משרד הבריאות בדבר קיום מניינים לתפילה בבתי    בעקבות התגברות 

  הכנסת, הנני להנחות את ציבור תושבי העיר, כדלהלן. 

 איש במתחם אחד.   50ניתן להמשיך להתפלל בתוך בתי הכנסת במספר מתפללים שלא יעלה על   . 1

 רד במתחם אחר.במידת הצורך יש לחלק את הציבור במנין נפ . 2

 מטר מאדם לאדם. 2על שמירת מרחק של   יש להקפיד . 3

 כה פה ואף, אנשים נשים וילדים. חובה לחבוש מס . 4

ל בכניסתו וביציאתו מבית הכנסת, ולשם כך יש  את ידיו באלכוג'  תוא חטכל אחד לחובה על   . 5

 יסה כולל מגבות נייר. להעמיד עמדת חיטוי בכנ

 פים. ייש להתפלל במתינות את סדר התפילה, אך אין להוסיף פיוטים וניגונים וכן עליות מוס . 6

 ג זה. הגו שהרב דורש במהלך התפילות, אין לבטל מנהבמקום שנ . 7

רצוי שלא לקיים בתקופה זו סעודה שלישית בבית הכנסת או אולם הסמוך לו, אלא כל אחד   . 8

 תפילת ערבית. לשמיעת הדרשה לפני  לסעודה שלישית ואח"כ ישוב ילך לביתו אחרי מנחה

 הקפדה על כל התנאים הנ"ל. יש להמשיך בכל שיעורי התורה הקבועים בחול ובשבת, תוך כדי  . 9

 בית הכנסת! , אין להתיר את כניסתו לימםלקיפר אחד מכל התנאים הללו או שאינו מסוגל  יהמ . 10

 נסת ובית מדרש "נאמן קורונה" אשר יאכוף את כל התנאים הנ"ל. כיש להעמיד בכל בית  . 11

 ת!לים, עליהם לנעול את שערי בית הכנסשאין בכוחם לאכוף כללים אלו על כל המתפל  גבאים . 12

  

ולסיום הנני פונה בקריאה נרגשת לכל הציבור היקר, אנא שימרו על נפשותיכם בעת הזאת אשר  

ריא וכו'. כך שהסכנה ח"ו  לב   ה אינו מבחין בין צעיר לזקן או בין חול הנגיף משתולל בכל מקום ו 

צפה שהקב"ה ישמור עליו! אך אם נפעל בכל  מוחשית, ומי שאינו מרחם על עצמו ועל אחרים איך י 

עלינו  שמים   לצפות לנו  יש    המוטל  רבותינו    , לרחמי  הבטיחונו  ב) וכבר  קנא,  על    (שבת  המרחם  "כל 

  ! עליו מן השמים" על הבריות אין מרחמים  , וכל מי שאינו מרחם  הבריות מרחמים עליו מן השמים 
  

  והסירותי מחלה מקרבך בברכת                           
  שבת שלום      

  ידידכם ומוקירכם מאוד                                
  

  יהודה דרעי                                                    
  הרב הראשי וראב"ד באר שבע                         


