
 

  
  

  
  א"פתש ,תשרי 'ז

25.09.2020  

  עדכון הנחיות 
  לבתי כנסת ומקוואות טהרה וצום יום הכיפורים 

  
  עקב החמרת המצב והוראות משרד הבריאות, הנני לעדכן את ההנחיות כדלהלן: 

  
תאסר לצערנו התפילה בבתי הכנסת ובכל מרחב סגור, כולל שבתות    14:00בשעה    25/09/20החל מיום שישי ח' תשרי תשפ"א    . א 

 .(למעט יום הכיפורים)וחג 

מטר מהבית, במספר מתפללים שלא יעלה על   1000יש לקיים מניינים בחצרות בתי הכנסת או בכל מרחב פתוח במרחק של עד    . ב

 ! בכל מהלך התפילה. חובהית מסכה פה ואף ימטר בין אדם לאדם ועט  2ירת מרחק של בכל קפסולה, תוך שמ 20

 מתפללים בחצר בית הכנסת רשאים לומר ברכת "מעין שבע" בליל שבת, אולם המתפללים בכל מקום אחר לא יאמרו ברכה זו.   . ג 

של מים שהם    ם ה בקילוח תשעה קביכל המקוואות לגברים יהיו סגורים כולל בערב יום הכיפורים! ניתן לצאת ידי חובת טביל  . ד 

 ליטר. 12.5-כ

  תפילות יום הכיפורים 

 ולה, תוך שמירת מרחק ועטיית מסכה.סמתפללים בכל קפ 20ניתן לקיים תפילות יום הכיפורים בתוך בתי הכנסת עד   . ה 

עקב התגברות ההדבקה, יש לצמצם ככל האפשר את מספר המתפללים בתוך בית הכנסת, ושאר הציבור יצטרף איתם במרחב הפתוח מכל   . ו 

צדדי בית הכנסת, ולשם כך יש להקפיד על פתיחת חלונות ודלתות בית הכנסת וכן לקרב את החזן למפתן הכניסה כדי שיוכלו כל הציבור 

 שמוע.ל

ש  . ז  תפילת  את  להתחיל  משעה  יש  יאוחר  לא  המניינים  בכל  מהשעה    5:30חרית  החל  מנחה  ותפילת  את   15:30בבוקר,  לזרז  יש  בצהרים. 

 .והודעותת והתפילות, ולקצר מאוד בפיוטים ומנגינות מכיר

 תם.מבוגרים או בעלי מחלות רקע שהם מקבוצת סיכון, יתפללו במרחב הפתוח. ואם אינם יכולים מחמת החום, רשאים להתפלל יחיד בבי  . ח 

 חייבי בידוד יתפללו יחיד בביתם ואסורים להתפלל בציבור!   . ט 

  צום כיפור בצל הקורונה 

 חייבי בידוד שאינם מאומתים כנושאי הנגיף ואינם מרגישים שום תסמינים, יצומו כרגיל.  . י 

ואינם   50חייבי בידוד שאינם מאומתים המרגישים בתסמיני המחלה כגון חום ושיעול כאבי שרירים ופרקים וכו', אם הם צעירים מגיל    . יא 

 28בעלי קבוצת סיכון, יתחילו את הצום אך עם התגברות חולשה במהלך היום יאכלו וישתו לפי שיעורים, כלומר אכילת פרוסת עוגה עד  

שנה או בעלי קבוצת סיכון, יתחילו מיד   50דקות. אולם המבוגרים מגיל    9מ"ל בהפרשים של    40ת ושתיה עד  דקו  10גרם בהפרשים של  

 בבוקר באכילה ושתיה לפי שיעורים. 

 חולי קורונה מאומתים החשים בתסמיני המחלה הנ"ל, יתחילו מיד בבוקר באכילה ושתיה לפי שיעורים.  . יב 

ואינם מקבוצת סיכון, יתחילו את הצום כרגיל ורק בהתגברות   50מחלה והינם צעירים מגיל  חולי קורונה מאומתים שאינם חשים בתסמיני ה  . יג 

מגיל   המבוגרים  אך  שיעורים.  לפי  וישתו  יאכלו  היום  במהלך  חולשה  לפי   50של  ושתיה  אכילה  בבוקר  מיד  יתחילו  סיכון,  מקבוצת  או 

 שיעורים.

 .08-6436531או בבית  054-8415762לי ישירות לטלפון בדבר שאלות נוספות אודות התפילות והצום, ניתן להתקשר א  . יד 
  

  

    חתימה טובה  גמר בברכת                                  
  ידידכם ומוקירכם מאוד                                        

  
  יהודה דרעי                                                            

  הרב הראשי וראב"ד באר שבע                                   


