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עדכון הנחיות

בדבר תפילות בבתי הכנסת בחגי תשרי הבעל"ט
בהתאם להוראות משרד הבריאות בדבר התפילות בבתי הכנסת בימי הסגר אשר יחל מערב ראש השנה ועד אחרי שמחת תורה,
הנני להנחות את ציבור תושבי העיר ,כדלהלן.
א .בעיר באר שבע )שאינה מוגדרת כאזור אדום( ,תותר התפילה בתוך בית הכנסת במספר מתפללים שלא יעלה על  50איש בשתי
קפסולות ,ואם יש דלת כניסה נוספת ניתן להכפיל את המספר עד  100אנשים בארבע קפסולות .ובתנאי שנשמר יחס של 4
מ"ר לכל איש .לדוגמה :בבית כנסת שגודלו  400מ"ר ויש לו שתי דלתות כניסה ,מותר יהיה להתפלל בארבע קפסולות של 25
איש ,סה"כ  100אנשים .כמובן שאם שטח בית הכנסת גדול או קטן יותר ,הייחס משתנה בהתאם.
ב .במידת הצורך יש לחלק את הציבור במנין נפרד במתחם אחר.
ג .יש להקפיד על שמירת מרחק של  2מטר מאדם לאדם.
ד .חובה לחבוש מסכה פה ואף ,אנשים נשים וילדים.
ה .חובה על כל אחד לחטאות את ידיו באלכוג'ל בכניסתו וביציאתו מבית הכנסת ,ולשם כך יש להעמיד עמדת חיטוי בכניסה
כולל מגבות נייר.
ו .יש להתפלל במתינות את סדר התפילה ,אך יש לקצר בפיוטים וניגונים וכן עליות מוסיפים.
ז .במקום שנהגו שהרב דורש במהלך התפילות ,אין לבטל מנהג זה אך ראוי לקצר ככל האפשר.
ח .אין לקיים בתקופה זו סעודה שלישית בבית הכנסת או אולם הסמוך לו ,אלא כל אחד ילך לביתו אחרי מנחה לסעודה שלישית
ואח"כ ישוב לשמיעת הדרשה לפני תפילת ערבית.
ט .יש להמשיך בכל שיעורי התורה הקבועים בחול בשבת ובחג ,תוך כדי הקפדה על כל התנאים הנ"ל.
י .המיפר אחד מכל התנאים הללו או שאינו מסוגל לקיימם ,אין להתיר את כניסתו לבית הכנסת!
יא .יש להעמיד בכל בית כנסת ובית מדרש "נאמן קורונה" אשר יאכוף את כל התנאים הנ"ל.
יב .גבאים שאין בכוחם לאכוף כללים אלו על כל המתפללים ,עליהם לנעול את שערי בית הכנסת!
יג .המתפללים במנין נפרד בחצר בית הכנסת ,רשאים לומר ברכת "מעין שבע" בליל שבת )פסק מנומק בנושא ניתן לקבל במזכירות(.
יד .מנהג הכפרות :בשנה זו רצוי לקיים את המנהג בפדיון כסף ,למעוניינים דוקא בעופות יוקם מתחם מיוחד לעריכת הכפרות
תוך פיקוח ושמירה קפדנית על הכללים ,אך לא תותר שם השחיטה והעופות ילקחו לבית מטבחיים .פרטים נוספים יפורסמו
בשבוע הבא אי"ה.
טו .שוק ארבעת המינים יתקיים כרגיל ,תוך שמירה קפדנית של הכללים.
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